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

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

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

 ב"ה,  ה' אייר, תשי"ג
ברוקלין.

 אנ"ש במעלבורן ובפרט הנהלת אהלי יוסף יצחק אשר שם
ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ההתעסקות  אופן  על  בקורת  היא  תומ"י  שמוכרח  מה  ניסן...  מכ"ג  מכתבם  על  במענה 
בזה  יקחו  אשר  ומוכרח  דאמת,  אליבא  אמיתית  ובקורת  עתה,  עד  והנהלתה  הישיבה  בהתפתחות 
במדינת  שנוסד  ליובאוויטש  של  הראשון  מוסד  שזהו  אלא  שלהם,  פרטי  מוסד  זה  שאין  בחשבון, 
אוסטראליא, און ווי מען שטעלט זיך אוועק אזוי גייט דאס, ובמילא תקותי חזקה שכל אחד ואחד 
יסלק לגמרי הצטדקות עצמו ופניית עצמו, ויבקר את הענין כפי דרישת טובת המוסד, אשר באמת 
לאמיתו זהו ג"כ טובת אנ"ש בכלל והמתעסקים והנהלת הישיבה בפרט, ולא רק ברוחניות אלא גם 
בגשמיות וכמבואר בכתבים אשר גם לאחרי שהיתה ליעקב ההבטחה שהשכינה יורדת עמו למצרים 
ובמילא בטוח הי' שיעלה הוא וזרעו ממצרים, כיון שגלו למצרים שכינה עמהם, בכ"ז בא זה לידי פועל 

עי"ז ששלח את יהודא לפניו, להורות לפניו וכדרז"ל לתקן לו בית תלמוד.

ובהתאם לתוצאות הבקורת הנ"ל, יתחזקו כולם בשיפור המצב, ובטוח אני אשר כמו עד עתה 
הנה כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל ישפיע הצלחה וברכה וכו'...

כו'.  נדבר פה בהתועדות, שאע"פ שאם הראשונים כמלאכים כו' אם הראשונים כבני אדם 
בכ"ז מה שזכה דורנו זה היינו שעליו הוטל הענין דגמר עבודת הבירורים והענין דמכה בפטיש, וידוע 
פסק רז"ל אשר המצוה נקראת ע"ש גומרה ובמילא דעת גם לא לנבון נקל גודל האחריות המוטלה 
עלינו משני הצדדים, הן מצד זה דגמר עבודת הבירורים והכאה בפטיש ולאידך גיסא שכל העבודה 
נקראת על שמנו, ובמילא איני יודע אם נצרך דוקא מס"נ בכדי לדון אמת'דיג על דבר המצב, ובפרט 

שזכות אבותינו ונשיאנו קדוש ישראל כ"ק מו"ח אדמו"ר מסייעתם.

הרחבת  ומתוך  שליחותם  ימלאו  ידיהם  במעשי  הצלחה  שמתוך  ומברכם  לבשו"ט  המחכה 
הדעת והרחבה בגשמיות.

תחילת זמן קידוש לבנה: יום ראשון בערב, ז' אייר
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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*d"kyz'd xii`

ÈzLc˜Â מקּדׁשכם ה' אני יׂשראל ּבני 1ּבתֹו, ¿ƒ¿«¿ƒְְְְְֲִִִֵֵֶַָ

ּב'לּקּוטי  הּזקן אדמּו"ר ְְְִֵֵֵַַָָּומבאר

זה  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבני 2ּתֹורה' ּבתֹו ּדונקּדׁשּתי , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָ

הּלב  ּבתֹו יתּבר קדּוׁשתֹו (ּגילּוי 3יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵַָָָ

ׁשּלּבם  למעלה, ּדמּלמּטה ּבאֹופן הּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּדיׂשראל)

ּבקדּוׁשתֹו ליּכלל אׁש ּכרׁשפי ּבֹוער יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָׁשל

הוי' אני אחרּֿכ נמׁש ועלֿידיֿזה ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיתּבר

מּלמעלה  יתּבר קדּוׁשתֹו המׁשכת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמקּדׁשכם,

מּלמעלה  (ּבההמׁשכה עצמֹו ּובזה ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָלמּטה.

ּתֹורה  עלֿידי ההמׁשכה ענינים, ׁשני ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָלמּטה)

מצֹות  עלֿידי ׁשעלֿידי 4וההמׁשכה ּדההמׁשכה . ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָ

(ּברּוחנּיּות), העֹולמֹות ּבפנימּיּות היא ְְִִִִִָָָָּתֹורה

העֹולמֹות  ּבחיצֹונּיּות ההמׁשכה ׁשּתהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּובכדי

הּמצֹות  מעׂשה עלֿידי הּוא וזהּו5(ּבגׁשמּיּות), . ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַ

קדֹוׁש ּפעמים ג' ּׁשאֹומרים הא'6מה ּדקדֹוׁש , ְְְִִֶַָָָָ

והג' הּב' וקדֹוׁש למעלה, מּלמּטה העלאה ְְְְְֲִַַַַַָָָָָהּוא

ּתֹורה  עלֿידי למּטה, מּלמעלה המׁשכֹות ְְְְְִֵֵַַַַָָָָהם

מצֹות  5.ועלֿידי ְְְִֵַ

ל)הּמאמר CÈLÓÓeב) ׁשג'7ּב(הּביאּור , «¿ƒְְֲֵֶַַַָ

מדרגֹות. ג' הם קדֹוׁש ְְִֵֵַָָּפעמים
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אחיו  לייב, ארי' ישראל הרב וכו' הוו"ח של היארצייט יום אייר, י"ג "לקראת תש"נ, - אייר י"ג בקונטרס לאור יצא (*ָ

ה'תשי"ב, אייר בי"ג נסתלק הקודש. לארץ עלה האחרונה מלחה"ע לפני - שליט"א, אדמו"ר כ"ק - טובים לחיים יבדל - של

ה'תש"נ". שנת אייר, יג ג, יום .. תובב"א* צפת בעיה"ק ומנ"כ אנגלי', לב.1)בליווערפול, כב, (לג,2)פרשתנו ט סעיף

דהלב.3)ב). הפנימית נקודה הוא ישראל בני דתוך ג) (לב, ה סעיף שם לקו"ת ד).4)ראה (לב, ו סעיף סוף שם לקו"ת

בפנים).5) (כדלקמן קדוש" בחי' ב' הן ש"לכן ושם, א). (לג, ח סעיף שם ג.6)לקו"ת ו, ואילך.לג,7)ישעי' סע"ב

קמט]. ע' היומן רשימת - תו"מ תשנ"ב). (קה"ת, שנה ארבעים אייר י"ג [קובץ ואילך 68 ע' תשמ"ט) (קה"ת ח"א מלך" "ימי ספר ראה - תולדותיו (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÎLc˜Ó '‰ È‡ Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â1¯‡·Óe , ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¬ƒ¿«ƒ¿∆¿»≈

'‰¯Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ חסידות ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacבמאמר «¿«»≈¿ƒ≈»ƒ««¿ƒ
‰Ê2,"...ונקדשתי" זה בפסוק Ï‡¯NÈהפותח Èa CB˙a ÈzLc˜Âc ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
משמעותו ( הדברים פנימיות שלפי CB˙aציווי C¯a˙È B˙Le„˜ ÈeÏÈbƒ¿»ƒ¿»≈¿

·l‰3 ואחד אחד כל Ï‡¯NÈcשל «≈¿ƒ¿»≈
ישראל  ÔÙB‡aמבני ‡e‰ (¿∆

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓc של ההתגלות ¿ƒ¿«»¿«¿»
היהודי  הלב בתוך האלוקית הקדושה

האדם  פעולת של תוצאה היא

שהיא  ה' אל להתקרב שלו והתעוררות

כך  מלמעלה, ההתגלות את הפועלת

כי  למעלה, מלמטה בדרך הוא שהדבר

מלמטה  האדם פעולת היא ההתחלה

ההתעוררות  את הגורמת שהיא

מלמעלה  ÏLוההתגלות ÌalL∆ƒ»∆
L‡ ÈÙL¯k ¯ÚBa Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿ƒ¿≈≈

,C¯a˙È B˙Le„˜a ÏÏkÈÏ הלב ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»≈
לאלוקות, להתקרב צמא היהודי

אש  כמו מאד וגדול חזק והצימאון

להיות  הוא היהודי של ורצונו בוערת

שלו  שהרצון היינו באלוקות, נכלל

כך  לשם אם גם הוא באלוקות לדבוק

שלו  האישית המציאות את לאבד עליו

פרק  התניא, בספר הזקן רבנו (ובלשון

פירוש  אדם, נשמת ה' נר ..." יט:

היא  נשמתם אדם הקרויים שישראל

תמיד  שמתנענע הנר כאור למשל

חפץ  האש שאור מפני בטבעו למעלה

ולידבק  מהפתילה ליפרד בטבע

הכללי... האש ביסוד למעלה בשורשו

כלום  יאיר ולא יכבה זה ידי שעל ואף

 ֿ אףֿעל בשורשו, למעלה וגם למטה

נשמת  כך בטבעו, חפץ הוא בכך פיֿכן

בשרשה  ולידבק הגוף מן ולצאת ליפרד בטבעה וחזקה חפצה ... האדם

לגמרי...") במציאות שם ותתבטל ואפס אין שתהיה הגם ... בה' ומקורה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ מלמטהכתוצ האדם של וההתעוררות מהצימאון CLÓאה ¿«¿≈∆ƒ¿»
˙ÎLÓ‰ ,ÌÎLc˜Ó 'ÈÂ‰ È‡ CkŒ¯Á‡ והתגלותB˙Le„˜ של ««»¬ƒ¬»»¿«ƒ¿∆«¿»«¿»

האדם C¯a˙Èה' של ליבו תוך hÓÏ‰.אל ‰ÏÚÓlÓ ƒ¿»≈ƒ¿«¿»¿«»

‰ÎLÓ‰‰a) BÓˆÚ ‰Ê·e'ה קדושת  של ÏÚÓlÓ‰ההתגלות »∆«¿¿««¿»»ƒ¿«¿»
,ÌÈÈÚ ÈL (‰hÓÏ- Bz¯‰האחד È„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰-Â השני ¿«»¿≈ƒ¿»ƒ««¿»»«¿≈»¿

˙BˆÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰4.ומבאר שהולך כפי שונים, עניינים שני שהם ««¿»»«¿≈ƒ¿
‡È‰ ‰¯Bz È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰c אלוקות eiÓÈÙa˙התגלות ¿««¿»»∆«¿≈»ƒƒ¿ƒƒ

È„Î·e ,(˙eiÁe¯a) ˙BÓÏBÚ‰»»¿»ƒƒ¿≈
‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL ההתגלות של ∆ƒ¿∆««¿»»

‰BÓÏBÚ˙האלוקית ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ»»
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,(˙eiÓL‚a)¿«¿ƒ«¿≈

˙Bˆn‰ ‰NÚÓ5 פעולה שהוא «¬≈«ƒ¿
בגשמיות  גם השפעה לה שיש גשמית

העולמות.

ÌÈÓÚt '‚ ÌÈ¯ÓB‡M ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆¿ƒ¿»ƒ
LB„˜6, והתגלות בהמשכת כי »

שונים  עניינים שלושה יש הקדושה

‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ '‡‰ LB„˜c¿»»«¬»»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ הפסוק כאמור, ƒ¿«»¿«¿»

הקדושה  התגלות על מדבר "ונקדשתי"

למעלה, מלמטה בדרך באדם האלוקית

שגורמת  האדם מצד התעוררות היינו

זו  ודרך מלמעלה, והתגלות המשכה

התקרבות  היינו "העלאה" נקראת

מצידו  שהאדם מכך כתוצאה לאלוקות

‰Ìמתעלה  '‚‰Â 'a‰ LB„˜Â¿»«¿«≈
˙BÎLÓ‰ בדרך אלוקית התגלות של «¿»

ŒÏÚהפוכה, ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»«
˙BˆÓ È„ÈŒÏÚÂ ‰¯Bz È„È5 ¿≈»¿«¿≈ƒ¿

שונות  דרכים שתי כאמור, שהם,

– למטה מלמעלה ההמשכה את לפעול

שמתגלית  תורה עלֿידי ההמשכה

העולמות  (רוחניות) בפנימיות

שמתגלית  מצוות ידי שעל וההמשכה

(גשמיות). בחיצוניות

CÈLÓÓe תורה'·) ב'לקוטי «¿ƒ
¯Ó‡n‰(Ï ¯e‡Èa‰)a7,'תורה ב'לקוטי מופיע עצמו, המאמר (לאחר ¿«≈¿««¬»

שם  ונקדשתי", פסוק על הדברים "לבאר בדיבורֿהמתחיל למאמר 'ביאור'

ונתבאר) קדוש" קדוש, "קדוש, עניין באריכות ˜„LBמבואר ÌÈÓÚt '‚L∆¿»ƒ»
¯˙k ‡e‰ '‡‰ LB„˜ .˙B‚¯„Ó '‚ Ì‰ עליון כתר בחינת ≈«¿≈»»∆∆

‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL) מעל נתון שהכתר כשם הספירות, ראשית  שהיא ∆¿«¿»≈»¿»

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

 

 

כללי  מפתח  

 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א

 ג   ............................  קכב  ,אקכ תהליםמזמורי   )ב

    ה וקדשתי בתוך בי ישראל"מאמר ד  ) ג

 ה  ...........................................  ה "כה'תש, אייר י"ג

 יג   ...  ת אמור, י"ג אייר ה'תשכ"הבת פרששת שיח  )ד

 טז  ...............  ג , זי ךכר אמורפרשת  ותשיח-ילקוט  )ה

 כג  ...............  ד, זי ךכר אמורת פרש ותשיח-ילקוט  )ו

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

 כט  .................  "ל זצ ןה אס רואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 ל  ................  אמורפרשת  –ח שיומאולה קוט גלי  )ח

  אל  .........  אמור לשבוע פרשת  יומיחומש  ירעושי  )ט

 סח  ..............  אמורלשבוע פרשת תהלים  ירועיש  )י

    ה)(מוגהתיא  רפסב יםרשיעו  )יא

 סט   ....................................  אמורלשבוע פרשת  

 עח   .............  אמור לשבוע פרשת  ם" וי םהיו " חלו  )יב

 פ  ...........................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  ) יג

  

 ם "מבר ירו עיש

 ג פ  ............  אמור לשבוע פרשת  ,םולים קירפ' ג –  )יד

 גמק  .........  אמור לשבוע פרשת  ,ליום דחפרק א –  )טו

 סב ק  ...........  אמורלשבוע פרשת  ,תוצומהספר  –  )טז

 

  ביאוריםעם  סוטה תמסכ  )יז

 סוק  ...........................................  חכ ףד עד כב ףמד

  ובים ם וכתיביא  ) יח

 צדק  ...........................  ג פרק  דברי הימים , כפרק  יחזקאל

  שביעיתמסכת  –משיות   )יט

 וצק  .................................................  אור קהתי יב

 רג  .............................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כ

 

  ביאורים עם  יבמות תמסכ  )כא

 רד  ..............................................  ח ס ףד עד סב ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 ה לר  .................................................  "ר הזקן אדמו

  בין עירות ך הלכולחן ערושו  ) כג

  ה לר  ..............................  קן זה  אדמו"ר  יומיוח רב לפי ל

  וספרתם לכם ממחרת השבת הרתולקוטי   )כד

 לזר  .................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כה

 מר  ...............................................  אמצעי ר ה "ואדמ

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כו

 א מר  .......................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  )כז

 גמר  ..............................................  הר"ש ומ מו"רדא

   "בהמשך תער –המאמרים ספר   )כח

 דמר  ............................................  "ר מוהרש"במואד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  )כט

 המר  ............................................  ''צוהריימ''ר דמוא

  קה"בל תש"ה ה'-דש"ה'תת ושיחהר פס  ) ל

 מחר  ............................................  צ'' יירה מו רדמו''א

 מחר  ........................................  ח קפרק  ותכרוזה ספר  )לא

  קודש   ותרגא  )לב

 אר  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 בר  .................................  יאה בציבורחומש לקר  ) לג

 סר  ..................  דשקו -בתשת חלמהתורה  תאקרי  )לד

 א סר  ..........................  ג פרקביאורים לפרקי אבות   ) לה

 ברס  ..................... אמורלשבוע פרשת ים מוח זל  ) לו

 סגר  .............  שבת קודשל ת ורקת לדהצות סדר מ  ) לז



d"kyz'dו ,xii` b"i ,xen` zyxt zay

קדֹוׁש מחכמה), (ׁשּלמעלה ּכתר הּוא הא' ְְְֵֶֶֶַָָָָָָקדֹוׁש

וק  ּדזעירֿאנּפין, ּכתר הּוא הּוא הּב' הג' דֹוׁש ְְְִִֵֶֶַַַָ

עלּֿפי  ּבזה הּביאּור לֹומר ויׁש ּדמלכּות. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּכתר

הּסֹובב',8הּידּוע  'אֹור על קאי (ּבכלל) ׁשּקדֹוׁש ְִֵֵֶַַַַָָָָ

עיקר  ולכן מהׁשּתלׁשלּות. ּומּובּדל קדֹוׁש ְְְְְִִֵֵֶַַָָָׁשהּוא

ׁשּלמעלה  ּבּכתר הּוא הא') (קדֹוׁש ּדקדֹוׁש ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָהענין

ראׁשית  היא חכמה (ּכי ְְִִִֵֵַָָָָמהחכמה

ּדזעירֿאנּפין 9ההׁשּתלׁשלּות  הּכתר ׁשּגם וזה .( ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַ

ּכי  הּוא קדֹוׁש, ּבׁשם נקראים ּדמלכּות ְְְְְִִִֵֶֶַָָוכתר

עּלה  ּכהׁשּתלׁשלּות לא היא הּכתרים  ְְְְְְְְִִִִִַַַָָֹהׁשּתלׁשלּות

מהעילה, אחר מהּות הּוא ׁשהעלּול ְִֵֵֶֶַַָָָָועלּול,

אחד  מהּות הם הּכתרים ׁשּכל וגם 10ּכיֿאם , ְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אֹו לזעירֿאנּפין ּכתר להיֹות הּכתר ירידת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַלאחרי

(ּכתר  קֹודם ׁשהיה ּכמֹו ּבמהּותֹו הּוא ְְְְֶֶֶֶַַָָלמלכּות,

ׁשּמבאר  ּדזה לֹומר, ויׁש מחכמה). ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלמעלה

חלּוקים  הם קדֹוׁש ּפעמים ׁשג' ְְֲֲִִֵֶַַָָָּבהּמאמר

ׁשּלמעלה  הּכתר הּוא הא' (ׁשּקדֹוׁש ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבמדרגתם

 ֿ ּדזעיר הּכתר הם והג' הּב' וקדֹוׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָמחכמה,

החילּוק  על ּביאּור ּגם הּוא ּודמלכּות), ְְְִִֵַַַַַאנּפין

ּדמּלמּטה  ּבאֹופן הּוא הא' (ׁשּקדֹוׁש ְְְְִֶֶַַָָָָּבאֹופּנם
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בשמו  ביאור - ואילך] 1942 ע' ח"ג תשמ"ה [התוועדויות ה'תשמ"ה אייר י"ג אחריֿקדושים, ש"פ שיחת בארוכה וראה

ואילך]. 256 ע' ח"ג תשמ"ז [התוועדויות ה'תשמ"ז שני פסח שיחת אחריֿקדושים. לפ' דשמו והשייכות היארצייט, בעל ָשל

ואילך)]. 184 ע' ח"ג תנש"א (התוועדויות ה'תנש"א אחריֿקדושים ובכ"מ.8)[ש"פ ג. כב, תזריע היחוד 9)לקו"ת שער

ובכ"מ. רפ"ט. ו 10)והאמונה פש"מ. ח"ב פע"ט. ח"א תער"ב המשך ובכ"מ.ראה ג. נב, קרח לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האדם  של ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊcראשו ¯˙k ‡e‰ 'a‰ LB„˜ של ), המידות »«∆∆ƒ¿≈«¿ƒ

המוחין  לעומת כי זעירות) (פנים אנפין" "זעיר הנקראות העליונות הספירות

וחיות, אור מעט בהם יש eÎÏÓc˙העליונים ¯˙k ‡e‰ '‚‰ LB„˜Â¿»«∆∆¿«¿
ונבדל  נעלה שמשמעותו "קדוש" כלומר, הספירות. מעשר האחרונה הספירה

מהספירות  שלמעלה הכתר עניין הוא

– שונות דרגות יש עצמו שבכתר אלא

למידות  כתר בתור מספירות, למעלה

שלוש  נאמר ולכן למלכות כתר ובתור

ומבאר. שהולך כפי "קדוש", פעמים

ÈtŒÏÚ ‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆«ƒ
Úe„i‰8החסידות LB„wLבתורת «»«∆»
ÏÏÎa) להיכנס מבלי כללי, באופן ƒ¿»

שבדבר  השונות ˜‡Èלדרגות מכוון ) »≈
,'··Bq‰ ¯B‡' ÏÚ כמבואר ««≈

בא  האלוקי שהאור וחסידות בקבלה

"אור  הנקראים אופנים בשני לעולם

כל  הממלא ו"אור עלמין" כל הסובב

האור  התגלות הוא הסובב אור עלמין".

כל  על שמאיר מוגבל הבלתי האינסופי

בדרך  בשווה, והנבראים העולמות

שמאיר  שם על 'סובב' ונקרא 'מקיף',

מבלי  'מלמעלה' העולמות על

הוא  ה'ממלא' ואור בתוכם, להתלבש

וצמצום  בגבול שבא כפי האור התגלות

לפ  נברא ולכל עולם לכל י בהתאמה

מהם  אחד בכל ומתלבש עניינו

מכוון  "קדוש" כלל ובדרך בפנימיות,

עלמין" כל הסובב ∆e‰L‡ל"אור
˙eÏLÏzL‰Ó Ïc·eÓe LB„»̃¿»≈ƒ¿«¿¿
עלמין" כל ה"ממלא האלוקי מהאור

וההארה  ההמשכה שבו השתלשלות" ב"סדר לדרגה מדרגה ויורד שבא

אחוזות  שלה שהטבעות שלשלת כמו הדרגתית בצורה היא לדרגה ממדרגה

בזו. LB„˜cזו ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚ ÔÎÏÂ ומובדל במובן שקדוש "סובב" של ¿»≈ƒ«»ƒ¿»¿»
והמוגבל  המדוד ÏÚÓlL‰מהאור ¯˙ka ‡e‰ ('‡‰ LB„˜)»»«∆∆∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡¯ ‡È‰ ‰ÓÎÁ Èk) ‰ÓÎÁ‰Ó9 היא ולכן ≈«»¿»ƒ»¿»ƒ≈ƒ«ƒ¿«¿¿
העליונות  הספירות בעשר ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊcהראשונה ¯˙k‰ ÌbL ‰ÊÂ .(¿∆∆««∆∆ƒ¿≈«¿ƒ

,LB„˜ ÌLa ÌÈ‡¯˜ ˙eÎÏÓc ¯˙ÎÂ השנייה הבחינה כאמור, והם, ¿∆∆¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈»
שלמעלה  ו"כתר" "קדוש" יתכן איך מובן לא ולכאורה ב"קדוש", והשלישית

שהם  המלכות ובספירות במידות מהחכמה) למעלה עיקרו (ולכן מהשתלשלות

והביאור ההשתלשלות? סדר שבתוך ‰eÏLÏzL˙דרגות Èk ‡e‰ƒƒ¿«¿¿

,ÏeÏÚÂ ‰lÚ ˙eÏLÏzL‰k ‡Ï ‡È‰ ÌÈ¯˙k‰ ותוצאה סיבה «¿»ƒƒ…¿ƒ¿«¿¿ƒ»¿»
,‰ÏÈÚ‰Ó ¯Á‡ ˙e‰Ó ‡e‰ ÏeÏÚ‰L'עילה' הוא השכל למשל, ∆∆»««≈≈»ƒ»

התבוננות  מתוך נולד רגש כי מהשכל, כתוצאה שבאות המידות להתהוות

והתכונות  והמהות המדות, למהות השכל מהות בין דמיון אין אבל שכלית,

השכל  של וההשפעה הפעולה ואופן

המידות  של מאלה לחלוטין שונים

ובכל  עולם שבכל הכתרים בין אבל

הכתרים  גם כי מהותי דמיון יש בחינה

מתהווים  לא השתלשלות סדר שבתוך

והדרגה  ÏkLבסדר Ì‡ŒÈkƒƒ∆»
„Á‡ ˙e‰Ó Ì‰ ÌÈ¯˙k‰10, «¿»ƒ≈«∆»

מהחכמה  שלמעלה עליון כתר רק ולא

'קדוש' ונקרא 'כתר' »¿Ì‚Âהוא
˙BÈ‰Ï ¯˙k‰ ˙„È¯È È¯Á‡Ï¿«¬≈¿ƒ««∆∆ƒ¿

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊÏ ¯˙k המידותB‡ ∆∆ƒ¿≈«¿ƒ
˙eÎÏÓÏ האחרונה שהיא הדרגה ¿«¿

הספירות, השתלשלות ‰e‡בסדר
Ì„B˜ ‰È‰L BÓk B˙e‰Óa¿«¿∆»»∆
(‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ¯˙k)∆∆∆¿«¿»≈»¿»
המסודר  השתלשלות' ב'סדר כלומר,

היא  בחינה וכל דרגה כל וההדרגתי

באה  היא כי שמעליה מזו למטה

מהחכמה, (הבינה ממנה ישירות

– בעולמות וכן מהחסד, הגבורה

וכד') מבריאה יצירה מאצילות, בריאה

'סדר  כביכול, יש, הכתר לבחי' אבל

כמבואר  לה מיוחד השתלשלות'

ש"השתלשלות  קבלה מספרי בחסידות

שכתר  נאמר וכאילו מזה" זה הכתרים

מכתר  ישירות ובא משתלשל דבריאה

כאשר  שגם להתפלא אין ולכן שבינתיים הדרגות דרך לעבור מבלי דאצילות

עדיין  הוא דמלכות וכתר דז"א כתר בתור הספירות עשר בתוך מתגלה הכתר

מהספירות. שלמעלה עליון כתר עם אחד' 'מהות ונחשב 'קדוש' נשאר

Ì‰ LB„˜ ÌÈÓÚt '‚L ¯Ó‡n‰a ¯‡·nL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆¿…»¿««¬»∆¿»ƒ»≈
Ì˙‚¯„Óa ÌÈ˜eÏÁ בכתר אחרת לדרגה מתייחסת פעם שכל היינו ¬ƒ¿«¿≈»»

LB„˜Âכאמור( ,‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ ‡e‰ '‡‰ LB„wL∆»»«∆∆∆¿«¿»≈»¿»¿»
Ìb ‡e‰ ,(˙eÎÏÓ„e ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc ¯˙k‰ Ì‰ '‚‰Â 'a‰«¿«≈«∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿«

ÌpÙB‡a ˜eÏÈÁ‰ ÏÚ ¯e‡Èa כתר של מסוימת בחינה אותה שבה בדרך ≈««ƒ¿«»
גילוי לידי ובאה hÓlÓc‰נמשכת ÔÙB‡a ‡e‰ '‡‰ LB„wL)∆»»¿∆¿ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ האדם מצד שמתחילה התעוררות שהיא 'העלאה' באמצעות ¿«¿»
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ז mkycwn 'd ip` l`xyi ipa jeza izycwpe

ּדמּלמעלה  ּבאֹופן הם והג' הּב' וקדֹוׁש ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָלמעלה,

ׁשהּוא  ּכיון עצמֹו, (ּכתר) הּסֹובב ּד[אֹור] ְְְֵֵֶֶֶַַַָָלמּטה).

הּוא  ּבאדם ׁשּלֹו הּגּלּוי לגמרי, ּומּובּדל ְְְִֵֶַַָָָָָקדֹוׁש

ׁשּמּופלא  ענין ׁשּזהּו ּומרּגיׁש מּכיר ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָּבאֹופן

לצאת  מׁשּתֹוקק הּוא ולכן מּמּנּו, ְְְִִֵֵֵֶָָָּומּובּדל

וכאׁשר  הּמּופלא, ּבהענין וליּכלל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמּמציאּותֹו

אֹו לזעירֿאנּפין ּכתר להיֹות יֹורד הּסֹובב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַ[אֹור]

ּׁשּנמׁש ּבאֹופן הּוא ׁשּלֹו הּגילּוי אז ְְְִִֶֶֶַַַָָלּמלכּות,

הּב' לקדֹוׁש ּבנֹוגע הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְְֵֶֶֶַַַַָָלמּטה.

ׁשהם  מּפני  הּוא המׁשכתם ּבאֹופן ׁשהחּלּוק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהג',

ׁשהּירידה  ּכיון הּב', ּדקדֹוׁש ּבמדרגתם. ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָחלּוקים

 ֿ (ּדזעיר לזעירֿאנּפין ּכתר ׁשּנעׂשה הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּלֹו

האצילּות  סֹוף הּוא (רק)11אנּפין היא המׁשכתֹו ,( ְְֲִִִַַַָָָ

הג', וקדֹוׁש ּתֹורה), (עלֿידי העֹולמֹות ְְְִִִֵַַָָָָּבפנימּיּות

ׁשרׁש היא (ּדמלכּות למלכּות ּכתר להיֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַֹׁשּיֹורד

ּבחיצֹונּיּות 11הּנבראים  (ּגם) היא המׁשכתֹו ,( ְְְִִִִִַַַָָָ

הּמצֹות).ה  מעׂשה (עלֿידי עֹולמֹות ְְֲִֵֵַַַָָ

ל)הּמאמר CÈLÓÓeג) מה 12ּב(הּביאּור ּדזהּו , «¿ƒְְְֲֵֶַַַַָ

ּבּמדרׁש ג'13ּדאיתא (ּבענין ְְְְִִִַַָָ

ׁשלׁש ׁשעׂשּו מדינה לבני מׁשל קדֹוׁש), ְְְִִִֵֶָָָָָָָֹּפעמים

ּבראׁשֹו הניח ,הּמל עׂשה מה ,לּמל ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעטרֹות

העליֹונים  יֹום ּבכל ּכ ּבניו, ּבראׁש ּוׁשּתים ְְְְִִֶַַַָָָָָֹאחת

מה  קדּוׁשֹות, ׁשלׁש הקּב"ה לפני ְְְִִִֵַַַָָָֹמכּתירים

ּבראׁשן  ּוׁשּתים אחת ּבראׁשֹו נֹותן עֹוׂשה, ְְְִֵֶַַַַָָָֹֹהּקּב"ה

ּדכתיב  הּוא הדא יׂשראל, אני,14ׁשל קדֹוׁש ּכי ְְֲִִִִִֵֶָָָָ

קדֹוׁש ּד"כי היינּו קדֹוׁשים. והייתם ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָוהתקּדׁשּתם

"והתקּדׁשּתם  ּבראׁשֹו, ׁשּנֹותן העטרה הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹאני"

ׁשּנֹותן  העטרֹות  ׁשּתי הם קדֹוׁשים" ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָוהייתם

ׁשּלפנינּו ּדבּמדרׁש ּולהעיר, יׂשראל. ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבראׁשן
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ובכ"מ.11) ואילך. רפד ס"ע תרס"ו המשך ב. פא, תרומה ואילך).12)תו"א א (לה, ו ח.13)סעיף פכ"ד, קדושים 14)ויק"ר

ז. כ, ב. יט,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓc ÔÙB‡a Ì‰ '‚‰Â 'a‰ LB„˜Â שלהם וההתגלות ¿»«¿«≈¿∆¿ƒ¿«¿»¿«»

למטה  מלמעלה שבאה 'המשכה' בדרך מדוע ),היא ומבאר שהולך כפי

הנוספות  הבחינות ושתי למעלה מלמטה בדרך באה בכתר העליונה הבחינה

למטה. מלמעלה בדרך ‰Bq··באות [¯B‡]c מהותו שבעצם עלמין כל ¿«≈
והנבראים  מהעולמות למעלה הוא

‡e‰L ÔÂÈk ,BÓˆÚ (¯˙k)∆∆«¿≈»∆
È¯Ó‚Ï Ïc·eÓe LB„˜ מ'סדר »¿»¿«¿≈

יורד  האלוקי האור שבו השתלשלות'

נבראים  ומהווה הדרגתית בצורה

ומוגבלים, b‰BlLמוגדרים Èel «ƒ∆
ÔÙB‡a ‡e‰ Ì„‡a כזה‡e‰L »»»¿∆∆

e‰fLהאדם  LÈb¯Óe ¯ÈkÓ האור «ƒ«¿ƒ∆∆
הוא בו שמתגלה «¿ÔÈÚƒהאלוקי
epnÓ Ïc·eÓe ‡ÏÙenL ונעלה ∆¿»¿»ƒ∆

לגמרי, ‰e‡ממנו ÔÎÏÂ האדם ¿»≈
B˙e‡ÈˆnÓ ˙‡ˆÏ ˜˜BzLÓƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ
וההגבלות  המציאות מגדרי לצאת

מוגבלת  מציאות להיות לו שגורמות

ÏÏkÈÏÂ באבוקה הנכלל נר כמו ¿ƒ»≈
נפרדת  כיישות מציאותו את ומאבד

¯L‡ÎÂ ,‡ÏÙen‰ ÔÈÚ‰a¿»ƒ¿»«¿»¿«¬∆
˙BÈ‰Ï „¯BÈ ··Bq‰ [¯B‡]«≈≈ƒ¿
B‡ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊÏ ¯˙k∆∆ƒ¿≈«¿ƒ

,˙eÎÏnÏ בתוך ובחינות דרגות שהם ««¿
ומוגבל המדוד השתלשלות' «‡Ê'סדר

ÔÙB‡a ‡e‰ BlL ÈeÏÈb‰«ƒ∆¿∆
CLÓpMמלמעלה hÓÏ‰ומתגלה ∆ƒ¿»¿«»

קולט  התחתון, האדם ה'מטה', כי

הזה. האור את בתוכו »¿ŒÏÚÂומכיל
‰ÊŒC¯c האופן בעניין שהוא כמו ∆∆∆

הכתרים, התגלות נפעלת ‰e‡שבו
,'‚‰Â 'a‰ LB„˜Ï Ú‚Ba¿≈«¿»«¿«
Ì˙ÎLÓ‰ ÔÙB‡a ˜elÁ‰L∆«ƒ¿∆«¿»»»
ידי  על נמשכים שניהם כללי שבאופן

כאמור  אבל למטה, מלמעלה המשכה

אופן  לגבי הבדלים עצמם ביניהם יש

Ì‰Lההמשכה  ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆≈
Ì˙‚¯„Óa ÌÈ˜eÏÁ וההבדלים ¬ƒ¿«¿≈»»

את היוצרים הם ההבדלים בדרגות

ומבאר. שהולך כפי וההתגלות. ההמשכה בצורת

BlL ‰„È¯i‰L ÔÂÈk ,'a‰ LB„˜c שלמעלה מכתר ירידה היא ¿»«≈»∆«¿ƒ»∆
כזו ‰e‡מהספירות  ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊÏירידה ¯˙k ‰NÚpL המידות ∆«¬»∆∆ƒ¿≈«¿ƒ

כנ"ל  הספירות, ‰‡ˆeÏÈ˙שבעשר ÛBÒ ‡e‰ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc)11 ƒ¿≈«¿ƒ»¬ƒ

האלוקי  האור של ביותר הגדולה הירידה היא אנפין' ש'זעיר בחסידות כמבואר

את  להחיות כך אחר הנמשך הוא דאצילות לז"א שירד והאור לעולמות

מידת  באמצעות ונמשך יורד כשהוא בריאהֿיצירהֿעשייה, העולמות

שמדוב  וכיוון הנעלה המלכות), האצילות מעולם חלק עדיין שהיא בדרגה ר

בכל  "עולם", היותו שעם נאמר (עליו

ממש" "אלוקות הוא )זאת
˙eiÓÈÙa (˜¯) ‡È‰ B˙ÎLÓ‰«¿»»ƒ«ƒ¿ƒƒ

(‰¯Bz È„ÈŒÏÚ) ˙BÓÏBÚ‰ והוא »»«¿≈»
לכך, מעבר יורד ‰‚',איננו LB„˜Â¿»«

„¯BiL נמוכה יותר BÈ‰Ï˙לדרגה ∆≈ƒ¿
˙eÎÏÓÏ ¯˙k מהמידות שלמטה ∆∆¿«¿

זעירֿאנפין  בחינת ¿»¿(eÎÏÓc˙של
ÌÈ‡¯·p‰ L¯L ‡È‰11 דרכה כי ƒ…∆«ƒ¿»ƒ

את  להחיות מז"א האלוקי האור עובר

(Ìb)הנבראים  ‡È‰ B˙ÎLÓ‰ ,(«¿»»ƒ«
העולמות  בפנימיות רק לא יותר, למטה

גם  ‰BÓÏBÚ˙אלא ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ»»
,(˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ)«¿≈«¬≈«ƒ¿

לעיל. כמבואר

¯e‡Èa‰)a CÈLÓÓe (‚«¿ƒ¿«≈
¯Ó‡n‰(Ï12, דיבורֿהמתחיל ¿««¬»

תורה' ב'לקוטי Ó‰"ונקדשתי" e‰Êc¿∆«
‡˙È‡c מובאL¯„na13ÔÈÚa) ¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ¿«

È·Ï ÏLÓ ,(LB„˜ ÌÈÓÚt '‚¿»ƒ»»»ƒ¿≈
˙B¯ËÚ LÏL eNÚL ‰È„Ó¿ƒ»∆»»…¬»

‰CÏn,כתרים  ‰NÚ ‰Ó ,CÏnÏ«∆∆∆»»«∆∆
ÌÈzLe ˙Á‡ BL‡¯a ÁÈ‰≈ƒ«¿…««¿«ƒ
ÌBÈ ÏÎa Ck ,ÂÈa L‡¯a¿…»»»¿»

ÌÈBÈÏÚ‰ המלאכיםÌÈ¯ÈzÎÓ »∆¿ƒ«¿ƒƒ
‰"a˜‰ ÈÙÏ אותו ומעטרים ƒ¿≈«»»

באמירת  ˜„BLe˙,כביכול LÏL»…¿
Ô˙B ,‰NBÚ ‰"aw‰ ‰Ó««»»∆≈
ÔL‡¯a ÌÈzLe ˙Á‡ BL‡¯a¿…««¿«ƒ¿…»
‡e‰ ‡„‰ ,Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈¬»

·È˙Îc14 שלושה בתורה שכתוב זהו ƒ¿ƒ
מהם  שאחד קדושה של ביטויים

˜„LBלקדושֿברוךֿהוא מתייחס  Èkƒ»
,È‡ לבני מתייחסים נוספים ושניים »ƒ

Ì˙ÈÈ‰Âישראל  ÌzLc˜˙‰Â¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆
"È‡ LB„˜ ÈÎ"c eÈÈ‰ .ÌÈLB„˜ הק על האמורה ֿ הקדושה דוש ¿ƒ«¿¿ƒ»»ƒ

‰ËÚ¯‰ברוךֿהוא  ‡e‰ הכתרÌzLc˜˙‰Â" ,BL‡¯a Ô˙BpL »¬»»∆≈¿…¿ƒ¿«ƒ¿∆
˙B¯ËÚ‰ ÈzL Ì‰ "ÌÈLB„˜ Ì˙ÈÈ‰Â הכתרים שניÔ˙BpL ƒ¿ƒ∆¿ƒ≈¿≈»¬»∆≈

Ï‡¯NÈ.הקדושֿברוךֿהוא  ÏL ÔL‡¯a¿…»∆ƒ¿»≈
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d"kyz'dח ,xii` b"i ,xen` zyxt zay

ּבני  עדת ּכל אל ּדּבר ּדכתיב הּוא הדא ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָאיתא

והייתם  והתקּדׁשּתם ּתהיּו קדֹוׁשים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָיׂשראל

העטרֹות  ּדׁשּתי מׁשמע מּזה ּדלכאֹורה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָקדֹוׁשים,

ּתהיּו" "קדֹוׁשים הם יׂשראל ׁשל ּבראׁשן ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹׁשּנֹותן

ּווהתקּדׁשּתם  אני") קדֹוׁש ל"כי ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָ(ׁשּבסמיכּות

קדֹוׁשים  לעטרה 15והייתם ׁשניהם (ׁשּנחׁשבים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ּדׁשּתי  מפרׁש, ּתֹורה' ּב'לּקּוטי אבל ְְְֲִִֵֵֵַַָָָאחת).

הם  יׂשראל ׁשל ּבראׁשן ׁשּנֹותן ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֹהעטרֹות

ּתהיּו" ּו"קדֹוׁשים קדֹוׁשים, והייתם ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַוהתקּדׁשּתם

נמנית  אינּה אני") קדֹוׁש ל"כי ְְְֲִִִִִֵֵֶָָ(ׁשּבסמיכּות

ְֲָָּבהעטרֹות.

ּבּמדרׁשLÈÂד) ּדאיתא מה עלּֿפי זה לבאר ¿≈ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּכמֹוני?16ׁשם  יכֹול ּתהיּו, קדֹוׁשים , ְְִִִָָָ

למע  קדּוׁשתי אני, קדֹוׁש ּכי לֹומר, לה ּתלמּוד ְְְְֲִִִַַַָָָ

הּתֹורה' (ּב'אֹור צדק' ה'צמח וכתב ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָמּקדּוׁשתכם.

קדֹוׁשים  ּפרׁשת ּבזה 17ריׁש והּכונה ּתמּוּה. ׁשּזה ( ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

 ֿ קסלקא אפילּו ׁשּיי אי ּכי היא, ְְְֲִִִֵַַַָָָ(ּבפׁשטּות)

ּתֹורה' ּוב'לּקּוטי "ּכמֹוני". יהיּו ׁשּיׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּדעּתא

נּצבים  היא 18ּפרׁשת ּד"קדּוׁשתכם" מבֹואר, ְְְִִִִֶַַָָָָ

ּדלתּתא  אתערּותא עלֿידי ׁשּנמׁשכת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָהּקדּוׁשה

מּקדּוׁשתכם  ׁשּלמעלה ּוקדּוׁשתי הּמצֹות, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּדמעׂשה

אתערּותא  ׁשאין ּביֹותר נעלית קדּוׁשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָהיא

ונמׁשכת  ׁשם, מּגעת הּמצֹות ּדמעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָּדלתּתא

הם  ׁשּבעליּֿתׁשּובה מה וזהּו הּתׁשּובה. ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי

ּגמּורים  מּצּדיקים הּתׁשּובה 19למעלה עלֿידי ּכי , ְְְְְִִִִִֵַַַַָָ

ׁשּלמעלה  קדּוׁשתי מּבחינת ממׁשיכים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָהם

ׁשם. ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבֹואר ְְְְִִֵֶַַָָָמּקדּוׁשתכם,
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ה"ד. פ"ז תשובה הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L¯„n·c ,¯ÈÚ‰Ïe רבהeÈÙlL בידינו המצוי מובא ‡È˙‡הנוסח ¿»ƒ¿«ƒ¿»∆¿»≈ƒ»
·È˙Îc ‡e‰ שכתוב ‰„‡ Ï‡¯NÈזהו Èa ˙„Ú Ïk Ï‡ ¯ac «»ƒ¿ƒ«≈∆»¬«¿≈ƒ¿»≈

‰fÓ ‰¯B‡ÎÏc ,ÌÈLB„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â eÈ‰z ÌÈLB„¿̃ƒƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿»ƒ∆
˙B¯ËÚ‰ ÈzLc ÚÓLÓ הכתריםÔ˙BpL הקדושֿברוךֿהואÔL‡¯a «¿«ƒ¿≈»¬»∆≈¿…»
Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏL- האחד ∆ƒ¿»≈≈

˙eÎÈÓÒaL) "eÈ‰z ÌÈLB„˜"¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ
("È‡ LB„˜ ÈÎ"Ï- והשני ¿ƒ»¬ƒ

Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Âe¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆
ÌÈLB„˜15Ì‰ÈL ÌÈ·LÁpL) ¿ƒ∆∆¿»ƒ¿≈∆

ו"והיתם  קדושים""והתקדשתם"

˙Á‡ ‰¯ËÚÏ כתרים שני ולא «¬»»««
Bz¯‰'שונים  ÈËewÏ'a Ï·‡ .(¬»¿ƒ≈»

Ô˙BpL ˙B¯ËÚ‰ ÈzLc ,L¯ÙÓ¿»≈ƒ¿≈»¬»∆≈
Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏL ÔL‡¯a¿…»∆ƒ¿»≈≈
,ÌÈLB„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ

המדרש  אחד שלפי לכתר נחשבים

˙eÎÈÓÒaL) eÈ‰z ÌÈLB„˜e¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ
"È‡ LB„˜ ÈÎ"Ï למרות ¿ƒ»¬ƒ

ÈÓ˙הסמיכות  dÈ‡ (≈»ƒ¿≈
˙B¯ËÚ‰a אלא הכתרים שלושת בין ¿»¬»

של  הכתר הם: הכתרים שלושת

אני" קדוש "כי - הקדושֿברוךֿהוא

ישראל  בני של בראשם הכתרים ושני

קדושים". ו"והייתם "והתקדשתם", –

‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ שני „) את ¿≈¿»≈∆
לפי  האחד הפסוקים, בדרשות האופנים

המבואר  לפי והשני המדרש, נוסח

תורה', נוסף ÈtŒÏÚב'לקוטי עניין «ƒ
ÌL L¯„na ‡˙È‡c ‰Ó16, «¿ƒ»«ƒ¿»»

פסוק המוסיף  על נוספת דרשה ומביא

ÏBÎÈזה  ,eÈ‰z ÌÈLB„¿̃ƒƒ¿»
?ÈBÓk מתכווין הכתוב לומר האם »ƒ

 ֿ הקדוש כמו קדוש להיות היהודי שעל

ÓBÏ¯,ברוךֿהוא  „eÓÏz הפסוק «¿«
ומלמדנו ממשיך  ˜„LBואומר Èkƒ»

‰ÏÚÓÏ È˙Le„˜ ,È‡¬ƒ¿»ƒ¿«¿»
ÌÎ˙Le„wÓ מסוגל לא אכן והאדם ƒ¿«¿∆

הקדושֿברוךֿהוא. של לקדושתו הללו,ÎÂ˙·להגיע המדרש דברי על ¿»«
¯LÈאדמו"ר  '‰¯Bz‰ ¯B‡'a) '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ והתחלת L¯t˙ראש «∆«∆∆¿«»≈»»«

ÌÈLB„˜17deÓz ‰fL תמוהה.) זו ז"ל חכמינו Êa‰דרשת ‰Âk‰Â ¿ƒ∆∆»«¿««»»»∆
הצמחֿצדק  ‰È‡,בדברי (˙eËLÙa) היא CÈiLשהתמיהה CÈ‡ Èk ¿«¿ƒƒ≈«»

‡zÚcŒ‡˜ÏÒ˜ eÏÈÙ‡ הדעת על להעלות אפילו ייתכן Ï‡¯NiLאיך ¬ƒ»«¿»«¿»∆ƒ¿»≈

eÈ‰È קדושים"ÈBÓk" ניתן וכי הקדושֿברוךֿהוא, של הקדושה בדרגת ƒ¿»ƒ
מיוחד  ובלימוד בפסוק צורך יש ולמה לקדושֿברוךֿהוא, ולהשתוות להידמות

אומר  ולכן הקדושֿברוךֿהוא, של מקדושתו פחות היא האדם שקדושת לומר

תמוה. שהדבר צדק' ה'צמח

˙L¯t '‰¯Bz ÈËewÏ'·e¿ƒ≈»»»«
ÌÈ·v18,¯‡B·Ó מאמר בפירוש ƒ»ƒ¿»

זה  ז"ל ∆¿»¿ÌÎ˙Le„˜"cƒ"חכמינו
לה  שאין ישראל בני של קדושתם

הקדושֿברוךֿהוא  של לקדושתו דמיון

‰Le„w‰ ‡È‰ העליונה ƒ«¿»
˙ÎLÓpL ובאה למטה מלמעלה ∆ƒ¿∆∆
גילוי  ‡˙e¯Ú˙‡לידי È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¬»
‡z˙Ïc מצד מלמטה, התעוררות ƒ¿«»

‰Bˆn˙האדם ‰NÚÓc שהיא ¿«¬≈«ƒ¿
שמעשיו  כיוון מוגבלת, במידה קדושה

וממשיכים  המעוררים שהם האדם, של

מוגבלים, הם הזו, הקדושה את

‰ÏÚÓlL È˙Le„˜e"¿»ƒ∆¿«¿»
"ÌÎ˙Le„wÓ של הקדושה ƒ¿«¿∆

דמיון  לה שאין הקדושֿברוךֿהוא

האדם ˜„Le‰למעשה ‡È‰ƒ¿»
ÔÈ‡Lאלוקית  ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ«¬≈¿≈∆≈

‰NÚÓc ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»¿«¬≈
,ÌL ˙ÚbÓ ˙Bˆn‰ של למעשיו «ƒ¿«««»

'אתערותא  בדרך המצוות בקיום האדם

המשכת  את לעורר כוח אין דלתתא'

הזו  הנעלית ∆∆¿ÎLÓÂ¿ƒ˙הקדושה
‰eLz·‰דווקא È„ÈŒÏÚ שהיא «¿≈«¿»

הרגילה  מהעבודה יותר נעלית עבודה

המצוות. קיום הפנימי e‰ÊÂשל הטעם ¿∆
eLzŒÈÏÚaL·‰לכך ‰Ó שבעבר «∆«¬≈¿»

לאלוקות והתקרבו רחוקים ≈‰Ìהיו
‰ÏÚÓÏ גבוהה יותר בדרגה ונמצאים ¿«¿»

ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜ÈcvÓ19 לא שמעולם ƒ«ƒƒ¿ƒ
‰eLz·‰התרחקו, È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈«¿»
Ì‰ התשובה ÌÈÎÈLÓÓבעלי ≈«¿ƒƒ

‰ÏÚÓlL È˙Le„˜ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿»ƒ∆¿«¿»
,ÌÎ˙Le„wÓ מעשה ידי על ולגלות להמשיך ניתן שלא דרגה שהיא ƒ¿«¿∆

התשובה עבודת בכוח  רק אלא ÌLהמצוות  '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡B·Ók«¿»¿ƒ≈»»
נעלה  ושורש ממקור אלוקי אור וממשיכים מגלים התשובה עבודת ידי שעל

מסוגלת  לא המצוות) (מעשה האדם מצד דלתתא' 'אתערותא כלל שבדרך כזה

לשם. להגיע
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ט mkycwn 'd ip` l`xyi ipa jeza izycwpe

‰¯B‡ÎÏÂ ֿ ׁשּבבעלי ּדהּמעלה לֹומר, צרי ¿ƒ¿»ְְֲֲִֵֶַַַַָָ

אף  ּגמּורים, צּדיקים על ְְִִִַַַָּתׁשּובה

קדֹוׁש, ּפעמים ּדג' העבֹודה יׁשנּה ּבּצּדיקים ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשּגם

ׁשּלמעלה  (קדּוׁשתי אני קדֹוׁש הּוא הא' ְְְְֲִִֶַָָָָָוקדֹוׁש

הא' ּדקדֹוׁש ׁשהּגּלּוי הּוא, ְְְִִֶֶַַָָמּקדּוׁשתכם),

למעלה, ּדהעלאה ּבאֹופן הּוא ְְְְֲִִֶַַַַָָָּבּצּדיקים

וליּכלל  מּמציאּותם לצאת ְְְְִִִִִֵֵֶָָָׁשּמׁשּתֹוקקים

ׁשהם  ּכמֹו להם ׁשּנמׁש (וזה יתּבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּבקדּוׁשתֹו

 ֿ ּובבעלי והג'), הּב' קדֹוׁש רק הּוא ְְְֲֵַַַַַָָלמּטה,

ּדהמׁשכה  ּבאֹופן הּוא הא' קדֹוׁש ּגם ְְְְֶַַָָָָָּתׁשּובה,

ׁשּתּומׁש אפׁשר אי להבין, וצרי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָלמּטה.

למּטה  אני" ּד"קדֹוׁש אינֹו20הּקדּוׁשה ּוביֹותר . ְְְְִֵֵַַָָָָ

 ֿ קסלקא ׁשאפילּו איתא, הּתֹורה' ּדב'אֹור ְְֲִִִֶַַָָָָָמּובן,

ּוב'לּקּוטי  ּתמּוּה, הּוא "ּכמֹוני" ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֶַַָָָּדעּתא

הּתׁשּובה  ׁשעלֿידי להּמּסקנא), (ּגם איתא ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּתֹורה'

הם  ּדלכאֹורה אני ", ּד"קדֹוׁש הּקדּוׁשה ְְְְְִִִִֵַַָָָָממׁשיכים 

הפּוכֹות. ְֲָסברֹות

LÈÂ ה'צמח ּׁשּכתב ּדמה ּבזה, הּביאּור לֹומר ¿≈ְֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּתמּוּה ׁשּזה ׁשאין צדק' היא, ּבזה הּכּונה , ִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּלמעלה. ּבחכמה לא ּגם ּבּׂשכל, מקֹום ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹלזה

ּכפי  [ׁשּנקּבע ההׁשּתלׁשלּות סדר ׁשעלּֿפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּדכיון

ּבאיןֿערֹו הּוא 'נברא' [יתּבר חכמתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָׁשּגזרה

ׁשּיהיּו קסלקאּֿדעּתא אפילּו ׁשּי אין ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָלּבֹורא,

אין  אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות לגּבי אבל ְְֲִֵֵֵַַָָ"ּכמֹוני".

ּתעׂשה  מה לֹו יאמר ּדמי ּגדרים, ׁשּום 21ׁשּי. ְְֲִִֶַַַַָָֹ

 ֿ אֹור ּבעצמּות מּגיעים הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָוכיון
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כתר 20) הוא הא' שקדוש בפרשתנו דבלקו"ת בפרשתנו. מבלקו"ת יותר נעלית בדרגא מדבר נצבים שבלקו"ת ולהעיר,

מקדושתכם  שלמעלה וקדושתי אריך, הוא המצוות ע"י שנמשך שקדושתכם ג) (נב, נצבים ובלקו"ת אריך), הוא (דבפשטות

למטה. נמשכת קדושתי שגם שם מבואר ואעפ"כ עתיק. יב.21)הוא ט, איוב - הכתוב לשון ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚn‰c ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂוהיתרוןÏÚ ‰·eLzŒÈÏÚ·aL ¿ƒ¿»»ƒ«¿««¬»∆¿«¬≈¿»«

,ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ הקדושה ונמשכת נשפעת שממנה הדרגה ‡Ûלגבי «ƒƒ¿ƒ«
LB„˜Â ,LB„˜ ÌÈÓÚt '‚c ‰„B·Ú‰ dLÈ ÌÈ˜Ècva ÌbL∆«««ƒƒ∆¿»»¬»¿¿»ƒ»¿»

,(ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL È˙Le„˜) È‡ LB„˜ ‡e‰ ואם ‰‡' »»¬ƒ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿«¿∆
הצדיקים  עבודת גם לכאורה כן

של  מקדושתו התגלות ממשיכה

ולמה  בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא

של  בכוחם רק הוא שהדבר אומרים

הביאור  אלא תשובה? ‰e‡,בעלי
'‡‰ LB„˜c Èelb‰L∆«ƒ¿»»

‡e‰ ÌÈ˜Ècva המשכה אמנם ««ƒƒ
 ֿ הקדושֿברוך של מקדושתו והתגלות

ÏÚÓÏ‰,הוא  ‰‡ÏÚ‰c ÔÙB‡a¿∆¿«¬»»¿«¿»
המשכת  אופן לגבי לעיל כמבואר

שהיא  מהספירות שלמעלה הכתר

בדרך  למעלה מלמטה בהתעוררות

היינו  ÌÈ˜˜BzLnL∆ƒ¿¿ƒהעלאה,
שעובדים  זו הצדיקים בדרך ה' את

Ì˙e‡ÈˆnÓ ˙‡ˆÏ מגדרי לצאת »≈ƒ¿ƒ»
כל  על לוותר ומוכנים מציאותם,

שלהם  ≈«ÏÏkÈÏÂ¿ƒהמציאות
C¯a˙È B˙Le„˜a נר כהתכללות ƒ¿»ƒ¿»≈

Ì‰Ïבאבוקה  CLÓpL ‰ÊÂ)¿∆∆ƒ¿»»∆
,‰hÓÏ Ì‰L BÓk לצאת מבלי ¿∆≈¿«»

מציאותם, ˜„LBמגדרי ˜¯ ‡e‰«»
'‚‰Â 'a‰ של והכתר הכתר המידות «¿«

כתרים  הם שגם המלכות ספירת של

אבל  איןֿסוף, באור הדבר שקשורים

הגדרים  לתוך שנמשכו כפי הוא

לעיל  כמבואר ),וההגבלות,
LB„˜ Ìb ,‰·eLzŒÈÏÚ··e¿«¬≈¿»«»

שלמעלה ‰‡' הכתר המשכת »
של  קדושתו עניין שהוא מהספירות

דמיון  לה שאין הקדושֿברוךֿהוא

ÔÙB‡aל"קדושתכם" ‡e‰¿∆
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰c שהדבר באופן ¿«¿»»¿«»

האדם. בעבודת תלוי לא בכלל

¯LÙ‡ CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ייתכן ‰Le„w‰כיצד CLÓezL ¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»∆¿««¿»
‰hÓÏ 'È‡ LB„˜'c20 זו הקדושֿברוךֿהוא והרי של קדושתו ¿»»ƒ¿«»

לגמרי.? מהם ומובדל ו'קדוש' מהנבראים שלמעלה

'‰¯Bz‰ ¯B‡'·c ,Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·e הצמחֿצדק ‡È˙‡,לאדמו"ר ¿≈≈»ƒ¿«»ƒ»

לעיל, ‰e‡כמובא "ÈBÓk" eÈ‰iL ‡zÚcŒ‡˜ÏÒ˜ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ»«¿»«¿»∆ƒ¿»ƒ
,deÓz יהיו נבראים, ישראל, שבני הדעת על  שמעלה מחשבה שאפילו »«

תמוהה  היא הבורא של הקדושה בדרגת Bz¯‰'קדושים ÈËewÏ'·e¿ƒ≈»
‡˜qn‰Ï Ìb) ‡˙È‡ על להעלות שניתן אפשרות בתור רק ),הדעת לא ƒ»«¿««¿»»

ÌÈÎÈLÓÓ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»«¿ƒƒ
,"È‡ LB„˜"c ‰Le„w‰ היינו «¿»¿»»ƒ

עבודה  של סוג האדם שיש בעבודת

ולגלות  להמשיך ביכולתו שכן

˙BÎeÙ‰ ˙B¯·Ò Ì‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈¿»¬
מן לחלוטין  מחלוקת כזו תיתכן ואיך

הקצה.? אל הקצה

,‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
אלא מחלוקת כאן אין »¿Óc‰שבעצם

‰fL '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ·˙kM∆»««∆«∆∆∆∆
,‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ ,deÓz»«««»»»∆ƒ
ÏÎOa ÌB˜Ó ‰ÊÏ ÔÈ‡L∆≈»∆»«≈∆
לזה  שאין אלא בלבד זו ולא האנושי,

מקום  לזה שאין האנושי בשכל מקום

‰ÏÚÓlL ‰ÓÎÁa ‡Ï Ìb«…¿»¿»∆¿«¿»
העליונה. האלוקית «≈¿ÔÂÈÎcהחכמה

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÈtŒÏÚL∆«ƒ≈∆«ƒ¿«¿¿
B˙ÓÎÁ ‰¯ÊbL ÈÙk Úa˜pL]∆ƒ¿«¿ƒ∆»¿»»¿»

C¯a˙È כמתחייב מתנהל והוא ƒ¿»≈
העליונה  האלוקית ]מהחכמה
CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰ '‡¯·'ƒ¿»¿≈¬

,‡¯BaÏ לדמיון מקום כל ואין «≈
עוד  כל לכן ובורא, נברא בין והשוואה

השכל  פי על מתנהלים הדברים

‡eÏÈÙוהחכמה CiL ÔÈ‡≈«»¬ƒ
‡zÚcŒ‡˜ÏÒ˜ אפילו יתכן לא »«¿»«¿»

שאין  (ובוודאי הדעת על להעלות

כזו) למסקנה ¿eÈ‰iL∆ƒמקום
"ÈBÓk" יכולים ישראל שבני ולומר »ƒ

דומה  בקדושה קדושים להיות

הקדושֿברוךֿהוא. של «¬‡·Ïלקדושתו
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ Èa‚Ï¿«≈«¿≈

והמוחין  החכמה מבחינת מעלה ÈÓcשלמעלה ,ÌÈ¯„b ÌeL CiL ÔÈ‡≈«»¿»ƒ¿ƒ
‰NÚz ‰Ó BÏ ¯Ó‡È21 בשום נתון לא בעצמו והקדושֿברוךֿהוא …«««¬∆

ÌÈÚÈbÓהגדרות. ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL ÔÂÈÎÂ'נוגעים'˙eÓˆÚa ¿≈»∆«¿≈«¿»«ƒƒ¿«¿
Úe„ik] ‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ז"ל חכמינו מאמר ≈∆¿«¿»≈»¿»«»«

eÏ‡Lבמדרש  ÔÈÚa שחטא מי של התקנה תהיה eÎ'מה ‰¯BzÏ ¿ƒ¿«»¬«»
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d"kyz'dי ,xii` b"i ,xen` zyxt zay

ׁשאלּו ּבענין [ּכּידּוע מחכמה ׁשּלמעלה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָאיןֿסֹוף

יעׂשה  אמר כּו' להקּב"ה ׁשאלּו כּו' ְֲֲֶַַַַָָָָָלּתֹורה

לֹו ויתּכּפר ּתׁשּובה 22ּתׁשּובה יעׂשה ּדהּמענה , ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָ

מחכמה  ׁשּלמעלה מהּקּב"ה ּדוקא ּבא ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָכּו'

ּכמֹוני". "יכֹול הּתׁשּובה, עלֿידי לכן ְְְִֵֵַַָָָָָּדתֹורה],

הּכתּוב  לׁשֹון ׁשּמּפׁשטּות מה ימּתק ְְְְִִֶֶַַַַַָֻועלּֿפיֿזה

ּתהיּו הּוא iMקדֹוׁשים אני" (ׁש"ּקדֹוׁש אני קדֹוׁש ְְִִ¦ֲֲִִֶָָ

dxAqdde mrHd מׁשמע ּתהיּו") "קדֹוׁשים על ©©©§©©§¨¨ְְְִִַַַ

ׁשל  ׁשּקדּוׁשתם הּוא ּתהיּו" "קדֹוׁשים ְְְִִִֶֶֶַָָׁשהּצּוּוי

,יתּבר לקדּוׁשתֹו ּבדֹומה להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָיׂשראל

זֹו. לקדּוׁשה מּגיעים הּתׁשּובה עבֹודת עלֿידי ְְְֲִִִִֵַַַַָָּכי

מהּפרּוׁש "יכֹול 23ּולהעיר - ּכמֹוני' ּב'יכֹול ְְִִֵֵַָָָָ

ּבניחּותא. ְִִָָּכמֹוני"

ּבנֹוגע LÈÂה) הּבאּורים ּדׁשני לֹומר, ¿≈ְְִִֵֵֵַַַ

ׁשּתי  נרמזֹות ׁשּבהם ְְְְִִֵֶֶַָָלהּפסּוקים

ּגם  ּבזה נכלל (אם ּבניו ּבראׁש ׁשּנתן ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹהעטרֹות

ּב"יכֹול  הּפרּוׁשים ּוׁשני ּתהיּו) קדֹוׁשים ְְְְִִִֵֵַַָָהּפסּוק

ׁש"ּיכֹול  ּדלהּפרּוׁש ּבזה. זה ּתלּויים ְְִִִֵֶֶֶַָָָּכמֹוני",

הּקדּוׁשה  - ּתמיהה ּבלׁשֹון הּוא ְְְִִִַָָָּכמֹוני"

ׁשּלמּטה  ּבקדּוׁשתכם נכללת ּתהיּו" ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָּד"קדֹוׁשים

ּבכל  הּוא ּתהיּו" "קדֹוׁשים ולכן ל מּקדּוׁשתי, ְְְְְִִִִִֵָָָ

"יכֹול  ּולהּפירּוׁש ּבניו, ּבראׁש ׁשּנתן ְְֲֵֶַַָָָָָָֹהעטרֹות

ּתהיּו" ּד"קדֹוׁשים הּקדּוׁשה - ּבניחּותא ְְְְִִִִִַָָָּכמֹוני"

העטרה  (ׁשהיא אני" ּד"קדֹוׁש הּקדּוׁשה ְְֲֲִִִֶַָָָָָהיא

ּבניו  ּבראׁש ׁשּנתן העטרֹות  ּוׁשּתי לעצמֹו), ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנטל

ׁשּכתּוב  ּומה קדֹוׁשים". והייתם "והתקּדׁשּתם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָהם

העטרה  היא אני" ּד"קדֹוׁש ׁשהּקדּוׁשה ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָּבּמדרׁש

נמׁשכת  זֹו קדּוׁשה ׁשּגם אף לעצמֹו, ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָׁשּנטל
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תרס"ד 22) וישר טוב ד"ה ואילך). שלח ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ישראל שובה ד"ה וראה ועוד. תשב. רמז תהלים יל"ש

לב). ע' תער"בֿתרע"ו (סה"מ תער"ב ביוהשמע"צ ד"ה ואילך]). קא ע' - תשנ"ד [בהוצאת ואילך רעא ע' תרס"ד (סה"מ

ב).23)ועוד. (מז, עה"פ עינים מאור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תקנה  לו שאין היה NÚÈ‰והמענה ¯Ó‡ 'eÎ ‰"a˜‰Ï eÏ‡L»¬¿«»»»««¬∆

BÏ ¯tk˙ÈÂ ‰·eLz22‡˜Âc ‡a 'eÎ ‰·eLz ‰NÚÈ ‰Ún‰c , ¿»¿ƒ¿«≈¿««¬∆«¬∆¿»»«¿»
‰¯B˙c ‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ‰"aw‰Ó לחוטא אין שמבחינתה ≈«»»∆¿«¿»≈»¿»¿»

ÈBÓk"תקנה  ÏBÎÈ" ,‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ להגיע ], יכול והאדם »≈«¿≈«¿»»»ƒ
אכן  כלל שבדרך כזאת ברמה לקדושה

שהיא  הדעת על להעלות יתכן לא

אליה, להגיע מסוגל שנברא קדושה

הצמחֿצדק  דברי שלמעשה ונמצא

היא  "כמוני" קדושה של הסברא שעצם

אדמו"ר  לדברי סותרים לא תמוה דבר

כן  הדבר התשובה שבעבודת הזקן

הדבר  השכל לפי אמנם כי אפשרי

התשובה  עבודת של בכוחה אבל תמוה

שלמעלה  מה את גם ולהמשיך לפעול

מהשכל.

˜zÓÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ דבר יותר ויובן ¿«ƒ∆À¿«
ביאור  דורש שלכאורה »Ó‰נוסף

·e˙k‰ ÔBLÏ ˙eËLtnL∆ƒ«¿¿«»
È‡ LB„˜ Èk eÈ‰z ÌÈLB„¿̃ƒƒ¿ƒ»¬ƒ

הוא ( הפסוק פירוש פשוטו ולפי

ÌÚh‰ ‡e‰ "È‡ LB„w"L∆»¬ƒ«««
ÌÈLB„˜" ÏÚ ‰¯aÒ‰‰Â¿««¿»»«¿ƒ

"eÈ‰z ישראל לבני שהציווי כלומר ƒ¿
 ֿ שהקדוש מכך נובע תהיו" "קדושים

קדוש  »¿»ÚÓLÓומזה )ברוךֿהוא
‡e‰ "eÈ‰z ÌÈLB„˜" Èeev‰L∆«ƒ¿ƒƒ¿
‰ÎÈ¯ˆ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙Le„wL∆¿»»∆ƒ¿»≈¿ƒ»
B˙Le„˜Ï ‰ÓB„a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆ƒ¿»

,C¯a˙È והרי יתכן זה איך ולכאורה ƒ¿»≈
הוא  ונברא בורא בין הפער כאמור

והשוואה, דמיון כל וללא באיןֿערוך

מובן  הדבר לעיל האמור לפי Èkƒאבל
‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««¿»

BÊ ‰Le„˜Ï ÌÈÚÈbÓ יש ואכן «ƒƒƒ¿»
להגיע  יהודי של לקדושה בכוחו

 ֿ הקדושֿברוך של לקדושתו הדומה

(כביכול). בעצמו ÈÚ‰Ïe¿»ƒ¯הוא
Le¯t‰Ó23Z 'ÈBÓk ÏBÎÈ'a ≈«≈¿»»ƒ

של  הפשוטה למשמעות בנוסף אשר

כמוני" "יכול המדרש חסידי,דברי פירוש גם יש ÈBÓk"בתמיהה, ÏBÎÈ"»»ƒ
‡˙eÁÈa דומה שתהיה לקדושה להגיע יהודי של בכוחו יש שאכן היינו ¿ƒ»

העליונה. לקדושה

ÌÈ¯e‡a‰ ÈLc ,¯ÓBÏ LÈÂ לעיל ‰) ÌÈ˜eÒt‰Ïהאמורים Ú‚Ba ¿≈«ƒ¿≈«≈ƒ¿≈«¿«¿ƒ
ÏÏÎ Ì‡) ÂÈa L‡¯a Ô˙pL ˙B¯ËÚ‰ ÈzL ˙BÊÓ¯ Ì‰aL∆»∆ƒ¿»¿≈»¬»∆»«¿…»»ƒƒ¿»

eÈ‰z ÌÈLB„˜ ˜eÒt‰ Ìb ‰Êa שמשמע או כפי שלפנינו מהמדרש »∆««»¿ƒƒ¿
תורה' ב'לקוטי שמבואר כפי הללו, הכתרים שני בין נמנה לא זה )שפסוק
ÏBÎÈ"a ÌÈLe¯t‰ ÈLe¿≈«≈ƒ¿»

"ÈBÓk או בתמיהה הכוונה (האם »ƒ
Êa‰.בניחותא), ‰Ê ÌÈÈeÏz¿ƒ∆»∆

Le¯t‰Ïc הפירוש ÏBÎi"Lלפי ƒ¿«≈∆»
‰‰ÈÓz ÔBLÏa ‡e‰ "ÈBÓk»ƒƒ¿¿ƒ»
יכול  לא שהאדם לומר בא והמדרש

 ֿ הקדוש של בקדושתו קדוש להיות

― «¿»‰Le„w‰ברוךֿהוא
˙ÏÏÎ "eÈ‰z ÌÈLB„˜"cƒ¿ƒƒ¿ƒ¿∆∆
‰hÓlL ÌÎ˙Le„˜aƒ¿«¿∆∆¿«»

,È˙Le„wÓ את מדגיש זה פירוש כי ƒ¿»ƒ
בין הפער  הגדול הערך וריחוק

ישראל  בני של "קדושתכם"

הקדושֿברוךֿהוא  של ל"קדושתי"

‡e‰ "eÈ‰z ÌÈLB„˜" ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒƒ¿
˙B¯ËÚ‰ ÏÏÎa משני אחד והוא ƒ¿»»¬»

ÂÈa,הכתרים  L‡¯a Ô˙pL∆»«¿…»»
Le¯Èt‰Ïe הפירוש לפי אבל ¿«≈

‡˙eÁÈa "ÈBÓk ÏBÎÈ"»»ƒ¿ƒ»
בין  דמיון להיות יכול שכן המדגיש

של  לקדושה הנברא של הקדושה

התשובה  עבודת באמצעות (כי הבורא

עד  ו'נוגעת' מגעת האדם עבודת

― הקדושֿברוךֿהוא) של עצמותו

"eÈ‰z ÌÈLB„˜"c ‰Le„w‰«¿»ƒ¿ƒƒ¿
"È‡ LB„˜"c ‰Le„w‰ ‡È‰ƒ«¿»¿»¬ƒ
ÏËpL ‰¯ËÚ‰ ‡È‰L)∆ƒ»¬»»∆»«

(BÓˆÚÏ לאותה שייכים ושניהם ¿«¿
בכתר, עליונה ≈¿ÈzLeבחינה

ÂÈa L‡¯a Ô˙pL ˙B¯ËÚ‰»¬»∆»«¿…»»
Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â" Ì‰≈¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆

"ÌÈLB„˜ יותר בחינות שתי שהם ¿ƒ
לעיל  (כמבואר בכתר נמוכות

בפרטיות).

L¯„na ·e˙kL ‰Óe«∆»«ƒ¿»
Û‡ ,BÓˆÚÏ ÏËpL ‰¯ËÚ‰ ‡È‰ "È‡ LB„˜"c ‰Le„w‰L∆«¿»¿»¬ƒƒ»¬»»∆»«¿«¿«

,Ï‡¯NÈÏ ˙ÎLÓ BÊ ‰Le„˜ ÌbL לומר אפשר איך לכאורה כן ואם ∆«¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»≈
ישראל  בני של והקדושה אני" "קדוש של הקדושה הפירושים אחד שלפי
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יי mkycwn 'd ip` l`xyi ipa jeza izycwpe

ּד"קדֹוׁש הּקדּוׁשה המׁשכת ּכי לֹומר, יׁש ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָליׂשראל,

הּמציאּות  מּצד (לא היא ּבבעליּֿתׁשּובה ְְְֲֲִִִִֵַַַָֹאני"

מתּגּלה 24ׁשּלהם  הּתׁשּובה ׁשעלֿידי לפי אּלא) ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ונמצא, ה'עצמּות'. עם 'חד' ׁשהּוא הּנׁשמה ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹׁשרׁש

ּבראׁשֹו היא ּביׂשראל, יׁשנּה ׁשהעטרה לאחרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּדגם

לבניו). לא ּגם לאחר, נּתנה (ולא הּמל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשל

ּדקדּוׁשתי LÈÂו) ההמׁשכה ׁשענין ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

להדיא  מבֹואר מּקדּוׁשתכם, ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָׁשּלמעלה

מהּֿׁשאיןּֿכן  נּצבים, ּדפרׁשת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּבהּדרּוׁשים

ּברמז  רק זה ענין ּבא ּדפרׁשתנּו, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּבהּדרּוׁשים

הּוא  אּלה ּבדרּוׁשים להדיא ּׁשּכתּוב ְְְִִֵֶֶֶַָָ(ּומה

ּבאֹופן  הּוא ּבאדם הא' ּדקדֹוׁש ְְִֶֶַָָָָָׁשהּגילּוי

לצאת  ׁשרֹוצה למעלה, מּלמּטה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָּדהעלאה

ּבפרׁשת  ּכי הּוא, ּבקדֹוׁש), וליּכלל ְְְְִִִִֵַָָָָמּמציאּותֹו

ראׁשֿהּׁשנה  קֹודם ׁשּקֹורין הּיֹום, נּצבים ,25אּתם ִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּב'לּקּוטי  להּמבאר ּובפרט הּתׁשּובה. זמן ְְְְְְִִֵַַַָָָֹהּוא

ּכּולכם 26ּתֹורה' הּיֹום נּצבים ּדֿאּתם ׁשהּתׁשּובה ְְְִִֶֶֶַַַָָָ

מתעּלֹות  הּנׁשמֹות ׁשּכל הּוא גֹו' הוי' ְְְֲִִֵֶַַָָָָלפני

ּדפרׁשת  ּבהּדרּוׁשים ולכן חֹוצבם. ּבמקֹור ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָלמעלה

ּדקדּוׁשתי  ההמׁשכה להדיא מבֹואר ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָנּצבים

מּקדּוׁשתכם  ׁשּנׁשמֹות 27ׁשּלמעלה עלֿידי ּכי , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

ּגם  להם נמׁש חֹוצבם למקֹור מתעּלֹות ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָיׂשראל

ה). סעיף (כנ"ל לעצמֹו ׁשּנטל ְְְֲִֶַַָָָָהעטרה

ּבימי ׁשּקֹורין ּדהּפרׁשּיֹות ספירת ּובהּדר ּוׁשים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָ

(לא  היא העֹומר ּדספירת ׁשהעבֹודה ְֲִִִֶֶֶַָָָָֹהעֹומר,

(ּתׁשּובה  ּדדילּוג ּבסדר 28ּבאֹופן אּדרּבא) אּלא ( ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

זה  ענין ּבא וכ ּו'), ימים, ׁשני אחד, (יֹום ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָוהדרגה

רק  מּקדּוׁשתכם ׁשּלמעלה קדּוׁשתי ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָּדהמׁשכת
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דהמשכה.24) באופן ולא ליכלל) (שירצה דהעלאה באופן רק הוא האדם למציאות ששייך אני) (קדוש הא' דקדוש הגילוי כי

א).25) (מד, נצבים ר"פ לקו"ת ס"ד. סתכ"ח או"ח טושו"ע סע"ב. לא, מגילה - גם 27)שם.26)תוס' דזהו י"ל, ואולי

ע"י  כי - (20 הערה לעיל (ראה יותר נעלית היא המצוות שע"י דקדושתכם הדרגא גם נצבים שבלקו"ת ע"ז מהביאורים

יותר. נעלה באופן הם התומ"צ (תורת 28)התשובה, ה'תשל"ו ישראל שובה ד"ה א. סה, שובה לשבת דרושים לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כדי  יחד? וכלולות מחוברות אני") ל"קדוש בסמוך האמור תהיו" ("קדושים

זו  שאלה על ÓBÏ¯,לענות LÈ של המשכה אין דבר של לאמיתו שאכן ≈«
ישראל  בני בתוך ממש אני" LB„˜"c"קדוש ‰Le„w‰ ˙ÎLÓ‰ Èkƒ«¿»««¿»¿»

Ì‰lL ˙e‡Èˆn‰ „vÓ ‡Ï) ‡È‰ ‰·eLzŒÈÏÚ·a "È‡24 ואין ¬ƒ¿«¬≈¿»ƒ…ƒ««¿ƒ∆»∆
היא  שלהם שהמציאות הכוונה

כי  הזו, הנעלית ההמשכה את המעוררת

אני" "קדוש של ההמשכה אילו אכן

גדרי  בתוך ונקלטת באה הייתה

הופכת  הייתה היא שלהם המציאות

ונכללת  אני" "קדוש עם אחד לעניין

עטרה  באותה הסיבה ‡l‡)עימו ∆»
שתומשך  זוכים תשובה שבעלי לכך

היא  אני" "קדוש בחינת ÈÙÏ¿ƒבהם
‰lb˙Ó ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»ƒ¿«∆
ÌÚ '„Á' ‡e‰L ‰ÓLp‰ L¯L…∆«¿»»∆«ƒ

'˙eÓˆÚ'‰ נובעת ומכאן »«¿
עם  שלהם הקדושה של ההתאחדות

העליונה. Ì‚cהקדושה ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«
‰¯ËÚ‰L È¯Á‡Ï קדוש" של ¿«¬≈∆»¬»»

Ï‡¯NÈa,אני" dLÈ ונמשכה ∆¿»¿ƒ¿»≈
התשובה) עבודת ידי (על È‰ƒ‡אליהם

(ÏÂ‡עדיין  CÏn‰ ÏL BL‡¯a¿…∆«∆∆¿…
(ÂÈ·Ï ‡Ï Ìb ,¯Á‡Ï ‰zƒ¿»¿«≈«…¿»»
הזו  העטרה שאת המדרש דברי וצדקו

ההמשכה  כאמור כי לעצמו", "נטל

בגדרי  שינוי חל שלא כזה באופן היא

מצידם  והם עצמם, שלהם המציאות

אליה. שייכים לא עדיין

ÔÈÚL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ (Â¿≈«¿∆∆ƒ¿«
‰ÏÚÓlL È˙Le„˜c ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»
‡È„‰Ï ¯‡B·Ó ,ÌÎ˙Le„wÓƒ¿«¿∆¿»¿∆¿»

מאמרי ÌÈLe¯c‰aבמפורש ¿«¿ƒ
Œ‰Óהחסידות  ,ÌÈ·v ˙L¯Ùc¿»»«ƒ»ƒ«

ÌÈLe¯c‰a ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿«¿ƒ
,e˙L¯Ùc הפסוק על אמור פרשת ¿»»»≈

¯˜"ונקדשתי", ‰Ê ÔÈÚ ‡a»ƒ¿»∆«
‡È„‰Ï ·e˙kM ‰Óe) ÊÓ¯a¿∆∆«∆»¿∆¿»

‰e‡במפורש  ‰l‡ ÌÈLe¯„aƒ¿ƒ≈∆
'‡‰ LB„˜c ÈeÏÈb‰L בדרגה ∆«ƒ¿»»

מהספירות) שלמעלה (כתר והנעלית ÔÙB‡aהראשונה ‡e‰ Ì„‡a»»»¿∆
B˙e‡ÈˆnÓ ˙‡ˆÏ ‰ˆB¯L ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰c¿«¬»»ƒ¿«»¿«¿»∆∆»≈ƒ¿ƒ

LB„˜a ÏÏkÈÏÂ הצדיקים עבודת ‡Ìzשזוהי ˙L¯Ùa Èk ,‡e‰ ,( ¿ƒ»≈¿»ƒ¿»»««∆
ÔÈ¯BwL ,ÌBi‰ ÌÈ·v התורה ¯‡M‰ŒL‰בקריאת Ì„B˜25, ƒ»ƒ«∆ƒ∆…«»»

‰·eLz‰ ÔÓÊ ‡e‰ המעלה על מדובר ניצבים פרשת של במאמרים ולכן ¿««¿»
דווקא  אליה להגיע שאפשר התשובה.המיוחדת עבודת ידי Ïעל Ë¯Ù·e פי ƒ¿»¿

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·n‰26 «¿…»¿ƒ≈»
ÌÈ·v Ìz‡Œc ‰·eLz‰L∆«¿»¿«∆ƒ»ƒ
'B‚ 'ÈÂ‰ ÈÙÏ ÌÎÏek ÌBi‰«¿∆ƒ¿≈¬»»
הזו  התשובה עבודת של הפנימי התוכן

˙BÓLp‰ ÏkL ‡e‰ בני כל של ∆»«¿»
("כולכם") »¿BlÚ˙Óƒ˙ישראל

Ì·ˆBÁ ¯B˜Óa ‰ÏÚÓÏ השורש ¿«¿»ƒ¿¿»
נחצבו  שממנו האלוקי והמקור

הנשמות.

ÌÈLe¯c‰a ÔÎÏÂ החסידות מאמרי ¿»≈¿«¿ƒ
‡È„‰Ï ¯‡B·Ó ÌÈ·v ˙L¯Ùc¿»»«ƒ»ƒ¿»¿∆¿»

של  עניינה ««¿»»‰‰ÎLÓ‰במפורש
‰ÏÚÓlL È˙Le„˜cƒ¿»ƒ∆¿«¿»

ÌÎ˙Le„wÓ27, היא גם וכיצד ƒ¿«¿∆
באדם  ומתגלה È„ÈŒÏÚנמשכת Èkƒ«¿≈

˙BlÚ˙Ó Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«
Ì·ˆBÁ ¯B˜ÓÏ לשרשם ומגיעות ƒ¿¿»

למעלה  Ìbהאלוקי Ì‰Ï CLÓƒ¿»»∆«
Ï"Î) BÓˆÚÏ ÏËpL ‰¯ËÚ‰»¬»»∆»«¿«¿

(‰ ÛÈÚÒ חלק היא שלהם והקדושה ¿ƒ
אני". קדוש "כי של והעטרה מכתר

ÌÈLe¯c‰·e במאמרי ואילו ¿«¿ƒ
ÔÈ¯BwLהחסידות  ˙BiL¯t‰c¿«»¿ƒ∆ƒ

,¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÈÓÈa פרשת ƒ≈¿ƒ«»∆
"ונקדשתי", הפסוק מופיע בה אמור

הציווי  מופיע בה קדושים ופרשת

כיוון  הנה תהיו", "קדושים

¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¿ƒ«»∆
‚eÏÈ„c ÔÙB‡a ‡Ï) ‡È‰ƒ…¿∆¿ƒ

‰·eLz)28 שלא התעלות שהיא ¿»
קיצוני  במעבר אלא והדרגה )בסדר

(‡a¯c‡ ‡l‡ היא העומר ספירת ∆»«¿«»
(ÌBÈעבודה  ‰‚¯„‰Â ¯„Òa¿≈∆¿«¿»»

'eÎÂ ,ÌÈÓÈ ÈL ,„Á‡∆»¿≈»ƒ¿
ולא  שלב אחר שלב היא וההתעלות

קיצוני  ודילוג ÏÚÓlL‰מעבר È˙Le„˜ ˙ÎLÓ‰c ‰Ê ÔÈÚ ‡a ,(»ƒ¿»∆¿«¿»«¿»ƒ∆¿«¿»
.ÊÓ¯a ˜¯ ÌÎ˙Le„wÓƒ¿«¿∆«¿∆∆
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d"kyz'dיב ,xii` b"i ,xen` zyxt zay

אּלה  ּבדרּוׁשים ׁשּמּובא ּדזה לֹומר, ויׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָּברמז.

ספירת  ּכי הּוא עלּֿכלּֿפנים, ּברמז זה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָענין

הּבהמית  נפׁש ּברּור ענין הּוא ּוברּור 29העֹומר , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

הּתׁשּובה  ּכענין הּוא הּבהמית ויׁש30נפׁש . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

הּׁשנים  ּברֹוב קֹורין אמֹור ּדפרׁשת ְְְֱִִִַַָָָלהֹוסיף,

הּוא  ׁשני ּדפסח ׁשני, לפסח ׁשּבסמיכּות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבּׁשּבת

אחר  ּבמקֹום ּבארּוכה וכּמבֹואר הּתׁשּובה. 31ענין ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָ

ּופסח  הּצּדיקים, עבֹודת ענין הּוא ראׁשֹון ְְֲִִִִֶֶַַַַַַּדפסח

ּגם  ולכן הּתׁשּובה. עבֹודת ענין הּוא ְְְֲִִֵֵַַַַָָׁשני

הענין  מרּומז אמֹור ּדפרׁשת ְְְְְֱִִַַָָָָָּבהּדרּוׁשים

"יכֹול  מּקדּוׁשתכם, ׁשּלמעלה קדּוׁשתי ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָּדהמׁשכת

ּבניחּותא. ְִִָָּכמֹוני"
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ואילך). פג ע' תשרי המאמרים ספר - המאמרים 29)מנחם ספר - מנחם בתורת הנסמן ד. לה, פרשתנו א. ג, ויקרא לקו"ת

.4 הערה רסד ע' מקדושתכם.30)אייר שלמעלה דקדושתי הגילוי נמשך נה"ב בירור ע"י שלכן ושם, ב. לג, מקץ תו"א

העומר. ספירת בענין ע"ג ריש לד, שם ובכ"מ.31)וראה ואילך. 119 ע' ח"י חלק לקו"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÊÓ¯a ‰Ê ÔÈÚ ‰l‡ ÌÈLe¯„a ‡·enL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆»ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿»∆¿∆∆

,ÌÈtŒÏkŒÏÚ כפי העבודה סדר את להדגיש היא הכוונה שאם למרות «»»ƒ
לכאור  העומר ספירת בימי העבודה שהוא סדר את להזכיר צריך היה לא ה

כלל  LÙהזה ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ Èk ‡e‰ƒ¿ƒ«»∆ƒ¿«≈∆∆
˙ÈÓ‰a‰29, בהרחבה כמבואר ««¬ƒ

העומר  קרבן שלכן החסידות בתורת

ולכן  בהמה, מאכל משעורים, היה

ספירת  ימי של הרוחנית העבודה

ופרט  פרט כל לבירור קשורה העומר

(מ"חסד  הבהמית הנפש של מהמידות

שבמלכות") "מלכות עד שבחסד"

לקדושה  LÙוהעלאתם ¯e¯·e≈∆∆
ÔÈÚk ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿ƒ¿«

‰·eLz‰30 של עבודה היא שגם «¿»
בלתי  עניינים של והעלאה בירור

רצויים.

¯BÓ‡ ˙L¯Ùc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿»»«¡
בני  בתוך "ונקדשתי נאמר שבה

‰ÌÈMישראל" ·B¯a ÔÈ¯B˜ƒ¿«»ƒ
,ÈL ÁÒÙÏ ˙eÎÈÓÒaL ˙aMa באייר ÈLי"ד ÁÒÙc יום שהוא ««»∆ƒ¿ƒ¿∆«≈ƒ¿∆«≈ƒ

בי"ד  ראשון בפסח הקריב שלא מי עבור במיוחד פסח קרבן להקרבת שנקבע

החסר והשלמת תיקון בתור B·nÎÂ‡¯בניסן .‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»¿«¿»
¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Îe¯‡a31˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ ÔBL‡¯ ÁÒÙc «¬»¿»«≈¿∆«ƒƒ¿«¬«

,ÌÈ˜Ècv‰ עיקר ניסן שבחודש בהרחבה החסידות בתורת למבואר בהתאם ««ƒƒ
ביציאת  שהיה (וכפי הצדיקים עבודת שהיא 'המשכה' בדרך היא העבודה

מלך  עליהם 'נגלה כאשר עצמה מצרים

הקדושֿברוךֿהוא  המלכים מלכי

למטה, מלמעלה בהתעוררות וגאלם'

העבודה  עיקר ותשרי אלול ובחודשי

בדרך  האדם מצד התשובה עבודת היא

למעלה) מלמטה ÈLהעלאה ÁÒÙe∆«≈ƒ
.‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬««¿»
˙L¯Ùc ÌÈLe¯c‰a Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«¿«¿ƒ¿»»«
˙ÎLÓ‰c ÔÈÚ‰ ÊÓe¯Ó ¯BÓ‡¡¿»»ƒ¿»¿«¿»«
‰ÏÚÓlL È˙Le„¿̃»ƒ∆¿«¿»
"ÈBÓk ÏBÎÈ" ,ÌÎ˙Le„wÓƒ¿«¿∆»»ƒ

‡˙eÁÈa והתגלות המשכה שהיא ¿ƒ»
עבודת  של בכוחה רק שאפשרית

החסידות  שבמאמרי אלא התשובה,

ברמז  רק נזכר הדבר אמור פרשת של

כמבואר  מפורשת, בצורה מבואר העניין ניצבים לפרשת במאמרים ואילו

לעיל.
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אּלה  ּבדרּוׁשים ׁשּמּובא ּדזה לֹומר, ויׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָּברמז.

ספירת  ּכי הּוא עלּֿכלּֿפנים, ּברמז זה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָענין

הּבהמית  נפׁש ּברּור ענין הּוא ּוברּור 29העֹומר , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

הּתׁשּובה  ּכענין הּוא הּבהמית ויׁש30נפׁש . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

הּׁשנים  ּברֹוב קֹורין אמֹור ּדפרׁשת ְְְֱִִִַַָָָלהֹוסיף,

הּוא  ׁשני ּדפסח ׁשני, לפסח ׁשּבסמיכּות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבּׁשּבת

אחר  ּבמקֹום ּבארּוכה וכּמבֹואר הּתׁשּובה. 31ענין ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָ

ּופסח  הּצּדיקים, עבֹודת ענין הּוא ראׁשֹון ְְֲִִִִֶֶַַַַַַּדפסח

ּגם  ולכן הּתׁשּובה. עבֹודת ענין הּוא ְְְֲִִֵֵַַַַָָׁשני

הענין  מרּומז אמֹור ּדפרׁשת ְְְְְֱִִַַָָָָָּבהּדרּוׁשים

"יכֹול  מּקדּוׁשתכם, ׁשּלמעלה קדּוׁשתי ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָּדהמׁשכת

ּבניחּותא. ְִִָָּכמֹוני"
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42.d"kyz'd ,xii` b"i ,xen` zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

על ‡. גדולים להזהיר ואמרת, "אמור הכהנים", אל "אמור פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
"אמור  שנאמר דכיון - "להזהיר mipdkdאל1הקטנים" הוא ואמרת" ד"אמור שהכפל לפרש אפשר אי ,"

oicÎzia על גדולים "להזהיר - הכהנים אל היא השניה האמירה שגם לומר, צריך ועלֿכן הכהנים", על
ציווי 2הקטנים" שמצד שאף והיינו, עצמו, מדעת זה היה הכהנים, על ביתֿדין הזהיר שמשה ומה ;

הן" ש"זריזין הכהנים על ביתֿדין להזהיר צורך אין סייג 3הקדושֿברוךֿהוא משה הוסיף מכלֿמקום, ,
הכהונה  לעבודת שייכים שאינם לענינים בנוגע גם המלובש 4לזרזם בורא ניצוץ מצד בעבודה: והענין .

בזירוז; צורך יש השינה, ענין שייך ששם שבנפש, החכמה בחינת מצד אבל כו', בזירוז צורך אין ביחידה,
אדמו"ר  מוריֿוחמי כבודֿקדושת ובלשון משנתו, להעירו רק אלא חידוש, בדרך פעולה "ניט 5לא :

היום  אור קודם שיחות'6פארשלאפן" ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - ַָ
ואילך. 61 עמוד ל"ז חלק

***

שיחה ·. (כעין כבודֿקדושת מאמר עלֿידי (הוגה גו' ישראל בני בתוך ונקדשתי דיבורֿהמתחיל (
שליט"א). אדמו"ר

***

על ‚. רש"י בפירוש ישראל 7הפסוק הביאור של "שבחן דן", למטה דברי בת שלומית אמו "ושם
בזה  יש ישראל, כלל של שבחן שזהו אף דלכאורה, - כו'" היתה לבדה שהיא לומר לזו הכתוב שפרסמה

הכלל  בשביל הפרט על לוותר אין והרי ישראל, בת של גנותה גם 8משום שזהו לומר, צריך ועלֿכן ,
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ולא 1) רכה, בלשון אמירה "אמור", הלשון אודות גם דובר
קשות" אתנו הארץ אדוני האיש "דיבר (כמו קשה בלשון דיבור
פח, (ח"ג פרשתנו (ריש בזהר מ"ש ע"פ ובפרט ל)), מב, (מקץ
בלשון  צורך יש שלכאורה אף - בלחישו" הכהנים, על "אמור ב))

הטומאה  ענין אודות שמדובר לפי דוקא, שאינו *קשה שזהו"ע ,
שכהן  דכיון - מקוואות) הלכות סוף רמב"ם (ראה שכל ע"פ מובן
בחשאי, היא הכהנים עבודת גם לכך (ובהתאם החסד איש הוא
- מנחם תורת (ראה וזמרה בשירה הלווים עבודת כמו לא
כדי  קשה בלשון צורך אין וש"נ)), .289 ע' ריש ח"ד התוועדויות

כו'. הטוב בקו גם לפעול יכולים אלא עליו, לפעול
קטן?!2) מילד רוצים מה לטעון: שאין גם נאמר זה בענין

בעצמו  יתבונן ואז ודעת, בינה בחכמה שיגדל עד להמתין יש -
(או"ח  בשו"ע הזקן רבינו (כמ"ש האדם ושפלות ֿ ל הא בגדלות
האֿל  בגדלות להתבונן צריך תפלה כל שלפני וש"נ) רסצ"ח.

של האחריות שזוהי לידע צריך אלא האדם), הגדולים,ושפלות
את גם להזהיר החיוב מוטל עי"ז שעליהם ודוקא הקטנים,

הציווי. את עצמם הגדולים מקבלים - הקטנים את שמזהירים
"בנינו  שאמרו עי"ז היתה לבנ"י התורה שנתינת במ"ת, וכמו

(א)). ד פ"א, שהש"ר ב. ויגש תנחומא (ראה בעדנו" ערבים
וש"נ.3) א. כא, שבת
הזה,4) בזמן גם מטומאה דכהנים הזהירות אודות גם דובר

רסצ"ד. או"ח אדה"ז שו"ע (ראה מתים טמאי כולם שבלאה"כ אף
וכן וש"נ); .137 ע' חכ"ח לקו"ש מישראל וש"נ. אחד כל בעבודת

כהנים" "ממלכת צריכים - ומצב מעמד שבכל - ו) יט, (יתרו
אם  (וגם מצוה והידור סופרים דברי של קל בדקדוק גם להזהר

"על - בכך רצונו יכול אין שלא כיון  לכך ", ב"ד  יקדישום כרחם
שענין להיות כיון - ישראל") בית הגוים ש"ככל ומצב מעמד

חידוש, של באופן אינו בלבד הטהרה משינה יקיצה כמו אלא
בפנים), ממילא.(כדלקמן בדרך הטומאה מתבטלת שאז

אצלו  פועל רבינו שמשה נטמא, שכבר מי אודות דובר וכן
דרא, שבכל דמשה לאתפשטותא בנוגע ועד"ז הטהרה, ענין

הרי  ששולח ובדורנו אדמו"ר, מו"ח כ"ק נשיאינו, רבינו זה
39 ע' ח"ו התוועדויות - מנחם תורת גם (ראה כו' לטהר שלוחים

וש"נ). ואילך.
ואילך.5) 316 ס"ע תרצ"ט סה"ש
שנים 6) עשר מלאות עם בקשר - בהמכתב בארוכה כמשנ"ת

ואילך). שעח ע' חכ"ג (אג"ק חב"ד אגודת צעירי להתייסדות
יא.7) כד, פרשתנו
(8- וש"נ) א. ט, (ברכות כרבים" הלכה ורבים ש"יחיד ואף

היחיד  דעת את לבטל (לא היא התכלית אדרבה)**הרי אלא ,
הרביםלפעול לדעת ותסכים תשתנה היחיד דעת גם שגם (ראה

להיות  יכול זה שענין ולהעיר, .(33 ובהערה 112 ע' חכ"א לקו"ש

*(ieeivdy mb x`azp"ik 'eb `nhi `l ytpl'eb aexwd ex`yl m`,"dxez t"r zeidl jixvy itk rahd jtid dxe`kl `ed-ieeivd epyiy oeikc
hi miyecw),(gi"jrxl zad`ejenk,"eizegiyn '`a x"enc` g"en w"k ixacke,y"dq d`x) ely xrvd enk zeidl jixv zlefd ly exrvy

(73 'r d"yz,k"`,oia welig 'idi dnl"aexwd ex`yeil`"i"pa x`yl,`edy inl wx `nhidl xzenyaexwcvn eil`sebd-dbdpdd jtid
mytpclth mtebe xwir,zevn meiw icil d`iand `idy"jenk jrxl zad`e"(a"lt `ipz d`x).

**(zkxay xirdle"mifxd mkg"`wec `idl`xyin `eaix miyy lr,dnec mzrc oi`y" itldfl df"gp zekxa),(`.

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

"ea eytze" mda dlzíéðL ìò ,íBøcaL éøéáç ìöà éúàaLëe ,§¤¨¦¥¤£¥©¤©¨©§©¦
iyilyde oey`xd oicd -,éì eãBä àì àøîî ï÷æ ìòå ,éì eãBä¦§©¨¥©§¥Ÿ¦

ìàøNéa ú÷Bìçî eaøé àlL,el legnl mileki `ly owfd rciyke , ¤Ÿ¦§©£Ÿ§¦§¨¥
lecbd oic zia lr welgl cgti.,wtqd heytl `xnbd dwiqneòîL§©

dpéîy ,xn`y oey`xd oicdn,ìeçî Béepé÷ Béepé÷ ìò ìçnL ìòa ¦¨©©¤¨©©¦¦¨
.dpéî òîL§©¦¨

,legn eiepiw eiepiw lr lgny lray ef zehiyt xwiraeáø da éâéìt§¦¥¨©
,àðéáøå àçà.legn ote` dfi`aãçmdnäøéúñ íãB÷ ,øîà ©¨§¨¦¨©¨©¤§¦¨

ãçå .ìeçî Bðéà äøéúñ øçàì ,ìeçîmdnäøéúñ øçàì ,øîà ¨§©©§¦¨¥¨§©¨©§©©§¦¨
.ìeçî énð,`xnbd zwqeteàøazñîeoicdyBðéà øîàc ïàîk ©¦¨¦§©§¨§©§¨©¥

éànî ,ìeçî,dgkedd okidn -éøcäî à÷cîepry dnn -ïðaø ¨¦©¦§¨§©§¥©¨¨
oldldìòa ,øîBà éñBé éaø ,àéðúc ,éñBé éaøìzxzqpd ly §©¦¦§©§¨©¦¦¥©§¨

oic zial dnr jleddäéìò ïîàðjixv oi`e ,jxca dilr `eai `ly ¤¡¨¨¤¨
,edeeliy minkg icinlzúøëa àéäL äcð äîe ,øîBçå ìwî¦©¨¤©¦¨¤¦§¨¥

äéìò ïîàð dìòa,cgiizdl mdl xzene ,dilr `eai `lyäèBñ ©§¨¤¡¨¨¤¨¨
åàìa àéäLzeaxl "d`nhed xy` ixg`" weqtdn ecnly enk ¤¦§¨

,dxzqpy dheqïkL ìk àìon`p dlrayBì eøîà .,iqei iaxl opax Ÿ¨¤¥¨§
àìixdy ,dnec epi` -a zøîà íàäcð,dilr on`p dlrayïkL Ÿ¦¨§©§§¦¨¤¥

øzéä dì Lé,xaca etwez exvi oi`e ,xdhzyk el zxzen didzy ¥¨¤¥
,äèBña øîàz,d`nhp m`øzéä dì ïéàLdgikene .zinler Ÿ©§¨¤¥¨¤¥

ixdy ,legn epi` dxizq xg`ly xaeqdk opax zaeyzn `xnbdéàå§¦
dì úçkLî ,dì ìeçî äøéúñ øçàì zøîàote` ievn -dì Léc ¨§©§§©©§¦¨¨¨©§©©¨§¥¨

dheqlìéòáe déepé÷ì déì ìéçî éòa éàc ,øzéädvxi m`y - ¤¥§¦¨¥¨¦¥§¦¥¨¦
dze` lerale dxeqi` xizdl lkeie eiepiwl lgnidpéî òîL àlà ,¤¨§©¦¨

ìeçî Bðéà äøéúñ øçàìzinler dxeq` `idy epxn` okleòîL , §©©§¦¨¥¨§©
.dpéî¦¨

m` ,zezyl opicy el` lk ,dpyna epipyàlL ãò ïäéìòa eúî¥©§¥¤©¤Ÿ
eúL,ezyy iptl -íéøîBà éànL úéa,zezey `le daezk zelhep ¨¥©©§¦

daezk zelhep `l e` zezey e` mixne` lld ziae.'eë
,`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîazia miwleg ezngny mrhd dn - §©¨¦§§¥

,daiyne .lld ziae i`nyúBaâì ãîBòä øèL ,éøáñ éànL úéa¥©©¨§¥§©¨¥¦§
,eiqkp lk xhya el cary exiage ,exiag lr aeg xhy el yiy in -

éîc éeáâk`ed eli`k ,deld on xzei miqkpa xhyd lra wfgen - §¨¨¥
zwfga md daezkl micareynd miqkpd o`k oicd `ede ,ieab xak
di`x `iadl mdilr ,d`nh `idy miyxeid mipreh m`e ,dy`d

.di`xd eilr exiagn `ivendy ,dzaezk dca`e dzpify
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום חמישה ועשרים לעומר עמוד א



יג

.d"kyz'd ,xii` b"i ,xen` zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

על ‡. גדולים להזהיר ואמרת, "אמור הכהנים", אל "אמור פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
"אמור  שנאמר דכיון - "להזהיר mipdkdאל1הקטנים" הוא ואמרת" ד"אמור שהכפל לפרש אפשר אי ,"

oicÎzia על גדולים "להזהיר - הכהנים אל היא השניה האמירה שגם לומר, צריך ועלֿכן הכהנים", על
ציווי 2הקטנים" שמצד שאף והיינו, עצמו, מדעת זה היה הכהנים, על ביתֿדין הזהיר שמשה ומה ;

הן" ש"זריזין הכהנים על ביתֿדין להזהיר צורך אין סייג 3הקדושֿברוךֿהוא משה הוסיף מכלֿמקום, ,
הכהונה  לעבודת שייכים שאינם לענינים בנוגע גם המלובש 4לזרזם בורא ניצוץ מצד בעבודה: והענין .

בזירוז; צורך יש השינה, ענין שייך ששם שבנפש, החכמה בחינת מצד אבל כו', בזירוז צורך אין ביחידה,
אדמו"ר  מוריֿוחמי כבודֿקדושת ובלשון משנתו, להעירו רק אלא חידוש, בדרך פעולה "ניט 5לא :

היום  אור קודם שיחות'6פארשלאפן" ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - ַָ
ואילך. 61 עמוד ל"ז חלק

***

שיחה ·. (כעין כבודֿקדושת מאמר עלֿידי (הוגה גו' ישראל בני בתוך ונקדשתי דיבורֿהמתחיל (
שליט"א). אדמו"ר

***

על ‚. רש"י בפירוש ישראל 7הפסוק הביאור של "שבחן דן", למטה דברי בת שלומית אמו "ושם
בזה  יש ישראל, כלל של שבחן שזהו אף דלכאורה, - כו'" היתה לבדה שהיא לומר לזו הכתוב שפרסמה

הכלל  בשביל הפרט על לוותר אין והרי ישראל, בת של גנותה גם 8משום שזהו לומר, צריך ועלֿכן ,
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ולא 1) רכה, בלשון אמירה "אמור", הלשון אודות גם דובר
קשות" אתנו הארץ אדוני האיש "דיבר (כמו קשה בלשון דיבור
פח, (ח"ג פרשתנו (ריש בזהר מ"ש ע"פ ובפרט ל)), מב, (מקץ
בלשון  צורך יש שלכאורה אף - בלחישו" הכהנים, על "אמור ב))

הטומאה  ענין אודות שמדובר לפי דוקא, שאינו *קשה שזהו"ע ,
שכהן  דכיון - מקוואות) הלכות סוף רמב"ם (ראה שכל ע"פ מובן
בחשאי, היא הכהנים עבודת גם לכך (ובהתאם החסד איש הוא
- מנחם תורת (ראה וזמרה בשירה הלווים עבודת כמו לא
כדי  קשה בלשון צורך אין וש"נ)), .289 ע' ריש ח"ד התוועדויות

כו'. הטוב בקו גם לפעול יכולים אלא עליו, לפעול
קטן?!2) מילד רוצים מה לטעון: שאין גם נאמר זה בענין

בעצמו  יתבונן ואז ודעת, בינה בחכמה שיגדל עד להמתין יש -
(או"ח  בשו"ע הזקן רבינו (כמ"ש האדם ושפלות ֿ ל הא בגדלות
האֿל  בגדלות להתבונן צריך תפלה כל שלפני וש"נ) רסצ"ח.

של האחריות שזוהי לידע צריך אלא האדם), הגדולים,ושפלות
את גם להזהיר החיוב מוטל עי"ז שעליהם ודוקא הקטנים,

הציווי. את עצמם הגדולים מקבלים - הקטנים את שמזהירים
"בנינו  שאמרו עי"ז היתה לבנ"י התורה שנתינת במ"ת, וכמו

(א)). ד פ"א, שהש"ר ב. ויגש תנחומא (ראה בעדנו" ערבים
וש"נ.3) א. כא, שבת
הזה,4) בזמן גם מטומאה דכהנים הזהירות אודות גם דובר

רסצ"ד. או"ח אדה"ז שו"ע (ראה מתים טמאי כולם שבלאה"כ אף
וכן וש"נ); .137 ע' חכ"ח לקו"ש מישראל וש"נ. אחד כל בעבודת

כהנים" "ממלכת צריכים - ומצב מעמד שבכל - ו) יט, (יתרו
אם  (וגם מצוה והידור סופרים דברי של קל בדקדוק גם להזהר

"על - בכך רצונו יכול אין שלא כיון  לכך ", ב"ד  יקדישום כרחם
שענין להיות כיון - ישראל") בית הגוים ש"ככל ומצב מעמד

חידוש, של באופן אינו בלבד הטהרה משינה יקיצה כמו אלא
בפנים), ממילא.(כדלקמן בדרך הטומאה מתבטלת שאז

אצלו  פועל רבינו שמשה נטמא, שכבר מי אודות דובר וכן
דרא, שבכל דמשה לאתפשטותא בנוגע ועד"ז הטהרה, ענין

הרי  ששולח ובדורנו אדמו"ר, מו"ח כ"ק נשיאינו, רבינו זה
39 ע' ח"ו התוועדויות - מנחם תורת גם (ראה כו' לטהר שלוחים

וש"נ). ואילך.
ואילך.5) 316 ס"ע תרצ"ט סה"ש
שנים 6) עשר מלאות עם בקשר - בהמכתב בארוכה כמשנ"ת

ואילך). שעח ע' חכ"ג (אג"ק חב"ד אגודת צעירי להתייסדות
יא.7) כד, פרשתנו
(8- וש"נ) א. ט, (ברכות כרבים" הלכה ורבים ש"יחיד ואף

היחיד  דעת את לבטל (לא היא התכלית אדרבה)**הרי אלא ,
הרביםלפעול לדעת ותסכים תשתנה היחיד דעת גם שגם (ראה

להיות  יכול זה שענין ולהעיר, .(33 ובהערה 112 ע' חכ"א לקו"ש

*(ieeivdy mb x`azp"ik 'eb `nhi `l ytpl'eb aexwd ex`yl m`,"dxez t"r zeidl jixvy itk rahd jtid dxe`kl `ed-ieeivd epyiy oeikc
hi miyecw),(gi"jrxl zad`ejenk,"eizegiyn '`a x"enc` g"en w"k ixacke,y"dq d`x) ely xrvd enk zeidl jixv zlefd ly exrvy

(73 'r d"yz,k"`,oia welig 'idi dnl"aexwd ex`yeil`"i"pa x`yl,`edy inl wx `nhidl xzenyaexwcvn eil`sebd-dbdpdd jtid
mytpclth mtebe xwir,zevn meiw icil d`iand `idy"jenk jrxl zad`e"(a"lt `ipz d`x).

**(zkxay xirdle"mifxd mkg"`wec `idl`xyin `eaix miyy lr,dnec mzrc oi`y" itldfl df"gp zekxa),(`.



d"kyz'dיד ,xii` b"i ,xen` zyxt zay zgiy

ישראל  בנות מכל (היחידה היא שגם לכך נוסף כי דברי, בת שלומית של באונס,9שבחה רק נכשלה (
ממנה  ישראל 10הנה כל הצניעות 11למדים בענין הזהירות פריצות,12גודל של ענין זה אין אם אפילו ,

לרעה  להשפיע יכול זה שגם הכל"), בשלום ("שואלת אחד כל כלפי יפות פנים בסבר הנהגה על 13אלא
ונדפס 14זרעה  שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה ואילך.15- 67 עמוד שם שיחות' ב'לקוטי

***

גו'"„. במשמר "ויניחוהו הפסוק הדינים 16על מד' אחד הוא זה שענין ירושלמי, בתרגום איתא ,
ומקושש  (בפרשתנו) מקלל - נפשות בדיני שנים מהקדושֿברוךֿהוא: לשאול והוצרך ידע, לא שמשה

שני. ופסח צלפחד בנות - ממונות בדיני ושנים עצים,

קשר  יש בודאי ביחד, באים ענינים כמה שכאשר  מובן, הרי בדיוק, הם התורה עניני שכל  וכיון
ביניהם. ושייכות

מחר  יתברך ה' בעזרת ידובר - שני ופסח צלפחד בנות שבין השייכות אודות .17ובכן:

***
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עי"ז חילוקיגם אין שבה יותר נעלית לדרגא דעות,שמתעלים
מצד  הם שביניהם הדעות שחילוקי שאף וב"ה, לב"ש בנוגע וכמו
בהיותם  מ"מ, הגבורה, ממדת או החסד ממדת נשמתם שרש

שמאי קיבלו שמהם ואבטליון שמעי' חילוקי בדרגת אין והלל,
גם (ראה ביניהם מנחם דעות ולהעיר תורת וש"נ). .33 ע' חכ"ב

ב) כה, (איוב הפסוק על וש"נ) ח. פי"ב, (במדב"ר ממארז"ל גם
וגבריאל  מים של שר ל"מיכאל בנוגע במרומיו", שלום "עושה

ביטולם  בגלל אש", של (ראה *שר משניהם שלמעלה לדרגא
ובכ"מ). א. לח, פרשתנו לקו"ת סי"ב. אגה"ק תניא

בגופם 9) "אם האומות טענת את שולל בעצמו שהקב"ה כפי
ש"הטיל  עי"ז - בנשותיהם" וחומר קל מושלים, (המצריים) היו
רק  לא (היינו, זה מצד ויו"ד זה מצד ה"א עליהם, שמו הקב"ה

אלא שבשם, בני d"iו"ה שהם עליהם אני מעיד לומר, שבשם),
ה). כו, פינחס (פרש"י אבותיהם"

ענין  את מבנ"י נוטלים כזה שבאופן הס"מ, טוען זה על אך
כו' אחיזה איזו לו שתהי' בהכרח ולכן, - עכ"פ **הבחירה?! -

וגם  שבשבטים, מהירודין דן, למטה דברי בת לשלומית בנוגע
בפנים. כדלקמן כו', באונס רק - אצלה

לה10) יש הרי ממנה, זאת שלמדים -וכיון בדבר. חלק
בקונטרס מהמבואר גם בענין ולהעיר (פי"ב) החסידות לימוד

אוחזין ששנים "שנים למצוה בנוגע בתחלתה), (ב"מ בטלית"
בה. חלק להם שיש טוענים

ש"לשם 11) עצים, למקושש בנוגע שמצינו ממה גם להעיר
ב"ב  - אפי' (תוד"ה אחרים" ויראו שיהרג "כדי נתכוין", שמים
לו  יש ויראו", ישמעו ישראל "כל ידו שעל דכיון - סע"ב) קיט,
מלאכת  כי שבת, במלאכת זאת עשה שהמקושש אלא, כו'. זכות
צריכה  שאינה מלאכה זו הרי שבנדו"ד וכיון תורה, אסרה מחשבת

נמצא, סע"א.לגופה, מהרש"א (חדא"ג כלל שבת חילל שלא
וש"נ). ואילך. 94 ע' חכ"ח לקו"ש וראה

גם 12) אלא לנשים, רק לא שייך הצניעות ענין שהרי
גם  (ראה הקיץ לימי כשמתקרבים - עתה במיוחד ושייך לאנשים.

וש"נ). ואילך. 218 ע' ח"מ מנחם תורת
(13- הצניעות בתכלית להנהגה בנוגע גיסא, לאידך ועד"ז

לקמחית, לה היו בנים "שבעה א) מז, (יומא בגמרא כמסופר
שזכית  עשית מה חכמים לה אמרו גדולה, בכהונה שמשו וכולן

שערי". קלעי ביתי קורות ראו לא מימי להם, אמרה לכך,
לאחרי 14) רק גו'" אמו "ושם מ"ש לבאר יש ועפ"ז

מיד ולא משה", אל אותו (כאשר ש"ויביאו הסיפור בהתחלת
"מעולמו גו'", כי "ויצא - ובפרש"י)) יו"ד כד, (פרשתנו יצא"

משה  הי' החטא, על אותו שישפוט משה אל אותו הביאו כאשר
זה  ובגלל - כזה?! בחטא יכשל ישראל שאיש יתכן איך תמה:
אמו  ש"שם נתברר ואכן הוריו... הם מי לברר שצריך בדעתו עלה

כו'. כזה בן יצא וממנה דברי", בת שלומית
משה, אל אותו מביאים שכאשר נשיא ולהעיר, להיותו הנה

אלא  המקלל, של דינו את שפוסק בכך משה מסתפק לא ישראל,
המקלל של ומצבו elמעמדו rbep עליו ומרחם שאומר ***, כפי -

שעז"נ  מהרז"ו)) (ובפי' פרשתנו סוף (ויק"ר שבע"פ בתורה
. ואראה אני "ושבתי א) ד, .(קהלת העשוקים דמעת מיד . .

. כח הערוה,עושקיהם על בא זה של "אביו מנחם", להם ואין .
חטא  על ולחוש לסבול לו (מה לו" איכפת ומה חטא מה זה

סנהדרי מיד  כח, עושקיהם "מיד ואעפ"כ , .אביו), שבאה גדולה .
תורה של מכחה .עליהם ה'",ומרחקתן בקהל ממזר יבוא לא .

.ומסיים, לנחמן עלי הקב"ה אמר מנחם, להם לבוא "ואין לעתיד .
טהורים). יהיו (שאז כו'"

תשמ"ו.15) במדבר ש"פ שיחת בשילוב
יב.16) כד, פרשתנו
ובנות 17) נשי של בכינוס - אייר י"ד בהר, פ' א' יום שיחת

ואילך). 300 ס"ע (לקמן ואילך ס"ז חב"ד

*(lehiad ote`a zebixcn 'c mpyi zeihxtae:mb idefy) ezlefl mewn ozepy (`)(zilrp dbixcn,zlefdn lawny (a),yibxny (b)zlefd ilely
ezenilya xqg,llk zlef ly ze`ivn epi`y (c),jli`e 260 'r d"kg y"ewl mb d`x) eicgi micg`zny oeik.(p"ye.

**(owfd epiax i"r h"yrad zxez zelbzdl rbepa epivny c"re,eze`ivn lhazz zeciqgd zxez i"ry orh n"qdy,mb `linaezilkzd
`xap dliayay,el ozil jxev 'id okledfig` efi`-e ze` gxw 't z"dr h"yra 'q mb d`x) 'ek zecbpzdde mibexhwd oipra,my zexrdae.

(p"ye.
***((a"yxedn) x"enc` w"k mbztn mb xirdlr"p-l`xyia `iyp-bl zekxa) l"fx`nl rbepa,(`"eilr mgxl xeq` drc ea oi`y in lk:"

dnk crzepngxd dlecb225 'r lirl mb d`x) eilr mgxl xeq`y zxne` dxezd elit`y in lr.(p"ye.
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במקום ‰. בסקילה האמורה המצוה "כל עשו", ישראל "ובני פרשתנו, סוף רש"י בפירוש  הביאור
" שנאמר שממה - ותליה" רגימה דחיה l`xyiאחר, ipae אודות רק מדובר הפסוק שבתחילת מוכח, עשו",

בסקילה  האמורה המצוה "כל עשו העדה שכל מוסיף וכאן השומעים", ותליה 18"כל דחיה אחר": במקום
הראשונה  מהאבן מת שלא דכיון - רגימה וגם השומעים), עלֿידי להיות שצריכה סמיכה (מהֿשאיןֿכן

אבן" אותו יחיד 19("וירגמו לשון תלין"20, "לא משמיט ורש"י ישראל. כל גם רגמוהו דהשומעים, (21,
("כי  מלך של כבודו שמירת אלא בסקילה, גדר זה שאין תלוי"21כיון אלקים מלך 22קללת של "זלזולו ,

בניו" הם וישראל דיוקנו בדמות עשוי שאדם שליט"א,23הוא אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - (
ואילך. 158 עמוד ז חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס

1

2

3

4

5

6

7

8

שהו"ע 18) - הרוחנית בעבודה הסקילה ענין אודות גם דובר
כנגד  מדה באבנים, הסקילה צ"ל ולכן כאבן, שנעשה הלב טמטום

וש"נ). .30 ע' חט"ו התוועדויות - מנחם תורת גם (ראה מדה
(19" מ"ש לפרש היתה `oaאותוenbxieואין שהאבן לפי ,"

של לה ipyמשוי "ושדי חברי'", בהדי לה ו"מדלי' אדם, בני
) יכולין cgאיהו" אין דשנים גדול, "מכח שתהי' כדי מנייהו),

היחידי  אבל מעכבו, זה משליך כשזה כאחד, להשליך כחם לכוין
כי - ובפרש"י) ע"ב ריש מה, (סנהדרין בכח" פשטות משליך

האבן השלכת על קאי "וירגמו" ההגבהה הלשון על ולא עצמה,
ההשלכה. לצורך

כללות 20) ע"ש "אבן", נקראים אבנים הרבה שגם שי"ל אף
ארץ  "דרך ו), לב, (וישלח שור" לי "ויהי עה"פ וכפרש"י המין,

שור". שוורים הרבה על לומר
כג.21) כא, תצא
אופנים 22) בב' לפרשו  יש  זה  שענין  לב'נתבאר  (בהתאם

דקאי  עץ", על אותו "ותלית כב) (שם, הפסוק בפירוש האופנים

אשמת  אלא אשמתו, זו שאין - לזכות הדעת: עץ (חטא) על
או  ,(38 הערה שבפנים לקו"ש (ראה נחש של בעטיו - אדה"ר

אדה"ר  כמו שנכשל - יש *להיפך החטא לאחר שגם - לזכות :(
ולא  מלך, של כבודו מצד רק שזהו - להיפך או אלקים, צלם בו

כלל. ממנו איכפת שלא האדם, מצד
"משל 23) רש"י: דברי כהמשך - מזה ויתירה שם. פרש"י

וכל  סתם. בן מאשר יותר נעלה שזהו"ע כו'", תאומים אחים לשני
החטא! לאחרי אפילו - זה

ובגלוי  בחיצוניות רק הוא החטא שענין לפי - הדבר וטעם
אבל  יעקב), והעצם (בחי' הפנימיות הרי **מצד ישראל) (בחי'

- לדבר וראי' שינה", בבחי' "שהיא אלא כמקודם, נשאר הוא
את  לרמות יכול אינו (שאז אמונה" בדבר נסיון לידי ש"כשבאים
מאלקי  מובדלת נשמתו ואין ביהדותו עודנו זו ש"בעבירה עצמו
על  נפשו מוסר שבקלים קל אפילו אזי פי"ד), תניא - ישראל"

פי"חֿיט). תניא (ראה ה' קדושת

*(d"kt x"wie) l"fx`n c"r,a-(miyecw t"x z"ewla `aed"zg` dry jieeiv lr cenrl zleki `ly x"dc` jipirn xtr dlbi in,ixde
mipy 'b dlxrl oipiznn jipa."

**(dlrnlc mvrd mr xeywy,mipezgzd dyrn llk rbep `l ef 'igaay,dl aei`) y"nk,"'ebe ea lrtz dn z`hg m`" (e.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dheq(iying meil)

dheq daiygdl iepiw oic dfl oi`y ,dy`e yi` jxck `ly d`ial.
,`xnbd dywn,àáø déì øîàd`ia ixdedkøãk àlLzxqe` ¨©¥¨¨¤Ÿ§©§¨

ixdy ,dkxck d`ia enk dy`áéúk "äMà éákLî",dxeza ¦§§¥¦¨§¦
,dkxck akynl dkxck `ly akyn zencl ,miax oeyla "iakyn"

iepiw `xwp epi`y zxn` ji`e ,zxq`p mdipyay.`xnbd zvxzn
àlà,'xg` xac' ednàáø øîàyi` akye" dxeza aezky dn , ¤¨¨©¨¨

hrnl `a "rxf zaky dze`ì èøtíéøáà Cøc dì àpéwL- §¨§¤¦¥¨¤¤¥¨¦
,mixa` aexiwa enr akyl ipelt mr xzqz `ly dlra dl `piwy

llk d`ial dl `piw `le.
,`xnbd zl`ey,éiaà déì øîàmixa` jxc aexiwàúeöéøt ¨©¥©©¥§¦¨

àðîçø øñà éî àúeöéøôe ,àéä àîìòadxq` dxezd m`d - §¨§¨¦§¦¨¦¨©©£¨¨
oeike ,mixa`a aexiw ly ef zevixt wx dzyryk dlra lr dy`

iepiw aygp epi`y i`ce ok m` dxezd dxq` `ly.`xnbd zvxzn
àlà,'xg` xac' edn,éiaà øîàdnyi` akye" dxeza aezky ¤¨¨©©©¥

hrnl `a "rxf zaky dze`ì èøtä÷éLða dì àpéwL`piwy - §¨§¤¦¥¨¦§¦¨
,xa`d z` da qipkn epi`y d`ial ipelt mr xzqz `ly dlra dl

.mewn eze`a xa`d rbep wx `l`

,`xnbd zl`eyàçéðäepi`y hrnl dxezd dkxvedy dn oaen - ¨¦¨
wx ,xa` zwiyp lr da dxzdyk iepiw `xwpäàøòä øîàc ïàîì§©§¨©©£¨¨

d`ia z`xwpy mewn lka daezkdäøèò úñðëä Bæxaeqe ,ìáà ©§¨©£¨¨£¨
ä÷éLð éèeòîì àø÷ éúàc eðééä ,àéä íeìk àìå ä÷éLðokl - §¦¨§Ÿ§¦©§§¨¥§¨§©¥§¦¨

`idy xn`z `ly xa` zwiyp hrnl lirlck weqtd jxved
,d`xrdkäàøòä (øîàc) øîàc ïàîì àlàmewn lka daezkd ¤¨§©§¨©§¨©©£¨¨

d`ia z`xwpyBæelit`øîéîì àkéà éàî ,ä÷éLðhrin dnl - §¦¨©¦¨§¥©
dxenb d`ia zaygpe d`xrd `id ixde ,iepiw `xwp epi`y aezkd.

,`xnbd zvxzníìBòìedf 'xg` xac'y lirl `ax uxizy enk §¨
ì,íéøáà Cøc dì àpéwLdfl jixv oi` ixde iia` dywdy dne §¤¦¥¨¤¤¥¨¦

zxqe` dpi`y cala zevixt ef ik iepiw aygp epi` i`cey weqt
,xn`pe dprp ,dlra lr dy`àîéúc eäîeoeik ,xne` iziid - ©§¥¨

yàðîçø àéìz ìòác àãéô÷agex eilr xare" dxeza aezk - ¦§¥¨§©©©§¨©£¨¨
,lrad zctwda z`f elzy ixd ,"ezy` z` `piwe d`pwàä ìòáe©©¨

ãéô÷ à÷,mixa` aexiwa xf yi` mr akyz `lyïì òîLî÷oeik ¨¨¦¨©§©¨
iepiw aygp epi` jka zxq`p dpi`y.

,ìàeîL øîày sicríãà àOé ¨©§¥¦¨¨¨
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום ששה ועשרים לעומר עמוד ב
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הקודש ללשון  מתורגם 

.‡
˙Â„ÚÂÓ‰ ÔÈÚ· Ë˜ÏÂ ‰‡Ù ˙ÂˆÓ ˙·È˙Î ÏÚ ÌÈ¯·Ò‰‰
מצוה שהתורה  לאחר שבפרשתינו, המועדות בפרשת 

נאמר שבועות , יום ֿטוב  ועל הקרבנות  "ובקוצרכם1על :

קצירך ולקט  בקוצרך שדך  פאת  תכלה  לא  ארצכם  קציר את
ומסבירים כך, על  מתעכבים התורה  מפרשי  תלקט ...". לא 

בענין ולקט פאה מצוות על מורה  שהתורה  לכך הטעם  את

דבריהם : ואלה  המועדות , על הציווי

אבןֿעזרא את2א) ובקוצרכם להזכיר  וטעם אומר :

שנית פעם  ארצכם בכורי3קציר  שבועות  חג כי בעבור
בימים לעשות  שצויתיך  מה  תשכח שלא  הזהיר חטים  קציר

ההם .

רמז ארצכם , קציר את  בקוצרכם  כי מסביר: הרמב "ן  ב )

הפרשה בראש  הנזכר  הארץ4לקציר אל כשתבאו כי יאמר  ,

השדה פאת תכלה לא  קצירכם  ראשית  העומר את  וקצרתם 
תדחה שלא  לומר הלקט  תלקט  ולא  העומר לצורך  ההוא

האלה . הלאוין את  ההיא  המצווה 

אחרים מפרשים  אומרים  לכך בדומה  שהתורה5ג ) ,

בפאה חייב  העומר  נלקח שממנו  השדה  שגם  להזכיר באה

"ראשית את שהביאו שכיוון שיחשבו ייתכן כי ובלקט,
בקציר מצוה  קיימו כבר לה', קרבן זה  שדה  של קצירכם"

מצוות את  גם  זה בשדה לקיים חייבים  אין ואולי זה , שדה 
ולקט. פאה

את בפירושו רש "י  מצטט  מדוע  להבין צריך זה  לפי

כהנים מתורת  אוורדימס6הדרשה  רבי יוסי7"אמר  ברבי
ה באמצע  ליתנם הכתוב  ראה  מכאןמה  ועצרת  פסח  רגלים 

הנותן שכל ללמדך מכאן, וחג הכפורים  ויום  וראש ֿהשנה
בית בנה כאילו  עליו מעלין  כראוי, לעני ופאה  שכחה  לקט

בתוכו". קרבנותיו עליו  והקריב  המקדש 

מדרש זו לשאלה כתירוץ  רש "י  מביא  מדוע  מובן: ואין
כפשוטו מפרש  הוא  אין מדוע  מתורתֿכהנים ? ואגדה

שלעיל ? לתשובות בדומה 

של בפשוטו לקבל, מוכן אינו שרש "י  להסביר אפשר
אחרים ), ממפרשים  (וחלק  הרמב "ן של הסברו  את  מקרא ,

–8כי "ובקוצרכם ..." – זה  פסוק  היה  צריך זה  הסבר לפי
קצירת על הציווי לאחר  מיד הפרשה ", "בראש  להיכתב 
הסבר לכאורה  הוא  האבןֿעזרא  של הסברו אך העומר ,

מקרא . של בפשוטו ומספק  פשוט

.·
‰Ê È"˘¯ÈÙ· ÌÈ˜ÂÈ„‰

בפירוש דיוקים  מספר  להקדים  יש  זאת להבין כדי 
זה : רש "י

"ובקוצרכם " המילה  את מצטט "חזר9רש "י ומפרש:
ממשיך הוא  מכן ולאחר  לאוין", בשני עליהם  לעבור ושנה 

כדלעיל, אוורדמיס ...", רבי "אמר

ידוע מובן : אחר10ואין פירוש  אומר  רש "י שכאשר ,
ב"דיבור זאת  אומר הוא  מילה  או ענין אותו על נפרד 

(בקטע ) –cxtpהמתחיל"

באותו הפירושים  שני את  רש "י כולל שכאן ומכך
אלה ולכאורה, קשר, ביניהם  שיש  מובן המתחיל", "דיבור
ושנה "חזר  של הענין לחלוטין: שונים  ענינים  שני  הם
עם לכאורה , כלל, קשור אינו לאווין" בשני עליהם  לעבור
זה פסוק  כתוב  מדוע המסביר אוורדימס , רבי של מאמרו

הרגלים ". "באמצע 

זה : בפירוש  נוספים  דיוקים  כמה  על הסבר נדרש  כן

רק אומרו בשם  מאמר מצטט שרש "י הידוע , הדיוק  א )
ידי על ונוסף  יותר , מובן המאמר  תוכן כך עלֿידי כאשר

ממולח. לתלמיד הנחוץ ביאור כך
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כב.1) כג,
עה"פ.2) מרשב"ם גם ולהעיר עה"פ. בחזקוני ועד"ז
ט.3) יט, קדושים
יו"ד.4) כג,
הב'.5) בטעם אברבנאל אוה"ח. יקר. כלי
עה"פ.6)
"אוורדימס".7) בתו"כ אבל "אבדימי". שלפנינו חומש דפוסי ברוב

רש"י  כת"י ובכמה ראשון בדפוס ועד"ז דחומש. אחדים בדפוסים וכ"ה
רגיל  בלתי שם בראותו זעצער" וה"בחור כצ"ל ולכאורה "אברדימס".

כי  – להיפך לומר (ואין "אבדימי" ומפורסם ורגיל ה"נכון" לשם "תיקן"
נמצא  לא [ובסה"ד וידוע). רגיל בלתי לשם שתיקן לומר כלל מסתבר אין
וראה  "אבדימס". רש"י כת"י וכמה דרש"י שני ובדפוס יוסי]. ב"ר אבדימי

.56 הערה לקמן וראה וא"ו. אות סוף תו"א סדר סה"ד
כאן.8) (לפרש"י) חיים מים בבאר וכמ"ש
בכ"מ.9) כדרכו הפסוק, לכל כוונתו כי "וגו'", כותב ואינו

"בראשית 10) שני וד"ה "בראשית" עה"ת פי' בראשית – לדוגמא
ועוד. אהרן". "בני שני וד"ה אהרן" "בני פרשתנו בתחלת ברא".
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מכאן ועצרת  "פסח בשאלה  ומאריך מפרט רש "י ב )
מסתפק ואינו  מכאן ", וחג  הכפורים  ויום  השנה  וראש 

הרגלים ? באמצע  ליתנם  הכתוב  ראה  "מה  בקיצור 

גם מוסיף  ורש "י – ולקט  פאה רק  מוזכרים בפסוק  ג )
.11"שכחה "

בתורת אוורדימס רבי של לשונו זוהי כהנים ,[אמנם 
רש "י של דרכו אין רבות, פעמים  שהוסבר כפי  אך

בלשון שלם מאמר לצטט  רק`exneבפירושו  להביא  אלא ,
מקרא של לפשוטו החשוב  החלק  כאשר12את  במיוחד ,

כהנים ", בתורת  "איתא  בביטוי משתמש  רש "י  אין בעניננו 
וכדומה .

גם חשוב  באריכותו, כולו, שהמאמר מובן ולכן
מקרא ]. של  לפשוטו 

.‚
"ÌÈ‰Î ˙¯Â˙"· ÔÂ˘Ï‰Ó È"˘¯ ÔÂ˘Ï Ï˘ ÌÈÈÂÈ˘‰

שרש "י רואים  אנו כאשר יותר, מתחזקת  זו שאלה 
במספר כהנים בתורת  הכתובה  הלשון את בלאוֿהכי  משנה

פרטים :

הכיפורים ויום "ראש ֿהשנה נאמר כהנים  בתורת  (1
"וחג " מוסיף  ורש "י ?13מכאן",

עני" ומעשר ופאה שכחה  "לקט נאמר כהנים  בתורת  (2
ורש "י  –hinyn"עני ?14"מעשר

שהוא מי  "שכל נאמר  כהנים  בתורת  (3`iven"...15,
כראוי ". לעני לקט... הנותן שכל  אומר  ורש "י

המקדש בית  כאילו  עליו מעלין – כהנים  בתורת  (4
miiwעליו "מעלין וברש "י: לתוכו", קרבנותיו מקריב  והוא 

קרבנותיוdpa16כאילו עליו  והקריב  המקדש  בית 
.17בתוכו"

רבי דברי  של כזאת  גירסא  לרש "י שהיתה  נראה  אמנם,
זאת18אוורדימס מצטט  שרש "י כיוון בתורת ֿכהנים ,

רש "י בחר מדוע  הסבר : דורשת עצמה  זו עובדה  אך בשמו ,
גירסא  הגירסאefדווקא  את  ולא  אוורדימס , רבי  דברי  של

שלפנינו. כהנים  בתורת  הכתובה  והנפוצה , הרגילה 

יותר מתאימה  שהיא  מובן זו גירסא  דוקא  מבחירתו
מקרא . של לפשוטו

.„
‰Â˘‡¯Ï Ô‡Î ¯Ó‡ ‡Ï "·ÂÊÚ˙" ‰ÏÈÓ‰

ומפרש "תעזוב " המילה את  רש "י מצטט בהמשך
מהם ". לאחד לסייע לך ואין ילקטו והם  לפניהם  "הנח

שואלים כך רק19ועל זו מילה  רש "י  מפרש  מדוע  :
ולא  okבפרשתינו, ± iptlכתוב שבה קדושים , בפרשת ,

לראשונה זה  ?20ביטוי

.‰
˙È˘· ˙ÂÂˆÓ‰ ˙Â·Â˙Î ÚÂ„Ó ¯È·Ò‰Ï È"˘¯ ˙ÂÂÎ

הוא : זה לכל שההסבר לומר , ויש 

המועדות (בפרשת  כאן "ובקוצרכם ..." הפסוק  כתיבת 
llka,קושי כלל אינה אלו) למצוות  המיוחד במקום  ולא  ,

,`xwn ly eheyt itl:בפירושו רש "י של דרכו שהוא 
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(לא 11) פאה תחלה [שנאמר מהכתוב (– (כבתו"כ הסדר משנה וכן
ופאה". שכחה "לקט וכותב קצירך)] (ולקט לקט ואח"כ שדך) פאת תכלה

רבי 12) דברי של הסיום הביא שלא גופא, בנדו"ד וכדמוכרח
עני  ומעשר ופאה שכחה לקט מוציא שאינו מי וכל שבתו"כ: אוורדימס
(אבל  לתוכו קרבנותיו מקריב ואינו קיים ביהמ"ק כאילו עליו מעלין
כדלקמן  עני, מעשר משמיט וגם הסיום). ליתא כאן בפס"ז שגם להעיר

בפנים.
וגם 13) ליתא. שני בדפוס אבל רש"י. כת"י ורוב רש"י בדפוסי וכ"ה

הבאה. כבהערה לתו"כ, להתאים "שתוקן" לומר מסתבר בזה
בדפוס 14) אבל דרש"י. שני ובדפוס שלפנינו, הדפוסים ברוב כ"ה

ברש"י  איתא רש"י כת"י וכמה וכנראה ראשון (כבתו"כ). שני" "מעשר גם
במקום  התו"כ ע"פ שנשתרבב) (או הזעצער הבחור "תיקן" בזה שגם

" רש"י כראוי".lלשון עני "מעשר וכתב (כראוי) עני
מי15) "שכל כאן .gipnyוביל"ש
ראשון 16) בדפוס רש"י. וכת"י שני) דפוס (כולל הדפוסים ברוב כ"ה

התו"כ  ע"פ ש"תוקן" נראה בזה גם אבל כבתו"כ. הוא רש"י כת"י וכמה
מלבו  חדשה לגירסא יתקן שלא פשוט "קיים" כבתו"כ כתוב הי' באם (כי

"בנה"). – כבתו"כ דלא
זהו17) שלרש"י י"ל כאילו yexitאולי הול"ל דאל"כ התו"כ, בדברי

" דההקדמה בביהמ"ק, קרבנותיו eilrהקריב oilrnביהמ"ק "miiwכאילו
אין –meiw.לפעולתו ל"עליו", שייך ביהמ"ק

שרש"י 18) י"ל כי הנ"ל, שינוים בכל הוא שכן מוכרח אינו אבל
גם  אבל כמ"פ*). (כמדובר לשונה שאי"ז אף אוורדימס רבי דברי מבאר

בזה? ושינויים ביאור מכריח מה ביאור צריך עפ"ז
הנח"י.19) בשם כאן שפ"ח
ונ"ל 20) אחת. מתיבה דרשות שתי למדרש מנ"ל וע"ק בשפ"ח:

אחת  שדרשה נמצא, פירושו ולפי תירוצו. עיי"ש לחברתה, מתרצת דחדא
"והרב  שבפרשתנו, מ"תעזוב" – והב' קדושים, שבפ' מ"תעזוב" נלמדת

לכאן". המתין ולפיכך אחת בפעם הדרשות שתי לכתוב רצה
א) פשש"מ)אבל: (ודרך רש"י דרך אי"ז – כמ"פ oizndlכמדובר

שב' משמע לא רש"י לשון מפשטות ב) שני'! לפרשה עד הכתוב בהבנת
"הנח  לפנ"ז מ"ש של השלילה הוא לסייע" לך ש"אין אם כי הן, דרשות

כו'". לפניהם
הנ"ל) הב' קושיא על (נוסף הרי כאן, לדוד במשכיל אינו ומש"כ

בעמרים, גם ניתנת שפאה א) כותב: לא רש"י בפרש"י. ברמז) לא (ואפילו
רש"י. לשון מפשטות משמע הפכו ואדרבה, לפניהם, לחלק צריך שאז ב)

יב. סעיף בפנים לקמן וראה

.cere .b"deya 12 dxrd 46 'r c"ig y"ewl d`x (*
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הקודמות למצוות  כהמשך זה  פסוק מופיע  הפשט  לפי
בתחילה התבואה : לקצירת  בקשר זו בפרשה  4המוזכרות 

והבאתם קצירה  את  וקצרתם הארץ ... אל תבאו "כי נאמר 
"מנחה  על הציווי נאמר מכן לאחר עומר...". dycg21את 

מן השבועות בחג  לכךycgdהמובאת  ובהמשך שבחיטים ,
התבואה . לקצירת  הקשורות  נוספות  מצוות  התורה מזכירה 

על התורה מזהירה מדוע  בעיקר  מסביר בפירושו רש"י
פעם ופאה  לקט  בפרשתdipyמצוות הציווי  לאחר ,

פעם להזכיר ... "וטעם עזרא : האבן שמדגיש  כפי  קדושים ,
עליהם...". לעבור  ושנה "חזר  מפרש : והוא שנית ",

כאבןֿעזרא מסביר  רש "י אין מדוע  מובן זו [מסיבה 
לעשות ...": שצויתיך מה תשכח  שלא  "הזהיר

בתורה נאמר  קדושים  על22בפרשת  הציווי עם  ביחד 
תלקט", לא  כרמך ופרט תעולל לא  "וכרמך ולקט: פאה
הקשורות המצוות על שוב  להזהיר  צריכה התורה  אם  ולכן 

צריכה היתה היא  תשכחנה , שלא  כדי שוב23לעני  לחזור 
ופרט..." תעולל לא  "כרמך הציווי על .24גם 

כפי אלו, מצוות  של לשכחה  חשש  שאין מובן מכך
שניה , פעם  חוזרת  התורה  אין המצוות  שברוב  שרואים 

לקיימן. ישכחו שלא  כדי זמנן ), כשמגיע  תמיד לא  (ואף 

עליהם "לעבור כדי ושנה " ש"חזר  רש "י מסביר לכן 
שעוברים התורה קבעה  מדוע  שאלה  ואין  לאווין". בשני

באחרות ולא אלו  במצוות  דוקא  לאווין" וכפי25"בשני –
רש "י ונכפלו...27"הרבה26שמפרש  נאמרו בתורה  מצוות

מקראל של (ובפשוטו שבהם" לאוין מנין על ולענוש  חייב 
מצוות  דוקא בכך שונות  מדוע  לשאול מקום  `elאין

)].28מאחרות

.Â
˙¯¯ÂÚ˙Ó ‰˘¯ÙÏ ÂÏ‡ ÌÈÂÂÈˆ Ï˘ ¯˘˜‰ ÏÚ ‰Ï‡˘‰

È"˘¯ÈÙ ¯Á‡Ï
dfדוקא  yexit xg`lראה "מה השאלה  מתעוררת 

דוקא קיימת זו ושאלה  – הרגלים" באמצע  ליתנם  הכתוב 

מכאן ועצרת  "פסח  של באופן הוא הרגלים" "אמצע  כאשר
הוא : לכך וההסבר  מכאן". וחג  הכיפורים ויום  השנה  וראש 

על חדש  ציווי היתה  "ובקוצרכם..." האזהרה אילו
שהתורה כדלעיל, להסביר היה ניתן לקט , ועל פאה
לציווים מזכירה שהיא כשם  אלו מצוות  כאן מזכירה 
כיוון אליהם . וכהמשך  התבואה לקצירת  הקשורים  האחרים
שלא כדי  כאן, התורה  אותו קבעה  חדש  ולאו ציווי שזהו
לקצירת כקשורות  כאן הנזכרות  המצוות קיום  שעם  יחשבו

וכברminiizqnהתבואה  לקציר , השייכות  החובות  כל
) התבואה  ולקחת לקצור שלdnecaאפשר לדבריהם 

את ש "בקוצרכם  אלא  א'), בסעיף  שהובאו אחרים מפרשים 
מצוות  ישנן ארצכם ", לפניzetqepקציר  לקיימן שצריך 

ולקט  שדך... פאת  תכלה  "לא  – התבואה  מן שנהנים 
תלקט". לא  קצירך

עליהם "לעבור  כדי רק  היא כאן שהאזהרה  כיוון אך
לאווין" (ולא29בשני כאן רק  אותה  לכתוב  מתאים  ,

בה מוזכר זה שציווי לפרשה  דומה שתוכנה  בפרשה 
קשורה  היא  אם  שאיןokezlלראשונה ) כיוון זו, פרשה 

z`fצריך xikfdlכדלעיל ידועה, כבר זו מצוה שהרי כאן
–

העיקרי שתוכנם  ענינים  בין זה פסוק  כתוב  בעניננו אך
הקרבנות מצוות  אלא שבקצירה , המצוות  של30איננו 

השנה31הרגלים וראש  מכאן ועצרת "פסח ראיה : והא  –
ויום השנה ראש  והרי מכאן", וחג  הכיפורים  ויום
מובן, ומכך התבואה , לקצירת קשורים אינם  הכיפורים

המועדות קרבנות  הם כולה  הפרשה  של ואם32שעיקרה  .
לאווין) בשני (לעבור  האזהרה  לכך מתאימה  כיצד כך,

ולקט". "פאה  לגבי 

.Ê
‰ÏÈ·˘· ÂÚ‚È˘ ‰‡Â·˙ ˙È˙ Y ‰‡ÙÂ ‰ÁÎ˘ Ë˜Ï

הנותן שכל  "ללמדך התשובה  מובאת זו שאלה  על
בית בנה  כאילו עליו מעלין כראוי לעני ופאה שכחה לקט

בתוכו". קרבנותיו עליו  והקריב  המקדש 
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טז.21) כג,
יו"ד.22) יט,
כרמך 23) פרט הזכיר שלא מה מיושב ובזה כאן: יקר מכלי להעיר

כו'.
חגה"ס 24) לאחרי הוא הכרם דלקיטת את"ל – ולקט דפאה אגב דרך

.(47 והערה ט סעיף לקמן (ראה
כא),25) (כד, תצא בפ' עוה"פ נאמר לעוללות שבנוגע ולהעיר

בפרט. משא"כ
כג.26) לד, תשא
מצות".27) "רוב אומר ואינו
השינוי 28) – פירושו בהמשך מש"כ ע"פ הוא שמוסבר י"ל אבל

בפנים. לקמן ראה מצות. שאר לגבי שבהם והחידוש
הי'29) שנאמר הא' פעם זה הי' שבאם – גיסא לאידך י"ל ואולי

מבאר  שמתחלה אלא מקומו. כאן דאין כו'", ראה "מה יותר עוד קשה
לאוין",xwirdרש"י בשני עליהם "לעבור כדי שהוא ושנה", ש"חזר מה –

ממשיך כו'".mbcואח"כ הכתוב ראה "מה הקושיא ישנה עדיין לפ"ז
ע"ד 30) (כ"א שבקציר במצות כאן המדובר שאין לזה דנוסף היינו,

המיוחד  זמנו לומר בא הכתוב אין גופא, הרגלים בענין הנה המועדות),
מצות כ"א ואסיף) קציר (אביב, הארץ לתבואת zepaxwdבהתאם

.32 והערה כבפנים מכאן. ויוהכ"פ שר"ה מזה כדמוכח שברגלים,
כה.31) שם, ח. כג, רש"י וראה ב. כג, פרשתנו מרמב"ן להעיר
ביחס וכד 32) (וזמנם) הרגלים הכתוב תיאר לא שכאן מזה גם מוכח
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הוא : לכך ההסבר

הקרבת לבין עניים  מתנות  בין וההשואה  הקשר

מובן הוא מ"אדם33קרבנות מתחילים  שהקרבנות  כשם  :
הגזל" מן ולא  מכם יקריב  משלו34כי ונותן מקריב  הוא  ,

גם כך ה'), ציווי  לפי – ולכהן (למזבח  לקדוש ֿברוךֿהוא 

מתבואתו לתת  ה ' ציווי את  מקיים  הוא  עניים במתנות 
עלֿפי לקדוש ֿברוךֿהוא  נכסיו את  בכך ולהשיב  לעניים,

ציוויו.

אך לעניים, צדקה מתן בכל קיים  זה  ענין אמנם

שכחה לקט  במתנות  מיוחד באופן ניכר הוא  ביתרֿשאת

ופאה :

רגילה הכסף35בצדקה  את  השיג  שהאדם  אפשרי 

מציאה ירושה, או קל מסחר (עלֿידי עמל ללא  נותן שהוא 
חיי לקנות "יכול הוא  זה  שבכסף  מפני ורק  וכדומה ).

נפשו" "חיי את  מוסר  שהוא  יוצא  .36נפשו"

באה וכו' ולקט כפאה  הניתנת  התבואה  זאת לעומת 

אפך "בזיעת  לקצירה , עד וכדומה  זריעה  בחרישה , ביגיעתו

לחם " .37תאכל

כהנים בתורת  אוורדימס  רבי של  דרשתו מתאימה לכן 

מקריב והוא  קיים  המקדש  בית כאילו עליו "מעלין
עני ומעשר ופאה  שכחה  ללקט  בעיקר לתוכו" קרבנותיו 

רגילה . לצדקה  ולא

בתבואת שיגיעה  נוספת , בהדגשה  זאת  מפרש  רש"י
את לוקח שהאדם לפני אף  וזאת  – לעני הניתנת הארץ 

להקרבת רק  דומה  איננה – ממנה  ונהנה  לעצמו התבואה 
"כאילו אלא בדומה dpaקרבנות  – המקדש " dcearlבית 

oipaa dribileהקרבנות הקרבת  לפני הנעשית המקדש , בית

בתוכו.

.Á
Y È"˘¯· ÂÓˆÚÓ ‰ÁÈ˜Ï‰ Y ÌÈ‰Î ˙¯Â˙· ˘‚„‰

ÈÚÏ ‰È˙‰
או קיים", המקדש  בית  כאילו עליו "מעלין בהשוואה
ענינים : שני יש  – קרבנותיו" ו"הקריב  המקדש " בית  "בנה 

ה ה ' ציווי בגלל  – מעצמו הלקיחה  דברא ) מוסר וא 
שהשיג דבר – מכך ויותר נפשו", חיי לקנות  ש "יכול

נפשו. וכוחות  בחיותו  יגיעה  עלֿידי

הדבר את נותן הוא  ה ' ציווי  בגלל  – הנתינה  .iprl38ב )

על בעיקר הוא  הדגש  אם  הוא : שניהם  בין ההבדל
נפשו, לחיי הקשור  דבר מעצמו דבר שבלקיחת החשיבות

לעני. הדבר  מגיע  שבה  הדרך חשובה  כלֿכך לא  הרי

חשוב אז – הנתינה  על הוא  העיקרי הדגש  אם  אך
ושלימותה . הנתינה  אופן

בתורת אוורדימס  רבי  של לשונו בין ההבדל וזהו
כהנים בתורת  רש "י: בפירוש  המובאת  הלשון לבין כהנים 
הוא לקרבנות ) וכדומה לקט  (שבין הנ"ל בהשוואה  הדגש 

ש " כך משדהוiven`על התבואה את  מוסיף39" הוא  ולכן  ,
עני  ומעשר שכחה  oihelglגם midfdבנקודה ולפאה  ללקט 

שהאדם  עלֿידיiven`זו, שהשיג התבואה  את מרשותו
כפיו. יגיעת 

" של הנקודה  את בעיקר  מדגיש  רש "י  זאת  ozepלעומת 
..iprl40היא רק  כי  שכחה , רק מוסיף  הוא  ולכן כראוי",

כלומר : הנתינה, באופן ולפאה  ללקט דומה 

בכך דומות  ופאה ) שכחה  (לקט הללו המצוות  שלש  כל
את נותן שהוא בלבד  זו (לא  מושלם באופן היא  שהנתינה 

הנאה טובת  כלל אין לנותן נפשו), ..ozep("41חיות 
וכדומה . לעניים או ולאמתו  לעבדו מנתינתו כראוי")

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

(אף  ששם [ובפרט טז (וברש"י), טו כג, משפטים בפ' כמו הארץ לתבואת
בשם  רק וחגה"ס) (חגה"ש נזכרו אעפ"כ) עליהם, שנצטוו הא' פעם שזהו
יח  לד, תשא ובפ' טז)] שם, מרמב"ן (ולהעיר האסיף" חג גו' הקציר "חג

כב. שם, ובפרש"י), כא שם. (וראה ובפרש"י
לט), (כג, גו'" "באספכם זמנו מתאר לחגה"ס בנוגע רק ובפרשתנו

זמנו. כשמפרש הפרשה בתחלת לא זה וגם
כאן.33) גו"א וראה
ב.34) א, ויקרא פרש"י
אחר.35) באופן שם גו"א ראה
סע"ב).36) (מח, פל"ז תניא ראה
יח.37) שם, ובפרש"י. יט ג, בראשית
עניים):38) (ומתנות כו' פאה דמצות בהטעמים דתלוי י"ל ואולי

בחר  אשר עמו להיות רצה השי"ת "כי רטז) (מצוה החינוך לטעם
כי  .. נדיבה ורוח ברכה נפש להם ושיהי' ויקרה טובה מדה בכל מעוטרין
שמוציא  זה הוא הענין עיקר – כו'" הנפש תתפעל הפעולות מתוך

ולטעם  האדם. נפש מתפעל שעי"ז כפיו), יגיע ע"י שבא (ודבר מרשותו
במינים  האביונים לעזור והדלים העניים "כחמלת פל"ט) (ח"ג המו"נ

בהנתינה הוא ההדגשה עיקר – ie`xkחלוקים" iprdl דגם י"ל אבל .
לשונו  בהמשך ע"ש – לנצרכים שנותן זה הוא טובה המדה עיקר בחינוך
שובע  בנפשו תראה הצריכים בו שיהנו כו' א' חלק האדם בהותיר "כי

תלג. אלף סי' צדקה מעיל ספר וראה כו'". ורצון
הוא 39) ברור בזה והטעם כאן: פרשתנו לתו"כ אהרן מקרבן להעיר

הוא העבודה עיקר וזה דזה ealכיון zacp האֿל לעבודת מממונו לתת
edevיתברך xy`.כאן הגו"א הסברת וראה .

קרבנות 40) ענין מה קשה לפירש"י "אבל כאן: יקר מכלי להעיר
רובן  הקרבנות גם כי ביניהם דמיון קצת יש הנראה וכפי' עניים למתנות

צדקה". דרך לכהנים נאכלין
בפשש"מ 41) ומובן ה"ח. פ"א מת"ע הל' רמב"ם א. קלא, חולין

שם. קדושים בפ' הכתוב לשון מפשטות
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טובת לנותן יש  בו כי  רש "י , משמיט עני  מעשר את אך
(לקרוביו42הנאה בחירתו לפי לעניים  לתת  יכול  הוא  –

וכדומה ).

"כאילו ההשוואה  יותר מתאימה  זו ביתdpaמסיבה 
היא הבניה  כי קיים "), המקדש  "בית רק  (ולא  המקדש "

יהודי  כל הנאת שתכליתה יגיעה  ולאllkeעלֿידי ישראל,
.. "כאילו לעצמו.eizepaxwמקריב ed`רק  – לתוכו"

.Ë
‰‡ÙÂ ‰ÁÎ˘ Ë˜Ï ˙ÂÂˆÓ‰ ˘ÂÏ˘ ˙¯ÎÊ‰Ï ÌÈ¯·Ò‰‰

‡˜Â„
לקט  של הפרטים  לכל בדומה השאלה : מתעוררת  אך
כרמך, ופרט עוללות  של הפרטים גם  ישנם  ופאה  שכחה

מצווה ולקט שעליהם  פאה  על הציווים  עם ביחד התורה
מוסיף אוורדימס  רבי  אין אפוא, מדוע, הראשונה , בפעם 
הוא אך בתורה , כאן כתובים  הם אין אמנם, ופרט? עוללות 

זה בפסוק  מוזכרת  שאינה שכחה, גם  ?43מוסיף 

רבי דברי של הגירסא  את  בקושיא רש "י מצטט  לכן 
הכיפורים  ויום השנה "ראש  האומרת  מכאן"bgeאוורדימס 

חג שלפני התקופה על כאן שמדובר  להדגיש  כדי –
הארץ " תבואת את  "באספכם  לפני – ולכן44הסוכות  .

"קציר של לזמן הקשורה שכחה  רק  כאן  להזכיר מתאים 
לא45ארצכם " אך כרמך46, ופרט עוללות של המצוות את 

הסוכות חג  בימי יותר , מאוחר .47שזמנן

מובן עני ",xzeiוכך "מעשר  את  רש "י משמיט  מדוע 
של עני מעשר  גם ux`dכי z`eazעם יחד כלל בדרך ניתן

האסיף בזמן "יקבך ", של המעשרות  אסיפת48נתינת  לאחר ,
הביתה והפירות  הסוכות49התבואות  חג  בזמן כדלעיל.50, ,

לחלוטין דומה  עני מעשר אין בכך שגם  לומר  ויש
עליו מעלין הנותן... "כל של (בענין ופאה  שכחה ללקט
מעשר קרבנות"): עליו והקריב  המקדש  בית  בנה  כאילו
לשלוש אחת  אלא  וכדומה , כלקט  שנה , בכל ניתן אינו  עני

כבשאר48שנים נפשו חיי  מוסר שהוא  כלֿכך ניכר ולא  ,
הנזכרות . המצוות 

הטירחה – ועוד לאדם , הכרחי שאינו הכרם , לגבי  וכך 
בכל רב  זמן  במשך אינה  וכדומה ) (נטיעה בכרם  הכרוכה 

השדה . כבתבואת  שנה ,

.È
‰È˙‰ ˙ÂÓÈÏ˘ Y "·ÂÊÚ˙"

והם לפניהם  הנח "תעזוב , רש "י מפרש  לכך בהמשך
מהם": לאחד  לסייע  לך ואין ילקטו,

ששם קדושים, בפרשת  המצוות, על הראשון בציווי 
לפרש צריך רש "י אין אותם", תעזוב  ולגר "לעני  נאמר 

שם להסביר  מתכוונת שהתורה  מובן כי  אותןזאת , את 
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בח 42) שם. המתחלקחולין עני "מעשר שם eziaולין jeza בו יש
המתחלק  משא"כ בהן). יש ד"ה ע"ב שם, פרש"י (וראה הנאה" טובת
ועד"ז  מספרי. שם חולין עני מעשר תוד"ה ה"י. פ"ו שם (רמב"ם בגורן

שם). הרא"ש ותוס' ר"ן ב. פד, בנדרים
ראה  בפ' הכתובים  בסתירת הנ"ל ספרי הביא לא שרש"י להעיר אבל

כח) "(יד, כתב המקומות ובב' יב), (כו, מכאן ozותבוא שביעה כדי להם
מחלקין  בגורן דגם משמע אופן ובכל כו'"*. בגורן לעני פוחתין אין אמרו
ראה  (בוזזים). לבד לוקחים שהעניים ופאה שכחה כלקט ולא אותו,
משנה  וראה מ"ה. פ"ח פאה ותוי"ט רע"ב ר"ש, הי"א. שם רמב"ם

שם. ראשונה
בפסוק 43) ב) יט), (כד, תצא בפ' לקמן רק נאמר א) דשכחה ובפרט

אשר  ופרט בעוללות משא"כ יהי'", ולאלמנה וליתום "לגר מפורש שם
אותם" תעזוב ולגר "לעני מצותה ב) ולקט, פאה עם ביחד למדו כבר א)

ולקט. בפאה הנאמר
על  שקאי מאליו מובן כי לפרטו, רש"י הוצרך לא שלכן לומר ודוחק
שהוצרך  שכחה משא"כ ולקט, פאה עם ביחד שנאמרו ופרט עוללות

שם. נאמר שלא כיון לפרטו
לט.44) כג, פרשתנו
מהסדר45) שינה שרש"י מה גם מובן הערה ועפ"ז לעיל (ראה בקרא

בהווה  סדרם כותב לכן קצירתם, בזמן האדם בפעולת שמדבר כיון **(11

פאה, – תחלה ודאי חיוב כותב – הכתוב בציוויי משא"כ הרגיל, וע"ד
לקט  – משתים יותר ולא נשרו, באם – לפעמים רק שהוא החיוב ואח"כ

מ"ו. פ"ד פאה תוי"ט ראה – כו'
ה"ז 46) – (24 הערה (ראה כו' דפאה אגב דרך להזכירם שצריך אף

`xwa בדברי משא"כ לעשות", שציוותיך מה תשכח "שלא שהכוונה כיון
אוורדימס. ר'

יב):47) (כו, תבוא פרש"י אחר daxdyראה שנלקטין יש אילנות
א) (כח, ב"ב כנס ובתוד"ה עסקינן). ופרש"י בשיטתו (והרי הסוכות

הקייץ". כלה וכבר בתשרי הוי "דבציר
כ) (יג, משלח להעיר שהי'אבל – ענבים" בכורי ימי "והימים

(ראה תמוז גם yx"iבתקופת משמע כן ולכאורה ב)***. א, דברים
ישיג  ובציר בציר את דיש לכם "והשיג ה) (כו, בחוקותי בפ' מהברכה

כב),rxfאת ח, נח (רש"י כסלו" וחצי ומרחשון תשרי "חצי הוא שזרע ,"
בזה? הברכה מהי בתשרי הוא בציר גם ואם

מאמוראי תוס' דמייתי "מאי שם לב"ב חת"ס בציר laacובחי' דהוה
אע"פ הקיץ כלה וכבר כדכתיב ac"i`בתשרי טפי**** בציר קדים

ענבים". בכורי ימי והימים במרגלים
רש"י מוסיף "חג" שבתיבת י"ל אולי זה ע"ז ולפי' רק והכרח ביאור

העתיק iprשלא xyrn.בפנים כדלקמן החג, בזמן (בכלל) שהוא ,
ובפרש"י.48) יב כו, תבוא ואילך. כח יד, ראה ראה

.oxeba egipn dngd zenia epnn xzepde minybd zenia ziaa ewlgnc ,d`pd zaeh ea yi dlgz ixd .my mixcp o"xa 'ad 'ite my oileg 'qezd 'it itly xirdle (*
*`"ta my zekldd mipta mxcq f"cre .hwl d`t azk ,r"zn 'ldl zxzekday zevndae jli`e kw r"n zevnd oipne v"ndqay ,m"anxa mb `ed f"cry xirdl (*

(zekldd jynda n"ka f"cre) f"d `"t cgia mhxtnyk k"`yn .jli`e a"te ,r"zn 'ldnhwp.n"k`e ."d`te dgky hwl"
oze` miyaiiny onfe mip`z zhiwl onf `ed uiw :(ak ,g) gp i"yxtae (***zecya.qpke d"c my a"a i"yxt mb d`xe .zepli`a ied f`c my 'qeza y"nk `lc ±

(mpnf) mzenlyy xnel wgec la` ."'ek oiicr mzenilya 'ek zexitd eid `le" ,my gly epxetqa (****bÎa ixg`l wx `edeg ixg`) miycg.(ixyz yc

ireayd cenild xefgn t"r ± xen` zyxt ± zegiyÎihewl

שדך... פאת  תכלה "לא  וכו': ולקט פאה  המצוות קיום 
אותם ", תעזוב  ולגר לעני (אלא ) .. תלקט  לא  קצירך ולקט

כפשוטה . היא  "תעזוב " המילה  ומשמעות 

המצוות , קיום  אופן ידוע  כבר בפרשתינו זאת לעומת 
נאמר וכאשר לעניים , והלקט הפאה  את להשאיר  o`kשיש 

הכוונה שדך" פאת  תכלה לא  "ובקוצרכם... שוב  בפסוק 
מעלין כראוי  ופאה  שכחה  לקט  הנותן ש "כל להוסיף  היא 
ולהדגיש והקריב ...", המקדש  בית  בנה  כאילו עליו
טובת השדה לבעל אין אשר עד בשלימות , היא  שהנתינה 

– הנאה 

אשר אותם ", תעזוב  ולגר "לעני  התוספת  שגם  ומובן
להוסיף כדי  הוא קדושים, מפרשת ידוע  זה  פרט  גם
לפיכך הנותן. של ההנאה  ובשלילת הנתינה  בשלימות 
לך ואין  ילקטו והם  לפניהם  הנח "תעזוב , רש "י מפרש 
לבחור רשאי הוא שאין  בלבד זו לא  מהם ": לאחד לסייע 

inlלסייע ההנאה  את  אפילו לו אין  אלא לתת, העניים  מן
לבד לקחת ועליהם .51בלקיחה ,

.‡È
ÔÈÚ· ˘Â„ÈÁ ‰˘È‚„Ó ÒÓÈ„¯ÂÂ‡ È·¯ Ï˘ ÂÓ˘ ˙¯ÎÊ‰
רבי דברי על לשאול עדיין עשוי ממולח תלמיד
מעלין כראוי ופאה  שכחה  לקט  הנותן ש "כל אוורדימס ,

המקדש ...": בית  בנה כאילו עליו

דבר לוקח שאדם בכך הגדולה  המעלה  זאת בכל מהי 
עד חשוב  הדבר  מדוע  הנאה ? טובת  בכך לו ואין מעצמו
קרבנותיו עליו והקריב  המקדש  בית  בנה ש "כאילו כך כדי 

בתוכו"?

כלֿכך: גדולה  כמות זו אין בדרךֿכלל כאשר  במיוחד
אגודות מספר לקט, של שתיים  או שנפלה  אחת  שבולת 
אין (שבפסוק  השדה  בקצה  שבלים  או  בקציר, שנשכחו

כמותן שיעור52מוזכרת  אין מדאורייתא  ואכן, "אפילו53, –
חובתו" ידי יצא אחת שיבולת  זהו54הניח מדרבנן ואפילו  ,

וכו'). משישים אחד חלק

אפילו חשוב  כפיו ביגיע  הושגו שהדברים  כיוון אמנם,
הוא  העיקר ולכן מועט , לקט `oteדבר  "נותן הנתינה 

לעני ופאה  עדie`xkשכחה הדבר כלֿכך גדול במה  אך ,"
קרבנותיו עליו והקריב  המקדש  בית  בנה  "כאילו היותו כדי 

בתוכו"?!

רבי המאמר, בעל שם  את רש "י מציין כך לשם 
אוורדימס :

הירושלמי בתלמוד מספרים  איש55חז"ל  שיהודא  ,
התחבא  "מניןהוצי המאמר בהבנת  והתעמק ימים  שלושה 

רבי לגבי אתא  אחרת. עיר לחיי קודמין הזאת עיר שחיי
אבירודימס רבי לבנו קרא  יוסי ורבי  שיאמר56יוסי...", כדי

עיר לחיי  קודמין הזאת  עיר שחיי מניין טעמא "הדין לו
תהיינה לו: אמר ועיר57אחרת . עיר  תהיינה  האלה . הערים 

סביבותיה " ומגרשיה  .58ואחרֿכך

ולומר לבנו לקרוא  יוסי רבי היה  צריך מדוע  ולכאורה,
את ליהודא  בעצמו יוסי  רבי אמר לא  מדוע  שיענה , לו

זה ? דין אמר  עצמו שהוא  במיוחד הדין? מקור

רבי של מיוחד לימוד היה  זה  שענין מובן מכך
תנויי ש"כולי יהודא  רבי על שאומרים  (כפי אבירודימס 

הוה " ועל59בנזקין נזיקין, הלכות במיוחד לומד שהיה ,
ואהלות " נגעים  אצל לך "כלך – עקיבא  –60רבי ועוד) ,

הזאת העיר "חיי של בהלכה במיוחד  שקוע  היה  הוא 
יוסי. רבי  לו קרא  ולכן קודמין",

זה , בענין במיוחד עוסק  היה  אבירודימס  רבי כלומר
אליו, יותר הקרובים לעניים  קדימה  דין יש  התורה שלפי
עיר, באותה הגרים שהם בכך מתבטאת  הקרבה אם  ואפילו

הרחוקים . עניים  פני על

שה "נותן בעניננו, הגדול החידוש  מובן שיטתו ולפי 
לעני ופאה  שכחה ביתie`xkלקט בנה כאילו  עליו מעלין 
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וש"נ.49) ,42 הערה לעיל ראה
כב.50) ח, נח פרש"י וראה טז. כג, משפטים פרש"י וראה
(51" של הפי' הוא מהם" לאחד לסייע לך "ואין gpdולשונו

דמעשר  בשעריך" "והנחת ע"ד לפניהם, שיניח הכוונה שאין לפניהם",
ירושלמי  וראה שם). ראשונה ובמשנה 42 הערה לעיל (ראה שם בראה עני
בתו"כ  ועד"ז כו'". בקשה תבואה לפניהם הנח "תעזוב, רפ"ד פאה
בפנים  לקמן וראה יבזבזו". והם לפניהם "הנח לפנ"ז ושם שם. קדושים

יב. סעיף
"כל רש"י לשון לדייק שאין ופאהozepdופשיטא שכחה iprlלקט

כמו  – תעזוב) ד"ה כאן לדוד במשכיל (וראה ביד, שנותנו שכוונתו ולומר
ד"פאה שם המשנה "zpzipשלשון שהכוונה אף לפניהם".gpdבמחובר",

אף 52) שדהו" בסוף פאה "שיניח כתב ט שם, קדושים וברש"י
"שבלים  כתב בלקט לאח"ז שתיכף וכמו שיעור, כתב מצוות שבכמה

כו'". אבל שתים או אחת קצירה בשעת הנושרים

פאה.53) מס' ריש
הט"ו.54) שם הרמב"ם לשון
רבי 55) לפנינו דשם (אלא ה"א פי"א ובנדרים ה"ה. פ"ח שביעית
ב  58.אבא כבהערה קצת, באו"א הוא א) (פא, נדרים ובבבלי ר"י).

ביל"ש 56) וכ"ה ב. קיח, בשבת ועד"ז "ורדימוס", שם בבבלי
כאן. פרשתנו

מ.57) כא, יהושע
טעמא 58) לו אמר ומעצמו יוסי, ב"ר ורדימוס שאשכחי' א) בבבלי:

שאלו ב) לברי'. קרא יוסי שרבי לא קודמין ozqiakcדר"יmrhdדאבא
iigl יהיו "ומגרשיהם ג) לה, (מטות מהכתוב הראי' הביא ג) אחרים.

הפנים  מראה וראה חייתם. לי' קרי' דכביסה שרואים וגו'", לבהמתם
שם. נדרים לירושלמי הקרבן ושירי

וש"נ.59) א. כ, ברכות
וש"נ.60) א. יד, חגיגה



כי ireayd cenild xefgn t"r ± xen` zyxt ± zegiyÎihewl

שדך... פאת  תכלה "לא  וכו': ולקט פאה  המצוות קיום 
אותם ", תעזוב  ולגר לעני (אלא ) .. תלקט  לא  קצירך ולקט

כפשוטה . היא  "תעזוב " המילה  ומשמעות 

המצוות , קיום  אופן ידוע  כבר בפרשתינו זאת לעומת 
נאמר וכאשר לעניים , והלקט הפאה  את להשאיר  o`kשיש 

הכוונה שדך" פאת  תכלה לא  "ובקוצרכם... שוב  בפסוק 
מעלין כראוי  ופאה  שכחה  לקט  הנותן ש "כל להוסיף  היא 
ולהדגיש והקריב ...", המקדש  בית  בנה  כאילו עליו
טובת השדה לבעל אין אשר עד בשלימות , היא  שהנתינה 

– הנאה 

אשר אותם ", תעזוב  ולגר "לעני  התוספת  שגם  ומובן
להוסיף כדי  הוא קדושים, מפרשת ידוע  זה  פרט  גם
לפיכך הנותן. של ההנאה  ובשלילת הנתינה  בשלימות 
לך ואין  ילקטו והם  לפניהם  הנח "תעזוב , רש "י מפרש 
לבחור רשאי הוא שאין  בלבד זו לא  מהם ": לאחד לסייע 

inlלסייע ההנאה  את  אפילו לו אין  אלא לתת, העניים  מן
לבד לקחת ועליהם .51בלקיחה ,

.‡È
ÔÈÚ· ˘Â„ÈÁ ‰˘È‚„Ó ÒÓÈ„¯ÂÂ‡ È·¯ Ï˘ ÂÓ˘ ˙¯ÎÊ‰
רבי דברי על לשאול עדיין עשוי ממולח תלמיד
מעלין כראוי ופאה  שכחה  לקט  הנותן ש "כל אוורדימס ,

המקדש ...": בית  בנה כאילו עליו

דבר לוקח שאדם בכך הגדולה  המעלה  זאת בכל מהי 
עד חשוב  הדבר  מדוע  הנאה ? טובת  בכך לו ואין מעצמו
קרבנותיו עליו והקריב  המקדש  בית  בנה ש "כאילו כך כדי 

בתוכו"?

כלֿכך: גדולה  כמות זו אין בדרךֿכלל כאשר  במיוחד
אגודות מספר לקט, של שתיים  או שנפלה  אחת  שבולת 
אין (שבפסוק  השדה  בקצה  שבלים  או  בקציר, שנשכחו

כמותן שיעור52מוזכרת  אין מדאורייתא  ואכן, "אפילו53, –
חובתו" ידי יצא אחת שיבולת  זהו54הניח מדרבנן ואפילו  ,

וכו'). משישים אחד חלק

אפילו חשוב  כפיו ביגיע  הושגו שהדברים  כיוון אמנם,
הוא  העיקר ולכן מועט , לקט `oteדבר  "נותן הנתינה 

לעני ופאה  עדie`xkשכחה הדבר כלֿכך גדול במה  אך ,"
קרבנותיו עליו והקריב  המקדש  בית  בנה  "כאילו היותו כדי 

בתוכו"?!

רבי המאמר, בעל שם  את רש "י מציין כך לשם 
אוורדימס :

הירושלמי בתלמוד מספרים  איש55חז"ל  שיהודא  ,
התחבא  "מניןהוצי המאמר בהבנת  והתעמק ימים  שלושה 

רבי לגבי אתא  אחרת. עיר לחיי קודמין הזאת עיר שחיי
אבירודימס רבי לבנו קרא  יוסי ורבי  שיאמר56יוסי...", כדי

עיר לחיי  קודמין הזאת  עיר שחיי מניין טעמא "הדין לו
תהיינה לו: אמר ועיר57אחרת . עיר  תהיינה  האלה . הערים 

סביבותיה " ומגרשיה  .58ואחרֿכך

ולומר לבנו לקרוא  יוסי רבי היה  צריך מדוע  ולכאורה,
את ליהודא  בעצמו יוסי  רבי אמר לא  מדוע  שיענה , לו

זה ? דין אמר  עצמו שהוא  במיוחד הדין? מקור

רבי של מיוחד לימוד היה  זה  שענין מובן מכך
תנויי ש"כולי יהודא  רבי על שאומרים  (כפי אבירודימס 

הוה " ועל59בנזקין נזיקין, הלכות במיוחד לומד שהיה ,
ואהלות " נגעים  אצל לך "כלך – עקיבא  –60רבי ועוד) ,

הזאת העיר "חיי של בהלכה במיוחד  שקוע  היה  הוא 
יוסי. רבי  לו קרא  ולכן קודמין",

זה , בענין במיוחד עוסק  היה  אבירודימס  רבי כלומר
אליו, יותר הקרובים לעניים  קדימה  דין יש  התורה שלפי
עיר, באותה הגרים שהם בכך מתבטאת  הקרבה אם  ואפילו

הרחוקים . עניים  פני על

שה "נותן בעניננו, הגדול החידוש  מובן שיטתו ולפי 
לעני ופאה  שכחה ביתie`xkלקט בנה כאילו  עליו מעלין 
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וש"נ.49) ,42 הערה לעיל ראה
כב.50) ח, נח פרש"י וראה טז. כג, משפטים פרש"י וראה
(51" של הפי' הוא מהם" לאחד לסייע לך "ואין gpdולשונו

דמעשר  בשעריך" "והנחת ע"ד לפניהם, שיניח הכוונה שאין לפניהם",
ירושלמי  וראה שם). ראשונה ובמשנה 42 הערה לעיל (ראה שם בראה עני
בתו"כ  ועד"ז כו'". בקשה תבואה לפניהם הנח "תעזוב, רפ"ד פאה
בפנים  לקמן וראה יבזבזו". והם לפניהם "הנח לפנ"ז ושם שם. קדושים

יב. סעיף
"כל רש"י לשון לדייק שאין ופאהozepdופשיטא שכחה iprlלקט

כמו  – תעזוב) ד"ה כאן לדוד במשכיל (וראה ביד, שנותנו שכוונתו ולומר
ד"פאה שם המשנה "zpzipשלשון שהכוונה אף לפניהם".gpdבמחובר",

אף 52) שדהו" בסוף פאה "שיניח כתב ט שם, קדושים וברש"י
"שבלים  כתב בלקט לאח"ז שתיכף וכמו שיעור, כתב מצוות שבכמה

כו'". אבל שתים או אחת קצירה בשעת הנושרים

פאה.53) מס' ריש
הט"ו.54) שם הרמב"ם לשון
רבי 55) לפנינו דשם (אלא ה"א פי"א ובנדרים ה"ה. פ"ח שביעית
ב  58.אבא כבהערה קצת, באו"א הוא א) (פא, נדרים ובבבלי ר"י).

ביל"ש 56) וכ"ה ב. קיח, בשבת ועד"ז "ורדימוס", שם בבבלי
כאן. פרשתנו

מ.57) כא, יהושע
טעמא 58) לו אמר ומעצמו יוסי, ב"ר ורדימוס שאשכחי' א) בבבלי:

שאלו ב) לברי'. קרא יוסי שרבי לא קודמין ozqiakcדר"יmrhdדאבא
iigl יהיו "ומגרשיהם ג) לה, (מטות מהכתוב הראי' הביא ג) אחרים.

הפנים  מראה וראה חייתם. לי' קרי' דכביסה שרואים וגו'", לבהמתם
שם. נדרים לירושלמי הקרבן ושירי

וש"נ.59) א. כ, ברכות
וש"נ.60) א. יד, חגיגה



ireaydכב cenild xefgn t"r ± xen` zyxt ± zegiyÎihewl

נדרש  ופאה שכחה  בלקט כי  – והקריב ..." l`המקדש 
בכלל עירו עניי את  או אליו, הקרובים את  וזהו61להקדים ,

התורה , פי על להיות  שצריך  כפי האדם של מטבעו  ההיפך
כדלעיל.

.·È
‰ÂˆÓ‰ ˙Â‰Ó Y ‰È˙‰

בדרך מופלאים " "ענינים  להסביר  יש  לעיל האמור  לפי
מרש "י: ללמוד  שניתן  ההלכה ,

anxd"mלאו62פוסק הם  ושכחה , לקט וכן שפאה ,
השאיר ולא השדה " כל את וקצר  "עבר ואם  לעשה , הניתק 

.. שקצר ממה  מעט  "לוקח שנתינתוepzepeפאה  לעניים
עשה  אותם "pyxn`מצות  תעזוב  ולגר .63לעני

בפירוש  לעיל המוסבר לפי  שלyx"iואילו  פשוטו  לפי
לעשה הניתק  לאו זה  שאין יוצא , הפסוק64מקרא  ,

חדש  חיוב  איננו "wzpnd"לעני..." ידי על הלאו epzepאת 
לעניים ".

בפרשת הכתוב  אותם" תעזוב  ולגר "לעני  הפסוק 
אופןx`znקדושים  פאתmeiwאת  תכלה  "לא – הלאו

ולגר  ש "לעני  עלֿידי לקצור " .65אותם "aefrzשדך
השני שבפרשתנו66והציווי אותם " תעזוב  ולגר  67"לעני

את 68בא להדגיש  כדי  אדרבה , ,xcrdושלילת הנאה ,
dpizpd.69הנאת 

ופאה בלקט  ולגר " "לעני  הנתינה  אחרות : במילים 
ולבעל בעצמם יקחו שהם אותם", "תעזוב  של באופן

ונוסף שולי  פרט  איננו הנתינה, מן הנאה  אין התבואה 
ופאה שכחה  לקט  המצוה :70במצוות מהות  זוהי אלא  ,

" רק  איננה המצוה ופאה "iven`מהות  שכחה אלא71לקט ,
" לעני ozepגם ...ie`xk." אותם תעזוב  ולגר "לעני – "

.‚È
‰¯Â˙ Ï˘ ‰ÈÈ· ‰‡¯Â‰‰

מפירוש תורה  של ביינה  ההוראה  גם  נלמדת  מכך
– קלה  מצוה  ואפילו מצוה , שקיום  חשוב  כמה  עד רש "י,
פניות ללא  באמת  ייעשה  – כדלעיל  פוטרת , אחת  שבולת 

הנאה . וטובת  אישיות 

כופה – העצמית הכפיה שני, מצד חשובה , כמה  ועד
תחת רובץ  שונאך חמור תראה  ב "כי אשר  עד  יצרו, את 

עמו" תעזוב  עזוב  את72משאו... לכוף  כדי בשונא "מצוה  ,
לקט 73יצרו" מצות  שקיום  מפני  שדוקא כך, כדי עד –

תורה עלֿפי הטבע  מצד הקיום  מן ההיפך הוא  וכו'
הקרובים לעניים קודם  לתת  צריך דוקא74(שבצדקה ,(

והקריב המקדש  בית בנה  כאילו עליו "מעלין כך משום
בתוכו". קרבנות  עליו

ועד הטבעים ", מדותיו ב "לשנות  האדם  עוסק  וכאשר
מדותיו" טבעיות  נעשה75"לשנות  עליו76, מ "מעלין

eli`k...לפניך נעשה  "ושם  כפשוטו, המקדש  בית  בנין  – "
במהרה שיבנה  השלישי המקדש  בבית  – רצונך " כמצות 
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הל'61) מצפע"נ  ההלכה ע"ד ולהעיר בסופו. שם צדקה מעיל ראה
ועוד. ה"ח. פ"א מת"ע

ריד.62) רי, מל"ת קכֿקכא. מ"ע סהמ"צ ה"בֿה. פ"א מת"ע הל'
ה"ב.63) שם הרמב"ם לשון
כאן.64) לדוד משכיל שם. לקדושים יפות פנים ראה אבל
לאו 65) הוי לא ולדידי' משמע", מעיקרא "תעזוב ב לו, וכביומא

שם. ותו"י פרש"י וראה לעשה. הניתק
תעזוב 66) תעזוב קרא דאמר התם שאני א): (ו, מתמורה להעיר

שם. אביי אמר תוד"ה וראה יתירה.
הרמב"ם) בדעת (גם מהשקו"ט פה.ולהעיר לימוד ה' לימודי בס' –

סי' שתיתאי מהדורא ומשיב שואל שו"ת הי"ט. פ"ג גירושין הל' שעה"מ
ואכ"מ. .68 בהערה הנסמן וראה ועוד. שם, ליומא מפרשים כו.

שדך 67) פאת תכלה לא קדושים דפ' דהכתוב כאן, והקבלה בהכתב
דפרשתנו  והפסוק לקצור, יגמור שלא לכתחילה חיוב על יזהיר לקצור
כו'. הנקצר מן דיתן השדה כל קצר כבר אם הדיעבד על יזהיר "בקוצרך"

מהכתוב שלמדין דפאה רפ"ד ירושלמי ראה שהפאה epzyxtcאבל
הובאxaegnaניתנת וכן שם), משה פני וכן dita"n(ראה שם. ובר"ש

דפאה, המצוה* לעצם דפרשתנו הכתוב הרמב"ם הביא מת"ע הל' בריש
ק  מעט יניח העליר "אלא הוצאת (ראה רי מל"ת בסהמ"צ ועד"ז מה",

ס' רמב"ם (ראה הכת"י לרוב היד ספר ברי המצות במנין וכן וקאפח),
תשכ"ד). ירושלים, – המדע

עבר 68) באם בעומרים דפאה הדין לפרש"י מצינו לא דלפ"ז ולהעיר

פ"ב  (ושם רפ"א מת"ע הל' מצפע"נ ולהעיר שלפנ"ז). הערה (וראה וקצר
בפ"ע, חיוב הוא בעומרים פאה דחיוב מירושלמי דמשמע בֿג)) (לא, ה"ד
לעשה, הניתק לאו בנוגע בארוכה ע"ש דקמה, החיוב עליו דנשאר ולא

ואכ"מ. ועוד. תמורה חולין דב"ק הסוגיות וחילוק
לעבור 69) ושנה דחזר להנ"ל) (השייך פרשתנו בפרש"י חידוש ועוד
oie`lעליהם ipya.כן שס"ל פוסקים לשאר לע"ע מצאתי ולא ,

אין  דפרשתנו "תעזוב" גם שהרי בזה, החידוש יובן בפנים הנ"ל וע"פ
" כ"א כו' דנתינה מעשה ע"י שאין gpdהכוונה ומכיון כנ"ל, כו'" לפניהם

חולין  הנח תוד"ה ראה – הלאווין ב' עליו) (ונשארו ניתק לא מעשה בו
ואכ"מ. שם. יפות פנים וראה בסופו. א פא,

ה"ח.70) שם הרמב"ם לשון כפשטות
וכן 71) שם המצות  ובמנין בסהמ"צ הרמב"ם מלשון ולהעיר

" מת"ע להל' "לעני".gipdlבהכותרת כתב ולא כו'", לקט "להניח פאה"
מת"ע. הל' ריש לשונו וראה ואילך. רי במל"ת משא"כ

ה.72) כג, משפטים
ב.73) לב, ב"מ
ס"ג.74) סרנ"א יו"ד שו"ע
ולהעיר 75) סו. ע' ג חו' בהתמים ונת' ואילך. א נו, ח"א לקו"ד ראה

רס"ג. בשם סכ"ד, מכש"ט
טבעי'76) לשנות הוא החסידות ענין "כל אדה"ז מאמר שם לקו"ד ראה

חוצה. (חסידות) המעינות בהפצת תלוי' המשיח ביאת והרי – מדותיו"

.xen` 't dxeza yxetn :hwl oiprl c"d my n"qkn xirdle (*
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á· ˙„ÁÂÈÓ ‰ÁÓ˘

הפסוק  שבעת 1מן אלקיכם ה' לפני "ושמחתם
הרמב"ם  מסיק הסוכות, חג לגבי האמור ,2ימים",

מאשר  יותר – יתירה" "שמחה היתה הסוכות שבחג

דבריו: ואלה האחרים, במועדים

בהן  לשמוח מצוה המועדות שכל פי על בחג 3"אף ,

יום  במקדש היתה שנאמר 4הסוכות יתירה שמחה
היו  וכיצד ימים. שבעת אלקיכם ה' לפני ושמחתם

מקום  במקדש מתקנין היו הראשון יו"ט ערב עושין,

יתערבו  שלא כדי מלמטה ולאנשים מלמעלה לנשים
יוםֿטוב  ממוצאי לשמוח ומתחילין אלו, עם אלו

מועד...". של חולו מימי ויום יום בכל וכן הראשון.

שהרמב"ם 5מפרשים  שהעובדה כך, על אומרים

שבעת  אלקיכם ה' לפני "ושמחתם הפסוק את מצטט
יום  במקדש היתה הסוכות ש"בחג לכך כמקור ימים"

מציין  איננו הוא כאשר ובמיוחד יתירה", שמחה

המים  לניסוך קשורה היתה זו יתירה –6ששמחה
שהרמב"ם  לכך, הוכחה מהווה – השואבה בית שמחת

לניסוך  קשורה איננה זו יתירה" ש"שמחה סובר

התורה 7המים  מן חובה זוהי אלא שמחה 8, שתהא
מכיון  הסוכות בחג אלקיכם") ה' ("לפני המקדש בבית

בכל aehÎmei9שזה להיות שצריכה לשמחה בנוסף ,

ב"גבולין"10יוםֿטוב  עצמו הסוכות ובחג ,.

המשנה  "שמחת 11כוונת בשם זו שמחה בכנותה
הגמרא  וכוונת השואבה", את 12בית זה לענין בצטטה

זה,13הפסוק  פסוק שלפי היא, בששון" מים "ושאבתם
השמחה `zknq`שהוא ענין את צירפו בלבד,

של zekeqdהמיוחדת bg אין לפיכך המים. ניסוך לענין
את  המציג (שם השואבה" "שמחת נקראת השמחה

"שמחת אלא לשמחה), כסיבה השואבה"ziaהשאיבה
השואבה", ב"בית המתקיימת הסוכות חג שמחת –

" mewndשהוא my"לשמחה מתקנין .14שהיו

.·

ÂÏÏ‰ Ì"·Ó¯‰ È¯·„· ,‰¯Â‡ÎÏ ,‰¯È˙Ò ˙ÓÈÈ˜

להבין: וצריך

בתחילה  סתירה: הרמב"ם בדברי קיימת לכאורה
הפסוק  מן נלמדת יתירה" "שמחה שחובת אומר הוא

אלקיכם ה' לפני זמן zray"ושמחתם כלומר, ימים",
שהוא  סוכות של הראשון היום את גם כולל השמחה
באותה  אחרֿכך, מיד ואילו הימים", מ"שבעת אחד

לשמוח "ומתחילין אומר הוא יוםi`vennֿההלכה,
הראשון"! טוב

הרמב"ם  עלֿידי מובאת לכך הסיבה אמנם,
דבריו  השבת 15בהמשך את לא דוחה אינה זו "ושמחה

מובן: אינו עצמו זה ענין גם אך יוםֿטוב", את ולא
אלא  התורה, מן חובה איננה היתירה" "השמחה אם

להתקיים 16מדרבנן  זו שמחה יכלה לא מדוע מובן הרי ,
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מ.1) כג, פרשתנו
הי"ב.2) פ"ח לולב הל'
נד.3) מ"ע סהמ"צ הי"ז. פ"ו יו"ט בהל' הרמב"ם כמ"ש
תשל"ה).4) (ירושלים פרענקל מהדורת ברמב"ם גירסאות שינוי ראה
ה'.5) סי' מילואים ח"ג רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור
ה"ו 6) פ"י ומוספין תמידין בהל' כ"א המים ניסוך ע"ד הזכיר ולא

כמובן). שם, מקומו שאין השמחה, מענין לא (אבל ואילך
וכו'7) מרקדין "שהיו הי"ד: שם לולב הל' רמב"ם bgוראה inia

zekeqd."
שהרמב"ם 8) ס"ד) הרמב"ם כללי מלאכי (יד הכלל עפ"י לתרץ ואין

זה  כתוב הבאת כי – בש"ס נזכרה שלא אף יותר הפשוטה דרשה מביא
(א) הוא השמחה שחיוב לטעות מקום נותנת dxezdכאן on" (ב) ,zray

ימים".
אמרו 9) "ובכלל תפח): מצוה בחינוך וכ"ה (שם. להרמב"ם בסהמ"צ

לבד  במקדש ולרקד ניגון בכלי* ולשחוק וכו' שאמרו מה בחגיך ושמחת

שמחת  גדר היא זו ששמחה מוכח שמזה השואבה", בית שמחת והיא
פערלא  להרי"פ לי' הוקשה לאידך אבל המים. ניסוך משום ולא יו"ט,
וראה  גו'". "ושמחתם הכתוב מן בפ"ע מצוה אי"ז למה גֿד), (רלו, שם

.37 הערה לקמן
יתירה"10) "שמחה א) נא, רש"י). (לגי' ב נ, (סוכה הגמרא לשון ופי'

לחבב  אלא התורה מן "ואינה הכל) דברי (ד"ה כפרש"י (לא הוא לפי"ז
שהוא  כ"א) שבת", דחי ולא המצות h"eicאת dgnyda oexzi שצ"ל

.40 הערה לקמן ראה אבל בלא"ה,
מ"א.11) פ"ה סוכה
ע"12) ריש נ, שם שם ה"מ מנא  ד"ה פרש"י  וראה שם. ירושלמי ב.
ב. מח,
דסוכה.13) רפ"ה להרמב"ם פיה"מ וראה ג. יב, ישעי'
השואבה.14) בית מאור שם: מ"ג וראה שם. הרמב"ם לשון
א).15) נ, שם (ממשנה יג בהלכה
א.16) כא, שבת .10 הערה דלעיל רש"י כדעת

.xilrd g"x z`ved v"ndq d`xe .lka :miqetc dnka (*
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היה  השמחה אופן [שהרי הראשון", 17ב"יוםֿטוב

וכל  ובמצלתים ובנבלים בכנור ומנגנין מכה "החליל
ואין  בו..."], לנגן יודע שהוא שיר בכלי ואחד אחד

מדרבנן, שהיא השמחה, חובת האיסור בכח את לדחות
ויו"ט  בשבת שיר בכלי השימוש הוא 18של שאף

.19מדרבנן 

חובה היא זו יתירה ששמחה סוברים אם onאך
dxezd דוחה זו דאורייתא חובת אין מדוע קשה: הרי ,

איסור שיר opaxcאת בכלי שימוש [ובמיוחד 20של ,21

במקדש" שבות השואבה 22ש"אין בית ושמחת ,
בלבד  במקדש ]?23התקיימה

.‚

Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ÏÚ ÌÈÙÒÂ ÌÈÈ˘˜ È˘

להבין: צריך גם

שבפסוק  לכך הרמב"ם של מקור מהו (א)
היא  הכוונה ימים" שבעת אלקיכם ה' לפני "ושמחתם

יתירה" ?24ל"שמחה

כן: על יתר ללמוד cvik(ב) לכאורה, ייתכן,
בבית  יתירה" "שמחה על לציווי כאן מתכוון שהפסוק
בהלכה  קובע עצמו שהרמב"ם בעוד המקדש,

לולב...25קודמת  "מצות אחר: דבר מלמד זה שפסוק ,
ימי  משבעת ויום יום בכל אותו נוטלין לבדו ובמקדש

אלקיכם..." ה' לפני ושמחתם שנאמר ?26החג

.„

Ï‡¯˘È ÈÓÎÁ ÈÏÂ„‚ È"Ú ˙È˘Ú ‰ÁÓ˘‰

לדבריו  להרבות 27בהמשך "מצוה הרמב"ם: אומר

מי  וכל הארץ עמי אותה עושין היו ולא זו. בשמחה
הישיבות  וראשי ישראל חכמי גדולי אלא שירצה

והזקנים  והחסידים הם 28והסנהדרין מעשה ואנשי
בימי  במקדש ומשמחין ומנגנין ומסּפקין מרקדין שהיו
באין  כולן והנשים האנשים העם כל אבל הסוכות, חג

ולשמוע". לראות

במשנה  הוא זו להלכה האומרת:29המקור ,
בפניהם...". מרקדין היו מעשה ואנשי "חסידים

להבין: וצריך

זו  שמחה הרמב"ם שלדעת לעיל, המוסבר לפי א)
dxezdהיא on daeg מפני מדרבנן ולא יו"ט, כשמחת

הארץ  עמי אותה עושין היו "לא מדוע המים, ניסוך
באים  כולן והנשים האנשים העם וכל שירצה.. מי וכל
משניים: מורכב זה קושי (בלבד)"? ולשמוע לראות
שונים  מסוגים יהודים בין הבדל שיהיה ייתכן כיצד (א)
כללי? באופן הנאמרת התורה, מן מצותֿעשה בקיום

זה  להבדל המקור מהו ?30(ב)

מעשה", ואנשי "חסידים רק מוזכרים במשנה ב)
וראשי  ישראל חכמי "גדולי גם מוסיף והרמב"ם
(ואנשי  והזקנים (והחסידים) והסנהדרין הישיבות

המעשה)"?

בגמרא  כן: על על 31יתר המספרת הברייתא מובאת
תשובה. ובעלי מעשה" ואנשי "חסידים אז שאמרו מה
מעשה  אנשי חסידים, סוגים: שלושה היו כלומר,
סוגים  אחד, מצד מוסיף, הרמב"ם תשובה. ובעלי

mpi`y בעלי משמיט הוא שני ומצד בברייתא, מוזכרים
שהם בברייתא!mixkfpתשובה,
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ב.17) נא, שם משנה וראה הי"ג. שם רמב"ם
פכ"ג 18) שבת הל' רמב"ם ב. לו, א. ל, ביצה וראה א. קד, עירובין

ה"ד.
ב).19) (שם, ורבנן ד"ה א). נ, (סוכה שאינו תוד"ה ראה
ברי"פ 20) ומ"ש .21 הערה כדלקמן בשבת לתק"ש דומה דאינו

דחיא  לא יתירה לשמחה אלא הכתוב עלי' צוה שלא "משום שם פערלא
ביאור. צריך – שבת"

להיות 21) שחל בר"ה שופר לתקיעת דומה אינו בלא"ה גם אבל
כי  – וש"נ) ב. כט, (ר"ה דרבה גזירה משום במדינה תוקעין שאין בשבת
בנדו"ד  משא"כ מסויימת, בשנה רק וכל מכל המצוה עקרו לא שם

mlerly ובמילא חג של הראשון ביו"ט יתירה" "שמחה מצות נעקרת
גו' "ושמחתם קיום מצוה zrayנעקר לעקור לחכמים ואא"פ ימים",

רצה, סי' היו"ד כללי מלאכי יד ראה – .p"yeלגמרי
דוחה  נמי יתירה שמחה ה"ג): (ד"ה א נא, סוכה מפרש"י ולהעיר
שבות  אלא מלאכה איסור אין ובחליל היא מצוה ושמחת הואיל שבת

במקדש). שבות דאין הזכיר (ולא בעלמא
ב.22) יא, ביצה א. סה, פסחים
ברשב"א 23) הוא ועד"ז .19 הערה (דלעיל ורבנן בתוד"ה והתירוץ

בתוס' כדמוכח מדאורייתא, אינה ביה"ש שמחת אם רק הוא – שם) סוכה
שם.

הירושלמי 24) בדברי השקו"ט ועיי"ש שם. פערלא הרי"פ כקושיית
להרמב"ם. כמקור הי"א) פ"ג סוכה ה"ג. פ"ד (ר"ה

ט') (כרך שד"ח קמד. סי' הדל"ת כללי מלאכי (יד השקו"ט וידועה
מפסוקים  הלכות ללמוד לדרוש אפשר האם נ') אות סט"ז הפוסקים כללי
"אם  ס"ב) (פי"ג לאדה"ז ברה"נ מסדר ולהעיר התלמוד. חתימת לאחרי
"אסירי  י) קז, (תהלים הכתוב מקורו שלכאורה ברזל", בכבלי מעונה הי'

פכ"ג). הכולל (שער וברזל" עני
א.25) מג, סוכה וראה הי"ג. פ"ז לולב הל'
קנב.26) מכתב תורה מכתבי שם. פערלא הרי"פ כקושיית
הי"ד.27)
ב)28) לב, (קדושין חכמה שקנה זה זקן בין חילוק שיש עכצ"ל

ע"י  באה חכמתו דזקן י"ל ואולי זה. לפני דחשיב ישראל" חכמי ו"גדולי
"aex עליו דעדו הרפתקאי וכמה ז) לב, (איוב חכמה" יודיעו שנים

טבע  מצד – ישראל וחכמי וכו', הנסיון כבעל חכם ואין א) לג, (קדושין
ב). לב, (קדושין וחכים יניק שכלו,

א.29) נא, סוכה
הי"זֿיח),30) פ"ו יו"ט הל' (רמב"ם יו"ט בשמחת החילוקים משא"כ

– בהקהל ועד"ז שם). (רמב"ם לו" כראוי ואחד אחד "כל הוא שם כי
יב. לא, וילך

א.31) נג, שם
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אומר  אדם 32בהמשך שישמח "השמחה הרמב"ם:
lÎ`d zad`ae devnd ziiyra גדולה עבודה בהן שצוה

הגדול  הוא גופו... ומקל עצמו המשפיל וכל היא...
אמר  ישראל מלך דוד וכן מאהבה. העובד 33המכובד

בעיני...". שפל והייתי מזאת עוד ונקלותי

כאן  זה ענין הרמב"ם מביא מדוע להבין: וצריך
בהמשך לולב, "שמחהבהלכות על של dxiziלדבריו "

שמחה  של זו הלכה לצרף בכוונתו אם גם הסוכות? חג
זאת  להביא עליו היה שמחה, של אחרת להלכה

יו"ט  (ב)34בהלכות קודמות הן (א) סיבות: מספר מפני
(ג) יותר כללית היא שם ענין xwireהשמחה בסוף :

ה' בעבודת שמחה על מדובר שם בדיוק llkaהשמחה ,
כאן. כמו

מצוה של שלשמחה מכך, עם llkaמובן קשר יש
סוכות.dxizi"שמחה של "

.Â

‡ÏÂ ,Ë"ÂÈ ˙ÁÓ˘· ˙ÙÒÂ˙ ‡È‰ ‰¯È˙È‰ ‰ÁÓ˘‰
˙„¯Ù ‰ÂˆÓ

זה: לכל ההסבר

לפני  "ושמחתם הפסוק את מצטט שהרמב"ם בכך
בחג  יתירה" ל"שמחה כמקור ימים" שבעת אלקיכם ה'

לומר מתכוון איננו הוא כאן dxezayהסוכות, קיימת
cer,הסוכות בחג יתירה" "שמחה של sqepaחובה

כדלהלן: היא כוונתו אלא ביוםֿטוב, שמחה למצות

יוםֿטוב  שמחת חובת את מדגישה שהתורה כיוון
בשאר  מאשר יותר המקדש, בבית הסוכות חג לגבי

בפסוק  אלקיכם 35ימיםֿטובים, ה' לפני "ושמחתם
כבר  יוםֿטוב שמחת שחובת למרות ימים", שבעת

בחגיך..." "ושמחת הפסוק מן "36נלמדת לכן ,dzid
כך  לידי הביאה זו עובדה יתירה": שמחה יום במקדש

יתירה" "שמחה אז יוםֿטוב jezaשנהגו שמחת
) במצוה כהדגשה יוםzillkd37ֿעצמה, שמחת של (

.38טוב 

הלכות  בשתי באומרו, הרמב"ם מתכוון ולכך
בשמחה להרבות "מצוה יותר, כאן efמאוחר אין :"

וחיוב  אלא39מצוה יתירה, שמחה של עצמו jezaבפני
ותוספת  הדגשה יש יוםֿטוב שמחת .40מצות

ה' לפני "ושמחתם לפסוק קשורה השמחה אמנם,
בשמחה zrayאלקיכם הריבוי ובאמצעות ימים",

אך  יו"ט, שמחת של הכללית מצותֿעשה מקיימים
אין זאת שבכל על daegכיוון התורה מן נפרדת

יו"ט  שמחת של מצותֿהעשה ואת יתירה", "שמחה
אין  הרי יתירה", "שמחה של הענין ללא מקיימים

ביו"ט  שיר בכלי שימוש של האיסור את אף 41לדחות ,
דרבנן. הוא אם

ש" הרמב"ם קביעת מובנת יוםֿטוב axr[בזה
וכו'", לנשים מקום במקדש מתקנין היו הראשון

המשנה  שמלשון זאת 29למרות מסדרים שהיו נראה
"i`vena שאין כיוון שהרי, חג". של הראשון יוםֿטוב

daeg מדוע זו, יתירה" "שמחה על התורה מן מיוחדת
בחולֿ המלאכה עשיית איסור את עבורה ידחו

בערב 42המועד  זאת כל שסידרו הרמב"ם קובע לכן ?
].43יוםֿטוב 

.Ê

ÌÈ„Â‰È ÔÈ· ‰ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜· ÌÈÏ„·‰Ï ‰·ÈÒ‰
ÌÈÂ˘

זו  סתמית מצוה שבקיום הסיבה מהי יובן זה לפי
שונים: יהודים בין הבדלים היו

היתירה" ש"השמחה עצמה,`dppiכיוון בפני מצוה
והדגשה תוספת חג aeaigaאלא שמחת של המצוה
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הט"ו.32)
כב.33) ו, ב שמואל
ה"כ.34) לאחרי פ"ו
בחג.35) כתיב שמחות שלש תרנד): (רמז כאן פרשתנו יל"ש וראה
יד.36) טז, ראה
במצות 37) נכללת אלא בפ"ע כמצוה נמנה לא למה עפ"ז ומתורץ

.(9 הערה לעיל (ראה יו"ט שמחת
השמחה 38) כללות על לכאורה להקשות שיש מה מתורץ עפ"ז

ירושלמי  ב. ח, (מו"ק בשמחה שמחה מערבין אין הרי – ביה"ש דשמחת
תלמודית  אנציקלופדיא וראה הט"ז). פ"ז יו"ט הל' רמב"ם ה"ז. פ"א שם

ואכ"מ. בערכו.
במקדש 39) יתירה שמחה לעשות מצוה י"ב): (בהלכה הול"ל דאז

גו'. ושמחתם שנאמר הסוכות בחג
מן 40) "ואינה במ"ש (10 הערה (דלעיל רש"י כוונת ג"כ זוהי ואולי

שאינו היינו – המצות" את לחבב אלא אלא aeigהתורה התורה, מן
"aaglשל ֿ) המצות" מצוה dxezאת "חובה ע' תלמודית אנציק' וראה .(

וש"נ. ומצוה. חובה רשות בגדר החילוקים ורשות"
שואבה 41) של ובחליל :(23 הערה (דלעיל מרשב"א ג"כ להעיר

יתירה. שמחה אלא חובה שאינה
פ"ז.42) יו"ט הל' רמב"ם
הל'43) ז"ל" הרמב"ם "לשונות או"ח כנה"ג שיירי בארוכה וראה

לענין  הרמב"ם שיטת ע"ד שהוא – [ושם שם. סוכה לנר ערוך כאן. לולב
אינה  ביה"ש ששמחת בפנים, המבואר עפ"י יותר ויומתק עיי"ש]. הקהל,

חובה. בגדר
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הרי  כדלעיל, בפסוק, מודגשת שהשמחה מפני הסוכות,
של זה בהרגשת aeaigענין ואדם.44תלוי אדם כל

יותר  הגבוהות הדרגות בעלי של שמחתם ולפיכך:
"כל  ואילו וכו'" ומספקין מרקדין ש"היו בכך מתבטאת
ש"באין  בכך שמחתם את קיימו והנשים" האנשים העם

ולשמוע" .45לראות

מן  חיוב איננה היתירה" ש"השמחה זה, הסבר לפי
התלויה  החג, שמחת במצות תוספת רק אלא התורה,
הסוגים  שכל לכך הסיבה א) יובנו האדם, בהרגשת
היו  מעשה) ואנשי ישראל... חכמי (גדולי הללו
שאין  יתרון יש מהם אחד לכל כי אותה, מקיימים
ב) המצוה. בחיבוב מיוחד ענין לו יש ולכן לאחר,
ב"עשיית  השתתפו המנויים הסוגים שכל לכך המקור

השמחה":

בבבלי  מספר 46ובירושלמי 31הגמרא, מביאה ,
דבריהם mnyaתנאים על או מעשיהם על ומספרת

השתתפו ודאי השואבה. בית התנאים,lkבשמחת
אך  השואבה, בית בשמחת בביתֿהמקדש, שהיו
שהם  מפני אלה, מסויימים תנאים רק מונה הגמרא

את השואבה,lkכוללים בית בשמחת המשתתפים סוגי
ש"עושין  אלה מבין מסויים סוג הוא מהם אחד וכל
סוגים  אצל דוקא כי היתירה") "השמחה (את אותה"

el` מיוחדת חביבות למצוה.47יש

.Á

Ì˙ÏÚÓÂ ,ÌÈÓÈÈÂÒÓ‰ ÌÈ‡˙‰ ÏÚ ‡¯Ó‚‰ È¯·„

אומרת: הגמרא

"אמר iא) 'x`ippg oa ryed שמחת שמחין כשהיינו
מנמנמי  דהוו שינה, טעם טעמנו לא השואבה... 48בית

של  כתפו על זה מנומנמים (=שהיו דהדדי" אכתפי
חנניא  בן יהושע ר' של המיוחדת מעלתו מהי זה).

מה הגמרא מספרת אודות ed49`(שבעבורה אמר
ביה"ש")? בשמחת ההשתתפות

בגמרא  מתווכח 50מסופר היה חנניא בן יהושע שר' ,
חכמים  שהיו אתונה), (=זקני אתונא" דבי ה"סבי עם

בגמרא  מסופר כמוֿכן מנצחם. והיה שלפני 51גדולים, ,
אותו שאלו חנניא בן יהושע ר' של בני inkgהסתלקותו

תיהוי "מאי עלינו olrישראל יהיה (=מה מאפיקורוסין"
בפסוק  להם ענה והוא האפיקורסים?), עצה 52מן "אבדה

להם  שענה אימא (ואיבעית חכמתם", נסרחה מבנים
רואים 53בפסוק  לנגדך"). ואלכה ונלכה נסעה "ויאמר

היה חנניא בן יהושע שר' ישראל.lecbdמכאן שבחכמי

ישראל" חכמי ש"גדולי הרמב"ם מסיק מכאן
השואבה. בית בשמחת השתתפו

על עליו "אמרו l`ilnb(ב) oa oerny oax כשהיה
נוטל...". היה השואבה בית שמחת שמח

בגמרא  הסנהדרין,54כמסופר נשיא רשב"ג היה
"סנהדרי  נאמר ואחד 55שעליו שבעים ומניינם גדולה

עליהן  ראש אותו מושיבין שבכולן בחכמה הגדול וכו'
נשיא  החכמים אותו שקורין והוא הישיבה ראש והוא

ראש הוא הנשיא – מקום..." מכאן oixcdpqdבכל .56

שהסנהדרין  הרמב"ם בשמחת 57מסיק משתתפים היו
השואבה. בית
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ב 44) שגם ולהעיר וביסודה. בעיקרה השמחה מה"ת כענין מ"ע
אבל  בהן מחויב שכאו"א ויראתו ה' אהבת במצות כיו"ב, מצינו שבלב

ע"י הוא לקיומן לבוא שהדרך* מובן opeaziyכיון (עיי"ש) כו' האדם
בבנ"א. בכ"ז שיש החילוק גודל

שמחה 45) אצלם פעל ולשמוע" לראות באין ש"כולן זה שהרי
כו' "מרקדין הרמב"ם: וכלשון "שמחין").oignyneכמובן, (ולא כו'"

ה"ד.46) פ"ב
הודעת47) אחר: lraבסגנון my בגדר הוא ודין לימוד – המאמר

לומר גדול ודוחק אתי j`yהשמחה. דיבורם ותוכן השמחה אופני
אמר  בכ"ז הי' ענותן שהלל שאף להדגיש כטפל רק בא והשם להשמיענו

הי' ש"הוא (ולהעיר כאן הכל כאן אני דוקא xne`)libxאם לאו – לומר
בהשאר. ועד"ז לי"**). מי לי אני אין אם ביה"ש) בשמחת

ישנים 48) שאין לאלה מקור שמכאן לחדודי) – (עכ"פ י"ל
כו, (סוכה בסוכה צ"ל ארעי שינת מנמנמי, גם לכאורה כי בסוכה***,
אדה"ז  שו"ע ס"ב. סתרל"ט או"ח טושו"ע ה"ו. פ"ו סוכה הל' רמב"ם א.
וראה  לסוכה. חוץ מנמנמי שהיו משמע כאן הלשון ופשטות ס"ז), שם

ק. ס' ח"א תשב"ץ

דהדדי".k"ekשהרי49) "אכתפי וכלשונו: כמותו, ונהגו עמדו
ב.50) ח, בכורות
ב.51) ה, חגיגה
ז.52) מט, ירמי'
יב.53) לג, וישלח
ברשב"ג 54) קיים, הי' שביהמ"ק בזמן המדובר שהרי – א. טו, שבת

שם). סוכה יעב"ץ בערכו. (סה"ד הזקן
ה"ג.55) פ"א סנהדרין הל' רמב"ם
סנה'56) סע"ב. עד, (ב"ק אב"ד – סנהדרין חבר הי' ריב"ח שגם אף

מאי  א"כ כי בסנהדרין, היותו מצד נזכר ששמו לומר אין מ"מ ב), יז,
חכמי  גדולי סוג מלמדנו דריב"ח ועכצ"ל רשב"ג. שם בהזכרת קמ"ל

סנהדרין. (ראש) – ורשב"ג ישראל
שרק57) לומר אלא y`xואין אינו א"כ כי – לשמוח צריך סנהדרין

.74 הערה לקמן גם וראה ביה"ש. בשמחת שמשתתף ופשיטא בדרא חד
דגם  שבסנהדרין, ואחד משבעים אחד היותו מצד שהוא מסתבר ולכן

הוא הסנהדרין –wlgראש ותלמידיו ישיבה ראש (משא"כ מהסנהדרין
.(61 הערה לקמן וראה סוגים. ב' דהם

.a"tx z"deqi 'ld m"anx (*
.c"in `"t zea` (**

.jli`e 211 'r h"kg y"ewl dkex`a d`x ,dkld i"tr h"ewyd (***
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על עליו "אמרו owfd(ג) lld בשמחת שמח כשהיה
אותו  ומכנה מדייקת הגמרא אמר...". השואבה בית

"הלל בכינויו מקומות owfdכאן שבמספר למרות ,"
מכך  ללמוד אפוא, ניתן, "זקן". התואר מוזכר איננו
מפני  השואבה בית בשמחת ומשמח שמח היה שהוא
הרמב"ם  מסיק מכאן ה"זקנים". מן כאחד מעלתו

השואבה.58ש"זקנים  בית בשמחת השתתפו

.Ë
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" נוסף: תנא מוזכר בירושלמי wcvedi(ד) oa היה
בקפיצותיו". משתבח

לומר  בא שאינו וברור ללמד, כדי מובא זה סיפור
בישראל  לגדול היא כאן הכוונה – סתומים. דברים
אחר. במקום עליו שמדובר קיים, שביתֿהמקדש בזמן
בן  שמעון רבי את מוצאים התנאים ברשימות ואכן,

שחז"ל 59יהוצדק  מיוחדת מעלה מוצאים אין אודותיו .
מתבטאת  שמעלתו לומר ומוכרח עליה, מספרים

שמעון. רבי בשמו:

בתוספתא  כתוב "רבי" התואר לו 60על שיש "מי :
ש" הוא דבר של פירושו רבי". אותו קורין iaxתלמידים

מוכיח  מכאן ישיבה. ראש היה יהוצדק" בן שמעון
ישיבות  שראשי בית 61הרמב"ם בשמחת משמחים היו

השואבה.

כיצד  לעיל: האמור על לשאול אפשר לכאורה,
יהוצדק  בן ר"ש את מזכיר שהירושלמי לומר ייתכן

אותו מכנה שהירושלמי בעוד "רבי", תוארו o`kמפני
יהוצדק", "בן יהוצדק"?!le"iax`בשם בן שמעון

בקפיצותיו" משתבח "היה היא: כך על התשובה
עצמו הוא –lldzd על 62בקפיצותיו מדברים וכאשר ,

אצל  חשד שימנע באופן לדבר צריך עצמיות, מעלות

את  מכנה הוא לכן עצמית. גאוה הרגשת או הזולת,
הכבוד" "היפך של בלשון למסופר 63עצמו בדומה .64

"אלמלא  אמר עצמו על שבדברו זכאי, בן יוחנן ר' על
i`kfהטיח oa לעצמו קרא לא הוא – ראשו" את

אביו.65בשמו  של בשמו כבן, רק אלא ,

.È
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סובר  הוא כי תשובה" "בעלי מונה אינו הרמב"ם

איננה אלאdtiqenשהברייתא המשנה, zyxtnעל
במשנה  הכתוב את - הברייתות כדרך - ומפרטת

גם 66בקיצור  כולל במשנה, המוזכר "חסידים" הסוג .

תשובה". "בעלי וגם מלכתחילה חסידים

רש"י  בשיטתו: עקבי "67והוא הוי lk68מפרש חסיד

"בעלי  שגם לומר אפשר אי זה ולפי מעיקרו", חסיד
בהלכות  פוסק הרמב"ם אך כאן. נכללים תשובה"

ויתרחק 69דעות  ביותר עצמו על מדקדק שהוא "ומי :

– חסיד" נקרא זה לצד או זה לצד מעט בינונית מדעה
וחסיד  צדיק אצל הן להמצא יכולה כזו והתנהגות

תשובה" "בעל אצל והן סובר 70מעיקרו, הוא לפיכך .

שבמ  תשובה".71שנה ש"חסידים" "בעלי גם כוללים
"בעלי  של הסוג את מזכיר הרמב"ם אין זו מסיבה

בכך  וכולל סתם, "חסידים" כותב אלא בנפרד, תשובה"
תשובה". "בעלי וגם מלכתחילה, חסידים גם
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מ"מ,58) – ועוד) א. סו, פסחים א. טו, (שבת נשיא ג"כ שהי' אף
"(הלל) להיותו כאן כבר owfdנזכר (סנהדרין) נשיא ועוד: כבפנים. ,"

בפנים. כנ"ל מרשב"ג, למדנו
בן 59) ר"ש  הי' היוחסין ספר שלדעת – בערכו הדורות סדר ראה

ר"ש  שהתנא ומסיק עליו, פריך שם בסה"ד אבל טרפון. דר' בזמן יהוצדק
בארוכה, עיי"ש ב), י, נדה בתוס' (כמ"ש יוחנן דר' רבו הוא יהוצדק בן

ועצ"ע. הוי. ב"י ר"ש דשלשה י"א ואשר
אביי.60) ע' בערוך נעתק – גאון שרירא רב באגרת הובא עדיות. סוף

כי  כו' לי' קרי הוה זכאי בן למד הוה "כי ע"ב): ריש (מא, ובסנהדרין
לי' קרי הוה לימד "רבי"oaxהוה שהתואר מבואר ובכ"מ זכאי". בן יוחנן

שם. לתוספתא דוד חסדי שם. רש"ג אגרת וראה – סמיכה בקבלת ניתן
ואכ"מ.
"ראש 61) הוא ונשיא נשיא, שהי' מרשב"ג זה סוג ללמוד אין

(רמב"ם  דישיבההישיבה" לראש בזה הכוונה כי – דסנהדרין efשם)
ראש  משא"כ וכו'), להטות רבים ואחרי זל"ז, ובערך (חברים וכיו"ב

כמובן. תלמידיו, – ותלמידים ישיבה
שם:62) העדה (בקרבן הרואים" בעיני "משתבח שם: משה ובפני

בירושלמי*). אחרת גירסא לו היתה ואולי אותו". משבחין "היו
הסוגיא 63) דבעל כ"א עצמו יהוצדק בן ר"ש מדברי שאי"ז ואף

"בן  לכתוב בירושלמי מדייק מ"מ – בפנים) דלקמן ריב"ז בנידון (משא"כ
היפך opirny`lיהוצדק" של באופן דיבור גם צ"ל "משתבח" דכאשר

הכבוד.
סע"ב.64) לד, ברכות
"בן 65) כל בפי נק' שאז תלמידים לו שהיו קודם הי' שזה לומר ואין

שהלך  דוסא בן "ר"ח כאשר זה הי' הרי כי – (60 הערה (ראה זכאי"
dxez cenll."ריב"ז אצל

כן.66) אחרי ד"ה בהקדמתו להרמב"ם פיה"מ ראה
חסידים.67) אלו ד"ה בסוגיין
שנאמר68) חסידים רק .ziixaa`ולא
שורפן.69) ובתוד"ה א יז, נדה וראה ה"ה. פ"א
ב:70) קג, ב"ק חסידים xcdeראה ספר ג"כ  וראה חסיד. הוי

בתחילתו.
ובע"ת.71) מעשה אנשי חסידים סוגים: ג' שמפורש ברייתא משא"כ

.xrvrfd xegadc md d"cdy xnel i`cel aexw ,l"pdk miyxtna la` ± "eizevitwa gazyn 'id" `ed my r"dwa d"cd (*
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של  המעלה את הרמב "ם מבאר למה יובן זה לאור
השואבה: בית לשמחת בהמשך מצוה של שמחה

היא השואבה בית ששמחת לשמחת ztqezכיוון
מפני devndיוםֿטוב, zeaiag,יוםֿטוב שמחת של

בכלל  מצוה שמחת של מהותה בעצם, שזוהי, ,72יוצא

אדם  "שישמח – המצוה עשיית לעיקר תוספת שהיא
בהן". שצוה האֿל ובאהבת המצוה בעשיית

יותר  נעלות תוצאות יש בכלל מצוה לשמחת ועוד:
השואבה  בית שבשמחת כיוון השואבה, בית משמחת

לא  וודאי שמחה, של במצב בלאוֿהכי היהודי נמצא

ביצירת קושי אין ולכן זה,ztqezבעצבות, במצב
לגבי הנדרשת בכלל, מצוה של בשמחה lkואילו

זוהי,lkaeמצוה, – שרוי שיהודי מצב בכל יום,

גדולה". "עבודה

שהיה  המלך דוד את כדוגמא הרמב"ם מביא לכן

ה'..." לפני ומכרכר כמה 73"מפזז עד להצביע כדי
המצוות  בכל השמחה להיות שקשה 74צריכה למרות ,

זאת. לעשות

בתחילה  הכבד: אל הקל מן הרמב"ם הולך זה לפי

המועדות  ("כל בכלל יוםֿטוב שמחת על כותב הוא

השמחה  על מדבר הוא אחרֿכך בהן"), לשמוח מצוה
מפני ובאה  יותר, נעלית שהיא הסוכות, zeaiagבחג

בכלל, מצוה של בשמחה דן הוא כך ואחר המצוה,
גדולה". "עבודה – יותר קשה שהיא

.·È
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עלול  יהודי בפועל: לעבודה בנוגע הוראה גם זוהי
להגיע  יכול הוא שמחתנו" "זמן בימי אמנם לחשוב:
עצמו  את להביא יוכל הוא כיצד אך שמחה, של למצב
"יומין  לשמחה, המיוחד הזמן לאחר גם לשמחה

זכאין"?

הרמב"ם, כך על  בית wxyאומר שמחת לאחר
מצוה. שמחת של הגדולה" "עבודה מתחילה השואבה
של  צעד כל קשור החול, בימות ואפילו תמיד, כי
מעשיך  ש"כל פשוטה, מצוה זוהי ה'. בעבודת יהודי,

שמים" לשם דעהו"75יהיו דרכיך ו"בכל צריך 76, ולכן ,
שנאמר  כמו בשמחה, זאת לעשות ה'77הוא את "עבדו

בשמחה".

חז"ל  שחוק 78אמנם, שימלא לאדם "אסור אומרים
של  ששמחה ברור זאת למרות אך בעולםֿהזה", פיו
לענין  גורמת היא ודוקא הכרחית, אדרבה, היא, מצוה

ישחק..."79השחוק  בשמים "יושב אשר עד 80למעלה,

לקיום  ועד ישראל, עם את לענות הרוצים לכל ישחק –
צדקנו  משיח בביאת – פינו" שחוק ימלא "אז היעוד

ממש. בקרוב

,k"yze h"iyz y"dia zgny zegiyn)
(`"lyz ('a zecrezd) ziy`xa zay
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המועדות..72) שכל "אע"פ כאן: הרמב"ם על ספר קרית ועייג"כ
זו בשמחה להרבות ומצוה יתירה.. שמחה היתה השמחה yבחגה"ס

היא". גדולה עבודה המצות.. בעשיית אדם שישמח
טז.73) ו, ש"ב
(אבל 74) ביה"ש לשמחת בהמשך דדוד זה ענין הובא בירושלמי

בכלל, מצוה של לשמחה בהמשך הוא דקאי gkenckeברמב"ם שם בקראי
עם  אחד הו"ע ביה"ש ששמחת – בפנים הנ"ל ועפ"י כו'). הארון בהבאת
בהמשך  הוא בא שבירושלמי זה מתורץ – בכלל מצוה של שמחה

ביה"ש. לשמחת
בשמחת  ששמחו בש"ס שנזכרו שאלה – הנ"ל עפ"י ולהוסיף:

מהם מכאו"א ללמוד בכדי הוא הרי beqביה"ש – השמחה שעושין בבנ"י

וראיית  שכוונת (57 הערה (כנ"ל עכצ"ל אחד, אלא מלך שאין מכיון
הוראת בזה (שאין ביה"ש שמחת לענין לא היא כ"א beqהירושלמי ,(

בכלל. מצוה של לשמחה
מי"ב.75) פ"ב אבות
ו.76) ג, משלי
ב.77) ק, תהלים
א.78) לא, ברכות
קודש 79) (אגרות ב יז, שערים מאה ב. קפד, תצוה זח"ג ראה

שכהֿו). ע' הצ"צ אדמו"ר
ד.80) ב, תהלים



כט

ג, יד – ויאמר אלקים אל משה אהיה אשר  שמות 
אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני 

אליכם.

לג

אהי' פעמים אהי' בגי' "אמת", והג' אותיות הוא כנגד הג' 
שמות בפסוק שמע "הוי' אלקינו הוי'" ר"ת בגי' אהי'.

מספר  הוא  אהי'1  פעמים  אהי'  אהי',  אשר  אהי' 
אמת במכוון, שהוא האמת האמיתי.

והיינו אמת הוא ראש ואמצע וסוף של הכ"ז אותיות, 

רומז על הקדוש ברוך הוא שכתוב בו אני ראשון ואני 

אחרון ומבלעדי אין אלקים2, באמצעיתא, וכמו שכתוב 

ובלקוטי תורה4  עיין שם,  וישלח3  במדרש רבה פרשת 

1( אהי' )21( × אהי’ )21( = 441, כמספר אמ"ת. וההיפך מזה הוא 

כזי"ב, מלשון שקר וכזב, וזהו שכזיב מספרו הוי' אחד, כזיב )בגי' 

39( וכן הוי' )26( + אח"ד )13( = 39. והיינו שהוא הלעומת זה דהוי' 

אחד. ועיין בפנים בתורת לוי יצחק כאן שמבאר הגמ' )עירובין סד 

ע"ב( מעשה ברבן גמליאל . . והי' מהלך מעכו לכזיב.

ע'  תשע"א(  )הוצאת  תרס"ו  המאמרים  ספר  ראה  ו.  מד,  ישעי’   )2

תקסה, ובהנסמן שם.

ר'  וז"ל: ומה הוא חותמו של הקב"ה, רבינו בשם  3( פרשה פא, ב 

ראובן אמר אמת, מהו אמת, אמר ריש לקיש אל"ף בראשן של אותיות 

מ"ם באמצע תי"ו בסוף ועל שם )ישעי' מד, ו( אני ראשון ואני אחרון 

וגו'.

4( וז"ל שם: הנה כתיב אני ה' לא שניתי שגם אחר שנברא העולם 

בדיבור המתחיל ראשי המטות.

הא'  הוי'  הוי',  אלקינו  הוי'  שמות  הג'  רומז  זה  על 

אני אחרון,  על שם  הב'  הוי'  ראשון,  אני  על שם  הוא 

ב' הויו"ת על שם ומבלעדי אין  בין  אלקינו שבאמצע 

אלקים באמצעיתא. והכל הוא אחד.

הוא  הוי'  אלקינו  הוי'  שר"ת  מה  הוא  דאמת  ורזא 

יא"י מספר אהי', אהי' פעמים אהי' הוא מספר אמ"ת 

במכוון בחי' הוי' אחד, שהוא האמת האמיתי.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד קצג

אין לפניו שום שינוי ח"ו אלא אתה הוא קודם שנברא העולם ואתה 

הוא לאחר כו'. וכמ"ש אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלקים 

)בישעיה סי' מ"ד ו'(, פי' אני ראשון קודם שנברא העולם ואני אחרון 

לאחר שיכלו ימות המשיח וחיי העוה"ב שאז יהיה הוא ושמו בלבד 

כמו שהיה קודם שנברא העולם. וגם מבלעדי פי' באמצעות בין מה 

שהיה ובין מה שיהיה דהיינו מה שהוא בבחי' הוה בעת וזמן בריאת 

העולם וחיותו וקיומו מששת ימי בראשית שית אלפי שני כו'. וימות 

המשיח ותחה"מ הכל לפניו ית' כאלו הוא ושמו בלבד ואין אלקים 

והסתר כו' וכמאמר ומבלעדיך אין לנו מלך אלא אתה שאין זה אלא 

בבחי' מלך שמלך הוא העולם ואין העולם דבר נפרד חוץ ממנו ח"ו 

ולמטה  קץ  אין  עד  עולמים שמתפשט למעלה  כל  ומלכותך מלכות 

עד אין תכלית ולארבע סטרין מלך מלך וימלוך ואינו אלא זיו והארה 

ממדת מלכותו ית' המתפשט ומתלבש בעולמות עליונים ותחתונים 

להוות אותם מאין ליש ולהחיותם ולקיימם. עי"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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המשך ביאור למס' יבמות ליום ראשון עמ' ב



ל

אל  אמור  משה  אל  ה'  ויאמר   – א  כא, 
לא  לנפש  אליהם  ואמרת  אהרן  בני  הכהנים 

יטמא בעמיו

מסתלקת  שהנשמה  גב  על  שאף  ז"ל  האר"י  כתב  א. 
והחיצונים  גופו,  בו מעט מנשמה בתוך  נשתייר  מן האדם 
בתוך  באים  בו  שנשתייר  הנשמה  מאור  ליהנות  שרוצים 
אינן  שבגוף  נשמה  של  הגדול  מאור  בחיים  כי  גוף,  אותו 
באדם  מותו  אחר  שנשתייר  מעט  אור  אבל  לבא,  יכולים 
נהנים ממנו ומכח זה האור שנשתייר בו מתלבשים בו ומזה 
בא הטומאה, ובאם שלא הי' נשתייר בו מעט אור מנשמתו 

לא היו באים החיצונים לתוכו.
גורם  זה  כי  מנשמתו  זה  מעט  משייר  שהקב"ה  והענין 
ללחלח העצמות שיכולים לקום בתחייה, כמו הגינה כל זמן 
שאין מלחלחין אותו הגינה ונתייבשה אי אפשר לה להוציא 
שאמר  שזה  האריז"ל  כתב  זה  ועל  האדם,  ממש  כן  פרי 
הפסוק בישעי' )ישעי' נח, יא( והיית כגן רוה וכמוצא מים 
אשר לא יכזבו מימיו והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך 
שיכלה  אחר  בקבר  שעצמותיך  לך  גרם  מי  ר"ל  יחליץ, 
על  ויחיו  אותם  יחליץ  שהקב"ה  העצמות  וישתיירו  הגוף 
מימיו  יכזבו  לא  אשר  מים  וכמוצא  רוה  כגן  שהייתם  ידי 
מצד לחלוחית, כן אתה כל זמן שהלחלוחית בתוכך מקום 
וכתב שזהו סוד הנזכר בזוהר בכמה דוכתי הבלי  בתחייה. 

דגרמי דאשתייר בבי קברי.
ואם כן מכח זה המעט שנשתייר מנשמתו מתלבשים בו 
החיצונים ויונקים ומטמאים האדם וזהו טומאת מת, אבל 
עכו"ם שאינו קם בתחיית המתים אינו נשתייר אצלו כלום 
בעת שנפטר מן העולם, ואם כן אין להם להחיצונים גם כן 
להניק ממנו ואינם מתלבשים בו, ולכך אין מטמא העכו"ם. 

עד כאן דברי האר"י.
אך קשה למה עשה הקב"ה התחייה בדרך זה שישתייר 
מעט נשמה, לא ישתייר כלום מנשמה בגוף ויבראהו מחדש 
לעתיד  כך  סרוחה,  מטיפה  בתחילה  שבראו  כמו  כך  אחר 

יבראו מאותו עפר בעלמא שנשאר מגופו.
נודע  כי  הדין,  מצד  זה  עושה  שהקב"ה  לי  נראה  אבל 
וז"ל,  ע"א  קמ"א  בדף  אנפין  שבע'  בתיקונים  שכתוב  מה 
הנשמה לגוף האדם היא בדרך הלוואה עד זמן שיקצוב לו 
נשמתו  פורח  אזי  ההלוואה  לשלם  זמנו  וכשיגיע  הקב"ה 
ועיין שם באריכות הלשון. ואיתא בטור חושן משפט סימן 
כדי  לו  לשייר  הבית־דין  שצריך  חוב  לבעל  שהמסדר  צ"ח 

חיותו כמו שכתוב שם מפורש.
ולכך נ"ל שבדין הוא שהקב"ה לא יטול גם כן ההלוואה 
במילואו שלא ישאר לגוף כלום, וצריך לכל הפחות לשייר 
מעט שם כדי חיותו דהיינו כדי שילוחלח הגוף כדי שיוכל 

לחיות בתחיית המתים וזה היא כדי חיותו כן נ"ל ברור.
קרבן שבת1 – תוספות חול על הקודש סימן ג

1( ר' בצלאל מקוברין ז"ל, בעמח"ס עמודי' שבעה, נדפס תל"ד.

זונה  וחללה  וגרושה  יד-טו – אלמנה  כא, 
יקח  כי אם בתולה מעמיו  יקח  לא  את אלה 
אשה. ולא יחלל זרעו בעמיו כי אני ה' מקדשו

שכהן  זו"ן,  יחוד  כשיש  הוא  בעמיו.  זרעו  יחלל  ולא  ב. 
נושא את הבתולה דמל', הנה בזמן הגלות כ"ז אינו,  דז"א 
ז"א  וקוב"ה  פלאים,  ותרד  כמ"ש2  פלאים,  ירדה  שמל' 
בגלותא סליק לעילא לעילא3, הנה שיהי' הגאולה מהגלות, 
נושא  שכה"ג  ע"ד  בה  להתייחד  ז"א  וישוב  המל',  שתבנה 
את הבתולה וכו', אז תהי' הגאולה וישוב הקב"ה ז"א הכה"ג 

להתייחד עם הבתולה דמל'.
לקוטי לוי יצחק פרשת אמור4, פניני לוי יצחק על 
התורה

השבת5  ממחרת  לכם  וספרתם   – טו  כג, 
מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות 

תמימת תהיינה

מישראל  אחד  כל  שיספור  התורה  מן  עשה  ]מצות  ג. 
שנאמר  העומר  קרבן  הבאת  מיום  ימים  שבועות  שבעה 

וספרתם לכם וגו'.[
אחר הספירה נוהגין לומר יהי רצון שיבנה בית המקדש 
ואין  למקדש,  זכר  אלא  סופרין  אנו  אין  שעכשיו  לפי  כו' 
לספור  הוא  שהמצוה  כלל,  המצוה  עשיית  זו  בספירה 
שחכמים  אלא  לו,  לספור  עומר  לנו  אין  ועכשיו  לעומר, 
בית  שיבנה  מתפללין  לפיכך  למקדש,  זכר  לספור  תקנו 

המקדש ונקיים המצוה כתקונה.
שו"ע אדמו"ר הזקן סי' תפ"ט סעיף י"א

ספירת  באמצע  משיח  יבוא  באם  החקירה  ידוע6  ד. 
העומר, אם יכול להיות המשך קיום מצות ספירת העומר 
ביאת  )לפני  הספירה  שהתחלת  אף  התורה,  מן  בברכה 

המשיח( לא היתה אלא מדרבנן.
ישנה  מדרבנן  המצוה  קיום  ידי  שעל  לומר,  ומסתבר 
ספירת הימים שלפני זה, ובמילא, יכולים להמשיך ולספור 
שאינה  )אף  המציאות  שישנה  כיון  התורה,  מן  בברכה 
דמצוה( דכל הימים, "שבע שבתות תמימות תהיינה"7, והרי 

זה שבוע תמים.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ט ח"ג ע' 130

2( איכה א, ט.

3( ראה זהר ח"א רי, א. ח"ב נח, ב. ח"ג כ.

4( עיין תורת מנחם – תפארת לוי יצחק.

דע"י  הענין  ביאור  קסד:  סימן  שמות  פ'  עה"ת  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין   )5

זה  זכות  במצרים,  בהיותם  עוד  התורה  לקבלת  בנ"י  של  והגעגועים  ההשתוקקות 

הוציאם ממצרים – וכן הוא בגאולה העתידה, דזכותם של ישראל הוא זכות הקיווי 

והציפי' להגאולה, שבזה נכלל הכוסף והתשוקה לתורתו של משיח – תורה חדשה 

מאתי תצא.

6( ראה לקו"ש ח"ח ע' 54 ואילך. וש"נ.

7( אמור כג, טו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת אמור
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àë(à)íéðäkä-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¡¬Ÿ¤©«Ÿ£¦−
:åénòa ànhé-àì Lôðì íäìà zøîàå ïøäà éða§¥´©«£®Ÿ§¨«©§¨´£¥¤½§¤¬¤«Ÿ¦©−̈§©¨«

i"yx£ÌÈ‰k‰ŒÏ‡ ¯Ó‡∑(ת"כ פ"ה, ואמרּת,(יבמות אמר : ¡…∆«…¬ƒְְֱַָָֹ
הּקטּנים להזהיר  על ‡‰¯Ô.ּגדֹולים Èa∑(לה (קידושין ְְְְִִִַַַַ¿≈«¬…

ּתלמּודֿלֹומר  'חללים'? הּכהנים יכֹול :.Ô¯‰‡ Èa∑ ְֲֲִִַַַָָֹ¿≈«¬…

ּבמׁשמע  מּומין' 'ּבעלי ‡‰¯Ô.אף Èa∑ ּבנֹות ולא ְְֲִֵַַַָ¿≈«¬…ְְֹ
ÂÈnÚa.אהרן  ‡nhÈŒ‡Ï∑(ת"כ) ׁשהּמת ּבתֹוּבעֹוד ֲַֹ…ƒ«»¿«»ְְֵֶַ

'מת  יצא .מצוה'עּמיו, ְִֵַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 165 cenr fk wlg .151 cenr f jxk zegiyÎihewl itÎlr)

miPhTd lr xi`dlE xidfdl§©§¦§¨¦©©§©¦

ואמרּת ּגֹו' הּכהנים אל "אמר נאמר ּפרׁשתנּו, ְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבתחילת
על  ּגדֹולים להזהיר ואמרּת, "אמר רׁש"י ּופירׁש ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאליהם".

ְִַַהּקטּנים".
אזהרה  הּלׁשֹון רׁש"י ּדנקט ּדהא הרמז, ּבדר לפרׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָויׁש

ואֹור זֹוהר מּלׁשֹון ּגם היא ׁשאזהרה בספר ּדוקא, (עיין ְְְִִֶַַַַָָָָ
(240 ע' נ"ע, מוהריי"צ לאדמו"ר תש"ח מרּמז המאמרים ּובזה .ְֵֶַָ

את  הּגדֹולים ׁשּמלּמדים והּלימּוד ההׁשּפעה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשאֹופן
ּפנים. והארת קירּוב ׁשל ּבדר להיֹות צרי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּקטּנים,

‡‰¯Ôא  Èa ‡i‰ÎÏ ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿»¬«»¿≈«¬…
:dnÚa ·‡zÒÈ ‡Ï ˙ÈÓ ÏÚ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿«ƒ»ƒ¿»«¿«≈
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`xenלב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f oey`x meil inei xeriy
אל  "אמר - הּוא הּכתּוב ׁשּלׁשֹון ּבכ ּגם מרּומז ּזה ְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָֹוענין
רּכה  לׁשֹון היא ׁשאמירה וכּידּוע אליהם", ואמרּת . . ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּכהנים

ועוד) ג. יט, יתרו ופירש"י לׁשֹון (מכילתא ׁשהּוא לדיּבּור ּבניגּוד ,ְְִִֶָ
שם)קׁשה וברש"י א יא, .(מכות ֶָ

על  וההׁשּפעה ׁשהּלימּוד ׁשּמרּמז ּבזה, להֹוסיף יׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעֹוד

ללמֹוד  ּדיׁש הּגדֹולים, אצל ּגם וזהר אֹור מֹוסיפים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַֹהּקטּנים,
אזהרת  ׁשהּוא הּקטּנים", על ּגדֹולים "להזהיר ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָהּלׁשֹון

ז"ל חכמינּו ּוכדברי הּקטּנים, על־ידי א)הּגדֹולים טז, :(תמורה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָ
אם  ּתֹורה, לּמדני לֹו ואֹומר רּבֹו אצל הֹול ׁשּתלמיד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ"ּבׁשעה

ה'". ׁשניהם עיני מאיר - ְְְִֵֵֵֵֶַמלּמדֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr fl jxk zegiy ihewl)

הּקטּנים על ּגדֹולים א)להזהיר כא, (רש"י ְְְְִִִַַַַ
ּכמיּתרֹות  נראֹות ּבּדּבּור־הּמתחיל הּכהנים" "אל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֻהּתבֹות
אל  מׁשה "וידּבר נאמר להּלן ּדהּנה לבאר, ויׁש ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלכאֹורה.
"להזהיר  מפרׁש ורׁש"י יׂשראל", ּבני ּכל ואל ּבניו ואל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאהרן

לפרׁש אין לּמה קׁשה: זה ּולפי הּכהנים". על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבית־ּדין
"אל  ׁשּנאמר ּכיון אבל ּבית־ּדין? על קאי אליהם" ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁש"ואמרּת

הּכהנים הּכהנים  להם: מתיחסת ׁש"אליהם" מּובן ," ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
הּקטּנים. הּכהנים על לׁשמר מזהרים ְְְְֲִִִִִַַַַַָֹֹֻהּגדֹולים

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 cenr ,fk jxk ,zegiyÎihewl)

ּתרּבה  אמר, ה': ּבעבֹודת - אמר - ּפרׁשתנּו מּׁשם ְֱֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹההֹוראה
הּוא. ּבאׁשר יהּודי ּכל על זכּות ולימּוד ׁשבח ּדברי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָּבאמירת
הּזּולת  ׁשל ּבגנּותֹו הּדּבּור אם קל־וחֹומר: הּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָוהרי

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלכן ׁשּבֹו, הרע את ּומגּלה (ערכין מעֹורר ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והאדם טו) הּׁשֹומע (המסּפר, ּתליתאי" "קטיל הרע ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשּלׁשֹון
ּבׁשבחֹו ׁשהּדּבּור על־אחת־ּכמה־וכּמה - מדּברים) ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָׁשעליו

ׁשּבֹו. הּטֹוב את מגּלה הּזּולת, ְֶֶֶֶַַַַׁשל

(á)ì-íà ékBðáìå åéáàìe Bnàì åéìà áøwä BøàL ¦ µ¦¦§¥½©¨−Ÿ¥¨®§¦´§¨¦½§¦§¬
:åéçàìe Bzáìe§¦−§¨¦«

i"yx£B¯‡LÏŒÌ‡ Èk∑(ת"כ) אּלא "ׁשארֹו" .אׁשּתֹואין ƒƒƒ¿≈ְְִֵֵֶָ

(â)äúéä-àì øLà åéìà äáBøwä äìeúaä Búçàìå§©«£Ÿ³©§¨Æ©§¨´¥½̈£¤¬Ÿ¨«§−̈
:ànhé dì Léàì§¦®−̈¦©¨«

i"yx£‰·B¯w‰∑ את ס)הארּוסהלרּבֹות יבמות LÈ‡Ï.(ת"כ. ‰˙È‰Œ‡Ï ¯L‡∑ למׁשּכב.‡nhÈ dÏ∑יבמות מצוה (ת"כ. «¿»ְֲֶַָָ¬∆…»¿»¿ƒְְִָ»ƒ«»ְִָ
.צז)

(ã):Blçäì åénòa ìòa ànhé àì¬Ÿ¦©−̈©´©§©¨®§¥−©«
i"yx£‡ÏBlÁ‰Ï ÂÈnÚa ÏÚa ‡nhÈ∑(ת"כ) יּטּמא לא …ƒ«»««¿«»¿≈«ִַָֹ

וכן  עּמֹו. ּבעֹודּה ּבּה מחּלל ׁשהּוא ּפסּולה, ְְְְְְִִֵֶָָָָֻלאׁשּתֹו
ּבעֹוד  ּבׁשארֹו, ּבעל יּטּמא לא מקרא: ׁשל ְְְְִִִֵֶַַַָָֹּפׁשּוטֹו

'מת  ׁשאינּה קֹוברין, לּה ׁשּיׁש עּמיו, ּבתֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
ׁשהיא  ּבאֹותֹו אמרּתי? 'ׁשאר' ּובאיזה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָמצוה'.

מּכהּנתֹו הּוא להתחּלל .'להחּלֹו', ְְְְִִֵֵַַָֻ

(ä)eçlâé àì íð÷æ úàôe íLàøa äçø÷ eçø÷é-àì«Ÿ¦§§³¨§¨Æ§Ÿ½̈§©¬§¨−̈´Ÿ§©¥®
:úèøN eèøNé àì íøNááe¦̧§¨½̈¬Ÿ¦§§−¨¨«¤

i"yx£‰Á¯˜ eÁ¯˜ÈŒ‡Ï∑(ת"כ) מת אף על והלא . …ƒ¿¿»¿»ֲֵַַַֹ
אּלא ?ּכ על הזהרּו כ)יׂשראל מכות לו. ׁשּנאמר (קידושין לפי ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ

א)ּביׂשראל יד חּיב (דברים יהא לא יכֹול עיניכם". "ּבין : ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
ויּלמדּו "ּבראׁשם". ּתלמּודֿלֹומר: הראׁש? ּכל ְְְְִַַַָָָָֹֹעל
"קרחה" ּכאן נאמר ׁשוה': ּב'גזרה מהּכהנים ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹיׂשראל
הראׁש ּכל ּכאן מה "קרחה", ּביׂשראל להלן ,ונאמר ְְְְְֱִֵֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשּיּקרח  מקֹום ּכל ּבמׁשמע, הראׁש ּכל להּלן ְְְִֶַַַַָָָָָָָֹאף
מת  על ּכאן אף מת, על ּלהּלן ּומה Ùe‡˙.ּבראׁש, ְֵֵַַַַַָָָֹ¿«

eÁl‚È ‡Ï Ì˜Ê∑ּביׂשראל ׁשּנאמר יט)לפי "ולא (לעיל : ¿»»…¿«≈ְְְְֱִִֵֶֶַָֹ

ּבמלקט  לּקטֹו יכֹול נאמר:תׁשחית". לכ ּוברהיטני? ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָ
"ּגּלּוח" הּקרּוי ּדבר על אּלא חּיב ׁשאינֹו יגּלחּו", ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ"לא

ּתער  וזהּו הׁשחתה, ּבֹו eË¯NÈ.ויׁש ‡Ï Ì¯N··e ְְְֵֶַַַָָƒ¿»»…ƒ¿¿
˙Ë¯N∑ּביׂשראל ׁשּנאמר כח)לפי יט לנפׁש(לעיל "וׂשרט : »»∆ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

חּיב  יהא לא ׂשריטֹות, חמׁש ׂשרט יכֹול תּתנּו". ְְְִִֵֵַַָָָָֹֹלא
– ׂשרטת" יׂשרטּו "לא ּתלמּודֿלֹומר: אחת? ְְְִֶֶַַַַָָָֹאּלא

ּוׂשריטה  ׂשריטה ּכל על היא לחּיב יתרה זֹו ׁשּתבה ; ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
יֹודע  ואני – יׂשרטּו" "לא לכּתב: לֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹלדרׁש,

ׂשרטת  .ׁשהיא ִֶֶֶָ

È‰e·‡ÏÂב  dn‡Ï dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï Ô‰l‡∆»≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈¿ƒ≈¿«¬ƒ
:È‰eÁ‡ÏÂ dz¯·ÏÂ d¯·ÏÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ

‰Â˙ג  ‡Ï Èc dÏ ‡·È¯˜c ‡zÏ˙a d˙Á‡ÏÂ¿«¬»≈¿À¿»¿»ƒ»≈ƒ»¬«
:·‡zÒÈ dÏ ¯·‚Ïƒ¿»«ƒ¿»»

d˙eÏÁ‡Ï:ד  dnÚ· ‡a¯ ·‡zÒÈ ‡Ï»ƒ¿»««»¿«≈¿«¬≈

Ùe‡˙‡ה  ÔB‰LÈ¯a Ë¯Ó ÔeË¯ÓÈ ‡Ï»ƒ¿¿¿«¿≈¿»»
ÔeÏaÁÈ ‡Ï ÔB‰¯N··e ÔeÁl‚È ‡Ï ÔB‰˜„„¿ƒ¿¿»¿«¿¿ƒ¿¿»¿«¿

:ÏeaÁƒ



לג xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f oey`x meil inei xeriy

(å)íýéýìà íL eìlçé àìå íýéýìàì eéäé íéLã÷§¦³¦«§Æ¥´Ÿ¥¤½§´Ÿ§©§½¥−¡«Ÿ¥¤®
eéäå íáéø÷î íä íýéýìà íçì ýåýé éMà-úà ék¦Á¤¦¥̧§Ÿ̈¹¤¯¤¡«Ÿ¥¤²¥¬©§¦¦−§¨¬

:Lã÷«Ÿ¤
i"yx£eÈ‰È ÌÈL„˜∑(ת"כ) יקּדיׁשּום ּבכעלּֿכרחם .ּביתּֿדין ¿…ƒƒ¿ְְְִִֵַַָָָ

(æ)dLéàî äLeøb äMàå eçwé àì äììçå äðæ äMà¦¨̧Ÿ¨³©«£¨¨Æ´Ÿ¦½̈§¦¨²§¨¬¥«¦−̈
:åéýìàì àeä Lã÷-ék eçwé àì́Ÿ¦®̈¦«¨¬−¥«Ÿ¨«

i"yx£‰Ê∑ ּכגֹון לּה, האסּור יׂשראל ּבעילת ׁשּנבעלה …»ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
ממזר אֹו נתין, אֹו ּכרתֹות, סא)חּיבי ∑ÏÏÁ‰.(יבמות ְְִֵֵֵַַָָ¬»»

אלמנה  ּבת ּכגֹון ׁשּבּכהּנה, הּפסּולים מן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּנֹולדה

הדיֹוט, מּכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּבת אֹו ּגדֹול, ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹמּכהן
עז) אחד (קידושין ּביאת עלֿידי הּכהּנה מן ׁשּנתחּללה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻוכן

הּפסּולים  .לּכהּנה מן ְְִִַַָֻ

(ç)éýìà íçì-úà-ék BzLc÷åLã÷ áéø÷î àeä E §¦̧©§½¦«¤¤¬¤¡Ÿ¤−´©§¦®¨Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà LBã÷ ék Cl-äéäé¦«§¤½̈¦´¨½£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£BzLc˜Â∑,לגרׁש רצה לא ׁשאם עלּֿכרחֹו, ¿ƒ«¿ְְִֵֶַָָָָֹ
ׁשּיגרׁשהלקהּו עד פח)ויּסרהּו ClŒ‰È‰È.(יבמות L„˜∑ ְְְְֵֵֵֶַַַָ»…ƒ¿∆»

ראׁשֹון  ּולבר ּדבר ּבכל ראׁשֹון לפּתח קדּׁשה, ּבֹו ְְְְְִִִֵַָָָָָֹֹֻנהג
.(ת"כ)ּבּסעּדה ְַָֻ

(è)àéä äéáà-úà úBðæì ìçú ék ïäk Léà úáe©Æ¦´Ÿ¥½¦¬¥¥−¦§®¤¨¦̧¨Æ¦´
ñ :óøOz Làa úìlçî§©¤½¤¨¥−¦¨¥«

i"yx£˙BÊÏ ÏÁ˙ Èk∑ זנּות עלֿידי ,ּכׁשּתתחּלל ƒ≈≈ƒ¿ְְְְִֵֵֶַַ
זיקת  ּבּה מן ׁשהיתה אֹו הארּוסין מן אֹו וזנתה, ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ורּבֹותינּו נא)הּנּׂשּואין. והּכל (סנהדרין ּבּדבר, נחלקּו ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ

ּבפנּויה  הּכתּוב ּדּבר ׁשּלא ‰È‡.מֹודים ‰È·‡Œ˙‡ ְִִִֶֶַָָֹ∆»ƒ»ƒ
˙ÏlÁÓ∑(נב ׁש(סנהדרין ּכבֹודֹו, את ּובּזתה אֹומרים חּללה ¿«∆∆ְְְְִִִֶֶָָ

ּגּדל! ׁשּזֹו ארּור ילד, ׁשּזֹו ארּור .עליו: ִֵֶֶַָָָָָ

(é)BLàø-ìò ÷öeé-øLà åéçàî ìBãbä ïäkäå|ïîL §©Ÿ¥Á©¨¸¥«¤¹̈£¤©¬©Ÿ´¤³¤
-úà íéãâaä-úà Laìì Bãé-úà àlîe äçLnä©¦§¨Æ¦¥´¤¨½¦§−¤©§¨¦®¤

:íøôé àì åéãâáe òøôé àì BLàøŸÆ´Ÿ¦§½̈§¨−̈¬Ÿ¦§«Ÿ

i"yx£Ú¯ÙÈ ‡Ï∑(ת"כ) אבל על ּפרע יגּדל יֹום לא מּׁשלׁשים יֹותר ּפרע? ּגּדּול ואיזהּו ,. …ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

(àé)àì Bnàìe åéáàì àáé àì úî úLôð-ìk ìòå§©²¨©§¬Ÿ¥−´Ÿ¨®Ÿ§¨¦¬§¦−¬Ÿ
:ànhé¦©¨«

ÔelÁÈו  ‡ÏÂ ÔB‰‰Ï‡ Ì„˜ ÔB‰È ÔÈLÈc«̃ƒƒ¿√»¡»¬¿»¿«
Ôa¯˜ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È È¯‡ ÔB‰‰Ï‡c ‡ÓL¿»∆¡»¬¬≈»À¿¿«»«¿»À¿»

:ÔÈLÈc˜ ÔB‰ÈÂ ÔÈ·È¯˜Ó Ôep‡ ÔB‰‰Ï‡¡»¬ƒ«¿ƒƒƒ«ƒƒ

z‡Â˙‡ז  Ôe·qÈ ‡Ï ‡ÏlÁÓe ‡ÈÚËÓ ‡˙z‡ƒ¿»«¿¬»¿«¿»»ƒ¿¿ƒ¿»
‡e‰ LÈc˜ È¯‡ Ôe·qÈ ‡Ï dÏÚaÓ ‡Î¯˙Ócƒ¿»¿»ƒ«¿«»ƒ¿¬≈«ƒ

:d‰Ï‡ Ì„√̃»¡»≈

Ó˜¯·ח  ‡e‰ C‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È È¯‡ dpLc˜˙e¿«¿ƒ≈¬≈»À¿«¡»»¿»≈
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ CÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈»¬≈«ƒ¬»¿»¿«ƒ¿

M„wÓ˙ט  ÈÚËÓÏ ÏÁ˙˙ È¯‡ Ô‰k ¯·b ˙·e«¿«»≈¬≈ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿À«
:„˜Bzz ‡¯ea ‡ÏÁzÓ ‡È‰ ‡‰e·‡¬»ƒƒ«¬»¿»ƒ»

ÏÚי  ˜È¯zÈ Èc È‰BÁ‡Ó ‡a¯˙‡„ ‡‰ÎÂ¿«¬»¿ƒ¿«»≈¬ƒƒƒ»ƒ«
da¯˜ ˙È ·È¯˜ È„Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ dLÈ≈̄≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»À¿»≈
Èa¯È ‡Ï dLÈ¯ ˙È ‡iLe·Ï ˙È LaÏÓÏ¿ƒ¿«»¿«»»≈≈»¿«≈

:ÚÊ·È ‡Ï È‰BLe·Ïe Úe¯Ù≈«¿ƒ»ƒ¿«

È‰e·‡Ïיא  ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ¿«»«¿«≈»»≈«¬ƒ
:·‡zÒÈ ‡Ï dn‡Ïe¿ƒ≈»ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(e).íäéäìàì eéäé íéLã÷dXcTd §¦¦§¥Ÿ¥¤©§ª¨
iYWxR xW`M ,zEWixRd `id¦©§¦©£¤¥©§¦

dlrn lW xcQA(a hi lirl)xn`i . ©¥¤¤©§¨§¥Ÿ©
mipdMd Eidi l`xUil xYOA ENt`W¤£¦©ª¨§¦§¨¥¦§©Ÿ£¦
mizOd z`nHn ElcAi ,miWExR§¦¦¨§¦ª§©©¥¦
mdl zFpEbd opi`W miWPd i`EVpe§¦¥©¨¦¤¥¨£¨¤

.zEIwpaE dxdhAf dxez §¨¢¨¦§¦

,mkWCwn 'd ip` WFcw iM mrhe (g)§©©¦¨£¦§©¦§¤
xn` :lgd xW`M ,xAci mipdMd mr¦©Ÿ£¦§©¥©£¤¥¥¡Ÿ

F` .mipdMd l`,íëLc÷î 'ä éðà ¤©Ÿ£¦£¦§©¦§¤
iM ,mrHde .mrde mipdMd ,mkNMª§¤©Ÿ£¦§¨¨§©©©¦
WFcw Lidl` mgl aixwn `EdW xg`n¥©©¤©§¦¤¤¡Ÿ¤¨
z` WCwn ip` Fci lr iM ,Ll didi¦§¤§¦©¨£¦§©¥¤
.mkWCwnA izpikW dxWnE mkNMª§¤©§¤§¦¨¦§¦§©§¤

W`xl xfgIW zn`d KxC lr okYie§¦¨¥©¤¤¨¡¤¤©§Ÿ§Ÿ
.WxRzp xakE ,wEqRdh dxez ©¨§¨¦§¨¥

)òøôé àì BLàø úà (àé-é'Fbeìòå ¤ŸŸ¦§¨§§©
.úî úLôð ìkeiptl KWnp ¨©§Ÿ¥¦§©§¨¨

`le rxti `NW xn`i ,zn zWtp mr¦©§Ÿ¥Ÿ©¤Ÿ¦§©§Ÿ
`ai `le ,zn zFWtp lM lr mxti¦§Ÿ©¨©§¥§Ÿ¨Ÿ

.eilrai dxez ¨¨



`xenלד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f oey`x meil inei xeriy
i"yx£˙Ó ˙LÙŒÏk ÏÚÂ∑ הּמת ּבאהל.˙Ó ˙LÙ∑ ¿«»«¿…≈ְֵֶַֹ«¿…≈

לח) מן (נזיר ּדם רביעית ּבאהל להביא ׁשּמטּמא .הּמת, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï∑(ת"כ מח. אּלא (שם ּבא לא ¿»ƒ¿ƒ…ƒ«»ֶָָֹ

מצוה'להּתיר  'מת .לֹו ְְִִֵַָ

(áé)Lc÷î úà ìlçé àìå àöé àì Lc÷nä-ïîe¦©¦§¨Æ´Ÿ¥¥½§´Ÿ§©¥½¥−¦§©´
:ýåýé éðà åéìò åéäìà úçLî ïîL øæð ék åéäìà¡Ÿ¨®¦¿Â¥¤¤´¤¦§©¯¡Ÿ¨²¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ŒÔÓe∑(לז נזיר הֹול(ת"כ, אינֹו ƒ«ƒ¿»…≈≈ֵֵ
ּגדֹול  ׁשּכהן רּבֹותינּו למדּו מּכאן ועֹוד, הּמּטה. ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹאחר

אֹונן  ואּמֹו,מקריב אביו מתּו אם אף מׁשמעֹו: וכן . ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ
עבֹודה  עֹובד אּלא הּמקּדׁש מן לצאת צרי .אינֹו ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

Lc˜Ó ˙‡ ÏlÁÈ ‡ÏÂ∑ את ּבכ מחּלל ׁשאינֹו ¿…¿«≈≈ƒ¿«ְְֵֵֶֶַָ
ׁשעבד  הדיֹוט ּכהן הא הּכתּוב; לֹו ׁשהּתיר ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהעבֹודה,

חּלל  .אֹונן, ִֵֵ

È˙יב  ÏÁÈ ‡ÏÂ ˜BtÈ ‡Ï ‡Lc˜Ó ÔÓeƒ«¿¿»»ƒ¿»«≈»
‡˙e·¯ ÁLÓ ÏÈÏk È¯‡ d‰Ï‡„ ‡Lc˜Ó«¿¿»∆¡»≈¬≈¿ƒ¿«¿»

:ÈÈ ‡‡ È‰BÏÚ d‰Ï‡„∆¡»≈¬ƒ¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.àöé àì Lc÷nä ïîe (áé)KlFd Fpi` ¦©¦§¨Ÿ¥¥¥¥
.dHOd xg`(.hi oixcdpqe o`M k"z) ©©©¦¨¨§©§¤§¦

EpizFAx Ecnl o`Mn cFre(.fh migaf) §¦¨¨§©¥§¨¦

,FrnWn oke .opF` aixwn lFcB odMW¤Ÿ¥¨©§¦¥§¥©§¨
Kixv Fpi` FO`e eia` Ezn m` s ©̀¦¥¨¦§¦¥¨¦
.dcFar caFr `N` ,WCwOd on z`vl̈¥¦©¦§¨¤¨¥£¨

,åéäìà Lc÷î úà ìlçé àìåFpi`W §Ÿ§©¥¥¦§©¡Ÿ¨¤¥
car m` dcFard z` KkA lNgn§©¥§¨¥¨£¨¦¨©
,carl aEzMd Fl xiYdW ,opF` `EdWM§¤¥¤¦¦©¨©£Ÿ
oFWl .lNg opF` carW hFicd `d̈¤§¤¨©¥¦¥§

.i"Xx©¦
éðLedf md miwElg ElNd miWxcOd §¥©¦§¨¦©¨£¦¥¤

odkA xiYd aEzMd m`W ,df lr©¤¤¦©¨¦¦§Ÿ¥
WCwOd on z`vl Kixv Fpi`W lFcB̈¤¥¨¦¨¥¦©¦§¨
`Ed lFki la` hFicdM FzEpip` ipRn¦§¥£¦§¤§£¨¨
o`kA oi` oM m` ,opF` `EdWM carl©£Ÿ§¤¥¦¥¥§¨
oke .dHOd xg` `vi `NW llM dxdf ©̀§¨¨§¨¤Ÿ¥¥©©©¦¨§¥

åéäìà Lc÷î úà ìlçé àìoFWNd itM Ÿ§©¥¥¦§©¡Ÿ¨§¦©¨
FzcFar oi`W xnFl `N` Fpi` dGd©¤¥¤¨©¤¥£¨
opF` carW hFicddW cOllE ,zlNgn§ª¤¤§©¥¤©¤§¤¨©¥
`le zFlilW dGd aEzMd oM m`e ,lNg¦¥§¦¥©¨©¤§¦§Ÿ
oie`lA EdE`pn zFkldd ilraE ,dxdf ©̀§¨¨©£¥©£¨§¨§¨¦

.zFlFcB zFkldaE zFwEqR zFkldA©£¨§©£¨§
ãBòåiYazM xaMW(e i ,dl g lirl) §¤§¨¨©§¦§¥

zxFzA diEpW `idW `zixAd©¨©§¨¤¦§¨§©
mipdM(bl g lirl)e`l `EdW DA WxtnE Ÿ£¦§¥§Ÿ¨¨¤¨
,xEnB`l crFn ld` gzRnE :ipYwcM ¨¦§¨¨¦¦¤©Ÿ¤¥Ÿ
E`vz(mW)`NWe dcFar zrWA lFki , ¥§¨¨¦§©£¨§¤Ÿ

xnFl cEnlY ,dcFar zrWAïîe ¦§©£¨©§©¦
,ìlçé àìå àöé àì Lc÷näizni` ©¦§¨Ÿ¥¥§Ÿ§©¥¥¨©

zrWA xnF` ied lNgn oi`e `vFi Fpi ¥̀¥§¥§©¥¡¥¥¦§©
eipaE oxd` `N` il oi` ipYwe .dcFar£¨§©¨¦¥¦¤¨©£Ÿ¨¨
E`vi m`W dgWOd onWA EgWnPW¤¦§§§¤¤©¦§¨¤¦¨§
lkl oiPn ,dzin oiaIg dcFar zrWA¦§©£¨©¨¦¦¨¦©¦§¨
`Ed ixde .'Eke zFxFCd lkAW mipdMd©Ÿ£¦¤§¨©§©£¥
dcFar giPi `NW dxdf` ,xEnB e`l̈¨©§¨¨¤Ÿ©¦©£¨

.`vie§¥¥

CëéôìixaC lM mIwl icM xnF` ip` §¦¨£¦¥§¥§©¥¨¦§¥
dGd aEzMd xTrW ,minkg£¨¦¤¦©©¨©¤
WCwOd on `vi `NW lFcB odkA xidfi©§¦§Ÿ¥¨¤Ÿ¥¥¦©¦§¨
`le ,zn zFWtp lM lr dcFar zrWA¦§©£¨©¨©§¥§Ÿ
FzcFar afrIW WCwOd z` lNgi§©¥¥©¦§¨¤©£Ÿ£¨
WCwOd cFaM didi la` ,zOd cFakl¦§©¥£¨¦§¤§©¦§¨
zOd cFaMn eilr lFcB FzcFare©£¨¨¨¨¦§©¥
giPn m`W oMW lke .FzF` Fzad`e§©£¨§¨¤¥¤¦©¦©
e`NA xaFrW `vFie xaC `ll FzcFar£¨§Ÿ¨¨§¥¤¥©¨
zOd oiprA aEzMd Fxidfd la` ,dGd©¤£¨¦§¦©¨§¦§©©¥
,opF` `EdWM dcFard Fl xiYdl§©¦¨£¨§¤¥
DPgiPi m` Fl zxYn `idW xg`nE¥©©¤¦ª¤¤¦©¦¤¨
dfe .WCwOd lENg didi Fnvr oFvxn¥§©§¦§¤¦©¦§¨§¤
eiYazM xakE ,dGd aEzMd WExR `Ed¥©¨©¤§¨§©§¦

ipinXd mFIA idie xcqA(e i). §¥¤©§¦©©§¦¦
ãBòåipW wxtA EpizFAx EwlgPW Epivn §¨¦¤¤§§©¥§¤¤¥¦

migaf zkQn lW(.fh)opF` :Exn`e ¤©¤¤§¨¦§¨§¥
:aizkC ,dcFar lignC ol `pnïîe ¨¨¨§¨¦£¨¦§¦¦

,ìlçé àìå àöé àì Lc÷näxg` `d ©¦§¨Ÿ¥¥§Ÿ§©¥¨©©
xn` i`rN` iAxe .lNg `vi `NW¤Ÿ¨¨¦¥§©¦¦¨¦¨©
mz`Hg z` Eaixwd mFId od ,`kdn¥¢¨¥©¦§¦¤©¨¨

mzlr z`e(hi i lirl)llMn ,iYaxwd ip` , §¤Ÿ¨¨§¥£¦¦§©§¦¦§¨
iAxe ,'Eke xiRW Eaxw` Edpi` i`C§¦¦§©§§©¦§§©¦

xn` `l `nrh i`n i`rN`ïîe ¦¨¦©©§¨Ÿ¨©¦
,àöé àì Lc÷nä`d aizM in Kl xn` ©¦§¨Ÿ¥¥¨©¨¦§¦¨

.lNg `vi `NW xg ©̀©¤Ÿ¨¨¦¥
ïéðòäåiM iM ,xnFlaEzMd xn`W oe §¨¦§¨©¦¥¨¤¨©©¨

`vi `NW lFcB odkA dxdf ©̀§¨¨§Ÿ¥¨¤Ÿ¥¥
oi` ,DzF` FgiPdA dcFard lNgi `le§Ÿ§©¥¨£¨§©¦¨¥
lNgIW dGd rnWOA hFicd odkl§Ÿ¥¤§©©§©©¤¤§©¥
EPpi`W cFr di`x o`MnE .carIWM§¤©£Ÿ¦¨§¨¨¤¥¤
lFcB odkl dcFard xiYdl zEWx§§©¦¨£¨§Ÿ¥¨
,KkA zlNgn FzcFar oi`W FricFdlE§¦¤¥£¨§ª¤¤§¨
hFicd odMW i`CeA dGn `vFi did iM¦¨¨¥¦¤§©©¤Ÿ¥¤§

.DzF` lNgn§©¥¨
äpäåzrC lr iM ,FhEWtA dGn d`xi §¦¥¦§¤¦¤¦§¦©©©

zFlilW `Ed oFW`xd WExRd©¥¨¦§¦

,FzcFar lNgn Fpi`W lFcB odkA§Ÿ¥¨¤¥§©¥£¨
`zixAdW ipRn la` ,i"Xx oFWlM¦§©¦£¨¦§¥¤©¨©§¨
mdW xn`p ,dxdf` `EdW zWxtn§Ÿ¤¤¤©§¨¨¤¡©¤¥
`N` dxdf`d oi`W xg`n iM ExAqi¦§§¦¥©©¤¥¨©§¨¨¤¨
`vFi hFicddW llMnE ,lFcB odkA§Ÿ¥¨¦§¨¤©¤§¥
`idW cnlp dGn ,dcFard giPnE©¦©¨£¨¦¤¦§Ÿ¤¦
xiYi `l dxWM dzid EN`e ,zlNgn§ª¤¤§¦¨§¨§¥¨Ÿ©¦
mipdM zxFzA diEpW Kke .DgiPdl Fl§©¦¨§¨§¨§©Ÿ£¦

z`Gd dWxRA(o`M)car m`W oiPnE : ©¨¨¨©Ÿ¨¦©¦¤¦¨©
xnFl cEnlY ,dxWM FzcFarìlçé àìå £¨§¥¨©§©§Ÿ§©¥

,åéäìà Lc÷î úàhFicd odM `d ¥¦§©¡Ÿ¨¨Ÿ¥¤§
.dlEqR FzcFar carW¤¨©£¨§¨

àéâqäåoixcdpqA diEpXW(.hi):ïîe §©ª§¨¤§¨§©§¤§¦¦
,àöé àì Lc÷näFpi`W ©¦§¨Ÿ¥¥¤¥

oiqkp md `N` mdOr dHOd xg` `vFi¥©©©¦¨¦¨¤¤¨¥¦§¦
ixaC ,dqkp `Ede oilbp md ,dlbp `Ede§¦§¤¥¦§¦§¦§¤¦§¥
`vFi Fpi` xnF` dcEdi iAxe ,xi`n iAx©¦¥¦§©¦§¨¥¥¥

:xn`PW ,llM WCwOd onLc÷nä ïîe ¦©¦§¨§¨¤¤¡©¦©¦§¨
,àöé àì,xi`n iAx lW FnrhA EWxtE Ÿ¥¥¥§§©£¤©¦¥¦

Lc÷nä ïîeFzXcTn,àöé àìoeike ¦©¦§¨¦§ª¨Ÿ¥¥§¥¨
iAxe ,rBpnl iz` `l `xMd dil zi`C§¦¥¤¥¨¨¨¦§¦§©§©¦
.rbpe ixwn `nlC dixxn aB` dcEdi§¨©©§¨¥¦§¨¦§¦§¨©
Ebidpd md ,mdixaCn `Yknq` df lM̈¤©§©§¨¦¦§¥¤¥¦§¦

Eqlqxg` `vi `NW lFcB odkA l ¦§§Ÿ¥¨¤Ÿ¥¥©©
,miaFxTl `OHn Fpi` `EdW itl dHOd©¦¨§¦¤¥¦©¥©§¦
,odA rBi `OW Fzn lr lEdA mc`e§¨¨¨©¥¤¨¦©¨¤

eia` ipR lr sqFi lRIe :oiprMziW`xA) §¦§©©¦Ÿ¥©§¥¨¦§¥¦

(` p`Ed eiaFxw lr hFicd odM la` ,£¨Ÿ¥¤§©§¨
`OHIW lEdA Fpi` mixg` lre ,`OHn¦©¥§©£¥¦¥¨¤¦©¨
dlrn lFcB odkA df lke ,odl̈¤§¨¤§Ÿ¥¨©£¨
dGd aEzMl DzF` Eknqe ,mdixaCn¦¦§¥¤§¨§¨©¨©¤
Kke .cEnlYA zFYknq`d KxcM§¤¤¨©§©§©©§§¨

oixcdpqA `YtqFYA iz`vn(`"d c"t): ¨¨¦©¤§¨§©§¤§¦
oi` dcEdi iAxl Exn`àì Lc÷nä ïî ¨§§©¦§¨¥¦©¦§¨Ÿ

àöécFre .calA dcFar zrWA `N` ¥¥¤¨¦§©£¨¦§©§
inlWExiA mW(`"d a"t)o`M oi` ,zFi`x ¨¦©§¦§¨¥¨

.mzxMfd mFwnbi dxez §©§¨¨¨



לה xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f oey`x meil inei xeriy
i"yx£˙Ó ˙LÙŒÏk ÏÚÂ∑ הּמת ּבאהל.˙Ó ˙LÙ∑ ¿«»«¿…≈ְֵֶַֹ«¿…≈

לח) מן (נזיר ּדם רביעית ּבאהל להביא ׁשּמטּמא .הּמת, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï∑(ת"כ מח. אּלא (שם ּבא לא ¿»ƒ¿ƒ…ƒ«»ֶָָֹ

מצוה'להּתיר  'מת .לֹו ְְִִֵַָ

(áé)Lc÷î úà ìlçé àìå àöé àì Lc÷nä-ïîe¦©¦§¨Æ´Ÿ¥¥½§´Ÿ§©¥½¥−¦§©´
:ýåýé éðà åéìò åéäìà úçLî ïîL øæð ék åéäìà¡Ÿ¨®¦¿Â¥¤¤´¤¦§©¯¡Ÿ¨²¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ŒÔÓe∑(לז נזיר הֹול(ת"כ, אינֹו ƒ«ƒ¿»…≈≈ֵֵ
ּגדֹול  ׁשּכהן רּבֹותינּו למדּו מּכאן ועֹוד, הּמּטה. ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹאחר

אֹונן  ואּמֹו,מקריב אביו מתּו אם אף מׁשמעֹו: וכן . ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ
עבֹודה  עֹובד אּלא הּמקּדׁש מן לצאת צרי .אינֹו ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

Lc˜Ó ˙‡ ÏlÁÈ ‡ÏÂ∑ את ּבכ מחּלל ׁשאינֹו ¿…¿«≈≈ƒ¿«ְְֵֵֶֶַָ
ׁשעבד  הדיֹוט ּכהן הא הּכתּוב; לֹו ׁשהּתיר ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהעבֹודה,

חּלל  .אֹונן, ִֵֵ

È˙יב  ÏÁÈ ‡ÏÂ ˜BtÈ ‡Ï ‡Lc˜Ó ÔÓeƒ«¿¿»»ƒ¿»«≈»
‡˙e·¯ ÁLÓ ÏÈÏk È¯‡ d‰Ï‡„ ‡Lc˜Ó«¿¿»∆¡»≈¬≈¿ƒ¿«¿»

:ÈÈ ‡‡ È‰BÏÚ d‰Ï‡„∆¡»≈¬ƒ¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.àöé àì Lc÷nä ïîe (áé)KlFd Fpi` ¦©¦§¨Ÿ¥¥¥¥
.dHOd xg`(.hi oixcdpqe o`M k"z) ©©©¦¨¨§©§¤§¦

EpizFAx Ecnl o`Mn cFre(.fh migaf) §¦¨¨§©¥§¨¦

,FrnWn oke .opF` aixwn lFcB odMW¤Ÿ¥¨©§¦¥§¥©§¨
Kixv Fpi` FO`e eia` Ezn m` s ©̀¦¥¨¦§¦¥¨¦
.dcFar caFr `N` ,WCwOd on z`vl̈¥¦©¦§¨¤¨¥£¨

,åéäìà Lc÷î úà ìlçé àìåFpi`W §Ÿ§©¥¥¦§©¡Ÿ¨¤¥
car m` dcFard z` KkA lNgn§©¥§¨¥¨£¨¦¨©
,carl aEzMd Fl xiYdW ,opF` `EdWM§¤¥¤¦¦©¨©£Ÿ
oFWl .lNg opF` carW hFicd `d̈¤§¤¨©¥¦¥§

.i"Xx©¦
éðLedf md miwElg ElNd miWxcOd §¥©¦§¨¦©¨£¦¥¤

odkA xiYd aEzMd m`W ,df lr©¤¤¦©¨¦¦§Ÿ¥
WCwOd on z`vl Kixv Fpi`W lFcB̈¤¥¨¦¨¥¦©¦§¨
`Ed lFki la` hFicdM FzEpip` ipRn¦§¥£¦§¤§£¨¨
o`kA oi` oM m` ,opF` `EdWM carl©£Ÿ§¤¥¦¥¥§¨
oke .dHOd xg` `vi `NW llM dxdf ©̀§¨¨§¨¤Ÿ¥¥©©©¦¨§¥

åéäìà Lc÷î úà ìlçé àìoFWNd itM Ÿ§©¥¥¦§©¡Ÿ¨§¦©¨
FzcFar oi`W xnFl `N` Fpi` dGd©¤¥¤¨©¤¥£¨
opF` carW hFicddW cOllE ,zlNgn§ª¤¤§©¥¤©¤§¤¨©¥
`le zFlilW dGd aEzMd oM m`e ,lNg¦¥§¦¥©¨©¤§¦§Ÿ
oie`lA EdE`pn zFkldd ilraE ,dxdf ©̀§¨¨©£¥©£¨§¨§¨¦

.zFlFcB zFkldaE zFwEqR zFkldA©£¨§©£¨§
ãBòåiYazM xaMW(e i ,dl g lirl) §¤§¨¨©§¦§¥

zxFzA diEpW `idW `zixAd©¨©§¨¤¦§¨§©
mipdM(bl g lirl)e`l `EdW DA WxtnE Ÿ£¦§¥§Ÿ¨¨¤¨
,xEnB`l crFn ld` gzRnE :ipYwcM ¨¦§¨¨¦¦¤©Ÿ¤¥Ÿ
E`vz(mW)`NWe dcFar zrWA lFki , ¥§¨¨¦§©£¨§¤Ÿ

xnFl cEnlY ,dcFar zrWAïîe ¦§©£¨©§©¦
,ìlçé àìå àöé àì Lc÷näizni` ©¦§¨Ÿ¥¥§Ÿ§©¥¥¨©

zrWA xnF` ied lNgn oi`e `vFi Fpi ¥̀¥§¥§©¥¡¥¥¦§©
eipaE oxd` `N` il oi` ipYwe .dcFar£¨§©¨¦¥¦¤¨©£Ÿ¨¨
E`vi m`W dgWOd onWA EgWnPW¤¦§§§¤¤©¦§¨¤¦¨§
lkl oiPn ,dzin oiaIg dcFar zrWA¦§©£¨©¨¦¦¨¦©¦§¨
`Ed ixde .'Eke zFxFCd lkAW mipdMd©Ÿ£¦¤§¨©§©£¥
dcFar giPi `NW dxdf` ,xEnB e`l̈¨©§¨¨¤Ÿ©¦©£¨

.`vie§¥¥

CëéôìixaC lM mIwl icM xnF` ip` §¦¨£¦¥§¥§©¥¨¦§¥
dGd aEzMd xTrW ,minkg£¨¦¤¦©©¨©¤
WCwOd on `vi `NW lFcB odkA xidfi©§¦§Ÿ¥¨¤Ÿ¥¥¦©¦§¨
`le ,zn zFWtp lM lr dcFar zrWA¦§©£¨©¨©§¥§Ÿ
FzcFar afrIW WCwOd z` lNgi§©¥¥©¦§¨¤©£Ÿ£¨
WCwOd cFaM didi la` ,zOd cFakl¦§©¥£¨¦§¤§©¦§¨
zOd cFaMn eilr lFcB FzcFare©£¨¨¨¨¦§©¥
giPn m`W oMW lke .FzF` Fzad`e§©£¨§¨¤¥¤¦©¦©
e`NA xaFrW `vFie xaC `ll FzcFar£¨§Ÿ¨¨§¥¤¥©¨
zOd oiprA aEzMd Fxidfd la` ,dGd©¤£¨¦§¦©¨§¦§©©¥
,opF` `EdWM dcFard Fl xiYdl§©¦¨£¨§¤¥
DPgiPi m` Fl zxYn `idW xg`nE¥©©¤¦ª¤¤¦©¦¤¨
dfe .WCwOd lENg didi Fnvr oFvxn¥§©§¦§¤¦©¦§¨§¤
eiYazM xakE ,dGd aEzMd WExR `Ed¥©¨©¤§¨§©§¦

ipinXd mFIA idie xcqA(e i). §¥¤©§¦©©§¦¦
ãBòåipW wxtA EpizFAx EwlgPW Epivn §¨¦¤¤§§©¥§¤¤¥¦

migaf zkQn lW(.fh)opF` :Exn`e ¤©¤¤§¨¦§¨§¥
:aizkC ,dcFar lignC ol `pnïîe ¨¨¨§¨¦£¨¦§¦¦

,ìlçé àìå àöé àì Lc÷näxg` `d ©¦§¨Ÿ¥¥§Ÿ§©¥¨©©
xn` i`rN` iAxe .lNg `vi `NW¤Ÿ¨¨¦¥§©¦¦¨¦¨©
mz`Hg z` Eaixwd mFId od ,`kdn¥¢¨¥©¦§¦¤©¨¨

mzlr z`e(hi i lirl)llMn ,iYaxwd ip` , §¤Ÿ¨¨§¥£¦¦§©§¦¦§¨
iAxe ,'Eke xiRW Eaxw` Edpi` i`C§¦¦§©§§©¦§§©¦

xn` `l `nrh i`n i`rN`ïîe ¦¨¦©©§¨Ÿ¨©¦
,àöé àì Lc÷nä`d aizM in Kl xn` ©¦§¨Ÿ¥¥¨©¨¦§¦¨

.lNg `vi `NW xg ©̀©¤Ÿ¨¨¦¥
ïéðòäåiM iM ,xnFlaEzMd xn`W oe §¨¦§¨©¦¥¨¤¨©©¨

`vi `NW lFcB odkA dxdf ©̀§¨¨§Ÿ¥¨¤Ÿ¥¥
oi` ,DzF` FgiPdA dcFard lNgi `le§Ÿ§©¥¨£¨§©¦¨¥
lNgIW dGd rnWOA hFicd odkl§Ÿ¥¤§©©§©©¤¤§©¥
EPpi`W cFr di`x o`MnE .carIWM§¤©£Ÿ¦¨§¨¨¤¥¤
lFcB odkl dcFard xiYdl zEWx§§©¦¨£¨§Ÿ¥¨
,KkA zlNgn FzcFar oi`W FricFdlE§¦¤¥£¨§ª¤¤§¨
hFicd odMW i`CeA dGn `vFi did iM¦¨¨¥¦¤§©©¤Ÿ¥¤§

.DzF` lNgn§©¥¨
äpäåzrC lr iM ,FhEWtA dGn d`xi §¦¥¦§¤¦¤¦§¦©©©

zFlilW `Ed oFW`xd WExRd©¥¨¦§¦

,FzcFar lNgn Fpi`W lFcB odkA§Ÿ¥¨¤¥§©¥£¨
`zixAdW ipRn la` ,i"Xx oFWlM¦§©¦£¨¦§¥¤©¨©§¨
mdW xn`p ,dxdf` `EdW zWxtn§Ÿ¤¤¤©§¨¨¤¡©¤¥
`N` dxdf`d oi`W xg`n iM ExAqi¦§§¦¥©©¤¥¨©§¨¨¤¨
`vFi hFicddW llMnE ,lFcB odkA§Ÿ¥¨¦§¨¤©¤§¥
`idW cnlp dGn ,dcFard giPnE©¦©¨£¨¦¤¦§Ÿ¤¦
xiYi `l dxWM dzid EN`e ,zlNgn§ª¤¤§¦¨§¨§¥¨Ÿ©¦
mipdM zxFzA diEpW Kke .DgiPdl Fl§©¦¨§¨§¨§©Ÿ£¦

z`Gd dWxRA(o`M)car m`W oiPnE : ©¨¨¨©Ÿ¨¦©¦¤¦¨©
xnFl cEnlY ,dxWM FzcFarìlçé àìå £¨§¥¨©§©§Ÿ§©¥

,åéäìà Lc÷î úàhFicd odM `d ¥¦§©¡Ÿ¨¨Ÿ¥¤§
.dlEqR FzcFar carW¤¨©£¨§¨

àéâqäåoixcdpqA diEpXW(.hi):ïîe §©ª§¨¤§¨§©§¤§¦¦
,àöé àì Lc÷näFpi`W ©¦§¨Ÿ¥¥¤¥

oiqkp md `N` mdOr dHOd xg` `vFi¥©©©¦¨¦¨¤¤¨¥¦§¦
ixaC ,dqkp `Ede oilbp md ,dlbp `Ede§¦§¤¥¦§¦§¦§¤¦§¥
`vFi Fpi` xnF` dcEdi iAxe ,xi`n iAx©¦¥¦§©¦§¨¥¥¥

:xn`PW ,llM WCwOd onLc÷nä ïîe ¦©¦§¨§¨¤¤¡©¦©¦§¨
,àöé àì,xi`n iAx lW FnrhA EWxtE Ÿ¥¥¥§§©£¤©¦¥¦

Lc÷nä ïîeFzXcTn,àöé àìoeike ¦©¦§¨¦§ª¨Ÿ¥¥§¥¨
iAxe ,rBpnl iz` `l `xMd dil zi`C§¦¥¤¥¨¨¨¦§¦§©§©¦
.rbpe ixwn `nlC dixxn aB` dcEdi§¨©©§¨¥¦§¨¦§¦§¨©
Ebidpd md ,mdixaCn `Yknq` df lM̈¤©§©§¨¦¦§¥¤¥¦§¦

Eqlqxg` `vi `NW lFcB odkA l ¦§§Ÿ¥¨¤Ÿ¥¥©©
,miaFxTl `OHn Fpi` `EdW itl dHOd©¦¨§¦¤¥¦©¥©§¦
,odA rBi `OW Fzn lr lEdA mc`e§¨¨¨©¥¤¨¦©¨¤

eia` ipR lr sqFi lRIe :oiprMziW`xA) §¦§©©¦Ÿ¥©§¥¨¦§¥¦

(` p`Ed eiaFxw lr hFicd odM la` ,£¨Ÿ¥¤§©§¨
`OHIW lEdA Fpi` mixg` lre ,`OHn¦©¥§©£¥¦¥¨¤¦©¨
dlrn lFcB odkA df lke ,odl̈¤§¨¤§Ÿ¥¨©£¨
dGd aEzMl DzF` Eknqe ,mdixaCn¦¦§¥¤§¨§¨©¨©¤
Kke .cEnlYA zFYknq`d KxcM§¤¤¨©§©§©©§§¨

oixcdpqA `YtqFYA iz`vn(`"d c"t): ¨¨¦©¤§¨§©§¤§¦
oi` dcEdi iAxl Exn`àì Lc÷nä ïî ¨§§©¦§¨¥¦©¦§¨Ÿ

àöécFre .calA dcFar zrWA `N` ¥¥¤¨¦§©£¨¦§©§
inlWExiA mW(`"d a"t)o`M oi` ,zFi`x ¨¦©§¦§¨¥¨

.mzxMfd mFwnbi dxez §©§¨¨¨

xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy

(âé):çwé äéìeúáá äMà àeäå§¾¦¨¬¦§¤−¨¦¨«

(ãé)çwé àì älà-úà äðæ äììçå äLeøâe äðîìà©§¨¨³§¨Æ©«£¨¨´Ÿ½̈¤¥−¤´Ÿ¦®̈
:äMà çwé åénòî äìeúa-íà ék¦²¦§¨¬¥«©−̈¦©¬¦¨«

i"yx£‰ÏÏÁÂ∑ מּפסּולי .ּכהּנה ׁשּנֹולדה «¬»»ְְְִֵֶָָֻ

(åè)ñ :BLc÷î ýåýé éðà ék åénòa Bòøæ ìlçé-àìå§«Ÿ§©¥¬©§−§©¨®¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§«

i"yx£BÚ¯Ê ÏlÁÈŒ‡ÏÂ∑ קדּׁשת מּדין 'חלל' הימּנה זרעֹו הּפס ּולֹות, מן אחת נׂשא אם .ּכהּנה הא ¿…¿«≈«¿ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

ß xii` 'g ipy mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)øLà íúøãì Eòøfî Léà øîàì ïøäà-ìà øac©¥¬¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¦´¦©§£º§«ŸŸÀ̈£¤̧
:åéäìà íçì áéø÷äì áø÷é àì íeî Bá äéäé¦«§¤¬Æ½´Ÿ¦§©½§©§¦−¤¬¤¡Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ∑ ּכל אלהיו; קרּויהמאכל ּכמֹוסעּדה א)"לחם", ה רב"(דניאל לחם "עבד :. ∆∆¡…»ְְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(çé)øeò Léà áø÷é àì íeî Ba-øLà Léà-ìë ék¦¬¨¦²£¤¬−´Ÿ¦§¨®¦³¦¥Æ
:òeøN Bà íøç Bà çqô Bà́¦¥½©¬¨ª−¬¨«©

qÈ·:יג  ‡‰zÏ˙·a ‡˙z‡ ‡e‰Â¿ƒ¿»ƒ¿À¿»»ƒ»

È˙יד  ‡ÈÚËÓ ‡ÏÈlÁÂ ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡«¿¿»¿»¿»¿«ƒ»«¿¬»»
·qÈ dnÚÓ ‡zÏ˙a Ô‰l‡ ·qÈ ‡Ï ÔÈl‡ƒ≈»ƒ»∆»≈¿À¿»≈«≈ƒ«

:‡˙z‡ƒ¿»

ÈÈטו  ‡‡ È¯‡ dnÚa dÚ¯Ê ÏÁÈ ‡ÏÂ¿»«≈«¿≈¿«≈¬≈¬»¿»
:dLc˜Ó¿«¿≈

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

CÈaÓיז  ¯·b ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈»¿«ƒ¿»
‡·¯˜Ï ·¯˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d· È‰È Èc ÔB‰È¯„Ï¿»≈ƒ¿≈≈»»ƒ¿«¿»»»

:d‰Ï‡ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¡»≈

b·¯יח  ·¯˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc ¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»¿«ƒ≈»»ƒ¿»¿«
:ÚÈ¯N B‡ ÌÈ¯Á B‡ ¯È‚Á B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.çwé äéìeúáa äMà àeäå (âé)WExR §¦¨¦§¤¨¦¨¥
`Ad e`l `Ede ,dlErA `l la £̀¨Ÿ§¨§¨©¨
lr e`lA xidfd oM ixg`e .dUr llMn¦§¨£¥§©£¥¥¦§¦§¨©

:xn`e .zFlEqRde dpnl`díà ék ¨©§¨¨§©§§¨©¦¦
,äMà çwé åénòî äìeúaeilr zFEvl §¨¥©¨¦©¦¨§©¨¨

EpizFAx Exn`W Edfe ,DPgTIW(.br `nFi): ¤¦¨¤¨§¤¤¨§©¥¨

.dlEzAd lr dEvnE dpnl`d lr xdfnª§¨©¨©§¨¨§ª¤©©§¨
mipdM zxFzA EpW Kke(o`M),íà ék §¨¨§©Ÿ£¦¨¦¦

,äìeúalr dEvn `EdW cOln §¨§©¥¤§ª¤©
.dlEzAdci dxez ©§¨

.åénòa Bòøæ ìlçé àìå (åè)m` `d §Ÿ§©¥©§§©¨¨¦
Frxf zFlEqRd on zg` `Up̈¨©©¦©§©§
oFWl ,dPdM zXcw oiCn llg DPOn¦¤¨¨¨¦¦§ª©§ª¨§
z` ,calA zFlilWl axd FWxR .i"Xx©¦¥§¨©¦§¦¦§©¤

.Frxf lNgzi `NW gTi `l dN ¥̀¤Ÿ¦¨¤Ÿ¦§©¥©§
ìòåEpizFAx zrC(.gr oiWECw)e`l `Ed §©©©©¥¦¦¨

dwFl lraE WCw :Exn` Kke .ipW¥¦§¨¨§¦¥¨©¤
mEXn zg` ,miYWçwé àìzg`e §©¦©©¦Ÿ¦¨§©©

mEXn.ìlçé àìExn`e(mW)`le lrA : ¦Ÿ§©¥§¨§¨¨©§Ÿ
md dPde .lNgi `l mEXn dwFl WCw¦¥¤¦Ÿ§©¥§¦¥¥
:mrhM oM mB mdl Wxcpe .oie`l ipW§¥¨¦§¦§©¨¤©¥§©©

mrH dn ,dwFl Fpi` lrA `le WCwàì ¦¥§Ÿ¨©¥¤©©©Ÿ

,çwémEXn.ìlçé àì:FWExR oM m` ¦¨¦Ÿ§©¥¦¥¥
`lA Fxidfn ip` iM gTi `l dN` z ¤̀¥¤Ÿ¦¨¦£¦©§¦§Ÿ
on rxGdW cnlp Epil`nE ,Frxf lNgi§©¥©§¥¥¥¦§©¤©¤©¦

.lNgn `Ed zFlEqRdfh dxez ©§§ª¨
).Eòøfî Léà ïøäà ìà øac (æé`l ©¥¤©£Ÿ¦¦©§£Ÿ

l`e oxd` l` xAC" o`kA xn`̈©§¨©¥¤©£Ÿ§¤
.oNM zFIWxRA xn`i xW`M "eipÄ¨©£¤Ÿ©©¨¨¦ª¨
zFIWxtA dEv mW iM ,mrHde§©©©¦¨¦¨§¨¨¦

dlrd zxFY z`f :zFpAxTd(a e lirl), ©¨§¨Ÿ©¨Ÿ¨§¥

z`Hgd zxFY z`fe(gi wEqR mW)mW`de §Ÿ©©©¨¨¨§¨¨¨
(` f mW)m` o`kA la` ,dfA `vFIke , ¨§©¥¨¤£¨§¨¦

iE`x "eipA l`e oxd` l` xAC" xn`̈©©¥¤©£Ÿ§¤¨¨¨
`le ,"mkizFxFcl mMn Wi`" xn`IW¤Ÿ©¦¦¤§¥¤§Ÿ
zxFzA Fnvr oxd` z` xidfdl dvxi¦§¤§©§¦¥©£Ÿ©§§©
dti FNM 'd WFcw oxd` iM ,oinEOd©¦¦©£Ÿ§ª¨¤
lr EPxidfi la` ,FA didi `l mEnEŸ¦§¤£¨©§¦¤©

.mzFxFcl mzF` xidfie mxFIW Frxf©§¤¥§©§¦¨§¨
úLøôáeKEnqA d`nHd(a ak oNdl)xAC : §¨¨©©ª§¨§¨§©¨©¥

ExfPie eipA l`e oxd` l ¤̀©£Ÿ§¤¨¨§¦¨§
oxd`A mBW okYi iM ,l`xUi ipa iWcTn¦¨§¥§¥¦§¨¥¦¦¨¥¤©§©£Ÿ
.uxWA F` znA rBOd z`nh rx ¥̀©ª§©©©¨§¥§¤¤
xfg aFGde zrxSd xiMfdl `A xW`ke§©£¤¨§©§¦©¨©©§©¨©

xn`e(c wEqR mW),oxd` rxGn Wi` Wi` : §¨©¨¨¦¦¦¤©©£Ÿ
'd K`ln iM FtEbA df rx`i `l iM¦Ÿ¤¡©¤§¦©§©

dWxRd sFqA xn`e .`Ed zF`avwEqR) §¨§¨©§©¨¨¨¨

(ck,eipA l`e oxd` l` dWn xAcie :©§©¥¤¤©£Ÿ§¤¨¨
EgwIW eipA z` mB xidfdl dWn dvxW¤¨¨¤§©§¦©¥¨¨¤¦§
,l`xUi ipal oM xn`e .dxFY eiRn¦¦¨§¨©¥¦§¥¦§¨¥

xidfdl.KM lr l`xUi lW oiC ziA §©§¦¥¦¤¦§¨¥©¨
úøBúáemipdM(`k wEqR oNdl)lM :iz`vn §©Ÿ£¦§©¨¨¨¨¦¨

itl ,xnFl cEnlY dn Wi ¦̀©©§©§¦
xn`PW(mW)`N` il oi` ,oxd` rxf : ¤¤¡©¨¤©©£Ÿ¥¦¤¨

xnFl cEnlY ,oiPn Fnvr oxd` ,Frxf©§©£Ÿ©§¦©¦©§©
mEn FA xW` Wi` lk iM(gi wEqR)oke . ¦¨¦£¤¨§¥

mW EpW(c ak)`N` il oi` ,oxd` rxf : ¨¨¤©©£Ÿ¥¦¤¨
xnFl cEnlY ,oiPn Fnvr oxd` ,Frxf©§©£Ÿ©§¦©¦©§©

af F` rExv `Ede(mW)oxd`" WExtE . §¨©¨¨¥©£Ÿ
iM ,eipAn eiYgY lFcBd odMd "Fnvr©§©Ÿ¥©¨©§¨¦¨¨¦
lFcB odkl zEpip`d xiYdW xEarA©£¤¦¦¨£¦§Ÿ¥¨
Kxvde ,zrxSde mEOd Fl xiYi ilE`©©¦©§©¨©©§ª§©
iM ,Fnvr oxd` oiC fnxYW F` .FzFAxl§©¤¦§Ÿ¦©£Ÿ©§¦
,qPd lr dizFxdf`A dxFYd KnqY `lŸ¦§Ÿ©¨§©§¨¤¨©©¥
fnxle ,FcFakl oxd` lr dzQM la £̀¨¦§¨©©£Ÿ¦§§¦§Ÿ

.oM Fl rx`i `NW Eplgi dxez ¨¤Ÿ¤¡©¥



`xenלו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy
i"yx£·¯˜È ‡Ï ÌeÓ BaŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎ Èk∑אינֹו ƒ»ƒ¬∆…ƒ¿»ֵ
ּכמֹוּדין  ח)ׁשּיקרב, א לפחת"(מלאכי נא "הקריבהּו :. ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

Ì¯Á∑(מד העינים,(בכורות ׁשּתי ּבין ׁשקּוע ׁשחטמֹו »Àְְִֵֵֵֶַַָָָ

עיניו  ׁשּתי Úe¯N.ּכאחת ׁשּכֹוחל B‡∑ מאבריו ׁשאחד ְְֵֵֵֶַַָ»«ֵֵֶֶָָָ
קטּנה, אחת ועינֹו ּגדֹולה אחת עינֹו מחברֹו: ְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָּגדֹול

ארּכה  אחת ׁשֹוקֹו .מחברּתּהאֹו ְֲֲֵֶַַָָֻ

(èé):ãé øáL Bà ìâø øáL Bá äéäé-øLà Léà Bà́¦½£¤¦«§¤¬−¤´¤¨®¤−¤¬¤¨«

(ë)úôlé Bà áøâ Bà Bðéòa ìláz Bà ÷ã-Bà ïaâ-Bà«¦¥´©½−§©ª´§¥®³¨¨Æ´©¤½¤
:CLà çBøî Bà−§¬©¨«¤

i"yx£Ôa‚ŒB‡∑ עיניו ׁשּגביני ּבלע"ז, שוריצליו"ש ƒ≈ְְִֵֵֶַַָ
וׁשֹוכב  אר לט)∑‡ŒB„˜.ׂשערן ּבעיניו (בכורות לֹו ׁשּיׁש ְְֵָָָֹ«ְֵֵֶָ

ּכמֹו טיל"א, ׁשּקֹורין מ)ּדק כּדק"(ישעיה "הּנֹוטה :.B‡ ְִֶֶַַֹֹ
Ïl·z∑ לבן חּוט ּכגֹון: העין, את המבלּבל ּדבר ¿«Àְְְִֵֶַַַָָָָָ

הּמּקיף  עגל ׁשהּוא ּבּסירא, ּופֹוסק הּלבן מן ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּנמׁש
ּפֹוסק  הּזה והחּוט פרוניל"א, ׁשּקֹוראים הּׁשחֹור, ְְִֵֶֶֶַַַָאת
"חּליז", "ּתבּלּול", ותרּגּום ּבּׁשחֹור. ונכנס העגל ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹאת
וכן  החּוט; אֹותֹו לתֹולעת ּדֹומה ׁשהּוא חּלזֹון, ְְְִֵֶֶַַַָלׁשֹון
'נחׁש' 'חּלזֹון', הּבכֹור: ּבמּומי יׂשראל חכמי ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּכּנּוהּו

לח)'ענב' ÙlÈÂ˙‚¯.(בכורות ּגרב,∑· הם: ׁשחין מיני ֵָ»»¿«∆∆ְִִֵֵָָ
היא  יּלפת, ּומּבחּוץ. מּבפנים הּיבׁש ׁשחין החרס, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָזֹו

ׁשּמלּפפת  "יּלפת"? נקראת ולּמה הּמצרית. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָחזזית
ויבׁש מּבחּוץ לח והּוא הּמיתה, יֹום עד ְְְִִֵֶֶַַַַָָוהֹולכת
הּלח  "ׁשחין", לגרב קֹורא אחר ּובמקֹום ְְְְִִִִֵֵַַַָָָמּבפנים;

ׁשּנאמר מּבפנים, ויבׁש כח)מּבחּוץ "ּובּגרב (דברים : ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָ
ליּלפת  קֹורא "חרס", אצל "ּגרב" ּכׁשּסמּו – ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּובחרס"
לחרס  קֹורא יּלפת, אצל סמּו ּוכׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ"ּגרב",

ּב'בכֹורֹות' מפרׁש ּכ ‡CL.(מ"ד)"גרב"; ÁB¯Ó∑ ְְִָָָָֹ¿«»∆
ּפחדין" "מרס הּתרּגּום: מרּססין,לפי ׁשּפחדיו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻ

ּכמֹו "ּפחדין" ּכתּותין. ׁשּלֹו מ)ׁשּביצים "גידי (איוב : ְְֲִִִִֵֵֶֶַ
יׂשרגּו" .פחדיו ְֲַָָֹ

(àë)àì ïäkä ïøäà òøfî íeî Ba-øLà Léà-ìk̈¦º£¤´À¦¤̧©Æ©«£´Ÿ©Ÿ¥½´Ÿ
íçì úà Ba íeî ýåýé éMà-úà áéø÷äì Lbé¦©½§©§¦−¤¦¥´§Ÿ̈®´½¥µ¤´¤

:áéø÷äì Lbé àì åéäìà¡Ÿ½̈¬Ÿ¦©−§©§¦«
i"yx£ÌeÓ BaŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑(ת"כ) ׁשאר לרּבֹות »ƒ¬∆ְְַָ

Ba.מּומין  ÌeÓ∑ אם הא ּפסּול; – ּבֹו מּומֹו ּבעֹוד ְִִָָ
ּכׁשר  – מּומֹו ‡ÂÈ‰Ï.עבר ÌÁÏ∑ מאכל קרּוי ּכל ֵַָָ∆∆¡…»ֲַָָָ

."לחם" ֶֶ

(áë)íéLãwä-ïîe íéLãwä éLãwî åéäìà íçì¤´¤¡Ÿ½̈¦¨§¥−©¢¨¦®¦©¢¨¦−
:ìëàéŸ¥«

z·¯יט  B‡ ‡Ï‚¯ ¯·z d· È‰È Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ¿≈≈¿««¿»¿«
:‡„È¿»

‚¯·Ôכ  B‡ dÈÚa ÊÈlÁ B‡ ‡w„ B‡ ÔÈ·‚ B‡¿ƒÀ»ƒƒ¿≈≈«¿»
:ÔÈ„Át Ò¯Ó B‡ ÔÊÊÁ B‡¬»»¿≈«¬ƒ

Ô¯‰‡cכא  ‡Ú¯fÓ ‡ÓeÓ d· Èc ¯·b Ïk»¿«ƒ≈»ƒ«¿»¿«¬…
ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ·¯˜È ‡Ï ‡‰k«¬»»ƒ¿«¿»»»»À¿»«»«¿»
·¯˜È ‡Ï d‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È d· ‡ÓeÓ»≈»À¿«¡»≈»ƒ¿«

:‡·¯˜Ï¿»»»

ÔÓeכב  ‡iL„e˜ L„wÓ d‰Ï‡ Ôa¯À̃¿«¡»≈ƒ…∆¿«»ƒ
:ÏeÎÈÈ ‡iL„e˜¿«»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

).òeøN Bà íøç (çérEwW FnhgW lM ¨ª¨©¨¤¨§¨©
iYW lgFMW mipird iYW oiA¥§¥¨¥©¦¤¥§¥
zxFzaE .i"Xx oFWl .zg`M eipir¥¨§©©§©¦§©

mipdM(o`M)zFxFkaC `xnBaE(:bn) Ÿ£¦¨©§¨¨¦§
:EpipWíeøçFnhg ,rEwW FnhgW ¨¦¨¤¨§¨©¨§

,oiPn ,shFp Fnhg ,clFq Fnhg ,mElÄ¨§¥¨§¥¦©¦
xnFl cEnlY.íøç BàxnF` iqFi `A` ©§©¨ª©¨¦¥

eipir iYW lgFMd `N` mExg oi ¥̀¨¤¨©¥§¥¥¨
iR lr s` ,Ybltd Fl Exn` .zg`M§©©¨§¦§©§¨©©¦
.zg`M eipir iYW lgkl lFki Fpi`W¤¥¨¦§Ÿ§¥¥¨§©©

ìe,íøç ïBLxW` mxg lM oFWNn §¨ª¦§¨¥¤£¤
mxgi(hk fk oNdl)z` iYnxgde , ¨¢©§©¨§©£©§¦¤

mdixr(a `k xAcOA)`xTie ,oAxg oipr , ¨¥¤©¦§¨¦§©ª§¨§¦¨¥

FnM ,mipR zxcd mhgd iM ,mExg̈¦©Ÿ¤©§©¨¦§
Exn`W(.kw zFnai)lr `N` oicirn oi` : ¤¨§§¨¥§¦¦¤¨©

oi` xW`e ,mhgd mr mipR sEvxR©§¨¦¦©Ÿ¤©£¤¥
mc`d ipA x`zM Fnhg.daxg FzxEv ¨§§Ÿ©§¥¨¨¨¨£¥¨

ïab Bà íòèå(k wEqR)zNn l` KWnp §©©¦¥¨¦§©¤¦©
F` FpirA oAB `EdW F` ,"FpirA"§¥¤¦¥§¥
eipir zFABW `Ede ,FpirA lNaY F` wC©§©ª§¥§¤©¥¨
gAfOd aB :oFWNn ,odilr zFakFW§£¥¤¦§©©¦§¥©

(bi bn l`wfgi)miWxg EWxg iAB lr ,miNdY) §¤§¥©©¦¨§Ÿ§¦§¦¦

(b hkw.
øékæäå,mixa`d oFxqgA mEOd dNgY §¦§¦§¦¨©§¤§¨£¨¦

,çqô Bà øeòoM ixg`e ¦¥¦¥©§©£¥¥
oFbM ,lcbaE ,mxgd oFbM ,zEphwA§©§§¤¨ª§Ÿ¤§

,zFnvrd oFxaWA KM xg`e .rExVd©¨©§©©¨§¦§¨£¨
xAWPW oeiM ,FOr eixa` lMW iR lr s ©̀©¦¤¨£¨¨¦¥¨¤¦§©
ENt` lqR KM xg`e .lEqR mvrd̈¤¤¨§©©¨¨©£¦
eipirA xW`e oABd oFbM ,x`Yd xErkA§¦©Ÿ©§©¦¥©£¤§¥¨
iM ,sEBd xUaA KM xg`e .oipirxBd©©§¦¦§©©¨¦§©©¦
siqFd oM ixg`e .wlge iwp didIW Kixv̈¦¤¦§¤¨¦§¨¨§©£¥¥¦
s` ,FA migEtp eiviA xW` gExd lrA©©¨©£¤¥¨§¦©
Fpi`e ,mipwfA bEdp ilg `EdW iR lr©¦¤Ÿ¦¨¦§¥¦§¥
Ex`A EpizFAxe .xUAA F` mvrA mEn¨¤¤©¨¨§©¥¥£

(f e miwxR zFxFkA)micnlp miAx minEn §§¨¦¦©¦¦§¨¦
zFa` dxFYA mixMfPd iM ,dN`n¥¥¤¦©¦§¨¦©¨¨

.odlhi dxez ¨¤



לז xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy
i"yx£ÌÈL„w‰ ÈL„wÓ∑ הּקדׁשים קדׁשי ÔÓe.אּלּו ƒ»¿≈«√»ƒְֳִֵֵַָָƒ

ÏÎ‡È ÌÈL„w‰∑נאמרּו ואם קּלים. קדׁשים אּלּו «√»ƒ…≈ְְֱִִִֵֶַָָ
קּלים? קדׁשים נאמרּו לּמה הּקדׁשים, זבחים קדׁשי (ת"כ. ְְֱִִִֵֶַַָָָָָָָ

הּקדׁשים קא) ּבקדׁשי אֹומר: הייתי נאמרּו, לא ְְְֱֳִִִִֵֵֶַָָָֹאם

מׁשה  ׁשאכל לזר, ׁשהּתרּו ׁשּמצינּו מּום, ּבעל ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻיאכל
קּלים  קדׁשים ׁשל וׁשֹוק ּבחזה אבל הּמּלּואים, ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּבׂשר

מצינּו ׁשּלא יאכל, נאמרּולא לכ ּבהן, חֹולק זר ְְֱִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ
ּב'זבחים' מפרׁש ּכ קּלים. .קדׁשים ְְִִִִַָָָָָֹ

(âë)Lbé àì çaænä-ìàå àáé àì úëøtä-ìà Cà©´¤©¨¹Ÿ¤´Ÿ¨ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−
ýåýé éðà ék éLc÷î-úà ìlçé àìå Ba íeî-ék¦´®§³Ÿ§©¥Æ¤¦§¨©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷î§©§¨«
i"yx£˙Î¯t‰ŒÏ‡ C‡∑ הּזאֹות ׁשבע ׁשעל להּזֹות «∆«»…∆ְֶֶַַַַָ

‰ÁaÊn.הּפרכת  Ï‡Â∑הצרכּו ּוׁשניהם החיצֹון; ֶַָֹ¿∆«ƒ¿≈«ְְְִֵֶַֻ
ּכהנים'להּכתב  ּב'תֹורת ּומפרׁש ,.ÏlÁÈ ‡ÏÂ ְְְֲִִֵַָָֹֹ¿…¿«≈

ÈLc˜ÓŒ˙‡∑עבֹודתֹו עבד, להּפסל ׁשאם .מחּללת ∆ƒ¿»«ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻ

(ãë)éða-ìk-ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®§¤¨§¥−
ô :ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ הּזאת Ï‡¯NÈ.הּמצוה Èa ÏkŒÏ‡Â 'B‚Â Ô¯‰‡ŒÏ‡∑ על ּביתּֿדין הּכהנים להזהיר «¿«≈…∆ְִַַָֹ∆«¬…¿¿∆»¿≈ƒ¿»≈ְְֲִִִֵַַַֹ
.(ת"כ)
ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr fl jxk zegiy ihewl)

הּכהנים על ּבית־ּדין כד)להזהיר כא, הרי (רש"י לׁשאל, יׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַֹֹ
ּבעבֹודת  ּכׁשעסּוקים ׁשרק לבאר, ויׁש הן". זריזין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ"ּכהנים
א עליהם. הּקדׁש עבֹודת יראת ּכי הם, זריזים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻהּכהּנה
זהירּות  חּתּון, ואּסּורי מּטמאה ּבזהירּות מדּבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָֻּפסּוקנּו

(ּגם  זמן ּובכל לארץ) ּבחּוץ (ּגם מקֹום ּבכל להיֹות ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשּצריכה
מעבֹודת  הּבאה זריזּות ּכאן ואין קּים), הּמקּדׁש ּבית ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּכׁשאין

לזרזם. צר יׁש ולכן - ְְְְֵֵֶַָָָָֹֻהּכהּנה

áë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-éðá éLãwî eøæpéå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«
íä øLà éLã÷ íL-úà eìlçé àìå ìàøNé¦§¨¥½§¬Ÿ§©§−¤¥´¨§¦®£¤̧¥¯

:ýåýé éðà éì íéLc÷î©§¦¦²¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£e¯ÊpÈÂ∑ הּוא וכן ּפריׁשה; אּלא 'נזירה' אין ¿ƒ»¿ְְְִִֵֵֶָָָ

ז)אֹומר יד מאחרי";(יחזקאל "וּיּנזר ד): א "נזרּו(ישעיה : ְֲִֵֵֵַַָָֹ
אחר: ּדבר טמאתן. ּבימי הּקדׁשים מן יפרׁשּו ְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָֻאחֹור",

ולא  לי, מקּדׁשים הם אׁשר ּבניֿיׂשראל מּקדׁשי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹויּנזרּו
הּמקרא  סרס קדׁשי, אתֿׁשם ‡L¯.ודרׁשהּויחּללּו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ¬∆

˜Ó Ì‰ÈÏ ÌÈLc∑ עצמן ּכהנים קדׁשי .לרּבֹות ≈«¿ƒƒƒְְְֲִֵַַָָֹ

Ï‡כג  ‡Áa„ÓÏe ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡zÎ¯ÙÏ Ì¯a¿«¿»À¿»»≈¿«¿¿»»
ÈLc˜Ó ˙È ÏÁÈ ‡ÏÂ d· ‡ÓeÓ È¯‡ ·¯˜Èƒ¿«¬≈»≈¿»«≈»«¿¿«

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÌÚÂכד  È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa Ïk»¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeL¯tÈÂב  È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿
‡ÓL ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È·„ ‡iL„ewÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿«»¿»
:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÈLc˜Ó Ôep‡ Èc ÈL„e˜„¿¿ƒƒƒ¿«¿ƒ√»«¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

)øLà éLã÷ íL úà eìlçé àìå (á§Ÿ§©§¤¥¨§¦£¤
.éì íéLc÷î íä`xwOd qxq ¥©§¦¦¦¨¥©¦§¨

l`xUi ipa iWcTn ExfPie ,EdWxce§¨§¥§¦¨§¦¨§¥§¥¦§¨¥
z` ElNgi `le il miWCwn md xW £̀¤¥©§¦¦¦§Ÿ§©§¤
,il miWCwn md xW` .iWcw mW¥¨§¦£¤¥©§¦¦¦
.i"Xx oFWl .onvr mipdM iWcw zFAxl§©¨§¥Ÿ£¦©§¨§©¦

Wxtp m`eéì íéLc÷î íä øLà §¦§¨¥£¤¥©§¦¦¦
,dGd qExQl Kxv oi` ,onvr mipdMA©Ÿ£¦©§¨¥Ÿ¤©¥©¤
ipa iWcTn ExfPie :aEzMd xn`i la £̀¨Ÿ©©¨§¦¨§¦¨§¥§¥

,iWcw mW z` mdA ElNgi `le l`xUi¦§¨¥§Ÿ§©§¨¤¤¥¨§¦
z` ElNgi `NW ,il miWCwn md xW`e©£¤¥©§¦¦¦¤Ÿ§©§¥
.il miWiCwn mnvr eipaE oxd` xW £̀¤©£Ÿ¨¨©§¨©§¦¦¦

úøBúáemipdM(o`M):Wxcp `Ed KM §©Ÿ£¦¨¨¦§©
,ìàøNé éðá éLãwî eøæpéå§¦¨§¦¨§¥§¥¦§¨¥
mEXn miaIg l`xUi ipA iWcw lr©¨§¥§¥¦§¨¥©¨¦¦
iWcw lr miaIg oi`e ,`nhe xzFp lEBR¦¨§¨¥§¥©¨¦©¨§¥

.`nhe xzFp lEBR mEXn miFBéLã÷ ¦¦¦¨§¨¥¨§¥
,ìàøNé,l`xUi iWcw `N` il oi` ¦§¨¥¥¦¤¨¨§¥¦§¨¥

xnFl cEnlY ,oiPn onvr iWcwøLà ¨§¥©§¨¦©¦©§©£¤
,'ä éðà éì íéLc÷î íäz` zFAxl ¥©§¦¦¦£¦§©¤

.llM `xwOd qExq mW xMfd `le ,mNMª¨§Ÿª§©¨¥©¦§¨§¨
ìòå,zn`d KxCíéLc÷î íä øLà §©¤¤¨¡¤£¤¥©§¦¦

,'ä éðà éìmXd ElNgi `NW ¦£¦¤Ÿ§©§©¥
xakE ,'d WCwnA FnW iM ,Fl WCwnd©§ª¨¦§§¦§©§¨
il Egwie zWxtA df iYfnẍ©§¦¤§¨¨©§¦§¦

.dnExzb dxez §¨



`xenלח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy

(â)Léà-ìk íëéúøãì íäìà øîà|áø÷é-øLà ¡´Ÿ£¥¤À§Ÿ¸Ÿ¥¤¹¨¦´£¤¦§©´
ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà íéLãwä-ìà íëòøæ-ìkî¦¨©§£¤À¤©¢¨¦Æ£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ
éðôlî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§º̈©¤¯¤©¦²¦§¨©−

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£·¯˜ÈŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑ אּלא זֹו 'קריבה' אין »ƒ¬∆ƒ¿«ְִֵֶָָ

קדׁשים  אכילת אזהרת ׁשּנאמרה מצינּו וכן ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאכילה.
לאֿתּגע" קדׁש "ּבכל 'נגיעה': ּבלׁשֹון יב ּבטמאה (לעיל ְְְְְִִִֶָָָָֹֹֻ

ׁשוה'ד) מ'ּגזרה רּבֹותינּו ּולמדּוה לאֹוכל; אזהרה –ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָָ
מח) ׁשהרי (זבחים הּנגיעה, על ׁשחּיב לֹומר אפׁשר ואי .ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכרתֹות  ׁשּתי אהרן", את ּב"צו האכילה על ּכרת ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹנאמר
על  לחּיבֹו הצר לא חּיב, הּנגיעה על ואם זֹו, אצל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹֻזֹו
נֹוגע  יׁש וכי ּכהנים': ּב'תֹורת נדרׁש וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹהאכילה;
מּׁשּיכׁשר  "יקרב"? ּתלמּודֿלֹומר מה אםּֿכן, ְְְִִִֵֶַַַַַַָֻחּיב?
אּלאֿאםּֿכן  טמאה מּׁשּום עליו חּיבין ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻלהּקרב,

מּתיריו  ּתאמר,קרבּו ואם ּבטמאת . ּכרתֹות ׁשלׁש ְְְְְִִֵַַַָָָֹֹֻ
לּמה  אחת ּכהנים, 'ׁשבּועֹות' ּבמּסכת נדרׁשּו ּכבר ? ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

וכּו' לפרט ואחת ז)לכלל ÂÈÏÚ.(שבועות B˙‡ÓËÂ∑ ְְְְִִַַָָ¿À¿»»»
מדּבר, הּכתּוב - ּבבׂשר יכֹול עליו. האדם ְְְְֵַַַָָָָָָָָָֻוטמאת
- הּטמא את ׁשאכל ּובטהֹור עליו, ּבׂשר ׁשל ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻוטמאתֹו
ּבמי  למד, אּתה מּמׁשמעֹו עלּֿכרח מדּבר? ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָהּכתּוב

מּמּנּו ּפֹורחת האדם ׁשּטמאתֹו וזהּו מדּבר. הּכתּוב - ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבטבילה  טהרה לֹו B‚Â'.ׁשּיׁש ‰˙¯ÎÂ∑ מּצד יכֹול ְֳִִֵֶָָָ¿ƒ¿¿»¿ִַָ

אחר? ּבמקֹום ויתיּׁשב מּמקֹומֹו יּכרת זה, לצד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָזה
אני  מקֹום ּבכל – ה'" "אני .ּתלמּודֿלֹומר: ְְֲֲִִַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(852 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

מּלפני ההיא הּנפׁש ג)ונכרתה ּבּתניא,(כב, מבאר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
הּוא . . ּבחרּת "ּובנּו ּבּגּוף: הּקּב"ה ּבחר הּגּוף ׁשּבמּתן־ּתֹורה ְְֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבחירה החמרי  (ּכי העֹולם" אּמֹות לגּופי ּבחמרּיּותֹו הּנדמה , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻ
ּדֹומים). ּדברים ׁשני ּבין היא על־ׂשכלית, היינּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָאמּתית,

הּוא  הּׂשכר עּקר הּקּב"ה, ּבחר ׁשּבֹו הּגּוף, מעלת ּגדל ֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּומּצד
נׁשמה הּמתים, מדּגׁשת ּבגּוף ּבתחּית זֹו ׁשּמעלה לֹומר, ויׁש . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

"ונכרתה ּכאׁשר ּגם ּכרת: ׁשּיהּנפׁשּבענׁש זה אין – " ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ַלּגּוף.

(ã)íéLãwa áæ Bà òeøö àeäå ïøäà òøfî Léà Léà¦´¦º¦¤´©©«£ÀŸ§³¨¸©Æ´½̈©¢¨¦Æ
Lôð-àîè-ìëa òâpäå øäèé øLà ãò ìëàé àì́ŸŸ©½©−£¤´¦§¨®§©Ÿ¥̧©Æ§¨§¥¤½¤

:òøæ-úáëL epnî àöz-øLà Léà Bà́¦½£¤¥¥¬¦¤−¦§©¨«©
i"yx£LÙŒ‡ÓËŒÏÎa∑ ּבמת ׁשּנטמא .ּבמי ¿»¿≈∆∆ְְְִִֵֶָ

(ä)Bà Bì-àîèé øLà õøL-ìëa òbé øLà Léà-Bà¦Æ£¤´¦©½§¨¤−¤£¤´¦§¨®³
:Búàîè ìëì Bì-àîèé øLà íãàá§¨¨Æ£¤´¦§¨½§−Ÿª§¨«

i"yx£BÏ ‡ÓËÈ ¯L‡ ı¯LŒÏÎa∑הראּוי ּבׁשעּור ¿»∆∆¬∆ƒ¿»ְִָָ
ּבכעדׁשהלטּמא  ·‡„Ì.(ת"כ), B‡∑ ּבמת.¯L‡ ְְֲֵַַָָ¿»»ְֵ¬∆

BÏŒ‡ÓËÈ∑ לטּמא ּכזית ּכׁשעּורֹו וזהּו ,.ÏÎÏ ƒ¿»ְְְְִִֵֶַַ¿…
B˙‡ÓË∑ וזבה ּבזב נֹוגע ויֹולדת לרּבֹות נּדה ,. À¿»ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

(å)ìëàé àìå áøòä-ãò äàîèå Ba-òbz øLà Lôð¤µ¤£¤´¦©½§¨«§−̈©¨¨®¤§³ŸŸ©Æ
:íéna BøNa õçø-íà ék íéLãwä-ïî¦©¢¨¦½¦²¦¨©¬§¨−©¨«¦

i"yx£BaŒÚbz ¯L‡ LÙ∑ הּטמאים מן .הּללּוּבאחד ∆∆¬∆ƒ«ְְִִֵֶַַָָ

(æ)ék íéLãwä-ïî ìëàé øçàå øäèå LîMä àáe¨¬©¤−¤§¨¥®§©©ÆŸ©´¦©¢¨¦½¦¬
:àeä Bîçì©§−«

i"yx£‰ŒÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡ÂÌÈL„w∑(עד לאכלּה(יבמות ׁשּמּתר ּבתרּומה, ּב'יבמֹות', הּׁשמׁשנדרׁש ÔÓ.ּבהערב ¿««…«ƒ«√»ƒְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻƒ
ÌÈL„w‰∑ הּקדׁשים ּכל .ולא «√»ƒְֳִַָָֹ

ÏkÓג  ·¯˜È Èc ¯·b Ïk ÔBÎÈ¯„Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿¿»≈»¿«ƒƒ¿«ƒ»
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜Ï ÔBÎÈa¿≈¿¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·‡ÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿…¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ‡È‰‰«ƒƒ√»«¬»¿»

‡Bד  ¯È‚Ò ‡e‰Â Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ¯·b ¯·b¿«¿«ƒ«¿»¿«¬…¿¿ƒ
Èk„È Èc „Ú ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡iL„e˜a ·È‡„»ƒ¿¿«»»≈«ƒƒ¿≈
˜Bt˙ Èc ¯·‚ B‡ ‡LÙ ‡ÓË ÏÎa ·¯˜È„e¿ƒ¿«¿»¿≈«¿»¿«ƒƒ

:‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓƒ≈ƒ¿««¿»

zÒÈ‡·ה  Èc ‡LÁ¯ ÏÎa ·¯˜È Èc ¯·‚ B‡¿«ƒƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ¿»«
:d˙·‡Ò ÏÎÏ dÏ ·‡zÒÈ Èc ‡L‡· B‡ dÏ≈«¬»»ƒƒ¿»«≈¿……¿≈

¯LÓ‡ו  „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ da ·¯˜È Èc L‡¡«ƒƒ¿«≈ƒ≈¿»»««¿»
d¯N· ÈÁÒ‡ Ô‰l‡ ‡iL„e˜ ÔÓ ÏeÎÈÈ ‡ÏÂ¿»≈ƒ¿«»∆»≈«¿≈ƒ¿≈

:‡iÓa¿«»

ÔÓז  ÏeÎÈÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ ‡LÓL ÏÚÓ·e¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿≈»«≈≈ƒ
:‡e‰ dÓÁÏ È¯‡ ‡iL„e˜¿«»¬≈«¿≈



לט xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy

(ç):ýåýé éðà dá-äàîèì ìëàé àì äôøèe äìáð§¥¨¯§¥¨²¬ŸŸ©−§¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£d·Œ‰‡ÓËÏ ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ù¯Ëe ‰Ï·∑ לענין ¿≈»¿≈»……«¿»¿»»ְְִַ
ּכאן  הזהיר טהֹור הּטמאה עֹוף נבלת אכל ׁשאם , ְְְִִִִֶַַַָָָָֻ

ּומּׂשא  מּגע טמאת לּה אכילה ׁשאין טמאת אּלא , ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ

לֹומר  וצרי ּבּקדׁשים. לאכל אסּור הּבליעה, ְְְֱֳִִִֵֶַַַָָָָֹּבבית
עֹוף  נבלת יצא טרפה, ּבמינֹו ׁשּיׁש מי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ"ּוטרפה",

טרפה  ּבמינֹו ׁשאין .טמא, ְְִֵֵֵֶָָ

(è)eúîe àèç åéìò eàNé-àìå ézøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬
:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçé ék Bá−¦´§©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Èz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑ ּתרּומה הּגּוף מּלאכל ·B.ּבטמאת e˙Óe∑(פג מיתה (סנהדרין ׁשהיא ּבידי למדנּו, ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒְְְֱִֶַַָֹֻ≈ְִִִֵֶַָָ
.ׁשמים  ִַָ

(é)øéëNå ïäk áLBz Lã÷ ìëàé-àì øæ-ìëå§¨−̈Ÿ´Ÿ©®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−
:Lã÷ ìëàé-àìŸ¬Ÿ©«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑(פג הּכתּוב (סנהדרין - ּבתרּומה ……«…∆ְִַָָ
ּבּה ּדּבר הענין ׁשּכל ÈÎNÂ¯.מדּבר, Ô‰k ·LBz∑ ְְִִֵֶֶַָָָָ«…≈¿»ƒ

ּוׂשכירֹו ּכהן ׁשל נקּוד ּתֹוׁשבֹו זה "ּתֹוׁשב" לפיכ , ְְִִֵֶֶַָָָֹ
נרצע, זה "ּתֹוׁשב"? ואיזהּו ּדבּוק. ׁשהּוא לפי ְְְִִֵֶֶֶַָָָָּפּתח,

קנּוי  זה "ׂשכיר"? ואיזהּו הּיֹובל. עד לֹו קנּוי ְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ּבׁשׁש ׁשּיֹוצא ׁשנים, ּכאן,קנין ולּמד הּכתּוב ּבא . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבתרּומתֹו לאכל לאדֹוניו קנּוי ּגּופֹו .ׁשאין ְֱֲִֵֶֶַָָָֹ

(àé)Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék ïäëå§Ÿ¥À¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©´©§½−Ÿ́©®
:Bîçìá eìëàé íä Búéa ãéìéå¦¦´¥½¥−«Ÿ§¬§©§«

i"yx£LÙ ‰˜ÈŒÈk Ô‰ÎÂ∑ ׁשּקנּוי ּכנעני .לגּופֹועבד ¿…≈ƒƒ¿∆∆∆ְְֲִֶֶֶַָ
B˙Èa „ÈÏÈÂ∑ אֹוכלת ּכהן ואׁשת הּׁשפחֹות. ּבני אּלּו ƒƒ≈ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

ועֹוד  ּכסּפֹו. קנין היא ׁשאף הּזה, הּמקרא מן ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָּבתרּומה
ּבּספרי  וגֹו'", ּבבית "ּכלֿטהֹור אחר: מּמקרא .למד ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 847 cenr ,a jxk `"ypz zegiyd xtq itÎlr)

minW iWcTn zFpdl dxiYn dkxAd Ki ¥̀©§¨¨©¦¨¥¨¦¨§¥¨©¦

ּבֹו יאכל הּוא ּכסּפֹו קנין נפׁש ּכי־יקנה יא)וכהן (כב, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַֹֹֽ
ּבּגמרא א)איתא לה, ּברכה (ברכות ּבלא הּזה מעֹולם הּנהנה "ּכל : ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּומלֹואּה". הארץ לה' ׁשּנאמר ׁשמים, ּבקדׁשי מעל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכאילּו

מהמעילה  להפקיעֹו הּברכה ּתֹועיל היא ּביאּור, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָוצרי
הּקדּוׁשה  את מפקיע הּוא ׁשּמבר ּבכ וכי ׁשמים; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבקדׁשי

הימּנּו? ׁשּנהנה ֱֵֵֶֶֶֶַָָמהּדבר

·dח  ‡·‡zÒ‡Ï ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È·˙e ‡ÏÈ·¿ƒ»¿ƒ»»≈¿ƒ¿»»»«
:ÈÈ ‡‡¬»¿»

ÔeÏa˜Èט  ‡ÏÂ È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿»¿«¿
‡‡ dplÁÈ È¯‡ da Ôe˙eÓÈÂ ‡·BÁ È‰BÏÚ¬ƒ»ƒ≈¬≈¿«À≈¬»

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ¿»¿«ƒ¿

Bz˙·‡י  ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁ ÏÎÂ¿»ƒ«»≈¿»»»
:‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡‰Î„¿«¬»«¬ƒ»»≈¿»

‰e‡יא  dtÒk ÔÈ˜ LÙ È˜È È¯‡ Ô‰ÎÂ¿»≈¬≈ƒ¿≈¿«ƒ¿««¿≈
:dÓÁÏa ÔeÏÎÈÈ Ôep‡ d˙Èa „ÈÏÈÂ da ÏeÎÈÈ≈≈ƒƒ≈≈ƒ≈¿¿«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äàîèì ìëàé àì äôøèe äìáð (ç)§¥¨§¥¨ŸŸ©§¨§¨
.dádlap zlik`n xdGIW xn`i ¨Ÿ©¤¦¨¥¥£¦©§¥¨

xfPdl Kxhvie DA `nHi `NW ,dtxhE§¥¨¤Ÿ¦¨¨¨§¦§¨¥§¦¨¥
ugxIW cr mdA lk`i `le miWcTd on¦©¨¨¦§ŸŸ©¨¤©¤¦§©

.xdhe WnXd `aE miOA FxUA§¨©©¦¨©¤¤§¨¥
,íòhäåmc`d z`nh xiMfdW xEarA §©©©©£¤¦§¦ª§©¨¨¨

xiMfd iM ,eizF`nh lkl§¨ª§¨¦¦§¦
,dawPde xkGd llkIW aFGde zrxSd©¨©©§©¤¦§Ÿ©¨¨§©§¥¨
,uxXde ,rxGd zakWe ,zOd z`nhe§ª§©©¥§¦§©©¤©§©¤¤
z`nhA miWcTd on xidfdl xfg̈©§©§¦¦©¨¨¦§ª§©
d`xzd KxC mdA xidfde ,zFlaPd©§¥§¦§¦¨¤¤¤©§¨¨
WtPW xEarA iM ,mrHde .ozlik`A©£¦¨¨§©©©¦©£¤¤¤
`le mivxXd zlik`A dvw mc`d̈¨¨¨¨©£¦©©§¨¦§Ÿ

lr xidfd ,dtxhE dlapA uEwŸ¦§¥¨§¥¨¦§¦©
.dedA d`nHd©ª§¨©Ÿ¤

äôøhäåix`d ztxh ,o`M zxMfPd §©§¥¨©¦§¤¤¨§¥©¨£¦
zindW aCde,dcVA DzF` §©Ÿ¤¥¦¨©¨¤

sxHYW zrn iM ,`nhY `l miIgn iM¦¥©¦Ÿ¦§¨¦¥¥¤¦¨¥
oiA dtxh `xTY ix`d on dndAd©§¥¨¦¨£¦¦¨¥§¥¨¥
xiMfd dPde .dzin xg`l oiA miIgn¥©¦¥§©©¦¨§¦¥¦§¦
dndAd iM ,mNM zF`nHd lM o`M̈¨©ª§ª¨¦©§¥¨
,dhigW Dl oi`W xn`W xg` d`nHd©§¥¨©©¤¨©¤¥¨§¦¨
mFIA idie xcqA iYWxR xW`M©£¤¥©§¦§¥¤©§¦©

ipinXd(ck `i lirl)llkA `id dPd , ©§¦¦§¥¦¥¦¦§©
.FhEWR KxC dfe .dlap§¥¨§¤¤¤§

(ïàk ë"ú) BLøãîeoiprl oM mB ¦§¨¨©¥§¦§©
xidfd d`nhA miWcTd©¨¨¦§ª§¨¦§¦
xAcn aEzMd xFdh sFr zlapaE ,o`M̈§¦§©¨©¨§©¥
`N` `VnE rBn z`nh Dl oi`W¤¥¨ª§©©¨©¨¤¨
lk`l Fxq`e ,drilAd ziA z`nhª§©¥©§¦¨§¨§¤¡Ÿ

xnFl Kixve .miWcTAäôøèeWIW in ©¨¨¦§¨¦©§¥¨¦¤¥
oi`W `nh sFr zlap `vi ,dtxh FpinA§¦§¥¨¨¨¦§©¨¥¤¥
z`nhe .i"Wx oFWlM ,dtxh FpinA§¦§¥¨¦§©¦§ª§©
mipdM zxFzA mzF` EAx zFlap x`W§¨§¥¦¨§©Ÿ£¦

(o`M):õøLa òbé øLà(d wEqR)il oi` , ¨£¤¦©§¤¤¨¥¦
,dlaPd z` zFAxl oiPn ,uxXd `N ¤̀¨©¤¤¦©¦§©¥©§¥¨

xnFl cEnlYìëa.h dxez ©§©§¨



`xenמ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy
"קנין  ׁשהּוא ּכיון ּכהן, ׁשל ׁשעבד הּדין על־ּפי זה לבאר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹויׁש
ּבתרּומה  לאכֹול לֹו ׁשמּוּתר – ּבֹו" יאכל "הּוא הרי ְְֱֲִֵֶֶַַָָֹּכסּפֹו"

ל"אלקינּו הּברכה ׁשעל־ידי לֹומר, ּדנראה מלּובקדׁשים. ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ואזי העֹולם  הּקּב"ה, ׁשל עבּדֹו ׁשהּוא ּבכ האדם מּכיר – " ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכהן  ׁשל ׁשעבד על־ּדר ׁשמים, מּקדׁשי להנֹות לֹו ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר

ּבתרּומה. לאכֹול ְֱִֶַַָרּׁשאי

(áé)úîeøúa àåä øæ Léàì äéäú ék ïäk-úáe©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−§¦´¨®¦¾¦§©¬
:ìëàú àì íéLãwä©¢¨¦−¬ŸŸ¥«

i"yx£¯Ê LÈ‡Ï∑ ויׂשראל ללוי. ¿ƒ»ְְְִִֵֵָ

(âé)ïéà òøæå äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk-úáe©Ÿ¥Á¦̧¦«§¤¹©§¨¨´§À̈§¤»©»¥´
äéáà íçlî äéøeòðk äéáà úéa-ìà äáLå dì̈¼§¨º̈¤¥³¨¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤¨¦−¨

:Ba ìëàé-àì øæ-ìëå ìëàzŸ¥®§¨−̈Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡∑ הּזר האיׁש ‡ÔÈ.מן Ú¯ÊÂ «¿»»¿»ִִַָָ¿∆«≈
dÏ∑פז)מּמּנּו זרע ∑LÂ·‰.(יבמות לּה יׁש אם הא »ִֶ¿»»ִֵֶַָָ

ׁשהּזרע מּמּנּו זמן ּכל ּבתרּומה אסּורה ÊŒÏÎÂ¯.קּים , ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ¿»»

Ba ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑,האֹונן את להֹוציא אּלא ּבא לא ……«ְִֵֶֶָָָֹ
ּבתרּומה  אנינּות ׁשּמּתר ולא ל אמרּתי זרּות ;. ְְְְֲִִִֶַָָָָֹֻ

(ãé)åéìò BúéLîç óñéå äââLa Lã÷ ìëàé-ék Léàå§¦¾¦«Ÿ©¬−Ÿ¤¦§¨¨®§¨©³£¦«¦Æ¨½̈
:Lãwä-úà ïäkì ïúðå§¨©¬©Ÿ¥−¤©«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒÈk∑ ּתרּומה.L„w‰Œ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â∑(ת"כ)קדׁש להיֹות הראּוי לֹוּדבר ּפֹורע ׁשאינֹו , ƒ…«…∆ְָ¿»««…≈∆«…∆ְִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּתרּומה  נעׂשין והן חּלין, ׁשל ּפרֹות אּלא .מעֹות ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ

(åè)-øLà úà ìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬£¤
:ýåýéì eîéøé̈¦−©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â eÏlÁÈ ‡ÏÂ∑ לזרים .להאכילם ¿…¿«¿¿ְְֲִִַָָ

(æè)íäéLã÷-úà íìëàa äîLà ïåò íúBà eàéOäå§¦¦³¨Æ£´Ÿ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®
:íLc÷î ýåýé éðà ék¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Ì˙B‡ e‡ÈO‰Â∑ ּבאכלם עֹון יטענּו עצמם את ¿ƒƒ»ְְְְֲִֶַָָָָ
ונאסרּו וקדׁשּו ּתרּומה לׁשם ׁשהבּדלּו – קדׁשיהם ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָֻאת

ּבסֹואבא", "ּבמיכלהֹון ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָעליהם.
לצר ּכן ׁשּלא ‡Ì˙B.ּתרּגמֹו e‡ÈO‰Â∑ אחד זה ְְְִֵֶֶֹֹ¿ƒƒ»ֶֶָ

‰È‡יב  ÈBlÁ ¯·‚Ï È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈ƒ¿«ƒ»ƒ
:ÏeÎÈ˙ ‡Ï ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡a¿«¿»¿«»»≈

e·¯יג  ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡ È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈«¿¿»¿»¿»«
‡‰˙eÈ·¯k ‡‰e·‡ ˙È·Ï ·e˙˙e dÏ ˙ÈÏ≈«¿¿≈¬»¿«¿»»
‡Ï ÈBlÁ ÏÎÂ ÏeÎÈz ‡‰e·‡„ ‡ÓÁlÓƒ«¿»«¬»≈¿»ƒ«»

:da ÏeÎÈÈ≈≈

ÛÒBÈÂיד  eÏLa ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈≈¿»¿»¿≈
:‡L„e˜ ˙È ‡‰ÎÏ ÔzÈÂ È‰BÏÚ dLÓeÁ¿≈¬ƒƒ≈¿«¬»»¿»

È˙טו  Ï‡¯NÈ È·c ‡iL„e˜ ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈»
:ÈÈ Ì„˜ ÔeL¯ÙÈ Ècƒ«¿¿√»¿»

ÔB‰ÏÎÈÓaטז  ÔÈ·BÁ ÔÈÂÚ ÔB‰ÈÏÚ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¬≈¬»»ƒ¿≈»¿
ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔB‰ÈL„e˜ ˙È ‡·‡BÒa¿¬»»¿≈¬≈¬»¿»

:ÔB‰Lc˜Ó¿«ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Lãwä úà ïäkì ïúðå (ãé)xaC §¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤¨¨
rxFR oi`W ,Wcw zFidl iE`xd̈¨¦§Ÿ¤¤¥¥©
mde oiNg lW zFxR `N` zFrn Fl¨¤¨¥¤ª¦§¥
mrh dPde .i"Xx oFWl .dnExY miUrp©£¦§¨§©¦§¦¥©©
FziWng sqie Wcw lk`i iM :aEzMd©¨¦Ÿ©Ÿ¤§¨©£¦¦
WcTd z` odMl ozpe `Edd WcTd lr©©Ÿ¤©§¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤
F`xTW ipRnE .Wngde oxTd `EdW dGd©¤¤©¤¤§©Ÿ¤¦§¥¤§¨
dnExzM dUrp `EdW Epcnl WcwŸ¤¨©§¤©£¨¦§¨
FhEWtA oFkPd Edfe .Kkl iE`xd xacA§¨¨¨¨§¨§¤©¨¦§

.FWxcnE¦§¨

Cëå:mdxa` iAx azMúà ïäkì ïúðå §¨¨©©¦©§¨¨§¨©©Ÿ¥¤
,LãwäF` .WcTd mr Fnrh ©Ÿ¤©£¦©Ÿ¤

zNn didYWïúðåDnvr zkWFn ¤¦§¤¦©§¨©¤¤©§¨
:xnF` `Ed oke ,DOr zxg`eóñéå §©¤¤¦¨§¥¥§¨©

ïäkì ïúðå åéìò BúéLîçz` ozpe £¦¦¨¨§¨©©Ÿ¥§¨©¤
xEarA ,Kxv oi` iYrC itlE .WcTd©Ÿ¤§¦©§¦¥Ÿ¤©£

zNnåéìò.eh dxez ¦©¨¨
éða éLã÷ úà eìlçé àìå (æè-åè)§Ÿ§©§¤¨§¥§¥

.ìàøNé.mixfl mlik`dl ¦§¨¥§©£¦¨§¨¦
.äîLà ïBò íúBà eàéOäå,mnvr z` §¦¦¨£©§¨¤©§¨

miWcTd z` mlk`A oFr EprhIW¤¦§£¨§¨§¨¥©¨¨¦
Exq`pe EWCwe dnExY mWl ElCadW¤ª§§§¥§¨§¦§§¤¤§
oFdlkinA mBxYW qElwp`e .mdilr£¥¤§ª§§¤¦§¥§¥¨§
oFWl .ok FnBxY Kxvl `NW ,`a`FqA§£¨¤Ÿ§Ÿ¤¦§§¥§

.l"f i"Wx©¦
àìåeixaCn d`xi iM ,FYrC izFpiad §Ÿ£¦¦©§¦¦§¤¦§¨¨

`Ed mipdMA dxdf` e`Nd dGW¤¤©¨©§¨¨©Ÿ£¦
oM m`e ,mixfl dnExYd Elik`i `NW¤Ÿ©£¦©§¨§¨¦§¦¥

didIW WxtPW iE`xíúBà eàéOäå ¨¤§¨¥¤¦§¤§¦¦¨
mipdMd EpirhIW ,l`xUil iEPM¦§¦§¨¥¤©§¦©Ÿ£¦



מי xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy
ּבּתֹורה, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה "את"ים ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמּׁשלׁשה

וכן עצמֹו. ּבאדם יג)ׁשּמדּברים ו מלאת (במדבר "ּביֹום : ְְְְְְִֵֶַַָָָֹ
וכן עצמֹו; את יביא הּוא אתֹו", יביא נזרֹו (דברים ימי ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

ו) ּכלד עצמֹו, את קבר הּוא – בּגי" אתֹו "וּיקּבר :ְְִֶַַַַַָָֹֹ
ּב'ּספרי' .נדרׁש ְְִִֵַַ

ß xii` 'h iyily mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½
øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´
-ìëìe íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é øLà ìàøNéa§¦§¨¥À£¤̧©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ§¨

:äìòì ýåýéì eáéø÷é-øLà íúBáãð¦§½̈£¤©§¦¬©«Ÿ̈−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰È¯„∑(ב .זֹוהרי ∑Ì˙B·„.עלי הרי (חולין ƒ¿≈∆ֲֵַָƒ¿»ֲֵ

(èé):íéfòáe íéáNka ø÷aa øëæ íéîz íëðöøì¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈©§¨¦−¨«¦¦«

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èaיח  Ïk ÌÚÂ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈
ÏÎÏ da¯˜ ·¯˜È Èc Ï‡¯NÈ· ‡¯Bib ÔÓeƒƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈À¿»≈¿»
ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc ÔB‰˙·„ ÏÎÏe ÔB‰È¯„ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿√»¿»

:‡˙ÏÚÏ«¬»»

È¯B˙aיט  ‡¯eÎc ÌÈÏL ÔBÎÏ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¿¿ƒ¿»¿≈
:‡ifÚ·e ‡i¯Ó‡a¿ƒ¿«»¿ƒ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Elk`i xW`M dnW` oFr l`xUil§¦§¨¥£©§¨©£¤Ÿ§
l`rnWi iAx Kxvd dOle ,miWcTd©¨¨¦§¨¨ª§©©¦¦§¨¥

mnvrA FWxcl(bi e `Up ixtq)`NW cFre . §¨§§©§¨¦§¦¨Ÿ§¤Ÿ
`Ed `N` ,cEnlYA e`Nd df xMfdª§©¤©¨©©§¤¨
.oixEQ`d lM x`WaM oM zFUrl xEq`̈©£¥§¦§¨¨¨¦¦

ìáàiM aEzMd mrhìàøNé éðaKWnp £¨©©©¨¦§¥¦§¨¥¦§©
l`xUi ipA ElNgi `le ,dlrnl§©§¨§Ÿ§©§§¥¦§¨¥
Enixi xW` z` l`xUi ipA iWcw z ¤̀¨§¥§¥¦§¨¥¥£¤¨¦
lk`i `NW xfA zipW dxdf` `Ede ,'dl©§©§¨¨¥¦§¨¤ŸŸ©
Wprd FA xiMfdl dvxIW xEarA ,WcwŸ¤©£¤¦§¤§©§¦¨Ÿ¤
xW`M 'Fbe mnvr z` E`iVde :xn`e§¨©§¦¦¤©§¨§©£¤
EdEWxC EpizFAxe .mdiWcw z` Elk`iŸ§¥¨§¥¤§©¥¨§

Exn` ,lah lk`A FxEYi ipRnoixcdpq) ¦§¥¦§Ÿ¤¤¤¨§©§¤§¦

(.bt,dzinA `EdW lah lkF`l oiPn :¦©¦§¥¤¤¤§¦¨
:xn`PWéða éLã÷ úà eìlçé àìå ¤¤¡©§Ÿ§©§¤¨§¥§¥

,'äì eîéøé øLà úà ìàøNéoicizrA ¦§¨¥¥£¤¨¦©©£¦¦
lENg lENg siNie ,xAcn aEzMd mxzl¦§Ÿ©¨§©¥§©¦¦¦

.dnExYn¦§¨
ìáàmipdM zxFzA(o`M):iz`vnàìå £¨§©Ÿ£¦¨¨¨¦§Ÿ

,eìlçéz`e KQd z` `iadl §©§§¨¦¥©¨§¥
.dzFXd,ìàøNé éða éLã÷ úàlr ©¤¤¨§¥§¥¦§¨¥©

,Wnge oxw oiaIg l`xUi ipA iWcẅ§¥§¥¦§¨¥©¨¦¤¤§Ÿ¤
.Wnge oxw miFB iWcw lr oiaIg oi`e§¥©¨¦©¨§¥¦¤¤§Ÿ¤
,laHAW dnExYd lr oiaIg Edi lFkï§©¨¦©©§¨¤©¤¤

xnFl cEnlY,'äì eîéøé øLà úà ©§©¥£¤¨¦©
lr oiaIg oi`e miaIg md mxEOd lr©©¨¥©¨¦§¥©¨¦©

.laHAW dnExYdïBò íúBà eàéOäå ©§¨¤©¤¤§¦¦¨£

,äîLàoiaIg laHd lr s`W cOln ©§¨§©¥¤©©©¤¤©¨¦
.dzin¦¨

äæåip`W `N` .`xnBd KxcM Fpi` §¤¥§¤¤©§¨¨¤¨¤£¦
dzFXde KQd iEAx xnF`¥¦©¨§©¤
,dlik` llkA dIzW iM ,`Yknq ©̀§©§¨¦§¦¨¦§©£¦¨
inlWExiA Wxtn KM ,opAxCn dkiqe§¦¨¦§©¨¨¨§Ÿ¨¦©§¦

(`"d a"t ipW xUrn)lahA xn`W ipRnE . ©£¥¥¦¦§¥¤¨©§¤¤
ìàøNé éða éLã÷ úà eìlçé àìå§Ÿ§©§¤¨§¥§¥¦§¨¥
,'dl EPOn mixdl oicizr mdW xEarA©£¤¥£¦¦§¨¦¦¤©
Wcw `xwPd `Ed mxEOdW dGn EWxC̈§¦¤¤©¨©¦§¨Ÿ¤

llkA EPpi` oM m`e ,laHd `lék Ÿ©¤¤§¦¥¥¤¦§©¦
äââLa Lã÷ ìëàé(ci wEqR)aIgzIW Ÿ©Ÿ¤¦§¨¨¨¤¦§©¥

:dpWe xfg KklE .WngAíúBà eàéOäå §Ÿ¤§¨¨©§¨¨§¦¦¨
,äîLà ïBòlaHd lr s`W cOln £©§¨§©¥¤©©©¤¤

`id lahAW dnExYd iM ,dzin oiaIg©¨¦¦¨¦©§¨¤§¤¤¦
dGd aEzMd iM llMde .o`M dxMfdW¤ª§§¨¨§©§¨¦©¨©¤
WcTd lr dNgY Wpre xidfde ,lahA§¤¤§¦§¦§¨©§¦¨©©Ÿ¤
EnixIW lr xidfde xfge ,mxEOd©¨§¨©§¦§¦©¤¨¦

.EpizFAx Wxcn itM ,cizrAfi dxez ¤¨¦§¦¦§©©¥
.íúBáãð ìëìe íäéøãð ìëì (çé)§¨¦§¥¤§¨¦§¨

,íäéøãð.ilr ixd xnF`d ¦§¥¤¨¥£¥¨©
,íúBáãð.i"Xx oFWl .Ff ixd xnF`d ¦§¨¨¥£¥§©¦

aEzMd xn`W xEarA ,ipirA d`xPde§©¦§¤§¥©©£¤¨©©¨
(`k wEqR)xn`i oke ,dacpl F` xcp `Ntl ¨§©¥¤¤¦§¨¨§¥Ÿ©

qp zWxtA mFwn lkAmik(g b eh xAcOA), §¨¨§¨¨©§¨¦©¦§¨

zWtp LMxrA xcp `lti iM :okeoNdl) §¥¦©§¦¤¤§¤§§§¨Ÿ§©¨

(a fkxifp zWxtA oke ,(a e xAcOA)iM , §¥§¨¨©¨¦©¦§¨¦
,EPOn `lRIW xaC lr `Ad `Ed xcPd©¤¤©¨©¨¨¤¦¨¥¦¤
iOr dUrY m` Fl xSA 'dl xCIW¤¦Ÿ©©©¦©£¤¦¦
z`Gd dxSd on ipliSdl `iltdl§©§¦§©¦¥¦¦©¨¨©Ÿ
xCIe :oiprM ,minlW F` dlFr `ia`̈¦¨§¨¦§¦§©©¦©
icOr midl` didi m` xn`l xcp awri©£Ÿ¤¤¥Ÿ¦¦§¤¡Ÿ¦¦¨¦

(k gk ziW`xA)'dl xcp l`xUi xCIe , §¥¦©¦©¦§¨¥¤¤©
oYY ozp m` xn`Ie(a `k xAcOA)ExcIe , ©Ÿ©¦¨Ÿ¦¥©¦§¨©¦§

mixcp(fh ` dpFi).mNM oke , §¨¦¨§¥ª¨
eðéúBaøåExn`(`"n `"t miPw)Edf i` : §©¥¨§¦¦¥¤

.dlFr ilr ixd xnF`d ,xcp¤¤¨¥£¥¨©¨
oiA dnE .dlFr Ff ixd xnF`d ,dacp§¨¨¨¥£¥¨©¥
aIg apbp F` zn xcp ,dacpl xcp¤¤¦§¨¨¤¤¥¦§©©¨
wENgd ciBdl ,'Eke FzEixg`A§©§¨§§©¦©¦
mzxvA mixcFPd KxC iM .mdipiAW¤¥¥¤¦¤¤©§¦§¨¨¨
ilr dfA icOr midl` didi m` xn`l¥Ÿ¦¦§¤¡Ÿ¦¦¨¦¨¤¨©
`xTi `l dfe ,gaf F` dlFr zFUrl©£¨¤©§¤Ÿ¦¨¥
cIn oYie EWixti xW`e ,mzq dacp§¨¨§¨©£¤©§¦§¦¥¦¨
FgEx dacp oYOd zrA iM ,dacp `Ed§¨¨¦§¥©©©¨§¨

.FzF`
äpäådlFr aixwIW oiA iM aEzMd xn` §¦¥¨©©¨¦¥¤©§¦¨

,Fzxv lr xcp xW` minlW F`§¨¦£¤¨©©¨¨
didi ,FgEx zacpA mzF` aixwIW F`¤©§¦¨§¦§©¦§¤
iE`x xcPd iM aWgp ilE` ,minŸ¦©©§Ÿ¦©¤¤¨
mrh dfe .dacPd on xzFi minY FzFidl¦§¨¦¥¦©§¨¨§¤©©

.aEzMdhi dxez ©¨



`xenמב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy
i"yx£ÌÎˆ¯Ï∑ אתכם לרּצֹות הראּוי ּדבר הביאּו ƒ¿…¿∆ְְִֶֶַָָָָָ

ואיזהּו ּבלע"ז; אפיישמנ"ט לרצֹון, לכם ׁשּיהא ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָלפני,
לרצֹון? ÌÈfÚ·e.הראּוי ÌÈ·Nka ¯˜aa ¯ÎÊ ÌÈÓz∑ ְָָָ»ƒ»»«»»«¿»ƒ»ƒƒ

ואינֹו וזכרּות ּתּמּות צרי אין העֹוף ּבעֹולת ְְְְֲִֵֵַַַָָָאבל
אבר  ּבחסרֹון אּלא ּבמּום, .נפסל ְְְְִֵֶֶָָָ

(ë)äéäé ïBöøì àì-ék eáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−¦«§¤¬
:íëì̈¤«

(àë)øãð-àlôì ýåýéì íéîìL-çáæ áéø÷é-ék Léàå§¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ
ïBöøì äéäé íéîz ïàvá Bà ø÷aa äáãðì Bà́¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ¨¦³¦«§¤Æ§¨½

:Ba-äéäé àì íeî-ìk̈−¬Ÿ¦«§¤«
i"yx£¯„Œ‡lÙÏ∑ּבדּבּורֹולהפריׁש. ¿«≈∆∆ְְְִִַ

(áë)Bà áøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøeò©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ´
älà eáéø÷ú-àì úôléeðzú-àì äMàå ýåýéì ©¤½¤«Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À«Ÿ¦§¬

:ýåýéì çaænä-ìò íäî¥¤²©©¦§¥−©©«Ÿ̈«
i"yx£˙¯eÚ∑ מּום ׁשל ּדבר נקבה,ׁשם ּבלׁשֹון עּורֹון , «∆∆ְְִִֵֵֶָָָָ

עּורת  ׁשל מּום ּבֹו יהא e·L¯.ׁשּלא B‡∑ לא ְֵֶֶֶֶַֹ»ֹ
לה)∑ıe¯Á.יהיה  אֹו(בכורות ׁשּנסּדק עין ׁשל ריס ְִֶ»ְִִִֶֶַַ

נפּגמה  אֹו ׁשּנס ּדקה ׂשפתֹו וכן ∑ÏaÈ˙.ׁשּנפּגם, ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָ«∆∆
ּבלע"ז ו  ּולׁשֹון ∑b¯·.רוא"ה יּלפת; וכן חזזית, מין ְַַ»»ְְֲִִֵֶֶַָ

ּכמֹו כט)"יּלפת", טז ׁשאחּוזה (שופטים ׁשמׁשֹון", "וּילּפת : ְְְֲִִֶֶֶַַָֹ
רפּואה  לּה ׁשאין מיתה, יֹום עד ∑e·È¯˜˙Œ‡Ï.ּבֹו ְִֵֶַָָָ…«¿ƒ

ׁשחיטתן  ועל הקדׁשן על להזהיר ּפעמים, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשלׁש
ּדמן זריקת ו)ועל ez˙Œ‡Ï.(תמורה ‰M‡Â∑ אזהרת ְְִַַָָ¿ƒ∆…ƒ¿ְַַָ

.הקטרתן  ְַָָָ

(âë)Búà äNòz äáãð èeì÷å òeøN äNå øBLå§¬¨¤−¨´©§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½
:äöøé àì øãðìe§¥−¤¬Ÿ¥«¨¤«

i"yx£Úe¯N∑מחברֹו ּגדֹול ּפרסֹותיו ∑ËeÏ˜Â.אבר »«ֲֵֵֵָָ¿»ְַָ
‡˙B.קלּוטֹות  ‰NÚz ‰·„∑ הּבית ∑Ïe„¯.לבדק ְ¿»»«¬∆…ְִֶֶַַ¿≈∆

È¯ˆ‰.לּמזּבח (ת"כ) ‡Ï∑?לרּצֹות ּבא הקּדׁש איזה ְִֵַַ…≈»∆ְְֵֵֶֶַָ
זה  אֹומר: הּמזּבח הוי .הקּדׁש ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַ

Ï‡כ  È¯‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc Ïk…ƒ≈»»¿»¿¬≈»
:ÔBÎÏ È‰È ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¿≈¿

ÈÈכא  Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ·¯˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈¿»≈ƒ¿«¿«»√»¿»
‡Ú· B‡ È¯B˙a ‡z·„Ï B‡ ‡¯„ ‡L¯ÙÏ¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈¿»»
:d· È‰È ‡Ï ‡ÓeÓ Ïk ‡ÂÚ¯Ï È‰È ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿«¬»»»»¿≈≈

‚¯·Ôכב  B‡ ÔÏaÈ B‡ ˜ÈÒÙ B‡ ¯È·˙ B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»«¿»
‡a¯˜Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔÊÊÁ B‡¬»»»¿»¿ƒ≈√»¿»¿À¿»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔB‰pÓ Ôez˙ ‡Ï»ƒ¿ƒ¿««¿¿»√»¿»

aÚz„כג  ‡z·„ ¯ÈqÁÂ ¯ÈzÈ ¯n‡Â ¯B˙Â¿¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿«¿»«¿≈
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡¯„Ïe d˙È»≈¿ƒ¿»»¿≈¿«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

).Búà äNòz äáãð (âë.ziAd wcal §¨¨©£¤Ÿ§¤¤©©¦
äöøé àì øãðìeEdf i` ,gAfOl , §¥¤Ÿ¥¨¤©¦§¥©¥¤

WCwd df xnF` ied zFSxl `AW WCwd¤§¥¤¨§©¡¥¥¤¤§¥
Kixv df itlE .i"Xx oFWl .gAfn¦§¥©§©¦§¦¤¨¦

:WxcPWàì øãðìe Búà äNòz äáãð ¤¦§§¨¨©£¤Ÿ§¥¤Ÿ
,äöøéF` dacp FzF` dUrPW ,xn`i ¥¨¤Ÿ©¤©£¤§¨¨

lr oFvxl `l la` ,ziAd wcal xcp¤¤§¤¤©©¦£¨Ÿ§¨©
xcp oiA oi` iM ,gAfOddGd oiprA dacpE ©¦§¥©¦¥¥¤¤§¨¨¨¦§¨©¤

ziAd wcal oixYn mdipW ,mElM§§¥¤ª¨¦§¤¤©©¦
,aEzMd df xiMfd xakE .gAfOl oixEq`e©£¦©¦§¥©§¨¦§¦¤©¨

mzFacp lklE mdixcp lkl :dlFrAwEqR) §¨§¨¦§¥¤§¨¦§¨¨

(gidacpl F` xcp `Ntl :minlWaE ,wEqR) ¦§¨¦§©¥¤¤¦§¨¨¨

(`kmipdM zxFzA EpizFAx Wxcn Kke .§¨¦§©©¥§©Ÿ£¦
(o`M). ¨

ïëzéåiM ,`xwOd oFWl aEXiA oTzPW §¦¨¥¤§©¥§¦§©¦§¨¦
wcal zFacPd axW xEarA©£¤Ÿ©§¨§¤¤

oMWOA xn`W FnM ,ziAd(ak dl zFnW): ©©¦§¤¨©©¦§¨§

'd znExY z` E`iad al aicp lMmW) Ÿ§¦¥¥¦¥§©¨

(ck mWWCwOA oke ,(fi hk `Îd"c)xWiA ip` ¨§¥©¦§¨£¦§Ÿ¤
ipW ziaA oke ,iYaCpzd iaal` `xfr) §¨¦¦§©©§¦§¥§©¦¥¦¤§¨

(caEzM oke ,midl`d zial dacPd mr :¦©§¨¨§¥¨¡Ÿ¦§¥¨
ziAd wcaA(d ai aÎmikln)xW` sqM lM : §¤¤©©¦§¨¦Ÿ¤¤£¤

`Ede ,'d ziA `iadl Wi` al lr dlri©£¤©¤¦§¨¦¥§
.dacPd©§¨¨
,íòhäåaEIg ziAd wcA oiprA oi` iM §©©©¦¥§¦§©¤¤©©¦¦

bdpnE ,WtPd zacp wx©¦§©©¤¤¦§©
E`iai dacpA iM ziAd wcal mipzFPd©§¦§¤¤©©¦¦¦§¨¨¨¦
xiMfIW mFwn lM Kkitl ."oipal Ff ixd"£¥§¦§¨§¦¨¨¨¤©§¦

WxtIW cr ,ziAd wcal `Ed mzq dacp§¨¨§¨§¤¤©©¦©¤§¨¥
xiMfdW FnM minlW gafl F` dlFrl FA§¨§¤©§¨¦§¤¦§¦

dlrnl(`kÎgi miwEqtA). §©§¨¦§¦

øãpäåLl ,gAfOd iWcwl mzq xn`i §©¤¤Ÿ©§¨§¨§¥©¦§¥©§
dcFY gaf gAf`(fi fhw miNdY), ¤§©¤©¨§¦¦

FOr lkl `p dcbp mNW` 'dl ixcp§¨©©£©¥¤§¨¨§¨©
'd ziA zFxvgA(hiÎgi mW mW)Lzia `a` , §©§¥¨¨¨Ÿ¥§

ixcp Ll mNW` zFlFra(bi eq mW)ilr , §£©¥§§¨¨¨¨©
Kl zcFY mNW` Lixcp midl`(bi ep mW), ¡Ÿ¦§¨¤£©¥Ÿ¨¨

m` ,E`iai mixcpA gAfOl mipzFPde§©§¦©¦§¥©¦§¨¦¨¦¦
.dlFrA eiptl `a` midl` ipgilvi©§¦¥¦¡Ÿ¦¨Ÿ§¨¨§¨

CëéôìeF` xFWe :o`kA aEzMd xn`i §¦¨Ÿ©©¨§¨§
dUrY dacp hElwe rExU dU¤¨©§¨§¨¨©£¤
'dl xcplE ,FAl EPaci xW` lkl ,FzŸ̀§¨£¤¦§¤¦§¥¤©



מג xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy
i"yx£ÌÎˆ¯Ï∑ אתכם לרּצֹות הראּוי ּדבר הביאּו ƒ¿…¿∆ְְִֶֶַָָָָָ

ואיזהּו ּבלע"ז; אפיישמנ"ט לרצֹון, לכם ׁשּיהא ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָלפני,
לרצֹון? ÌÈfÚ·e.הראּוי ÌÈ·Nka ¯˜aa ¯ÎÊ ÌÈÓz∑ ְָָָ»ƒ»»«»»«¿»ƒ»ƒƒ

ואינֹו וזכרּות ּתּמּות צרי אין העֹוף ּבעֹולת ְְְְֲִֵֵַַַָָָאבל
אבר  ּבחסרֹון אּלא ּבמּום, .נפסל ְְְְִֵֶֶָָָ

(ë)äéäé ïBöøì àì-ék eáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−¦«§¤¬
:íëì̈¤«

(àë)øãð-àlôì ýåýéì íéîìL-çáæ áéø÷é-ék Léàå§¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ
ïBöøì äéäé íéîz ïàvá Bà ø÷aa äáãðì Bà́¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ¨¦³¦«§¤Æ§¨½

:Ba-äéäé àì íeî-ìk̈−¬Ÿ¦«§¤«
i"yx£¯„Œ‡lÙÏ∑ּבדּבּורֹולהפריׁש. ¿«≈∆∆ְְְִִַ

(áë)Bà áøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøeò©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ´
älà eáéø÷ú-àì úôléeðzú-àì äMàå ýåýéì ©¤½¤«Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À«Ÿ¦§¬

:ýåýéì çaænä-ìò íäî¥¤²©©¦§¥−©©«Ÿ̈«
i"yx£˙¯eÚ∑ מּום ׁשל ּדבר נקבה,ׁשם ּבלׁשֹון עּורֹון , «∆∆ְְִִֵֵֶָָָָ

עּורת  ׁשל מּום ּבֹו יהא e·L¯.ׁשּלא B‡∑ לא ְֵֶֶֶֶַֹ»ֹ
לה)∑ıe¯Á.יהיה  אֹו(בכורות ׁשּנסּדק עין ׁשל ריס ְִֶ»ְִִִֶֶַַ

נפּגמה  אֹו ׁשּנס ּדקה ׂשפתֹו וכן ∑ÏaÈ˙.ׁשּנפּגם, ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָ«∆∆
ּבלע"ז ו  ּולׁשֹון ∑b¯·.רוא"ה יּלפת; וכן חזזית, מין ְַַ»»ְְֲִִֵֶֶַָ

ּכמֹו כט)"יּלפת", טז ׁשאחּוזה (שופטים ׁשמׁשֹון", "וּילּפת : ְְְֲִִֶֶֶַַָֹ
רפּואה  לּה ׁשאין מיתה, יֹום עד ∑e·È¯˜˙Œ‡Ï.ּבֹו ְִֵֶַָָָ…«¿ƒ

ׁשחיטתן  ועל הקדׁשן על להזהיר ּפעמים, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשלׁש
ּדמן זריקת ו)ועל ez˙Œ‡Ï.(תמורה ‰M‡Â∑ אזהרת ְְִַַָָ¿ƒ∆…ƒ¿ְַַָ

.הקטרתן  ְַָָָ

(âë)Búà äNòz äáãð èeì÷å òeøN äNå øBLå§¬¨¤−¨´©§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½
:äöøé àì øãðìe§¥−¤¬Ÿ¥«¨¤«

i"yx£Úe¯N∑מחברֹו ּגדֹול ּפרסֹותיו ∑ËeÏ˜Â.אבר »«ֲֵֵֵָָ¿»ְַָ
‡˙B.קלּוטֹות  ‰NÚz ‰·„∑ הּבית ∑Ïe„¯.לבדק ְ¿»»«¬∆…ְִֶֶַַ¿≈∆

È¯ˆ‰.לּמזּבח (ת"כ) ‡Ï∑?לרּצֹות ּבא הקּדׁש איזה ְִֵַַ…≈»∆ְְֵֵֶֶַָ
זה  אֹומר: הּמזּבח הוי .הקּדׁש ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַ

Ï‡כ  È¯‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc Ïk…ƒ≈»»¿»¿¬≈»
:ÔBÎÏ È‰È ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¿≈¿

ÈÈכא  Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ·¯˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈¿»≈ƒ¿«¿«»√»¿»
‡Ú· B‡ È¯B˙a ‡z·„Ï B‡ ‡¯„ ‡L¯ÙÏ¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈¿»»
:d· È‰È ‡Ï ‡ÓeÓ Ïk ‡ÂÚ¯Ï È‰È ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿«¬»»»»¿≈≈

‚¯·Ôכב  B‡ ÔÏaÈ B‡ ˜ÈÒÙ B‡ ¯È·˙ B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»«¿»
‡a¯˜Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔÊÊÁ B‡¬»»»¿»¿ƒ≈√»¿»¿À¿»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔB‰pÓ Ôez˙ ‡Ï»ƒ¿ƒ¿««¿¿»√»¿»

aÚz„כג  ‡z·„ ¯ÈqÁÂ ¯ÈzÈ ¯n‡Â ¯B˙Â¿¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿«¿»«¿≈
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡¯„Ïe d˙È»≈¿ƒ¿»»¿≈¿«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

).Búà äNòz äáãð (âë.ziAd wcal §¨¨©£¤Ÿ§¤¤©©¦
äöøé àì øãðìeEdf i` ,gAfOl , §¥¤Ÿ¥¨¤©¦§¥©¥¤

WCwd df xnF` ied zFSxl `AW WCwd¤§¥¤¨§©¡¥¥¤¤§¥
Kixv df itlE .i"Xx oFWl .gAfn¦§¥©§©¦§¦¤¨¦

:WxcPWàì øãðìe Búà äNòz äáãð ¤¦§§¨¨©£¤Ÿ§¥¤Ÿ
,äöøéF` dacp FzF` dUrPW ,xn`i ¥¨¤Ÿ©¤©£¤§¨¨

lr oFvxl `l la` ,ziAd wcal xcp¤¤§¤¤©©¦£¨Ÿ§¨©
xcp oiA oi` iM ,gAfOddGd oiprA dacpE ©¦§¥©¦¥¥¤¤§¨¨¨¦§¨©¤

ziAd wcal oixYn mdipW ,mElM§§¥¤ª¨¦§¤¤©©¦
,aEzMd df xiMfd xakE .gAfOl oixEq`e©£¦©¦§¥©§¨¦§¦¤©¨

mzFacp lklE mdixcp lkl :dlFrAwEqR) §¨§¨¦§¥¤§¨¦§¨¨

(gidacpl F` xcp `Ntl :minlWaE ,wEqR) ¦§¨¦§©¥¤¤¦§¨¨¨

(`kmipdM zxFzA EpizFAx Wxcn Kke .§¨¦§©©¥§©Ÿ£¦
(o`M). ¨

ïëzéåiM ,`xwOd oFWl aEXiA oTzPW §¦¨¥¤§©¥§¦§©¦§¨¦
wcal zFacPd axW xEarA©£¤Ÿ©§¨§¤¤

oMWOA xn`W FnM ,ziAd(ak dl zFnW): ©©¦§¤¨©©¦§¨§

'd znExY z` E`iad al aicp lMmW) Ÿ§¦¥¥¦¥§©¨

(ck mWWCwOA oke ,(fi hk `Îd"c)xWiA ip` ¨§¥©¦§¨£¦§Ÿ¤
ipW ziaA oke ,iYaCpzd iaal` `xfr) §¨¦¦§©©§¦§¥§©¦¥¦¤§¨

(caEzM oke ,midl`d zial dacPd mr :¦©§¨¨§¥¨¡Ÿ¦§¥¨
ziAd wcaA(d ai aÎmikln)xW` sqM lM : §¤¤©©¦§¨¦Ÿ¤¤£¤

`Ede ,'d ziA `iadl Wi` al lr dlri©£¤©¤¦§¨¦¥§
.dacPd©§¨¨
,íòhäåaEIg ziAd wcA oiprA oi` iM §©©©¦¥§¦§©¤¤©©¦¦

bdpnE ,WtPd zacp wx©¦§©©¤¤¦§©
E`iai dacpA iM ziAd wcal mipzFPd©§¦§¤¤©©¦¦¦§¨¨¨¦
xiMfIW mFwn lM Kkitl ."oipal Ff ixd"£¥§¦§¨§¦¨¨¨¤©§¦

WxtIW cr ,ziAd wcal `Ed mzq dacp§¨¨§¨§¤¤©©¦©¤§¨¥
xiMfdW FnM minlW gafl F` dlFrl FA§¨§¤©§¨¦§¤¦§¦

dlrnl(`kÎgi miwEqtA). §©§¨¦§¦

øãpäåLl ,gAfOd iWcwl mzq xn`i §©¤¤Ÿ©§¨§¨§¥©¦§¥©§
dcFY gaf gAf`(fi fhw miNdY), ¤§©¤©¨§¦¦

FOr lkl `p dcbp mNW` 'dl ixcp§¨©©£©¥¤§¨¨§¨©
'd ziA zFxvgA(hiÎgi mW mW)Lzia `a` , §©§¥¨¨¨Ÿ¥§

ixcp Ll mNW` zFlFra(bi eq mW)ilr , §£©¥§§¨¨¨¨©
Kl zcFY mNW` Lixcp midl`(bi ep mW), ¡Ÿ¦§¨¤£©¥Ÿ¨¨

m` ,E`iai mixcpA gAfOl mipzFPde§©§¦©¦§¥©¦§¨¦¨¦¦
.dlFrA eiptl `a` midl` ipgilvi©§¦¥¦¡Ÿ¦¨Ÿ§¨¨§¨

CëéôìeF` xFWe :o`kA aEzMd xn`i §¦¨Ÿ©©¨§¨§
dUrY dacp hElwe rExU dU¤¨©§¨§¨¨©£¤
'dl xcplE ,FAl EPaci xW` lkl ,FzŸ̀§¨£¤¦§¤¦§¥¤©

xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy

(ãë)ýåýéì eáéø÷ú àì úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ©§¦−©«Ÿ̈®
:eNòú àì íëöøàáe§©§§¤−¬Ÿ©«£«

i"yx£˙e¯ÎÂ ˜e˙Â ˙e˙ÎÂ CeÚÓe∑ ּבּגיד אֹו .ּבּביצים »¿»¿»¿»ִִֵַַ
CeÚÓ∑ ּבּיד מעּוכין יֹותר ∑e˙k˙.ּביציו ּכתּוׁשים, »ְְִֵָָ»ְִֵ

לה)מּמעּו ׁשּנפסקּו∑e˙˜.(בכורות עד ּבּיד, ּתלּוׁשין ִָ»ְְְְִִֶַָ
הּכיס, ּבתֹו הם נתּונים אבל ּבהן, ׁשּתלּויים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָחּוטים

נתלׁש לא ּבּכיס ∑e¯ÎÂ˙.והּכיס ועֹודן ּבּכלי .ּכרּותין ְְִִַַֹ¿»ְְְִִִַַָ
CeÚÓe∑ ּבארּמית לׁשֹונֹו זהּו מריס", "ודי  ּתרּגּומֹו: »ְְְְֲִִִֶַַַ

'ּכתיׁשה' ּכמֹו∑e˙ÎÂ˙.לׁשֹון רסיס", "ודי ּתרּגּומֹו: ְְִָ¿»ְְְְִִַ

ו) ּבקי (עמוס רסיסים הּגדֹול "הּבית וכן : ּדּקֹות", עֹות ְְְִִִִֵַַַַָ
ב) פ המרּסס (שבת ˙eNÚ.קנה ‡Ï ÌÎˆ¯‡·e∑ ּדבר ְֶַָָֻ¿«¿¿∆…«¬ָָ

טמאה  ואפּלּו וחּיה, ּבהמה ׁשּום לסרס לכזה, ; ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשאי  ּבארצכם; אׁשר ּכל לרּבֹות "ּבארצכם", ְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָנאמר:

ּבארץ  אּלא הּסרּוס על נצטּוּו לא לֹומר: ׁשהרי אפׁשר , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבין  נֹוהגת הּגּוף חֹובת וכל הּוא, הּגּוף חֹובת ְֵֵֶֶַַַַָסרּוס

לארץ  ּבחּוצה ּבין .ּבארץ ְֵֶֶָָָָָ

(äë)íëéäìà íçì-úà eáéø÷ú àì øëð-ïa ãiîe¦©´¤¥À̈¬Ÿ©§¦²¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−
eöøé àì ía íeî íäa íúçLî ék älà-ìkî¦¨¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ´½̈¬Ÿ¥«¨−

ñ :íëì̈¤«
i"yx£¯ÎŒÔa „iÓe∑ ּכהן ּביד קרּבן ׁשהביא נכרי ƒ«∆≈»ְְְִִֵֵֶַָָָֹ

מּום  ּבעל לֹו ּתקריבּו לא לּׁשמים, ואףֿעלֿלהקריבֹו ; ְְְְִִִַַַַַַַַָֹ
אּלאֿאםֿ נח ּבני לקרּבן מּומים ּבעלי נאסרּו ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּפי

ׁשּבּׂשדֹות ּבּבמה נֹוהגת זאת אבר, מחּסרי ו)ּכן ,(תמורה ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

ּתמימה  אבל ּתקריבּוה, לא ׁשּבּמׁשּכן הּמזּבח על ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹאבל
מהם, יג)ּתקּבלּו איׁש",(חולין "איׁש למעלה: נאמר לכ ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָ

ּכיׂשראל  ּונדבֹות נדרים ׁשּנֹודרים הּנכרים, את .לרּבֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
Ì˙ÁLÓ∑ חּבּולהֹון.ÌÎÏ eˆ¯È ‡Ï∑ עליכם כּפר ל. »¿»»ְִ…≈»»∆ְֲֵֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr l jxk zegiy ihewl)

הּגֹוים את לרּבֹות איׁש, כה)איׁש כב, אין (רש"י הרי וקׁשה, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָ
מּתר  ּומּדּוע הּבית, ּבדק לחּזּוק נדבה אֹו נדר מּגֹוי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻמקּבלים

ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן. מּמּנּו הּמקּדׁשלקּבל נֹועד ּבית ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
א ּבבנּיתֹו. ּגֹוי לׁשּתף ואין ּביׂשראל, הּׁשכינה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלהׁשראת

והקרבת הּמזּבח ּכּפרה ּכמקֹום ׁשּנקּבע ּבמקֹום עמד ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
קרּבנֹות; ונח אדם הקריבּו וׁשם הּבריאה, מּתחּלת ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָֹקרּבנֹות

קרּבן. עליו להקריב זּכאי ונח, אדם מּזרע ּגֹוי, ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֹוגם

(åë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

‚ÈÊ¯כד  È„Â ÛÈÏL È„Â ÒÈÒ¯ È„Â ÒÈ¯Ó È„Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔBÎÚ¯‡·e ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ ‡Ï»¿»¿√»¿»¿«¿¬»«¿¿

˜¯Ôaכה  ˙È Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓeƒ««¿ƒ»¿»¿»À¿«
ÔB‰a ÔB‰ÏeaÁ È¯‡ ÔÈl‡ ÏkÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ»ƒ≈¬≈ƒ¿¿

‡ÓeÓ:ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ÂÚ¯Ï ‡Ï ÔB‰· »¿»¿«¬»¿¿

ÓÈÓÏ¯:כו  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xn`W FnM ,dvxi `l(k wEqRA)`l Ÿ¥¨¤§¤¨©§¨Ÿ
iM ,mkl didi oFvxl `l iM Eaixwz©§¦¦Ÿ§¨¦§¤¨¤¦
"FzF` aixwY dacp" aEzMd xn` `lŸ¨©©¨§¨¨©§¦
xn` la` ,dWxRd lkA `Ad oFWNM©¨©¨§¨©¨¨¨£¨¨©

Búà äNòzEPOn dY` dUrY xnFlM ©£¤Ÿ§©©£¤©¨¦¤
,LgkA zFUrl Lci `vnY xW` lM̈£¤¦§¨¨§©£§Ÿ£

.didi `l oFvxl xcpl la £̀¨§¤¤¨¨Ÿ¦§¤
eëøöäåokYi `l iM ,KM xn`l minkg §ª§§£¨¦¥Ÿ¨¦Ÿ¦¨¥

minEOd EidIW mipR mEWA§¨¦¤¦§©¦
KErOd ENt`e ztNIde axBd mNMª¨©¨¨§©©¤¤©£¦©¨
xcpA oiA oAxw lkA oixEq` zEzMde§©¨£¦§¨¨§¨¥§¥¤
hElTde rExVd didie ,dacpA oiaE¥¦§¨¨§¦§¤©¨©§©¨
`le ,ozvTnA oixYnE ozvTnA oixEq £̀¦§¦§¨¨ª¨¦§¦§¨¨§Ÿ
miaixwOd inEnA dxFYA dkM `vOi¦¨¥¨¨©¨§¥©©§¦¦

(bkÎfh `k lirl)d`nhaE(a ak mW)wNgl §¥§ª§¨¨§©¥

iM Exn` KklE ,zFpAxTABúà äNòz ©¨§¨§¨¨§¦©£¤Ÿ
."FzF` aixwY" FnM EPpi ¥̀¤§©§¦

ïëzéåhElwe rExU dUe xFW iM xn`W §¦¨¥¤¨©¦§¤¨©§¨
ixd" xn`l dacp FzUrl xYnª¨©£§¨¨¥Ÿ£¥
F` xFW ilr ixd" xcp m` la` ,"df¤£¨¦¨©£¥¨©
Fl dvxi `l zgWn EP`iai m` "dU¤¦§¦¤¨§¨Ÿ¥¨¤
KxC lr xn`pe .FxcPn xEhR EPpi`e§¥¤¨¦¦§§Ÿ©©¤¤
oi` iM ,ziAd wcal mdipXW EpizFAx©¥¤§¥¤§¤¤©©¦¦¥

Búà äNòzdfe ,"FzF` aixwY" FnM ©£¤Ÿ§©§¦§¤
.wtq ilA `Ed zn ¡̀¤§¦¨¥

øékæäåPd xYd aEzMdwcal dac §¦§¦©¨¤¥©§¨¨§¤¤
odW hElwe rExUA ziAd©©¦§¨©§¨¤¥
inEn oMW lke ,ohAd on dxiviA oinEn¦©§¦¨¦©¤¤§¨¤¥¥
oFxEr FA xW` ,zxEr ,miPhTd dxwOd©¦§¤©§©¦©¤¤£¤¦¨
Kixv oi`e ,xEaXde ,Fpir dzdMWA§¤¨£¨¥§©¨§¥¨¦

.ztNIde axBd lrA xnFl©©©©¨¨§©©¤¤
ïëzéåxEaW F` zxEr ,waC aEzMd iM §¦¨¥¦©¨¨¥©¤¤¨

F` axB F` zlAi F` uExg F`¨©¤¤¨¨
dacp ,hElwe rExU dUe xFW lke ztNi©¤¤§¨¨¤¨©§¨§¨¨
`l xcplE ,dN`n cg` lkl dUrY©£¤§¨¤¨¥¥¤§¥¤Ÿ

.Ecxi Elr ENt`W ,odn cg` dvxi¥¨¤¤¨¥¤¤£¦¨¥§
úøBúáemipdM(o`M)lM zFAxl oiPn : §©Ÿ£¦¨¦©¦§©¨

,dUe xFWAW oilEqRd©§¦¤§¨¤
xnFl cEnlY,èeì÷å òeøN äNå øBLå ©§©§¨¤¨©§¨

.dUe xFWAW oilEqRd lM zFAxl§©¨©§¦¤§¨¤
EpizFAx Ellke(mW)llkA cFräáãð §¨§©¥¨¦§©§¨¨

,BúBà äNòzlkl dacpl dUri `EdW ©£¤¤¥¨¤¦§¨¨§¨
,mininYd `l la` dvxi xW £̀¤¦§¤£¨Ÿ©§¦¦
xaFr ziAd wcal ozF` WiCwOdW¤©©§¦¨§¤¤©©¦¥

.dUrAck dxez ©£¥



`xenמד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy

(æë)íéîé úòáL äéäå ãìeé ék æò-Bà áNë-Bà øBĹ¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−
ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà úçz©´©¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«¨¤¾§¨§©¬

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£„ÏeÈ Èk∑ּדפן ליֹוצא ב)ּפרט לח .(חולין ƒƒ»≈ְְֵֶָֹ

(çë)íBéa eèçLú àì Bða-úàå Búà äN-Bà øBLå§−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ¦§£−§¬
:ãçà¤¨«

i"yx£BaŒ˙‡Â B˙‡∑(עח חולין ׁשאסּור (ת"כ, ּבנקבה, נֹוהג …¿∆¿ְִֵֵֶָָ
אֹו והּבן האם ּבזכרים לׁשחט נֹוהג ואינֹו ּומּתר הּבת, ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻ

והּבן  האב BaŒ˙‡Â.לׁשחט B˙‡∑(פב ּבנֹו(שם אף ְְִֵַָָֹ…¿∆¿ְַ
.ּבמׁשמע ואֹותֹו ְְְַָ

(èë):eçaæz íëðöøì ýåýéì äãBz-çáæ eçaæú-éëå§¦«¦§§¬¤«©−̈©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«

i"yx£eÁaÊz ÌÎˆ¯Ï∑הּזהרּו זביחתכם, ּתחּלת ƒ¿…¿∆ƒ¿»ְְְֲִִִֶַַָ
הרצֹון? ּומהּו לכם. לרצֹון ‰‰ÌBia‡e.ׁשּתהא ְְֵֶֶַָָָָ««

ÏÎ‡È∑ עלֿמנת ׁשחיטה ׁשּתהא אּלא להזהיר ּבא לא ≈»≈ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשאם  למחר, לאכלֹו עלֿמנת ּתׁשחטּוהּו אל ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכן,
ּדבר  לרצֹון. לכם יהא לא ּפסּול, מחׁשבת ּבֹו ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹּתחׁשבּו

ׁשּפסּול  לּמתעּסק, מּכאן לדעּתכם; "לרצנכם", ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאחר:
לׁשני  ּבּנאכלים ׁשּפרט ואףֿעלּֿפי קדׁשים. ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבׁשחיטת

זביחתן ימים  ׁשּתהא אחד, ליֹום ּבּנאכלין ּופרט חזר , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבזמּנן  לאכלן .עלֿמנת ְְְְִַַָָָָ

(ì)ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àì ìëàé àeää íBia©³©Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤
:ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÏÎ‡È ‡e‰‰ ÌBia∑ ׁשּתהא אּלא להזהיר ּבא לא ««≈»≈ְְְִֵֶֶַָָֹ
אכילה, זמן לּה לקּבע ׁשאם ּכן, עלֿמנת ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשחיטה

כתיב טו)ּכבר ז וגֹו'"(לעיל ׁשלמיו ּתֹודת זבח "ּובׂשר :. ְְְְְִֶַַַָָָ
'‰ È‡∑ּבעיני יקל ואל הּדבר על ּגזר מי .ּדע, ¬ƒְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

(àì):ýåýé éðà íúà íúéNòå éúåöî ízøîLe§©§¤Æ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£Ìz¯ÓLe∑(ת"כ)הּמׁשנה זֹו.Ì˙ÈNÚÂ∑ הּמעׂשה .זה ¿«¿∆ְִַָ«¬ƒ∆ֲֶֶַַ

(áì)éða CBúa ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà eìlçú àìå§³Ÿ§©§Æ¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−§¥´
:íëLc÷î ýåýé éðà ìàøNé¦§¨¥®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

È‰ÈÂכז  „ÈÏÈ˙È È¯‡ ‡fÚ B‡ ¯n‡ B‡ ¯Bzƒ»ƒ»¬≈ƒ¿¿ƒƒ≈
‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBiÓe dn‡ ¯˙a ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ»«ƒ≈ƒ»¿ƒ»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡·¯˜Ï ÈÚ¯zÈ ‡l‰Ïe¿«»ƒƒ¿≈¿»»»À¿»»√»¿»

˙ÔeÒkכח  ‡Ï d¯·ÏÂ dÏ ‡˙ÈN B‡ ‡˙¯B˙Â¿¿»≈»«¿ƒ¿«»ƒ¿
:„Á ‡ÓBÈa¿»«

ÂÚ¯Ï‡כט  ÈÈ Ì„˜ ‡˙„Bz ˙ÒÎ ÔeÒk˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿»√»¿»¿«¬»
:dpÒkz ÔBÎÏ¿ƒ¿À≈

Ú„ל  dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«ƒ¿¬≈»«¿¬ƒ≈«
:ÈÈ ‡‡ ‡¯Ù«̂¿»¬»¿»

ÈÈ:לא  ‡‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â È„Bwt Ôe¯h˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«¿¿»¿¬»¿»

Lc˜˙‡Âלב  ÈL„e˜„ ‡ÓL ˙È ÔeÏlÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿»¿¿«¿ƒ¿««
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡ Ï‡¯NÈ Èa B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Bða úàå Búà (çë),dawpA bdFp Ÿ§¤§¥¦§¥¨
F` oAde m`d hgWl xEq`W¤¨¦§Ÿ¨¥§©¥
xYnE ,mixkfA bdFp Fpi`e ,zAde m`d̈¥§©©§¥¥¦§¨¦ª¨
wqFR .i"Xx oFWl .oAde a`d hgWl¦§Ÿ¨¨§©¥§©¦¥
oiWWFg oi` xnF`d ixacM dkld axd̈©£¨¨§¦§¥¨¥¥§¦

a`d rxfl(.hr oiNg),qElwp` zrC oke , §¤©¨¨ª¦§¥©©ª§§
z`e FzF` oicA `xnBA oFkPd `Ede§©¨©§¨¨§¦§¥

.FpA§
ìáàdawPd xiMfOWM aEzMd KxC £¨¤¤©¨§¤©§¦©§¥¨

m`e ,dxR DzF` zFxwl cEgiA§¦¦§¨¨¨§¦
F` dxtE ,aEzMd xn`IW iE`x did oM¥¨¨¨¤Ÿ©©¨¨¨

ipRn `N` ,DpA z`e DzF` dAUM¦§¨¨§¤§¨¤¨¦§¥
xiMfdW,ãìeé ék æò Bà áNk Bà øBL ¤¦§¦¤¤¥¦¦¨¥

oAde m`d xiMfdeíéîé úòáL äéäå §¦§¦¨¥§©¥§¨¨¦§©¨¦
,Bnà úçzoixMfPd oipiOA iM xn` ©©¦¨©¦©¦¦©¦§¨¦

zxg` devn cFr dUe xFW mdW El`d̈¥¤¥§¤¦§¨©¤¤
`l mixMfPd FpA z`e FzF` iM ,odÄ¤¦§¥§©¦§¨¦Ÿ

.cg` mFiA EhgWihk dxez ¦§£§¤¨
)(àìo`kA ,izFvn mYxnWE mrhe§©©§©§¤¦§©§¨

xnWl l`xUi z` xidfi©§¦¤¦§¨¥¦§Ÿ
minEOA zFpAxTA ExdGIW ,zFvOd©¦§¤¦¨£©¨§¨©¦
mFie draW mcw onGd ixQgnaE¦§ª§¥©§©Ÿ¤¦§¨§

migaGd zFUrle ,m`d dhgWPW¤¦§£¨¨¥§©£©§¨¦
lM llkie ,oFvxl mhgWlE dcFYde§©¨§¨§¨§¨§¦§Ÿ¨
dlrnl oM xiMfd xakE .cgiA zFvOd©¦§§©©§¨¦§¦¥§©§¨

mihRWOaE miTgA(fl hi lirl)mYxnWE : ©ª¦©¦§¨¦§¥§©§¤
.ihRWn lM z`e izTg lM z ¤̀¨ªŸ©§¤¨¦§¨©

,éLã÷ íL úà eìlçú àìå øîàå§¨©§Ÿ§©§¤¥¨§¦
zgWn gaFfe lkFp mkA zidl¦§Ÿ¨¤¥§¥©¨§¨

oxd` ipaA xn`W FnM ,'dlwEqR lirl) ©§¤¨©¦§¥©£Ÿ§¥¨

(axidfIW ,iWcw mW z` ElNgi `le :§Ÿ§©§¤¥¨§¦¤©§¦
F` d`nHd on zFpAxwA§¨§¨¦©ª§¨

.oinEOdal dxez ©¦



מה xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy
i"yx£eÏlÁ˙ ‡ÏÂ∑ מזידין ּדברי על מּמׁשמע לעבר . ¿…¿«¿ְְְֲִִִַַַַָָֹ

ּתלמּודֿלֹומר  מה תחּללּו", "ולא ְְְְֱֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
ּביחיד?"ונקּדׁשּתי" יכֹול ׁשמי. וקּדׁש עצמ מסר ? ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹ

מֹוסר  ּוכׁשהּוא יׂשראל"; ּבני ּבתֹו" ְְְְְִֵֵֵֶַַָּתלמּודֿלֹומר:
הּמֹוסר  ׁשּכל למּות, עלֿמנת עצמֹו ימסר עצמֹועצמֹו ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹ

ּבחנניה, מצינּו ׁשּכן נס; לֹו עֹוׂשין אין הּנס, ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָעלֿמנת
הּנס, עלֿמנת עצמן מסרּו ׁשּלא ועזריה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמיׁשאל

יח)ׁשּנאמר ג מלּכא (דניאל להואֿל ידיע לא "והן : ְְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָָָ
וגֹו'" להויֿל "ידיע מּציל: ולא מּציל .וגֹו'", ְְְְֱִִִֵֶַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz `yz t"y zgiy)

יׂשראל ּבני ּבתֹו לב)ונקּדׁשּתי "מּגיד (כב, הּפסּוק על ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָ
"מה  חז"ל אמרּו ליׂשראל" ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָֹֻּדבריו
החּיּוב  זה, ּבצּוּוי ואף לעׂשֹות". ליׂשראל אֹומר עֹוׂשה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּׁשהּוא
ׁשּכאׁשר  מצינּו, :ּכ הּׁשם, קּדּוׁש על נפׁש מסירת  ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל

איׁש ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות נמחק "הּׁשם סֹוטה אּׁשה ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָמׁשקים
מּתֹו הּקדֹוׁש ׁשמֹו על מוּתר ׁשהּקּב"ה הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָלאׁשּתֹו".

ׁשלֹום. להׁשּכין ּכדי ּכביכֹול, נפׁש', ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ'מסירת

(âì)íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà àéöBnä©¦³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−
ô :ýåýé éðà íéäìàì¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÌÎ˙‡ ‡ÈˆBn‰∑ ּכן ‰'.עלֿמנת È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן «ƒ∆¿∆ְֵַָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ß xii` 'i iriax mei ß

âë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ýåýé éãòBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½
:éãòBî íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−«£¨«

i"yx£'‰ È„ÚBÓ 'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯ac∑ עׂשה «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿¬≈ֲֵ
את  ׁשּמעּברים ּבהם; מלּמדין יׂשראל ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻמֹועדֹות,

לרגל,הּׁשנה  לעלֹות מּמקֹומן ׁשּנעקרּו ּגלּיֹות על ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
לירּוׁשלים  הּגיעּו לא .ועדין ֲִִִִִַַַָֹ

ÈÂ‰ÓÏלג  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡c¿«ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈
:ÈÈ ‡‡ ‡‰Ï‡Ï ÔBÎÏ¿≈»»¬»¿»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

i„ÚBÓ‡ב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬«»
ÔÈl‡ LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ ÔB‰˙È ÔeÚ¯Ú˙ Èc ÈÈ„«¿»ƒ¿»¿»¿¿»¿≈«ƒƒ≈

:È„ÚBÓ Ôep‡ƒ¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(áì),l`xUi ipA KFzA iYWCwpe mrhe§©©§¦§©§¦§§¥¦§¨¥
EpizFAx zrC lr(o`M k"z)zevn ©©©©¥¨¦§©

bxdl zFvnA FnW z` WCwPW ,dUr£¥¤§©¥¥§§¦§¥¨¥
mrh dfe .xarp `le odilràéöBnä £¥¤§Ÿ©£Ÿ§¤©©©¦

íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà¤§¤¥¤¤¦§©¦¦§¨¤
íéäìàì,zFvOd lM llki mrh `EdW ¥Ÿ¦¤©©¦§Ÿ¨©¦§

xEarA mdilr FnW WCwl iE`xW¤¨§©¥§£¥¤©£
Epl`B xW` eicar Epgp`W¤£©§£¨¨£¤§¨¨

.mixvOnbl dxez ¦¦§©¦
.ìàøNé éða ìà øac (á)mipdMl oi` ©¥¤§¥¦§¨¥¥©Ÿ£¦

xW`n xzFi zFcrFOd oiprA wqr¥¤§¦§©©£¥¥£¤
xiMfd `l oM lr ,mdA l`xUil§¦§¨¥¨¤©¥Ÿ¦§¦

Awx eipaE oxd` z`Gd dWxRéða ©¨¨¨©Ÿ©£Ÿ¨¨©§¥
ìàøNé`l iM ,cg`M mNM z` llkIW ¦§¨¥¤¦§Ÿ¤ª¨§¤¨¦Ÿ

.z`Gd dWxRA mitqEOd zFpAxw WxR¥¥¨§§©¨¦©¨¨¨©Ÿ
ìáàzxFzA o`M micrFOd xiMfd £¨¦§¦©£¦¨§©

ini mdW xEarA mipdMŸ£¦©£¤¥§¥
:xn`W FnM mdil` fnxie ,zFpAxTd©¨§¨§¦§Ÿ£¥¤§¤¨©
sFqA xn`e ,'dl dX` mYaxwde§¦§©§¤¦¤©§¨©§

dWxRd(fl wEqR)crFn dN` :xW` 'd i ©¨¨¨¨¥¤£¥£¤
aixwdl Wcw i`xwn mz` E`xwY¦§§Ÿ¨¦§¨¥Ÿ¤§©§¦
,mikqpE gaf dgpnE dlr 'dl dX ¦̀¤©Ÿ¨¦§¨¤©§¨¦
`NW ,mitqEOd x`al Kix`d `l la £̀¨Ÿ¤¡¦§¨¥©¨¦¤Ÿ

.xAcOA mdl EbdpIW dvẍ¨¤¦§£¨¤©¦§¨
éøçàåWngA ux`d i`A dpOW §©£¥¤¨¨¨¥¨¨¤§Ÿ¤

wlgY dN`l :dEve micEwRd©§¦§¦¨¨¥¤¥¨¥
ux`d(bp ek xAcOA)mNM mitqEOd x`A , ¨¨¤©¦§¨¥¥©¨¦ª¨

cIn ux`A mzF` EUrIW qgpR zWxtA§¨¨©¦§¨¤©£¨¨¨¤¦¨
mixERMd mFiA xn` oM lre .zFxFclE§§©¥¨©§©¦¦

(cl fh lirl)z` 'd dEv xW`M UrIe : §¥©©©©£¤¦¨¤
.xAcOA oM dUrW ,dWn¤¤¨¨¥©¦§¨

øékæäåxnrd UaM FGd dWxRAmiwEqR) §¦§¦©¨¨¨©¤¤¨Ÿ¤§¦

(biÎaizxvr iUake(gi wEqR)iM , §¦§¥£¤¤¨¦
odW ,ux`A `N` Ebdpi `NW rEcIA©¨©¤Ÿ¦§£¤¨¨¨¤¤¥

FA xn`W mgNd llbA mi`A(i wEqR): ¨¦¦§©©¤¤¤¨©¨

Dxivw z` mYxvwE ux`d l` E`az iM¦¨Ÿ¤¨¨¤§©§¤¤§¦¨
.cIn mibdFp mnvr minId la` ,'Fbe§£¨©¨¦©§¨£¦¦¨

øékæäåE`xwY xW` 'd icrFnA zAXd §¦§¦©©¨§£¥£¤¦§§

crFn mFi `Ed mBW ,Wcw i`xwn mzŸ̀¨¦§¨¥Ÿ¤¤©¥
oM xg`e .Wcw `xwn FzF` `xwp¦§¨¦§¨Ÿ¤§©©¥
:xn`e EPOn zFcrFOd x`W liCad¦§¦§¨©£¦¤§¨©

,íãòBîa íúà eàø÷z øLàxnFlM £¤¦§§Ÿ¨§£¨§©
iM ,FA EriBIW rEaXd on mFi df i`A§¥¤¦©¨©¤©¦¦
`l `ai FnFiA ,`Ed rEaw zAXd©©¨¨©§¨ŸŸ
zrC lre .FcrFnA FzF` `xwl Kxhvp¦§¨¥¦§Ÿ§£§©©©

EpizFAx(o`M k"z)íúà eàø÷z øLà ©¥¨£¤¦§§Ÿ¨
,íãòBîamY` E`xwYW ,mixEArl fnx §£¨¤¤¨¦¦¤¦§§©¤

.micrFn mdl̈¤£¦
ïBëpäåWExR iM ipirAøLà 'ä éãòBî §©¨§¥©¦¥£¥£¤

Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z¦§§Ÿ¨¦§¨¥Ÿ¤
,éãòBî íä älàdHnl mixMfPd lr ¥¤¥£¨©©¦§¨¦§©¨

'Fbe oFW`xd WcgA ,zFIWxRA(d wEqR), ©¨¨¦©Ÿ¤¨¦§¨

icrFn dN` :zxg` mrR mW xfg okle§¨¥¨©¨©©©¤¤¥¤£¥
'd(c wEqR)oiprA wiqtdW xEarA , ¨©£¤¦§¦§¦§©

:xn` dPde .zAXdøLà 'ä éãòBî ©©¨§¦¥¨©£¥£¤
íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z¦§§Ÿ¨¦§¨¥Ÿ¤¥¤¥

éãòBîzAXd la` ,dcFar zk`lnA £¨¦§¤¤£¨£¨©©¨



`xenמו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy

(â)úaL éòéáMä íBiáe äëàìî äNòz íéîé úLL¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©³
úaL eNòú àì äëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBúaL©¨Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¨−̈´Ÿ©«£®©¨¬

ô :íëéúáLBî ìëa ýåýéì àåä¦Æ©«Ÿ̈½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LL∑?מֹועדֹות אצל ׁשּבת ענין מה ≈∆»ƒְֲִֵֶַַָָ

עליו  מעלין - הּמֹועדֹות את המחּלל ׁשּכל ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָללּמד
הּמֹועדֹות  את המקּים וכל הּׁשּבתֹות, את חּלל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּכאּלּו

הּׁשּבתֹות  את קּים ּכאּלּו עליו מעלין -. ְֲִִִֵֶַַַָָָ

(ã)eàø÷z-øLà Lã÷ éàø÷î ýåýé éãòBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½¦§¨¥−®Ÿ¤£¤¦§§¬
:íãòBîa íúàŸ−̈§«£¨«

i"yx£'‰ È„ÚBÓ ‰l‡∑ מדּבר וכאן ׁשנה, ּבעּבּור מדּבר החדׁשלמעלה .ּבקּדּוׁש ≈∆¬≈ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ּבמֹועדם אתם ּתקראּו ד)אׁשר "אּתם,(כג, ּדרׁשּו: רז"ל ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָֹ
ה'ּירח' מן נׁשּתלׁשל הּירח ּדהּנה לבאר, ויׁש מּוטעין". ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָאפּלּו
מּצד  ּבעּקר היא לראׁש־חדׁש הּמֹולד יֹום ּוקביעת ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹלמעלה,
לפי  ראׁש־חדׁש קֹובעים ׁשאנּו אּלא למעלה; ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹה'מֹולד'

למעלה. ה'מֹולד' הּוא ׁשאז יֹודעים מּזה ּכי למּטה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָהּמֹולד
אחר, ּביֹום ראׁש־חדׁש קבעּו ּבית־ּדין ׁשּכאׁשר אפֹוא, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמּובן
העֹולם  ׁשאין אּלא למעלה; ה'מֹולד' יֹום ׁשּזהּו הּוא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָסימן

ּבֹו. יׁשּתּקף ׁשהּדבר ְִֵֶַַָָָראּוי

(ä)ïéa Lãçì øNò äòaøàa ïBLàøä Lãça©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´
:ýåýéì çñt íéaøòä̈«©§¨®¦¤−©©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa∑ ׁשעֹות Ï‰'.ּולמעלה מּׁשׁש ÁÒt∑ ּפסח"הקרבת" ׁשּׁשמֹו .קרּבן ≈»«¿»ƒְְִֵַָָ∆««ְְְֶֶַַַָָָ

ÓBÈ·e‡ג  ‡„È·Ú „·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡˙·L ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿»»¿»««ƒ»
ÏÎa ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˙aL Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«¿»ƒ√»¿»¿…

:ÔBÎÈ·˙BÓ¿»≈

˙ÔeÚ¯Úד  Èc LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»¿»¿≈«ƒƒ¿»¿
:ÔB‰ÈÓÊa ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿≈

Á¯ÈÏ‡ה  ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa¿«¿»«¿»»¿«¿¿««¿»¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡iLÓL ÔÈa≈ƒ¿«»ƒ¿»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oFzAW zAW DzF` zFUrl ExnWY¦§§©£¨©©©¨
zAWA xidfi iM ,mlFrAW dk`ln lMn¦¨§¨¨¤¨¨¦©§¦§©¨
mB iM o`kA cFr fnxie .zFAx minrR§¨¦©§¦§Ÿ§¨¦©
dgCY `l micrFOd on cg`A F`aA§Ÿ§¤¨¦©£¦Ÿ¦¨¤

.Wtp lk` DA zFUrl©£¨Ÿ¤¤¤
eäîëå'd dEv xW` mixaCd dN` §¨Ÿ¥¤©§¨¦£¤¦¨

mz` zUrl(` dl zFnW)lr , ©£ŸŸ¨§©
dWxRA xiMfi xW` eilke oMWOd©¦§¨§¥¨£¤©§¦©¨¨¨

:zAWA wiqtde ,dIpXdíéîé úLL ©§¦¨§¦§¦§©¨¥¤¨¦
äëàìî äNòz'Fbe(bÎa miwEqR)xfge , ¥¨¤§¨¨§§¦§¨©

xn`e(dÎc miwEqR mW)dEv xW` xaCd df : §¨©¨§¦¤©¨¨£¤¦¨
devOd `ide ,dnExY mkY`n Egw 'd§¥¦§¤§¨§¦©¦§¨
DA wiqtdW xEarA iM ,dpFW`xd̈¦¨¦©£¤¦§¦¨

.dpFW`xA ligzdlE xfgl Kxvdª§©©§Ÿ§©§¦¨¦¨
äéàøezAWA xiMfd `NW ,dGd WExRl §¨¨©¥©¤¤Ÿ¦§¦§©¨

xW`M "'dl dX` mYaxwde"§¦§©§¤¦¤©©£¤
sFqA xn`e ,crFnE crFn lkA xiMfi©§¦§¨¥¥§¨©§

dWxRd(glÎfl miwEqR)'d icrFn dN` : ©¨¨¨§¦¥¤£¥
'dl dX` aixwdl Wcw i`xwn 'Fbe§¦§¨¥Ÿ¤§©§¦¦¤©
zFzAXd oi`W ,'d zFzAW caNn 'Fbe§¦§©©§¤¥©©¨

.'d icrFn llkA¦§©£¥

äéàøedIpXd dWxRA xn` `l iM ,cFr §¨¨¦Ÿ¨©©¨¨¨©§¦¨
(c wEqR)dWn l` 'd xAcie" ¨©§©¥¤¤

,crFnE crFn lkA xn` xW`M "xn`N¥Ÿ©£¤¨©§¨¥¥
zevn did `Ed oFW`xd xEACd iM¦©¦¨¦¨¨¦§©
zAXd mdl xiMfdW `N` ,micrFOd©£¦¤¨¤¦§¦¨¤©©¨
x`al `l ,micrFOd oiC EPOn llWl¦§Ÿ¦¤¦©£¦Ÿ§¨¥
FA xn` `l okle ,eizFxFze eizFvn¦§¨§¨§¨¥Ÿ¨©

Yaxwde"xn` xW`M "'dl dX` m §¦§©§¤¦¤©©£¤¨©
sFQA dxiMfde ,micrFOA(gl wEqtA)mr ©£¦§¦§¦¨©§¨¦

"o`M ExMfp `NW zFacPde mixcPd©§¨¦§©§¨¤Ÿ¦§§¨
minkg Wxcn Edfe .iYWxR xW`M©£¤¥©§¦§¤¦§©£¨¦

Exn`W(o`M k"z)lv` zAW oipr dn : ¤¨§¨¨¦§©©¨¥¤
llkA zAXd oi` iM ,'Eke zFcrFOd©£§¦¥©©¨¦§©
.mdl aEzMd Fknq wx ,llM 'd icrFn£¥§¨©¨§©¨¨¤

,Lã÷ éàø÷î íòèådGd mFIA EidIW §©©¦§¨¥Ÿ¤¤¦§©©¤
WCwl mitq`pe mi`Exw mNMª¨§¦§¤¡¨¦§©¥
uaTdl l`xUi lr `id devn iM ,FzF`¦¦§¨¦©¦§¨¥§¦¨¥
mFId WCwl crFn mFiA midl`d ziaA§¥¨¡Ÿ¦§¥§©¥©
zEqkA l`l lNde dNtzA `iqdxtA§©§¤§¨¦§¦¨§©¥¨¥¦§
FnM ,dYWn mFi FzF` zFUrle ,dIwp§¦¨§©£¦§¤§

dlATA xn`PW(i g dingp)Elk` Ekl : ¤¤¡©©©¨¨§¤§¨§¦§
zFpn EglWe miTYnn EzWE miPnWn©§©¦§©§©¦§¦§¨
Epipc`l mFId WFcw iM Fl oFkp oi`l§¥¨¦¨©©£Ÿ¥
.mkGrn `id 'd zecg iM EavrY l`e§©¥¨¥¦¤§©¦¨ª§¤

dPdeLã÷ àø÷îdcrd i`Exw :oFWNn §¦¥¦§¨Ÿ¤¦§§¥¨¥¨
(fh ` xAcOA)mi`xTd Elk`i ok ixg` , ©¦§¨©£¥¥Ÿ§©§ª¦

(bi h `Îl`EnW)oFIv xd oFkn lM lr :oke , §¥§¥©¨§©¦
d`xwn lre(d c dirWi)zFnFwOd , §©¦§¨¤¨§©§¨©§

i`Exw mdA EvAwzIW mW mi`xwPW¤¦§¨¦¨¤¦§©§¨¤§¥
.dcrd̈¥¨

ñeì÷ðàå`xwi xW` oFWNn F`Ur §ª§§£¨¦§£¤¦§¨
minId zixg`A mkz ¤̀§¤§©£¦©¨¦

(` hn ziW`xA)lkA ,rx`n oFWlmFi §¥¦§§Ÿ¨§¨
EpizFAxe .Wcw mzF` EUrY Erx`IW¤¤¤§©£¨Ÿ¤§©¥

Exn` l"f(gi gk xAcOA ixtq)mrx` : ¨§¦§¦©¦§¨©§¥
xnFlM ,dIwp zEqkaE dYWnaE lk`nA§©£¨§¦§¤¦§§¦¨§©
,minId x`W wgM Llv` mTg `di `NW¤Ÿ§¥ª¨¤§§§Ÿ§¨©¨¦
Wcw lW `xwn mdl dyrY la £̀¨©£¤¨¤¦§¨¤Ÿ¤
,Wcwl lgn WEAlnaE lk`nA mzFPWl§©¨§©£¨§©§¥Ÿ§Ÿ¤

.qElwp` zrC df mbeb dxez §©¤©©ª§§



מז xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy

(å)úBvnä âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−
:eìëàz úBvî íéîé úòáL ýåýéì©«Ÿ̈®¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«

(æ)úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©Æ¨«¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

bÁ‡ו  ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
¯Èht ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ÈhÙc¿«ƒ«»√»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ

:ÔeÏÎÈz≈¿

Ïkז  ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ¿≈¿»
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

).äãBáò úëàìî ìk (æENt` ¨§¤¤£¨£¦
dcFar mkl zFaEWgd zFk`lOd©§¨©£¨¤£¨
,odNW dlHAA qiM oFxqg WIW ,Kxve§Ÿ¤¤¥¤§¦©©¨¨¤¨¤
zxFYn iYpad KM .ca`d xaC oFbM§¨¨¨¨¥¨¥©§¦¦©

mipdM(el bk oNdl)FNg s` lFki :ipYwC Ÿ£¦§©¨§¨¨¦¨©ª
dcFar zk`lnA xEq` `di crFn lW¤¥§¥¨¦§¤¤£¨

.i"Xx oFWl .'Eke§§©¦
epðéàåxn`IW mrH dn iM ,llM oFkp §¥¤¨§¨¦©©©¤Ÿ©

xaC zk`ln dUrY `l aEzMd©¨Ÿ©£¤§¤¤¨¨
lTn zFk`lOd x`W E`aie ,ca`d̈¨¥§¨Ÿ§¨©§¨¦©
zAWA s` xn`IW iE`x oM m`e xngëŸ¤§¦¥¨¤Ÿ©©§©¨
crFn lW FNg ixd oM m`W ,cFre .oM¥§¤¦¥£¥ª¤¥
mde ,ca`d xacA xYOW dxFYA fEnẍ©¨¤ª¨§¨¨¨¨¥§¥

Exn`(.gi dbibg)`N` aEzMd Dxqn `l : ¨§£¦¨Ÿ§¨¨©¨¤¨
Ffi` fnx dxFYA oi`W ,minkgl©£¨¦¤¥©¨¤¤¥
.dxEq` dk`ln Ffi`e zxYn dk`ln§¨¨ª¤¤§¥§¨¨£¨

oFWlEäãBáòzFk`lOd lM `Ed llFM §£¨¥¨©§¨
mgl rAUi Fznc` car ,miWEOXde§©¦¦Ÿ¥©§¨¦§©¨¤

(`i ai ilWn)mipW WW Lcare ,eh mixaC) ¦§¥©£¨§¥¨¦§¨¦

(giLiai` z` Ycare ,(gn gk mW)Fpi`e , §¨©§¨¤Ÿ§¤¨§¥
calA ca`d xacA mFwn mEWA WOWn§©¥§¨§¨¨¨¨¥¦§©
dUrY `l mFId dUrY `l m`W¤¦Ÿ¥¨¤©Ÿ¥¨¤

.xgnl§¨¨
ìáàWExR,äãBáò úëàìîlM £¨¥§¤¤£¨¨

lk` Kxvl Dpi`W dk`ln§¨¨¤¥¨§Ÿ¤Ÿ¤
carY mini zWW :xn`PW oiprM ,Wtp¤¤§¦§¨¤¤¡©¥¤¨¦©£Ÿ

LYk`ln lM ziUre(h k zFnW)lkaE , §¨¦¨¨§©§¤§§¨
dcVA dcFar(ci ` mW)mYcarpe , £¨©¨¤¨§¤¡©§¤

mYrxfpe(h el l`wfgi)car did oiwe , §¦§©§¤§¤§¥§©¦¨¨Ÿ¥
dnc`(a c ziW`xA)`idW dk`lnE , £¨¨§¥¦§¨¨¤¦

`l d`pd zk`ln `id Wtp lk`A§Ÿ¤¤¤¦§¤¤£¨¨Ÿ
.dcFar zk`ln§¤¤£¨

äæåzFSOd bgA iM ,dxFYA x`Azn §¤¦§¨¥©¨¦§©©©
dNgY xn`W(fh ai zFnW)lM : ¤¨©§¦¨§¨

:Wxtl Kxvd mda dUri `l dk`ln§¨¨Ÿ¥¨¤¨¤ª§©§¨¥
FCal `Ed Wtp lkl lk`i xW` K ©̀£¤¥¨¥§¨¤¤§©
miaFh mini lM x`WaE ,mkl dUri¥¨¤¨¤¦§¨¨¨¦¦

:xn`ie xSwiàì äãáò úëàìî ìk §©¥§Ÿ©¨§¤¤£Ÿ̈Ÿ
,eNòúlk` DPpi`W dk`ln lM xq`l ©£¤¡Ÿ¨§¨¨¤¥¤¨Ÿ¤

.odA xYn Wtp lk`W ricFdlE ,Wtp¤¤§¦©¤Ÿ¤¤¤ª¨¨¤

lMn cg`A mlFrl aEzMd xn`i `le§ŸŸ©©¨§¨§¤¨¦¨
`le ,"dk`ln lM" miaFh mini x`W§¨¨¦¦¨§¨¨§Ÿ

iM ,Wtp lk` xYd mdA Wxtiúëàìî §¨¥¨¤¤¥Ÿ¤¤¤¦§¤¤
äãBáò.df lr cOli £¨§©¥©¤

ìáàxFkAd lM zWxtA(g fh mixaC)bgA £¨§¨¨©¨©§§¨¦§©
iriaXd mFIaE :xn` zFSOd©©¨©©©§¦¦
,dk`ln dUrz `l Lidl` 'dl zxvr£¤¤©¡Ÿ¤Ÿ©£¤§¨¨
WExtA FA xiYd xaMW ipRn ,mrHde§©©©¦§¥¤§¨¦¦§¥
lM" FA xn`l Kxvd `le ,Wtp lkŸ̀¤¤¤§Ÿª§©Ÿ©¨
"dk`ln" xiMfde ,"dcar zk`ln§¤¤£Ÿ¨§¦§¦§¨¨
FnM "dk`ln lM" xn` `le .mzq§¨§Ÿ¨©¨§¨¨§

zAWA xn`PW(b wEqR lirl)mixERMd mFie ¤¤¡©§©¨§¥¨§©¦¦
(gk wEqR oNdl)dUrY `l dpEMd iM , §©¨¨¦©©¨¨Ÿ©£¤

.dilr LiYxdfd xW` dk`ln§¨¨£¤¦§©§¦¨¤¨
áúëå:l`ppg iAx,äãBáò úëàìî ìk §¨©©¦£©§¥¨§¤¤£¨

zk`lnA `N` xYn Fpi`W ciBn©¦¤¥ª¨¤¨¦§¤¤
mFwnA dGd oiprA aizkcM ,Wtp lkŸ̀¤¤¤§¦§¦¨¦§¨©¤§¨
didi Wcw `xwn oFW`xd mFIaE :xg ©̀¥©¨¦¦§¨Ÿ¤¦§¤

mda dUri `l dk`ln lM mklzFnW) ¨¤¨§¨¨Ÿ¥¨¤¨¤§

(fh ai"dk`ln lM" mW xiMfOW ipRnE ,¦§¥¤©§¦¨¨§¨¨
Wtp lkl lk`i xW` K` :Wxtl Kxvdª§©§¨¥©£¤¥¨¥§¨¤¤

WExR .mkl dUri FCal `Edúëàìî §©¥¨¤¨¤¥§¤¤
äãáòzcFarl zxOYWOd dk`ln £Ÿ̈§¨¨©¦§©¤¤©£©

dxitge dxivwE drixf oFbM ,oipw¦§¨§§¦¨§¦¨©£¦¨
Dpi` Wtp lk` la` ,mdA `vFIke§©¥¨¤£¨Ÿ¤¤¤¥¨

.FpFWl df .dcFar zk`ln§¤¤£¨¤§
àúéøaäåmipdM zxFzAW(el bk oNdl) §©¨©§¨¤§©Ÿ£¦§©¨

zF`gqPA diEpW `id KM̈¦§¨©ª§¨
ixd ,EUrz `l dk`ln lM :zFwCwcnd©§ª§¨¨§¨¨Ÿ©££¥
oixEq` odW crFn ini lr cOll `A df¤¨§©¥©§¥¥¤¥£¦
lkA oixEq` Edi lFki .dk`lnA¦§¨¨¨§£¦§¨
`Ed ,`Ed xnFl cEnlY ,dcFar zk`ln§¤¤£¨©§©
ini oi`e dcFar zk`ln lkA xEq`̈§¨§¤¤£¨§¥§¥
,dcFar zk`ln lkA oixEq` crFn¥£¦§¨§¤¤£¨
`aiwr iAx .ililBd iqFi iAx ixaC¦§¥©¦¦©§¦¦©¦£¦¨
'd icrFn dN` xnFl cEnlY dn xnF`¥©©§©¥¤£¥

Wcw i`xwn mz` E`xwY xW`oNdl) £¤¦§§Ÿ¨¦§¨¥Ÿ¤§©¨

(fl wEqRxaM ixd miaFh mini oiprl m` , ¨¦§¦§©¨¦¦£¥§¨
xn`p dOl oM m` ,mixEn` miaFh minï¦¦£¦¦¥¨¨¤¡©
mz` E`xwY xW` 'd icrFn dN ¥̀¤£¥£¤¦§§Ÿ¨

odW crFn ini EN` ,Wcw i`xwn¦§¨¥Ÿ¤¥§¥¥¤¥
Edi lFki ,dk`ln zIUrA oixEq £̀¦©£¦©§¨¨¨§
cEnlY ,dcFar zk`ln lkA oixEq £̀¦§¨§¤¤£¨©§

.'Eke `Ed xnFl©§
,dLeøte`l WxFC ililBd iqFi 'xW ¥¨¤¦©§¦¦¥Ÿ

'd icrFn dN` EUrzoNdl) ©£¥¤£¥§©¨

(flÎel miwEqRzIUr xqF` aEzMdW xnFl , §¦©¤©¨¥£¦©
EdIW lFki .mNM 'd icrFnA dk`ln§¨¨§£¥ª¨¨¤§
zk`ln lkA Exq`ie xEQ`A oieW oNMª¨¨¦§¦§¥¨§§¨§¤¤
lM Wxcpe ,ipinWE oFW`xM dcFar£¨¨¦§¦¦§¦§Ÿ¨
icrFn dN` EUrz `l dcFar zk`ln§¤¤£¨Ÿ©£¥¤£¥
,eipR iptle eiptl Wxcp `xwOdW ,'d¤©¦§¨¦§©§¨¨§¦§¥¨¨
zk`ln lM `id zxvr aEzMd hrn¦¥©¨£¤¤¦¨§¤¤

EUrz `l dcFar(el wEqR)xEvr ipinW , £¨Ÿ©£¨§¦¦¨
crFn lW FNg oi`e dcFar zk`ln lkA§¨§¤¤£¨§¥ª¤£
`N` dcFar zk`ln lkA xEq`̈§¨§¤¤£¨¤¨
,"EUrz `l" xn`W ,calA dk`lnA¦§¨¨¦§©¤¨©Ÿ©£
llM Dl fnx `le aEzMd DxiMfd `le§Ÿ¦§¦¨©¨§Ÿ¨©¨§¨
mB i"Wx zqxB itlE .minkgl DxqnE§¨¨©£¨¦§¦¦§©©¦©

.zWxRzn `id KM oM¥¨¦¦§¨¤¤
àúéøaäå`xnBA diEpW `id FGd §©¨©§¨©¦§¨©§¨¨

dbibg(.gi):ipYwC ,ìk £¦¨§¨¨¦¨
,eNòú àì äãBáò úëàìîlr cOl §¤¤£¨Ÿ©£¦¥©

,dk`ln zIUrA xEq`W crFn lW FNgª¤¥¤¨©£¦©§¨¨
`aiwr iAx .ililBd iqFi iAx ixaC¦§¥©¦¦©§¦¦©¦£¦¨

EpW mWe .'Eke xnF`iriaX dn ,cFr ¥§§¨¨©§¦¦
iriaX dn i` .xEvr iXW s` xEvr̈©¦¦¨¦©§¦¦
lkA xEvr iXW s` ,dk`ln lkA xEvr̈§¨§¨¨©¦¦¨§¨
iriaW ,iriaXd xnFl cEnlY ,dk`ln§¨¨©§©©§¦¦§¦¦
xEvr iXXd oi`e dk`ln lkA xEvr̈§¨§¨¨§¥©¦¦¨
`N` aEzMd Dxqn `NW ,dk`ln lkA§¨§¨¨¤Ÿ§¨¨©¨¤¨

.'Eke minkgl©£¨¦§
eðLEpWe ,"dk`ln lk"A `xnBA ¨©§¨¨§¨§¨¨§¨

zk`ln lkA" mipdM zxFzA§©Ÿ£¦§¨§¤¤
oFWl WxcOA mdl EqtYW ,"dcFar£¨¤¨§¨¤©¦§¨§
lkA" aFh mFiA xnFl oi`W ,aEzMd©¨¤¥©§§¨
,"dcFar zk`ln lkA" `N` "dk`ln§¨¨¤¨§¨§¤¤£¨
aFh mFIW ,EpEMzp cg` xacl mdipWE§¥¤§¨¨¤¨¦§©§¤
lW FNge ,dcFar zk`ln lkA xEq`̈§¨§¤¤£¨§ª¤
dcFar zk`ln lkA xEq` Fpi` crFn¥¥¨§¨§¤¤£¨



`xenמח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy

(ç)íBia íéîé úòáL ýåýéì äMà ízáø÷äå§¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³
àì äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î éòéáMä©§¦¦Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

ô :eNòú©«£«
i"yx£'B‚Â ‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑ האמּורים הּמּוספין הם ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆¿ֲִִֵַָָ

ו  ּפינחס; ׁשאין ּבפרׁשת ,ל לֹומר ּכאן? נאמרּו לּמה ְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָָ
זה  את זה מעּכבין Ï‰'.הּמּוספין ‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑ ְְִִֶֶֶַַָ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆«

אין  ואם אילים. הבא ּפרים, אין אם ְִִִִִֵֵֵֵָָָָמּכלֿמקֹום.
ּכבׂשים  הבא ואילים, ÌÈÓÈ.ּפרים ˙Ú·L∑ מקֹום ּכל ְְִִִֵֵָָָƒ¿«»ƒָָ

ימים  ׁשל ׁשבּוע הּוא, ּדבר ׁשם "ׁשבעת", ;ׁשּנאמר ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָ

"ׁשׁשת", "ׁשמֹונת", לׁשֹון ּכל וכן ּבלע"ז, ְְְְֵֵֶַַַָשטיינ"א
"ׁשלׁשת" Ú·„‰."חמׁשת", ˙Î‡ÏÓ∑אפּלּו ְֲֵֶֶֹ¿∆∆¬…»ֲִ

חסרֹון  ׁשּיׁש ,וצר עבֹודה לכם החׁשּובֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַָָָָֹמלאכֹות
הבנּתי  ּכ האבד, ּדבר ּכגֹון ׁשּלהן, ּבּבּטלה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכיס
יהא  מֹועד ׁשל חּלֹו אף יכֹול ּדקּתני: ּכהנים', ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמ'ּתֹורת

עבֹודה  ּבמלאכת .וכּו'אסּור ְְֲִֶֶָָ

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)eàáú-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«¨´Ÿ
døéö÷-úà ízøö÷e íëì ïúð éðà øLà õøàä-ìà¤¨À̈¤£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½§©§¤−¤§¦¨®
:ïäkä-ìà íëøéö÷ úéLàø øîò-úà íúàáäå©«£¥¤¬¤²Ÿ¤¥¦¬§¦«§¤−¤©Ÿ¥«

ÔÈÓBÈח  ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»ƒ¿»ƒ
˙„È·Ú Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ»ƒƒ«

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èי  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
Ôe„ˆÁ˙Â ÔBÎÏ ·‰È ‡‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬¿«¿»ƒ¬»»≈¿¿«¿¿
ÔBÎ„ˆÁ LÈ¯ ‡¯ÓeÚ ˙È Ôe˙È˙Â d„ˆÁ ˙È»¬»«¿«¿»¿»≈¬»¿

:‡‰k ˙ÂÏ¿»«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`NW dk`ln lkA `Ed xEq` la £̀¨¨§¨§¨¨¤Ÿ
aEzMd DxqnE ,dxFYA dWxRzp¦§¨§¨©¨§¨¨©¨

.minkgl©£¨¦
(ç æè íéøác) éøôñáel`rnWi iAx §¦§¦§¨¦©¦¦§¨¥

inIW Epcnl `NW itl ,xnF`¥§¦¤Ÿ¨©§¤§¥
xnFl cEnlY ,dk`lnA oixEq` crFn¥£¦¦§¨¨©§©
iriaXd mFIaE zFSn lk`Y mini zWW¥¤¨¦Ÿ©©©©§¦¦

zxvr(mW)iXW s` xEvr iriaX dn , £¤¤¨©§¦¦¨©¦¦
dk`ln lkA xEvr iriaX dn i` ,xEvr̈¦©§¦¦¨§¨§¨¨
cEnlY ,dk`ln lkA xEvr iXW s ©̀¦¦¨§¨§¨¨©§
lkA xEvr iriaW ,iriaXd xnFl©©§¦¦§¦¦¨§¨
.dk`ln lkA xEvr iXXd oi`e dk`ln§¨¨§¥©¦¦¨§¨§¨¨
ixd .Epxn`W dHXd itM Ff mbe§©§¦©¦¨¤¨©§£¥
zFIpXd zFzixAd ipiprA Epkx`d¤¡©§§¦§§¥©¨©§©§ª
l"f EpizFAx ixaC zFlrdl dGd oiprÄ¦§¨©¤§©£¦§¥©¥
Epxn`X dn oFkPde xExAd WExRd mr¦©¥©¨§©¨©¤¨©§

.EN`d miaEzMA©§¦¨¥
íòå,EpixaC lr `iWw iz`vn df lM §¦¨¤¨¨¦ª§¨©§¨¥

ixtqA diEpXd `zixAngk xAcOA) ¦¨©§¨©§¨§¦§¦©¦§¨

(gi:eNòú àì äãáò úëàìî ìk(mW), ¨§¤¤£Ÿ̈Ÿ©£¨

oiPn ,dk`ln zIUrA xEq`W ciBn©¦¤¨©£¦©§¨¨¦©¦
o`M xn`p ,Wtp lk` FA xiYdlàø÷î §©¦Ÿ¤¤¤¤¡©¨¦§¨

,Lã÷eoNdl xn`p(fh ai zFnW)`xwn Ÿ¤§¤¡©§©¨§¦§¨
,Wtp lk` FA xiYdl oNdN dn ,WcwŸ¤©§©¨§©¦Ÿ¤¤¤

.Wtp lk` FA xiYdl o`M s ©̀¨§©¦Ÿ¤¤¤
äàøðåEpizFAx lv` "dcFar" iM il §¦§¤¦¦£¨¥¤©¥

caFr mc`W lnre gxh l"fŸ©§¨¨¤¨¨¥

,car zcFar oFWNn ,xg`l FAdk `xwIe) §©¥¦§£©¨¤©¦§¨

(hleig`l didi micar car ,h ziW`xA) ¤¤£¨¦¦§¤§¤¨§¥¦

(dkxnrlxcM z` Ecar ,(c ci mW)oke , ¨§¤§¨§¨Ÿ¤¨§¥
`Vn zcare dcar zcar(fn c xAcOA), £Ÿ©£Ÿ¨©£Ÿ©©¨©¦§¨

`Vn zcFare ld`AW gxh lM zcFar£©¨Ÿ©¤¨Ÿ¤©£©©¨
zFk`lOW xWt`A did ,oM m`e .szMA©¨¥§¦¥¨¨¨¤§¨¤§¨
Fnvr z`pdl dUFr mc`W zFNw©¤¨¨¤©£¨©©§
,Wtp lk` mpi`W iR lr s`e zFxYnª¨§©©¦¤¥¨Ÿ¤¤¤
WOXdW dAxn Wtp lk` didIWe§¤¦§¤Ÿ¤¤¤§ª¤¤©©¨
,l`W oM lre .xEq` FAxl FA caFr¥§©¨§©¥¨©
cr ,Wtp lk`A `Ed dGd xYddW oiPn¦©¦¤©¤¥©¤§Ÿ¤¤¤©
,gxhA ENt` Wtp lk` lM xiYPW¤©¦¨Ÿ¤¤¤£¦§Ÿ©
ENt`W ,zFk`lOd x`W lM xq`pe§¤¡Ÿ¨§¨©§¨¤£¦
,Exw` dcFar zk`ln mdAW zFNTd©©¤¨¤§¤¤£¨¦§

xnFl cEnlYLã÷ àø÷î,deW dxfbl ©§©¦§¨Ÿ¤¦§¥¨¨¨
lke xEQ`l dk`ln lM d`A mXW¤¨¨¨¨§¨¨§¦§¨

.xYdl Wtp lkŸ̀¤¤¤§¤¥
éúéàøå`zlikOA(fh ai zFnW)K` :ipzC §¨¦¦©§¦§¨§§¨¥©

lk` lM ,Wtp lkl lk`i xW £̀¤¥¨¥§¨¤¤¨Ÿ¤
dcFar lM oi`e aFh mFi dgFC Wtp¤¤¤§¥¨£¨
lk` lM zvTn `die .aFh mFi dgFC¨¦¥¦§¨¨Ÿ¤
m` dnE ,ozFp oiCde ,zAW dgFC Wtp¤¤¤©¨§©¦¥¨¦
aFh mFi dgFC dcFar lM oi`W mFwnA§¨¤¥¨£¨¨
mFwn ,aFh mFi dgFC Wtp lk` lM̈Ÿ¤¤¤¤¨
oiC Fpi` zAW dgFC dcFar zvTOW¤¦§¨£¨¤©¨¥¦
z` dgFC Wtp lk` zvTn `dIW¤§¥¦§¨Ÿ¤¤¤¤¥
lkl lk`i xW` xnFl cEnlY ,zAXd©©¨©§©£¤¥¨¥§¨

zAXd z` dgFC dcFar zvTn ,Wtp¤¤¦§¨£¨¨¤©©¨
.zAXd z` dgFC Wtp lk` zvTn oi`e§¥¦§¨Ÿ¤¤¤¤¥©©¨

LeøôemFId zaFg oFbM ,dcFar zvTn ¥¦§¨£¨§©©
lM oi`e ,oitqEnE oicinY§¦¦¨¦§¥¨
zFacpE mixcp aFh mFi dgFC dcFar£¨¨§¨¦§¨

tp lk` zvTn la` .dacp zlFr F`W ©§¨¨£¨¦§¨Ÿ¤¤¤
dnl fnxIW `N` ,FWExR il xxAzp `lŸ¦§¨¥¦¥¤¨¤¦§Ÿ§©
dnFcA lFcB gxhA `AdW ,Epxn`X¤¨©§¤©¨§Ÿ©¨§¤
lwpA `Ade ,xEQ` llkA didi dcFarl©£¨¦§¤¦§©¦§©¨§¨¥
.xYn didi Fnvrl mc` lW FbdpnM§¦§¨¤¨¨§©§¦§¤ª¨
oiliWaY FNke ,eiIg icM FzvTn F`¦§¨§¥©¨§ª©§¦¦
zk`lnA llMde .bEprzl oiAxn§ª¦§©£§©§¨¦§¤¤

.Wtp lk` xiYdl `EdW dcFarg dxez £¨¤§©¦Ÿ¤¤¤
úòáL 'äì äMà ízáø÷äå (ç)§¦§©§¤¦¤©¦§©

.íéîézraW lM EidIW xn`i ¨¦Ÿ©¤¦§¨¦§©
`l ,'dl dX` aixwdl bg minId©¨¦©§©§¦¦¤©Ÿ
.iriaWE oFW`xM dk`lnA xq`dl§¥¨¥¦§¨¨§¦§¦¦
cizr `Ed iM ,dX`d WxR `le§Ÿ¥¥¨¦¤¦¨¦
iX` lkl zcgin dWxtA FxiMfdl§©§¦§¨¨¨§ª¤¤§¨¦¥

micrFOd(qgpR zWxR sFq)dvx xW`M , ©£¦¨¨©¦§¨©£¤¨¨
iYWxRX dn itkE ,odA EbdpIWlirl) ¤¦§£¨¤§¦©¤¥©§¦§¥

(a wEqREpizFAx WxcnE .(o`M k"z)xnFl ¨¦§©©¥¨©
lr s` mFwn lMn dX` odA aixwPW¤©§¦¨¤¦¤¦¨¨©©
oFkpe .minlW oitqEOd lM Epl oi`W iR¦¤¥¨¨©¨¦§¥¦§¨

.`Edh dxez

zøîàå ìàøNé éða ìà øac (é)©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
õøàä ìà eàáú ék íäìà. £¥¤¦¨Ÿ¤¨¨¤



מט xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy
i"yx£ÌÎ¯Èˆ˜ ˙ÈL‡¯∑ ראׁשֹונה היתה ∑ÓÚ¯.לּקציר ׁשּתהא ּכ האיפה, ּכמֹועׂשירית יח)ׁשמּה, טז :(שמות ≈ƒ¿ƒ¿∆ְִִֵֶַָָ…∆ְְְֲִִֵָָָָָָ

בעמר" ."וּימּדּו ֶַָָֹֹ

(àé)éðäåúøçnî íëðöøì ýåýé éðôì øîòä-úà ó §¥¦¯¤¨²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ
:ïäkä epôéðé úaMä©©½̈§¦¤−©Ÿ¥«

i"yx£ÛÈ‰Â∑(סא ּומביא,(מנחות מֹולי - ּתנּופה: ּכל ¿≈ƒְִִֵָָ
ּומֹוריד  רעֹות,מעלה רּוחֹות לעצר – ּומביא מֹולי ; ֲֲִִִֵֶַַָֹ

לעצר  – ּומֹוריד רעים מעלה אם ∑ÌÎˆ¯Ï.טללים ְֲֲִִִֶַַָָֹƒ¿…¿∆ִ

לכם  לרצֹון יהיה הּזה, ּכּמׁשּפט ÁnÓ¯˙.ּתקריבּו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָƒ»√«
˙aM‰∑(סו ּפסח,(שם ׁשל הראׁשֹון יֹוםֿטֹוב מּמחרת ««»ֳִִֶֶַַָָ
א  ּבראׁשית ׁשאם ׁשּבת אֹומר אּתה ּתה אי איזהּו, .יֹודע ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

(áé)íéîz Nák øîòä-úà íëôéðä íBéa íúéNòå©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤¨¦¯
:ýåýéì äìòì BúðL-ïa¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«

i"yx£N·k .Ì˙ÈNÚÂ∑ לעמר ּבא חֹובה .הּוא «¬ƒ∆∆∆ֶָָָֹ

ÔBÎÏיא  ‡ÂÚ¯Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯ÓeÚ ˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿»√»¿»¿«¬»¿
:‡‰k dpÓÈ¯È ‡·Ë ‡ÓBÈ ¯˙aÓƒ»«»»»¿ƒƒ≈«¬»

ÓeÚ¯‡יב  ˙È ÔBÎ˙eÓ¯‡„ ‡ÓBÈa Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿»«¬»¿»¿»
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(âé)äMà ïîMá äìeìa úìñ íéðøNò éðL Búçðîe¦§¨Á§¥̧¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬
ççéð çéø ýåýéì:ïéää úòéáø ïéé Bkñðå ©«Ÿ̈−¥´©¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«

i"yx£B˙ÁÓe∑ נסכיו מנחת.ÌÈ¯NÚ ÈL∑ היתה ‰‰ÔÈ.ּכפּולה ˙ÚÈ·¯ ÔÈÈ BkÒÂ∑(פט אףֿעלּֿפי (מנחות ƒ¿»ְְִַָָ¿≈∆¿…ƒְְָָָ¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«ƒִַַ
ּכפּולים  נסכיו אין ּכפּולה, .ׁשּמנחתֹו ְְְְִִֵֶָָָָ

(ãé)íBiä íöò-ãò eìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå§¤Á¤Á§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´
íìBò úwç íëéäìà ïaø÷-úà íëàéáä ãò äfä©¤½©µ£¦´£¤½¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³¨Æ

ñ :íëéúáLî ìëa íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÈÏ˜Â∑אֹותֹו ׁשּמיּבׁשין ר מּכרמל עׂשּוי קמח ¿»ƒְְְִִֶֶֶַַַַָ

גרניילי"ש ∑ÏÓ¯ÎÂ.ּבּתּנּור  ׁשּקֹורין קליֹות ÏÎa.הן ַַ¿«¿∆ְִֵֶָ¿…
ÌÎÈ˙·LÓ∑(לו יׁש(קידושין יׂשראל: חכמי ּבֹו נחלקּו …¿…≈∆ְְְְִֵֵֵֶַָ

ויׁש לארץ, ּבחּוצה נֹוהג ׁשה'חדׁש' מּכאן ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּלמדּו
ה'חדׁש' על נצטּוּו ׁשּלא ללּמד, אּלא ּבא לא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹומרים:

וחּלקּו מּׁשּכבׁשּו ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר .אּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻ

(åè)íëàéáä íBiî úaMä úøçnî íëì ízøôñe§©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´©©½̈¦Æ£¦´£¤½
:äðééäz úîéîz úBúaL òáL äôeðzä øîò-úà¤−Ÿ¤©§¨®¤¬©©¨−§¦¬Ÿ¦«§¤«¨

i"yx£˙aM‰ ˙¯ÁnÓ∑ יֹוםֿטֹוב ÈÈ‰z‰.מּמחרת ˙ÓÈÓz∑ ׁשאםֿלאּֿכן מּבערב, ּומֹונה ׁשּמתחיל מלּמד ƒ»√«««»ֳִַָ¿ƒ…ƒ¿∆»ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּתמימֹות  .אינן ְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - onqp mye .270 cenr ,` jxk zegiyÎihewl oiieri)

dWcg devn mFi lM F` zg` devn :xnrd zxitq§¦©¨Ÿ¤¦§¨©©¨¦§¨£¨¨

ּתהיינה: ּתמימת ׁשּבתֹות ׁשבע . . לכם (כג,ּוספרּתם ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֽֽ
טו)

ּכי  מהראׁשֹונים, חלק לֹומדים ּתהיינה" "ּתמימֹות ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמהּנאמר
להמׁשי יּוכל לא ׁשּוב מהּספירה, אחד יֹום ׁשּׁשכח ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹמי

ּבׁשלחן־ערּו נפסק ולהלכה תפט)ולסּפר. סימן (אורח־חיים ְְְְְְֲִִַַָָָָֹֻ
ּברכה. ּבלא ְְְִָָֹֹלסּפר

האחרֹונים שו)ּומבארים מצוה חינוך מנחת זֹו(ראה ּדׁשיטה , ְְֲֲִִִַָָָ
לא  ּובאם . . אחת מצוה "הם הּספירה ימי ּדכל ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹסבירא־לּה

הּמנין". הפסיד אחד יֹום ְְִִִֶַָָָָמנה
אחת, מצוה היא אם א) ּכן: לֹומר אי־אפׁשר לכאֹורה ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָא
אם  ב) ּבפני־עצמּה? ּברכה ויֹום יֹום ּבכל לבר ּתּקנּו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהיא
הּספירה  ימי ּבאמצע ׁשּׁשכח ׁשאדם נמצא אחת, מצוה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיא

ּומחׁשׁש לבּטלה', 'ּברכה היּו עּתה עד ּברכֹותיו ּכל ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָֹלסּפר,
הּימים?! ּכל ּבסֹוף הּברכה לתּקן לחכמים היה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָזה

מצוה  הוי יֹום ּכל זֹו לׁשיטה אף ּדוּדאי לֹומר, צרי ּכן ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָועל
חּסר  ׁשאם ּומּובן לעצמּה, ּברכה קֹובעת ּכן ועל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבפני־עצמּה,

לבּטלה. מצוה ׁשּלפניו הּימים נהיּו לא ּבאמצע, אחד ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹיֹום
מּׁשּום  הּוא ּבברכה, ולסּפר להמׁשי יּוכל ׁשּלא ּדזה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹאּלא,

ח  ּדאם סבירא־להּו ראׁשֹונים ּבפעל ּדהנ הרי יֹום, איזה ּסר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
אֹותֹו ׁשל (הּנֹוספת) הּמצוה לקּים ׁשּלמחרת ּבּיֹום יּוכל ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא
ׁשּקדם  הּיֹום למצות ּבהמׁש ּובאה היא ׁשּתלּויה ּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּיֹום,
ׁשליׁשי" "יֹום ׁשל ספירה ּתּתכן ׁשלא הּוא, לזה והּטעם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלּה.
ספירת  ּבלעדי ּכי מהּספירה, נחסר ׁשני" ּכׁשה"יֹום ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ(לדגמא)

ודו"ק. ּב'ׁשליׁשי'. אֹוחז אינֹו ְִִִֵֵֵַַה'ּׁשני'
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mlFrdn dlrnNW dBxC ± "zAXd zxgOn"¦¨¢©©©¨©§¨¤§©§¨¥¨¨

את־עמר  הביאכם מּיֹום הּׁשּבת מּמחרת לכם ְְֲֲֳִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּֽוספרּתם
ּתהיינה: ּתמימת ׁשּבתֹות ׁשבע טו)הּתנּופה .(כג, ְְְִִֶֶַַַָָָֹֽֽ
ּבּגמרא איתא הּׁשּבת" "מּמחרת לׁשֹון א)על סה, ּכי (מנחות ְְֳִִִַַַַַָָָָָ

וחכמי  ּבראׁשית", ׁשּבת "מּמחרת ודרׁשּו טעּו ְְְְְְֳִִִֵֵַַַַַָָָָהּביּתּוסים
הּכּונה  ׁשאכן ּולהֹוכיח עּמם להתוּכח הצרכּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻיׂשראל

הּפסח. ְֳִֶַַַָלמּמחרת
מקֹום  הּנֹותנת ּכזֹו ּבלׁשֹון הּתֹורה ּכתבה מּדּוע מּובן: ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָואינֹו
ּפנים  לׁשני מּובן ׁשאינֹו ּבלׁשֹון לכּתחּלה ּכתבה ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹלטעּות,

הּפסח"!? "מּמחרת –ֳִֶַַַָ
לקֹונֹו: האדם עבֹודת ּבדר ּבזה ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָוהּבאּור

וזּכּו ּברּור הּוא ה' ּבעבֹודת העמר' 'ספירת ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹענינּה
מּלׁשֹון  "ספירה" – לקדּוׁשה ּולהעלֹותן לזּככן ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָהּמּדֹות,
מּדה  אנּו מתּקנים הּׁשבּועֹות ּבׁשבעת וכ ּבהירּות. ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָסּפירּות,

ׁשאֹומרים  ּוכפי ּדנפׁש־הּבהמית, הּמּדֹות מּׁשבעת מּדה ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָאחר
ּבּספירה". ּׁשּפגמּתי מה "יתּקן הּברכה ׁשאחר הּתפּלה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻֻּבנּסח
ּובסטרא־אחרא  ּבּקלּפֹות המׁשּקעת מּדה לברר ּבכדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻוהּנה,
לרדת  ׁשּביכלּתֹו ּומיחד עליֹון ּכח ּדרּוׁש לקדּוׁשה, ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻּולהפכּה

הרע. על אפילּו ּולהׁשּפיע ְְְֲִִַַַַַָָלמּטה
הּדרּגה  היא ׁשּבת ּדהּנה, הּׁשּבת". "מּמחרת מדרגת ְְְְֳִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָוזֹוהי
ּבבחינה  עדין היא א הּׁשבּוע, ימי ּבׁשבעת ּביֹותר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּנעלית

ּדרּגה ׁש על קאי הּׁשּבת" "מּמחרת א ּומגּבל. מדּוד זמן ל ְְְֳִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
האלקי  האֹור מהּׁשּבת, ("מּמחרת") ׁשּלמעלה ְְֱֲֳִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹנעלית

ּומקֹום. זמן העֹולם, מּגדרי ְְְְִִֵֶַַָָָָׁשּלמעלה
את  לקחת ׁשּבכדי – הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם ְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוזהּו
יׁש ּולזּככן, ּו'לספרן' הּבהמית נפׁש ׁשל הּמּדֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשבעת
מהעֹולם. מעלה ׁשּלמעלה ּדרּגה הּׁשּבת", ּב"מּמחרת ְְְְְְֳִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהכרח

ã ycew zegiyn zecewp ã

לכם" הּבהמית,"ּוספרּתם הּנפׁש ּברּור ׁשל העבֹודה זֹו - ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ה"ּלכם". ֶֶַַָָהארת

הּׁשּבת" למעלה "מּמחרת מהּזמן, ׁשּלמעלה ּבחינה זֹו - ְְְְְְֳִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
החסידּות: ּובלׁשֹון העֹולם. ּבריאת ׁשל ההיקף' ימי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמ'ׁשבעת

ההׁשּתלׁשלּות". מּסדר ְְְְְִִֵֶַַַָ"למעלה

הּׁשּבת" מּמחרת לכם את "ּוספרּתם לברר הּכֹוח - ְְְֳִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּבהמית, הּנפׁש ׁשל הּמּוׁשחתֹות הּמידֹות ּביֹותר, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּׁשפל
הׁשּתלׁשלּות". מּסדר "למעלה ּביֹותר, מהּגבֹוּה ּדוקא ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבא
למּטה־מּטה  יֹורד יֹותר, הּגבֹוּה־ּגבֹוּה ּכל ה ּמּדה: היא ּכן ְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָּכי

ֵיֹותר.

(æè)íéMîç eøtñz úòéáMä úaMä úøçnî ãò©´¦¨«¢©³©©¨Æ©§¦¦½¦§§−£¦¦´
:ýåýéì äLãç äçðî ízáø÷äå íBé®§¦§©§¤²¦§¨¬£¨−̈©«Ÿ̈«

i"yx£˙ÚÈ·M‰ ˙aM‰∑ ׁשבּועתא ּכתרּגּומֹו: ««»«¿ƒƒְְְֲַָ
e¯tÒz.ׁשביעתא  ˙ÚÈ·M‰ ˙aM‰ ˙¯ÁnÓ „Ú∑ ְִֵָ«ƒ»√«««»«¿ƒƒƒ¿¿
עד  יֹום ולא ותׁשעה ארּבעים והן ÌÈMÓÁ.ּבכלל, ְְְְְְִִִֵַַָָָֹ¬ƒƒ

'‰Ï ‰L„Á ‰ÁÓ Ìz·¯˜‰Â ÌBÈ∑ החמּׁשים ּבּיֹום ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿»¬»»«ֲִִַַ
עד  ּפׁשּוטֹו: אבל מדרׁשֹו, זהּו אני: ואֹומר ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָּתקריבּוה,

חמּׁשים, יֹום ׁשהּוא הּׁשביעית", הּׁשּבת ְֲֳִִִִִֶַַַַָָ"מּמחרת
הּוא  מסרס ּומקרא L„Á‰."ּתסּפרּו"; ‰ÁÓ∑ היא ְְְְִִָָֹƒ¿»¬»»ִ

ּתאמר: ואם החדׁש. מן ׁשהּובאה הראׁשֹונה, ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹהּמנחה
הּמנחֹות, ּכל ּכׁשאר אינּה העמר! מנחת קרבה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהרי

ּבאה  הּׂשעֹורים ׁשהיא .מן ְִִִֶַָָ

ÔeÓzטז  ‡˙ÚÈ·L ‡˙Úe·L ¯˙aÓ „Ú«ƒ»«¿¬»¿ƒ≈»ƒ¿
Ì„˜ ‡z„Á ‡˙ÁÓ Ôe·¯˜˙e ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁ«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¬«»√»
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dWcg dcFar zNgY ± miXngd xrW©©©£¦¦§¦©£¨£¨¨

יֹום חמּׁשים טז)ּתסּפרּו (כג, ְְֲִִִ
הּידּועה הּקּוׁשיא מנחות אֹודֹות כתבו, דבור־המתחיל תוספות (עיין ְְַַָָ

ב) הּספירה סה, ּבעֹוד יֹום", חמּׁשים "ּתסּפרּו נאמר ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָמּדּוע
ּבּספרים  מבאר ימים, ותׁשעה ארּבעים רק היא ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָֹֹּבפעל

ג) לה, שיר־השירים ד. י, במדבר ארּבעים (לקוטי־תורה אׁשר ,ְֲִֶַָ
ּבינה) (ׁשערי ּדרגֹות מ"ט ּכנגד הם הּנסּפרים הּימים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָותׁשעה
את  מׁשלים וכאׁשר ה'. ּבעבֹודת להּׂשיג האדם ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיכֹול
ּבאפן  מּלמעלה, מקּבל הּוא הּׁשערים, מ"ט ּבהּׂשגת ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹעבֹודתֹו
ׁשאין  חמישים"), ("תספרו החמּׁשים" "ׁשער את מּתנה, ֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשל

עצמֹו. ּבכחֹות להּׂשיגֹו ְְְִִַַָֹנּתן
" הּלׁשֹון מׁשמעּות ׁשהרי ּבזה, צרי־עּיּון עדין ּתסּפרּוא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

את  מּׂשיגה עצמֹו האדם ׁשעבֹודת היא, יֹום" ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָחמּׁשים

הּדרגֹות. ְֲִִַָחמּׁשים
החמּׁשים" "ׁשער לענין נֹוסף הסּבר ּבהקּדים זה לבאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָויׁש

יֹוסף" יעקב "ּתֹולדֹות הּקדֹוׁש ּבּספר דברים)הּמּובא (פרשת ְֲֵֵֶַַַַָָֹ
חֹוזר  הּוא החמּׁשים "ׁשער הּקדֹוׁש: הּבעל־ׁשם־טֹוב ְֲִִֵֵֵַַַַַַַָּבׁשם
אין  עד מעלה למעלה וכן מּזה, למעלה ׁשערים נ' ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּומתחיל

סֹוף".
ּבעבֹודתֹו התעּלה ׁשהאדם ׁשּלאחר נראה, זה ּבאּור ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָועל־ּפי
הּוא  הרי ואזי החמּׁשים", "ׁשער ּדרּגת את מּלמעלה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָוקּבל
הּנּו"ן  ּדׁשער נמצא מּזה", למעלה ׁשערים "נ' להתחיל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָצרי
החדׁשה, עבֹודתֹו ׁשל הראׁשֹון הּׁשער הּוא הּוא ֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּקּבל

"ּתסּפרּו". – האדם עבֹודת ּבכלל נחׁשב ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָוׁשּפיר

(æé)eàéáz íëéúáLBnî|éðL íézL äôeðz íçì ¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤§À̈§©̧¦Æ§¥´
:ýåýéì íéøeka äðéôàz õîç äðééäz úìñ íéðøNò¤§Ÿ¦½´Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−¥«¨¤®¨¦¦−©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÎÈ˙·LBnÓ∑ לארץ מחּוצה ÌÁÏ.ולא ƒ¿…≈∆ְִֶָָָֹ∆∆
‰Ùez∑ּגבּה לׁשם הּמּורם ּתרּומה היא לחם וזֹו , ¿»ְְְִֵֶֶַַָָָֹ

למעלה  האמּורה החדׁשה ראׁשֹונה ∑ÌÈ¯eka.הּמנחה ְְְֲֲִַַַָָָָָָƒƒִָ

הּׂשעֹורים  מן הּבאה קנאֹות למנחת אף הּמנחֹות, ,לכל ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָ
הּלחם  לׁשּתי קדם החדׁש מן ּתּקרב .לא ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

(çé)íîéîz íéNák úòáL íçlä-ìò ízáø÷äå§¦§©§¤´©©¤À¤¦§©̧§¨¦³§¦¦Æ
äìò eéäé íéðL íìéàå ãçà ø÷a-ïa øôe äðL éða§¥´¨½̈©¯¤¨¨²¤−̈§¥¦´§¨®¦¦«§³Ÿ¨Æ
:ýåýéì ççéð-çéø äMà íäékñðå íúçðîe ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¨¨Æ§¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ÔÈz¯zיז  ‡˙eÓ¯‡ ÌÁÏ Ôe˙Èz ÔBÎÈ·˙BnÓƒ¿»≈«¿¿≈¬»»«¿≈
ÚÈÓÁ ÔÈÂ‰È ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z (ÔˆÈ¯‚)¿ƒ«¿≈∆¿ƒÀ¿»¿∆¿»¬ƒ«

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ÔÈÙ‡˙Èƒ¿«¿»ƒƒ√»¿»

ÔÈÓÏLיח  ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L ‡ÓÁÏ ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿««¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÔB‰È ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â „Á È¯Bz ¯a ¯B˙Â ‡L Èa¿≈¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿≈¿
Ôa¯˜ ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ¬»»√»¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xnFl `N` EPpi` iM ,mkizaWn lkA§ŸŸ§Ÿ¥¤¦¥¤¤¨©
Kke .mXd ziaA `l mkizaWFn lkA§Ÿ§Ÿ¥¤Ÿ§¥©¥§¨

`zlikOA Exn`(b dl ldwIe)zFaWFOA : ¨§©§¦§¨©©§¥©¨
ziaA xiran dY` la` xiran dY` i ¦̀©¨©§¦£¨©¨©§¦§¥

.WCwOd©¦§¨
ïëåxn`p(fi b lirl)mkizxcl mlFr zTg §¥¤¡©§¥ª©¨§ŸŸ¥¤

,mce alg xEQ`A mkizaWFn lkA§Ÿ§Ÿ¥¤§¦¥¤§¨
Exn` oke .zFpAxTd ipRn xq`p `Ed iM¦¤¡©¦§¥©¨§¨§¥¨§

oiWECw zkQnA(:fl)azkC mkizaWFn : §©¤¤¦¦§Ÿ¥¤§¨©
`wlq ,il dOl mce algA `pngx©§¨¨§¥¤§¨¨¨¦©§¨
zFpAxwC `pipraE li`Fd `piO` KYrC©§¨©¦¨¦§¦§¨¨§¨§¨
onGA oi` oAxw `M`C onGA aizM§¦©§©§¦¨¨§¨¥©§©

.ol rnWn `w ,`l oAxw `MilC§¥¨¨§¨Ÿ¨©§©¨
íLå`pngx azkC mkizaWFn :Exn` §¨¨§§Ÿ¥¤§¨©©§¨¨

zAWA(b wEqR lirl)`wlq ,il dOl §©¨§¥¨¨¨¦©§¨
zFcrFnC `pipraE li`Fd `piO` KYrC©§¨©¦¨¦§¦§¨¨§£
,zFcrFnM oiC ziA WECw irAY `aizM§¦¨¦¨¥¦¥¦§£
xiMfi `l iM ,llMde .ol rnWn `ẅ©§©¨§©§¨¦Ÿ©§¦
sEBd zaFg odW zFvOd lkA oM dxFYA©¨¥§¨©¦§¤¥©©

.oipr Kxv ipRn wx©¦§¥Ÿ¤¦§¨
íçì eàéáz íëéúáLBnî .ïéàå§¥¦§Ÿ¥¤¨¦¤¤

äôeðz(fi wEqR)lMn" FnM §¨¨§¦Ÿ
ux`n" Fnrh la` ,"mkizaWFn§Ÿ¥¤£¨©£¥¤¤
FnM ,ux`l dvEg `ivFdl ,"mkizaWFn§Ÿ¥¤§¦¨¨¨¤§

xn`PW(a eh xAcOA)ux` l` E`az iM ¤¤¡©©¦§¨¦¨Ÿ¤¤¤
Kke .mkl ozp ip` xW` mkizaWFn§Ÿ¥¤£¤£¦Ÿ¥¨¤§¨

EpipW(:bt zFgpn)xEASd zFpAxw lM ¨¦§¨¨¨§¨©¦
,ux`l dvEge ux`d on oi`A cigIde§©¨¦¨¦¦¨¨¤§¨¨¨¤
ENt`e .mgNd iYWE xnrd on uEg¦¨Ÿ¤§¥©¤¤©£¦
ux`l dvEgn `A xnr xnF`d ixacl§¦§¥¨¥Ÿ¤¨¦¨¨¨¤

(.ct mW)oi`A opi`W mgNd iYWA dcFn , ¨¤¦§¥©¤¤¤¥¨¨¦
.ux`d on `N`fi dxez ¤¨¦¨¨¤

äðéôàz õîç (æé)aEzMd dEv . ¨¥¥¨¤¨¦¨©¨
dcFY mdW itl ,ung dpiidYW¤¦§¤¨¨¥§¦¤¥¨
oAxwe ,Epl xnW xivw zFTg iM mXl©¥¦ª¨¦¨©¨§¨§©

.ung mgl lr `ai dcFY¨¨Ÿ©¤¤¨¥
éìeàål` fnxIW ipRn ungd xEq` §©¨¤¨¥¦§¥¤¦§Ÿ¤

`xwp iM ,oiC zCnõîçxW`M ¦©¦¦¦§¨¨¥©£¤

unge oii ung ddwi xW` oiId `xTi¦¨¥©©¦£¤©§¤Ÿ¤©¦§Ÿ¤
xkW(b e xAcOA):oFWNn xfbp oFWNde , ¥¨©¦§¨§©¨¦§©¦§

unFge lErn(c `r miNdY)mdn lfbp iM , §©¥§¥§¦¦¦¦§©¥¤
iaal uOgzi iM oke ,Elk`i `le mnrh©£¨§ŸŸ§§¥¦¦§©¥§¨¦

(`k br mW).EPOn Fnrh ca`ie qrki , ¨¦§Ÿ§Ÿ©©£¦¤
mXl oFvxl zFpAxTdW xEaraE©£¤©¨§¨§¨©¥
xW` mixaCd on E`ai `l ,cAkPd©¦§¨Ÿª§¦©§¨¦£¤
oke ,miraHd zFPWl dwfgd cId mdl̈¤©¨©£¨¨§©©§¨¦§¥
ixnbl miTznd mixaCd on E`ai `lŸ¨Ÿ¦©§¨¦©§ª¦§©§¥
,mibEfOd mixaCd on wx ,WaCd oFbM§©§©©¦©§¨¦©§¦

mlFrd z`ixaA Exn` xW`M(eh ai x"a): ©£¤¨§¦§¦©¨¨
.F`xaE oiCd zCnA mingx zCn sYW¦¥¦©©£¦§¦©©¦§¨

äpäåoYn mFi `EdW zFrEaXd bgA §¦¥§©©¨¤©©
,dcFY oicA oAxTd `iai dxFY¨¨¦©¨§¨§¦¨
dfe .oiai liMUOde .zxvrd mFi `Ed iM¦¨£¤¤§©©§¦¨¦§¤

EpizFAx Exn`X dn cFq(b h x"wie)lM : ©¤¨§©¥¨
lhA Fpi` dcFY oAxwe oilhA zFpAxTd©¨§¨§¥¦§¨§©¨¥¨¥
oiprM ,unge dSn FA iM ,'Eke mlFrl§¨§¦©¨§¨¥¨¦§¨

.`Ad mlFrAgi dxez ¨¨©¨



נג xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy
i"yx£ÌÁl‰ŒÏÚ∑ חֹובה הּלחם, .לּלחם ּבגלל ««∆∆ְִֶֶֶֶַַַָ

Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑ ּונסכים מנחה ּכמׁשּפט ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְְְִִִַָָ
נסכים ּבפרׁשת ּבהמה ּבכל טו)המפרׁשים :(במדבר ְְְְְִִֵַַָָָָָָֹ

ועּׂשרֹון  לאיל עׂשרֹונים ּוׁשני לּפר, עׂשרֹונים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ"ׁשלׁשה
לּפר, ההין חצי והּנסכים: הּמנחה; היא זֹו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָלּכבׂש",

ה  ּורביעית לאיל ההין לּכבׂשּוׁשליׁשית .הין ְְִִִִִִִֶֶַַַַָ

(èé)íéNáë éðLe úàhçì ãçà íéfò-øéòN íúéNòå©«£¦¤²§¦«¦¦¬¤−̈§©¨®§¥¯§¨¦²
:íéîìL çáæì äðL éða§¥¬¨−̈§¤¬©§¨¦«

i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN Ì˙ÈNÚÂ∑(מה מנחות ׁשבעת (ת"כ. יכֹול «¬ƒ∆¿ƒƒƒְִַָ
הּכבׂשים  ׁשבעת הם ּכאן, האמּורים והּׂשעיר ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָהּכבׂשים
מּגיע  ּכׁשאּתה הּפקּודים'? ּב'חּמׁש האמּורים ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֻוהּׂשעיר

הם  אינן ואילים, ּפרים אּלּואצל מעּתה: אמר . ְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
ואּלּו הּלחם ּבגלל קרבּו אּלּו לעצמן; ואּלּו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָלעצמן

.לּמּוספין  ִַָ

(ë)éðäåïäkä ó|äôeðz íéøkaä íçì ìò íúà §¥¦´©Ÿ¥´Ÿ¿̈©Á¤̧¤©¦ª¦³§¨Æ
:ïäkì ýåýéì eéäé Lã÷ íéNák éðL-ìò ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«

i"yx£‰Ùez .Ì˙‡ Ô‰k‰ ÛÈ‰Â∑(סב מלּמד (מנחות ¿≈ƒ«…≈…»¿»ְֵַ
מחּיים  ּתנּופה ּתלמּודֿלֹומר:ׁשּטעּונין ּכּלם? יכֹול . ְְְִִֵֶַַַָָָֻ

ּכבׂשים" eÈ‰È."עלֿׁשני L„˜∑ ׁשּׁשלמיֿיחיד לפי ְְִֵַָ…∆ƒ¿ְְִִֵֶַָ

ּבׁשלמיֿצּבּור  לֹומר הזקק קּלים, קדׁשי קדׁשים ׁשהן , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
.קדׁשים  ִָָ

(àë)úàø÷eíöòa í|äéäé Lã÷-àø÷î äfä íBiä §¨¤º§¤´¤©´©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
íìBò úwç eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì̈¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®ª©¬¨²

:íëéúøãì íëéúáLBî-ìëa§¨«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«

(áë)úàt älëú-àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤º¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³
øbìå éðòì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå Eøö÷a EãN̈«§Æ§ª§¤½§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ

ô :íëéäìà ýåýé éðà íúà áæòz©«£Ÿ́Ÿ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎ¯ˆ˜·e∑ ּבׁשני עליהן לעבר וׁשנה, חזר ¿À¿¿∆ְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹ

הּכתּוב  ראה מה יֹוסף: ּברּבי אבּדימי רּבי אמר ְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָלאוין.
וראׁשֿ מּכאן, ועצרת ּפסח הרגלים: ּבאמצע ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלּתנם
הּנֹותן  ׁשּכל ללּמד מּכאן? וחג ויֹוםֿהּכּפּורים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשנה

ּבנה  ּכאּלּו עליו מעלין ּכראּוי, לעני ּופאה ׁשכחה ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָלקט
ּבתֹוכֹו קרּבנֹותיו עליו והקריב ∑ÊÚz·.ּביתֿהּמקּדׁש ְְְְְְִִִֵַָָָָָ«¬…

פ"ד) לאחד (פאה לסּיע ל ואין ילקטּו, והם לפניהם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּנח
‡ÌÎÈ‰Ï.מהם  '‰ È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן ֵֶ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr fi jxk zegiy ihewl)

הּמקּדׁש ּבית ּבנה ּכאּלּו . . ּופאה ׁשכחה לקט ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּנֹותן
כב) כג, אּלּו(רש"י ּבמצֹות זֹו מעלה קּימת מּדּוע לׁשאל, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹיׁש

לקט  ׁשּכן לֹומר, ויׁש ּבכלל. צדקה ּבמצות ולא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּדוקא,
הּׂשדה; ּבעל ׁשל ּכּפיו מּיגיע ּכתֹוצאה צֹומחים ּופאה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשכחה

מאמץ  ּבלי הרויח ׁשהּנֹותן מּכסף להיֹות יכֹולה צדקה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָואּלּו
הענּיים  לכל ׁשּייכים ּופאה ׁשכחה לקט ועֹוד: זאת  ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּגדֹול.
יכֹול  ּבצדקה ואּלּו הנאה; טֹובת הּׂשדה לבעל ואין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבׁשוה,

ּבטֹובתֹו. חפץ ׁשהּוא ּבעני לבחר ְְְִִֵֶָָָָָֹאדם

Á„יט  ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ Ôe„aÚ˙Â‡˙‡hÁÏ ¿«¿¿¿ƒ«ƒ≈«¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯˙e¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿«»

i¯eka‡כ  ÌÁÏ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»»¿«¿≈ƒ«»
‡L„e˜ ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡¬»»√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»

:‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰È¿√»¿»¿«¬»

˜LÈcכא  Ú¯ÚÓ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ÔeÚ¯Ú˙e¿»¿ƒ¿«»»≈¿»««ƒ
ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È¿≈¿»ƒƒ«»¿»»«¿¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÌÏÚ»»¿»¿»≈¿»≈

Ï‡כב  ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e¿∆¡»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe C„ˆÁÓa CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¡»»¿»»
˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈÚÏ ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»¡»¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

)íëöøà øéö÷ úà íëøö÷áe (áë§ª§§¤¤§¦©§§¤
älëú àìxfg :i"Xx oFWl . Ÿ§©¤§©¦¨©

.oie`l ipWA mdilr xarl ,mdA dpWe§¨¨¨¤©£Ÿ£¥¤¦§¥¨¦
iM xEarA mrHd iM xn` mdxa` iAxe§©¦©§¨¨¨©¦©©©©£¦
xidfd ,miHg xivw ixEMA zFrEaXd bg©©¨¦¥§¦¦¦¦§¦

zFUrl LiziESX dn gMWY `NW¤Ÿ¦§©©¤¦¦¦©£
.mdd minIA©¨¦¨¥

ïBëpäåiM ipirAøéö÷ úà íëøö÷áe §©¨§¥©¦§ª§§¤¤§¦
íëöøàxMfPd xivTl fnx ©§§¤¤¤©¨¦©¦§¨
dWxRd W`xA(i wEqtA)iM ,xn`i , §Ÿ©¨¨¨§¨Ÿ©¦

xnrd z` mYxvwE ux`d l` E`aYWM§¤¨Ÿ¤¨¨¤§©§¤¥¨Ÿ¤
dcVd z`R dNkz `l mkxivw ziW`x¥¦§¦§¤Ÿ§©¤§©©¨¤
,hwNd hTlY `le xnrd Kxvl `Edd©§Ÿ¤¨Ÿ¤§Ÿ§©¥©¤¤
z` `idd devOd dgcY `NW xnFl©¤Ÿ¦§¤©¦§¨©¦¥

.dN`d oie`Ndbk dxez ©¨¦¨¥¤
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ß xii` `"i iying mei ß

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)éòéáMä Lãça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹
äòeøz ïBøëæ ïBúaL íëì äéäé Lãçì ãçàa§¤¨´©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈

:Lã÷-àø÷î¦§¨«Ÿ¤
i"yx£‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ∑(לב ּופסּוקי(ר"ה זכרֹונֹות ּפסּוקי איל ׁשֹופרֹות זכרֹון ּתחּתיו ׁשּקרב יצחק, עקדת לכם לזּכר ,. ƒ¿¿»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr cl jxk zegiy ihewl)

ׁשֹופרֹות ּופסּוקי זכרֹונֹות ּפסּוקי כד)זכרֹון כג, אף (רש"י ְְְְִִֵֵַָ
יֹותר  ּפֹועלת היא מּדרּבנן, רק היא הּפסּוקים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשאמירת

מעלת מּצד - וזאת עצמּה, ּתֹורהמהּתקיעה קּיּום ּדברי על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ
לעתיד  ׁשּיהיה הּגּלּוי ׁש"אמּתית ּבחסידּות, וכּמבאר ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹמצוה.

ׁשֹופרֹות". (ּפסּוקי) ּבאמירת הּׁשנה ּבראׁש עּתה נמׁש . .ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ
" הּׁש"ס ּבלׁשֹון מהּׁשקלא־וטריא להעיר הּקּב"ה ויׁש אמר ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ

אסמכּתא  זה "ּכל ּכאן: ּוברמּב"ן כּו'". מלכיֹות לפני ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָֻאמרּו
רׁש"י. מפרׁשי ּוראה ְְְְִִִֵֵֵֶַָמּדבריהם".

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Á¯Èa‡כד  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡ÁÈ ÔBÎÏ È‰È ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿«¿»¿≈¿¿»»

:LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡·aÈ Ô¯Îec¿««»»¿»««ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ïBúaL íëì äéäé (ãë)mFi didIW ¦§¤¨¤©¨¤¦§¤
EpizFAx Exn`e .FA gEpl dziaW§¦¨¨©§¨§©¥

(:ck zAW)oFzAWdUFrd dPde .`Ed dUr ©¨©¨£¥§¦¥¨¤
,dUre e`lA xaFr aFh mFiA dk`ln§¨¨§¥§¨©£¥
,mYrC lre .dUr mIwn FA zaFXde§©¥§©¥£¥§©©§¨
`l iM ,dfl df EWwd mNM zFcrFOd©£ª¨ª§¤¨¤¦Ÿ
.zxvrA `le zFSOd bgA oFzAW xn`p¤¡©©¨§©©©§Ÿ©£¤¤

(è àa) àúìéëîáezWxtA izi`x ¦§¦§¨Ÿ¨¦¦§¨¨©
dGd Wcgd(ai zFnW): ©Ÿ¤©¤§

dGd mFId z` mYxnWE(fi ai mW)dOl §©§¤¤©©¤¨¨¨
dk`ln lM :xn`p xaM `lde ,xn`p¤¡©©£Ÿ§¨¤¡©¨§¨¨

mda dUri `l(fh wEqR mW)`N` il oi` , Ÿ¥¨¤¨¤¨¨¥¦¤¨
odW mixaC ,dk`ln mEXn odW mixaC§¨¦¤¥¦§¨¨§¨¦¤¥
xnFl cEnlY ,oiPn zEaW mEXn¦§¦©¦©§©
mixaC `iadl ,dGd mFId z` mYxnWE§©§¤¤©©¤§¨¦§¨¦
lW Flg s` lFki .zEaW mEXn odW¤¥¦§¨©Ÿ¤
oiCde ,zEaW mEXn xEq` `di crFn¥§¥¨¦§§©¦
oFW`xd mFIA xnFl cEnlY ,ozFp¥©§©©¨¦

oFzAW(hl hk oNdl)EWxci dPde .ïBúaL ©¨§©¨§¦¥¦§§©¨
opi`W mixaCn ENt` ixnbl FA zAWl¦§Ÿ§©§¥£¦¦§¨¦¤¥¨

.odizFclFze zFk`ln zFa`n¥£§¨§§¥¤
ìáàxn`Y m`W ,df il xxAzp `l £¨Ÿ¦§¨¥¦¤¤¦Ÿ©

mrH dn ,`Yknq` `EdW¤©§©§¨©©©
"zEaW" iM ,dGd oFWNA Exn`IW¤Ÿ§©¨©¤¦§
,mdixaC lW lr mlFrl xn`p mpFWlA¦§¨¤¡©§¨©¤¦§¥¤
oixEq` odW mixaC xnFl okYi K`ide§¥©¦¨¥©§¨¦¤¥£¦
EdIW oiPn mdixaC lW zEaW mEXn¦§¤¦§¥¤¦©¦¤§
zFYknq`d Kxce .aEzMd on oixEq £̀¦¦©¨§¤¤¨©§©§
Exn`IW `l ,dxFYd on mdW zFpWl¦§¤¥¦©¨Ÿ¤Ÿ§

on oiPn mixtFq ixaCn `EdW df xaC̈¨¤¤¦¦§¥§¦¦©¦¦
mixaC xnFl Fl did la` ,dxFYd©¨£¨¨¨©§¨¦
xnFl cEnlY ,oiPn dk`ln opi`W¤¥¨§¨¨¦©¦©§©

.oFzAW©¨
äàøðåEpiEhvPW xnFl dGd WxcOdW §¦§¤¤©¦§¨©¤©¤¦§©¦

dgEpn Epl zFidl dxFYd on¦©¨¦§¨§¨
opi`W mixaCn ENt` aFh mFiA§£¦¦§¨¦¤¥¨
cCnl mFId lM gxhIW `l ,dk`ln§¨¨Ÿ¤¦§©¨©¦§Ÿ
zFkYOde zFxRd lwWle ,zF`EaYd©§§¦§Ÿ©¥§©©§
mbe milMd zFPtlE ,oii zFIagd `NnlE§©¥©¨¦©¦§©©¥¦§©
,mFwnl mFwOnE zial ziAn mipa`d̈£¨¦¦©¦§©¦¦¨§¨
zFzlcE dnFg ztTn xir dzid m`e§¦¨§¨¦ª¤¤¨§¨
lr miqnFr Eidi dliNA zFlErp§©©§¨¦§§¦©
lke mip`zE miapre oii s`e ,mixFngd©£¦§©©¦©£¨¦§¥¦§¨
`ln wEXd didie ,aFh mFiA `iai `Vn©¨¨¦§§¦§¤©¨¥
zEpgd didze ,xMnnE gTn lkl§¨¦¨¦§¨§¦§¤©£
lr mipglXde ,siTn ipepgde dgEzR§¨§©¤§¨¦©¦§©ª§¨¦©
Eidie ,mdiptl miaEdGde mpglWª§¨¨§©§¦¦§¥¤§¦§
oYk`lnl oiniMWn milrFRd©£¦©§¦¦¦§©§¨
EN` mixacl lgM mnvr oixiMUnE©§¦¦©§¨©Ÿ¦§¨¦¥
miaFHd minId ExYde ,odA `vFIke§©¥¨¤§ª§©¨¦©¦
df lkAW ,Dnvr zAXd ENt`e EN`d̈¥©£¦©©¨©§¨¤§¨¤
dxn` Kkl .dk`ln mEXn mdA oi ¥̀¨¤¦§¨¨§¨¨§¨

dxFY,ïBúaLdziaW mFi didIW ¨©¨¤¦§¤§¦¨
aFh WExR Edfe .gxh mFi `l ,dgEpnE§¨ŸŸ©§¤¥

.dtie§¨¤
éøçàåizixg` `zliknA izi`x oM §©£¥¥¨¦¦¦§¦§¨©£¦¦

i`gFi oA oFrnW iAxC(fh ai) §©¦¦§¤©
`N` il oi` :xg` oFWl DA EpXW¤¨¨¨©¥¥¦¤¨

,z`Hg Dpin lr oiaIgW dk`ln§¨¨¤©¨¦©¦¨©¨
z`Hg Dpin lr oiaIg oi`W dk`ln§¨¨¤¥©¨¦©¦¨©¨
`le oli` lr oilFr `l oFbM ,oiPn¦©¦§Ÿ¦©¦¨§Ÿ
lr oihW `le dndA iAB lr miakFx§¦©©¥§¥¨§Ÿ¨¦©
,oigRhn `le miwRqn `le miOd ipR§¥©©¦§Ÿ§©§¦§Ÿ§©§¦

xnFl cEnlY.äëàìî ìk`N` il oi` ©§©¨§¨¨¥¦¤¨
oiWiCwn oi`W ,oiPn devnC ,zEWxC¦§§¦§¨¦©¦¤¥©§¦¦
oi`e oinixgn oi`e oikixrn oi`e§¥©£¦¦§¥©§¦¦§¥
cEnlY ,zFxUrnE dnExY oidiAbn©§¦¦§¨©©§©§

xnFl,ïBúaL`id df oiprkE .zEaW ©©¨§§¦§¨¤¦
mipdM zxFzA diEpW(hk fh lirl)mFiA §¨§©Ÿ£¦§¥§

zFzixAd EN`W iR lr s`e .mixERMd©¦¦§©©¦¤¥©¨©§
`OW ,odiWxcnaE opFWlA zFwElg£¦§¨§¦§§¥¤¤¨
`Yknq` `iadl ,EpEMzp cg` xacl§¨¨¤¨¦§©§§¨¦©§©§¨

.opAxC zEaWl¦§§©¨¨
ìkîe`zixAd WExR didIW oiA ,mFwn ¦¨¨¥¤¦§¤¥©¨©§¨

odW F` ,Epxn`W FnM dpFW`xd̈¦¨§¤¨©§¤¥
WExR la` ,zFYknq` oNMïBúaLKM ª¨©§©§£¨¥©¨¨

gxHd on dgEpn Epl didYW ,`Ed¤¦§¤¨§¨¦©Ÿ©
oEbd oipr `Ede .Epx`AW FnM lnrde§¤¨¨§¤¥©§§¦§¨¨

.c`n aFhe§§Ÿ
äpäåzAWA zFk`lOd lr Exdfd §¦¥ª§£©©§¨§©¨

,dzinE zxM Wpre e`lA§¨§Ÿ¤¨¥¦¨
aFh mFiaE ,dUrA lnrde migxHde§©§¨¦§¤¨¨©£¥§
EPOnE .dUrA gxHde e`lA dk`lOd©§¨¨§¨§©Ÿ©©£¥¦¤

`iaPd xn`(bi gp dirWi)LikxC zFUrn : ¨©©¨¦§©§¨¥£§¨¤
zAW :oke .xaC xAce Lvtg `FvOn¦§¤§§§©¥¨¨§¥©©

ux`l didi oFzAW(c dk oNdl)lW zAW , ©¨¦§¤¨¨¤§©¨©¨¤
DzF` cari `le Wxgi `NW ,dgEpn§¨¤Ÿ©§Ÿ§Ÿ©£Ÿ¨
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(äë)äMà ízáø÷äå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk̈§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§¦§©§¤¬¦¤−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑'הּפקּודים ּב'חּמׁש האמּורים .הּמּוספים ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆ְְֲִִִַַַָָֻ

(åë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æë)íéøtkä íBé äfä éòéáMä Lãçì øBNòa Cà©¿¤«¨´©ŸÁ¤Á©§¦¦̧©¤¹¯©¦ª¦´
íëéúLôð-úà íúépòå íëì äéäé Lã÷-àø÷î àeäÀ¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®

:ýåýéì äMà ízáø÷äå§¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«

Ôe·¯˜˙eכה  Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡ÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿»»»«¿¿¿»¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»

ÓÈÓÏ¯:כו  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‰„ÔÈכז  ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa Ì¯a¿«¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡e‰ ‡i¯etÎ„ ‡ÓBÈ»¿ƒ«»¿»««ƒ¿≈¿
Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚ˙e¿«»«¿»≈¿»¿À¿»»√»

:ÈÈ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lW FlgA oi`W EWxCX dn Edfe .llM§¨§¤©¤¨§¤¥§Ÿ¤
,dxFYd on dfe .zEaW mEXn crFn¥¦§§¤¦©¨
dUFr Fpi`W xaC lM mdixaCn EN`W¤¦¦¦§¥¤¨¨¨¤¥¤

dUFre iFBl xnF` Fpi`(.ai w"en)ENt`W , ¥¥©§¤¤£¦
Exingd dxin`C zEaWA.DA ¦§©£¦¨¤§¦¨

.äòeøz ïBøëæiwEqtE zFpFxkf iwEqR ¦§§¨§¥¦§§¥
wgvi zcwr mkl xMfl zFxtFW¨¦§Ÿ¨¤£¥©¦§¨
dide .i"Xx oFWl .li` eiYgY axTW¤¨©©§¨©¦§©¦§¨¨
zFIklOd iwEqR mB `iadl axd Kixv̈¦¨©§¨¦©§¥©©§ª
aEzMd xiMfIW okYi `NW ,WxcOd on¦©¦§¨¤Ÿ¦¨¥¤©§¦©¨
xiMfi `le zFxtFWe zFpFxkGd iwEqR§¥©¦§§¨§Ÿ©§¦
:wEqRn mzF` EWxC xakE .zFIklOd©©§ª§¨¨§¨¦¨
'd ip` mkidl` iptl oFxMfl mkl Eide§¨¨¤§¦¨¦§¥¡Ÿ¥¤£¦

mkidl`(i i xAcOA)xnFl cEnlY oi`W , ¡Ÿ¥¤©¦§¨¤¥©§©
ip` xnFl cEnlY dnE ,mkidl` 'd ip £̀¦¡Ÿ¥¤©©§©£¦
lMW a` oipA df `N` ,mkidl` 'd¡Ÿ¥¤¤¨¤¦§©¨¤¨
KnFq dY` zFpFxkf xnF` dY`W mFwn̈¤©¨¥¦§©¨¥
zxFzA `zi`cM ,zFIklOd z` mdl̈¤¥©©§ª¦§¦¨§©

mipdM(o`M)dpXd W`x zkQnaE(.al). Ÿ£¦¨§©¤¤Ÿ©¨¨
ìáà,mdixaCn `Yknq` df lM £¨¨¤©§©§¨¦¦§¥¤

Exn` WxtnE(:cl mW)oiklFd : §Ÿ¨¨§¨§¦
mFwnl oiklFd oi`e oirwFYW mFwnl§¨¤§¦§¥§¦§¨
`de `zixF`C `d ,`hiWR ,oikxaOW¤§¨§¦§¦¨¨§©§¨§¨
`dC aB lr s`C dkixv `l ,opAxC§©¨¨Ÿ§¦¨§©©©§¨

.wtq `de i`Ce©©§¨¨¥
äòeøz ïBøëæ ìáàdrExY mFi :FnM £¨¦§§¨§§¨

mkl didi(` hk xAcOA)xn`i , ¦§¤¨¤©¦§¨Ÿ©
iptl oFxMfl Epl didie dGd mFIA rixPW¤¨¦©©©¤§¦§¤¨§¦¨¦§¥

oNdl xn`PW FnM ,mXd(i i mW): ©¥§¤¤¡©§©¨¨

oFxMfl mkl Eide zxvvgA mYrwzE§©§¤©£Ÿ§Ÿ§¨¨¤§¦¨
.mkidl` iptl¦§¥¡Ÿ¥¤

øeáòáemkzgnU mFiaE .mW xn`W ©£¤¨©¨§¦§©§¤
mkWcg iW`xaE mkicrFnaE§£¥¤§¨¥¨§¥¤
lre mkizlr lr zxvvgA mYrwzE§©§¤©£Ÿ§Ÿ©ŸŸ¥¤§©
dGd crFOA dEv o`ke ,mkinlW igaf¦§¥©§¥¤§¨¦¨©¥©¤

oM ixg`e ,calA(`i wEqRA):xn` ¦§©§©£¥¥§¨¨©
z`Gd drExYd dPd ,dX` mYaxwde§¦§©§¤¦¤¦¥©§¨©Ÿ
zFxvFvgA `idW ,`idd drExYd Dpi ¥̀¨©§¨©¦¤¦©£§
la` ,oAxTd lr Dpi` z`fe .oAxTd lr©©¨§¨§Ÿ¥¨©©¨§¨£¨
,xtFXA `ide ,l`xUi lkA daFg `id¦¨§¨¦§¨¥§¦©¨
,zFxvFvg zFUrl oicr EdEv `l iM¦Ÿ¦¨£©¦©££§
FnM ,`id xtFXA drExY lM mzqE§¨¨§¨©¨¦§

xn`PW(h dk oNdl)xtFW Yxarde : ¤¤¡©§©¨§©£©§¨©
.drExY§¨

àìå,z`Gd devOd mrh aEzMd WxR §Ÿ¥©©¨©©©¦§¨©Ÿ
Kxhvp dOle ,drExYd dOl̈¨©§¨§¨¨¦§¨¥
x`Xn xzFi dGd mFIA mXd iptl oFxMf¦¨¦§¥©¥©©¤¥¦§¨

FzFidl dEvi dOle ,minIdàø÷î ©¨¦§¨¨§©¤¦§¦§¨
.Lã÷mFi lW FWcgA `EdW ipRn la` Ÿ¤£¨¦§¥¤§¨§¤

FAW d`xp Wcgd W`xA mixERMd©¦¦§Ÿ©Ÿ¤¦§¤¤
oici mA iM ,KxAzi eiptl oiC didi¦§¤¦§¨¨¦§¨©¦¨¨¦
htFW `QMl aWi dpXd W`xA ,miOr©¦§Ÿ©¨¨¥¥©¦¥¥
`Vi minId zxUrA oM ixg`e ,wcv¤¤§©£¥¥©£¤¤©¨¦¦¨
xW`M oiprd aEzMd fnx .eicar rWtl§¤©£¨¨¨©©¨¨¦§¨©£¤
zFa`e mi`iaPd iRn l`xUiA rcFp©§¦§¨¥¦¦©§¦¦§¨

.miWFcw§¦
ìòå,zn`d KxCäòeøzdcnrW `id §©¤¤¨¡¤§¨¦¤¨§¨

xn`PW ,Eple EpizFa`lht miNdY) ©£¥§¨¤¤¡©§¦¦

(fhoiprkE ,drExz ircFi mrd ixW` :©§¥¨¨§¥§¨§¦§¨
aEzMW(hi c dinxi)iM ,dngln zrExY : ¤¨¦§§¨§©¦§¨¨¦

drExY mFi ,oM m` .dngln Wi` mXd©¥¦¦§¨¨¦¥§¨
,Epl drExzl mFId didIW ,mkl didi¦§¤¨¤¤¦§¤©¦§¨¨

oke,Lã÷ àø÷î äòeøz ïBøëædidIW §¥¦§§¨¦§¨Ÿ¤¤¦§¤
`Ed KkitlE ,drExzA oFxMGdàø÷î ©¦¨¦§¨§¦¨¦§¨

.Lã÷iM ,xtFW xiMfdl Kxvd `le Ÿ¤§Ÿª§©§©§¦¨¦
dPde ,FA drExYde mFiA fnx xtFXd©¨¤¤§§©§¨§¦¥
zrExY `l mingxA oiC mFi `Ed¦§©£¦Ÿ§©
aEzMd xiMfd df ipRnE .dngln¦§¨¨¦§¥¤¦§¦©¨
EpizFAx ciA dlAw xaMW ,drExYd©§¨¤§¨©¨¨§©©¥
lMW EpAx dWn cr mi`Fx l`xUi lke§¨¦§¨¥¦©¤©¥¤¨

dhEWtE diptl dhEWR drExY§¨§¨§¨¤¨§¨
drExY aEzMd xiMfi dOle .dixg`l§©£¤¨§¨¨©§¦©¨§¨
W`xA `l ,llM zFriwYd xiMfi `le§Ÿ©§¦©§¦§¨Ÿ§Ÿ
la` ,mixERMd mFiA `le dpXd©¨¨§Ÿ§©¦¦£¨
xtFXd `Ede oFxMGd `id driwYd, ©§¦¨¦©¦¨§©¨

dlElM `idW ipRnE ,DnWM drExYde§©§¨¦§¨¦§¥¤¦§¨
.dixg`lE diptl driwY ,mingxd on¦¨©£¦§¦¨§¨¤¨§©£¤¨
dwcvA iM ,drExz ircFiA xn` KkitlE§¦¨¨©§§¥§¨¦¦§¨¨
df dPde .dY` FnGr zx`tz iM EnExï¦¦§¤¤ª¨¨¨§¦¥¤
`N` ,daEWYA iElY lMd iM x`an§Ÿ¨¦©Ÿ¨©§¨¤¨
oiCd zCnA cgizn dpXd W`xA§Ÿ©¨¨¦§©¥§¦©©¦
zCnA mixERMd mFiaE ,FnlFr bidpnE©§¦¨§©¦¦§¦©

mxn`n `Ede ,mingxd(:al d"x)Kln : ¨©£¦§©£¨¨¤¤
dpXd W`x ,'Eke oiC `QM lr aWFi¥©¦¥¦§Ÿ©¨¨
mFi mixERMd mFie mingxA oiC mFi¦§©£¦§©¦¦

.oiCA mingx©£¦©¦
ïîeaEzMd mrh oiaY EpWxRW oiprd ¦¨¦§¨¤¥©§¨¦©©©¨

zFrQOA(f e i xAcOA)Erwzi drExY : ©©¨©¦§¨§¨¦§§
ErwzY ldTd z` lidwdaE ,mdirqnl§©§¥¤§©§¦¤©¨¨¦§§
rQIe :aEzM mdirqnA iM ,Erixz `le§Ÿ¨¦¦§©§¥¤¨©¦©

midl`d K`ln(hi ci zFnW)Evtie :aEzke , ©§©¨¡Ÿ¦§§¨§¨ª
LipRn Li`pUn Eqpie Liai`(dl i xAcOA), Ÿ§¤§¨ª§©§¤¦¨¤©¦§¨

rx iUrA 'd ipR :mrhM(fi cl miNdY), §©©§¥§Ÿ¥¨§¦¦

xn`p ldTd z` lidwdaE(el i xAcOA): §©§¦¥©¨¨¤¡©©¦§¨

oExWia idie mrhM ,zFaax 'd daEW¨¦£§©©©§¦¦ª
cgi mr iW`x sQ`zdA Klnbl mixaC) ¤¤§¦§©¥¨¥¨©©§¨¦

(ddpXd W`x oiAW minId zxUre .©£¤¤©¨¦¤¥Ÿ©¨¨
iM ,zFxitq xUrl fnxi mixERMd mFil§©¦¦¦§Ÿ§¤¤§¦¦
'd DAbie mdA dNrzi mixERMd mFiA§©¦¦¦§©¤¨¤§¦§©
mbe ,dlATA rEcIM ,hRWOA zF`av§¨©¦§¨©¨©©©¨¨§©
dGd WcgdW ,minXA zF` dfA Wi¥¨¤©¨©¦¤©Ÿ¤©¤
hRWn ipf`nE qlR FA iM ,mipf`n FlGn©¨¨§©¦¦¤¤Ÿ§¥¦§¨

.'dldk dxez ©
.Lãçì øBNòa Cà (æë)oiTxe oik` lM ©¤¨©Ÿ¤¨©¦§©¦

oihErn dxFYAW(.hn oixcdpq :fi d"x), ¤©¨¦¦©§¤§¦



`xenנו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i iying meil inei xeriy
i"yx£C‡∑ ׁשבים לׁשאינם מכּפר ואינֹו לּׁשבים, הּוא מכּפר – מעּוטין ׁשּבּתֹורה ו"רּק"ין  "אכ"ין .ּכל «ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

(çë)ék äfä íBiä íöòa eNòú àì äëàìî-ìëå§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½§¤−¤©´©¤®¦´
:íëéýìà ýåýé éðôì íëéìò øtëì àeä íéøtk íBé³¦ª¦Æ½§©¥´£¥¤½¦§¥−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

‰„ÔÈכח  ‡ÓBÈ Ô¯Îa Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Ú ÏÎÂ¿»ƒƒ»»«¿¿ƒ¿«»»≈
ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡e‰ ‡i¯etÎ„ ‡ÓBÈ È¯‡¬≈»¿ƒ«»¿«»»¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lr xRkn Fpi`e miaXd lr `Ed xRkn§©¥©©¨¦§¥§©¥©
Xx oFWl .miaW opi`WixaCn i" ¤¥¨¨¦§©¦¦¦§¥

EpizFAx(.bi zFrEaWe o`M k"zA)didi oM m`e . ©¥§¨§¨§¦¥¦§¤
mkl didi Wcgl cg`A iM aEzMd mrh©©©¨¦§¤¨©Ÿ¤¦§¤¨¤
mkNM EidYW drExY oFxkf mFi mkNkl§ª§¤¦§§¨¤¦§ª§¤
mkzvTnl didi K` ,eiptl oipFCp¦¦§¨¨©¦§¤§¦§©§¤

.mixERMd mFi dGd Wcgl xFUrA¤¨©Ÿ¤©¤©¦¦
äpäå`p `U :oke ,"calA" mrhM `Ed §¦¥§©©¦§©§¥¨¨

mrRd K` iz`Hg(fi i zFnW)oke , ©¨¦©©©©§§¥
dWnA K` wxd(a ai xAcOA)calad , £©©§¤©¦§¨£¦§©

mFi xUr dXngA K` :oke ,dWnA§¤§¥©©£¦¨¨¨
iriaXd Wcgl(hl wEqR)calA xn`i , ©Ÿ¤©§¦¦¨Ÿ©¦§©

zraW 'd bg z` EBgY xUr dXngA©£¦¨¨¨¨Ÿ¤©¦§©
dgFC dbibg oi`W ,mitEvx `l ,minï¦Ÿ§¦¤¥£¦¨¨
zFvOd lkA EPWxtY dGd KxCaE .zAW©¨©¤¤©¤§¨§¤§¨©¦§
sxh K` :Ednke .EpizFAx zlAw itM§¦©¨©©¥§¨Ÿ©¨Ÿ

sxh(gk cn ziW`xA)oipr FA dUrp `NW , Ÿ¨§¥¦¤Ÿ©£¨¦§¨
l`xUi ipa Eid iM :oke .sxHd cal xg ©̀¥§©©¤¤§¥¦¨§¥¦§¨¥
ipirA rxd miUr K` dcEdi ipaE§¥§¨©Ÿ¦¨©§¥©
miqrkn K` l`xUi ipa iM mdizxrPn¦§ªŸ¥¤¦§¥¦§¨¥©©§¦¦

iz`(l al dinxi).xg` xaC EUri `NW , Ÿ¦¦§§¨¤Ÿ©£¨¨©¥
ìòåzO`l ,ok` Fnrh K` hWRd KxC §©¤¤©§¨©©£¨¥§©¥

xaCd rcFp ok` ,oiprd(ci a zFnW), ¨¦§¨¨¥©©¨¨§

oEzEnY mc`M ok`(f at miNdY)ok` . ¨¥§¨¨§§¦¦¨¥
`Ed mixERMd mFi Wcgl xFUrA¤¨©Ÿ¤©¦¦
cg`A ,xn`i ,oiprd zYn`A dghad©§¨¨©£¦©¨¦§¨Ÿ©§¤¨
Wcgl xUrA mpn` oiCd mFi Wcgl©Ÿ¤©¦¨§¨¤¨©Ÿ¤
mkizFWtp z` EPrY oM lr mixERM mFi¦¦©¥§©¥©§¥¤

.EUrz `l dk`ln lke§¨§¨¨Ÿ©£
.ïëådY` ixUaE invr K`hk ziW`xA) §¥©©§¦§¨¦¨¨§¥¦

(ci`Ed l`xUi Kln K` ,`Îmikln) ©¤¤¦§¨¥§¨¦

(al akixal midl` l`xUil aFh K` ,©§¦§¨¥¡Ÿ¦§¨¥
aal(` br miNdY)z` K` :WExR oke . ¥¨§¦¦§¥¥©¤

ExnWY izzAW(bi `l zFnW)iEv dPdiz ©§Ÿ©¦§Ÿ§¦¥¦¦¦
z` ok` oMWOd zk`lnA mkz ¤̀§¤¦§¤¤©¦§¨¨¥¥
mNM oke .mlFrl ExnWY izzAW©§Ÿ©¦§Ÿ§¨§¥ª¨
liMUY m` dGd KxCA Ll EWxRzi¦§¨§§©¤¤©¤¦©§¦

.mdAgk dxez ¨¤
).äfä íBiä íöòa (çëExn` §¤¤©©¤¨§

mFId sEbA FWExRW miWxtnd©§¨§¦¤¥§©
Elk`z `l lnxke ilwe mgle :oke ,dGd©¤§¥§¤¤§¨¦§©§¤ŸŸ§

dGd mFId mvr cr(ci wEqR)sEB cr , ©¤¤©©¤¨©

xdhl minXd mvrkE :oke ,mFIdzFnW) ©§¥§¤¤©¨©¦¨Ÿ©§

(i ck.minXd sEB ,©¨©¦
àìåmFId mvr l` fnxIW Wxtl lkEp §Ÿ©§¨¥¤¦§Ÿ¤¤¤©

EpizFAx Exn`W FnM ,Fgke dGd©¤§Ÿ§¤¨§©¥
(gn al mixaC ixtq)dGd mFId mvrA wEqRA ¦§¦§¨¦©¨§¤¤©©¤

gp `A(bi f ziW`xA)dGd mFId mvrA , ¨Ÿ©§¥¦§¤¤©©¤
l`xUi ipA z` 'd `ivFd(`p ai zFnW), ¦¤§¥¦§¨¥§

aEzM iM(al wEqR)axrA Wcgl drWzA ¦¨¨§¦§¨©Ÿ¤¨¤¤
mvrA mz`xwE :oke .axr cr axrn¥¤¤©¤¤§¥§¨¤§¤¤

Wcw `xwn dGd mFId(`k wEqR)mB ©©¤¦§¨Ÿ¤¨©
.llkA dliNd©©§¨¦§¨

äpäå"dGd mFId mvrA" xiMfd `l §¦¥Ÿ¦§¦§¤¤©©¤
bgA wx ,micrFOA `le zAWA§©¨§Ÿ©£¦©§©

zFrEaXd(`k wEqR lirl)mixERMd mFiaE ©¨§¥¨§©¦¦
(o`M)xn` Wcgd xEQ`A oke ,(ci wEqR) ¨§¥§¦¤¨¨¨©¨

mrhA d`xPde .dGd mFId mvr cr©¤¤©©¤§©¦§¤§©©
:zFrEaWA xn`W xEarA iM ,xaCd©¨¨¦©£¤¨©§¨
'Fbe dtEpYd xnr z` mk`iad mFIn¦£¦£¤¤Ÿ¤©§¨§
mYaxwde :xn`e ,mFi miXng ExRqY¦§§£¦¦§¨©§¦§©§¤
E`iaY mkizaWFOn ,dWcg dgpn¦§¨£¨¨¦§Ÿ¥¤¨¦

oiprd xnbe(fiÎeh miwEqR)zFEvl Kix`de , §¨©¨¦§¨§¦§¤¡¦§©
,zFpAxTA(kÎgi miwEqR)dxnFl KxvwEqtA) ©¨§¨§¦ª§©©§¨

(`k`xwn dGd mFId mvrA mz`xwE :§¨¤§¤¤©©¤¦§¨
xEq`e WFcw `Ed mFId sEB iM ,WcwŸ¤¦©¨§¨
xnrA iElY EPpi`e ,dk`ln zIUrA©£¦©§¨¨§¥¤¨¨Ÿ¤

.zFpAxTA `le§Ÿ©¨§¨
ïëåxn`W ipRn ,mixERMd mFiAwEqR) §¥§©¦¦¦§¥¤¨©¨

(fk:íëéúLôð úà íúépòå§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤
,'äì äMà ízáø÷äåixg` zWxtaE §¦§©§¤¦¤©§¨¨©©£¥

zFpAxTA dxRMd cFr dlY zFn¨¨©©¨¨©¨§¨
Kxvd oM ipRn ,gNYWOd xirVaE©¨¦©¦§©¥©¦§¥¥ª§©

xnFl(o`M):eNòú àì äëàìî ìëå ©¨§¨§¨¨Ÿ©£
`Ed mixERM mFi iM ,`Edd mFId sEbA§©©¦¦¦
zxRM caNn ,mkilr xRkl FtEbA§§©¥£¥¤¦§©©¨©

.zFpAxTd©¨§¨
ïëåWcgA "dGd mFId mvr cr"lirl) §¥©¤¤©©¤©¨¨§¥

(ci wEqR`EdW dGd mFId sEB cr , ¨©©©¤¤
,mkidl` oAxw z` mk`iad mFi£¦£¤¤¨§©¡Ÿ¥¤
zbdFp devOd oAxTd `ai `l ENt`W¤£¦Ÿ¨Ÿ©¨§¨©¦§¨¤¤
xEq` Wcgd zFidl ,dGd mFId sEbA§©©¤¦§¤¨¨¨
Fxn` mrh dfe .eixg`l xYnE eiptl§¨¨ª¨§©£¨§¤©©¨§

(ci wEqR)lkA mkizxcl mlFr zTg : ¨ª©¨§ŸŸ¥¤§Ÿ

iYWxRW FnM ,mkizaWn(fh wEqR). Ÿ§Ÿ¥¤§¤¥©§¦¨

eðàöîemvrA" aEzMd xiMfdW cFr ¨¨¤¦§¦©¨§¤¤
mixfbp mipiprA "dGd mFId©©¤§¦§¨¦¦§¨¦
mFId mvrA :gpA xn` ,mipOfn miYrl§¦¦§ª¨¦¨©§Ÿ©§¤¤©

'Fbe gp `A dGd(bi f ziW`xA)mvrA idie , ©¤¨Ÿ©§§¥¦©§¦§¤¤
ux`n 'd zF`av lM E`vi dGd mFId©©¤¨§¨¦§¥¤¤

mixvn(`n ai zFnW)dWn l` 'd xAcie , ¦§¨¦§©§©¥¤¤
mixard xd l` dlr dGd mFId mvrA§¤¤©©¤£¥¤©¨£¨¦

(hnÎgn al mixaC). §¨¦

íòhäåqipkdW okYIW ipRn ,El`A §©©©§¥¦§¥¤¦¨¥¤¦§¦
on dAxd okl mcw daYA gpŸ©©¥¨Ÿ¤¨¥©§¥¦
zvTn E`vIW okYi oke ,sFrde dIgd©©¨§¨§¥¦¨¥¤¨§¦§¨
`Edd mFIaE okl mcw mixvOn l`xUi¦§¨¥¦¦§©¦Ÿ¤¨¥©©

iprd xnbpdzid `Edd mFIl mcw oke ,o ¦§©¨¦§¨§¥Ÿ¤©©¨§¨
mFIaE `idd dIlrA EpAx dWnl d`Ev©¨¨§¤©¥©£¦¨©¦©
oNkA aEzMd WxR Kkl .dlr `Edd©¨¨§¨¥¥©¨§ª¨
lgzdW `l ,`Edd mFId sEbA EidW¤¨§©©Ÿ¤ª§©
,`Edd mFIA mpipr mlWpe dNgYn mdÄ¤¦§¦¨§¦§©¦§¨¨©©
mvrA :oke .dGd mFId sEbA did lMd wx©©Ÿ¨¨§©©¤§¥§¤¤

'Fbe mdxa` lFOp dGd mFIdfi ziW`xA) ©©¤¦©§¨¨§§¥¦

(ekciBdl cg` mFiA ax mr ElFOPW ,¤¦©©§¤¨§©¦
.zFvnA FzEfixf§¦§¦§

ïëåFgM xaC lM mvr iM cFr il d`xp §¥¦§¤¦¦¤¤¨¨¨Ÿ
ici mvre igM :oFWNn xfbp ,FRwze§¨§¦§©¦§Ÿ¦§Ÿ¤¨¦

(fi g mixaC)zFnvrze fr ,(el gq miNdY):oke , §¨¦Ÿ§©£ª§¦¦§¥
FOY mvrA zEni df(bk `k aFI`)swzA , ¤¨§¤¤ª¦§Ÿ¤

zFcqFn zFnvrdW xEaraE ,FzEnlW§¥©£¤¨£¨§
mvrM dPde .oM E`xTi FRwze sEBd©§¨§¦¨§¥§¦¥§¤¤

xdhl minXd(i ck zFnW)xaCd zxdHW , ©¨©¦¨Ÿ©§¤¨¢©©¨¨
.minXd xdh wfgM dwfge dxExA E`xW¤¨§¨©£¨¨§Ÿ¤Ÿ©©¨©¦
mvr" mixMfPd minIA xiMfi KklE§¨©§¦©¨¦©¦§¨¦¤¤
xacA `l ,mnvrA mdA oiprd iM ,"mFId©¦¨¦§¨¨¤§©§¨Ÿ§¨¨
xW` zFpAxTd `EdW ,mdA sqFp xg ©̀¥¨¨¤¤©¨§¨£¤

.mdA Eaixwi©§¦¨¤
ïëå,oicd `nFi oxwA :qElwp` xn` §¥¨©ª§§¦§©¨¨¥

,Fgke FtEbA ,mFi lW FpxwA§©§¤§§Ÿ
rCb` mirWx ipxw lke :oFWNnmiNdY) ¦§§¨©§¥§¨¦£©¥©§¦¦

(`i drirWi oxwe iPbn ,(b ak aÎl`EnW)iM , ¨¦¦§¤¤¦§¦§¥¦
xaCd sEB E`xwi mipxTA gMdW xEarA©£¤©Ÿ©©©§©¦¦§§©¨¨

minkg oFWlaE .Fpxw(`"n f"t zFnExY): ©§¦§£¨¦§

z` mNWn Fpi`e oxTd z` mNWn§©¥¥©¤¤§¥§©¥¥
.Wngd©Ÿ¤



נז xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iyiy meil inei xeriy

(èë)äfä íBiä íöòa äpòú-àì øLà Lôpä-ìë ék¦³¨©¤̧¤Æ£¤´«Ÿ§ª¤½§¤−¤©´©¤®
:äénòî äúøëðå§¦§§−̈¥«©¤«¨

(ì)íBiä íöòa äëàìî-ìk äNòz øLà Lôpä-ìëå§¨©¤À¤£¤³©«£¤Æ¨§¨½̈§¤−¤©´
:dnò áøwî àåää Lôpä-úà ézãáàäå äfä©¤®§©«£©§¦²¤©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¨«

i"yx£Èz„·‡‰Â∑ּכ' אֹומר ׁשהּוא לּמד לפי "והאבדּתי", אֹומר ּכׁשהּוא הּוא? מה יֹודע ואיני מקֹום, ּבכל רת' ¿«¬«¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אבדן  אּלא ׁשאינֹו הּכרת, .על ְֵֵֶֶַַָָָָ

(àì)íëéúøãì íìBò úwç eNòú àì äëàìî-ìk̈§¨−̈´Ÿ©«£®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
:íëéúáLî ìëa§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«

i"yx£'B‚Â ‰Î‡ÏÓ Ïk∑ לילה מלאכת על להזהיר אֹו הרּבה, ּבלאוין עליו יֹום לעבר .ּכמלאכת »¿»»¿ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(áì)íëéúLôð-úà íúépòå íëì àeä ïBúaL úaL©©̧©¨¬Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
eúaLz áøò-ãò áøòî áøòa Lãçì äòLúa§¦§¨³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤¥¤´¤©¤½¤¦§§−

ô :íëzaL©©§¤«

ß xii` a"i iyiy mei ß

(âì):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãì)íBé øNò äMîça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À
íéîé úòáL úBkqä âç äfä éòéáMä Lãçì©³Ÿ¤©§¦¦Æ©¤½©¯©ª²¦§©¬¨¦−

:ýåýéì©«Ÿ̈«

ÓBÈ‡כט  Ô¯Îa ÈpÚ˙Ó ‡Ï Èc ‡L‡ ÏÎ È¯‡¬≈»¬»»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«»
ÈˆÈzLÈÂ ÔÈ„‰:‡‰nÚÓ »≈¿ƒ¿≈≈≈«»»

ÓBÈ‡ל  Ô¯Îa ‡„È·Ú Ïk „aÚ˙ Èc L‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ«¿≈»ƒƒ»ƒ¿«»
:dnÚ BbÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ˙È „·B‡Â ÔÈ„‰»≈¿≈»¬»»«ƒƒ««

ÔBÎÈ¯„Ïלא  ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Ú Ïk»ƒƒ»»«¿¿¿«»»¿»≈
:ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa¿…¿»≈

È˙לב  ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡e‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»¿¿«»
‡LÓ¯Ó ‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ ‡ÚL˙a ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»¿«¿»≈«¿»

:ÔBÎÁÈ ÔeÁez ‡LÓ¯ „Ú««¿»¿¿«¬

ÓÈÓÏ¯:לג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÓÁa‡לד  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡bÁ ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»¿ƒ»»»≈«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡ilËÓ„ƒ¿««»ƒ¿«ƒ√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

LéålMde ,s"kA oxkA mEBxYA oiqxFB §¥§¦©©§¦§©§¨§©Ÿ
,mieW raFwe raFM aEzMA iM ,cg ¤̀¨¦©¨©§©¨¦
daMr oFWl lkA minkg EWOYWie§¦§©§£¨¦§¨§©¨¨

iM maTri `lEn xfbp ,s"kAFlFw rnXi §¨¦§©¦§Ÿ§©§¥¦¦¨©
(c fl aFI`)hXwzn :Exn`ie ,zFAzM `YtqFY) ¦§Ÿ§¦§©¥¤§¨§ª

(b fdEnqxw :Exn`e ,oihiWkY on¦©§¦¦§¨§¦§§¨
milnp(f"n a"t d`R)xifg dPnqxki on §¨¦¥¨¦§©§§¤¨£¦
xrIn(ci t miNdY)zFnFwOA xn`Pde . ¦¨©§¦¦§©¤¡©©§

oM mB "dGd mFId mvrA" mixMfPd©¦§¨¦§¤¤©©¤©¥
mipipr mdW ,`Edd mFId gkA FWExR¥§Ÿ©©©¤¥¦§¨¦
,mlFr lW FbdpnM cg` mFiA EUri `lŸ¥¨§¤¨§¦§¨¤¨
dndAd lke dIgd lM iM xn` Kkitl§¦¨¨©¦¨©©¨§¨©§¥¨
dnc`d lr UnFx lke sFrd lke§¨¨§¨¥©¨£¨¨
l`d zxfbA `Edd mFId gkA Etq`p¤¤§§Ÿ©©©¦§¥©¨¥
`Ed FgExe dEv `Ed eiR iM mdilr£¥¤¦¦¦¨§

ovAw(fh cl dirWi)WW Etq`i `l oke . ¦§¨§©§¨§¥Ÿ¥¨§¥
sHn cal mixaBd ilbx sl` zF`n¥¤¤©§¦©§¨¦§©¦©
wx ,mixvn ux`n cg` Wi`M E`vie§¥§§¦¤¨¥¤¤¦§©¦©
iRn oM eilr xfbPd `Edd mFId gkA§Ÿ©©©©¦§¨¨¨¥¦¦

.oFilr¤§
ïëåmFIA iM ciBdl ,EpAx dWn oiprA §¥§¦§©¤©¥§©¦¦©

DcOle DazkE dxiWA dEhvPW¤¦§©¨§¦¨§¨¨§¦§¨
mditA dniU l`xUi ipA z``l mixaC) ¥§¥¦§¨¥¦¨§¦¤§¨¦

(hidN`d mixaCd lM z` xAcl lkie©§©§©¥¤¨©§¨¦¨¥¤
(dn al mW)mFId gkA dlrIW eilr xfbp ¨¦§©¨¨¤©£¤§Ÿ©©

,mixard xd l` FA dxfBdW `Edd©¤©§¥¨¤©¨£¨¦
`Ede ,mW dlre dkxAd z`fe xn`e§¨©§Ÿ©§¨¨§¨¨¨§
dUrp la` miAx minil iE`x oipr¦§¨¨§¨¦©¦£¨©£¨
WlW zlin oke .mFi lW FnEvre FgkA§Ÿ§¦¤§¥¦©§
cg` mFiA Wi` xUr dpnWE zF`n¥§Ÿ¨¨¨¦§¤¨

l`wfgi xn`e ,`Ed 'dn mdxa` ziaA§¥©§¨¨¥§¨©§¤§¥
(b a)mvr cr ia ErWR mzFa`e dOd :¥¨©£¨¨§¦©¤¤

.`Edd llMA mFId qipkdl ,dGd mFId©©¤§©§¦©©§¨©
`EdW ,WcgC dGd mFId mvr cr oke§¥©¤¤©©¤§¨¨¤
.FRwze FgM xaCd sEB iM ,llkA cre cr©§©¦§¨¦©¨¨Ÿ§¨§

eðéúBaøåEWxC(o`M k"z)mvrA" oFWNn §©¥¨§¨¦§§¤¤
FnESr micrFnC "dGd mFId©©¤§£¦¦
miakFMd z`v zrn xnFlM ,mFi lW¤§©¥¥¥©¨¦
hrnl ,zxgOd lilA mz`v cr©¥¨§¥©¨¢¨§©¥

tqFYdlr lgn siqFdl EcnNW z ©¤¤¤¨§§¦¥Ÿ©
EWxcie .WcTd(gn al mixaC ixtqA)gpA ©Ÿ¤§¦§§§¦§¦§¨¦§Ÿ©

lW FnESrA dWnE mixvn z`iviaE¦¦©¦§©¦¤§¦¤
FazkE ixtqA `zi`cM ,mFId ivgA mFi©£¦©¦§¦¨§¦§¦§¨

Epif`d zWxtA i"Xx(mW).hk dxez ©¦§¨¨©©£¦¨



`xenנח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(417 'nr a jxk zegiy ihewl)

ימים ׁשבעת הּסּכֹות לד)חג (כג, ְִִַַַָֻ
מצות  ׁשם על לא ּדוקא, סּכה מצות ׁשם על נקּבע החג ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֻׁשם
מּמעלתּה נֹובע ׁשהּדבר לֹומר, ויׁש הּמינים. ארּבעת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָנטילת

זֹו. מצוה ׁשל ְְִֶֶֶַָֻהּמיחדת

החג.א. מּׁשּקּדׁש מּיד חלה ּכל ב.היא ּבמׁש חלה היא ְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּמינים  ארּבעת נטילת מצות (מה־ּׁשאין־ּכן החג ימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָׁשבעת

הראׁשֹון). ּבּיֹום רק הּתֹורה) (מן ּכל ג.חלה לקּימּה נּתן ְְִִִַַַַָָָָָָָ
והּלילה. הּיֹום ְְְַַַָׁשעֹות

(äì)äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−
:eNòú àì¬Ÿ©«£«

i"yx£L„˜Œ‡¯˜Ó∑ ּובתפּלה נקּיה ּבכסּות קּדׁשהּו הּכּפּורים] ּובמׁשּתה [ּביֹום ּבמאכל – טֹובים ימים ּובׁשאר , ƒ¿»…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּובתפּלה  נקּיה .ּובכסּות ְְְִִִִָָ

(åì)éðéîMä íBia ýåýéì äMà eáéø÷z íéîé úòáL¦§©´¨¦½©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿
ýåýéì äMà ízáø÷äå íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨ŸÁ¤Á¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ

:eNòú àì äãáò úëàìî-ìk àåä úøöò£¤¤́¦½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
i"yx£‡Â‰ ˙¯ˆÚ∑ ׁשּזּמן ּכמל אצלי אתכם עצרּתי ¬∆∆ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָ

זמּנן  ׁשהּגיע ּכיון ימים. וכ לכ לסעּדה ּבניו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻאת
עֹוד  עּמי עּכבּו מּכם, ּבבּקׁשה ּבני, אמר: ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלהּפטר,

ּפרדתכם  עלי קׁשה אחד, Ú·„‰.יֹום ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ ְְֵֶֶַַָָָָ»¿∆∆¬…»

ׁש לכם, עבֹודה ׁשהיא מלאכה ּתעׂשּוה,אפּלּו לא אם ְֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹ
ּבּדבר  ּכיס חסרֹון ˙eNÚ.יׁש ‡Ï∑חּלֹו אף יכֹול ְִֵֶַָָ…«¬ַָֻ

ּתלמּודֿלֹומר: עבֹודה? ּבמלאכת אסּור יהא מֹועד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָׁשל
."הוא" ִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'r a jxk zegiyÎihewl)

היא עצרת . . הּׁשמיני לו)ּבּיֹום (כג, ְֲִִִֶֶַַ
אחד, יֹום עֹוד עּמי עּכבּו ּבני, . . אצלי אתכם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָעצרּתי

ּפרידתכם עלי (רש"י)קׁשה ְְִֶַַָָָ
ויׁש "ּפרידתנּו"? צ"ל היה "ּפרידתכם", הּלׁשֹון מהּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלכאֹורה
נמצא  ותמיד יׂשראל, מּבני נפרד לא ּפעם אף ׁשהּקּב"ה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹלֹומר,
מהּׁשני, אחד יׂשראל ּבני ּפרידת הּכּונה ּו"ּפרידתכם" ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעּמם.

אֹומר  והּקּב"ה ּובאחדּות. יחד הּסּכֹות חג ימי ּכל ׁשהיּו ְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻלאחר
הּקּב"ה  ׁשל ׁשּברכֹותיו היֹות "ּפרידתכם", ּבגלל עלי" ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ"קׁשה
עֹוד  עּמי "עּכבּו והּפתרֹון ּבאחדּות. יׂשראל ּכׁשּבני רק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָחלֹות
חג  סּבֹות מּפני ּבאחדּות היּו יׂשראל ּבני עכׁשו עד אחד", ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיֹום
ׁשּום  ללא אחד" יֹום עֹוד עּמי "עּכבּו עכׁשו וכּדֹומה, ְְְְִִֶֶַַַַָָֹֻהּסּכֹות

ּבאחדּות. יחד הּׁשהּיה עצם מּלבד ְְְְִִִֶֶַַַַַָָסיּבה,

(æì)éàø÷î íúà eàø÷z-øLà ýåýé éãòBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´
íéëñðe çáæ äçðîe äìò ýåýéì äMà áéø÷äì Lã÷®Ÿ¤§©§¦¸¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¯¦§¨²¤¬©§¨¦−

:BîBéa íBé-øác§©¬§«

È·Ú„˙לה  Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÈÈלו  Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜z ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»¿À¿»»√»¿»
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
Ïk ÔB‰z Lk ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»¿≈¿»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

ÔB‰˙Èלז  ÔeÚ¯Ú˙ Èc ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»ƒ¿»¿»¿
‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡·¯˜Ï LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ¿»¿≈«ƒ¿»»»À¿»»√»¿»¬»»
ÌBÈ Ì‚˙t ÔÈÎeqÂ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ‡˙ÁÓeƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.àéä úøöò (åì),iptl mkz` iYxvr £¤¤¦¨©§¦¤§¤§¨©
Kkl dCrQl eipA z` oOGW KlnM§¤¤¤¦¥¥¨¨©§ª¨§¨
xn` xhRl oPnf riBdW oeiM ,mini Kke§¨¨¦¥¨¤¦¦©§©¨¦¨¥¨©
cg` mFi cFr iOr EaMr mMn dWTaA§©¨¨¦¤©§¦¦¤¨
.i"Xx oFWl .mkzcxR ilr dWTW¤¨¨¨©§¥©§¤§©¦

.dAx `xwIeA diEpW Ff dcB`e§©¨¨§¨§©¦§¨©¨
ìòådUr mini zWW iM ,zn`d KxC §©¤¤¨¡¤¦¥¤¨¦¨¨

ux`d z`e minXd z` 'dk zFnW) ¤©¨©¦§¤¨¨¤§

(`ioA Fl oi`e zAW `Ed iriaXd mFie ,§©§¦¦©¨§¥¤
,FbEf zA `id l`xUi zqpkE ,bEf§¤¤¦§¨¥¦©
.zipinW `id dPde ,ux`d z`e :xn`PW¤¤¡©§¤¨¨¤§¦¥¦§¦¦

,àéä úøöò.lMd xvrp mW iM £¤¤¦¦¨¤¡©©Ÿ
äeöådXcwA mini draW zFSOd bgA §¦¨§©©©¦§¨¨¦¦§ª¨

mNM iM mdixg`lE mdiptl¦§¥¤§©£¥¤¦ª¨
mirWY EPOn dpnE ,'d mkFzaE miWFcw§¦§¨¨¨¦¤¦§¦
iniM zFrEaW draW mFi mirAx`e§©§¨¦¦§¨¨¦¥
lW ipinWM ipinW mFi WCwe ,mlFr¨§¦¥§¦¦¦§¦¦¤
lW FNgM mizpiA mixEtQd minIde ,bg©§©¨¦©§¦¥§©¦§ª¤
`Ede ,bgA ipinXde oFW`xd oiA crFn¥¥¨¦§©§¦¦¤¨§
FX` z` FA m`xdW dxFY oYn mFi©©¨¤¤§¨¥¦

.W`d KFYn ErnW eixacE dlFcBd©§¨§¨¨¨§¦¨¥
CëìemFwn lkA l"f EpizFAx E`xwi §¨¦§§©¥§¨¨

mFiM `Ed iM ,zxvr zFrEaXd bg©©¨£¤¤¦§
Edfe .oM aEzMd F`xTW bg lW ipinW§¦¦¤©¤§¨©¨¥§¤

mxn`n(.fi dbibg)Fnvr iptA lbx ipinW : ©£¨¨£¦¨§¦¦¤¤¦§¥©§
oinElWze .a"yw x"fR oiprl `Ed§¦§©§©§¦

oFW`xCzEliv` `Ed iM ,`Ed §¦¦£¦
KklE .mdNW zEcg`M Fpi`e mipFW`xd̈¦¦§¥¨©§¤¨¤§¨

xFkAd lM zWxtA xiMfi(fhÎeh fh mixaC) ©§¦§¨¨©¨©§§¨¦

zFraXd bge zFSOd bg ,milbx WlWA§¨§¨¦©©©§©©¨ª
xiMfi `le ,mini zraW zFMQd bge§©©ª¦§©¨¦§Ÿ©§¦
LxEkf lk d`xi xn` mW iM ,ipinXd©§¦¦¦¨¨©¥¨¤¨§§

.x`an df dPde ,'Fbefl dxez §§¦¥¤§Ÿ¨



נט xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰ÁÓe ‰ÏÚ∑(מד הּקרבה (מנחות נסכים מנחת …»ƒ¿»ְְְִִֵַַָָ

העֹולה  BÓBÈa.עם ÌBÈ ¯·c∑ּב'חּמׁש הּקצּוב חק ִָָ¿«¿ְַַָֹֻ
BÓBÈaŒÌBÈ.הּפקּודים' ¯·c∑,יֹומֹו עבר אם הא ְִַ¿«¿ִַָָ

קרּבנֹו .ּבטל ְֵָָָ

(çì)ãálîe íëéúBðzî ãálîe ýåýé úúaL ãálî¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´©§«¥¤À¦§©³
eðzz øLà íëéúáãð-ìk ãálîe íëéøãð-ìk̈¦§¥¤Æ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½£¤¬¦§−

:ýåýéì©«Ÿ̈«

(èì)íëtñàa éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîça Cà©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À§¨§§¤Æ
íéîé úòáL ýåýé-âç-úà ebçz õøàä úàeáz-úà¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ¤©§Ÿ̈−¦§©´¨¦®

Mä íBiáe ïBúaL ïBLàøä íBia:ïBúaL éðéî ©³¨«¦Æ©¨½©¬©§¦¦−©¨«
i"yx£ebÁz .ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa C‡∑ ׁשלמים קרּבן ««¬ƒ»»»»…ְְִַָָ

ּתלמּודֿלֹומר: הּׁשּבת? את ּתדחה יכֹול ְְֲִִֶֶַַַַַָָָלחגיגה.
ׁשבעה  ּכל ּתׁשלּומין לּה ויׁש הֹואיל ,"א".ÌÎtÒ‡a ְְְִִִֵַַָָָ¿»¿¿∆

ı¯‡‰ ˙‡e·zŒ˙‡∑ ּבזמן ּבא זה ׁשביעי חדׁש ׁשּיהא ∆¿«»»∆ְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
אין  ׁשאם הּׁשנים, את לעּבר ׁשּנצטּוּו מּכאן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאסיפה.

החרף  אֹו הּקיץ ּבאמצע ׁשהּוא ּפעמים .העּבּור, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ebÁz∑ חגיגה ÌÈÓÈ.ׁשלמי ˙Ú·L∑(י לא (חגיגה אם »…ְֲִֵַָƒ¿«»ƒִֹ

ׁשבעה? ּכל מביאן יהא יכֹול ּבזה. יביא ּבזה, ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָהביא
ולא  ּבמׁשמע אחד יֹום אתֹו", "וחּגתם ְְְְְֶֶַַַַָָֹֹֹּתלמּודֿלֹומר:

לתׁשלּומין  "ׁשבעה"? נאמר ולּמה .יֹותר. ְְְְֱִִֵֶַַָָָ

(î)útk øãä õò éøt ïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe§©§¤̧¨¤¹©´¨«¦À§¦¸¥³¨¨Æ©´Ÿ
ðòå íéøîzéðôì ízçîNe ìçð-éáøòå úáò-õò ó §¨¦½©«£©¬¥«¨−Ÿ§©§¥¨®©§©§¤À¦§¥²

:íéîé úòáL íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§©¬¨¦«
i"yx£¯„‰ ıÚ È¯t∑(לד ּופריֹו(סוכה עצֹו ׁשּטעם עץ ¿ƒ≈»»ְִֵֵֶַַ

לׁשנה ∑‰„¯.ׁשוה  מּׁשנה ּבאילנֹו אתרֹוג הּדר וזהּו ,. ֶָ»»ְְְְִִֶֶַָָָָָָ
ÌÈ¯Óz ˙tk∑ ו אּלא חסר ׁשאינּה לּמד .אחת "ו; «…¿»ƒִֵֵֵֶֶַַָָָָ

˙·ÚŒıÚ ÛÚÂ∑,וכחבלים ּכעבֹותֹות קלּועים ׁשענפיו «¬«≈»…ְְֲֲֲִִֶַַָָָ
קליעה  ּכמין העׂשּוי הדס .וזהּו ְְְֲִִֶֶַָָ

Ïkלח  ¯·e ÔBÎÈ˙zÓ ¯·e ÈÈ„ ‡iaL ¯a«««»«¿»««¿»≈«»
:ÈÈ Ì„˜ Ôez˙ Èc ÔBÎÈ˙·„ Ïk ¯·e ÔBÎÈ¯„ƒ¿≈«»ƒ¿»≈ƒƒ¿√»¿»

Á¯ÈÏ‡לט  ‡ÓBÈ ¯NÚ ‡LÓÁa Ì¯a¿«¿«¿»¬«»¿«¿»
ÔebÁz ‡Ú¯‡ ˙ÏÏÚ ˙È ÔBÎÈLÎÓa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿ƒ¿¿≈»¬«««¿»¿«
‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ˙È»«»√»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿»»

‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e ‡ÁÈ:‡ÁÈ ¿»»¿»¿ƒ»»¿»»

‡ÏÈ‡מ  È¯t ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔBÎÏ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¿¿»«¿»»≈≈ƒ»»
ÏÁc ÔÈ·¯ÚÂ ÔÈq„‰Â ÔÈalÏÂ ÔÈ‚B¯˙‡∆¿ƒ¿À«ƒ«¬«ƒ¿«¿ƒƒ¿»
:ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

).õøàä úàeáz úà íëtñàa (èì§¨§§¤¤§©¨¨¤
onfA df iriaW Wcg `dIW¤§¥Ÿ¤§¦¦¤¦§©
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ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .165 'r ` jxk f"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

הראׁשֹון ּבּיֹום לכם מ)ּולקחּתם (כג, ְְִֶֶַַָָ
ולׁשמֹו . . ראׁשֹון לׁשלׁשה זכּו 'ראׁשֹון' ׁשלׁשה ְְְְְִִִִִַָָָֹֹּבׂשכר

הּנם' הּנה לצּיֹון 'ראׁשֹון ּדכתיב מׁשיח, א)ׁשל ה, (פסחים ְְִִִִִִִֵֶַָָ
הּג ׁשּסּבת ּתבֹוא ידּוע, הּגאּלה ואּלּו חּנם, ׂשנאת היא לּות ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ

יׂשראל  "אין חז"ל ּכמאמר יׂשראל, ואחדּות אהבת ידי ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָעל

ׁשּנטילת  ונמצא, אחת". אגּודה ּכּלם ׁשּיהיּו עד ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֻנגאלין
הּסּוגים  ארּבעת לאחדּות ּכּידּוע, הרֹומזת, - הּמינים ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָארּבעת
הּמביאה  היא - אחת" "אגּדה נעׂשים ׁשּכּלם ּכ ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשּביׂשראל,

הּׁשלמה. ּבּגאּלה מׁשיח", ׁשל "ׁשמֹו ּגּלּוי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻלידי

ã ycew zegiyn zecewp ã(350 'nr hi jxk zegiy ihewl)

הראׁשֹון ּבּיֹום לכם מ)ּולקחּתם "לכם",(כג, נאמר ּכאן ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּתעׂשה הּסּכֹות "חג נאמר ּבסּכֹות הּדבר לואּלּו ּבטעם ." ְְְְֱֲִֶֶַַַַַַַָָֻֻ

סּוגים  ארּבעה מסּמלים הּמינים ארּבעת ּדהּנה לֹומר, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָיׁש
נׁשארים  הם א זֹו; ּבמצוה מתאחדים ׁשּכּלם יׂשראל, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּבבני

הֹופכת  ואינּה חיצֹונית היא ׁשהאחדּות והינּו ׁשֹונים, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָמינים
יׂשראל  ּכל את מאחדת הּסּכה ואּלּו אחד. לגּוף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻאֹותם
יׂשראל  ּכל "ראּויים ּכמאמר אחד, ּכגּוף אמּתית, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָּבאחדּות

אחת". ּבסּכה ְֵֵַַָֻליׁשב

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 132 cenr ,ak jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dkxal zFxWM zFaxrd lM̈¨£¨§¥¦§¨¨

ּתמרים  ּכּפת הדר עץ ּפרי הראׁשֹון ּבּיֹום לכם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּֽולקחּתם
וערבי־נחל עץ־עבת מ)וענף .(כג, ְְֲֵֵַַַַָָֹֽ

הּגמרא לד)הּנה, – לא הּפסּוק,(סוכה, ּבמּלֹות מדּיקת ְְְִִֵֶֶַַַָָָ
צריכים  היא הּמינים לד' ּבנֹוגע רּבים ּפרטים מהם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָודֹורׁשת
– הּלּולב ּדוקא, ו"הדר" עץ" "ּפרי – האתרֹוג ְְְְְִִֵֶַַָָָָָלהיֹות;

וכּו'. ּדוקא לאֹוגדן" ְְְְַָָָָ"הראּוי
להיֹות  ׁשּצריכים ּדּיּוק ּבּגמרא מצינּו לא הערבה, לגּבי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאמנם
ּבעי. וטעמא .ּבכ הּדּור ׁשּום אפילּו ואין נחל", "ערבי ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָּדוקא

הענינים: ּפנימּיּות על־ּפי זה ְְְִִִִִֶַָָָויּובן
הּמדרׁש ּדברי יב)ידּועים ל, פרשה רבה הּמינים (ויקרא ׁשּבד' ְְְְִִִִִֵֶַַָ

לבעלי־ּתֹורה  הּמחּלקים ׁשּבבני־יׂשראל, הּסּוגים ד' ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻרמּוזים
לא  ּבֹו ׁשאין ליהּודי רֹומזת והערבה מעׂשים־טֹובים. ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּובעלי

טֹובים. מעׂשים ולא ְֲִִַָֹּתֹורה
הּׁשני, עם אחד וההדס הּלּולב האתרֹוג התאחדּות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוהּנה,
המׁשּיכֹות  הּגלּויֹות מעלֹותיהם עם קׁשּורה היא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָהרי
הּנה  לערבה, ׁשּנמׁשל זה מה־ּׁשאין־ּכן ּביניהם. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומקּׁשרֹות
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ע  מעם הּקׁשר היֹותֹו עצם מּצד עצמּיּותֹו, מּצד רק הּוא ּמֹו ְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַ

ּוגלּויה. מגּדרת מעלה ּכל ללא ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻיׂשראל,
הּנה  הראׁשֹונים, המינים ּבׁשלׁשת להלכה: נׁשּתלׁשל ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומּזה
אּלּו הם ּדהּסּמנים ּבגלּוי, להיֹות צריכים ּבהם הּתֹורה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסימני
אינֹו האתרֹוג ּובלעדיהם ּומיחדים, לכׁשרים אֹותם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻהעֹוׂשים

עצם  הרי – ּבערבה מה־ּׁשאין־ּכן לּולב. אינֹו והּלּולב ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאתרֹוג
היא), יׂשראל (ׁשּמּבית נחל" "ערבי הּכׁשר מּמין ׁשהיא ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה
נחל  אצל ּגדלה לא ּוּבפעל ּבגלּוי, אינּה זֹו ׁשּמעלתּה אף ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹעל
ּוראּויה  ּכׁשרה היא הרי – העּכּו"ם" לבין ׁשּנׁשּבה "ּתינֹוק -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

הּמינים". ל"ארּבעת ְְְְִִִֵַַַַָלהצטרף

(àî)äðMa íéîé úòáL ýåýéì âç Búà íúbçå§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½¦§©¬¨¦−©¨¨®
:Búà ebçz éòéáMä Lãça íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤©§¦¦−¨¬ŸŸ«

(áî)ìàøNéa çøæàä-ìk íéîé úòáL eáLz úkqa©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½
:úkqa eáLé¥«§−©ª«Ÿ

i"yx£Á¯Ê‡‰∑ אזרח זה.Ï‡¯NÈa∑(ת"כ) הּגרים את .לרּבֹות »∆¿»ְֶֶָ¿ƒ¿»≈ְִֵֶַַ

(âî)éða-úà ézáLBä úBkqá ék íëéúøã eòãé ïòîì§©»©»¥«§´Ÿ«Ÿ¥¤¼¦´©ªÀ©̧§¦Æ¤§¥´
ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà éàéöBäa ìàøNé¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Èz·LB‰ ˙Bkq· Èk∑(יא ּכבֹוד (סוכה .ענני ƒ«À«¿ƒְֵַָ

ÔÈÓBÈמא  ˙Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È ÔebÁ˙e¿«»≈«»√»¿»«¿«ƒ
‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡zLa¿«»¿«»»¿»≈¿«¿»¿ƒ»»

:d˙È ÔebÁz¿«»≈

ÈvÈ·‡מב  Ïk ÔÈÓBÈ ˙Ú·L Ôe·˙È˙ ‡ilËÓaƒ¿««»≈¿«¿«ƒ»«ƒ»
:‡ilËÓa Ôe·˙È Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈¿ƒ¿««»

ÈÚמג  ˙eÈlËÓ· È¯‡ ÔBÎÈ¯c ÔeÚcÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈ƒ¿«»¬»≈
ÔB‰˙È È˙e˜t‡a Ï‡¯NÈ Èa ˙È ˙È·˙B‡≈ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿«»ƒ»¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

i`n,øãä õò éøtixR :opinBxYncM ©§¦¥¨¨¦§¦©§§¦¨¥¥
i`nE .oialEle oibFxz` `pli`,øãä ¦¨¨¤§¦§¨¦©¨¨

xiW xcd Epide ,lMd xcd Epid©§£©©Ÿ§©§£©¦
EdA aizkC mixiXd(i e)z`f in : ©¦¦¦§¦§¦Ÿ

`xwp dOle .'Fbe xgW FnM dtwWPd©¦§¨¨§¨©§§¨¨¦§¨
ixwY l` ,xcd FnWøãä,xCd `N` §¨¨©¦§¦¨¨¤¨©¨

alENd cb`n cxtp `EdW bFxz` df¤¤§¤¦§¨¤¤¤©¨
`Ede ,FA `N` znIw alEl zevn oi`e§¥¦§©¨©¤¤¤¨§
mre `Ed cg` lM mrW lMd mr cEb`̈¦©Ÿ¤¦¨¤¨§¦

i`nE .`Ed cgi mNM,áìeìhEg cbpM ª¨©©©¨§¤¤
.dxcWdðòå,úáò õò óoitFg eitprW ©¦§¨©£©¥¨Ÿ¤£¨¨¦

obi eizFrFxfAW mc`l lWn ,FAx z ¥̀ª¨¨§¨¨¤¦§¨¨¥
oinil zar l`nUl spr ,FW`x lr©Ÿ¨¨¦§Ÿ¨Ÿ§¨¦
FA xn`p dOle .rvn`A ur `vnp¦§¨¥¨¤§©§¨¨¤¡©

i`nE .oli`d WxW `EdW "ur"éáøò ¥¤Ÿ¤¨¦¨©©§¥
,ìçðFA mirEaw mdW mFwOd mW lr ©©©¥©¨¤¥§¦

aizkC ,lgp FnXW(f ` zldw)lM : ¤§©©¦§¦Ÿ¤¤¨
i`nE ,'Fbe mId l` mikld milgPd©§¨¦Ÿ§¦¤©¨§©
`pnE .bFxz` df xnF` ied mi Edip¦¨¡¥¥¤¤§¨¨
draXd EN` lMn dCnE dCn lkC ol̈§¨¦¨¦¨¦¨¥©¦§¨

xn`PW ,lgp ixw`(hi `k xAcOA): ¦§¦©©¤¤¡©©¦§¨

l`ilgp ixwY l` ,l`ilgp dpYOnE¦©¨¨©£¦¥©¦§¦©£¦¥
lr dGd WxcOde .'Eke l` ilgp `N ¤̀¨©£¥¥§§©¦§¨©¤©
alEl zFaxr iYWE miQcd dWlW zrC©©§¨£©¦§¥£¨¨
ixacl dkld `ide ,cg` bFxz`e cg ¤̀¨§¤§¤¨§¦£¨¨§¦§¥

d.mNM mipFW`xde mipF`B`n dxez ©§¦§¨¦¦ª¨
).çøæà (áî.gxf` df,çøæàä`ivFdl ¤§¨¤¤§¨¨¤§¨§¦

dXngn cnlY `NW ,miWPd z ¤̀©¨¦¤Ÿ¦§©¥£¦¨
dMqA oaIgl zFSOd bg lW xUr̈¨¤©©©§©§¨§ª¨
oFWl .mixBd zFAxl ,l`xUiA .dSnM§©¨§¦§¨¥§©©¥¦§

mipdM zxFzaE .i"Xx(o`M)df ,gxf` : ©¦§©Ÿ£¦¨¤§¨¤
.gxf`,çøæàä.miWPd z` `ivFdlìk ¤§¨¨¤§¨§¦¤©¨¦¨

,çøæàämicare mixBd z` zFAxl ¨¤§¨§©¤©¥¦©£¨¦
.mixxgWn§ª§¨¦

BèeLôe,dlATd KxC lr `xwn lW §¤¦§¨©¤¤©©¨¨
aEzMd xn`W ipRneh xAcOA) ¦§¥¤¨©©¨©¦§¨

(hkgxf`lE xBl mkl didi zg` dxFY :¨©©¦§¤¨¤©¥§¤§©
xn`e ,ux`d(eh eh mW)didi xBM mkM : ¨¨¤§¨©¨¨¤©¥¦§¤

xiMfdlE aiWdl Kxhvi `l ,'d iptl¦§¥Ÿ¦§¨¥§¨¦§©§¦
:xn`e ,xBde gxf`d lM mFwn lkAìk §¨¨¨¨¤§¨§©¥§¨©¨

,ìàøNéa çøæàä`Ed xW` lM xnF`M ¨¤§©§¦§¨¥§¥¨£¤
`NW ,mPhw cre mlFcBn l`xUIn¦¦§¨¥¦§¨§©§©¨¤Ÿ
dMQA xEcl ziAd ipAn cg`A iC didi¦§¤©§¤¨¦§¥©©¦¨©ª¨
EaWi mNM la` ,mizAA EaWi x`Xde§©§¨¥§©¨¦£¨ª¨¥§
gxf`M xW` lM :xn`IW okYie .zFMQA©ª§¦¨¥¤Ÿ©¨£¤¨¤§¨
miOi iUxtn `ivFdl ,FziaA oprx©£¨§¥§¦§¨§¥©¦

.KxC lr iklFdebn dxez §§¥©¤¤
éða úà ézáLBä úBkqá ék (âî)¦©ª©§¦¤§¥

.ìàøNé.i"Xx oFWl .cFaM ippr ¦§¨¥©§¥¨§©¦

,hWRd KxC lr ipirA oFkPd `Ede§©¨§¥©©¤¤©§¨
iUrn lM z` zFxFCd ErcIW dEvIW¤§©¤¤¥§©¥¨©£¥
,`iltdl mdOr dUr xW` lFcBd 'd©¨£¤¨¨¦¨¤§©§¦
oiprM ,dMQM FcFaM ipprA mzF` oMXW¤¦¥¨§©§¥§©ª¨§¦§¨

xn`PW(eÎd c dirWi)lM lr 'd `xaE : ¤¤¡©§©§¨¨¨©¨
mnFi opr d`xwn lre oFIv xd oFkn§©¦§©¦§¨¤¨¨¨¨
lM lr iM dlil dadl W` Dbpe oWre§¨¨§Ÿ©¥¤¨¨¨§¨¦©¨
mnFi lvl didY dMqe ,dRg cFaM̈ª¨§ª¨¦§¤§¥¨
'd oprW WxR xaMW ipRnE .'Fbe axgn¥Ÿ¤§¦§¥¤§¨¥¥¤£©
xn` ,dliNA W`d cEOre mnFi mdilr£¥¤¨§©¨¥©©§¨¨©

:mzq,ézáLBä úBkqá ékiziUrW §¨¦©ª©§¦¤¨¦¦
.mdilr obdl zFMq icFaM ippr mdl̈¤©§¥§¦ª§¨¥£¥¤

äpäåoFxkfA dOgd zFni zNgzA dEv §¦¥¦¨¦§¦©§©©¨§¦§
,FcrFnaE FWcgA mixvn z`ivi§¦©¦§©¦§¨§§£
mdl dUrPd mITd qPd oFxkfA dEve§¦¨§¦§©¥©©¨©©£¨¨¤
zFni zNgzA ,xAcOA mzcinr ini lM̈§¥£¦¨¨©¦§¨¦§¦©§
WOn zFMq xnF`d zrC lre .minWBd©§¨¦§©©©¨¥ª©¨

mdl EUr(:`i dMq)ozFUrl ENgd , ¨¨¤ª¨¥¥©£¨
bdpnM xTd ipRn sxgd zNgzA¦§¦©©Ÿ¤¦§¥©Ÿ§¦§©
.dGd onGA odA dEv okle ,zFpgOd©©£§¨¥¦¨¨¤©§©©¤
,xAcOA EidW ExMfie ErcIW ,oFxMGde§©¦¨¤¥§§¦§§¤¨©¦§¨
E`vn `l aWFn xire ziaA E`A `lŸ¨§©¦§¦¨Ÿ¨§
`l mdOr did mXde ,dpW mirAx ©̀§¨¦¨¨§©¥¨¨¦¨¤Ÿ

.xaC Exqgcn dxez ¨§¨¨



`xenסב zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy

(ãî)ýåýé éãòî-úà äLî øaãéåô :ìàøNé éða-ìà ©§©¥´¤½¤«Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(355 'nr gi jxk zegiy ihewl)

יׂשראל ּבני אל ה' מֹועדי את מׁשה מד)וידּבר ּבסֹוף (כג, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבני  אל מׁשה "וּיאמר ּכתיב ּפנחס ּבפרׁשת הּמֹועדים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּפרׁשת
את  מבאר ורׁש"י מׁשה", את ה' צּוה אׁשר ּככל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹיׂשראל
החּדּוׁש ׁשּכאן לֹומר, ויׁש ּכאן. מה־ּׁשאין־ּכן ּבּכתּוב; ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחּדּוׁש

לאחר  קצר זמן נאמרה אמֹור ׁשּפרׁשת אף מאליו: ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמּובן
הּפרׁשה  הלכֹות את ּגם מּיד מׁשה מסר הּמׁשּכן, ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻחנּכת
לפני  קצר זמן ׁשּנאמרה ּפנחס, ּבפרׁשת א ּבארץ. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּתלּויֹות

ּכמיּתר. נראה הּפסּוק לארץ, ְְְִִִֶֶַַָָָָָֻהּכניסה

ß xii` b"i ycew zay ß

ãë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éìà eç÷éå ìàøNé éða-úà åöæ úéæ ïîL EC ©º¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤©¬¦²̈
:ãéîz øð úìòäì øBànì úéúk̈¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑;הּנרֹות מצות ּפרׁשת זֹו «∆¿≈ƒ¿»≈ְִֵַַַָָ
סדר  על אּלא נאמרה לא ּתצּוה" "ואּתה ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּופרׁשת
מׁשמע: וכן הּמנֹורה, צר לפרׁש הּמׁשּכן, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמלאכת

ּכ על יׂשראל ּבני את לצּוֹות סֹופ ÔÓL."ואּתה", ְְְְְִֵֵֶַַַָָָ∆∆

CÊ ˙ÈÊ∑ הראׁשֹון הּזית: מן יֹוצאים ׁשמנים ׁשלׁשה «ƒ»ְְְִִִִִַַָָָֹ
ּב'מנחֹות' מפרׁשים והן ,"ז" כו)קרּוי ּוב'תֹורת (דף ְְְְִִֵַָָָָֹ

ּתמיד"∑ÈÓz„.ּכהנים' "עֹולת ּכמֹו ללילה, מּלילה ֲִֹ»ƒְְְְִִַַַָָָ
ליֹום  מּיֹום אּלא .ׁשאינּה ְִֵֶֶָָ

„ÈÈמד  ‡i„ÚBÓ ¯„Ò ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»¿«¬«»«¿»
:Ï‡¯NÈ È·Ï ÔepÙl‡Â¿«≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈב  Èa ˙È „wt‡˙ÈÊ ÁLÓ CÏ Ôe·qÈÂ «≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«≈»
‡iÈˆB· ‡˜Ï„‡Ï ‡¯‰‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„«¿»»ƒ»¿«¿»»¿«¿»»ƒ«»

:‡¯È„z¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ãî)'d icrFn z` dWn xAcie mrhe§©©©§©¥¤¤£¥
lW zFIWxRd iM .l`xUi ipA l ¤̀§¥¦§¨¥¦©¨¨¦¤
dWnE ,eipaE oxd`A zFxdf` dlrn©§¨©§¨§©£Ÿ¨¨¤
minrtE ,eipA l`e oxd` l` odA xAci§©¥¨¤¤©£Ÿ§¤¨¨§¨¦
FnM ,l`xUi ipA mB mdixg` xiMfi©§¦©£¥¤©§¥¦§¨¥§

oinEn zWxR sFqA xn`W(ck `k lirl): ¤¨©§¨¨©¦§¥

l`e eipA l`e oxd` l` dWn xAcie©§©¥¤¤©£Ÿ§¤¨¨§¤
`NW iR lr s` iM ,l`xUi ipA lM̈§¥¦§¨¥¦©©¦¤Ÿ
Wi` oxd` l` xAC :`N` dEhvp¦§©¨¤¨©¥¤©£Ÿ¦

LrxGn(fi wEqR mW)ziA xidfdl dvx , ¦©§£¨¨¨¨§©§¦¥
.KM lr l`xUi lW oiC¦¤¦§¨¥©¨

éìeàålr dQkn mc`W ipRn ,mrHd §©©©©¦§¥¤¨¨§©¤©
lqRdl dvFx odMd oi`e ,einEn¨§¥©Ÿ¥¤§¦¨¥
,Fl dOlkE `id zWA iM ,dcFard on¦¨£¨¦Ÿ¤¦§¦¨
la` .df oiprA oiC ziA xidfi oM lre§©¥©§¦¥¦§¦§¨¤£¨
l` 'd icrFn z` xACW xn` o`kA§¨¨©¤¦¥¤£¥¤
mdA cgi `l ,cg`M mNkl l`xUi ipA§¥¦§¨¥§ª¨§¤¨Ÿ¦¥¨¤
dxdf`dW ipRn ,mrHde .oxd` ipA§¥©£Ÿ§©©©¦§¥¤¨©§¨¨
zAWl zFIWxRd xTr iM ,deW mNkA§ª¨¨¨¦¦©©¨¨¦¦§Ÿ
`xwn mzxwle micrFnaE zFzAWA§©¨§£¦§¦§Ÿ¨¦§¨
cal zFpAxTd on odA xMfp `le ,WcwŸ¤§Ÿ¦§©¨¤¦©¨§¨§©

xnrd oAxw(biÎai miwEqR)mgNd iYWE ¨§©¨Ÿ¤§¦§¥©¤¤
(kÎgi miwEqR)RaE ,minxFBd mdWdWx §¦¤¥©§¦©¨¨¨

xn` mixERMd mFi lW zFpAxTd xTr¦©©¨§¨¤©¦¦¨©
(a fh lirl).Lig` oxd` l` xAC : §¥©¥¤©£Ÿ¨¦

eðéúBaøåFA EWxC(o`M k"z):äLî øaãéå §©¥¨§¨©§©¥¤
éða ìà 'ä éãòBî úà¤£¥¤§¥

,ìàøNémdl xnF` dWn didW cOln ¦§¨¥§©¥¤¨¨¤¥¨¤
zFklde gqtA gqR zFkld l`xUil§¦§¨¥¦§¤©§¤©§¦§
,bgA bgd zFklde zxvrA zxvr£¤¤©£¤¤§¦§¤¨¤¨
`Edd oFWNA ,FA rnFW `EdW oFWNA©¨¤¥©©¨©
mB qElwp`e .zFIWxRd lM mdl xnF`¥¨¤¨©¨¨¦§ª§§©
dWn lilnE :xn`W ,dfl oEMzp `Ed¦§©¥¨¤¤¨©©¦¤
d`xPde .oEptN`e 'dC `IcrFn xcq zï§©£©¨©§©¥¦§©¦§¤
zFcrFOd xcq mcONW fnxl FYrC iM¦©§¦§Ÿ¤¦§¨¥¤©£
,ipiqA dR lr Fl xqnPd xEArd ipETzA§¦¥¨¦©¦§¨©¤§¦©
i`xwn mz` E`xwY xW`"A fnxpe§¦§©©£¤¦§§Ÿ¨¦§¨¥

,"Wcw(c wEqR lirl)dR lr mcOl `Ede Ÿ¤§¥¨§¦§¨©¤
.xEArd cFqA lAwnd xcQd lM` dxez ¨©¥¤©§ª¨§¨¦

.ìàøNé éða úà åö (á)zWxR Ff ©¤§¥¦§¨¥¨¨©
dEvY dY`e zWxtE ,zFxPd zevn¦§©©¥¨¨©§©¨§©¤

(k fk zFnW)xcq lr `N` dxn`p `l §Ÿ¤¤§¨¤¨©¥¤
,dxFpOd Kxv Wxtl oMWOd zk`ln§¤¤©¦§¨§¨¥Ÿ¤©§¨
z` zFEvl LtFq dY`e :DrnWn Kke§¨©§¨¨§©¨§§©¥
EPpi`e .i"Xx oFWl .KM lr l`xUi ipA§¥¦§¨¥©¨§©¦§¥¤
dkEnq `idd dWxRd oi`W ,ipirA oFkp̈§¥©¤¥©¨¨¨©¦§¨

xn`p xakE .dxFpOd zWxtl(dk n mW): §¨¨©©§¨§¨¤¡©¨

z` 'd dEv xW`M 'd iptl zxPd lrIe©©©©¥Ÿ¦§¥©£¤¦¨¤
mixMfp dUrOde devOd dPde ,dWn¤§¦¥©¦§¨§©©£¤¦§¨¦

.xaM miUrpe§©£¦§¨

ìáà,mixaC ipWl z`Gd dWxRd Kxv £¨Ÿ¤©¨¨¨©Ÿ¦§¥§¨¦
dnExY Lil` Egwie dEv mXW¤¨¦¨§¦§¥¤§¨
Wi` lM z`n xnFlM ,l`xUi ipA z`n¥¥§¥¦§¨¥§©¥¥¨¦
xF`Ol Kf zif onW FY` `vnp xW £̀¤¦§¨¦¤¤©¦¨©¨
FnM EUr oke ,oMWOd znExY x`W mr¦§¨§©©¦§¨§¥¨§

xn`PW(gkÎfk dl mW)E`iad m`UPde : ¤¤¡©¨§©§¦¦¥¦
.xF`nl onXd z`e mUAd z`e 'Fbe§§¤©Ÿ¤§¤©¨¤§¨

mW xn`W iR lr s`e(`k fk mW)zTg" §©©¦¤¨©¨¨ª©
,dwlcdd lr `Ed ,"mzxcl mlFr¨§ŸŸ¨©©©§¨¨
E`iadW `Edd onXd dlM eWkre§©§¨¨¤©¤¤©¤¥¦
ipA EgwIW dEve ,dacp mi`iUPd©§¦¦§¨¨§¦¨¤¦§§¥
zif onW mzFxFcl xEAv lXn l`xUi¦§¨¥¦¤¦§¨¤¤©¦
Egwie :mrhM ,oFW`xd onXM zizM Kf©¨¦©¤¤¨¦§©©§¦§

dOc` dxt Lil`(a hi xAcOA)EWTaIW , ¥¤¨¨£ª¨©¦§¨¤§©§
mWe .xEASd dE`iaie DzF`(`k fk zFnW) ¨¦¦¨©¦§¨§

oxd` Fz` Kxri :`N` xn` `l cFrŸ¨©¤¨©£ŸŸ©£Ÿ
dxFpOd lr rnWnA dide ,'Fbe eipaE¨¨§§¨¨§©§©©©§¨
ca`Y F` xaXY m` dxFpn `lA F`§Ÿ§¨¦¦¨¥Ÿ©
eWkre ,dlFBd on maEWA did xW`M©£¤¨¨§¨¦©¨§©§¨

WExtA xn`(c wEqR):äøðnä ìò ¨©§¥¨©©§Ÿ̈
,äøBähädxFpn lr `N` Ewilci `NW ©§¨¤Ÿ©§¦¤¨©§¨

EpizFAx WxcnE .dxFdHd(o`M k"z):ìò ©§¨¦§©©¥¨©
,äøBähä äøBðnälW Dxdh lr ©§¨©§¨©¨¢¨¤

minqiwA mknqi `NW ,dxFpn§¨¤Ÿ¦§§¥§¥¨¦
.zFxFxvaE'ä éðôì úBøpä úà Cøòé, ¦§©£Ÿ¥©¥¦§¥



סג xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy

(â)Búà Cøòé ãòBî ìäàa úãòä úëøôì õeçî¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹§´Ÿ¤¥À©«£ŸÁŸ¸
íìBò úwç ãéîz ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî ïøäà©«£¹Ÿ¥¤¯¤©²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®ª©¬−̈

:íëéúøãì§Ÿ«Ÿ¥¤«
i"yx£˙„Ú‰ ˙Î¯ÙÏ∑ קרּוי ׁשהּוא הארֹון ׁשּלפני ¿»…∆»≈Àְִֵֶֶָָָ

ת"כ)"עד ּות". כב. מערבי,(שבת נר על ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְֲִֵֵֵַַַָָ
ּביׂשראל, ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל עדּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשהּוא

ּכ ׁשמן ּבּה מתחיל ׁשנֹותן היה ּומּמּנה חברֹותיה, מּדת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

מסּים ּובּה a˜¯.היה „Ú ·¯ÚÓ Ô¯‰‡ B˙‡ C¯ÚÈ∑ ְֵַָָָ«¬……«¬…≈∆∆«…∆
הּלילה,(ת"כ) ּכל למּדת הראּויה עריכה אֹותֹו ְְְֲֲִִַַַַָָָָָֹיער

אף  ּכדאי והן ונר, נר לכל לג חצי חכמים: ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹוׁשערּו
להם  הקּבעה זֹו ּומּדה טבת, ּתקּופת .ללילי ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָֻ

(ã)ýåýé éðôì úBøpä-úà Cøòé äøähä äøðnä ìò©µ©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½©«£−Ÿ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−
ô :ãéîz̈¦«

i"yx£‰¯‰h‰ ‰¯n‰∑ מן ּתחּלה ּומדּׁשנּה ׁשּמטהרּה מנֹורה, ׁשל טהרּה על אחר: ּדבר טהֹור. זהב ׁשהיא «¿…»«¿…»ְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
.האפר  ֵֶָ

(ä)úBlç äøNò íézL dúà úéôàå úìñ zç÷ìå§¨«©§¨´½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈§¥¬¤§¥−©®
:úçàä älçä äéäé íéðøNò éðL§¥Æ¤§Ÿ¦½¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«

(å)ìò úëøònä LL úBëøòî íézL íúBà zîNå§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−¥´©©«£¨®¤©²
:ýåýé éðôì øähä ïçìMä©ª§¨¬©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ LL∑ הּמערכה חּלֹות .האחת ׁשׁש ≈««¬»∆ֲֵַַַַַָָָ
¯‰h‰ ÔÁÏM‰∑טהרֹו על אחר: ּדבר טהֹור. זהב ׁשל «À¿»«»…ֳֵֶַַָָָָָָ

ׁשלחן  הּלחם ׁשל את מגּביהין הּסניפין יהיּו ׁשּלא , ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֻ
הּׁשלחןמעל  ת"כ)ּגּבי צ"ו. .(מנחות ְֵֵַַַָֻ

(æ)íçlì äúéäå äkæ äðáì úëøònä-ìò zúðå§¨«©¨¬©©©«£¤−¤§Ÿ¨´©¨®§¨«§¨³©¤̧¤Æ
:ýåýéì äMà äøkæàì§©§¨½̈¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ŒÏÚ z˙Â∑ מּׁשּתי אחת ּכל על ¿»«»«««¬∆∆ְִֵַַַָ
מלא  לבֹונה, ּבזיכי ׁשני היּו לכל הּמערכֹות קמץ ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

הּזאת ∑È‰Â˙‰.אחת  kÊ‡Ï¯‰.הּלבֹונה ÌÁlÏ∑ ַַ¿»¿»ְַַָֹ«∆∆¿«¿»»
נקטרת  הּלבֹונה אּלא ּכלּום, לגבּה הּלחם מן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאין

לזּכרֹון  והיא וׁשּבת ׁשּבת ּבכל אֹותֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָּכׁשּמסּלקין
ׁשהּוא  ּכּקמץ למעלה, נזּכר הּוא ׁשעלֿידּה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלּלחם,

לּמנחה  .אזּכרה ְְִַַָָָ

(ç)ýåýé éðôì epëøòé úaMä íBéa úaMä íBéa§¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²¦§¥¬§Ÿ̈−
:íìBò úéøa ìàøNé-éða úàî ãéîz̈¦®¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«

(è)ék Lã÷ íB÷îa eäìëàå åéðáìe ïøäàì äúéäå§¨«§¨Æ§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿
ñ :íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷ Lã÷ŸÁ¤Á¨«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰˙È‰Â∑ היא 'מנחה' ּבכלל הּתבּואה, מן הּבא ּדבר ׁשּכל הּזאת, הּלחם,∑e‰ÏÎ‡Â.הּמנחה על מּוסב ¿»¿»ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ«¬»Àֶֶַַָ
זכר  לׁשֹון .ׁשהּוא ְֶָָ

ÓÊ‡ג  ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò„ ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓƒ»»¿»À¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú ‡LÓ¯Ó Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ«¿«»≈«¬…≈«¿»««¿»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡¯È„z¿ƒ»¿«»»¿»≈

˜„Ìד  ‡iÈˆBa ˙È ¯cÒÈ ‡˙ÈÎ„ ‡z¯Ó ÏÚ«¿«¿»»ƒ»«¿«»ƒ«»√»
:‡¯È„z ÈÈ¿»¿ƒ»

ÔˆÈ¯bה  È¯NÚ ‡z¯z d˙È ÈÙÈ˙Â ‡zÏÒ ·q˙Â¿ƒ«À¿»¿≈≈»««¿»∆¿≈¿ƒ»
:‡„Á ‡zˆÈ¯b È‰z ÔÈB¯ÒÚ ÔÈ¯z¿≈∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¬»

ÏÚו  ‡¯„Ò ˙ÈL ÔÈ¯„Ò ÔÈz¯z ÔB‰˙È ÈeL˙e¿«ƒ»¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÈÎ„ ‡¯B˙t»»«¿»√»¿»

ÌÁÏÏז  È‰˙e ‡˙ÈÎ„ ‡z·Ï ‡¯„Ò ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«ƒ¿»¿À¿»»ƒ»¿≈ƒ¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡z¯k„‡Ï¿ƒ¿«¿»À¿»»√»¿»

dp¯cÒÈח  ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡˙aL„ ‡ÓBÈa¿»¿«¿»¿»¿«¿»«¿¿ƒ≈
:ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Èa Ì„˜ ÔÓ ‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»ƒ√»¿≈ƒ¿»≈¿«»»

˜LÈcט  ¯˙‡a dpÏÎÈÂ È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰˙e¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿À≈«¬««ƒ
ÌÈ˜ ÈÈ„ ‡ia¯wÓ dÏ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒ≈ƒÀ¿»«»«¿»¿«

:ÌÏÚ»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

s` ,cinY .qipkie uEgAn oTzi `NW¤Ÿ§©¥¦©§©§¦¨¦©
.d`nhA s` ,cinY .zAWAb dxez §©¨¨¦©§ª§¨

.åéðáìe ïøäàì äúéäå (è)dgpOd §¨§¨§©£Ÿ§¨¨©¦§¨
on `Ad xaC lMW ,z`Gd©Ÿ¤¨¨¨©¨¦

.`Ed dgpn llkA d`EaYd,eäìëàå ©§¨¦§©¦§¨©£¨ª
iM okYie .i"Xx oFWl .mgNd lr aqEn¨©©¤¤§©¦§¦¨¥¦



`xenסד zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy

(é)éøöî Léà-ïa àeäå úéìàøNé äMà-ïa àöiå©¥¥Æ¤¦¨´¦§§¥¦½§Æ¤¦´¦§¦½
úéìàøNiä ïa äðçna eöpiå ìàøNé éða CBúa§−§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤µ©¦§§¥¦½

:éìàøNiä Léàå§¦−©¦§§¥¦«
i"yx£˙ÈÏ‡¯NÈ ‰M‡ŒÔa ‡ˆiÂ∑(ת"כ)?יצא מהיכן «≈≈∆ƒ»ƒ¿¿≈ƒֵֵָָָ

מעֹולמֹו אֹומר: לוי אֹומר:רּבי ּברכיה רּבי יצא, ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּׁשּבת  "ּביֹום ואמר: לגלג יצא; ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָמּפרׁשה

ׁשּמא יערכּנּו" יֹום, ּבכל חּמה ּפת לאכל הּמל ּדר , ְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּומתניתא  ּבתמיהה. ימים? ּתׁשעה ׁשל צֹוננת ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָּפת
לּטע  ּבא מחּיב: יצא מׁשה ׁשל מּביתּֿדינֹו ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻאמרה:
לכאן? ּטיב מה לֹו: אמרּו ּדן, מחנה ּבתֹו ְְְְֲֳִֵַַָָָָאהלֹו

לֹו: אמרּו אני! ּדן מּבני להם: ב)אמר "איׁש(במדבר : ְְֲִִִֵֶַָָָָ
לביתּֿדינֹו נכנס ּכתיב. אבתם" לבית באתת ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָֹֹֹעלּֿדגלֹו

וגּדף  עמד מחּיב; ויצא מׁשה È¯ˆÓ.ׁשל LÈ‡ŒÔa∑ ְְְִֵֶֶַָָָָֹֻ∆ƒƒ¿ƒ
הּמצרי  מׁשה הּוא Ï‡¯NÈ.ׁשהרג Èa CB˙a∑ מלּמד ְִִֶֶַַָֹ¿¿≈ƒ¿»≈ְֵַ

Ána‰.ׁשּנתּגּיר  eˆpiÂ∑ הּמחנה עסקי LÈ‡Â.על ְִֵֶַ«ƒ»««¬∆ְֲִֵֶַַַ¿ƒ
ÈÏ‡¯Ni‰∑ּבֹו ׁשּמחה ׁשּכנגּדֹו, אהלֹוזה .מּטע «ƒ¿¿≈ƒְְֳִִֶֶֶֶַָָ

(àé)ìl÷éå íMä-úà úéìàøNiä äMàä-ïa áwiåÂ©¦ÂŸ¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤©¥Æ©§©¥½
éøác-úa úéîìL Bnà íLå äLî-ìà Búà eàéáiå©¨¦¬Ÿ−¤¤®§¥¬¦²§Ÿ¦¬©¦§¦−

:ïã-ähîì§©¥¨«
i"yx£·wiÂ∑,"ּופרׁש" פז)ּכתרּגּומֹו: ׁשם (סנהדרין ׁשּנקב «ƒ…ְְֵֵֶַַָָ

מּסיני  ׁשּׁשמע המפרׁש ׁשם והּוא וגּדף, ÌLÂ.המיחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ¿≈
È¯·cŒ˙a ˙ÈÓÏL Bn‡∑ ׁשל ׁשּפרסמּהׁשבחן יׂשראל ƒ¿…ƒ«ƒ¿ƒְְְְִִִֵֶֶָָָ

זֹונה  היתה לבּדּה ׁשהיא לֹומר לזֹו, ∑ÈÓÏL˙.הּכתּוב ְְְִֶַַַָָָָָ¿…ƒ
'ׁשלם  ,'על 'ׁשלם ,'על 'ׁשלם ּפטּפטה: ְְְְְֲֲֲַַָָָָָָָּדהות
הּכל  ּבׁשלֹום ׁשֹואלת ּבדברים, מפטּפטת .עליכֹון'! ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹ

È¯·cŒ˙a∑לפיכ אדם, ּכל  עם מדּברת היתה, ּדּברנית «ƒ¿ƒְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ
לֹו,∑Ô„Œ‰hÓÏ.קלקלה  ּגנאי ּגֹורם ׁשהרׁשע מּגיד ְְִָ¿«≈»ְִֵֶַַָָָ

ּבֹו ּכּיֹוצא לׁשבטֹו. ּגנאי לאביו, לא)ּגנאי :(שמות ְְְְְִִֵַַַָ
ׁשבח  לֹו, ׁשבח למּטהֿדן", אחיסמ ּבן ְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָ"אהליאב

לׁשבטֹו ׁשבח .לאביו, ְְְִִֶַָ

b·¯י  ¯a ‡e‰Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a ˜Ùe¿««ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿«
¯a ‡˙È¯LÓa Bˆe Ï‡¯NÈ Èa B‚a ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿¿≈ƒ¿»≈¿¿«¿ƒ»«

:Ï‡¯NÈ ¯a ‡¯·‚Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ¿»≈

Êb¯‡Âיא  ‡ÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a L¯Ùe»≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»¿»¿«¿≈
˙ÈÓÏL dn‡ ÌeLÂ ‰LÓ ˙ÂÏ d˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»≈¿»…∆¿ƒ≈¿…ƒ

:Ô„„ ‡Ë·LÏ È¯·c ˙a«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äúéäålre .zFkxrOd on zg` lM lr §¨§¨©¨©©¦©©£¨§©
eipalE oxd`l dzide ,zn`d KxC¤¤¨¡¤§¨§¨§©£Ÿ§¨¨
FY` dzid izixA :KxcM ,mlFr zixA§¦¨§¤¤§¦¦¨§¨¦

mFlXde miIgd(d a ik`ln).i dxez ©©¦§©¨©§¨¦

.úéìàøNé äMà ïa àöiå (é)Fnrh ©¥¥¤¦¨¦§§¥¦©£
`vIe :oke ,l`xUi ipA KFzA `vIe©¥¥§§¥¦§¨¥§¥©¥¥

xird KFzA(` c xYq`)FziAn `vi iM , §¨¦¤§¥¦¨¨¦¥
oke ,xird KFY l` FaWFn mFwOn F`¦§¨¤¨¦§¥
KFzA `aE FnFwOn F` Fld`n `vi df¤¨¨¥¨¢¦§¨§

mrhe .mW EvPIe mrd,äðçnadzid iM ¨¨©¦¨¨§©©©©£¤¦¨§¨
EUtze miAx ErnWe ,dpgOA daixOd©§¦¨©©£¤§¨§©¦§¨§
mrhe .dld`d dWn l` Fz` E`iaIe FA©¨¦Ÿ¤¤¨Ÿ¤¨§©©
dWxRn xnF`d ixacM ,o`kA df xiMfd¦§¦¤§¨§¦§¥¨¥¦¨¨¨

`vi dlrn lW(b al x"wie)`hg iM , ¤©§¨¨¨¦¨¨
Wi`d FgikFde 'd iX` lr eiztUA¦§¨¨©¦¥§¦¨¦
FR` xgIe ,mdipW EvPIe ,il`xUId©¦§§¥¦©¦¨§¥¤©¦©©

.FWtpA lNwe§¦¥§©§
,éìàøNiä Léàå úéìàøNiä ïa íòèå§©©¤©¦§§¥¦§¦©¦§§¥¦
zA lr `Ad iFBd iM zFxFdl§¦©©¨©©
lr s`e .il`xUi Fpi` clEd l`xUi¦§¨¥©¨¨¥¦§§¥¦§©©

`xnBA EpwqRW iR(.dn zFnai)`Ad iFbC ¦¤¨©§©§¨¨§¨§©¨
diEptA oiA xWM clEd l`xUi zA lr©©¦§¨¥©¨¨¨¥¥¦§¨

Exn` ixd ,Wi` zW`A oiA(.fn zFxFkA) ¥§¥¤¦£¥¨§§

,dPdkl mEbR `EdW clEd z` oindfn§©£¦¥©¨¨¤¨¦§ª¨
oiprl FnWA il`xUi Fpi`W oMW lke§¨¤¥¤¥¦§§¥¦¦§§¦§©
:iM ,ux`d zlgpaE milbCA qgId©©©©§¨¦§©£©¨¨¤¦

odA aEzM mza` zFHn zFnWlxAcOA) ¦§©£Ÿ¨¨¨¤©¦§¨

(dp ek.
äîemipdM zxFzA xn`X(o`M):CBúa ©¤¨©§©Ÿ£¦¨§

,ìàøNé éðaFpi` ,xIBzPW cOln §¥¦§¨¥§©¥¤¦§©¥¥
l`xUi lkM `N` ,zExbA KxhvIW¤¦§¨¥§¥¤¨§¨¦§¨¥
dliahE dlinA zixal EqpkPW¤¦§§¦§¦§¦¨§¦¨

dxFY oYn zrWA minC z`vxdezFzixM) §©§¨©¨¦¦§©©©¨§¦

(.hFO` ixg` KldW xnFl EpEMzp la` ,£¨¦§©§©¤¨©©£¥¦
:mrh dfe .l`xUiA wAcpeéða CBúa §¦§©§¦§¨¥§¤©©§§¥

,ìàøNézkll dvx `le mdOr didW ¦§¨¥¤¨¨¦¨¤§Ÿ¨¨¨¤¤
dn oke .ixvn zFidl eia` ixg ©̀£¥¨¦¦§¦§¦§¥©

mipdM zxFzA Exn`X(o`M):iR lr s` ¤¨§§©Ÿ£¦¨©©¦
`Ed drW DzF`A mixfnn Eid `NW¤Ÿ¨©§¥¦§¨¨¨
,diEpW `id cigi ixacM ,xfnnM did̈¨§©§¥§¦§¥¨¦¦§¨

.xWM clEd dklde©£¨¨©¨¨¨¥
íéúôøväåzExBd mrh iM mixnF` §©¨§¨¦§¦¦©©©¥

oYn mcw didW ipRn¦§¥¤¨¨Ÿ¤©©
,xkGd xg` Klil FhRWn dide ,dxFY¨§¨¨¦§¨¥¥©©©¨¨

Exn`X dOn(:gr zFnai)Kld zFO`A ¦©¤¨§§¨¨ª¨©
Eln `l df clFp xW`ke ,xkGd xg ©̀©©¨¨§©£¤©¤Ÿ¨
lcBWM la` ,FpicA did ixvn iM FzF`¦¦§¦¨¨§¦£¨§¤¨©

.lFOpe FYrcl xIBzp¦§©¥§©§§¦
ïéàåmdxa` `AW zrn iM ,KM iYrC §¥©§¦¨¦¥¥¤¨©§¨¨

`l miFBaE ,l`xUi Eid zixAA©§¦¨¦§¨¥©¦Ÿ
eUrA xn`W FnkE ,EaXgzi(.gi oiWECw): ¦§©§§¤¨©§¥¨¦¦

xnge lwe .ip`W xnEn l`xUi `nlice§¦§¨¦§¨¥¨¨¥§©¨Ÿ¤
izEMdW dxFY oYn xg`l m` ,xaCd©¨¨¦§©©©©¨¤©¦
oi`e oie`l iaIgn mdxa` zA lr `Ad©¨©©©§¨¨¥©¨¥¨¦§¥
dxFdh dewn `id oiWECw DA Fl¨¦¦¦¦§¤§¨
zFidl Dcle z` xiWkdl zFO`l̈ª§©§¦¥§¨¨¦§
`dYW dxFYd mcw oMW lM `l ,dFnM̈¨Ÿ¨¤¥Ÿ¤©¨¤§¥
FaIgl dFnM zFidl Dcle zxdhn§©¤¤§¨¨¦§¨¨§©§
llMn didie ,mdxa` lW FrxfM dlinA§¦¨§©§¤©§¨¨§¦§¤¦§©

.l`xUi ipA`i dxez §¥¦§¨¥



סה xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy

(áé)ô :ýåýé ét-ìò íäì Løôì øîLna eäçépiå©©¦ª−©¦§¨®¦§¬¨¤−©¦¬§Ÿ̈«

i"yx£e‰ÁÈpiÂ∑,עּמֹו מקֹוׁשׁש הּניחּו ולא לבּדֹו ««ƒÀְְְִִִֵַֹ
אחד; ּבפרק היּו עח)ׁשּׁשניהם היּו(סנהדרין ויֹודעים ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָ
ׁשּנאמר ּבמיתה, לא)ׁשהמקֹוׁשׁש מֹות (שמות "מחּלליה : ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ
להם  ּפרׁש לא אבל נאמר יּומת", לכ מיתה, ּבאיזֹו ְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

לד) טו ּבמקּלל (במדבר אבל לֹו"; מהּֿיעׂשה פרׁש לא "ּכי :ְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹ
חּיב  אם יֹודעים היּו ׁשּלא להם", "לפרׁש אֹומר: ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹהּוא

לאו  אם .מיתה ִִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay zgiy)

ּׁשּכתּוב  [ּומה מאסר ׁשל ענין הּתֹורה ּבעֹונׁשי מצינּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא
ּבתֹור  ולא ּדינֹו, ּׁשּיתּברר עד רק זה הרי ּבמׁשמר", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ"וּיּניחּוהּו
(ּכׁשם  חסד ׁשל ענין הם הּתֹורה עֹונׁשי ּגם ּכי - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעֹונׁש]

וכיון  כּו', הּתיקּון ּבׁשביל חסד"), "ּתֹורת היא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהּתֹורה
ּתכלית  ׁשּזהּו הליכה, ׁשל ענין להיֹות יכֹול לא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבמאסר

מאסר. ׁשל עֹונׁש ּבּתֹורה נמצא לא לכן ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהמכּוון,

(âé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãé)eëîñå äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà àöBä¥´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½§¨«§¯
Búà eîâøå BLàø-ìò íäéãé-úà íéòîMä-ìë̈©«Ÿ§¦²¤§¥¤−©Ÿ®§¨«§¬Ÿ−

:äãòä-ìk̈¨«¥¨«
i"yx£ÌÈÚÓM‰∑ העדים את ∑ÏÎ.אּלּו להביא «…¿ƒִֵֵָ»ְִֶָ

ּבראׁשÌ‰È„ÈŒ˙‡∑,.הּדּינים  ּדמ' לֹו: אֹומרים ִַַָ∆¿≈∆ְְְְִָֹ
ּבמיתת נענׁשים אנּו ל'!ואין ּגרמּת ׁשאּתה ,. ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָ

‰„Ú‰ŒÏk∑(ת"כ)ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן העדה, ּכל ּבמעמד »»≈»ְְֲִֵֶַַָָָָ
ּכמֹותֹו אדם .ׁשל ְֶָָ

(åè)ìl÷é-ék Léà Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦¬¦²¦«§©¥¬
:Bàèç àNðå åéäìà¡Ÿ−̈§¨¨¬¤§«

i"yx£B‡ËÁ ‡NÂ∑ התראה ּכׁשאין .ּבכרת, ¿»»∆¿ְְְֵֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 165 cenr ,f jxk zegiyÎihewl itÎlr)

drW z`xFd ± sCbOd WprŸ¤©§©¥¨©¨¨

וּיֹוציאּו . . מׁשה וידּבר וגו' ּכי־יקּלל איׁש ְְִִִִֵֵֶַַַַֹֽאיׁש
עׂשּו ּובני־יׂשראל אבן אתֹו וּירּגמּו . . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֽֽאת־המקּלל

וגו' צּוה טו־כג)ּכאׁשר (כד, ֲִֶַָֽ
את  ולכּתב לכּפל צריכה הּתֹורה מה מּפני ּבאּור, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹוצרי
מהענׁש ּכבר זאת למדים אנּו הרי יׂשראל, לבני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהּציּוּוי
ׁשהּתֹורה  ּבּמקֹוׁשׁש, ׁשּמצינּו ּוכמֹו עצמֹו, לּמקּלל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר
לבני  ׁשּוב ּכפלה ולא המקֹוׁשׁש, ׁשל ענׁשֹו את ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹּכתבה

ְִֵָיׂשראל?
להרדּב"ז  מׁשנה' ה'ּכסף ּבין מחלקת מצינּו ׁשהּנה לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹויׁש
ה'ּכסף  לא, אֹו התראה צרי מגּדף האם הרמּב"ם, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹּבדעת
ואילּו התראה, צרי אין ׁשּמגּדף ּברמּב"ם למד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמׁשנה'
ּומּדברי  הראב"ד. ּדעת וכן התראה, ׁשּצרי למד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָהרדּב"ז

ּבפרׁשתנּו טו)רׁש"י ּכׁשאין (כד "ּבכרת ׁשּדינֹו מקּלל, ּגּבי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
על־ּפי  והּטעם התראה. צרי מגּדף ׁשּגם מפרׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹהתראה",
אין  התראה ּבלא ּכי ּבמקּלל, אף התראה ׁשּצרי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּפׁשט,
מיתה  הּכתּוב יחּיבֹו ואי מזיד, ׁשהּוא ּגמּורה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָוּדאּות
ּגליא, ׁשמּיא ּדכלּפי ׁשּבּמדּבר, למגּדף ּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ(מה־ּׁשאין־ּכן

זה). אֹודֹות מיחדת הֹוראה ְְְֶֶֶָָָָֻוהיתה
היתה  ׁשּבּמקֹוׁשׁש למגּדף, המקֹוׁשׁש ּבין חּלּוק מצינּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוהּנה
אם  יֹודעים היּו ׁשּלא (ּדמאחר ּבמגּדף מה־ּׁשאין־ּכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהתראה,

ל  מיתה, הּׁשיטֹות חּיב לפי ואם־ּכן להתרֹותֹו), יכלּו א ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
ּבּמדּבר  המקּלל את ׁשהעניׁשּו זה התראה, צרי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבמגּדף
ׁשּוב  לכּפל צריכה הּתֹורה ולכן ׁשעה, הֹוראת ּבגדר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה
לאמר". ּתדּבר יׂשראל ּבני "ואל – לדֹורֹות ּבנֹוגע הּציּוּוי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹאת

ÔB‰Ïיב  L¯t˙Èc „Ú ‡¯hÓ ˙È·a È‰B¯q‡Â¿«¿ƒ¿≈«¿»«¿ƒ¿»«¿
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ«¿≈«≈¿»«¿»

ÓÈÓÏ¯:יג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeÎÓÒÈÂיד  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ Êb¯‡c ˙È ˜t‡«≈»¿«¿≈¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿¿
ÔeÓb¯ÈÂ dLÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È eÚÓL Èc Ïk»ƒ¿»»¿≈«≈≈¿ƒ¿¿

:‡zLk Ïk d˙È»≈»¿ƒ¿»

Ècטו  ¯·b ¯·b ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¿«ƒ
:d·BÁ Ïa˜ÈÂ d‰Ï‡ Ì„˜ Êb¯È«¿≈√»¡»≈ƒ«≈≈



`xenסו zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy

(æè)Bá-eîbøé íBâø úîeé úBî ýåýé-íL á÷ðå§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´½̈¨¬¦§§−
:úîeé íL Bá÷ða çøæàk øbk äãòä-ìk̈¨«¥¨®©¥Æ¨«¤§½̈§¨§¬¥−¨«

i"yx£ÌL ·˜Â∑ ּבכּנּוי המקּלל ולא הּׁשם, את ׁשּיפרׁש עד חּיב ּכמֹו∑Â˜·.אינֹו קללה, ח)לׁשֹון כג :(במדבר ¿…≈≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ¿…≈ְְְָָ
אּקב" ."מה ֶָֹ

(æé):úîeé úBî íãà Lôð-ìk äké ék Léàå§¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨¨®−¨«

i"yx£‰kÈ Èk LÈ‡Â∑ׁשּנאמר יב)לפי כא וקטן (שמות אּׁשה האיׁש, את ׁשהרג אּלא לי אין וגֹו'", אי ׁש "מּכה : ¿ƒƒ«∆ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אדם" "ּכלֿנפׁש ּתלמּודֿלֹומר: .מּנין? ְִִֶֶַַַָָָ

(çé):Lôð úçz Lôð äpîlLé äîäa-Lôð äkîe©¥¬¤«¤§¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤

(èé)ïk äNò øLàk Búéîòa íeî ïzé-ék Léàå§¦¾¦«¦¥¬−©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−
Bl äNòé: ¥¨¬¤«

(ë)ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò øáL úçz øáL¤ µ¤©´©¤½¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®
:Ba ïúpé ïk íãàa íeî ïzé øLàk©«£¤̧¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−¦¨¬¤«

i"yx£Ba Ô˙pÈ Ôk∑ ּכעבד אֹותֹו ׁשמין ממֹון; ּתׁשלּומי אּלא מּמׁש, מּום נתינת ׁשאינֹו רּבֹותינּו לכּפרׁשּו , ≈ƒ»∆ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ליד  מּיד הּנתּון ּדבר – 'נתינה' לׁשֹון ּבֹו .ּכתיב ְְְְִִִַָָָָָָ

(àë):úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«

i"yx£‰pÓlLÈ ‰Ó‰· ‰kÓe∑ ּבהֹורג ּדּבר למעלה «≈¿≈»¿«¿∆»ְְְִֵֶַָ
ּבעֹוׂשה  ּדּבר וכאן חּבּורה ּבהמה, ‡„Ì.ּבּה ‰kÓe ְְִֵֶֶַָָָָָ«≈»»

˙ÓeÈ∑ ׁשּלא חּבּורה, ּבֹו עׂשה אּלא הרגֹו לא אפּלּו »ֲֲִֶֶַָָָָָֹֹ
הּכתּוב  ּדּבר ואּמֹו אביו ּובמּכה "נפׁש". ּכאן ,נאמר ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מחּיים, - ּבהמה ּמּכה מה ּבהמה: למּכה להּקיׁשֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָּובא

אחר  למּכה ּפרט מחּיים, - ואּמֹו אביו מּכה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָאף
חּיב, מיתה לאחר ׁשהמקּללֹו ׁשּמצינּו לפי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָמיתה:
ּבחּבלה, ּבבהמה ּומה ׁשּפטּור; ּבּמּכה, לֹומר ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהצר
ואּמֹו אביו מּכה אף ּתׁשלּומין, אין חבלה אין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשאם

חּבּורה  ּבהם ׁשּיעׂשה עד חּיב .אינֹו ֲֵֶֶֶַַַַָָָ

(áë)ék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà ètLî¦§©³¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²
:íëéäìà ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ הּגרים על ׁשמי מיחד אני ּכ עליכם, ׁשמי מיחד ׁשאני ּכׁשם ּכּלכם; .אלהי ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

Ìb¯Óטז  ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È ÈÈ„ ‡ÓL L¯Ù È„Â¿ƒ»≈¿»«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈ƒ¿«
‡·ÈvÈk ‡¯Bi‚k ‡zLk Ïk da ÔeÓb¯Èƒ¿¿≈»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«ƒ»

:ÏË˜˙È ‡ÓL d˙eL¯Ùa¿»»≈¿»ƒ¿¿≈

„‡L‡יז  ‡LÙ Ïk ÏBË˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ¿»«¿»«¬»»
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

ÏBË˜È„e‡LÙיח  dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa LÙ ¿ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿ƒ««¿»
:‡LÙ ÛÏÁ¬««¿»

Ú·„יט  È„ ‡Ók d¯·Áa ‡ÓeÓ ÔzÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ≈»¿«¿≈¿»ƒ¬«
:dÏ „·Ú˙È Ôk≈ƒ¿¬∆≈

pL‡כ  ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ ‡¯·z ÛÏÁ ‡¯·z«¿»√««¿»≈»√«≈»ƒ»
Ôk ‡L‡a ‡ÓeÓ ÔzÈ È„ ‡Ók ‡pL ÛÏÁ√«ƒ»¿»ƒƒ≈»«¬»»≈

:da ·‰È˙Èƒ¿¿∆≈

‡L‡כא  ÏBË˜È„e dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa ÏBË˜È„e¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿ƒ«¿ƒ¿¬»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

È‰Èכב  ‡·ÈvÈÎ ‡¯Bi‚k ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡Ècƒ»¬»¿≈¿¿ƒ»¿«ƒ»¿≈
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

)(çé,WOn dndAA Wtp zgY Wtp oi ¥̀¤¤©©¨¤©§¥¨©¨
dndA Fl zFpwl KxhvIW¤¦§¨¥¦§§¥¨

ieWA minC Fl mNWIW la` ,FYndaM¦§¤§£¨¤§©¥¨¦§Ÿ¦
:oke .Fl dUr xW` wfPdúçz øáL ©¥¤£¤¨¨§¥¤¨©©

ïéò úçz ïéò øáL(k wEqRA)zrC lr ¤¤©¦©©©¦§¨©©©
EpizFAx(:bt w"a).hi dxez ©¥



סז xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy

(âë)ìl÷îä-úà eàéöBiå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤»¤§¥´¦§¨¥¼©¦´¤©«§©¥À
ìàøNé-éðáe ïáà Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ−¨®¤§¥«¦§¨¥´

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eNò̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£eNÚ Ï‡¯NÈ È·e∑:ּותלּיה רגימה ּדחּיה, אחר: ּבמקֹום ּבסקילה האמּורה הּמצוה ּכל ¿≈ƒ¿»≈»ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָ

סימן. עוזיא"ל פסוקים, אמור קכ"ד פרשת חסלת

È˙כג  e˜Èt‡Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ»
‡·‡ d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ Êb¯‡c¿«¿≈¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»»≈«¿»
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·Ú Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿»ƒ«ƒ¿»»

Ù Ù Ù :‰LÓ…∆

èðø ¯ æðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

)äeö øLàk eNò ìàøNé éðáe (âë§¥¦§¨¥¨©£¤¦¨
.äLî úà 'äs` dkinQl s` ¤¤©©§¦¨©

Fzlap oilY `ll s` dIlYl s` dIgCl©§¦¨©©§¦¨©§Ÿ¨¦¦§¨
mipdM zxFY .urd lr(o`M)iAxe . ©¨¥©Ÿ£¦¨§©¦

FzF`n EUr iM FhEWtA xn` mdxa ©̀§¨¨¨©¦§¦¨¥
.laFgA dGd hRWOM d`lde mFId©¨¨§¨©¦§¨©¤©¥

Bðéàå.cizrd lr aEzM didIW oFkp §¥¨¤¦§¤¨©¤¨¦
EnBxIe ,FhEWtEiM oa` Fz` §©¦§§Ÿ¨¤¦

'd dEv xW` devOd l`xUi ipA EUr̈§¥¦§¨¥©¦§¨£¤¦¨

mixnFXd lkA lRki oM iM ,dWn z ¤̀¤¦¥¦§Ÿ§¨©§¦
zWxtA xn`PW FnM ,mXd zFvn¦§©¥§¤¤¡©§¨¨©

gqRd(gk ai zFnW)zWxtA xn`W FnkE , ©¤©§§¤¨©§¨¨©
micEwRd(cp ` xAcOA)l`xUi ipA EUrIe : ©§¦©¦§¨©©£§¥¦§¨¥

,EUr oM dWn z` 'd dEv xW` lkM§Ÿ£¤¦¨¤¤¥¨
:mi`iUPd zFHnA oke(ek fi mW)UrIe §¥§©©§¦¦¨©©©

.dUr oM Fz` 'd dEv xW`M dWn¤©£¤¦¨Ÿ¥¨¨
ïBëpäåhxRW ipRn ,o`kA ipirA §©¨§¥©§¨¦§¥¤¥©

oM xg`e dliwQd dNgzA¦§¦¨©§¦¨§©©¥

mrh iM ,EUr l`xUi ipaE xn`e xfg̈©§¨©§¥¦§¨¥¨¦©©
l` dWn xAC xW`M iM xnFl aEzMd©¨©¦©£¤¦¥¤¤
lNwnd z` cIn E`ivFd l`xUi ipA§¥¦§¨¥¦¦¨¥©§©¥
l`xUi ipA lM oM EUre ,FzF` Enbxe§¨§§¨¥¨§¥¦§¨¥
z` mXd dEv xW`M zFUrle xnWl¦§Ÿ§©£©£¤¦¨©¥¥
dvPW ixvOd oA z`pUl `le ,dWn¤§Ÿ§¦§©¤©¦§¦¤¨¨
mEbRd xral `N` ,il`xUId mr¦©¦§§¥¦¤¨§©¥©¨

.mkFYn¦¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc zenai(ycew zay meil)

a cnlp `l` ,weqt jixvî øîBçå ì÷odk zaäîe .äLeøbodk za ©¨¤¦§¨©
,äLeøbmipte` yiy,äîeøúa úøzenL`ll dyxbzp m` epiide §¨¤¤¤¦§¨

ok it lr s`e ,dnexz zlik`l dia` zial zxfegy ,rxfäøeñà£¨
Bæ ,äpeäëìepcnly ,leqtl zlrapd -ïéc Bðéà ,äîeøúa äøeñàL ¦§¨¤£¨¦§¨¥¦

äpeäëì äìeñtLleqt z`iay ,`ziixad ixacl xewnd edfe . ¤§¨¦§¨
.dpedkl zlqet

leqt z`iay xnege lwn cenll okzi cvik :`xnbd dywn
,odkl `ypidl dilr zxqe`ïécä ïî ïéøéäæî éëålw gkn m`d - §¦©§¦¦¦©¦

ef dy` `ypiz `ly ,dyrz `l xeqi` cenll ozip xnege
,oicd on mixidfn oi`y (:fi zekn) epicia laewn ixd ,dpedkl

.xnege lwn e`l xeqi` micnl oi` ,xnelk
dy`l e`l xeqi` cnll jxvp xnege lwd oi` :`xnbd zvxzn
zlqtp `idy dxez dxn`y xg`ly oeik ,dl leqtl dlrapy
zlik` ixdy ,dpedkl dleqt `idy mircei ep` `linn dnexzl

`id dnexzrcil jixv oiicry `l` ,dpedk zyecwn d`vezk
mby xnege lwa micnl ep` dfe ,dpedk zyecwl leqt aygp dn

df cenile ,dpedk zyecwl leqt zaygp dxeq` d`iaàúléî éelb¦¦§¨
àeä àîìòaz` cnln epi` la` ,dpedk leqt edn zelbl wx `a - §¨§¨

df oirk ielibe ,xen`k dnexzn cnlp envr oicdy ,envr oicd
.xnege lwn micnl

z` zlqet mz`iay mileqt mze` z` `ziixad dzpn (.gq) lirl

`l' xeqi`a `l` dilr mixeq` mpi` mileqt mze`e ,dy`d
didz ik odk zae' weqtdn mz`iaa milqety ecnle ,'dyrz
,oie`l iaiiga wqer df weqty epl oipn :`xnbd dywn .'xf yi`l

àîéàåin ly dpic z` wx weqtdn micnly xn`p `ny - §¥¨
ydì ìeñôì äìòáðn,úBúéøk éáéiçf`y ,dig` dilr `ay oebk ¦§£¨§¨¨©¨¥§¦

`l ,mda miqtez oiyeciwy oie`l iaiig la` ,dpedkl zlqtp
:`xnbd zvxzn .milqet xfnne oizp s`y `ziixal oipne ,elqti

odM zaE',àðîçø øîà 'äéäú éka xaecny x`ean ef oeylneðäC ©Ÿ¥¦¦§¤¨©©£¨¨¨¨
mileqtäéåä eäa úéàcdze` z` ycwl zexyt` mdl yiy - §¦§£¨¨

ok it lr s`e ,mda miqtez oiyeciwy ,oie`l iaiig epiide ,dy`
j` ,milqetäéåä éða åàì ,úBúéøk éáéiçmiqtez oiyeciw oi` - ©¨¥§¦¨§¥£¨¨

.llk mda
:`xnbd dywn,éëä éà`weec xaecny zcnln 'didz ik' oeyly ¦¨¦

,ea miqtez oiyeciwy inaãáòå íéáëBk ãáBò,oiyeciw mda oi`y ¥¨¦§¤¤
eìñôéì àìy`d z` elqti `l -:`xnbd zvxzn .mz`iaa dðäC Ÿ¦§§¨¨

,care miakek caer -éìñt,milqety cnlp -îezyxcéaøc ¨§¥¦§©¦
íéáëBk ãáBòì ïépî ,ìàòîLé éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc ,ìàòîLé¦§¨¥§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¨¥¦©¦§¥¨¦

äeìñtL äiåìe úðäk ìòå ìàøNé úa ìò àaL ãáòåzlik`n §¤¤¤¨©©¦§¨¥§©Ÿ¤¤§¦¨¤§¨¨
,dnexz'åâå äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk úáe' øîàpLDl oi` rxfe ¤¤¡©©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨§¤©¥¨

,'dixErpM dia` ziA l` daWe§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨

1
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שבת קודש עמ' ב



סח

יום ראשון - ז' אייר
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום רביעי - י' אייר
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שני - ח' אייר
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום חמישי - י"א אייר
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שלישי - ט' אייר
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שישי - י"ב אייר
מפרק סו

עד סוף פרק סח

שבת קודש - י"ג אייר
פרק כ

מפרק סט עד סוף פרק עא

שיעורי תהלים לשבוע פרשת אמור

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 



סט xii` 'f oey`x mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ז' ראשון יום
åî÷øô ,130 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéìàåù íìåëå,eq 'nr cr.ä"á ñ"à øåàá

ílëå,mik`lnd lk ±¯ ,"BãBák íB÷î äià" :íéìàBLly §ª¨£¦©¥§§
,d"awd"BãBák õøàä ìë àìî" :íéðBòå7¯"ux`d lk" §¦§Ÿ¨¨¨¤§

- oezgzd ,dfd mlerl dpeekd¯ ,Bnò ìàøNé íä`ln d"awd ¥¦§¨¥©
l`xyi ipa ly mze`vnid ici lr ± "eceak"a ux`d lk z`

.my-LBãwä çépä ék¦¦¦©©¨
úà àeä-Ceøa± ¨¤

zenlerdúàå íéðBéìòä̈¤§¦§¤
zenlerd ±¯ ,íéðBzçzä©©§¦

zenlerd oi` :xnelk
mipezgzde mipeilrd
ly dpeekd zilkz mieedn
,mlerd z`ixaa d"awd
íà-ék ílëa øça àìå§Ÿ¨©§ª¨¦¦
íàéöBäå ,Bnò ìàøNéa§¦§¨¥©§¦¨
,õøàä úåøò ,íéøönî¦¦§©¦¤§©¨¨¤
,äàîhäå àîäfä íB÷î§©ª£¨§©ª§¨

¯;l`xyi ipa e`vnp my
dnl d`eeyda z`fe
jlndy ,lyna xn`py
z` `ivene dlrn
"miyp` ltye heicd"d
`ived d"awde ± dty`n

mixvnn mze`¯ ,'eë éãé-ìò àìå Càìî éãé-ìò àìlr `l Ÿ©§¥©§¨§Ÿ©§¥
lr `le ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera `xap `edy ,j`ln ici

,"zeliv`d mler" zbixcn `edy ,gily ici-LBãwä àlà¤¨©¨
ì ãøé Bîöòáe BãBáëa àeä-CeøaáeúkL Bîk ,íL8ãøàå" : ¨¦§§©§¨©§¨§¤¨¨¥¥

¯ ,"'Bâå Bìéväìmixvnl izcxi invr ip` :xne` d"awd §©¦§
"heicd yi`"d z` mixd jlndy ixg`y ,lyna enke .elivdl
cegi"a ez` cgiizd mye elkidl eqipkde e`iad ,"dty`"n
lynpa mb xacd jk ± 'eke "weyipe weaiga izin` aexiwe xenb

-Lôpä úeøM÷úäa ,ézîà ãeçéå áeø÷a åéìà íáø÷ì éãk§¥§¨§¨¥¨§¥§¦£¦¦§¦§©§©¤¤
Lnîiabl mb jke ,d"awda dxeyw didz icedi ly eytpy ± ©¨

"ziadi ziazk iytp `p`" :dxezd zxne` ,lekiak d"awd
z` ,"iytp" z` qipkd ,lekiak d"awdy (ikp` :zeaizÎiy`x)

,l`xyi liaya dxeza ,ely ytpd,äôì ät ïé÷éLð úðéçáa¦§¦©§¦¦¤§¤
¯,dlrnly "xeaic"de "dt"d mr cg`zi icedi ly eityøaãì§©¥

¯ ,äëìä Bæ 'ä øáãcg`zn ,dxez cnele xacn icediy drya §©£¨¨
myke ;dtl dt "oiwiyp" zpigaa ,dlrnly xeaica exeaic
,xzei inipt ,sqep cegi ,mcewd wxta xen`k ,epyi "oiwiyp"ay
mb xacd jk ± ipyd ly mr zcg`zn cg`d ly "gex"dy

:dxezl qgia¯ ,àçeøa àçeø úe÷acúàåzecg`zde zewiac §¦§©§¨§¨
,dlrnly "gex" zpiga mr mc`d "gex"äøBzä úâOä àéä¦©¨©©¨

¯ ,Búîëçå BðBöø úòéãéå,dbyd jezn dxez micnely drya ¦§¦©§§¨§¨
ly eznkge epevx z` jka mircei ,dxezd lky z` oiadl ick

edf ,leqt e` xyk df xacy ,dxez ly dkldd wqt ± d"awd
dze`ay "lky"de ;xacd didi jky dvex d"awdy ,oevxd

,d"awd ly eznkg `ed ,dkld¯ ,Lnî ãç àlëcepevx §ª¨©©¨
ici lre ± envr d"awd mr cg` xac md d"awd ly eznkge
ipa micg`zn ,dxez
mr ,gexa gex ,l`xyi

.envr lekiak d"awdíâå§©
¯ ,÷eaç úðéçáa¦§¦©¦
cgiizn icediy "cegi"d
lr ,d"awd mr cg`zne
mb `ed ,zeevne dxez ici
enk ,"weaig" zpigaa
z` wagn mc` lynl
- eizerexfae eteba exag
úBönä íei÷ àeä¦©¦§

ç"îøa úBiNòî248 ± ©£¦¦§¨
¯ ,íéøáà± mc`a mpyiy ¥¨¦

icediy drya ,f`y
,zeiyrn zeevn miiwn
jka yi ,eixa` g"nxa
,"weaig" ly oipr meyn
dlrnly mixa`d g"nxy

;eixa` g"nx z` miwagn ,lekiakç"îø ïä ïéãewt ç"îøc¦§¨¦¦¥§¨
àkìîc ïéøáà,"jln"d ixa` 248 od dyrdÎzeevn 248 ± ¥¨¦§©§¨

,lekiak dlrnly¯ .ìéòì økæpkmc` xa`y enky ,b"k wxta ©¦§¨§¥
± ofe`d ,di`xd gekl ilk ± oird :ely ytpa gekl ilk `ed
cgein ilk `id devn lk ,mb jk ,d`ld jke ,drinyd gekl
miiwi icediy dvexy ,oeilrd oevxd ly zcgein dkyndl

.devn dze`ïé÷ìçð ììk Cøãå,dyrdÎzeevn 248 ±ììLL §¤¤§¨¤§¨¦§¨Ÿ
¯ ,íéîçø ïéc ãñç ïäL ,òöîàå ìàîNe ïéîé :úBðéçaopyi §¦¨¦§Ÿ§¤§©¤¥¤¤¦©£¦

,"l`ny" zpigan ody zeevn yie ,"oini" zpigan ody zeevn
,oice dxeab ± "l`ny" ,cqg `id "oini" zpiga .d`ld jke

:mde ,irvn`d ewd ,mingx ± "rvn`"eàôeâå ïéòBøc ïéøz§¥§¦§¨
.'eëårexf ± dxeab ,zipni rexf ± cqg ,sebe "zerexf" izy ± §
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äåöîá ÷ñåò ìë éðôî ãåîòìå íå÷ì ì"æø åáééç ïëìå
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ו.10. כ, מ.11.ויקרא טו, ˘ËÈÏ"‡12.במדבר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ קדש קדושה (ל' אני קדוש כי גו' והייתם הפסוקים: ג' "י"ל :
קדושים הבדלה, ל' – ואבדיל המקדשÌÎÈ˜Ï‡Ïהעליון) כאדם –Â˙˘‡,לשמי או בשבילי פי' עיקר הא' דפסוק שלכן ·‡ÈÙÂ[לי –

ישראל]". עם ביחד – אלקיכם משא"כ בפ"ע קדושה שג"ז אני קדוש כי וכדמסיים וכיו"ב – לעולם זז אינו

xii` 'h iyily mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ט' שלישי יום
,eq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...óñà ù"æå,132 'nr cr:[úåìéöàä

ipa x`ya eli`e ,cinz did df zea`a ;jxazi exe`a llkpe
wx dfk avna micner md ,l`xyidryamiwqer mdy

.zeevnae dxezaì"æø eáiç ïëìå13ìk éðtî ãîòìå íe÷ì §¨¥¦§©©¨§©£Ÿ¦§¥¨
íà óà ,äåöîa ÷ñBò,devnd miiwn ±íòå øea àeä ¥§¦§¨©¦§©

¯ ,õøàä,z`f lka ¨¨¤
miiwn `edy drya
drya lynl enk ,devn
,mixekia `ian `edy
,eiptn mewl mikixv
ïëBMä 'ä éðtî eðéäå§©§¦§¥©¥
äòLa BLôða Laìúîe¦§©¥§©§§¨¨

.Bæz` miiwn `edy ±
,eiptn mewl mikixv okle ,devnd,úLbøî BLôð ïéàL ÷ø©¤¥©§©§¤¤

¯dyecwajk lke ,devn miiwn `edy drya eytpa dxeyd

- ?dnléðôebä øîçä Cñî éðtî,eytp zyaeln ea ±àlL ¦§¥§©©Ÿ¤©¨¦¤Ÿ
éLçîe ,Ckcæð,"íéäìà úBàøî" úBàøî Lôpä éðéò C ¦§©¥©£¦¥¥©¤¤¥§©§¡Ÿ¦

íîìBò eàøL ïäa àöBiëå úBáàä Bîk,`ad mlerd ± §¨¨§©¥¨¤¤¨¨¨
.íäéiçazeielbzd zea`d e`x ,dfdÎmlera mzeida mby ± §©¥¤

d`ex dnypdy ,zeiwl`
iptn ,z`fe ± `adÎmlera
`le jkefn did mteby
jk ;zewl` lr xizqd
icedi lk leki did zn`a
eneiw zrya ze`xl
xnegd `lel ,devn
xizqnd ,ely iptebd
zkynpd dyecwd z` ze`xl ,eytp ipirl xyt`n epi`e

.devn miiwn `edy drya eytpa

óñà øîàL eäæå14ìàøNé úñðk ìk ãòa Lãwä çeøa §¤¤¨©¨¨§©©Ÿ¤§©¨§¤¤¦§¨¥
äìBbaL15¯ :dcna md ,dyecwe zewl` lr dxzqdde mlrdd ¤©¨

:sq` xn` ,zelbd onf lre ± zelb ly onfa xzei dwfgéðàå"©£¦
,"Cnò ãéîz éðàå ,Cnò éúééä úBîäa ,òãà àìå øòá©©§Ÿ¥¨§¥¨¦¦¦¨©£¦¨¦¦¨

øîBìk16ét-ìò-óàL §©¤©©¦
éúBéäa äîäák éðàL¤£¦¦§¥¨¦§¦

¯ ,Enòip`y drya mby ¦§
zcg`nd ,devn miiwn
dnec ip` ± jz` ize`

,dndalàìå òãà àìå§Ÿ¥©§Ÿ
,äæ ãeçé éLôða Lébøà©§¦§©§¦¦¤

¯lr ,d"awd mr iytp ly
,devn ly dneiw ici
,jka izybxd el ixdy
ritydl jixv xacd did

-äéìò ìtzLlr ± ¤¦Ÿ¨¤¨
,ytpdãçôå äúîéà¥¨¨¨©©

Ck øçàå ,älçzzlawn ytpd dzid ±äaø äáäà §¦¨§©©¨©£¨©¨
íéâeðòúa,zewl`n beprz ytpl yi day dad` ±Bà,dad` ± §©£¦

¯ ,Là éôLøk,zewl`l¯ ,íøîç CkcæpL íé÷écvä úcîk §¦§¥¥§¦©©©¦¦¤¦§©¥¨§¨
z` miyibxn ,ok` ,md ,devn miniiwn miwicvdy drya
xace ,devnd ici lr d"awd mr zcg`zn ytpd ji` ,"cegi"d

dad` ± okn xg`le ,cgte `xen dligza ,ytpa rityn df
,"rc` `le" zpigaa mdy dl` ,mxa ;d"awdl xzeia dlecb
xacd oi` ± devnd meiw zrya "cegi"a miyibxn mpi`y

,dad`e d`xi mda xxernòãBpëå,recike ±àeä 'úòc'L §©©¤©©
ì,Lôpa äLbøä ïBL §©§¨¨©¤¤

àeäå"zrc"d zpiga ± §
,ytpay ybxdeììBk¥
Y äøeáâe ãñç± "cqg" ¤¤§¨

± d`xi ± "dxeab"e ,dad`
zrc opyiy dryay
,xxern df ,dybxde
dax dad` ,xen`k
dad` e` ,mibeprza
± d`xie ,y` ityxk
oeeikn ,j` .cgte dzni`
,"rc` `le xra ip`e"y
zrcd ia oi`yk
on mi`ad dad`e `xen ia xxern xacd oi` ± dybxdde

,j` ± "zrc"d¯ ,"Cnò ãéîz éðà" ïë-ét-ìò-óà,d"awd mr ©©¦¥£¦¨¦¦¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa Lôpä ãeçé òðBî øîçä ïéà ék¦¥©Ÿ¤¥©¦©¤¤§¥¨

¯ ,ïéîìò ìk àlînäegeka .mewn lka `vnpe ,zenlerd lk ©§©¥¨¨§¦
"cegi"d ly zelbzdd z` wx repnl "xneg"d ly`ly ,ytpa
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïëåùä 'ä éðôî åðééäå õøàä íòå øåá àåä íà óà
úùâøî åùôð ïéàù ÷ø åæ äòùá åùôðá ùáìúîå
éðéò êéùçîå êëãæð àìù éðôåâä øîåçä êñî éðôî
ïäá àöåéëå úåáàä åîë íéäìà úåàøî úåàøî ùôðä

.íäééçá íîìåò åàøù

ãòá ùã÷ä çåøá óñà ù"æå
úåîäá òãà àìå øòá éðàå äìåâáù ìàøùé úñðë ìë
éðàù ô"òàù øîåìë .êîò ãéîú éðàå êîò éúééä
ãåçé éùôðá ùéâøà àìå òãà àìå êîò éúåéäá äîäáë

æäáäà ë"çàå äìçú ãçôå äúîéà äéìò ìåôúù ä
êëãæðù 'é÷éãöä úãîë ùà éôùøë åà íéâåðòúá äáø
àåäå ùôðá äùâøä ïåùì àåä úòãù òãåðëå íøîåç
ïéà éë êîò ãéîú éðà ë"ôòà .äøåáâå ãñç ììåë
ìë àìîîä ä"á ñ"à øåàá ùôðä ãåçé òðåî øîåçä
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א.13. לג, קדושין כבֿכג.14.ראה עג , ˘ËÈÏ"‡15.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ושברוה"ק הכתוב אמר מי לציין בתניא רגיל "אינו :
בשם  עכ"פ עצמו, בעד כו', לו וטוב רשע בשאלת מדבר שאסף שלפ"ז) הפסוקים פי' מוכרח (וכן הפשוט פי' בדא"פ: ויל"פ וכו'.

ÙÓ„ÎÂ¯˘בנ"י ,Â¯Â„·˘ומפרש כ "כ. מסתיר החומר הי' לא הרי ואז קיים. שביהמ"ק אֿל, מקדשי אל אבוא :‡Ï„:הוא ˘‡Ó¯כן ‰ÊÂ
בסד"ע  דגם מוכח עולם, סדר רש"י שם ומדמזכיר א. יד, מגילה רש"י – נביא הי' שלא (אף אסף כדלקמן) עמך" הייתי "בהמות (גם
אף  דדניאל מהעתידות וכדמוכח נביאים. שאינם אלה גם – עי"ז עתידות (שיודעים הקודש ברוח זה) אמר אבל רש"י. לי' גריס לא
לאח"ז)". שנים כמה זה שהי' (אף שבגולה כנס"י כל בעד ודיבר) ידע (שעי"ז – נביא) הוי דלא שם, ברש"י הובא בגמרא, שמפורש

.16‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰וכהפסוקים הפשוט כפי' "לא :Ê"ÙÏ˘מדבר שאסף ,ÂÓˆÚ „Ú· מקדשי אל אבוא עד בעיני היא דעמל ,



`xiiעב 'h iyily mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

seqÎoi` xe` mr zcg`zn `idy ji` ytpa ybxene ielb didi
"xneg"d geka oi` "cegi"d mvr z` ,eli`e ,devn meiw zrya

.repnláeúkL Bîëe17éLçé àì CLç íb" :äæáe ."jnî C §¤¨©Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨¨¤
,eznypa zkynp ,devn miiwnd icedi lkly ,epcnly dna ±

"oeilrd ycew"n dyecw
xe` ly cegi deedzne
,z`fe ,`ed jexa seqÎoi`
z` yibxn `ed oi`yk mb
cegid z`e dyecwd
lv` xacdy itk ,eytpa

,wicvLðò øîç ïáeé¨Ÿ¤Ÿ¤
úBúaLa äëàìî øeqà¦§¨¨§©¨
äåMä ,çñôa õîçå§¨¥§¤©©¨¤

¯ ,Lôð ìëìyper eze` §¨¤¤
wicvl ribn didy xeng
dyer melyeÎqg did el
lke` e` zaya dk`ln
yper eze` ,gqta ung
mr"le "xea"l ribn xeng

- ?dnl jk lke ,zexiar oze` dyer `edyk ,"ux`déôì§¦
úaL úMã÷ øBà øéàî ,øeîb õøàä-íòå øea Lôða óàL¤©§¤¤§©¨¨¤¨¥¦§ª©©¨

úøëa BLôða ïBcðå ,áBè-íBéå,gqta ung zlik` lr ± §§¦§©§§¨¥
äìé÷ñe,zaya dk`ln ziiyr lr ±Bæ äMã÷ ìelç ìò18, §¦¨©¦§ª¨

¯zexnly ,xen`ky oeeikne ;ytpa dxi`ndoi`y`edyibxn
`id z`f lka ,dyecwadxi`nozip recn oaen okl ,eytpa

`ed mb ik ,dyecwa yibxn epi`y inl mb xeng yper eze`
.eytpa dxi`nd bgd e` zayd zyecwa ,jk ici lr ,mbetíâå§©

õîç eäMî,gqta ±äö÷î ìeèìè Bà19¯,zayaíâBt ©¤¨¥¦§ª§¤¥
BLôð ìòL äMãwa,ux`d mr ly ±Bîkmbet xacdy ± ©§ª¨¤©©§§

eðlëì úçà äøBz ék ,÷écvä Lôð úMã÷aipa lk itlk ± ¦§ª©¤¤©©¦¦¨©©§ª¨
dk`ln zeyrl xeqi`e oic eze` miiw ,deey dcna ,l`xyi
,epcnl ,mipt lk lr .dnecke ,gqta ung lek`l e` ,zaya
yibxn ippi`y zexnl ± "rc` `le xra ip`e"y zexnly

"e ,devn ici lr ytpa zkynpd dyecwazenda± "jnr iziid
dyecwd zkynp z`f lka ± yibxn ipi`e dnda zpigaa ip`
itk ,mkgÎcinlza zkynp `idy itk weica ux`dÎmra

± ("jnr iziid zenda" ixg`) okn xg`l cin xne` weqtdy
weqtd xne` okly ,jk oldl xaqen xacd ."jnr cinz ip`e"

"azendiziid dnda" `le) miax oeyl ± zenda ,"jnr iziid
,"dnda" ly ote`a zeevn meiw iciÎlry yibcdl ick ,("jnr
,dybxde zrcn dhnly
dpigaa xacd xeyw
,dybxde zrcn dlrnly
z`xwp ef dpiga mby
da oi`y iptn ,"dnda"
oi`y `l` ,"zrc"
dhnl `idy drnyn
`idy m`Îik ,"zrc"n
efe ,"zrc"n dlrnl
oeyla zernynd
± (miax oeyl) "zenda"
± dndaa zepiga izy
dhnly "dnda" zpigay
zpigaa dxeyw ,"zrc"n
dlrnly "dnda"

."zrc"nì "úBîäa" áeúkM äîe]Y íéaø ïBL`edyk ©¤¨§¥§©¦
cigi oeyla df iptl ynzyn"xra ip`e":okn xg`l cin oke ,

"ip`e,"cinzúòc úðéça íb Cøaúé åéðôì ék ænøì§©¥¦§¨¨¦§¨¥©§¦©©©
äiNòå úBîäák äîãð ,äøeáâe ãñç ììBkä ,ïBéìòä̈¤§©¥¤¤§¨¦§¤¦§¥©£¦¨

úéðôeb"zipteb diyr"k `l` ,ipgexd diyrd mler enk `l ± ¨¦
áeúkL Bîk ,óBñ-ïéà øBà éaâì20,"úéNò äîëça ílk" : §©¥¥§¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨

¯,("ziyr dnkga") dnkgl 'diyr' oeyld z` qgiiny ixd
,d"awd iabl diyr enk `id dnkg mby iptnäîäa" àø÷ðå§¦§¨§¥¨

¯ ,"äaødlrnly ef `l` ,"zrc"n dhnly dnda zpiga `l ©¨
,"zrc"nàeäå .øçà íB÷îa øàaúpL Bîkzenya ± §¤¦§¨¥§¨©¥§

,mipeilrd"ïa" íL(52) a"p dler 'ied my itexivn cg` ± ¥©
,o"a `xwpdúeìéöàä éðôlL "äîäa" àiøèîéâa- §¦©§¦¨§¥¨¤¦§¥¨£¦

"zeliv`d mler"n dlrnly.[zpigaa zeevn meiwa mby ixd
zkynpd dyecwa yibxdl ilane zrcl ilan ,"dnda"e "xra"
"dnda" zpigal ilk mc` ynyn ± dyrn zrya ytpa

rc"n dlrnlyly "zrc"l ± ?zrc ly beq dfi`le - ,"z
."zeliv`d mler"
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íéøîà éèå÷éì
ïáåé äæáå .êîî êéùçé àì êùåç íâ ù"îëå ïéîìò
çñôá õîçå úåúáùá äëàìî øåñéà ùðåò øîåç
øåîâ õøàä íòå øåá ùôðá óàù éôì ùôð ìëì äåùä
úøëá åùôðá ïåãéðå è"éå úáù úùåã÷ øåà øéàî
åà õîç åäùî íâå .åæ äùåã÷ ìåìéç ìò äìé÷ñå
úùåã÷á åîë åùôð ìòù äùåã÷á íâåô äö÷åî ìåèìè
úåîäá ù"îå] .åðìåëì úçà äøåú éë ÷éãöä ùôð
ïåéìòä úòã 'éçá íâ 'úé åéðôì éë æîøì íéáø ïåùì
øåà éáâì úéðôåâ äééùòå úåîäáë äîãð â"åç ììåëä
ù"îë äáø äîäá '÷ðå úéùò äîëçá íìåë ù"îë ñ"à
:[úåìéöàä éðôìù ä"îäá 'îéâá ï"á íù àåäå .à"îá
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כפשוטו, אינו דהפי' צ"ל וע"כ עמך"? הייתי ב"בהמות מוסיף מה אדע" ולא בער "ואני כופל) (וכאן אבינה (שאז) ÓÂÏÎ¯אֿל ‡Ï‡,
אדע" ולא בער "ואני התיבות גם בתניא שהובאו מה מובן ועפ"ז – כו'. כבהמה אני עמך בהיותי דאפילו אלא עוד ולא וגו' בער דאני

– והטעם כאן; להמדובר שייכות להם שאין הפשוט".˘‰Ôאף כפי' דלא יב.17.המוכיחות קלט, ‡„ÂÓ"¯18.תהלים ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘מובן אינו שלכאורה (מה יובן "עי"ז :ÏÏÎÂ ÏÏÎ דמחלל) בפסח וחמץ בשבתות מלאכה איסור וכרת) (סקילה עונש חומר (1 (

שבצדיק  דשויו"ט מהקדושה מנהו שמץ שעכ"פ (ואת"ל שויו"ט) מקדושת בו שורה אין – ע"ה ולכאורה זה, בזמן ששורה הקדושה את
להמתיק  יש וכו'). מהקדושה מנהו שמץ רק יש שבע"ה (אף נפש לכל השווה הוא) שהחומר זה (2 מובן, אינו עדיין בע"ה, גם ישנו –

עבירה גופה "אין בשבת דמלאכה דוקא, שויו"ט מאיסור ראי' דמביא ‰Â‡הדיוק ‡Ï‡(ג פי"ג, שבת (ירוש' עבירה" עבר (האדם)
איסור שזהו הנ"ל) שבת (בירושלמי אחרונים כמה לביאור לגברא".‚·¯‡ובפרט גברא בין חילוק אין בזה גם ובכ"ז חפצא) (ולא

.19‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.תמז ר"ס שח ר"ס מה"ת): (ולא חכמים איסור הם דשניהם שלו בשו"ע לשיטתו – שניהם "משווה :
וצדיק". לע"ה בשווה אסרו רבנן שגם – כד.20.ומביא קד, תהלים



עג xii` 'h iyily mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

seqÎoi` xe` mr zcg`zn `idy ji` ytpa ybxene ielb didi
"xneg"d geka oi` "cegi"d mvr z` ,eli`e ,devn meiw zrya

.repnláeúkL Bîëe17éLçé àì CLç íb" :äæáe ."jnî C §¤¨©Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨¨¤
,eznypa zkynp ,devn miiwnd icedi lkly ,epcnly dna ±

"oeilrd ycew"n dyecw
xe` ly cegi deedzne
,z`fe ,`ed jexa seqÎoi`
z` yibxn `ed oi`yk mb
cegid z`e dyecwd
lv` xacdy itk ,eytpa

,wicvLðò øîç ïáeé¨Ÿ¤Ÿ¤
úBúaLa äëàìî øeqà¦§¨¨§©¨
äåMä ,çñôa õîçå§¨¥§¤©©¨¤

¯ ,Lôð ìëìyper eze` §¨¤¤
wicvl ribn didy xeng
dyer melyeÎqg did el
lke` e` zaya dk`ln
yper eze` ,gqta ung
mr"le "xea"l ribn xeng

- ?dnl jk lke ,zexiar oze` dyer `edyk ,"ux`déôì§¦
úaL úMã÷ øBà øéàî ,øeîb õøàä-íòå øea Lôða óàL¤©§¤¤§©¨¨¤¨¥¦§ª©©¨

úøëa BLôða ïBcðå ,áBè-íBéå,gqta ung zlik` lr ± §§¦§©§§¨¥
äìé÷ñe,zaya dk`ln ziiyr lr ±Bæ äMã÷ ìelç ìò18, §¦¨©¦§ª¨

¯zexnly ,xen`ky oeeikne ;ytpa dxi`ndoi`y`edyibxn
`id z`f lka ,dyecwadxi`nozip recn oaen okl ,eytpa

`ed mb ik ,dyecwa yibxn epi`y inl mb xeng yper eze`
.eytpa dxi`nd bgd e` zayd zyecwa ,jk ici lr ,mbetíâå§©

õîç eäMî,gqta ±äö÷î ìeèìè Bà19¯,zayaíâBt ©¤¨¥¦§ª§¤¥
BLôð ìòL äMãwa,ux`d mr ly ±Bîkmbet xacdy ± ©§ª¨¤©©§§

eðlëì úçà äøBz ék ,÷écvä Lôð úMã÷aipa lk itlk ± ¦§ª©¤¤©©¦¦¨©©§ª¨
dk`ln zeyrl xeqi`e oic eze` miiw ,deey dcna ,l`xyi
,epcnl ,mipt lk lr .dnecke ,gqta ung lek`l e` ,zaya
yibxn ippi`y zexnl ± "rc` `le xra ip`e"y zexnly

"e ,devn ici lr ytpa zkynpd dyecwazenda± "jnr iziid
dyecwd zkynp z`f lka ± yibxn ipi`e dnda zpigaa ip`
itk ,mkgÎcinlza zkynp `idy itk weica ux`dÎmra

± ("jnr iziid zenda" ixg`) okn xg`l cin xne` weqtdy
weqtd xne` okly ,jk oldl xaqen xacd ."jnr cinz ip`e"

"azendiziid dnda" `le) miax oeyl ± zenda ,"jnr iziid
,"dnda" ly ote`a zeevn meiw iciÎlry yibcdl ick ,("jnr
,dybxde zrcn dhnly
dpigaa xacd xeyw
,dybxde zrcn dlrnly
z`xwp ef dpiga mby
da oi`y iptn ,"dnda"
oi`y `l` ,"zrc"
dhnl `idy drnyn
`idy m`Îik ,"zrc"n
efe ,"zrc"n dlrnl
oeyla zernynd
± (miax oeyl) "zenda"
± dndaa zepiga izy
dhnly "dnda" zpigay
zpigaa dxeyw ,"zrc"n
dlrnly "dnda"

."zrc"nì "úBîäa" áeúkM äîe]Y íéaø ïBL`edyk ©¤¨§¥§©¦
cigi oeyla df iptl ynzyn"xra ip`e":okn xg`l cin oke ,

"ip`e,"cinzúòc úðéça íb Cøaúé åéðôì ék ænøì§©¥¦§¨¨¦§¨¥©§¦©©©
äiNòå úBîäák äîãð ,äøeáâe ãñç ììBkä ,ïBéìòä̈¤§©¥¤¤§¨¦§¤¦§¥©£¦¨

úéðôeb"zipteb diyr"k `l` ,ipgexd diyrd mler enk `l ± ¨¦
áeúkL Bîk ,óBñ-ïéà øBà éaâì20,"úéNò äîëça ílk" : §©¥¥§¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨

¯,("ziyr dnkga") dnkgl 'diyr' oeyld z` qgiiny ixd
,d"awd iabl diyr enk `id dnkg mby iptnäîäa" àø÷ðå§¦§¨§¥¨

¯ ,"äaødlrnly ef `l` ,"zrc"n dhnly dnda zpiga `l ©¨
,"zrc"nàeäå .øçà íB÷îa øàaúpL Bîkzenya ± §¤¦§¨¥§¨©¥§

,mipeilrd"ïa" íL(52) a"p dler 'ied my itexivn cg` ± ¥©
,o"a `xwpdúeìéöàä éðôlL "äîäa" àiøèîéâa- §¦©§¦¨§¥¨¤¦§¥¨£¦

"zeliv`d mler"n dlrnly.[zpigaa zeevn meiwa mby ixd
zkynpd dyecwa yibxdl ilane zrcl ilan ,"dnda"e "xra"
"dnda" zpigal ilk mc` ynyn ± dyrn zrya ytpa

rc"n dlrnlyly "zrc"l ± ?zrc ly beq dfi`le - ,"z
."zeliv`d mler"
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íéøîà éèå÷éì
ïáåé äæáå .êîî êéùçé àì êùåç íâ ù"îëå ïéîìò
çñôá õîçå úåúáùá äëàìî øåñéà ùðåò øîåç
øåîâ õøàä íòå øåá ùôðá óàù éôì ùôð ìëì äåùä
úøëá åùôðá ïåãéðå è"éå úáù úùåã÷ øåà øéàî
åà õîç åäùî íâå .åæ äùåã÷ ìåìéç ìò äìé÷ñå
úùåã÷á åîë åùôð ìòù äùåã÷á íâåô äö÷åî ìåèìè
úåîäá ù"îå] .åðìåëì úçà äøåú éë ÷éãöä ùôð
ïåéìòä úòã 'éçá íâ 'úé åéðôì éë æîøì íéáø ïåùì
øåà éáâì úéðôåâ äééùòå úåîäáë äîãð â"åç ììåëä
ù"îë äáø äîäá '÷ðå úéùò äîëçá íìåë ù"îë ñ"à
:[úåìéöàä éðôìù ä"îäá 'îéâá ï"á íù àåäå .à"îá
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כפשוטו, אינו דהפי' צ"ל וע"כ עמך"? הייתי ב"בהמות מוסיף מה אדע" ולא בער "ואני כופל) (וכאן אבינה (שאז) ÓÂÏÎ¯אֿל ‡Ï‡,
אדע" ולא בער "ואני התיבות גם בתניא שהובאו מה מובן ועפ"ז – כו'. כבהמה אני עמך בהיותי דאפילו אלא עוד ולא וגו' בער דאני

– והטעם כאן; להמדובר שייכות להם שאין הפשוט".˘‰Ôאף כפי' דלא יב.17.המוכיחות קלט, ‡„ÂÓ"¯18.תהלים ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘מובן אינו שלכאורה (מה יובן "עי"ז :ÏÏÎÂ ÏÏÎ דמחלל) בפסח וחמץ בשבתות מלאכה איסור וכרת) (סקילה עונש חומר (1 (

שבצדיק  דשויו"ט מהקדושה מנהו שמץ שעכ"פ (ואת"ל שויו"ט) מקדושת בו שורה אין – ע"ה ולכאורה זה, בזמן ששורה הקדושה את
להמתיק  יש וכו'). מהקדושה מנהו שמץ רק יש שבע"ה (אף נפש לכל השווה הוא) שהחומר זה (2 מובן, אינו עדיין בע"ה, גם ישנו –

עבירה גופה "אין בשבת דמלאכה דוקא, שויו"ט מאיסור ראי' דמביא ‰Â‡הדיוק ‡Ï‡(ג פי"ג, שבת (ירוש' עבירה" עבר (האדם)
איסור שזהו הנ"ל) שבת (בירושלמי אחרונים כמה לביאור לגברא".‚·¯‡ובפרט גברא בין חילוק אין בזה גם ובכ"ז חפצא) (ולא

.19‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.תמז ר"ס שח ר"ס מה"ת): (ולא חכמים איסור הם דשניהם שלו בשו"ע לשיטתו – שניהם "משווה :
וצדיק". לע"ה בשווה אסרו רבנן שגם – כד.20.ומביא קד, תהלים

xii` 'i iriax mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י' רביעי יום
,154 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåãå øåã ìëá äðäå æî ÷øô,fq 'nr cr:ì"ùîë

.æî ÷øtlkl deeyd ztqep jxc ,xiaqdl owfd epax lgd e"n wxta ¤¤
ef dad` jezn xy`e ,d"awdl dlecb dad`l ribdl ,l`xyin mc`

enk :"miptl miptd mink" ly dad`d `ide ± zeevne dxez miiwi

jez l` elkzqda d`xn mc`y miptd z` mitwyn mraha mindy

mc`d al" mb jk ,mind

ade` cg`y drya ± "mc`l

`edyk cgeinae ,ipyd z`

xacd ,ef ezad` d`xn

xxerzzy ipyd lr rityn

`ed xacd .eil` dad` ea

miyp`d ipyyk mb ,raha

xacdy i`cee .dlrna mieey

d`xn axe lecb jlnyk ,jk

heyt mc`l dlecb dad`

enewnl eil` cxei ,ltye

e`iane eze` dlrn ,zegpd

lkiday ihxtd excgl

ez` cgiizn `ed mye ,jlnd

xexa ± dwfg zecg`zda

mc`a xxeri dfy ,xacd

dlecb dad` ,ltyde zegpd

lkky ,xiaqd owfd epaxe .jlnd zad`l ytpd zelk icil cr ,jlnl

daxde ± ltyd mc`d l` lecbd jlnd ly ezad`a ehxety mihxtd

avna l`xyi ipa zeiday ,l`xyi ipa epz` d"awd dyr ± mdn xzei

`edy ,efk dlecb dad` d"awd epl d`xd ± mixvna xzeia zegpd

eixcgl ep`iadl ick ,mixvnn eplivdl cxi envrae eceaka jxazi

icedi cg`zn ± zeevne dxez ici lry ,dxez ozn zrya ,miiniptd

z` owfd epax yxit jka .zecg`zd ly xzeia dlecbd dcna ,d"awda

oeyln `idy ,devn lr ezkxaa xne` icediy ,"epycw" dlnd

zaqen ok enk ;xenb cegia ez` didzy dy` ycwnd mc`k ,"oiyeciw"

da ,oeilrd ycew ,dyecw ly dpeilrd dbixcnd lr "epycw" dlnd

oeyln) "epycw" dlnd dxen oke .devn meiw ici lr icedi ycwzn

ici lr minxene milcaen miyrp l`xyi ipay dlcadd lr ,(dlcad

dlrnl `ide zlcaend d"awd ly ezyecw enk ,zeevn meiw

.zenlerdn

oeylae) xiaqdl owfd epax jiynn ,cenll micner ep` eze` ,f"n wxta

miyxec cvik :uxzle :(`"hily iaxd zxrdmeikmink ly dad`d z`

e`xd dlrnln dad`d z`y drya ,miptl miptdiptl,mipy itl`

dlekiy cala ef `ly ,owfd epax xiaqn ,`l` ?mixvn z`ivi zrya

xkfipy ici lr ,miptl miptd mink ly dad`d zeidl dkixvezrk
:xnelk) 'ek envra d"awd cxi ,dxez ozne mixvn z`ivi zryay

eceaka mdil` "ezcixi"a ,l`xyil dlecb dad` d`xd d"awd

cvn mb `l` ,(envraededd± "d cxie"e mixvn z`ivi znbec ,oky ±

.meie mei lka mixvn z`ivi dpyi

Bîöò úBàøì íãà áiç ,íBéå íBé ìëå ,øBãå øBc ìëa ,äpäå§¦¥§¨¨§¨§©¨¨¨¦§©§
.íéøönî íBiä àöé àeä elàkmc` aiig xece xec lka" ± §¦¨¨©¦¦§©¦

owfd epaxe ,('d dpyn 'i wxt migqt) dpynd oeyl `ed ,"'eke
z`ivi ly oiprd epyi xec lka wx `ly ,"meie mei lke" :siqen
,mei lka mb `l` ,mixvn
ly zipgexd ezceara yi
,mixvn z`ivi oipr ,icedi
Lôð úàéöé àéäå§¦§¦©¤¤
,óebä øñànî úéäìàä̈¡Ÿ¦¦©£©©

¯ ,àéåçc àëLîxer" ¨§¨§¦§¨
ly dzeig ,oky ± "ygpd
,dtilwdn d`a ytpd
,ziwl`d ytpd iabl okle
ziale zelbl sebd aygp
ziwl`d ytpde ± xdeq
,xq`nde zelbd on z`vei
-ïéà øBà ãeçéa ììkì¦¨¥§¦¥
éãé-ìò ,àeä-Ceøa óBñ¨©§¥
úBönäå äøBzä ÷ñò¥¤©¨§©¦§

¯ ,ììëaicediy iciÎlry ¦§¨
miiwne dxez cnel
xe` mr zcg`zne ,sebd zelbn ziwl`d eytp z`vei ,zeevn
lawn `edy ici lr df xac dyrp cgeinae ± `edÎjexa seqÎoi`
oeylae .rny z`ixw zrya miny zekln ler envr lr

:"`ipz"d,òîL úàéø÷a íéîL úeëìî úìa÷a èøôáe¦§¨§©¨©©§¨©¦¦§¦©§©
daL`ed rny z`ixwa ±éLîîe ìa÷îCøaúé Bãeçé åéìò C ¤¨§©¥©§¦¨¨¦¦§¨¥

øàaúpL Bîëe ,"ãçà 'ä eðéäìà 'ä" :Bøîàa ,Leøôa§¥§¨§¡Ÿ¥¤¨§¤¦§¨¥
¯ ,ìéòì,mcewd wxtaíäøáà éäìà" Bîk àeä "eðéäìà" ék §¥¦¡Ÿ¥§¡Ÿ¥©§¨¨

äéäL éôì ,"'eëå,epia` mdxa` ±øBà ãeçéa ììëðå ìèa §§¦¤¨¨¨¥§¦§¨§¦
øa óBñ-ïéà¯ ;àeä-Ce,d"awd mr ezecg`zde elehia awry ¥¨

± "epiwl`" d"awd `xwp jk ,"mdxa` iwl`" d"awd `xwp
lha icedi ± devn meiw iciÎlr ik ,icedi lk ly miwel`d

.`edÎjexa seqÎoi` xe` mr cge`neäæì äëæ íäøáàL ÷ø± ©¤©§¨¨¨¨¨¤
,`edÎjexa seqÎoi` xe` mr cge`n zeidlBëeläå åéNòîa§©£¨§¦

¯ ,äâøãîì äâøãnî Lãwa,dpeilrd dbixcnl dlrzdy cr ©Ÿ¤¦©§¥¨§©§¥¨
,`edÎjexa seqÎoi` xe` mr cge`ne lha zeidláeúkL Bîk1: §¤¨

¯ ,"'Bâå òñðå Cìä íøáà òqiå"jld mdxa` ,dabpd ©¦©©§¨¨Ÿ§¨Ÿ©§
dbixcnd lr fnxnd ,"dabpd" ribdy cr dbixcnl dbixcnn
lr `a df mdxa`ay ixd ± d"awdl dad`a xzeia dpeilrd

.zinvrd ezcear icieðçðà ìáà,mdxa` ipa ±äðzîe äMøé £¨£©§§ª¨©¨¨
eðì ïúpL ,eðì àéä,d"awd ±da Léaìäå ,BúøBz úà± ¦¨¤¨©¨¤¨§¦§¦¨

,dxezaBúeîöòå Búeäîa íéãçéîä ,Cøaúé Búîëçå BðBöø§§¨§¨¦§¨¥©§ª¨¦§¨§©§
¯ ,ãeçiä úéìëúa Cøaúécg` xac md epevxe eznkgy ,jk ¦§¨¥§©§¦©¦

,jxazi ez`¯ ,ìBëéák Bîöò úà eðì ïúð elàk äæ éøäå©£¥¤§¦¨©¨¤©§¦§¨
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íéøîà éèå÷éì
äðäå æî ÷øôáééç íåéå íåé ìëå øåãå øåã ìëá

àöé àåä åìéàë åîöò úåàøì íãà
àéäå .íéøöîî íåéäøñàîî úéäìàä ùôð úàéöé

à øåà ãåçéá ììëéì àéåçã àëùî óåâä"á ñ"ò ä"÷ñò é
äøåúäíéîù úåëìî úìá÷á èøôáå ììëá úåöîäå

÷á"ùåøéôá 'úé åãåçé åéìò êéùîîå ìá÷î äáù ù
ùîëå .ãçà 'ä åðéäìà 'ä åøîàá"àåä åðéäìà éë ì

ìèá äéäù éôì 'åëå íäøáà éäìà åîëãåçéá ììëðå
à øåà"á ñ"åëåìéäå åéùòîá äæì äëæ íäøáàù ÷ø ä

îë .äâøãîì äâøãîî ùãå÷á"êåìä íøáà òñéå ù
ïúðù åðì àéä äðúîå äùåøé åðçðà ìáà :'åâå òåñðå

úà åðìíéãçåéîä 'úé åúîëçå åðåöø äá ùéáìäå åúøåú
éøäå ãåçéä úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîáïúð åìàë äæ
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ט.1. יב, בראשית



`xiiעד 'i iriax mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jxazi eze` "gwi" zeevn miiwne dxez cnel icediy dn ici lr
.jxazi ez` cg`zieLBãwä øäfa áeúkL Bîk2÷eñt ìò3: §¤¨©Ÿ©©¨©¨

¯ ,"éúBà" øîBìk "éì"c] "äîeøz éì eç÷éå""xdef"a ik4 §¦§¦§¨§¦§©¦
zakxen ,dnexz dlnd ,dxez ± "dnexz" dlnd z` yxtn

dxezd ± "'n dxez"n
± mei mirax`l dpzipy
lry ,my "xdef"a x`eane
ici lr ,"dnexz" ici
,"il egwie"l mi`a ,dxez

d z` ,ize` egwzd"aw
,envrøîéîì déì éåäå± ©£¥¥§¥©

:xnel eilr dide
¯ ,"äîeøúe"± "e"`e"a §¨

oeekn "il"y oeeikn
± "dnexz"e ,d"awdl
weqtd lr did ,dxezl
,"dnexze il egwie" xnel

jxazi eze` egwiyelr)
lr ± "dnexze" ± ?dn ici

- dxez (iciíeMî àlà¤¨¦
¯ ,ãç àlëcxac lkd §ª¨©

md dxeze d"awd .cg`
aezk `l okle ± cg` xac

dnexze cg` xac `ed "il"y zernynd dzid f` ik ,"dnexze"
.cg` xac md ± "dnexz il" `l` ,sqep xac (dxez)íL ïiò± ©¥¨

,"xdf"aeäæå .[áèéäíéøîBàL5eðéäìà 'ä eðì ïzzå" : ¥¥§¤¤§¦©¦¤¨¡Ÿ¥
¯ ,"'eë äáäàaozp ,l`xyil d"awd ly ezad` cvn :xnelk §©£¨

dwl` ± epiwl` 'd didiy ,dpzn epleplymicge`n didpy ,
,jxazi ez`éðt øBàa ék"äæìå ."'eë eðéäìà 'ä eðì zúð E ¦§¨¤¨©¨¨¡Ÿ¥§¨¤

ezcear ici lr eze` biyn icediy oipr df oi`y oeeikn ,okle ±
dbixcna `vnp cg` lk `ly ,xnel mewn yi ,f`y ± zinvrd
`xwi d"awdy jk icil cr ,d"awd mr cge`n zeidl dvegpd¦¨¥

dwl`ely`l dyexil qgiae ,dpzne dyexi ly oipr df `l` ±
ly byena llkp wx `ed m` ± yxeid ly ezbxce eavn dpyn
ielz `edy ,xky enk dppi` dpzn ok enk ;yxei edixd ± "yxei"
el ozip df `l` ,xkyd lawn ly dceard zeki`e zenka
cg` lkl jiiyy oipr edf ,okl ± jk lr rbiiziy ilan ,dpzna

:oldl xaqeiy itke ,l`xyinLôpä úe÷ácî eðì òðBî ïéà¥¥©¨¦§¥©¤¤
¯ ,Cøaúé BøBàå Bãeçéadweac didz icedi ly eytpy §¦§¦§¨¥

- jkn rpniy dn oi` ± `edÎjexa seqÎoi` xe` mr zcge`ne
¯ ,ïBöøä àlà,cala-ñç ììk äöBø íãàä ïéà íàL ¤¨¨¨¤¦¥¨¨¨¤§¨©

¯ ,'eë Ba ä÷áãì íBìLå.df cegi ea oi` ,f`äöBøL ãiî ìáà §¨§¨§¨£¨¦¨¤¤
éLîîe ìa÷îeeðéäìà 'ä" øîBàå Cøaúé Búeäìà åéìò C §©¥©§¦¨¨¡Ÿ¦§¨¥§¥¡Ÿ¥

çeøc ,Cøaúé Bãeçéa BLôð úììëð àìénî éøä ¯ "ãçà 'ä¤¨£¥¦¥¨¦§¤¤©§§¦¦§¨¥§©
éLîàå çeø éúéàçeø C6¯ ,± gex dkiynne gex d`ian gex ©§¦©§©§¦©

zexxerzde "gex"d ,oky
oevxdd`ian ,mc` ly

zexxerzde "gex"
,dkiynne ,dlrnln
,mc`a "gex" ,okn xg`l
weac didie jyniiy

.d"awdaàéäåqgia ± §¦
,ytplúàéöé úðéça§¦©§¦©

.íéøöîler zlaw oipr ± ¦§©¦
Îz`ixwa miny zekln
oevxd ze`hazde rny
ly ecegia weac zeidl
z`ivi oipr df ± d"awd
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אייר  י"א חמישי יום
פרק מח  ,fq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïðåáúé øùàë äðäå çî ÷øô,134 'nr cr.ïøå÷îì åøæçéå

.çî ÷øtipal d"awd d`xdy dad`d zece` ,epcnly dnl jynda ¤¤
d"awdy ,mcewd wxta ,owfd epax xiaqd ,mixvn z`ivi zrya l`xyi

mei lk zygxzny ,zeipgexa mixvn z`ivi zrya mb ,ef dad` d`xn

icedia zelble "miptd mink" xxerl dkixv ef dad` ,icedi ly eytpa

wxta .d"awdl dlecb dad`

micner ep` eze` ,g"n

,owfd epax xiaqi ,cenll

ipal ezad` llbay myky

d"awd mvnv ,l`xyi

wigxde ,envr z` lekiak

ick ,rixtny dn lk z`

mlerd z`ixal mewn zzl

miiwi icedi ea ,mler ± dfd

icedi lr ,jk ± zeevne dxez

cvn ± "miptl miptd mink"

mvnvl ,d"awdl ezad`

,zerxtdd lk z` wigxdle

opyiy ,zeipevigde zeiniptd

.'d z` ezcearl

ïðBaúé øLàk ,äpäå§¦¥©£¤¦§¥
-ïéà úlãâa ìékNnä©©§¦¦§ª©¥

BîLk ék ,àeä-Ceøa óBñ,"seqÎoi`" ±óBñ ïéà ¯ àeä ïk ¨¦¦§¥¥
Cøaúé epnî èMtúnä úeiçå øBàì ììk úéìëúå õ÷ ïéàå§¥¥§©§¦§¨§§©©¦§©¥¦¤¦§¨¥

¯ ,èeLtä BðBöøaihxt xcb lkn hyten ely oevxd :xnelk ¦§©¨
,`xap ly epevx ly zelabdd lk eiabl zeniiw `leãçéîe± §ª¨

,oevxd.ãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòå Búeäîa:xnelk ± §¨§©§¦§¨¥§©§¦©¦
zenler epnn exveeiy ,jxazi ez`n mikynpd zeigde xe`d
:`xapa xe`d enk df xe` oi` ± mze` diigi `edye ,milaben
"rty" iabl "xe`"a dlrn ,cg` cvn ,dpyi ,`xapa ,dhnl

cne mvnevn "rty"):dnbecle ± rtyd lawnl m`zda ce
m`zda lkyd zrtyd dcecn ,cinlzl lky rityn axyk
jxca xi`nd "xe`" ,eli`e .lawl leki cinlzdy dn itl
oexqg yi ,`qib jci`n ,j` ± (mvnevn epi` ± xe`ndn `linn
dvex jky iptn xi`n epi` `ed ,gxkda `a `edy ,xe`a
,dlrnl mxa .xe` epnn jynp ,xe`n miiwy oeikn `l` ,xe`nd

xe`l yidlrndoexqgd ea oi` j` ,mvnevn epi`y ,xe`ay
oevxde .oevxa dlrnl jynp `ed `l` ,gxkda xi`nd xe`ay
xepiv `ed oevxdy ,`xapd lv` enk epi` ,xi`dl dlrnl
dlrnly oevxa eli`e ,jynii dcn efi`ae dnk cr ,mevnve
oi` la` ,gxkda epi`y ,oevxay zenilyde dlrnd wx zniiw
dlrnl xe`dy ,jk .`xapd oevxa yiy mevnvde xcbd ea
enk ,seqÎoi` `ed (z`f lka ,oevxa jynp `edy zexnl)
xe`dy oeeikne .seqÎoi` `ed (lekiak envr d"awd) xe`ndy
mi`xape zenler epnn eedziy xyt` i` ± seqÎoi` `ed

elkeiy ick ,xe`a minevnvl mikixv eid jk myl .milaben
:oldl xiaqiy itke ± mi`xape zenler epnn xveeidlelàå§¦

ìzLä äúéäéìa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî úBîìBòä úeìL ¨§¨¦§©§§¨¨¥¥¨§¦
Cøãa äâøãîì äâøãnî úBâøãnä øãñk ÷ø ,íéöeöîö¦§¦©§¥¤©©§¥¦©§¥¨§©§¥¨§¤¤
Y ìeìòå älò¦¨§¨
dpeilrd dbixcndy
daiqe dlir deedn
,dpezgzd dbixcnl
"dlir"dn "lelr"d `idy
d`vezd ,"aaeqn"d)
dlir"a .("daiq"dn
izyl yi "lelre
qgie zekiiy ,zebixcnd
:lynl .dipyl zg` oia
daygnd ,xeaice daygn
xeaicl "dlir"d `id
ixdy ,"lelr"d `edy
xdxdn `edy daygndn
okn xg`l `a ,mcewn da
.xacn `edy xeaicd

`id daygn ,okaempn`
,xeaicl zekiiy daygnl yi z`f lka j` ,xeaicn dlrnl
xacd zernyn .xeaic enk zeize`n zakxen daygn mb oky
mieqn qgia miiw (dlird on `ad) lelrdy ,`eti` ,`id
epi`y lelr xveeiy xyt` i` ,lelre dlir jxcae) dlirl
ez`n mikynpd zeigde xe`dny oeeik .(dlirl edylk qgia
± leab ilra mi`xap mieedzn ,seqÎoi` ly ote`a jxazi
- ok did eli` ixdy ,lelre dlir ly xcqa df oi`y o`kn

àeäL Bîk ììk àøáð äfä-íìBòä äéä àìúðéçáa äzò Ÿ¨¨¨¨©¤¦§¨§¨§¤©¨¦§¦©
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÷"ú Cìäî,ze`n yng ±äðL1¯ ,ly dlabd jka yi ixd ©£©¨¨
,dpy ze`n yng¯ ,òé÷øì òé÷ø ìk ïéa ïëåyng jldn §¥¥¨¨¦©§¨¦©
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d"a q"`e`n oibiyne oipdpe 'd lr zebprzn zenypd ± h"ltx
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øåàì ììë úéìëúå õ÷ ïéàå'úé åðîî èùôúîä úåéçå

úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá ãçåéîå èåùôä åðåöøá
åìéàå ãåçéäà øåàî úåîìåòä úåìùìúùä äúéä"á ñ"ä
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õøàäî úéìëúå ìåáâ 'éçáá äúòú êìäî òé÷øì"÷
òé÷øå òé÷ø ìë éáåò ïëå òé÷øì òé÷ø ìë ïéá ïëå äðù

âå áä"åò 'éôàå"íéìåãâä 'é÷éãöä úåîùð øåãî ïåéìòä ò
öàå ïîöò 'åîùðäå"ìåáâ 'éçáá ïä 'éëàìîä ìéë úéìëúå

ïäéìò øéàîä ä"á ñ"à øåàá ïúâùäì ìåáâ ùé
áç úåùáìúäá"ùé ïëìå .'åë ãïéðäðù ïúàðäì ìåáâ
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א.1. יג, חגיגה חז"ל כדרשת



`xiiעו a"i iyiy mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ב שישי יום
,134 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéîåöîöä úåéèøô äðäå,134 'nr cr.éáéùç ùîî àìë

¯ ,'ä øBàa ïéâpòúîe äðéëMämz`pdy oeeikn ,oky ©§¦¨¦§©§¦§
enk ixd ,`edÎjexa seqÎoi` xe` z` mzbydn mi`a mbeprze

,milaben mbeprze mz`pd mb jk ± zlaben mzbydyïéà ék¦¥
nî óBñ-ïéà úðéçáa âeðòúå äàðä ìa÷ì ïéìBëé¯ ,L §¦§©¥£¨¨§©£¦§¦©¥©¨

izla didi beprzdy
,labeneìhaúé àlL¤Ÿ¦§©§

eøæçéå ïúeàéönî¦§¦¨§©§§
.ïøB÷îìmbeprz m` ± ¦§¨

,seq ilae leab ila did
ixnbl zlhazn dzid
eide (zlabend) mze`ivn

mb ,mi`xapd lky ,ixd ."seqÎoi`" `edy mxewnl miay

mi`xap md ,miipgexd mipeilrd zenlerd ly mi`xapd
ote`a ,`edÎjexa seqÎoi` xe`n ,eedzi mdy icke .milaben
ly xcqa `l) zeidl jixv df did ,(leab ilrak) dfk
xe`dy ,lret mevnvd ;minevnv ici lr (`l` ,zelylzyd
,mevnvd ixg` jynpd
jxra llk didi `l
iptly xe`d zedne
ixyt` ,okle .mevnvd
xe`dy zexnly ,xacd
eedzi - ,seqÎoi` ,`ed
mdl yiy mi`xap epnn

.mevnvdn `a df xac ± leab ilra mdye seq

úeièøt ,äpäå,ote` ±éà ,íéîeöîväïàk ïéà ¯ äîe C §¦¥§¨¦©¦§¦¥©¥¨
íìòäå øzñä úðéça íä ïä ,ììk Cøc Cà .íøeàa íB÷î§¥¨©¤¤§¨¥¥§¦©¤§¥§¤§¥

øéàé àlL ,úeiçäå øBàä úëLîä,xe`d ±CLîéå ©§¨©¨§©©¤Ÿ¨¦§ª§©
íéðBzçzì,mipezgzd mi`xapl ±¯ ,éelb úðéçáamevnvd ©©§¦¦§¦©¦

mi`xapa zeigdy lret
,dielb didz `l
ïäa òétLäìe Laìúäì§¦§©¥§©§¦©¨¤
,mipezgzd mi`xapa ±
Lé úBéäì íúBéçäìe§©£¨¦§¥
øòfî èòî íà-ék ,ïéàî¥©¦¦¦§©¦§¥
eéäiL éãëa úeiçå øBà§©¦§¥¤¦§
¯ ,úéìëúå ìeáb úðéçáa¦§¦©§§©§¦
mda dzid zeigd m`
eid `l ,zelbzda
leab ly ote`a mi`xapd
,lret mevnvd ;zilkze
eidi `l zeigde xe`dy
dne ,mi`xapa zelbzda
edf ,zelbzda `a oky
zeigde xe`dn c`n hrn
zeidl mileki md okle ±
leab ilra mi`xap

,zilkzeàéäLmi`xapa zelbzda mi`ad zeigde xe`d hrn ± ¤¦
,`ed ,mevnvd ixg`éáéLç àìk Lnîe ,ãàî úèòeî äøàä¤¨¨¤¤§Ÿ©¨§¨£¦¥
,llk zaygp dpi` ±,úéìëúå ìeáb éìa äøàä úðéça éaâì§©¥§¦©¤¨¨§¦§§©§¦

¯,mevnvd iptl `id dx`ddyk edfyçéå Cøò íäéðéa ïéàåñ §¥¥¥¤¤¤§©©
¯ ,ììkoial ,znlrpe zxzqend leabÎila `idy dx`dd oia §¨

oi` ± mi`xapa dlbznd ,(mevnvd ixg`ly) "zhren dx`d"d
oial daxd oia wx `hazn epi` lcadd :xnelk ,llk qgie jxr

,m` ik ± c`n hrn oial c`n daxd oia lcad edfy s` ± hrn
,llk qgie jxr odipia oi`,íéøtñîa Cøò úlî Leøt òãBpk©¨¥¦©¤¤§¦§¨¦

Cøò Bì Lé øtñîa ãçàL¯ ,íéôìà óìà øtñî éaâì ¤¤¨§¦§¨¥¤¤§©¥¦§¨¤¤£¨¦
iabl "jxr" yi 'cg`' xtqnly df oebk eyexit "jxr" byend

jka oeilinàeäL± ¤
deedn cg` xtqnd÷ìç¥¤

¯ ,íéôìà óìà épî ãçà¤¨¦¦¤¤£¨¦
llekd xtqndy xg`n
sl`n akxen ,oeilin ly
ixd ± micigi sl` minrt
yi cg` xtqnly ,oaen
xtqnd iabl qgie jxr
± sl` minrt sl` ly
epi` ,cg` xqg oeilin

;oeilinøác éaâì ìáà£¨§©¥¨¨
ìeáb éìa úðéçáa àeäL¤¦§¦©§¦§
Bcâðk ïéà ¯ ììk øtñîe¦§¨§¨¥§¤§
¯ ,íéøtñîa Cøò íeL¤¤§¦§¨¦
didiy lkk ,xtqn oi`
qgie jxr el didiy ,lecb
el oi`y xac znerl

.seq el oi`e xtqnelôàL¤£¦
úBááø àBaøå íéôìà éôìà óìà2¯ ,mipeilin ly xtqn ¤¤©§¥£¨¦§¦§¨

,micx`ilineéôìà óìà éaâì ãçà øtñî Cøòk elôà ïðéà¥¨£¦§¤¤¦§¨¤¨§©¥¤¤©§¥
¯ ,úBááø àBaøå íéôìà,micx`ilin ipeilin iabl cg` ,oky £¨¦§¦§¨

micx`ilin ipeilin ly xtqnd ,eli`e .jxr dfi` ,xen`k ,el yi
,llk jxr mdipia oi` ± leab ila `edy xac znerlàìk àlà¤¨§¨

.éáéLç Lnîoi` xzeia lecbd xtqnd .melkl miaygp md ± ©¨£¦¥
.leab ila `edy xac iabl llk qgie jxr el
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìá÷ì ïéìåëé ïéà éë 'ä øåàá ïéâðòúîå äðéëùä åéæî
âåðòúå äàðäà 'éçáá"ïúåàéöîî åìèáúé àìù ùîî ñ

.ïøå÷îì åøæçéå

äîå êéà íéîåöîöä úåéèøô äðäåïéà
øúñä 'éçá íä ïä ììë êøã êà .íøåàéá íå÷î ïàë

øéàé àìù úåéçäå øåàä úëùîä íìòäåêùîåéå
ïäá òéôùäìå ùáìúäì éåìéâ 'éçáá íéðåúçúì

íà éë .ïéàî ùé úåéäì íúåéçäìåøåà øòæî èòî
äøàä àéäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá åéäéù éãëá úåéçå

éáéùç àìë ùîîå ãàî úèòåîéìá äøàä 'éçá éáâì
'éô òãåðë ììë ñçéå êøò íäéðéá ïéàå úéìëúå ìåáâ

íéøôñîá êøò úìîéáâì êøò åì ùé øôñîá ãçàù
íéôìà óìà éðî ãçà ÷ìç àåäù íéôìà óìà øôñî

éáâì ìáàïéà ììë øôñîå ìåáâ éìá 'éçáá àåäù øáã
íéôìà éôìà óìà 'éôàù íéøôñîá êøò íåù åãâðë
óìà éáâì ãçà øôñî êøòë 'éôà ïðéà úåááø àåáéøå

àìë àìà úåááø àåáøå íéôìà éôìà.éáéùç ùîî
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ואתחנן ר"פ ספרי 'נשמת', "ל' :



עז xii` a"i iyiy mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ב שישי יום
,134 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéîåöîöä úåéèøô äðäå,134 'nr cr.éáéùç ùîî àìë

¯ ,'ä øBàa ïéâpòúîe äðéëMämz`pdy oeeikn ,oky ©§¦¨¦§©§¦§
enk ixd ,`edÎjexa seqÎoi` xe` z` mzbydn mi`a mbeprze

,milaben mbeprze mz`pd mb jk ± zlaben mzbydyïéà ék¦¥
nî óBñ-ïéà úðéçáa âeðòúå äàðä ìa÷ì ïéìBëé¯ ,L §¦§©¥£¨¨§©£¦§¦©¥©¨

izla didi beprzdy
,labeneìhaúé àlL¤Ÿ¦§©§

eøæçéå ïúeàéönî¦§¦¨§©§§
.ïøB÷îìmbeprz m` ± ¦§¨

,seq ilae leab ila did
ixnbl zlhazn dzid
eide (zlabend) mze`ivn

mb ,mi`xapd lky ,ixd ."seqÎoi`" `edy mxewnl miay

mi`xap md ,miipgexd mipeilrd zenlerd ly mi`xapd
ote`a ,`edÎjexa seqÎoi` xe`n ,eedzi mdy icke .milaben
ly xcqa `l) zeidl jixv df did ,(leab ilrak) dfk
xe`dy ,lret mevnvd ;minevnv ici lr (`l` ,zelylzyd
,mevnvd ixg` jynpd
jxra llk didi `l
iptly xe`d zedne
ixyt` ,okle .mevnvd
xe`dy zexnly ,xacd
eedzi - ,seqÎoi` ,`ed
mdl yiy mi`xap epnn

.mevnvdn `a df xac ± leab ilra mdye seq

úeièøt ,äpäå,ote` ±éà ,íéîeöîväïàk ïéà ¯ äîe C §¦¥§¨¦©¦§¦¥©¥¨
íìòäå øzñä úðéça íä ïä ,ììk Cøc Cà .íøeàa íB÷î§¥¨©¤¤§¨¥¥§¦©¤§¥§¤§¥

øéàé àlL ,úeiçäå øBàä úëLîä,xe`d ±CLîéå ©§¨©¨§©©¤Ÿ¨¦§ª§©
íéðBzçzì,mipezgzd mi`xapl ±¯ ,éelb úðéçáamevnvd ©©§¦¦§¦©¦

mi`xapa zeigdy lret
,dielb didz `l
ïäa òétLäìe Laìúäì§¦§©¥§©§¦©¨¤
,mipezgzd mi`xapa ±
Lé úBéäì íúBéçäìe§©£¨¦§¥
øòfî èòî íà-ék ,ïéàî¥©¦¦¦§©¦§¥
eéäiL éãëa úeiçå øBà§©¦§¥¤¦§
¯ ,úéìëúå ìeáb úðéçáa¦§¦©§§©§¦
mda dzid zeigd m`
eid `l ,zelbzda
leab ly ote`a mi`xapd
,lret mevnvd ;zilkze
eidi `l zeigde xe`dy
dne ,mi`xapa zelbzda
edf ,zelbzda `a oky
zeigde xe`dn c`n hrn
zeidl mileki md okle ±
leab ilra mi`xap

,zilkzeàéäLmi`xapa zelbzda mi`ad zeigde xe`d hrn ± ¤¦
,`ed ,mevnvd ixg`éáéLç àìk Lnîe ,ãàî úèòeî äøàä¤¨¨¤¤§Ÿ©¨§¨£¦¥
,llk zaygp dpi` ±,úéìëúå ìeáb éìa äøàä úðéça éaâì§©¥§¦©¤¨¨§¦§§©§¦

¯,mevnvd iptl `id dx`ddyk edfyçéå Cøò íäéðéa ïéàåñ §¥¥¥¤¤¤§©©
¯ ,ììkoial ,znlrpe zxzqend leabÎila `idy dx`dd oia §¨

oi` ± mi`xapa dlbznd ,(mevnvd ixg`ly) "zhren dx`d"d
oial daxd oia wx `hazn epi` lcadd :xnelk ,llk qgie jxr

,m` ik ± c`n hrn oial c`n daxd oia lcad edfy s` ± hrn
,llk qgie jxr odipia oi`,íéøtñîa Cøò úlî Leøt òãBpk©¨¥¦©¤¤§¦§¨¦

Cøò Bì Lé øtñîa ãçàL¯ ,íéôìà óìà øtñî éaâì ¤¤¨§¦§¨¥¤¤§©¥¦§¨¤¤£¨¦
iabl "jxr" yi 'cg`' xtqnly df oebk eyexit "jxr" byend

jka oeilinàeäL± ¤
deedn cg` xtqnd÷ìç¥¤

¯ ,íéôìà óìà épî ãçà¤¨¦¦¤¤£¨¦
llekd xtqndy xg`n
sl`n akxen ,oeilin ly
ixd ± micigi sl` minrt
yi cg` xtqnly ,oaen
xtqnd iabl qgie jxr
± sl` minrt sl` ly
epi` ,cg` xqg oeilin

;oeilinøác éaâì ìáà£¨§©¥¨¨
ìeáb éìa úðéçáa àeäL¤¦§¦©§¦§
Bcâðk ïéà ¯ ììk øtñîe¦§¨§¨¥§¤§
¯ ,íéøtñîa Cøò íeL¤¤§¦§¨¦
didiy lkk ,xtqn oi`
qgie jxr el didiy ,lecb
el oi`y xac znerl

.seq el oi`e xtqnelôàL¤£¦
úBááø àBaøå íéôìà éôìà óìà2¯ ,mipeilin ly xtqn ¤¤©§¥£¨¦§¦§¨

,micx`ilineéôìà óìà éaâì ãçà øtñî Cøòk elôà ïðéà¥¨£¦§¤¤¦§¨¤¨§©¥¤¤©§¥
¯ ,úBááø àBaøå íéôìà,micx`ilin ipeilin iabl cg` ,oky £¨¦§¦§¨

micx`ilin ipeilin ly xtqnd ,eli`e .jxr dfi` ,xen`k ,el yi
,llk jxr mdipia oi` ± leab ila `edy xac znerlàìk àlà¤¨§¨

.éáéLç Lnîoi` xzeia lecbd xtqnd .melkl miaygp md ± ©¨£¦¥
.leab ila `edy xac iabl llk qgie jxr el
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìá÷ì ïéìåëé ïéà éë 'ä øåàá ïéâðòúîå äðéëùä åéæî
âåðòúå äàðäà 'éçáá"ïúåàéöîî åìèáúé àìù ùîî ñ

.ïøå÷îì åøæçéå

äîå êéà íéîåöîöä úåéèøô äðäåïéà
øúñä 'éçá íä ïä ììë êøã êà .íøåàéá íå÷î ïàë

øéàé àìù úåéçäå øåàä úëùîä íìòäåêùîåéå
ïäá òéôùäìå ùáìúäì éåìéâ 'éçáá íéðåúçúì

íà éë .ïéàî ùé úåéäì íúåéçäìåøåà øòæî èòî
äøàä àéäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá åéäéù éãëá úåéçå

éáéùç àìë ùîîå ãàî úèòåîéìá äøàä 'éçá éáâì
'éô òãåðë ììë ñçéå êøò íäéðéá ïéàå úéìëúå ìåáâ

íéøôñîá êøò úìîéáâì êøò åì ùé øôñîá ãçàù
íéôìà óìà éðî ãçà ÷ìç àåäù íéôìà óìà øôñî

éáâì ìáàïéà ììë øôñîå ìåáâ éìá 'éçáá àåäù øáã
íéôìà éôìà óìà 'éôàù íéøôñîá êøò íåù åãâðë
óìà éáâì ãçà øôñî êøòë 'éôà ïðéà úåááø àåáéøå

àìë àìà úåááø àåáøå íéôìà éôìà.éáéùç ùîî
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ואתחנן ר"פ ספרי 'נשמת', "ל' :

xii` b"i ycew zay mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ג קודש שבת יום
,134 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéä ùîî äëëå,gq 'nr cr.úéìëúå ìåáâ

¯ ,Bæ úèòeî äøàää úðéça àéä Lnî äëëåxe`d hrn §¨¨©¨¦§¦©©¤¨¨¤¤
,mevnvd ixg`yíéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòa úLaìúnä©¦§©¤¤§¨¤§¦§©§¦

¯ ,íúBéçäì íäa òétLäìzaygp `ide llk jxr dl oi` §©§¦©¨¤§©£¨
,melkl-ïéà" úðéçáa àeäL ,íìòðå æeðbä øBà Cøò éaâì§©¥¤¤©¨§¤§¨¤¦§¦©¥

Laìúî Bðéàå ,"óBñ§¥¦§©¥
úBîìBòa òétLîe©§¦©¨¨
,íúBéçäì éelb úðéçáa¦§¦©¦§©£¨

éwî àlàíäéìò ó ¤¨©¦£¥¤
¯ ,äìòîlîezeida ¦§©§¨

`ed ,ddeabd ezbxcna
,zenlera ritynàø÷ðå§¦§¨

."ïéîìò ìk ááBñ"± ¥¨¨§¦
`l ,zenlerd lk siwn
`edy "oinlr lk `lnn"
zeinipta yalzn
dnypdy enk ,zenlera
,seba zeinipta zyalzn
- "oinlr lk aaeq" `l`
éwîe ááBñ Leøtä ïéàåó §¥©¥¥©¦

íB÷î úðéçáa äìòîlî¦§©§¨¦§¦©¨
¯ ,íBìLå-ñçzenleray ©§¨

Îqg `vnp `ed oi` mnvr
`vnp `ed `l` ,melye
,mewn ly oaena ,mdilrn

,melyeÎqgiL àì ékC ¦Ÿ©¨
íB÷î úðéça ììk§¨§¦©¨

¯ ,úeiðçeøa,inyb xaca §¨¦
j` ,mewna ipy xac lrn `edy xnel mi`zn ,"mewn" xcbay
oi` ± mewn xcba epi`y ,zeipgexa siwne "aaeq" mixne`yk

.mewn ly oipr ernynaéwîe ááBñ øîBì-äöBø àlàó ¤¨¤©¥©¦
¯ ,äòtLä éelb úðéça ïéðòì äìòîlî"aaeq" mibyend ¦§©§¨§¦§©§¦©¦©§¨¨

,xaca drtydd zelbzdl rbepa wx mixen` ,dlrnl "siwn"e
Y úBîìBòa éelb úðéçáa àéäL äòtLää ékz`xwpd ef ¦©©§¨¨¤¦¦§¦©¦¨¨

"oinlr lk `lnn"úLaìúnL ,"äLaìä" íLa úàø÷ð¦§¥§¥©§¨¨¤¦§©¤¤
íä ék ,úBîìBòazenlerd ±äòtLää íéâéOîe íéLéaìî ¨¨¦¥©§¦¦§¦¦©©§¨¨

¯ ,íéìa÷nL;mzbyda zeinipta mda d`a drtyddy ixd ¤§©§¦
øzñäa àlà éelb úðéçáa dðéàL äòtLää ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©©§¨¨¤¥¨¦§¦©¦¤¨§¤§¥

úàø÷ð dðéà ¯ dúBà íéâéOî úBîìBòä ïéàå ,íìòäå§¤§¥§¥¨¨©¦¦¨¥¨¦§¥
úLaìúî,zenlera ±øçàî ,Cëìä .úááBñå úôwî àlà ¦§©¤¤¤¨©¤¤§¤¤¦§¨¥©©

ìBòäLY úéìëúå ìeáb úðéçáa íä úBî,oklïéàL àöîð ¤¨¨¥¦§¦©§§©§¦¦§¨¤¥
óBñ-ïéà øBà úòtLä,leab ila `edy ±älbúîe Laìúî ©§¨©¥¦§©¥¦§©¤

÷ø ,éelb úðéçáa íää¤¦§¦©¦©
äøàä ,øòfî èòî§©¦§¥¤¨¨
ãàî úîöîöî úèòeî¤¤§ª§¤¤§Ÿ

àéäå ,ãàîdxi`n ± §Ÿ§¦
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כל דבר שמתרחש וקורה עם בני-ישראל, הרי זה בוודאי בהשגחה פרטית – שיש בה משמעות.
משיחת י"ד אייר, ה'תשכ"ה



היום יום . . . עח

ה'תש"גז אייר, כב לעומריום רביעי

חומש: אמור, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: וכולם . . . סו א"ס ב"ה.

ּדּור. ֲאָבל  ּסִ ר ּבַ ית ֲאׁשֶ ִהְלכוֹת ִציּצִ תּוב ּבְ ּכָ יו, ּוְכמוֹ ׁשֶ דֹול ֵאין ָצִריְך ְלַכּסֹות ֹראׁשֹו ַעד ּפִ ית ּגָ ֲעִטיַפת ַטּלִ ּבַ
ם ָהֵעיַנִים. דוֹל ּגַ ית ּגָ ּלִ ל ַהּטַ ֶחְלקוֹ ָהֶעְליוֹן ׁשֶ נוֲֹהִגין ְלַכּסוֹת ּבְ

ף ְליֹום. ף ְליֹום ּדַ בּוִעים – ּדַ עּוִרים ַהּקְ ֶכת סֹוָטה – נֹוָסף ַעל ׁשִ ִפיָרה ַמּסֶ יֵמי ַהּסְ נֹוֲהִגים ִלְלֹמד ּבִ

ה'תש"גח אייר, כג לעומריום חמישי

חומש: אמור, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: ולכן המשיל . . . סו בחייהם.

א שליח איז דָאך איין זאך מיט דעם משלח, - ע"ד המבואר בענין שהמלאך נקרא 
בשם ה' ממש כשהוא שליח מלמעלה, ומכל שכן נשמות, ומבואר שבנשמות הוא עוד 
במעלה יתרה. - והנה חסידים זיינען שלוחים פון רבי'ן, פון אלטען רבי'ן, איז אז 
מ'טוט, איז מען מקושר, איז דאמָאלט איז ער אין אלץ מקושר: עס געהט א חסיד, 

עסט א חסיד, שלָאפט א חסיד.

הּוא  ׁשֶ ׁש ּכְ ם ה' ַמּמָ ׁשֵ ְלָאְך ִנְקָרא ּבְ ַהּמַ ִעְנַין ׁשֶ ֹבָאר ּבְ ֶרְך ַהּמְ ַח – ַעל ּדֶ ּלֵ ׁשַ ִליַח הּוא ְמֻאָחד ִעם ַהּמְ ׁשָ
ַמֲעָלה ְיֵתָרה. מֹות הּוא עֹוד ּבְ ׁשָ ּנְ ּבַ מֹות, ּוְמֹבָאר ׁשֶ ן ְנׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ַמְעָלה, ּוִמּכָ ִליַח ִמּלְ ׁשָ

ִרים  ָ ְמֻקּשׁ ְוָאז  ִרים;  ָ ְמֻקּשׁ ֲהֵרי  ּפֹוֲעִלים  ּוְכׁשֶ ֵקן,  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ל  ׁשֶ י,  ָהַרּבִ לּוֵחי  ׁשְ ֲחִסיִדים ֵהם  ה  ְוִהּנֵ
ן ָחִסיד. ּכֹל: הֹוֵלְך ָחִסיד, אֹוֵכל ָחִסיד, ָיׁשֵ ּבַ

ה'תש"גט אייר, כד לעומריום ששי

חומש: אמור, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: וז"ש אסף . . . האצילות.

ַהְנָהָגה  ׁשֹוֵמַע, הּוא הֹוָרַאת  רֹוֶאה אֹו  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ְוָדָבר  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ָאַמר:  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ מֹוֵרנּו 
ֲעבֹוַדת ה'. ֶרְך ּבַ יל ִמּכֹל, ּדֶ ּכִ ֲעבֹוַדת ה'. ְוֶזהּו ִעְנַין ָהֲעבֹוָדה, ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ּבַ

ה'תש"גי אייר, כה לעומרשבת

חומש: אמור, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק מז. והנה . . . כמש"ל.

רּוָסה. ַלח ַעל ַהּפְ ַלח, ְוֹלא ִלְזרֹוק ַהּמֶ ּמֶ ָעִמים ּבַ ֹלׁש ּפְ רּוַסת ַהּמֹוִציא ׁשָ יל ּפְ ַנֲהִגיָנן ]=ָאנּו נֹוֲהִגים[ ְלַהְטּבִ

תקנ"ה  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ ב'  יֹום  ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ר  ִסּפֵ עּוָדה  ּסְ ּבַ תרכ"א  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ ב'  יֹום 
עּוָדה  ּסְ ּבַ בּועֹות תקכ"ח  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ יֹום ב'  ּבְ  : ֵקן(  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר  עּוָדה  ּסְ ּבַ
ירּות  ׁשֹון ַסּפִ ם הּוא ִמּלְ ם ָלֶכם", ּוְסַפְרּתֶ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש(, "ּוְסַפְרּתֶ ּגִ י )ַהּמַ ת מֹוִרי ְוַרּבִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ָאַמר ּכְ
ת ֲאֹדִני ָאִבי  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ֵען ּכְ ָ ּשׁ ַוּיִ ִהיר.  ּבָ ֶכם"  ְהֶיה ַה"ּלָ ּיִ ׁשֶ ם ָלֶכם", ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות  ּוְבִהירּות. "ּוְסַפְרּתֶ
דֹוָלה.  ְדֵבקּות ּגְ בֹות ּבִ ל ד' ּבָ ּגּון ׁשֶ ֵקן[ ַעל ְזרֹועֹות ָקְדׁשֹו, ַוְיׁשֹוֵרר ֶאת ַהּנִ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



עט היום יום . . . 
ֶכם"? ְותֹוְך  ִרים ֶאת ַה"ּלָ ה ְמַסּפְ ֵאָלה: ּוַבּמֶ ל ׁשְ ִנּגּון ׁשֶ דֹוׁש, ַוּיֹאֶמר – ּבְ יּהַ ֶאת רֹאׁשֹו ַהּקָ ְך ִהְגּבִ ַאַחר ּכָ
ה  ִמּדָ ל  ּכָ ׁשֶ ּדֹות,  ַהּמִ ַבע  ׁשֶ ֵברּור  ּבְ ִמימֹות,  ּתְ תֹות  ּבָ ׁשַ ַבע  ׁשֶ ּבְ ׁשּוָבה:  ּתְ ל  ׁשֶ ִנּגּון  ּבְ  – ָאַמר  ּבּור  ּדִ ֵדי  ּכְ

רּור. ת ֵאיָנּה ְצִריָכה ּבֵ ּבָ ׁשַ תֹות, ּדְ ּבָ ַבע ׁשַ ּדֹות ַעְצָמם ִיְהיּו ׁשֶ ַבע ַהּמִ ַבע, ְוׁשֶ ֶ לּוָלה ִמּשׁ ְהֶיה ּכְ ה ּתִ ּוִמּדָ

ה'תש"גיא אייר, כו לעומריום ראשון

חומש: בהר, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק מח. והנה . . . ־134־ למקורן.

ה: ִפּלָ ּתְ אֹוְמִרים ּבַ

ֵני ְכתּוִבים. ח – ׁשְ ַפּתָ ֵציֵרי ְולֹא ּבְ ְוֵכן – ּבְ

ְרִדי בֹור. ח – ִמּיָ ַפּתָ ָקַמץ ְולֹא ּבְ יָתִני – ּבְ ִחּיִ

ֵציֵרי – ַרב טּוְבָך. ֶסגֹול ְולֹא ּבְ ֶזֶכר – ַזִין ּבְ

ים. ָקַמץ – ְכִפּתִ ח ְולֹא ּבְ ַפּתָ ִליְך ַקְרחֹו – ּבְ ַמׁשְ

ֶמת. ּוַמְלכּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ָלַעד ַקּיֶ

ה'תש"גיב אייר, כז לעומריום שני

חומש: בהר, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה פרטיות . . . ־134־ חשיבי.

ה: ִפּלָ ּתְ אֹוְמִרים ּבַ

ית ְקמּוָצה. ִליׁשִ ֶמּנּו ַמֲאָמר – ֵמ"ם ׁשְ

תּוָחה. יֹום כּו' ֶנֱאַמר – ֵמם ּפְ ּכְ

י ָעָפר ֲאַנְחנּו. ְמֻלאפּום – ּכִ ָזכּור – ּבִ

תּוָחה.  ה ּפְ גּוׁשָ יו ּדְ ָבא, ּתָ ׁשְ תּוָחה, ָלֵמד ּבִ ִני – ֵטית ּפְ ּוְנַטְלּתַ

ִסיר. ְוַאֲהָבְתָך לֹא ָתסּור – ְולֹא ַאל ּתָ

ה'תש"גיג אייר, כח לעומריום שלישי

חומש: בהר, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: וככה ממש . . . ־סח־ ותכלית.
ֲחנּון. ִמְנָחה אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

ע  ְך', ּדַ ַמְעָלה ִמּמָ ע ַמה ּלְ ָהָיה אֹוֵמר ַמֲאָמִרים ְקָצִרים – ָאַמר: 'ּדַ ִנים ׁשֶ ָ אֹוָתם ַהּשׁ ֵקן – ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֲעבֹוַדת ָהָאָדם. לּוי ּבַ ּתָ ָך, ׁשֶ ַפְרצּוִפים ּוְסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות, ַהּכֹל הּוא ִמּמְ ׁש ְלַמְעָלה ּבְ ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ּכִ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש

התורה היא נצחית, וניתנה על מנת לקרותה וללומדה מידי שנה – בכל תקופותיה, ובכל מקום שבו יהודי נמצא.
משיחת י"ד אייר, ה'תשכ"ה



v"ndqeפ ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä øééà 'æ ïåùàø íåé ממרא'? כ'זקן דינו מתי - הגדול ב"ד על החולק

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰áiç àøîî ï÷æ ïéà¥¨¥©§¥©¨
ìò ïéáiçL øáãa ïéc úéa ìò ÷ìçéå ...íëç äéäiL ãò ,äúéî¦¨©¤¦§¤¨¨§©§Ÿ©¥¦§¨¨¤©¨¦©

.ïélôúa Bà ,úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ§¨¥§©¦§¨©¨¦§¦¦
מאיר רבי ב),לדעת  פז, אם(סנהדרין רק הוא  ממרא  זקן  דין 

כרת חייב  במזיד עליו  שהעובר  בדבר הגדול דין בית על חלק

פי "על  הפסוק  יהודה , רבי  ולדעת  חטאת . מביא  ובשוגג 

בית על  כשחולק  הוא ממרא שזקן מלמד  יורוך" אשר  התורה

ו'יורוך' בתורה , מפורש  עיקרו  – 'תורה' בו שיש  בדבר  דין 

פרטיו. את  לימדו  שחכמים  היינו  סופרים , מדברי  פירושו –

בגמרא ב)ומבואר  פח, זה(שם הרי יהודה  רבי  שלדעת 

שפירשו מה  על  להוסיף  ששייך בדבר היא  שההוראה  בתנאי

קיימים הללו הדברים  וכל - גורע  הוא  הרי הוסיף  ואם  חכמים 

של  בתפילין חמישי  בית  להוסיף  שהורה  היינו  בתפילין, רק

חכמים ופירשו  בתורה , מפורש  תפילין מצות  עיקר  כי ראש ,

גורע , - בית הוסיף  ואם  ראש  של  בתפילין בתים  ארבע  שצריך

תפילין  מצות קיים  ולא  תוסיף  בל  על שעבר  פ"ד כיון להלן (ראה

.ה"ג)

והרדב "ז: משנה ' ה 'כסף  וביארו

הוא ממרא שזקן האומר יהודה  רבי הרמב "ם , לדעת

בתפילין חמישי בית להוסיף כרת כשהורה עליו חייבים שאין (אף

ופסקוחטאת) עליו, מוסיף  אלא  מאיר רבי  על חולק אינו  ,

עליו שחייבים בדבר  כשיחלוק הוא  ממרא  זקן שדין כשניהם 

בתפילין. בתים  חמישה  לעשות  הורה  אם  או  וחטאת  כרת

לנו)והתוספות ואין רבי(ד"ה על  חולק  יהודה  שרבי נקטו

ותמה בלבד, בתפילין אלא  ממרא  זקן דין שאין  וסובר מאיר 

הר"ן זה  ב)על פט, סנהדרין שהתורה(בחידושי לומר  יתכן  איך :

בגמרא אמרו ועוד: בלבד? בתפילין ממרא  בזקן מיתה  חייבה 

ירבו(שם) שלא  כדי ממרא  לזקן מוחלים  דין בית  שאין

בלבד, תפילין לגבי היא  ההוראה  ואם – בישראל  מחלוקות 

מחלוקות ? ירבו  איך 

á"ôùú'ä øééà 'ç éðù íåé רשע  אב כבוד

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰òLø åéáà äéä elôà£¦¨¨¨¦¨¨
.epnî àøéúîe Bãaëî ,úBøáò ìòáe©©£¥§©§¦§¨¥¦¤

רמ)הטור סי' רשע(יו"ד אביו  שאם וסובר  הרמב "ם על חולק 

הגמרא מדברי  ראיה  והביא לכבדו , צריך  ב)אינו  סב, (ב"מ

מותו קודם תשובה  עשה  אם  - ומת  בריבית  חפץ  שנטל שאדם 

אם אך  להחזירו , הבנים  חייבים  החפץ  את להשיב  הספיק  ולא 

עשה ולא  רשע  אביו  שאם  הרי חייבים , אינם  תשובה עשה לא 

בכבודו ! חייב  אינו תשובה 

הרמב "ם : את  מיישב משנה' וה 'כסף 

חייב אינו הבן  אך רשע, אב כלפי גם  היא  אב  כיבוד חובת

לעיל שנפסק  כפי האב  כיבוד  עבור ממון ולכן(ה"ג)להוציא ,

כבר שהרי בריבית  שנטל החפץ  את  להשיב  חייבים  הבנים  אין 

אך  האב , כבוד  למען עליו לוותר חייבים  ואינם  אותו  ירשו 

בדעתו היה  הסתם  מן מותו, קודם  בתשובה  חזר  האב  כאשר 

להחזירו. חייבים ולכן לבניו, כלל הורישו לא  וכאילו להחזירו

אם אפילו  לכבדו יש  בחיים , האב כאשר  מתרצים : ויש 

כאשר מותו, לאחר  אך בתשובה . שיחזור יתכן  כי  רשע, הוא 

לכבדו חיוב אין לכן מעשיו , את  לתקן  יכול אינו  (רדב"ז.שוב 

משנה) .לחם

החיים 'וה'א ג)ור  יט, לעיל (ויקרא הרמב "ם מדברי  הקשה 

הי"ב) להכותם '(פ"ה לו  אסור גמורים  רשעים ואמו אביו  'היו  :

כאן ואילו לכבדם , חייב  אינו אך אסור להכותם  שרק ומשמע 

בכבודם ! שחייב כתב 

רשעים  'היו וכותב  הרמב "ם  מדייק לעיל ',mixenbותירץ:

זה ובנידון לידם , הבאות  העבירות  כל על  שעוברים  היינו 

בהלכה אך לכבדם, חובה  אין  גם  אך ולהכותם  לבזותם אסור 

מקצתן על ועוברים  מצוות  מקצת  על השומרים  ואם  באב  זו

בכבודם . חייבים  ולכן  לתיאבון, אלא להכעיס  עוברים  ואינם

á"ôùú'ä øééà 'è éùéìù íåé כהן  על־ידי קרובים קבורת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰äéeçc íéáBøwì äàîhä©ª§¨©§¦§¨
,úîì ànèúäì ïäëì øeñà ,Cëéôì .ìkì äøzä àìå ,àéä¦§Ÿª§¨©Ÿ§¦¨¨§Ÿ¥§¦§©¥§¥
¯ úî Bì únL ïäk ,Cëéôì ...åéáBø÷ì ànèúnL úòa elôà£¦§¥¤¦§©¥¦§¨§¦¨Ÿ¥¤¥¥

éøöúéáì ñðké àlL éãk ,úBøáwä úéa óBña Bøá÷ìe øäfäì C ¨¦§¦¨¥§¨§§¥©§¨§¥¤Ÿ¦¨¥§¥
.Búî øa÷iLk íéøçà úBøá÷a ànèúé àìå ,úBøáwä©§¨§Ÿ¦§©¥§¦§£¥¦§¤¦§Ÿ¥

לקרוביו שנטמא  בזמן שאפילו נראה הרמב "ם  מלשון 

הטור  אך אחר , למת  להיטמא  לכהן שעג)אסור  סי' כתב ,(יו"ד

ורק לאחרים , להיטמא  לו מותר  במתו  עוסק  הכהן שכאשר 

לאחרים להיטמא  עליו  נאסר במתו להתעסק סיים  כאשר

לבית להיכנס  האיסור  הטור , ולדעת  טומאתו . על  ו 'להוסיף '

כשחוזר הקבורה ש "לאחר  משום  הוא  מתו  לקבור  הקברות 

עושין כהונה  משפחות לפיכך  טומאה, לו מוסיף  הקברים  על 

אחרים". בקברים יטמאו  שלא  הקברות  בית  בסוף שכונה  להן

מתו את  ולקבור  הקברות  לבית  להיכנס  לכהן האיסור כלומר:

להיטמא  שעלול משום  רק  מתו,xg`lהוא  קבורת  את  שיסיים

בדבר . איסור  אין  ייטמא  שלא  באופן לחזור  יוכל אם  אבל 

ס"ז)והרמ"א  הב "ח(שם אך הטור, כדברי  שם)פסק  כתב(יו"ד

כיון אסורה  ההליכה  ועצם  הרמב "ם , כדברי  להחמיר  שיש 

בית בסוף  לקוברו שיכול מאחר טומאתו , על טומאה  שמוסיף 

הקברות .

מפרשים  יש  קפב)אמנם  סי' ח"ה הלוי ושבט כאן שאף(רדב"ז

מתו את  לקבור ההולך שכהן הטור , על חולק  אינו  הרמב "ם



פי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä øééà 'æ ïåùàø íåé ממרא'? כ'זקן דינו מתי - הגדול ב"ד על החולק

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰áiç àøîî ï÷æ ïéà¥¨¥©§¥©¨
ìò ïéáiçL øáãa ïéc úéa ìò ÷ìçéå ...íëç äéäiL ãò ,äúéî¦¨©¤¦§¤¨¨§©§Ÿ©¥¦§¨¨¤©¨¦©

.ïélôúa Bà ,úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ§¨¥§©¦§¨©¨¦§¦¦
מאיר רבי ב),לדעת  פז, אם(סנהדרין רק הוא  ממרא  זקן  דין 

כרת חייב  במזיד עליו  שהעובר  בדבר הגדול דין בית על חלק

פי "על  הפסוק  יהודה , רבי  ולדעת  חטאת . מביא  ובשוגג 

בית על  כשחולק  הוא ממרא שזקן מלמד  יורוך" אשר  התורה

ו'יורוך' בתורה , מפורש  עיקרו  – 'תורה' בו שיש  בדבר  דין 

פרטיו. את  לימדו  שחכמים  היינו  סופרים , מדברי  פירושו –

בגמרא ב)ומבואר  פח, זה(שם הרי יהודה  רבי  שלדעת 

שפירשו מה  על  להוסיף  ששייך בדבר היא  שההוראה  בתנאי

קיימים הללו הדברים  וכל - גורע  הוא  הרי הוסיף  ואם  חכמים 

של  בתפילין חמישי  בית  להוסיף  שהורה  היינו  בתפילין, רק

חכמים ופירשו  בתורה , מפורש  תפילין מצות  עיקר  כי ראש ,

גורע , - בית הוסיף  ואם  ראש  של  בתפילין בתים  ארבע  שצריך

תפילין  מצות קיים  ולא  תוסיף  בל  על שעבר  פ"ד כיון להלן (ראה

.ה"ג)

והרדב "ז: משנה ' ה 'כסף  וביארו

הוא ממרא שזקן האומר יהודה  רבי הרמב "ם , לדעת

בתפילין חמישי בית להוסיף כרת כשהורה עליו חייבים שאין (אף

ופסקוחטאת) עליו, מוסיף  אלא  מאיר רבי  על חולק אינו  ,

עליו שחייבים בדבר  כשיחלוק הוא  ממרא  זקן שדין כשניהם 

בתפילין. בתים  חמישה  לעשות  הורה  אם  או  וחטאת  כרת

לנו)והתוספות ואין רבי(ד"ה על  חולק  יהודה  שרבי נקטו

ותמה בלבד, בתפילין אלא  ממרא  זקן דין שאין  וסובר מאיר 

הר"ן זה  ב)על פט, סנהדרין שהתורה(בחידושי לומר  יתכן  איך :

בגמרא אמרו ועוד: בלבד? בתפילין ממרא  בזקן מיתה  חייבה 

ירבו(שם) שלא  כדי ממרא  לזקן מוחלים  דין בית  שאין

בלבד, תפילין לגבי היא  ההוראה  ואם – בישראל  מחלוקות 

מחלוקות ? ירבו  איך 

á"ôùú'ä øééà 'ç éðù íåé רשע  אב כבוד

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰òLø åéáà äéä elôà£¦¨¨¨¦¨¨
.epnî àøéúîe Bãaëî ,úBøáò ìòáe©©£¥§©§¦§¨¥¦¤

רמ)הטור סי' רשע(יו"ד אביו  שאם וסובר  הרמב "ם על חולק 

הגמרא מדברי  ראיה  והביא לכבדו , צריך  ב)אינו  סב, (ב"מ

מותו קודם תשובה  עשה  אם  - ומת  בריבית  חפץ  שנטל שאדם 

אם אך  להחזירו , הבנים  חייבים  החפץ  את להשיב  הספיק  ולא 

עשה ולא  רשע  אביו  שאם  הרי חייבים , אינם  תשובה עשה לא 

בכבודו ! חייב  אינו תשובה 

הרמב "ם : את  מיישב משנה' וה 'כסף 

חייב אינו הבן  אך רשע, אב כלפי גם  היא  אב  כיבוד חובת

לעיל שנפסק  כפי האב  כיבוד  עבור ממון ולכן(ה"ג)להוציא ,

כבר שהרי בריבית  שנטל החפץ  את  להשיב  חייבים  הבנים  אין 

אך  האב , כבוד  למען עליו לוותר חייבים  ואינם  אותו  ירשו 

בדעתו היה  הסתם  מן מותו, קודם  בתשובה  חזר  האב  כאשר 

להחזירו. חייבים ולכן לבניו, כלל הורישו לא  וכאילו להחזירו

אם אפילו  לכבדו יש  בחיים , האב כאשר  מתרצים : ויש 

כאשר מותו, לאחר  אך בתשובה . שיחזור יתכן  כי  רשע, הוא 

לכבדו חיוב אין לכן מעשיו , את  לתקן  יכול אינו  (רדב"ז.שוב 

משנה) .לחם

החיים 'וה'א ג)ור  יט, לעיל (ויקרא הרמב "ם מדברי  הקשה 

הי"ב) להכותם '(פ"ה לו  אסור גמורים  רשעים ואמו אביו  'היו  :

כאן ואילו לכבדם , חייב  אינו אך אסור להכותם  שרק ומשמע 

בכבודם ! שחייב כתב 

רשעים  'היו וכותב  הרמב "ם  מדייק לעיל ',mixenbותירץ:

זה ובנידון לידם , הבאות  העבירות  כל על  שעוברים  היינו 

בהלכה אך לכבדם, חובה  אין  גם  אך ולהכותם  לבזותם אסור 

מקצתן על ועוברים  מצוות  מקצת  על השומרים  ואם  באב  זו

בכבודם . חייבים  ולכן  לתיאבון, אלא להכעיס  עוברים  ואינם

á"ôùú'ä øééà 'è éùéìù íåé כהן  על־ידי קרובים קבורת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰äéeçc íéáBøwì äàîhä©ª§¨©§¦§¨
,úîì ànèúäì ïäëì øeñà ,Cëéôì .ìkì äøzä àìå ,àéä¦§Ÿª§¨©Ÿ§¦¨¨§Ÿ¥§¦§©¥§¥
¯ úî Bì únL ïäk ,Cëéôì ...åéáBø÷ì ànèúnL úòa elôà£¦§¥¤¦§©¥¦§¨§¦¨Ÿ¥¤¥¥

éøöúéáì ñðké àlL éãk ,úBøáwä úéa óBña Bøá÷ìe øäfäì C ¨¦§¦¨¥§¨§§¥©§¨§¥¤Ÿ¦¨¥§¥
.Búî øa÷iLk íéøçà úBøá÷a ànèúé àìå ,úBøáwä©§¨§Ÿ¦§©¥§¦§£¥¦§¤¦§Ÿ¥

לקרוביו שנטמא  בזמן שאפילו נראה הרמב "ם  מלשון 

הטור  אך אחר , למת  להיטמא  לכהן שעג)אסור  סי' כתב ,(יו"ד

ורק לאחרים , להיטמא  לו מותר  במתו  עוסק  הכהן שכאשר 

לאחרים להיטמא  עליו  נאסר במתו להתעסק סיים  כאשר

לבית להיכנס  האיסור  הטור , ולדעת  טומאתו . על  ו 'להוסיף '

כשחוזר הקבורה ש "לאחר  משום  הוא  מתו  לקבור  הקברות 

עושין כהונה  משפחות לפיכך  טומאה, לו מוסיף  הקברים  על 

אחרים". בקברים יטמאו  שלא  הקברות  בית  בסוף שכונה  להן

מתו את  ולקבור  הקברות  לבית  להיכנס  לכהן האיסור כלומר:

להיטמא  שעלול משום  רק  מתו,xg`lהוא  קבורת  את  שיסיים

בדבר . איסור  אין  ייטמא  שלא  באופן לחזור  יוכל אם  אבל 

ס"ז)והרמ"א  הב "ח(שם אך הטור, כדברי  שם)פסק  כתב(יו"ד

כיון אסורה  ההליכה  ועצם  הרמב "ם , כדברי  להחמיר  שיש 

בית בסוף  לקוברו שיכול מאחר טומאתו , על טומאה  שמוסיף 

הקברות .

מפרשים  יש  קפב)אמנם  סי' ח"ה הלוי ושבט כאן שאף(רדב"ז

מתו את  לקבור ההולך שכהן הטור , על חולק  אינו  הרמב "ם

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הרמב "ם שכתב  ומה  אחרים , למתים גם להיטמא  רשאי 

כוונתו לקרוביו, שנטמא בעת  אפילו לאחרים להיטמא  שאסור 

"לפיכך  שכתב  ומה  קרוביו , קבורת את סיים  שכבר  לאחר 

שלא כדי היינו הקברות" בית בסוף ולקברו  להיזהר צריך

בלאezxfgaיטמא  מהקבורה  לשוב  יוכל  אם זה , ולפי .

את לקבור  ללכת  מותר  הרמב "ם לדעת  גם  לאחרים, להיטמא

קרובו.

á"ôùú'ä øééà 'é éòéáø íåé מצוות? לקיים אסור למי

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰,åéðôì ìhî BúnL éî¦¤¥ª¨§¨¨
Bðéàå ,ïéé äúBL Bðéàå ,øNa ìëBà àìå ...øçà úéáa ìëBà¥§©¦©¥§Ÿ¥¨¨§¥¤©¦§¥

.älôzä ïîe ,òîL úiøwî øeèôe ...ïnæî Bðéàå ,Cøáî§¨¥§¥§©¥¨¦§¦©§©¦©§¦¨
שמע  קריאת בהלכות  גם  הרמב "ם  הביא  זו  ה"ג)הלכה  :(פ"ד

מקריאת פטור  עליו , להתאבל חייב שהוא  מת  לו שמת  "מי

לקרות". פנויה  דעתו  שאין  מפני  שיקברנו , עד שמע

פעמיים : זאת  הביא מה לשם  לבאר  ויש 

רש "י ב)לדעת  יז, כי(ברכות שמע מקריאת  פטור  'אונן ' ,

ממצוות פטור  הוא  הרי מתו, קבורת במצות  עסוק  והוא מאחר 

ו המצוה ", מן  פטור במצוה  "עוסק כאןמדין נאמר  זה  לפי 

' לא  אך ולקרות ,`xeq'פטור' עצמו  על להחמיר  ירצה ואם  ,'

רשאי.

התוספות  מק"ש)אך  פטור ד"ה ה'ירושלמי'(שם מדברי הביאו

"ימים – חייך" ימי כל תזכור... "למען מהכתוב  זאת  הלומד 

ומבואר במתים ", עוסק שאתה  ימים  ולא  בחיים  עוסק  שאתה

כמזלזל  שנראה  משום  רשאי , אינו להחמיר רצה  אם  כי  שם 

מת . של  בכבודו

הביא ולכן הטעמים , שני בין  משלב שהרמב "ם  ונראה 

שטעם כתב שמע , קריאת  בהלכות מקומות . בשני זו  הלכה 

כדעת והיינו לקרות", פנויה  דעתו "שאין משום  הוא  הפטור

זה ודין  המצוה " מן  פטור  במצוה "עוסק מדין שפטור  רש "י 

והפטורים החייבים דיני שאר  בין שמע  קריאת  להלכות  שייך

במצוה .

מכך  שכתוצאה ללמד  אבל , בהלכות גם זה  דין והביא 

נוסף  דין  עליו  חל מהמצוות, פטור  `zelaשהאונן  ipicn
מקיום המניעה  ועצם  רשות , בתורת  לקיימן עליו  שנאסר 

בהן)מצוות  מחויב האבלות (כשאינו דיני  מקיום  חלק  (רשימות היא 

רמא) עמ' ברכות .שיעורים,

ערוך ' ב 'שלחן  נפסק  ס"א)ולהלכה  עא סי' האונן(או"ח שאין 

להתפלל, או שמע  קריאת  ולקרוא  עצמו על להחמיר  רשאי 

בכך  לעסוק  צריך ואינו  בקבורה  העוסקים  אחרים  יש  אם  אך

קדישא) החברה לידי נמסר במת הטיפול כלל שבדרך בימינו יש(כגון ,

ולקיים להחמיר  לו שמותר  שם,הסוברים  או"ח אדה"ז שו"ע (ראה

לג) יו"ד ח"ו אומר יביע רסז, עמ' ה מנחם רשאישולחן הכל ולדברי  .

כבודו זהו  שהרי אביו  על קדיש  ולומר  הכנסת לבית  ללכת 

שם) אדה"ז .(שו"ע

á"ôùú'ä øééà à"é éùéîç íåé ככולו  היום מקצת

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰?Blëk íBiä úö÷î ãöék¥©¦§¨©§ª
øzîe ,Blk íBiä ìk âäð elàk ¯ úçà äòL úeìáà âäpL ïåék¥¨¤¨©£¥¨¨©©§¦¨©¨©ªª¨
ìëa øzî àeä ïëå ;íBiä øàLa çlâìe Ceñìå õçøìå ìòðì¦§Ÿ§¦§Ÿ§¨§©¥©¦§¨©§¥ª¨§¨

.íéøácä©§¨¦
היום 'מקצת  באבלות  אומרים  אם לשאול: יש  לכאורה 

כל  במשך אבלות בדיני  נוהגים  באב בתשעה  מדוע  ככולו',

היום ? בתחילת  די  ואין היום 

והביאור :

יום , נחשבת  ביום אחת  שעה  גם ככולו' היום  'מקצת  מדין 

מאותו חלק  אלא חדש  יום  אינן הבאות  השעות  גם  בוודאי אך

יום .

בין לחלק  יש  mc`dלפיכך, lr lhend aeigבדין לנהוג 

הנובע  לחיוב ימים , מספר meidמסוים  mvrnמהותו שמצד –

להסתפק ניתן  הראשון , בסוג  מסוימים . בדינים  לנהוג  מחייב

אך  שלם; יום  במשך כן  נהג  שכאילו  ולומר  היום במקצת 

להסתפק אפשר  אי  עצמו , היום  על  החלים  בדינים השני, בסוג 

כמו דינים  באותם  לנהוג  מחייב היום  המשך כי  היום  בתחילת 

תחילתו.

(ולא היום  עצם  על חל  האבלות  שדין  באב בתשעה  ולכן ,

להתאבל  די לא  אחד), יום  להתאבל  צריך  שהאדם  רק

בכולו להתאבל חובה אלא היום  תענית בתחילת  הגאונים אוצר (ראה

ואילך) ט עמ' בשמחות' 'שרשים א. .ל,

לגבי גם  נאמר  ככולו היום  מקצת דין האם  לדון: יש  ועוד

את להפסיק  ואפשר  חודש  י"ב במשך הנוהגים האבלות  דיני

שצריך  או השנה , של האחרון היום  בתחילת  האבלות  דיני

היום ? סוף  עד בהם  לנהוג

הדשן' ה 'תרומת  נשאל זו  רצב)שאלה כי(סי' והשיב 

בימי האבלות  הרי בקל ֿוחומר: זאת  ללמוד  ניתן  לכאורה 

ואם חודש , י "ב  של מהאבלות חמורה  והשלושים  השבעה 

היום מקצת  ואומרים ושלושים  שבעה  באבלות מקילים 

חודש ! י"ב  באבלות כל ֿשכן ככולו,

ה בין  לדמות  שאין  כתב  למעשה  באבלותאך כי דברים 

לפי  היא  הספירה ושלושים  הימיםminidשבעה  ולגבי  ,

תלויה אינה חודש  י "ב  אבלות אך ככולו, היום מקצת  אומרים 

אלא ימים  'מקצתmiycegaבמספר  דין יועיל  לא  כן ואם  ,

מקצת  נאמר  כן  אם אלא  ככולו', וזהycegdהיום  ככולו,

להקל היה  אפשר  הרי כן שאם אומרים , אין  zligznבוודאי 
ycegdצריכים בהכרח ולכן שמענו , לא  וזאת  השנים ֿעשר 

האחרון. היום  גמר עד חודש  י "ב  לנהוג 
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á"ôùú'ä øééà á"é éùéù íåé לחג  קודם להספיד האיסור

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰úî ìò äMà øøBòz àìŸ§¥¦¨©¥
ìL dlLïéàL ;íéåc íäå âçä àBáé àlL éãk ,âçì íã÷ íBé íéL ¤¨§Ÿ¦Ÿ¤¤¨§¥¤Ÿ¨¤¨§¥¨¦¤¥

ìL álä ïî çkzLî únäúîa ?íéøeîà íéøác äna .íBé íéL ©¥¦§©¥©¦©¥§Ÿ¦©¤§¨¦£¦§¥
ìL CBúa úî íà ìáà ;ïLé.úøøBòî ,âçì Ceîñ íBé íéL ¨¨£¨¦¥§§Ÿ¦¨¤¨§¤¤

לחג קודם מתו  על יערער "לא  החג  קודם  מת  לו  שמת מי 

קרוביו את  לעורר ספדן ישכור לא  היינו  יום ", שלושים

להספיד  ספדן  ישכור  לא  היינו יספידנו", "לא  וכן עמו  לבכות

המת  שם)את  ורש"י א ח, קטן .(מועד

לצורך  כסף  מכינים  שאנשים  משום  הוא  הטעם  רב , לדעת

עלולים הם בשכרו, לספדן הכסף את  יתנו ואם לרגל, עליה 

המת שאין  "לפי  שמואל, ולדעת לרגל . מלעלות להימנע 

פחות יספידוהו ואם  יום" שלושים  הלב  מן משתכח

לא עדיין  כי בחג  להספידו יבואו החג , קודם יום  משלושים 

שם)נשכח (רש"י

מלאכתו עושה  שהספדן במקרה  ביניהם מינה ' ו'נפקא 

לצורך  ישאר הכסף  כי  להספידו, מותר  רב  לדעת  בחינם :

שיספידוהו הוא  שהחשש  שמואל  לדעת  אולם לרגל, העליה

פסק והרמב "ם  שכר . נוטל אינו המספיד אם  גם  זה  הרי בחג,

בחינם  גם  אסור  החג קודם  וההספד משנה)כשמואל, .(כסף

המלך ' ה 'שער מירושלמי)וכתב  ומקורו בסופו יו"ט שלכן(הל'

ישן' ב 'מת  רק  הוא  החג)האיסור  לפני יום שלושים קודם ולא(שמת

חדש ' החג),ב'מת  לפני יום שלושים תוך משום(שמת הוא  האיסור  כי

לבכי יתעוררו  יספידוהו ואם  הלב  מן משתכח המת שאין 

בחג גם להספידו שמואל)ויבואו במת(כדעת רק  קיים  זה וחשש  ,

כי הכאב , להתעוררות לחשוש  אין חדש  במת אבל ישן ,

ההספד מפני תוספת בה  ואין  קיימת  אם המרירות  (מהֿשאיןֿכן

סמוך  יום שלושים תוך במת גם הוא החשש הרי לרגל מלעלות שימנע הוא החשש

.לחג)

אינו קרובו שהוא  מת  אמנם , הוסיף: יעקב ' וה 'שבות 

סמוך  להספידו אסור  ולכן  גדולה  והמרירות  הלב  מן משתכח

גדול  בחכם  אבל בחג, להספידו שיבוא לחשוש  יש  כי לחג

חשש אין  התורה , כבוד משום  הוא וההספד  קרובו שאינו

יוסף' ה 'בית כתב  וכן  בחג. להספידו יעורר (יור"ד שההספד

שדמ) כדיסו"ס אדר  בחודש  עם  ברוב  להקבץ  היה שמנהג

קיבוץ ובאותו תשרי חגי  דיני  אלול  ובחודש  פסח דיני לשמוע 

שמותר ברור ואםֿכן אז, שנסתלק וגאון חכם  מספידים  היו 

לחג. קודם  יום  שלושים  תוך  גדול חכם להספיד

á"ôùú'ä øééà â"é ùãå÷ úáù צבועה  לזכוכית לבנה זכוכית בין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰úéëeëæa ïé÷Lî ïéàå§¥©§¦¦§¦
L íéiðòä úà Liáì àlL ,äòeáöa àlà äðáìïäéúBðéé ïéà §¨¨¤¨¦§¨¤Ÿ§©¥¤¨£¦¦¤¥¥¥¤

.úBáBè
בגמרא  א)אמרו כז, בבית(מו"ק משקין היו  "בראשונה  :

והיו צבועה בזכוכית  ועניים  לבנה , בזכוכית  עשירים  האבל

צבועה בזכוכית משקין הכל  שיהו  התקינו מתביישין , עניים 

רש "י ומדברי  עניים ". של  כבודן ד"ה מפני  א לא, א; כח, (ברכות

לאכסא) שהעניים  יקרה  זכוכית היא  לבנה  זכוכית  כי עולה

צבועה בזכוכית  ישתמשו שכולם  תיקנו  ולפיכך בה , השתמשו 

העניים . את  לבייש  שלא  זולה , שהיא 

את לבייש  "שלא  שכתב כאן הרמב "ם  מדברי  אולם 

zeaehהעניים  odizepii oi`yהעניים אצל החיסרון  כי משמע  "

בין והחילוק  היין , טיב  מצד אלא  הזכוכית  בסוג  לא הוא 

וניתן שקופה  היא  לבנה  שזכוכית  הוא  לצבועה  לבנה  זכוכית 

היו טוב שיינם  העשירים  ולכן וטוב, אדום שהיין להבחין 

העניים ואילו שקופה , זכוכית  בכלי האבל בבית  משקים 

היין בטיב דרכה  מבחינים  שאין צבועה  בזכוכית  השתמשו 

מתביישים . העניים  שאין  ונמצא 

הכוס , תכולת  על  מסתירה צבועה  שזכוכית  זה  פירוש ולפי 

בירושלמי המובא  סיפור לפרש  ה"ב)יש  פ"ד נאמר(שביעית שם  .

"אפילו בפרהסיא  עבירה  לעבור  יהודי מכריח גוי שכאשר 

שנתנו אחיו ופפוס לולינוס  כגון  לו , ישמע לא  קלה מצוה 

והקשו מהן ". קיבלו ולא צבועה  זכוכית  בכלי מים  להם

זכוכית בכלי  מים  בשתיית הייתה  עבירה איזו  המפרשים 

מפולדא  הר"א  ופירש  בימים(שם)צבועה , הגויים  חוק ש "הוא 

ע"ז שם  "צבועה היתה שהכוס  פירש  משה ' וב'פני ההם",

שהביאו לפרש  יש  הרמב "ם  מדברי האמור  לפי אך בתוכה".

שיחשבו כדי המים , על המסתירה צבועה  בזכוכית  מים  להם

לירושלמי: בפירושו סירליאו הר "ש  שכתב  כמו נסך, יין שזה 

סתם ששתו  ישראל שיבינו כדי אדום, צבועה  זכוכית  "בכלי

דתם". להמיר  כדי יינם 

(ai 'nr ,m"anxd zepeyll)

כשהתורה מספרת סיפור – יש בו משמעות ולימוד עמוקים לכל יהודי.
משיחת י"ד אייר, ה'תשכ"ה
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á"ôùú'ä øééà á"é éùéù íåé לחג  קודם להספיד האיסור

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰úî ìò äMà øøBòz àìŸ§¥¦¨©¥
ìL dlLïéàL ;íéåc íäå âçä àBáé àlL éãk ,âçì íã÷ íBé íéL ¤¨§Ÿ¦Ÿ¤¤¨§¥¤Ÿ¨¤¨§¥¨¦¤¥

ìL álä ïî çkzLî únäúîa ?íéøeîà íéøác äna .íBé íéL ©¥¦§©¥©¦©¥§Ÿ¦©¤§¨¦£¦§¥
ìL CBúa úî íà ìáà ;ïLé.úøøBòî ,âçì Ceîñ íBé íéL ¨¨£¨¦¥§§Ÿ¦¨¤¨§¤¤

לחג קודם מתו  על יערער "לא  החג  קודם  מת  לו  שמת מי 

קרוביו את  לעורר ספדן ישכור לא  היינו  יום ", שלושים

להספיד  ספדן  ישכור  לא  היינו יספידנו", "לא  וכן עמו  לבכות

המת  שם)את  ורש"י א ח, קטן .(מועד

לצורך  כסף  מכינים  שאנשים  משום  הוא  הטעם  רב , לדעת

עלולים הם בשכרו, לספדן הכסף את  יתנו ואם לרגל, עליה 

המת שאין  "לפי  שמואל, ולדעת לרגל . מלעלות להימנע 

פחות יספידוהו ואם  יום" שלושים  הלב  מן משתכח

לא עדיין  כי בחג  להספידו יבואו החג , קודם יום  משלושים 

שם)נשכח (רש"י

מלאכתו עושה  שהספדן במקרה  ביניהם מינה ' ו'נפקא 

לצורך  ישאר הכסף  כי  להספידו, מותר  רב  לדעת  בחינם :

שיספידוהו הוא  שהחשש  שמואל  לדעת  אולם לרגל, העליה

פסק והרמב "ם  שכר . נוטל אינו המספיד אם  גם  זה  הרי בחג,

בחינם  גם  אסור  החג קודם  וההספד משנה)כשמואל, .(כסף

המלך ' ה 'שער מירושלמי)וכתב  ומקורו בסופו יו"ט שלכן(הל'

ישן' ב 'מת  רק  הוא  החג)האיסור  לפני יום שלושים קודם ולא(שמת

חדש ' החג),ב'מת  לפני יום שלושים תוך משום(שמת הוא  האיסור  כי

לבכי יתעוררו  יספידוהו ואם  הלב  מן משתכח המת שאין 

בחג גם להספידו שמואל)ויבואו במת(כדעת רק  קיים  זה וחשש  ,

כי הכאב , להתעוררות לחשוש  אין חדש  במת אבל ישן ,

ההספד מפני תוספת בה  ואין  קיימת  אם המרירות  (מהֿשאיןֿכן

סמוך  יום שלושים תוך במת גם הוא החשש הרי לרגל מלעלות שימנע הוא החשש

.לחג)

אינו קרובו שהוא  מת  אמנם , הוסיף: יעקב ' וה 'שבות 

סמוך  להספידו אסור  ולכן  גדולה  והמרירות  הלב  מן משתכח

גדול  בחכם  אבל בחג, להספידו שיבוא לחשוש  יש  כי לחג

חשש אין  התורה , כבוד משום  הוא וההספד  קרובו שאינו

יוסף' ה 'בית כתב  וכן  בחג. להספידו יעורר (יור"ד שההספד

שדמ) כדיסו"ס אדר  בחודש  עם  ברוב  להקבץ  היה שמנהג

קיבוץ ובאותו תשרי חגי  דיני  אלול  ובחודש  פסח דיני לשמוע 

שמותר ברור ואםֿכן אז, שנסתלק וגאון חכם  מספידים  היו 

לחג. קודם  יום  שלושים  תוך  גדול חכם להספיד

á"ôùú'ä øééà â"é ùãå÷ úáù צבועה  לזכוכית לבנה זכוכית בין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰úéëeëæa ïé÷Lî ïéàå§¥©§¦¦§¦
L íéiðòä úà Liáì àlL ,äòeáöa àlà äðáìïäéúBðéé ïéà §¨¨¤¨¦§¨¤Ÿ§©¥¤¨£¦¦¤¥¥¥¤

.úBáBè
בגמרא  א)אמרו כז, בבית(מו"ק משקין היו  "בראשונה  :

והיו צבועה בזכוכית  ועניים  לבנה , בזכוכית  עשירים  האבל

צבועה בזכוכית משקין הכל  שיהו  התקינו מתביישין , עניים 

רש "י ומדברי  עניים ". של  כבודן ד"ה מפני  א לא, א; כח, (ברכות

לאכסא) שהעניים  יקרה  זכוכית היא  לבנה  זכוכית  כי עולה

צבועה בזכוכית  ישתמשו שכולם  תיקנו  ולפיכך בה , השתמשו 

העניים . את  לבייש  שלא  זולה , שהיא 

את לבייש  "שלא  שכתב כאן הרמב "ם  מדברי  אולם 

zeaehהעניים  odizepii oi`yהעניים אצל החיסרון  כי משמע  "

בין והחילוק  היין , טיב  מצד אלא  הזכוכית  בסוג  לא הוא 

וניתן שקופה  היא  לבנה  שזכוכית  הוא  לצבועה  לבנה  זכוכית 

היו טוב שיינם  העשירים  ולכן וטוב, אדום שהיין להבחין 

העניים ואילו שקופה , זכוכית  בכלי האבל בבית  משקים 

היין בטיב דרכה  מבחינים  שאין צבועה  בזכוכית  השתמשו 

מתביישים . העניים  שאין  ונמצא 

הכוס , תכולת  על  מסתירה צבועה  שזכוכית  זה  פירוש ולפי 

בירושלמי המובא  סיפור לפרש  ה"ב)יש  פ"ד נאמר(שביעית שם  .

"אפילו בפרהסיא  עבירה  לעבור  יהודי מכריח גוי שכאשר 

שנתנו אחיו ופפוס לולינוס  כגון  לו , ישמע לא  קלה מצוה 

והקשו מהן ". קיבלו ולא צבועה  זכוכית  בכלי מים  להם

זכוכית בכלי  מים  בשתיית הייתה  עבירה איזו  המפרשים 

מפולדא  הר"א  ופירש  בימים(שם)צבועה , הגויים  חוק ש "הוא 

ע"ז שם  "צבועה היתה שהכוס  פירש  משה ' וב'פני ההם",

שהביאו לפרש  יש  הרמב "ם  מדברי האמור  לפי אך בתוכה".

שיחשבו כדי המים , על המסתירה צבועה  בזכוכית  מים  להם

לירושלמי: בפירושו סירליאו הר "ש  שכתב  כמו נסך, יין שזה 

סתם ששתו  ישראל שיבינו כדי אדום, צבועה  זכוכית  "בכלי

דתם". להמיר  כדי יינם 

(ai 'nr ,m"anxd zepeyll)
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LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
ÏÚ ˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬«
‡lL (· .ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÏ e¯Ó‡L ‰¯Bz‰ Ètƒ«»∆»¿»≈ƒ«»∆…
‡Ï ,‰¯Bz‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚ .Ì‰È¯·cÓ ¯eÒÏ»ƒƒ¿≈∆∆…¿ƒ««»…
ÈtÓ e„ÓlL ÔLe¯Ùa ‡ÏÂ ·˙ÎaL ˙Bˆna«ƒ¿∆ƒ¿»¿…¿≈»∆»«¿ƒƒ
Ïl˜Ï ‡lL (‰ .Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚Ï ‡lL („ .‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿…«ƒ«…∆…¿«≈
.Ì‡¯ÈÏ (Á .Ì„aÎÏ (Ê .Ì˙Bk‰Ï ‡lL (Â .Ì‡Â ·‡»»≈∆…¿«»¿«¿»¿»¿»
ÂÈ·‡ ÏB˜ ÏÚ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa‰ ‰È‰È ‡lL (Ë∆…ƒ¿∆«≈≈∆«»ƒ

.Bn‡Â¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
תורה 1) עיקר הוא שבירושלים הגדול דין שבית בו, מתבאר

לדברי  קבלה דברי בין המשמעותי ההבדל שבעלֿפה.
נוטה  הדין להיכן יודע ואינך שנחלקו דין בתי שני סופרים.
אחר  הלך סופרים, בשל המחמיר; אחר הלך תורה, בשל -

המקיל.

.‡ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa2‰¯Bz ¯wÚ Ì‰ ≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ≈ƒ«»
‰t ÏÚaL3‰‡¯B‰‰ È„enÚ Ì‰Â ,4˜Á Ì‰Óe , ∆¿«∆¿≈«≈«»»≈∆…

Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ‡ˆBÈ ËtLÓe5‰¯Bz ‰ÁÈË·‰ Ô‰ÈÏÚÂ ,6. ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈«¬≈∆ƒ¿ƒ»»
‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ - Ee¯BÈ ¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL7. ∆∆¡««ƒ«»¬∆ƒ¿«¬≈

CÓÒÏ ·iÁ - B˙¯B˙·e ea¯ ‰LÓa ÔÈÓ‡n‰ ÏÎÂ¿»««¬ƒ¿∆«≈¿»«»ƒ¿…
Ô‰ÈÏÚ ˙c‰ ‰OÚÓ8Ô‰ÈÏÚ ÔÚMÏÂ9. «¬≈«»¬≈∆¿ƒ»≈¬≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

mde ,dtÎlray dxez xwir md milyexiay lecbd oicÎzia"
."l`xyi lkl `vei htyne weg mdne ,d`xedd cenr

ובין  ישראל, דייני של תפקידם בין יש מהותי הבדל
אלו  מצוות בשש "לדון נח בני נצטוו שעליו בית־הדין

העם" את ספ"ט)ולהזהיר מלכים תפקיד (הל' נח בני אצל .
נח  בני מצוות של לקיומם לדאוג הוא והדיינים השופטים
שהובא  למקרה המתאים הדין את ולהודיע בשלימותן,

לפניהם.
שבעל־פה", תורה "עיקר לראש לכל הם ישראל דייני אבל
יפרשוה, שילמדוה, כדי שבכתב התורה נמסרה להם
הדבר  מן תסור "לא ציווי ישנו דבריהם כל ועל בה, ויחדשו

ושמאל". ימין לך יגידו אשר
את  לברר וצריכים ההוראה" "עמוד גם הם לזה ובנוסף

לפועל. הוראה - למעשה שבתורה ההלכה
גם  שתפקידם ישראל" לכל יוצא ומשפט חוק "ומהם

העם. לכל יגיעו התורה שחוקי לכך לדאוג
(24 dxrde 97 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."dyrÎzevn ef - jexei xy` dxezd itÎlr"

מאלו  ואחד אחד כל - והמנהגות והתקנות הגזירות "והן
כל  על והעובר להן, לשמוע מצות־עשה דברים, שלושה

בלא־תעשה".אחת  עובר מהן
שלפי  ראשון) שורש המצוות, (ספר הראב"ד השגת וידועה
כל  על כי דרבנן, ובין תורה איסורי בין הבדל כל אין זה

תסור". "לא התורה ציווי ישנו דרבנן האיסורים
הוא  לדרבנן תורה איסורי שבין ההבדל בזה: והביאור
על  הוא האיסור הרי כלשהו, דבר אסרה שכשהתורה
דם, כמו - מציאותו עצם על היינו הדבר, של ה"חפצא"
אבל  איסור. הוא שלהם שה"חפצא" חלב או שרצים
של  ה"חפצא" על אינם חכמים של והתקנות הגזירות
לחכמים  כח אין כי בלבד, ה"גברא" על כי־אם הדבר,

הדבר. של ה"חפצא" את לאסור
פרטי  גדר איסור לכל יש דאורייתא שבאיסורים ונמצא,
דרבנן  באיסורים אבל וכו', חלב איסור דם, כאיסור משלו,
אשר  הדבר מן תסור לא - ובתכנם בגדרם כולם שווים

לך. יגידו
נהיה  האם איסורים, שלושה על עבר אם להלכה: ונפק"מ

אסורים. דברים על לעבור מוחזק
לא  הרי פעמים, שלוש דאורייתא איסורי על עבר אם
פעמים. ג' האיסור אותו את עשה לא כי  מוחזק נעשה
שמכיון  - מוחזק נעשה דרבנן איסורים על עבר אם אבל
איסורים  שלושה על עבר אם שגם הרי זהה, שתכנם

מוחזק. נעשה שונים
(k oniq mihtey xtq zekln oii itÎlr)

הלכות 2) לעיל ראה שבמקדש, הגזית בלשכת היושב
ד. הלכה ולקמן ג הלכה א, פרק שהיא 3)סנהדרין

בהקדמתו: רבינו כלשון שבכתב, התורה למצוות הפירוש
ניתנו... בפירושן בסיני, למשה לו שניתנו המצוות "כל
זו  - והמצוה שבכתב, תורה זו - תורה והמצוה'. 'והתורה

יש 4)פירושה". ומה הכתוב, את לפרש איך מורים
ממנו. יוצאה 5)להוציא "שממנו ב פו, בסנהדרין משנה

ישראל". לכל בפירוש 6)תורה עליהם, סמכה התורה
כמשפט. יפרשוה הם שרק שם.7)מצוותיה, ספרי,

אליהן.8) תימן: יד ה'9)בכתב רוח כי פירושם. על
שם). לתורה (מלבי"ם יטעו ולא ההלכה, לכוון תנהלם

.·‡Ïa ¯·BÚ - Ô˙‡¯B‰k ‰OBÚ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈∆¿»»»≈¿…
¯·c‰ ÏkÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙10e„ÈbÈ ¯L‡ «¬∆∆∆¡«…»ƒ»«»»¬∆«ƒ

Ï‡ÓOe ÔÈÓÈ EÏ11ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â . ¿»ƒ¿…¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL12‰¯BnL ÌÎÁ ÏkL ;13 ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ∆»»»∆∆

¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL ,˜Áa B˙˙ÈÓ - Ì‰È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆∆∆¡«¿»ƒ¬∆
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ÈtÓ Ô˙B‡ e„ÓlL ÌÈ¯·c „Á‡ .¯ÓB‚Â ÔB„Ê· ‰OÚÈ«¬∆¿»¿≈∆»¿»ƒ∆»¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰14‰t ÏÚaL ‰¯Bz Ì‰Â ,15ÌÈ¯·c „Á‡Â ; «¿»¿≈»∆¿«∆¿∆»¿»ƒ

‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a ÌzÚ„ ÈtÓ Ìe„ÓlL∆¿»ƒƒ«¿»¿««ƒ«ƒ∆«»
Ô‰a ˙L¯„16;‡e‰ Ck ‰Ê ¯·cL Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯Â , ƒ¿∆∆»∆¿ƒ¿»¿≈≈∆∆»»∆»

‚ÈÒ Ìe‡OÚL ÌÈ¯·c „Á‡Â17‰Ó ÈÙÏe ,‰¯BzÏ ¿∆»¿»ƒ∆¬»¿»«»¿ƒ«
˙B¯Êb‰ Ô‰Â ,‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M18˙Bwz‰Â19 ∆«»»¿ƒ»¿≈«¿≈¿««»

˙B‚‰n‰Â20ÌÈ¯·„ ‰LÏM‰ el‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ¿«ƒ¿»»∆»¿∆»≈≈«¿»¿»ƒ
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,Ô‰Ï ÚÓLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»∆¿»≈«»∆»≈∆

‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -21‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ≈¿…«¬∆¬≈≈«ƒ«»
,˙B‚‰n‰Â ˙B¯Êb‰Â ˙Bwz‰ el‡ - Ee¯BÈ ¯L‡¬∆≈««»¿«¿≈¿«ƒ¿»
;ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ˙c‰ ˜fÁÏ È„k ÌÈa¯Ï Ì‰a e¯BiL∆»∆»«ƒ¿≈¿«≈«»¿«≈»»

ÚÂe„ÓÏiL ÌÈ¯·„ el‡ - e¯Ó‡È ¯L‡ ËtLn‰ Ï ¿««ƒ¿»¬∆…¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈc‰ ÔÓ Ô˙B‡22˙L¯„ ‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a »ƒ«ƒ¿««ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆

eÏawL ‰Ïaw‰ BÊ - EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰ ÏkÓ ;Ô‰a»∆ƒ»«»»¬∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿
˘È‡ ÈtÓ LÈ‡23. ƒƒƒƒ

הדבר.10) מן "ימין 11)בכתוב: שם: אמרו וכן שם. ספרי
ועל  ימין, שהוא שמאל על בעיניך נראים אפילו - ושמאל

להם". שמע - שמאל שהוא אין 12)ימין הוא: וכלל
לאו  ניתן שלא דין, בית מיתת לאזהרת שניתן לאו על לוקים
על  להזהירו אלא לאווין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה
הלכה  י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מוות, עונש

ב). יג, (מכות שי"א:13)ב ויניציאה ובדפוס שממרה,
מסיני.14)שמורד. למשה עד איש מפי איש ששמעו

רבינו 15) ומשה בסיני, למשה הקדושֿברוךֿהוא שלימדה
כדברי  פה בעל - וליהושע לזקנים לימדה אלא כתבה, לא

בהקדמתו. המנויות 16)רבינו מידות עשרה שלוש הן
כהנים". "תורת בראש המובאת ישמעאל" דרבי ב"ברייתא
מידות, עשרה משלוש ולמד "צא אמרו: א פו, ובסנהדרין

בהן". נדרשת איסור 18)גדר.17)שהתורה כגון,
ט. הלכה ב, פרק לקמן ראה בחלב, עוף בשר אכילת

תיקנון,19) דינו ובית ששלמה ידים, ונטילת עירובין כגון,
ב, הלכה א, פרק עירובין ובהלכות ב כא, בעירובין כמבואר
ח. הלכה ח, פרק הטומאות אבות שאר הלכות וראה

העולם,20) לתיקון או הדת, לחיזוק רבים בהם שהחזיקו
נ, (פסחים חצות עד פסח בערב מלאכה לעשות שלא כגון,
קריאת  או א), מד, (סוכה רבה בהושענא ערבה חיבוט או א)
הוצאת  של המנהג וכן ב) כח, (תענית חדשים בראשי הלל
ש"בראשונה  העולם. לתיקון שהוא לבד, פשתן בבגדי המת
יותר  טובים) (=בתכריכין לקרוביו קשה המת הוצאת הייתה
שבא  עד ובורחים, אותו מניחים קרוביו שהיו עד ממיתתו,
ונהגו  פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג גמליאל רבן
והלכות  ב כז, קטן (מועד פשתן" בכלי לצאת אחריו העם

א). הלכה ד, פרק וגו',21)אבל הדבר" מן תסור "לא של
לאו  על אסמכינהו דרבנן מילי "כל ב) יט, (ברכות אמרו וכן

תסור". הדין"22)דלא זה - "למשפט א פז, סנהדרין
שווה. גזירה בדין הלמד בדבר נחלק אם רש"י: ומפרש

ויגדך 23) אביך "שאל ז) לב, (דברים הכתוב אומר וכן
שורש  המצוות לספר בהשגותיו והרמב"ן לך". ויאמרו זקניך
עושה  שאינו מי שכל רבינו, כדברי אם שואל: ד אות ראשון

כשהוא  ואפילו תעשה", ב"לא עובר הגדול דין בית כהוראת
היה  תעשה, בלא עובר תקנותיהם או חכמים גזירת על עובר
מן  הכול שהרי תורה, כדברי סופרים דברי בכל להחמיר לנו
המקיל" אחרי הלך סופרים "בשל אמרו: ולמה הוא, התורה
שהקילו  מצינו, מקומות ובהרבה ה), הלכה להלן (ראה
א  לד, שבת ראה תורה, מבדברי יותר סופרים בדברי
כלי  "ביטול אמרו: ב קכח, ושם להקל", דרבנן "ספיקא
דאורייתא  ואתי דאורייתא, חיים בעלי צער דרבנן, - מהיכנו
שהחכמים  מתרץ, למבי"ט ספר" וב"קרית דרבנן"! ודחי
חמור  עונשו יהא לא גזירתם על שהעובר מתחילה, התנו
יידון  דבריהם ספק שכל בתחילה, מחלו וגם תורה, כשל
ולצורכו, להנאתו דבריהם על כשעובר זה כל אולם להקל,
ממרה  זה הרי אמת, שאינם ואומר דבריהם על החולק אבל
כבודם, על חכמים מחלו לא אליו וביחס הוראתם, עיקר על
עמד  ואם לך", יגידו אשר הדבר מן תסור "לא נאמר: ועליו
על  רק כשעבר אפילו, ממרא", "זקן זה הרי - בסירובו
החמץ  שהתיר "כגון א הלכה ד, פרק לקמן כמבואר גזירתם,
באמרו  רבינו נתכוון ולזה שישית" בשעה בניסן י"ד ביום
וראה  תעשה". בלא עובר מהן אחת כל על "והעובר כאן:

לו. והסכים הזה ההסבר את ששיבח משנה" ב"לחם
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;eÓÈkÒ‰ È¯‰ - Ôlk ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«»À»¬≈ƒ¿ƒ
ÔÈc‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Ô‰a e˜ÏÁ Ì‡Â¿ƒ∆¿¿»∆¿ƒ««»…ƒƒ«ƒ
Ì‡ ,˙B‚‰n‰Â ˙Bwz‰Â ˙B¯Êb‰ ÔÎÂ .ÌÈa¯‰ ¯Á‡««»«ƒ¿≈«¿≈¿««»¿«ƒ¿»ƒ
B‡ ‰wz Ôw˙Ï B‡ ‰¯Êb ¯Ê‚Ï Èe‡¯L Ô˙ˆ˜Ó e‡»̄ƒ¿»»∆»ƒ¿…¿≈»¿«≈«»»

‰f‰ ‚‰n‰ ÌÚ‰ eÁÈpiL27Èe‡¯ ÔÈ‡L Ô˙ˆ˜Ó e‡¯Â , ∆«ƒ»»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»»∆≈»
‚‰Ó ÁÈp‰Ï ‡ÏÂ BÊ ‰wz Ôw˙Ï ‡ÏÂ BÊ ‰¯Êb ¯Ê‚Ïƒ¿…¿≈»¿…¿«≈«»»¿…¿«ƒ«ƒ¿»

‰Ê28¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB - ∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ««
ÌÈa¯‰ ¯Á‡ ¯·c‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ôa¯29. À»ƒƒ«»»««»«ƒ

מסיני.24) משה מפי עתה 25)שקיבלו ועד מאז "שהרי
המוציא  אחד: שיאמר החכמים, בין מחלוקת... מצאנו לא
כופר  אלא אינו השני: ויאמר עינו... את יוציאו - חבירו עין
שאמר  במה מחלוקת כן גם מצאנו ולא לתת. שחייב בלבד
אתרוג; שהוא: אחד, שיאמר עד הדר' עץ 'פרי הכתוב
פירושים  שכולם רימונים... או חבושים שהוא: אחר, ויאמר
למשנה). בהקדמתו רבינו (לשון משה" מפי מקובלים

נדרשת 26) שהתורה וחומר" "קל מדין או שווה" מ"גזירה
כמנהגם.27)בהם. לנהוג להם אלא 28)להשאיר

בית 29)לבטלו. ורבו "נמנו ב) יג, (שבת שאמרו כמו
ביום", בו גזרו דברים עשר ושמונה הלל, בית על שמאי
על  נמנו דינו ובית גמליאל רבן אמרו: ב ג, קטן ובמועד
שנים  בהם נהגו שכבר למרות, ובטלום", הללו פרקים שני

רבות.
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‚ÈÒ Ìe‡OÚL ÌÈ¯·c „Á‡Â17‰Ó ÈÙÏe ,‰¯BzÏ ¿∆»¿»ƒ∆¬»¿»«»¿ƒ«
˙B¯Êb‰ Ô‰Â ,‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M18˙Bwz‰Â19 ∆«»»¿ƒ»¿≈«¿≈¿««»

˙B‚‰n‰Â20ÌÈ¯·„ ‰LÏM‰ el‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ¿«ƒ¿»»∆»¿∆»≈≈«¿»¿»ƒ
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,Ô‰Ï ÚÓLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»∆¿»≈«»∆»≈∆

‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -21‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ≈¿…«¬∆¬≈≈«ƒ«»
,˙B‚‰n‰Â ˙B¯Êb‰Â ˙Bwz‰ el‡ - Ee¯BÈ ¯L‡¬∆≈««»¿«¿≈¿«ƒ¿»
;ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ˙c‰ ˜fÁÏ È„k ÌÈa¯Ï Ì‰a e¯BiL∆»∆»«ƒ¿≈¿«≈«»¿«≈»»

ÚÂe„ÓÏiL ÌÈ¯·„ el‡ - e¯Ó‡È ¯L‡ ËtLn‰ Ï ¿««ƒ¿»¬∆…¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈc‰ ÔÓ Ô˙B‡22˙L¯„ ‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a »ƒ«ƒ¿««ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆

eÏawL ‰Ïaw‰ BÊ - EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰ ÏkÓ ;Ô‰a»∆ƒ»«»»¬∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿
˘È‡ ÈtÓ LÈ‡23. ƒƒƒƒ

הדבר.10) מן "ימין 11)בכתוב: שם: אמרו וכן שם. ספרי
ועל  ימין, שהוא שמאל על בעיניך נראים אפילו - ושמאל

להם". שמע - שמאל שהוא אין 12)ימין הוא: וכלל
לאו  ניתן שלא דין, בית מיתת לאזהרת שניתן לאו על לוקים
על  להזהירו אלא לאווין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה
הלכה  י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מוות, עונש

ב). יג, (מכות שי"א:13)ב ויניציאה ובדפוס שממרה,
מסיני.14)שמורד. למשה עד איש מפי איש ששמעו

רבינו 15) ומשה בסיני, למשה הקדושֿברוךֿהוא שלימדה
כדברי  פה בעל - וליהושע לזקנים לימדה אלא כתבה, לא

בהקדמתו. המנויות 16)רבינו מידות עשרה שלוש הן
כהנים". "תורת בראש המובאת ישמעאל" דרבי ב"ברייתא
מידות, עשרה משלוש ולמד "צא אמרו: א פו, ובסנהדרין

בהן". נדרשת איסור 18)גדר.17)שהתורה כגון,
ט. הלכה ב, פרק לקמן ראה בחלב, עוף בשר אכילת

תיקנון,19) דינו ובית ששלמה ידים, ונטילת עירובין כגון,
ב, הלכה א, פרק עירובין ובהלכות ב כא, בעירובין כמבואר
ח. הלכה ח, פרק הטומאות אבות שאר הלכות וראה

העולם,20) לתיקון או הדת, לחיזוק רבים בהם שהחזיקו
נ, (פסחים חצות עד פסח בערב מלאכה לעשות שלא כגון,
קריאת  או א), מד, (סוכה רבה בהושענא ערבה חיבוט או א)
הוצאת  של המנהג וכן ב) כח, (תענית חדשים בראשי הלל
ש"בראשונה  העולם. לתיקון שהוא לבד, פשתן בבגדי המת
יותר  טובים) (=בתכריכין לקרוביו קשה המת הוצאת הייתה
שבא  עד ובורחים, אותו מניחים קרוביו שהיו עד ממיתתו,
ונהגו  פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג גמליאל רבן
והלכות  ב כז, קטן (מועד פשתן" בכלי לצאת אחריו העם

א). הלכה ד, פרק וגו',21)אבל הדבר" מן תסור "לא של
לאו  על אסמכינהו דרבנן מילי "כל ב) יט, (ברכות אמרו וכן

תסור". הדין"22)דלא זה - "למשפט א פז, סנהדרין
שווה. גזירה בדין הלמד בדבר נחלק אם רש"י: ומפרש

ויגדך 23) אביך "שאל ז) לב, (דברים הכתוב אומר וכן
שורש  המצוות לספר בהשגותיו והרמב"ן לך". ויאמרו זקניך
עושה  שאינו מי שכל רבינו, כדברי אם שואל: ד אות ראשון

כשהוא  ואפילו תעשה", ב"לא עובר הגדול דין בית כהוראת
היה  תעשה, בלא עובר תקנותיהם או חכמים גזירת על עובר
מן  הכול שהרי תורה, כדברי סופרים דברי בכל להחמיר לנו
המקיל" אחרי הלך סופרים "בשל אמרו: ולמה הוא, התורה
שהקילו  מצינו, מקומות ובהרבה ה), הלכה להלן (ראה
א  לד, שבת ראה תורה, מבדברי יותר סופרים בדברי
כלי  "ביטול אמרו: ב קכח, ושם להקל", דרבנן "ספיקא
דאורייתא  ואתי דאורייתא, חיים בעלי צער דרבנן, - מהיכנו
שהחכמים  מתרץ, למבי"ט ספר" וב"קרית דרבנן"! ודחי
חמור  עונשו יהא לא גזירתם על שהעובר מתחילה, התנו
יידון  דבריהם ספק שכל בתחילה, מחלו וגם תורה, כשל
ולצורכו, להנאתו דבריהם על כשעובר זה כל אולם להקל,
ממרה  זה הרי אמת, שאינם ואומר דבריהם על החולק אבל
כבודם, על חכמים מחלו לא אליו וביחס הוראתם, עיקר על
עמד  ואם לך", יגידו אשר הדבר מן תסור "לא נאמר: ועליו
על  רק כשעבר אפילו, ממרא", "זקן זה הרי - בסירובו
החמץ  שהתיר "כגון א הלכה ד, פרק לקמן כמבואר גזירתם,
באמרו  רבינו נתכוון ולזה שישית" בשעה בניסן י"ד ביום
וראה  תעשה". בלא עובר מהן אחת כל על "והעובר כאן:

לו. והסכים הזה ההסבר את ששיבח משנה" ב"לחם
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Ì‡ ,˙B‚‰n‰Â ˙Bwz‰Â ˙B¯Êb‰ ÔÎÂ .ÌÈa¯‰ ¯Á‡««»«ƒ¿≈«¿≈¿««»¿«ƒ¿»ƒ
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מסיני.24) משה מפי עתה 25)שקיבלו ועד מאז "שהרי
המוציא  אחד: שיאמר החכמים, בין מחלוקת... מצאנו לא
כופר  אלא אינו השני: ויאמר עינו... את יוציאו - חבירו עין
שאמר  במה מחלוקת כן גם מצאנו ולא לתת. שחייב בלבד
אתרוג; שהוא: אחד, שיאמר עד הדר' עץ 'פרי הכתוב
פירושים  שכולם רימונים... או חבושים שהוא: אחר, ויאמר
למשנה). בהקדמתו רבינו (לשון משה" מפי מקובלים

נדרשת 26) שהתורה וחומר" "קל מדין או שווה" מ"גזירה
כמנהגם.27)בהם. לנהוג להם אלא 28)להשאיר

בית 29)לבטלו. ורבו "נמנו ב) יג, (שבת שאמרו כמו
ביום", בו גזרו דברים עשר ושמונה הלל, בית על שמאי
על  נמנו דינו ובית גמליאל רבן אמרו: ב ג, קטן ובמועד
שנים  בהם נהגו שכבר למרות, ובטלום", הללו פרקים שני

רבות.
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- eÚ„È Ì‡ .B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·Ï Ï‡BL - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈¿≈ƒ∆¿ƒƒ»¿
ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÌÚ Ï‡BM‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ ;BÏ e¯Ó‡»¿ƒ»¬≈«≈ƒ≈ƒ
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ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚ ÂÈÁeÏL ÌÚ B‡30c ˙È·Ï ÔÈÏ‡BLÂÔÈ ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ
˙Èa‰ ¯‰aL31Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡ ;BÏ e¯Ó‡ - eÚ„È Ì‡ . ∆¿«««ƒƒ»¿»¿ƒ»«…

‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a32e¯Ó‡ - eÚ„È Ì‡ . »ƒ¿≈ƒ∆«∆«»¬»»ƒ»¿»¿
˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÔÈ‡a Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï33˙È·Ï »∆¿ƒ»«…»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿≈

˜Ùq‰ Ba „ÏBpL ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ .ÔÈÏ‡BLÂ ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»¿¬ƒƒ»»«»»∆««»≈
ÔÈa ‰Ïaw‰ ÈtÓ ÔÈa ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ Úe„È ÏkÏ«…»«≈∆≈ƒ«»≈ƒƒ««»»≈
‰È‰ ‡Ï Ì‡ ;„iÓ ÌÈ¯ÓB‡ - da ecL ‰cn‰ ÈtÓƒƒ«ƒ»∆»»¿ƒƒ»ƒ…»»

Ô˙ÚLa Ba ÔÈc - ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ¯e¯a ¯·c‰34, «»»»≈∆≈ƒ«»»ƒƒ¿»»
e„ÓÚÈ B‡ ,Ôlk eÓÈkÒiL „Ú ¯·ca ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»«∆«¿ƒÀ»««¿
Ck :ÌÈÏ‡BM‰ ÏÎÏ e¯Ó‡ÈÂ ,·¯‰ ¯Á‡ eÎÏÈÂ ÔÈÓÏ¿ƒ¿»¿≈¿««»…¿…¿¿»«¬ƒ»
‰˙·¯ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏËaMÓ .Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰Â ,‰ÎÏ‰¬»»¿¿ƒ»∆ƒ∆»«≈ƒ«»»¿»
‰ÊÂ ,ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ‡nËÓ ‰Ê ,Ï‡¯OÈa ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ¿»≈∆¿«≈¿≈««ƒ¿»»¿∆

¯ÈzÓ ‰ÊÂ ,¯ÒB‡ ‰Ê ;ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ¯‰ËÓ35. ¿«≈¿≈««ƒ¿»»∆≈¿∆«ƒ

והמופלא 30) "הוא א: משנה ז, פרק סנהדרין תוספתא
ב  פח, סנהדרין וראה הבית", שבהר דין לבית באין שבהן
לזה  באין לאו, ואם לעירו... שסמוך לזה באין לאו, "ואם
שסמוך  דין לבית קודם שהלכו משמע הבית", הר פתח שעל
שבנוסח  וכנראה הבית, הר שעל לזה כן ואחרי לעירו,
משנה). (כסף זו גירסה הייתה לא רבינו שלפני התלמוד

נשים 31) עזרת לפני החיל, מן שלפנים המזרחי, בשער והוא
ב). פו, בסנהדרין ובאים 32)(רש"י נשים, עזרת כשעברו

(שם). ישראל עזרת העזרה,33)לפתח בתוך בנוייה שהיא
הסנהדרין  היו חול של "ובחצי בחול, וחצייה בקודש חצייה
י"ז). הלכה ה, פרק הבחירה בית (הלכות יושבין"

שעה.34) "משרבו 35)באותה אמרו: ב פח, בסנהדרין
מחלוקות  רבו צרכן כל שמשו שלא והלל, שמאי תלמידי
בהקדמתו  ורבינו תורות" כשתי תורה ונעשית בישראל

שני "כל מסביר: המשנה, שווים לפירוש בהיותם אנשים
בשום  בסברתם מחלוקת ביניהם תיפול לא ובעיון... בשכל
כאשר  אבל לזו... זו קרובות היו שניהם שדעות מפני פנים...
הלל  סברת כנגד סברתם ונחלשה התלמידים... שקידת רפתה
שסברת  בעיון... ביניהם מחלוקת נפלה - רבותיהם ושמאי
בידו  שיש מה ולפי שכלו, לפי הייתה מהם ואחד אחד כל

העיקרים". מן

.‰‡lL e˜ÏÁpL ÔÈÈ„ Èza ÈL B‡ ÌÈÓÎÁ ÈL¿≈¬»ƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿¿∆…
ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓÊa36¯e¯a ¯·c‰ ‰È‰ ‡lL „Ú B‡ , ƒ¿«««¿∆¿ƒ«∆…»»«»»»

Ô‰Ï37¯‰ËÓ „Á‡ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa „Á‡ ÔÓÊa ÔÈa , »∆≈ƒ¿«∆»≈»∆««∆∆»¿«≈
EÈ‡ Ì‡ ,¯ÈzÓ „Á‡Â ¯ÒB‡ „Á‡ ,‡nËÓ „Á‡Â¿∆»¿«≈∆»≈¿∆»«ƒƒ≈¿
¯Á‡ Cl‰ - ‰¯Bz ÏLa :‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ≈«¿≈»«ƒ∆¿∆»«≈««

Ï˜n‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÌÈ¯ÙBÒ ÏLa ,¯ÈÓÁn‰38. ««¿ƒ¿∆¿ƒ«≈«««≈≈

הגדול.36) דין בית הגדול 37)משבטל הדין שבית טרם
לעשות  השואלים צריכים ובינתיים בנידון, דעתו חוות סיכם
הדבר  הגיע שלא עד או הנוסח: תימן יד ובכתב מעשה.
לפני  לדיון עדיין הגיעה לא שהשאלה כלומר, להן.

בן 38)הסנהדרין. יהושע רבי וכדברי א ז, זרה עבודה
נודע  "אם כותב: רנג סימן בתשובותיו והרשב"א קרחה.
ב) הלכה ב, פרק לקמן (ראה ובמניין בחכמה גדול האחד,
נודע  ולא שווים שניהם היו אחריו... הולכים כן, שמו ויצא

וכו', המחמיר" אחר הלך תורה בשל משניהם, גדול מי
משנה). (לחם כן סובר רבינו שגם וייתכן,

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
קודמו,1) דין בית תקנת או גזירה לבטל יכול דין בית שאין

יכול  בהם המקרים ובמניין. בחכמה ממנו גדול שיהיה עד
ממנו. קטן שהוא למרות קודמו דין בית דברי לבטל דין בית
הציבור  רוב אם גזירה, כשגוזרים היטב להתיישב שצריך
ולא  עליו תוסיף לא התורה: אזהרת הגדרת בה. לעמוד יוכל

ממנו. תגרע

.‡˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a eL¯cL ÏB„b ÔÈc ˙Èa2‰Ó ÈÙk ≈ƒ»∆»¿¿««ƒ«ƒ¿ƒ«
„ÓÚÂ ,ÔÈ„ e„Â ,Ck ÔÈc‰L Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯pM∆ƒ¿»¿≈≈∆∆«ƒ»¿»ƒ¿»«

a Ì‰È¯Á‡¯Á‡ ÔÈc ˙È3¯zÒÏ ¯Á‡ ÌÚË BÏ ‰‡¯Â , «¬≈∆≈ƒ«≈¿ƒ¿»«««≈ƒ¿…
.ÂÈÈÚa ‰‡¯pM ‰Ó ÈÙk Ô„Â ,¯˙BÒ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡¬≈∆≈¿»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿≈»
EÈ‡ - Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈≈¿

E¯B„aL ÔÈc ˙Èa ¯Á‡ ‡l‡ ˙ÎÏÏ ·iÁ4. «»»∆∆∆»««≈ƒ∆¿¿

ובביאורנו.2) ה"ב, פ"א לעיל ראה בהן, נדרשת שהתורה
ולא 3) בחכמה לא הקודם מביתֿהדין גדול אינו ואפילו

ה"ב. להלן ראה תעלה 4)במניין, "וכי ב: כה, השנה ראש
אין  הא, בימיו? היה שלא הדיין אצל הולך שאדם דעתך על
"ירובעל  שם: אמרו וכן שבימיך", שופט אצל אלא לילך לך
וכן  בדורו". כשמואל בדורו יפתח בדורו... כמשה בדורו
ראשונים, תנאים על חולקים אחרונים שתנאים מוצא אתה
ב  כז, ובסוטה קודמיהם. אמוראים על אחרונים ואמוראים
שלישי, ככר לטהר אחר דור "עתיד זכאי: בן יוחנן רבן אמר
מדין  אלא טמא", שהוא התורה מן מקרא לו שאין
ואע"פ  שמח). (אור א כט, שם כמבואר בלבד, קלֿוחומר
דברי  על התנאים ממשנת שמקשים בתלמוד מוצאים שאנו
- עליהם? לחלוק לאמוראים רשות אין כאילו האמוראים,
שדורות  עליהם, קיבלו המשנה חתימת שמיום לומר, אפשר
בחתימת  עשו וכן הראשונים. על יחלקו לא האחרונים
אדם  לשום רשות ניתנה לא שנחתם, שמיום התלמוד,
בהקדמתו: רבינו דברי והשווה (כסףֿמשנה). עליו לחלוק
הוא, כך המשפט שדרך מהגאונים אחד לימד אם "וכן
המשפט  דרך זה שאין אחריו, שעמד אחר לביתֿדין ונתבאר
שהדעת  למי אלא לראשון, שומעים אין - בתלמוד הכתוב
חייבים  - הבבלי שבתלמוד הדברים כל אבל לדבריו... נוטה

בהם". ללכת ישראל כל

.·e‚È‰‰Â ‰wz ewz B‡ ‰¯Ê‚ e¯ÊbL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ¿«»»¿ƒ¿ƒ
ËLÙe ,‚‰Ó5Ì‰È¯Á‡ „ÓÚÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎa ¯·c‰ ƒ¿»»««»»¿»ƒ¿»≈¿»««¬≈∆

¯˜ÚÏÂ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ¯·c Ïh·Ï Lw·e ¯Á‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ«≈ƒ≈¿«≈¿»ƒ»ƒƒ¿«¬…
BÈ‡ - ‚‰n‰ B˙B‡Â ‰¯Êb‰ d˙B‡Â ‰wz‰ d˙B‡»««»»¿»«¿≈»¿«ƒ¿»≈
‰ÓÎÁa ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰iL „Ú ÏBÎÈ6 »«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒƒ¿»¿»

ÔÈÓ·e7ÔÈÓa ,ÔÈÓa ‡Ï Ï·‡ ‰ÓÎÁa ÏB„‚ ‰È‰ . ¿ƒ¿»»»»¿»¿»¬»…¿ƒ¿»¿ƒ¿»
ÂÈ¯·c ˙‡ Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÓÎÁa ‡Ï Ï·‡8. ¬»…¿»¿»≈»¿«≈∆¿»»

B‡ ÌÈBL‡¯‰ e¯Ê‚ BÏÏ‚aL ÌÚh‰ ÏËa elÙ‡¬ƒ»««««∆ƒ¿»»¿»ƒƒ
eÈ‰iL „Ú Ïh·Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈB¯Á‡‰ ÔÈ‡ - eÈ˜˙‰ƒ¿ƒ≈»«¬ƒ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿

Ì‰Ó ÌÈÏB„‚9,ÔÈÓa Ì‰Ó ÌÈÏB„‚ eÈ‰È C‡È‰Â . ¿ƒ≈∆¿≈«ƒ¿¿ƒ≈∆¿ƒ¿»
„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»
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‡e‰10¯·c‰ eÏa˜Â eÓÈkÒ‰L ,¯Bc‰ ÈÓÎÁ ÔÈÓ ‰Ê ?∆ƒ¿««¿≈«∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡L11.Ba e˜ÏÁ ‡ÏÂ ∆»¿≈ƒ«»¿…»¿

ונתקבל.5) האחרון,6)נפוץ ביתֿדין של הישיבה שראש
(עדיות  הקודם הישיבה מראש יותר בחכמה מופלג יהיה

שם). רבינו וכפירוש מ"ה, מנין 7)פ"א, שיהיה
התלמידים  ממנין מרובה האחרון ביתֿדין של התלמידים
והראב"ד  בסמוך. רבינו וכדברי הקודם, ביתֿדין של
שיהיה  שנים, במנין - במנין אומר: שם, למשנה בפירושו

מהראשון. זקן האחרון ביתֿדין ביצה 9)שם.8)ראש
נכונים  "היו טו) יט, (שמות אמרה התורה שהרי ב. ה,
יודע, אני וממילא אשה", אל תגשו אל ימים לשלשת
הותרו  התורה את כבר כשקיבלו ימים, שלשה שלאחר
בפירוש, להם להתיר הקב"ה הוצרך זאת ובכל בנשותיהם,
ה, (דברים לאהליכם" לכם שובו להם, אמור "לך ולומר:
אחר  מנין "צריך במנין הנאסר דבר שכל מכאן, כז),
וסובר  מקודם. נאסר שבגללו הטעם בטל ואפילו להתירו",
(כסףֿמשנה). מהקודם גדול אחר למנין שהכוונה רבינו,

ה"ג.10) פ"א, סנהדרין הל' לעיל ביאר 11)ראה שכבר
דור  "בכל עמהם היו הישיבות ראשי שכל בהקדמתו, רבינו
שם: מדגיש הוא וכן מהם", ששמעו ורבבות אלפים ודור
שהמשפט  ולמדו דין שדנו או שהתקינו... חכמים "ואותם

רובם". או ישראל חכמי כל הם - הוא כך

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12Ô˙B‡ e¯Ò‡ ‡lL ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆…»¿»
¯‡Lk ‡l‡ ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BOÚÏ È„k13;‰¯Bz ÈÈc ¿≈«¬¿»«»∆»ƒ¿»ƒ≈»

˙BOÚÏ Ô¯Ò‡Ïe ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯L ÌÈ¯·c Ï·‡¬»¿»ƒ∆»≈ƒƒ¿…¿»¿»«¬
‚ÈÒ14ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - [Ï‡¯OÈ] ÏÎa Ô¯eq‡ ËLt Ì‡ , ¿»ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿»≈≈≈ƒ

ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰ elÙ‡ ,Ô¯Èz‰Ïe Ô¯˜ÚÏ ÏBÎÈ ¯Á‡ ÏB„b»«≈»¿»¿»¿«ƒ»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈBL‡¯‰15. »ƒƒ

ביתֿדין 12) גזירת לבטל יכול מחבירו גדול שביתֿדין
בשאר.13)קודמו. שי"א: וינציאה גדר 14)בדפוס

משום  שנגזר בחלב, עוף בשר אכילת איסור כגון למשמרת,
להלן  כמבואר בחלב, בהמה בשר אכילת לאכול יבואו שלא

לבטל 15)ה"ט. יכול "ּבּכל, א) לו, (ע"ז אמרו ַֹשהרי
(שמונהֿ דבר משמונהֿעשר חוץ חבירו, בי"ד דברי ביתֿדין
- ב יג, בשבת מנויות והן שמאי, בית שגזרו גזירות , עשרה
לו", שומעים אין וביתֿדינו אליהו יבוא שאפילו ב), יז,
שנעשו  בהם, וכיוצא דבר משמונהֿעשר חוץ רבינו: וסובר
בכל  איסורם פשט לא ואם (כסףֿמשנה). לתורה סייג

ה"ז. לקמן דינם יתבאר ישראל,

.„el‡ ÌÈ¯·c Û‡ ¯˜ÚÏ ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ16ÈÙÏ ¿≈¿≈ƒ«¬…«¿»ƒ≈¿ƒ
‰ÚL17‡lL ;ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆»»ƒ»ƒƒ∆…

elÙ‡L ,dÓˆÚ ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙B¯Ê‚ e‰È¿¿≈≈¬ƒƒƒ¿≈»«¿»∆¬ƒ
B¯˜ÚÏ ÔÈc ˙Èa ÏÎÏ LÈ ‰¯Bz È¯·„18‰ÚL ˙‡¯B‰19. ƒ¿≈»≈¿»≈ƒ¿»¿»«»»

È„k ‚ÈÒ ˙BOÚÏÂ ˙c‰ ˜fÁÏ e‡¯L ÔÈc ˙Èa ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿«≈«»¿«¬¿»¿≈
ÔÈLBÚÂ ÔÈkÓ - ‰¯Bz È¯·c ÏÚ ÌÚ‰ e¯·ÚÈ ‡lL20 ∆…««¿»»«ƒ¿≈»«ƒ¿¿ƒ

ÔÈck ‡lL21˙B¯B„Ï ¯·c‰ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ Ï·‡ ; ∆…«ƒ¬»≈¿ƒ«»»¿
‰ÚL ÈÙÏ e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰ Ck ‰ÎÏ‰L ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ∆¬»»»¿≈ƒ»¿ƒ»»
,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ B‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï¿«≈ƒ¿«¬≈«¬…«ƒ¿«…«¬∆

˙cÏ ÌÈa¯ ¯ÈÊÁ‰Ï È„k22Ï‡¯OiÓ ÌÈa¯ ÏÈv‰Ï B‡ ¿≈¿«¬ƒ«ƒ«»¿«ƒ«ƒƒƒ¿»≈
‰ÎÈ¯vM ‰Ó ÈÙÏ ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÏLk‰lÓƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ«∆¿ƒ»

‰Ê ÏL BÏ‚¯ B‡ B„È C˙BÁ ‡ÙB¯‰L ÌLk .‰ÚM‰23, «»»¿≈∆»≈≈»«¿∆∆
ÔÓ ÔÓÊa ÌÈ¯BÓ ÔÈc ˙Èa Ck ;Blk ‰ÈÁiL È„k¿≈∆ƒ¿∆À»≈ƒƒƒ¿«ƒ
È„k ,‰ÚL ÈÙÏ ˙BˆÓ ˙ˆ˜ ÏÚ ¯·ÚÏ ÌÈpÓf‰«¿«ƒ«¬…«¿»ƒ¿¿ƒ»»¿≈

[Ìlk] eÓi˜˙iL24ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L C¯„k . ∆ƒ¿«¿À»¿∆∆∆»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰25ÂÈÏÚ ÏlÁ :26¯ÓLiL È„k ,˙Á‡ ˙aL »ƒƒ«≈»»«»««¿≈∆ƒ¿…

‰a¯‰ ˙B˙aL27. «»«¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."daxd zezay xenyiy ick zg` zay eilr llg"

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין פה.)כו'" עליו (יומא אין

בהם". שימות ולא בהם, "וחי - פירכא
נפש  שפיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה

קודם לימוד כבר ישנו שם)עצמו יומא נפש (בגמרא, שפיקוח
המצוות  כל בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה

נפש. פיקוח מפני שנדחות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם

התורה ה"א)יסודי שבת(פ"ה ה"ד)ובהלכות אלא (פ"ב ,
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב

בהם". שימות
כל  את נפש פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
השבת. את נפש פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה
שבמקום  אלא ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות בכל
מפני  דחויה רק אינה שבת אבל נדחים, הם נפש פיקוח
ובמקום  שמירתה, על חיוב כל שאין אלא נפש פיקוח

כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש פיקוח
מלשון  ששינה שבת, הלכות ברמב"ם מדוייק זה עניין
התורה  יסודי בהלכות עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס הלימוד
מביאה  קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית המדבר
"וחי  הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את הגמרא
כך  על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם", שימות ולא בהם
לא  שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש שפיקוח
ופירוש  כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם זאת כתב
ולא  בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק של
פיקוח  מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם" שימות
פיקוח  במקום שבת חיוב כל אין שמלכתחילה אלא נפש

נפש.
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש פיקוח בדין ההבדל בסיבת
ישראל, ובין הקב"ה בין אות היא שהשבת - לומר
בהנחילי  בכם שבחרתי בינינו היא גדולה "אות וכפירש"י
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‡e‰10¯·c‰ eÏa˜Â eÓÈkÒ‰L ,¯Bc‰ ÈÓÎÁ ÔÈÓ ‰Ê ?∆ƒ¿««¿≈«∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡L11.Ba e˜ÏÁ ‡ÏÂ ∆»¿≈ƒ«»¿…»¿

ונתקבל.5) האחרון,6)נפוץ ביתֿדין של הישיבה שראש
(עדיות  הקודם הישיבה מראש יותר בחכמה מופלג יהיה

שם). רבינו וכפירוש מ"ה, מנין 7)פ"א, שיהיה
התלמידים  ממנין מרובה האחרון ביתֿדין של התלמידים
והראב"ד  בסמוך. רבינו וכדברי הקודם, ביתֿדין של
שיהיה  שנים, במנין - במנין אומר: שם, למשנה בפירושו

מהראשון. זקן האחרון ביתֿדין ביצה 9)שם.8)ראש
נכונים  "היו טו) יט, (שמות אמרה התורה שהרי ב. ה,
יודע, אני וממילא אשה", אל תגשו אל ימים לשלשת
הותרו  התורה את כבר כשקיבלו ימים, שלשה שלאחר
בפירוש, להם להתיר הקב"ה הוצרך זאת ובכל בנשותיהם,
ה, (דברים לאהליכם" לכם שובו להם, אמור "לך ולומר:
אחר  מנין "צריך במנין הנאסר דבר שכל מכאן, כז),
וסובר  מקודם. נאסר שבגללו הטעם בטל ואפילו להתירו",
(כסףֿמשנה). מהקודם גדול אחר למנין שהכוונה רבינו,

ה"ג.10) פ"א, סנהדרין הל' לעיל ביאר 11)ראה שכבר
דור  "בכל עמהם היו הישיבות ראשי שכל בהקדמתו, רבינו
שם: מדגיש הוא וכן מהם", ששמעו ורבבות אלפים ודור
שהמשפט  ולמדו דין שדנו או שהתקינו... חכמים "ואותם

רובם". או ישראל חכמי כל הם - הוא כך

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12Ô˙B‡ e¯Ò‡ ‡lL ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆…»¿»
¯‡Lk ‡l‡ ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BOÚÏ È„k13;‰¯Bz ÈÈc ¿≈«¬¿»«»∆»ƒ¿»ƒ≈»

˙BOÚÏ Ô¯Ò‡Ïe ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯L ÌÈ¯·c Ï·‡¬»¿»ƒ∆»≈ƒƒ¿…¿»¿»«¬
‚ÈÒ14ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - [Ï‡¯OÈ] ÏÎa Ô¯eq‡ ËLt Ì‡ , ¿»ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿»≈≈≈ƒ

ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰ elÙ‡ ,Ô¯Èz‰Ïe Ô¯˜ÚÏ ÏBÎÈ ¯Á‡ ÏB„b»«≈»¿»¿»¿«ƒ»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈBL‡¯‰15. »ƒƒ

ביתֿדין 12) גזירת לבטל יכול מחבירו גדול שביתֿדין
בשאר.13)קודמו. שי"א: וינציאה גדר 14)בדפוס

משום  שנגזר בחלב, עוף בשר אכילת איסור כגון למשמרת,
להלן  כמבואר בחלב, בהמה בשר אכילת לאכול יבואו שלא

לבטל 15)ה"ט. יכול "ּבּכל, א) לו, (ע"ז אמרו ַֹשהרי
(שמונהֿ דבר משמונהֿעשר חוץ חבירו, בי"ד דברי ביתֿדין
- ב יג, בשבת מנויות והן שמאי, בית שגזרו גזירות , עשרה
לו", שומעים אין וביתֿדינו אליהו יבוא שאפילו ב), יז,
שנעשו  בהם, וכיוצא דבר משמונהֿעשר חוץ רבינו: וסובר
בכל  איסורם פשט לא ואם (כסףֿמשנה). לתורה סייג

ה"ז. לקמן דינם יתבאר ישראל,

.„el‡ ÌÈ¯·c Û‡ ¯˜ÚÏ ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ16ÈÙÏ ¿≈¿≈ƒ«¬…«¿»ƒ≈¿ƒ
‰ÚL17‡lL ;ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆»»ƒ»ƒƒ∆…

elÙ‡L ,dÓˆÚ ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙B¯Ê‚ e‰È¿¿≈≈¬ƒƒƒ¿≈»«¿»∆¬ƒ
B¯˜ÚÏ ÔÈc ˙Èa ÏÎÏ LÈ ‰¯Bz È¯·„18‰ÚL ˙‡¯B‰19. ƒ¿≈»≈¿»≈ƒ¿»¿»«»»

È„k ‚ÈÒ ˙BOÚÏÂ ˙c‰ ˜fÁÏ e‡¯L ÔÈc ˙Èa ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿«≈«»¿«¬¿»¿≈
ÔÈLBÚÂ ÔÈkÓ - ‰¯Bz È¯·c ÏÚ ÌÚ‰ e¯·ÚÈ ‡lL20 ∆…««¿»»«ƒ¿≈»«ƒ¿¿ƒ

ÔÈck ‡lL21˙B¯B„Ï ¯·c‰ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ Ï·‡ ; ∆…«ƒ¬»≈¿ƒ«»»¿
‰ÚL ÈÙÏ e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰ Ck ‰ÎÏ‰L ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ∆¬»»»¿≈ƒ»¿ƒ»»
,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ B‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï¿«≈ƒ¿«¬≈«¬…«ƒ¿«…«¬∆

˙cÏ ÌÈa¯ ¯ÈÊÁ‰Ï È„k22Ï‡¯OiÓ ÌÈa¯ ÏÈv‰Ï B‡ ¿≈¿«¬ƒ«ƒ«»¿«ƒ«ƒƒƒ¿»≈
‰ÎÈ¯vM ‰Ó ÈÙÏ ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÏLk‰lÓƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ«∆¿ƒ»

‰Ê ÏL BÏ‚¯ B‡ B„È C˙BÁ ‡ÙB¯‰L ÌLk .‰ÚM‰23, «»»¿≈∆»≈≈»«¿∆∆
ÔÓ ÔÓÊa ÌÈ¯BÓ ÔÈc ˙Èa Ck ;Blk ‰ÈÁiL È„k¿≈∆ƒ¿∆À»≈ƒƒƒ¿«ƒ
È„k ,‰ÚL ÈÙÏ ˙BˆÓ ˙ˆ˜ ÏÚ ¯·ÚÏ ÌÈpÓf‰«¿«ƒ«¬…«¿»ƒ¿¿ƒ»»¿≈

[Ìlk] eÓi˜˙iL24ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L C¯„k . ∆ƒ¿«¿À»¿∆∆∆»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰25ÂÈÏÚ ÏlÁ :26¯ÓLiL È„k ,˙Á‡ ˙aL »ƒƒ«≈»»«»««¿≈∆ƒ¿…

‰a¯‰ ˙B˙aL27. «»«¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."daxd zezay xenyiy ick zg` zay eilr llg"

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין פה.)כו'" עליו (יומא אין

בהם". שימות ולא בהם, "וחי - פירכא
נפש  שפיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה

קודם לימוד כבר ישנו שם)עצמו יומא נפש (בגמרא, שפיקוח
המצוות  כל בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה

נפש. פיקוח מפני שנדחות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם

התורה ה"א)יסודי שבת(פ"ה ה"ד)ובהלכות אלא (פ"ב ,
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב

בהם". שימות
כל  את נפש פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
השבת. את נפש פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה
שבמקום  אלא ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות בכל
מפני  דחויה רק אינה שבת אבל נדחים, הם נפש פיקוח
ובמקום  שמירתה, על חיוב כל שאין אלא נפש פיקוח

כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש פיקוח
מלשון  ששינה שבת, הלכות ברמב"ם מדוייק זה עניין
התורה  יסודי בהלכות עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס הלימוד
מביאה  קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית המדבר
"וחי  הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את הגמרא
כך  על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם", שימות ולא בהם
לא  שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש שפיקוח
ופירוש  כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם זאת כתב
ולא  בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק של
פיקוח  מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם" שימות
פיקוח  במקום שבת חיוב כל אין שמלכתחילה אלא נפש

נפש.
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש פיקוח בדין ההבדל בסיבת
ישראל, ובין הקב"ה בין אות היא שהשבת - לומר
בהנחילי  בכם שבחרתי בינינו היא גדולה "אות וכפירש"י
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הגדולה" שה"אות ומכיון למנוחה", מנוחתי יום את לכם
אין  בשבת, השביתה של תוכנה היא וישראל הקב"ה שבין
מישראל. איש של נפש פיקוח במקום כלל מתקיימת היא

"חלל  הלימוד בין ההבדל שישמור זהו כדי אחת שבת עליו
כו'" עליו ב"חלל כי בהם", "וחי הלימוד ובין הרבה" שבתות

כאן יש עכשיו שאמנם היא leligמודגש והשבת שבת,
בלימוד  אבל המצוות, כל כמו נפש פיקוח אצל דחויה
לא  זו כי שבת חילול כל כאן שאין משמע בהם" מ"וחי

נפש. פיקוח במקום כלל נצטוותה
(138 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

לתורה.16) סייג משום לפי 17)שנאסרו רק שזה לציין,
זמני. ובאופן לעקרן.18)שעה תימן: לא 19)בכת"י

שאין  רבינו, ומשמיענו לדורות. הוראה הדבר שיקבע
משל  יותר לדבריהם חיזוק עשו "חכמים בזה: אומרים

(כסףֿמשנה). ב פג, כתובות ראה -20)תורה". מכים
מיתה. עונש - ועונשים התורה,21)מלקות; מן שלא

והלקו  "מעשה ה"ד: פכ"ד, סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון
באחד  ומעשה גלוי), (=מקום אילן תחת אשתו שבעל אדם
בזויות  מצוות (=שהיו יוונים בימי בשבת סוס על שרכב
סייג  משום והכל וסקלוהו", לביתֿדין והביאוהו בעיניהם)
א  ס, בגיטין רש"י וראה א. מו, בסנהדרין כמבואר לתורה,
הפרו  לה' לעשות "עת קכו) קיט, (תהלים הפסוק על
שמים  לשם תקנה לעשות עת באה "אם שמפרש: תורתך",

הצריכה". לשעה תורה דברי הפרו להקריב 22)- כגון
יד) יב, (דברים שנאמר 'עשה', איסור בו שיש בחוץ, קרבן
להקריב  מצותֿעשה זו - מצוך" אנכי אשר כל תעשה "ושם
יג) (שם, שנאמר לאֿתעשה איסור וגם בלבד, הבחירה בבית
תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר
הקרבנות  מעשה הל' (ראה לאֿתעשה אלא אינו - ו"השמר"
כדי  הכרמל, בהר עולה הקריב הנביא ואליהו ה"ב), פי"ח
למוטב  ישראל את החזיר ובזה הבעל, נביאי את להכחיש
והשווה  א) צ, וסנהדרין ב. צ, (יבמות מעבודהֿזרה והשיבם

ה"ג. פ"ט, התורה יסודי בהרעלת 23)הל' ידו שלקתה
מקצתן 24)דם. ומבטלים אחד, גוף הן המצוות כל כאילו

(רדב"ז). השאר את ב.25)לקיים פה, על 26)יומא
אצל  שבת היא שדחויה בשבת, צרכיו כל לו לעשות החולה,

ה"א). פ"ב, שבת (הל' נפשות משפטי 27)סכנת "שאין
בעולם" ושלום וחסד רחמים אלא בעולם, נקמה התורה

ה"ג). שם, רבינו (לשון

.‰‰¯Êb ¯Ê‚Ï Ô‰Ï ‰‡¯pL ÔÈc ˙Èa28Ôw˙Ï B‡ ≈ƒ∆ƒ¿»»∆ƒ¿…¿≈»¿«≈
‰wz29¯·ca ·MÈ˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‚‰Ó ‚È‰‰Ï B‡ «»»¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈«»»

B‡ Ô‰a „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ Ì‡ ‰lÁz Ú„ÈÏÂ¿≈«¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ«¬…»∆
ÏÚ ‰¯Êb ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .„ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈¿ƒ«¬…¿»≈¿ƒ¿≈»«

da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eav‰30. «ƒ∆»ƒ≈…«ƒ¿ƒ«¬…»

כא,28) (יבמות שאמרו כמו לתורה, סייג משום בה שיש
למשמרתי, משמרת עשו - משמרתי" את "ושמרתם א)
בהקדמתו  רבינו (מלשון "גזירה" לה: קוראים והחכמים

הרביעי"). "והחלק ד"ה המשנה, בדברים 29)לפירוש

גרעון, ולא במצוה תוספת בהם שאין אדם בני בין הנוהגים
וקראו  תורה, בדברי אדם לבני תועלת שהם בדברים או
ומהן  והיתר; איסור בענין - מהן ומנהגות", "תקנות אותם:
החמישי"). "והחלק ד"ה שם רבינו (לשון הממונות בענין -

נארים 30) אתם "במארה ט) ג, (מלאכי שנאמר א. לו, ע"ז
יוכל  כולו שהגוי עד - כולו" הגוי קובעים אתם ואותי
ככולו. רובו לזה: בקשר אמרו ב ג, ובהוריות בה, לעמוד
מקבלים  אתם - נארים אתם במארה מפרש: שם בע"ז ורש"י
אותי, גוזלים אתם ואח"כ ובקללה... בארור גזירה עליכם

הארורים. מן נהנים שאתם

.ÂÏ‰w‰ ·¯L en„Â ,‰¯Êb ÔÈc ˙Èa e¯ÊbL È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿ƒ∆…«»»
e˜t˜t ‰e¯ÊbL ¯Á‡Â ,da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ31da ÌÚ‰ ¿ƒ«¬…»¿««∆¿»»ƒ¿¿»»»

‰ÏËa BÊ È¯‰ - Ï‰w‰ ·¯a ‰ËLt ‡ÏÂ32ÔÈ‡Â , ¿…»¿»¿…«»»¬≈¿≈»¿≈»
.da ˙ÎÏÏ ÌÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÔÈ‡M«̄»ƒ»…∆»»»∆∆»

מ"ו),31) פ"ה, (עדויות ידים" בטהרת "שפקפק כמו: זלזלו,
שזלזל. א): יט, בברכות רש"י (וכן הרע"ב ומפרש

ברבי 32) אלעזר מרבי אני "מקובל ה"ח: פ"ב, ע"ז ירושלמי
ציבור  רוב ואין גוזרים, שביתֿדין גזירה שכל צדוק,
ביתֿדין  שום צריכה ואינה גזירה", אינה - עליהם מקבלים

(לחםֿמשנה). לבטלה

.ÊÔk ¯·c‰ „ÓÚÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎa ‰ËLtL en„Â e¯Êb»¿¿ƒ∆»¿»¿»ƒ¿»≈¿»««»»≈
¯Á‡ ÔÈc ˙Èa „ÓÚ ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,˙Ba¯ ÌÈL»ƒ«¿««¿«¿À∆»«≈ƒ«≈
˙ËLBt ‰¯Êb‰ d˙B‡ ÔÈ‡L ‰‡¯Â Ï‡¯OÈ ÏÎa ˜„·e»«¿»ƒ¿»≈¿»»∆≈»«¿≈»∆∆
˙BÁt ‰È‰ elÙ‡Â ,Ïh·Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈≈¿¿«≈«¬ƒ»»»

ÔÈÓ·e ‰ÓÎÁa ÔBL‡¯‰ ÔÈc ˙ÈaÓ33. ƒ≈ƒ»ƒ¿»¿»¿ƒ¿»

שמן 33) התיר רבי) של (=נכדו נשיאה יהודה רבי שהרי
שהיו  והלל, שמאי תלמידי עליו שגזרו למרות גויים, של
פשט  שלא ומצא עליו, שבדק מפני אלא ממנו, גדולים
(ע"ז  והתירוהו ביתֿדינו עם עליו נמנה ישראל, ברוב איסורו
ביתֿדין  א) בדבר, חילוקים שלשה שיש למד, נמצאת שם).
ומצא  אחר ביתֿדין ועמד דין, ודן המדות מן באחת שדרש
מביתֿדין  פחות הוא ואפילו סותר, זה הרי - לסתרו טעם
הנהיג  או תיקן או ביתֿדין גזר אם ב) ה"א), (לעיל הראשון
לבטלו  יכול אחר ביתֿדין אין ישראל, בכל הדבר ופשט
ג) ה"ב). (לעיל ובמנין בחכמה ממנו גדול היה אלאֿאםֿכן
בכל  גזירתו ופשטה לתורה, סייג לעשות כדי ביתֿדין גזר
ולהתירה  לעקרה יכול שבעולם ביתֿדין שום אין ישראל,
ישראל, בכל הגזירה פשטה שלא נודע ואם ה"ג), (לעיל
(רדב"ז  לבטלה יכול - כראשון גדול שאינו ביתֿדין אפילו

ה"ג). לעיל

.Á¯‰ÓÈ Ï‡ - ÌÈ¯·„ ÈL ¯Èz‰L ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ¿»≈ƒ∆ƒƒ¿≈¿»ƒ«¿«≈
ÈLÈÏL ¯·c ¯Èz‰Ï34. ¿«ƒ»»¿ƒƒ

גויים,34) של פת להתיר רצה לא נשיאה יהודה רבי שהרי
לביתֿדינו: שיקראו רצה ולא דברים, שני התיר שכבר מפני
פ"ב, שם בירושלמי וכן א), לז, (ע"ז המתיר" "ביתֿדין
דברים, שלשה (=שמתירים) דשרו ביתֿדין "כל ה"ח:
ליה  "וקרו מ"ד: פ"ח, עדויות וראה שריא", דינא בי נקרא:

שריא". אסי
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.ËLÈÂ ÏÈ‡B‰35¯zn‰ ¯·c ¯Ò‡ÏÂ ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙È·Ï ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿…¿∆¡…»»«À»
˙B¯B„Ï B¯eq‡ „ÓÚÈÂ36È¯eq‡ ¯Èz‰Ï Ô‰Ï LÈ ÔÎÂ , ¿«¬…ƒ¿¿≈≈»∆¿«ƒƒ≈

‰¯Bz37‡Ï :‰¯Bz‰ ‰¯È‰Ê‰L ‰Ê e‰Ó ,‰ÚL ÈÙÏ »¿ƒ»»«∆∆ƒ¿ƒ»«»…
È¯·c ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL ?epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÒ…̇≈»»¿…ƒ¿«ƒ∆∆…¿ƒ«ƒ¿≈

‰¯Bz38Ô‰Ó Ú¯‚Ï ‡ÏÂ39ÌÏBÚÏ ¯·c‰ Úa˜ÏÂ »¿…ƒ¿…«≈∆¿ƒ¿…««»»¿»
¯·„a40‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L41ÔÈa ·˙ÎaL ‰¯Bza ÔÈa , ¿»»∆ƒ«»≈«»∆ƒ¿»≈

‰t ÏÚaL ‰¯Bza42‡Ï :‰¯Bza ·e˙k È¯‰ ?„ˆÈk . «»∆¿«∆≈«¬≈»«»…
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙43‰fL , ¿«≈¿ƒ«¬≈ƒƒƒ«¿»»¿∆∆

¯Oa ÔÈa ,·ÏÁa ¯Oa ÏÎ‡ÏÂ ÏM·Ï ¯Ò‡ ·e˙k‰«»»«¿«≈¿∆¡…»»¿»»≈¿«
·ÏÁa ¯zÓ - ÛBÚ‰ ¯Oa Ï·‡ ;‰iÁ ¯Oa ÔÈa ‰Ó‰a¿≈»≈¿««»¬»¿«»À»¿»»

‰¯Bz‰ ÔÓ44‰iÁ ¯Oa ¯ÈzÈÂ ÔÈc ˙Èa ‡B·È Ì‡ . ƒ«»ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿««»
Ú¯B‚ ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁa45ÛBÚ‰ ¯Oa ¯Ò‡È Ì‡Â ; ¿»»¬≈∆≈«¿ƒ∆¡…¿«»

- ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰Â È„b‰ ÏÏÎa ‡e‰L ¯Ó‡ÈÂ¿…«∆ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ«»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰46ÔÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ ¯Oa :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆ƒ¬»ƒ»«¿«»À»ƒ

,‰¯Ê‚ ‡e‰L ÌÚÏ ÚÈ„BÂ ,B˙B‡ ¯Ò‡ e‡Â ,‰¯Bz‰«»¿»∆¡…¿ƒ«»»∆¿≈»
ÈtÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ :e¯Ó‡ÈÂ ‰·BÁ ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL∆…»ƒ«»»»¿…¿»À»ƒ¿≈
;‰L¯t˙ ‡Ï È¯‰L ˙¯zÓ ‰iÁ‰ Ck ,L¯t˙ ‡lL∆…ƒ¿»≈»««»À∆∆∆¬≈…ƒ¿»¿»
ÔÓ ıeÁ ,˙¯zÓ ‰Ó‰a ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ¿»«≈««¿«¿≈»À∆∆ƒ

ÊÚ‰47·ÏÁa ¯zÓ ÊÚ‰ ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ; »≈¿»«≈««¿«»≈À»«¬≈
‡È‰L ,'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,‰O·k‰ B‡ ‰¯t»»«ƒ¿»∆…∆¡«∆»ƒ∆ƒ
Bn‡ dÈ‡L ÊÚ‰ ·ÏÁa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ;BÈÓƒ¿»«≈«««¬≈»≈∆≈»ƒ
¯Oa Ïk ¯Ò‡ CÎÈÙÏ ;'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,¯zÓÀ»∆…∆¡«∆»ƒ¿ƒ»∆¡…»»»
‰OBÚ ‡l‡ ,ÛÈÒBÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÛBÚ ¯Oa elÙ‡ ,·ÏÁa¿»»¬ƒ¿«≈∆ƒ∆»∆

‚ÈÒ‰¯BzÏ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿»«»¿≈…«≈»∆

ãycew zegiyn zecewpã

."ek ..epnn rxbz `le eilr sqez `l"

פעמיים, מוזכר התורה מצוות על להוסיף שלא האיסור
ראה  בפרשת הנ"ל בפסוק א.)האחד לכן (יג, קודם והשני ,

ואתחנן ב.)בפרשת אנכי (ד, אשר הדבר על תוסיפו "לא
כו'". ממנו תגרעו ולא אתכם מצוה

כאן, פעמים: שלוש תוסיף" "בל איסור מזכיר הרמב"ם
המצוות ובספר רפ"ט, התורה יסודי ושי"ד)בהל' שי"ג ,(ל"ת

ואתחנן  מפרשת הפסוק את ציטט לא המקומות ובשלושת
טעם  להבין וצריך ראה, מפרשת הפסוק את רק אלא

הדבר.
תוסיף" "בל איסור על לומר: יש שביניהם, ההבדל ובביאור
פרשיות  חמש "כגון רש"י מפרש ואתחנן, שבפרשת
הפסוק  על ואילו בציצית". גדילים וחמש בתפילין...
וארבע  בתפילין טוטפות חמש "כגון מפרש: ראה, בפרשת
וחמש  בתפילין פרשיות חמש כי כהנים". בברכת ברכות
על  היינו עצמה, המצוה על הוספה הם בציצית גדילים
מדברים  בתורה פרשיות ארבע רק שהרי מצוות, תרי"ג
ממין  שאינה פרשיה יוסיף המוסיף וכל תפילין, במצות
שהרי  בציצית, גדילים בחמש הוא וכן תפילין. - המצוה

ולכן  הבגד, כנפות לארבע ציציות ארבע על ציוותה התורה
כלל. המצוה ממין אינו חמישי גדיל

הוספה  שגם נוסף, דין התורה חידשה ראה, בפרשת אבל
הדוגמאות  רש"י הביא ולכן אסורה, - גופא מצוה באותה
כי  כהנים, בברכת ברכות וארבע טוטפות חמש של
לא  במדבר (שהרי זיכרון ולשם לעצמן עניין הם הטוטפות
ומכל־מקום  שמוע, אם והיה שמע פרשיות עדיין נאמרו
טוטפות  ושתי בלבד, פרשיות שתי עם התפילין הניחו

לעצמו). עניין הן כאמור כי - ריקות
zyxtl 'h wlg y"ewle ,8 dxrd 138 cenr e"h wlg y"ewl itÎlr)

(opgz`e

ה"ג.36)רשאי.35) זה ובפרק ה"ג, פ"א לעיל כמבואר
ה"ד.37) לעיל בצורה 38)כאמור שעה, לפי אפילו

להלן. תורה.39)האמורה ר"מ,40)מדברי רומי בדפוס
איננה. זו תיבה תימן: בכת"י אסור 41)וכן כלומר,

לציין, צריך אלא התורה, מן אסור שזה ולומר  להוסיף
סייג  משום גזירה אלא ואינה מדבריהם היא זו שהוספה
לעולם, ולבטלו התורה מן דבר להתיר אסור וכן לתורה;
כדי  שעה, לפי מבטלו אלא התורה, ממצוות גורע זה שהרי
בביטולו  ומדגיש צריכה, שהשעה כפי לדת, רבים להחזיר

בלבד. שעה הוראת למשה 42)שזו שנאמרו דברים אפילו
והשווה  מהם. ולגרוע עליהם להוסיף אסור בעלֿפה, מסיני
הראשון: החלק ד"ה המשנה, לפירוש בהקדמתו רבינו דברי
שיוסיף  ובין הפסוק, על ויגרע שיוסיף בין הפרש "ואין
"חלק" לפרק בפירושו וכן המקובל", הפירוש על ויגרע
התשיעי": ב"יסוד שם בהקדמתו בסנהדרין) העשירי (הפרק
שבכתב  בתורה לא לגרוע, אין וממנה להוסיף, אין "ועליה
איסור  אין ולדעתו חולק, והראב"ד שבעלֿפה". בתורה ולא
וציצית, ותפילין לולב כגון במצוותֿעשה, אלא תוסיף" "בל
בין  התורה, מן שהוא שקבע בין לדורות, בין לשעה בין
תוסף  "לא שנינו: פב אות ראה, פ' וב"ספרי" קבע. שלא
מארבעה  (=יותר הלולב על לא מוסיפים שאין מנין - עליו
תלמודֿ חוטים), מארבעה (=יותר הציצית על ולא מינים),
תלמודֿ מהם, פוחתים שאין ומנין עליו. תוסף לא לומר

ממנו". תגרע ולא ב.43)לומר קטו, קיג,44)חולין שם
אם, חלב לו שאין עוף יצא - אמו" "בחלב שנאמר א:

שם. הגלילי יוסי רבי שבעלֿפה.45)וכדעת מתורה
שבכתב.46) תורה "גדי"47)על אלא בהמה נאמרה שלא

פ"ט 48)בלבד. אסורות מאכלות שבהל' להעיר, וראוי
בין  חיה בחלב בין ועוף, חיה בשר "וכן רבינו: כותב ה"ד,
ואסור  התורה... מן באכילה אסור אינו בהמה, בחלב
לדין  חיה דין שהשווה הרי וכו'. סופרים" מדברי באכילה
בזה  נאמרו וכבר התורה, מן מותרים ששניהם בחלב, עוף
המחוור  אולם וכסףֿמשנה). רדב"ז (ראה תירוצים הרבה
ב"מרכבת  הובא אנשיכון, מאיר הרב דעת הוא שבהם,
להתחלת  שייכות אין חיה" בשר "וכן שתיבות: המשנה",
לומר: רבינו וכוונת ג, הלכה סוף אל חוזרות אלא ד, הלכה
בחלב, בהמה אכילת איסור בכלל היא חיה, בשר וכן
במקומה. שלא וסימנה הנקודה, בקביעת טעה וה'סדר'
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פעמיים, מוזכר התורה מצוות על להוסיף שלא האיסור
ראה  בפרשת הנ"ל בפסוק א.)האחד לכן (יג, קודם והשני ,

ואתחנן ב.)בפרשת אנכי (ד, אשר הדבר על תוסיפו "לא
כו'". ממנו תגרעו ולא אתכם מצוה

כאן, פעמים: שלוש תוסיף" "בל איסור מזכיר הרמב"ם
המצוות ובספר רפ"ט, התורה יסודי ושי"ד)בהל' שי"ג ,(ל"ת

ואתחנן  מפרשת הפסוק את ציטט לא המקומות ובשלושת
טעם  להבין וצריך ראה, מפרשת הפסוק את רק אלא

הדבר.
תוסיף" "בל איסור על לומר: יש שביניהם, ההבדל ובביאור
פרשיות  חמש "כגון רש"י מפרש ואתחנן, שבפרשת
הפסוק  על ואילו בציצית". גדילים וחמש בתפילין...
וארבע  בתפילין טוטפות חמש "כגון מפרש: ראה, בפרשת
וחמש  בתפילין פרשיות חמש כי כהנים". בברכת ברכות
על  היינו עצמה, המצוה על הוספה הם בציצית גדילים
מדברים  בתורה פרשיות ארבע רק שהרי מצוות, תרי"ג
ממין  שאינה פרשיה יוסיף המוסיף וכל תפילין, במצות
שהרי  בציצית, גדילים בחמש הוא וכן תפילין. - המצוה

ולכן  הבגד, כנפות לארבע ציציות ארבע על ציוותה התורה
כלל. המצוה ממין אינו חמישי גדיל

הוספה  שגם נוסף, דין התורה חידשה ראה, בפרשת אבל
הדוגמאות  רש"י הביא ולכן אסורה, - גופא מצוה באותה
כי  כהנים, בברכת ברכות וארבע טוטפות חמש של
לא  במדבר (שהרי זיכרון ולשם לעצמן עניין הם הטוטפות
ומכל־מקום  שמוע, אם והיה שמע פרשיות עדיין נאמרו
טוטפות  ושתי בלבד, פרשיות שתי עם התפילין הניחו

לעצמו). עניין הן כאמור כי - ריקות
zyxtl 'h wlg y"ewle ,8 dxrd 138 cenr e"h wlg y"ewl itÎlr)

(opgz`e

ה"ג.36)רשאי.35) זה ובפרק ה"ג, פ"א לעיל כמבואר
ה"ד.37) לעיל בצורה 38)כאמור שעה, לפי אפילו

להלן. תורה.39)האמורה ר"מ,40)מדברי רומי בדפוס
איננה. זו תיבה תימן: בכת"י אסור 41)וכן כלומר,

לציין, צריך אלא התורה, מן אסור שזה ולומר  להוסיף
סייג  משום גזירה אלא ואינה מדבריהם היא זו שהוספה
לעולם, ולבטלו התורה מן דבר להתיר אסור וכן לתורה;
כדי  שעה, לפי מבטלו אלא התורה, ממצוות גורע זה שהרי
בביטולו  ומדגיש צריכה, שהשעה כפי לדת, רבים להחזיר

בלבד. שעה הוראת למשה 42)שזו שנאמרו דברים אפילו
והשווה  מהם. ולגרוע עליהם להוסיף אסור בעלֿפה, מסיני
הראשון: החלק ד"ה המשנה, לפירוש בהקדמתו רבינו דברי
שיוסיף  ובין הפסוק, על ויגרע שיוסיף בין הפרש "ואין
"חלק" לפרק בפירושו וכן המקובל", הפירוש על ויגרע
התשיעי": ב"יסוד שם בהקדמתו בסנהדרין) העשירי (הפרק
שבכתב  בתורה לא לגרוע, אין וממנה להוסיף, אין "ועליה
איסור  אין ולדעתו חולק, והראב"ד שבעלֿפה". בתורה ולא
וציצית, ותפילין לולב כגון במצוותֿעשה, אלא תוסיף" "בל
בין  התורה, מן שהוא שקבע בין לדורות, בין לשעה בין
תוסף  "לא שנינו: פב אות ראה, פ' וב"ספרי" קבע. שלא
מארבעה  (=יותר הלולב על לא מוסיפים שאין מנין - עליו
תלמודֿ חוטים), מארבעה (=יותר הציצית על ולא מינים),
תלמודֿ מהם, פוחתים שאין ומנין עליו. תוסף לא לומר

ממנו". תגרע ולא ב.43)לומר קטו, קיג,44)חולין שם
אם, חלב לו שאין עוף יצא - אמו" "בחלב שנאמר א:

שם. הגלילי יוסי רבי שבעלֿפה.45)וכדעת מתורה
שבכתב.46) תורה "גדי"47)על אלא בהמה נאמרה שלא

פ"ט 48)בלבד. אסורות מאכלות שבהל' להעיר, וראוי
בין  חיה בחלב בין ועוף, חיה בשר "וכן רבינו: כותב ה"ד,
ואסור  התורה... מן באכילה אסור אינו בהמה, בחלב
לדין  חיה דין שהשווה הרי וכו'. סופרים" מדברי באכילה
בזה  נאמרו וכבר התורה, מן מותרים ששניהם בחלב, עוף
המחוור  אולם וכסףֿמשנה). רדב"ז (ראה תירוצים הרבה
ב"מרכבת  הובא אנשיכון, מאיר הרב דעת הוא שבהם,
להתחלת  שייכות אין חיה" בשר "וכן שתיבות: המשנה",
לומר: רבינו וכוונת ג, הלכה סוף אל חוזרות אלא ד, הלכה
בחלב, בהמה אכילת איסור בכלל היא חיה, בשר וכן
במקומה. שלא וסימנה הנקודה, בקביעת טעה וה'סדר'
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לזה, דוגמה וכו'. ועוף במלים: להתחיל צריכה ד' והלכה
שנגמר  "אחר ה"ז: פי"ב, הטומאות אבות בהל' רבינו דברי
אין  הראשונות המלים ושתי וכו' שבתוכו" מה מצרף הכלי,
מלים  נמצאות בכת"י אולם הבא. המשפט עם קשר כל להן
אחר  לח הוא "ועדיין הקודמת... ההלכה בסוף אלה
ראה  וכו'. מצרף" "הכלי ז הלכה מתחילה ואח"כ שנגמר".
ל. י. להרב - ר"מ רומי דפוס משנהֿתורה לצילום מבוא

.12 עמ' דם 49)מימון איסור אין אדם: יאמר אם כגון,
"וכל  כו) ז, (ויקרא ככתוב ועוף, בהמה דם אלא התורה מן
התורה  מן מותר חיה ודם ולבהמה" לעוף תאכלו... לא דם
מאכלות  (הל' היא בהמה בכלל חיה כי גורע, זה הרי -
התורה, מן אסור אדם דם יאמר: ואם ה"א), פ"ו, אסורות
סופרים, מדברי אלא אסור אדם דם שאין מוסיף, זה הרי
המשנה  פירוש הקדמת והשווה (רדב"ז). ה"ב שם כמבואר
שרבינו  הראשון", "החלק בשם... והמתנבא בד"ה לרבינו,
היא  הערלה כי אלי אמר הקב"ה שיאמר: "כגון שם: מדגים
הנטועים, הפירות לאכול מותר שנים שתי ואחר שנים, שתי
אותה  לאכול אסור שהערלה אלי, אמר הקב"ה שיאמר: או
לכם  יהיה שנים שלש הקב"ה: שאמר מה חלף שנים, ארבע

לו". וכדומה כג) יט, (ויקרא ערלים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לזקן 1) אפיקורוס בין מה אותו. דנים וכיצד ממרא זקן איזה

הכרזה. שצריכים דין בית הרוגי ארבעה ממרא.
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והוא 2) מסיני, למשה הקב"ה שלימדו המצוות, פירוש
ה"ב. פ"א, לעיל רבינו כדברי השמועה", "מפי הנקרא:
לחות  את לך "ואתנה רבינו: אומר זה, לספר ובהקדמתו
תורה  זו - תורה יב), כד, (שמות והמצוה והתורה האבן
הנקראת  היא - זו ומצוה פירושה... זו - והמצוה שבכתב;

שבעלֿפה". יב.3)תורה יז, וכן 4)דברים רומי, בדפוס
המינים. תימן: אדם.5)בכת"י כל ביד הנ"ל: בדפוס

מצווה  אחד כל אלא ידונו, שביתֿדין צורך אין כלומר,
סנהדרין  למשנה בפירושו ורבינו ה"ב. להלן כמבואר להרגו,
שדעתו  אדם שיאמר סובר, "האתה אומר: מ"ג, פי"א
שכתוב  למה מכחיש אחר... דבר או השניות, ואמונתו,
או  נהרג, אינו כזה אדם שנאמר אחד, ה' אלהינו ה' בתורה:
הכלל, מן שיצא משום יהרג, זה ודאי ממרא, זקן שהוא
לחומת  ההורס ממרא זקן שאין ישראל... מכלל כלומר
ביתֿדין  מדברי יותר דבריו רואה שהוא אדם אלא התורה...
ומעלתו, ביתֿדין לכבוד מיתה, תורה חייבתו ולכן הגדול,
ואמו" אביו לכבוד מיתה ואמו אביו המקלל שחייב כמו

וכו'.
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מניחו 7)לבור.6) ואינו מסלקו  סולם, בבור היה שאם 
ה"י. פ"ד, רוצח הל' והשווה ב), כו, (ע"ז בו לעלות

אמרה.8) עצמו מפי רבינו משה ממון 9)אלא שמוסר
והל' ה"טֿי, פ"ח ומזיק חובל הל' ראה אנס, גוי ליד ישראל

הי"ב. פ"ג בכת"יד 10)תשובה וכן קדומים, בדפוסים
עבירה  לעבור עצמם שהחזיקו והם והמשומדים. תימן:
העולם  מן זו מצוה בטלה כאילו ונמצא ולהכעיס, בזדון
שגוזרים  בשעה עובדיֿכוכבים לדתי החוזרים וכן אצלם,

ה"ט). פ"ג, תשובה (הל' בהם וידבק שם.11)גזירה ע"ז
מן  כולה התורה כל אמר: "ואפילו שנינו: א צט, ובסנהדרין
זה, מקלֿוחומר ויתרות), (=חסרות זה מדקדוק חוץ השמים
למי  שם והושווה בזה", ה' דבר כי הוא: זה זו, מגזירהֿשוה
כותב  ה"א, פ"י ע"ז ובהל' השמים. מן תורה אין שאומר:
שהם  מפני שחת לבאר ולהורידם ביד, לאבדם "מצוה רבינו:
כצדוק  ה', מאחרי העם את ומסירים לישראל מצרים
פירוש  וראה ירקב". רשעים שם ותלמידיהם, ובייתוס

מ"ב. פ"א, חולין לרבינו המשנה
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eÏc‚Â ÌÈ‡¯w‰ ÔÈa e„ÏBÂ ,Ì˙B·‡ Ì˙B‡ eÁÈc‰L∆ƒƒ»¬»¿¿≈«»»ƒ¿ƒ¿

ÌzÚc ÏÚ Ì˙B‡15Ì‰ÈÈa ‰aLpL ˜BÈ˙k ‡e‰ È¯‰ - »««¿»¬≈¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆
e‰eÏc‚Â16È¯‰L ,˙Bˆn‰ ÈÎ¯„a ÊÁ‡Ï ÊÈ¯Ê BÈ‡Â , ¿ƒ¿¿≈»ƒ∆¡…¿«¿≈«ƒ¿∆¬≈

Òe‡k ‡e‰17‡e‰L] Ck ¯Á‡ ÚÓML Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»¿««ƒ∆»«««»∆
,Òe‡k ‡e‰ È¯‰ - Ì˙„Â ÌÈ„e‰i‰ ‰‡¯Â ,È„e‰È¿ƒ¿»»«¿ƒ¿»»¬≈¿»
,e¯Ó‡L el‡ Ck .[Ì˙eÚË ÏÚ e‰eÏc‚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«»»»≈∆»«¿

eÚhL ÌÈ‡¯w‰ Ì˙B·‡ ÈÎ¯„a ÌÈÊÁB‡‰18CÎÈÙÏ . »¬ƒ¿«¿≈¬»«»»ƒ∆»¿ƒ»
„Ú ,ÌBÏL È¯·„a ÌÎLÓÏe ,‰·eL˙a Ô¯ÈÊÁ‰Ï Èe‡»̄¿«¬ƒ»ƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿≈»«

‰¯Bz‰ Ô˙È‡Ï e¯ÊÁiL19. ∆«¿¿¿≈««»

יח.13)בהכרתו.12) כט, דברים הכתוב מלשון
איש 14) אנטיגנוס תלמידי והם שבעלֿפה, בתורה שכפרו

תשובה  הל' ראה מ"ב, פ"ה נתן דרבי באבות כמפורש סוכו,
רבינו: אומר מ"ג: פ"א, אבות המשנה ובפירוש ה"ח. פ"ג,
וחולק  בתורה מאמין שהוא לסיעתו, אמר מהם אחד שכל
במצרים: הנקראות הרעות, הכתות יצאו ומאז הקבלה, על
מפרשים  והם ובייתוסים, צדוקים - החכמים ואצל "קראים",
לחכמים  שומעים ואינם להם, שיראה מה כפי הפסוקים,

במינות,15)כלל. ונולדו תימן: בכת"יד וכן רומי, בדפוס
עליו. אותם לבין 16)וגידלו שנשבה כתינוק הם הרי שם:

אנוס. שהוא דתם על הגויים וגידלוהו ואינו 17)הגויים,
שעשה  ועבירה עבירה כל על אחת חטאת להביא אלא חייב

ה"ו). פ"ב, שגגות והל' ב. סח, כאנוסים.18)(שבת דינם
בכת"י 19) וכן קדומים, ובדפוסים ולתקפה. התורה לחוזק

הרדב"ז: וכתב להרגן. אדם ימהר ולא כאן: נוסף  תימן,
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הנמצאים  אבל הקראים, על זכות ללמד רבינו נתכוון
להורידם, מצוה היה להורידם, בידינו אפשר אם בזמננו,
מחרפים  והם למוטב... אותם מחזירים אנו יום בכל שהרי
אלא  כאנוסים, לדונם ואין הקבלה, בעל את ומגדפים
סימן  ח"ב בתשובותיו וראה שבעלֿפה. בתורה ככופרים
רבינו  תשובת הבאנו הרמב"ם" "תשובות ובמוספנו תשצו.

זה. בענין

.„„Á‡ ÌÎÁ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê Ï·‡¬»»≈«¿≈»»«»»»∆»
‰Ïa˜ B„Èa LiL ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ20È¯·„a ‰¯BÓe Ô„Â ≈«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿»«»»¿»∆¿ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁ Ïk e¯BÈÂ ee„iL BÓk ‰¯Bz21˙‡aL , »¿∆»¿»«¿≈ƒ¿»≈∆»
‡ÏÂ ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÌÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a ˙˜ÏÁÓ BÏ«¬…∆¿ƒƒ«ƒƒƒ≈ƒ«»¿…
˙BOÚÏ ‰¯B‰Â Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ ‡l‡ ,Ì‰È¯·„Ï ¯ÊÁ»«¿ƒ¿≈∆∆»»«¬≈∆¿»«¬

‰˙ÈÓ ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯Êb - Ô˙‡¯B‰k ‡lL22,‰cÂ˙Óe . ∆…¿»»»»¿»»»»ƒ»ƒ¿«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈÂ23Ô„ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ .24 ¿≈≈∆»»«»««ƒ∆»

Ïa˜ ‡e‰ ,ÌÈc Ô‰Â25‰˜ÏÁ ‰¯Bz‰ È¯‰ - eÏa˜ Ì‰Â ¿≈»ƒƒ≈¿≈ƒ¿¬≈«»»¿»
„B·k Ì‰Ï26Ô„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . »∆»¿ƒ»≈ƒƒ¿…«¿»

˙B˜BÏÁÓ ea¯È ‡lL È„k ,ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - BÁÈp‰Ïe¿«ƒ≈»¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«¬
Ï‡¯OÈa27. ¿ƒ¿»≈

איש 20) החכמים ובקבלת שבעלֿפה בתורה מודה שהוא
מסיני. למשה עד איש ועלֿפי 21)מפי השמועה, עלֿפי

בהן. נדרשת שהתורה "ומת 22)המדות יב יז, דברים
ההוא". כל 23)האיש דרך "שכן ב: מג, בסנהדרין משנה

הבא", לעולם חלק לו יש המתוודה שכל מתוודין, המומתין
ולא  שם. ובביאורנו ה"א פי"ג, סנהדרין הל' לעיל וראה
לעוה"ב, חלק לו יש ממרא זקן לומר, אלא רבינו נתכוון
(כסףֿ לעוה"ב חלק לו אין שבעלֿפה בתורה הכופר אבל

ה"וֿח. פ"ג, תשובה הל' וראה לפי 24)משנה). בסברתו,
בהן. נדרשת שהתורה מהמדות מפי 25)אחת מרבותיו

כך  אומרים והם השמועה, מפי אומר הוא ואפילו השמועה.
לקמן  רבינו כדברי חייב, זה הרי - נותן שהדין בעינינו נראה

אלעזר. וכרבי א פח, סנהדרין ע"פ ה"א, ככתוב 26)פ"ד
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא יא) יז, (דברים
לעיל  הובאו המשנה, בפירוש רבינו וכדברי ושמאל".
ביתֿדין  לכבוד מיתה תורה חייבתו "ולכן ד: אות בביאורנו

וכו'. וכן 27)ומעלתו" רומי, ובדפוס ב. פח, סנהדרין
בישראל. מחלוקת תימן: בכת"י

.‰‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈ‡28ÌÎÁ ‡‰iL „Ú ‰˙ÈÓ ·iÁ ≈»≈«¿≈«»ƒ»«∆¿≈»»
ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L29˙Èa ÏÚ ˜ÏÁÈÂ , ∆ƒƒ«¿»»»¿«¿∆¿ƒ¿«¬…«≈

˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„a ÔÈc30B‡ , ƒ¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»
ÔÈlÙ˙a31B˙‡¯B‰k ˙BOÚÏ ‰¯BÈÂ ,32‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ƒ¿ƒƒ¿∆«¬¿»»«¬∆

B˙‡¯B‰ Èt ÏÚ33˙kLÏa ÔÈ·LBÈ Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁÈÂ , «ƒ»»¿«¬…¬≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿«
˙ÈÊb‰34ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰‡¯B‰Ï35 «»ƒ¬»ƒ»»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»

¯eËt - ˙BOÚÏ ‰¯B‰Â36EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL . ¿»«¬»∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿
epnÓ ‡ÏtÈ ‡lL ÈÓ - ËtLnÏ ¯·„37¯·„ ‡l‡ »»«ƒ¿»ƒ∆…ƒ»≈ƒ∆∆»»»

‡ÏÙÓ38. À¿»

ממרה 28) מקום: בכל כתוב תימן, בכת"י וכן רומי, בדפוס
אשר  איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב משקל ע"פ בה"א.

פיך". את כמבואר 29)ימרה הסנהדרין, ע"י שהוסמך

אדם  יהא שלא ש"התקינו ה"ה, פ"ד סנהדרין הל' לעיל
הנשיא". ברשות אלא לידי 30)נסמך הגורם בדבר או

ה"ב. פ"ד, לקמן כמבואר וכו', כרת זדונו על שחייבים דבר,
שאין 31) ואע"פ בתפילין, חמישית טוטפת להוסיף שהורה

מפי  "הלכה זו הרי - וכו' כרת שזדונו לדבר גורם בהן
ופח, א. פז, (סנהדרין ה"ג פ"ד לקמן רבינו כלשון הקבלה",

אינו 32)ב). - וגו' בזדון" יעשה אשר "והאיש שנאמר:
ב). פו, (שם שיורה עד ב.33)חייב פח, שאם 34)שם

להלן  כמבואר פטור, - עליהם והמרה למקומם חוץ מצאם
-35)ה"ז. ב פו, שם רש"י ולדעת בתורה, בידיעותיו

שנה. ארבעים לו מלאו לא הוראתו 36)שעדיין שאין
וברש"י). (שם נעלם.37)הוראה ועמוק,38)שלא קשה

פז, (שם פלא אצלו הכל - להוראה הגיע שלא תלמיד אבל
הכתוב א), שבביתֿדין (=מומחה) במופלא - יפלא "כי

מדבר".

.Â‰LÂ ,˜ÏÁÂ ,ÔÈc ˙Èa ÏL ‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰39 »»»»À¿»∆≈ƒ¿»«¿»»
- ˙BOÚÏ ‰¯B‰ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ¯·„k ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÂ¿ƒ≈«¬≈ƒƒ¿»»¬»…»«¬
‡Ï .ÔB„Ê· ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL .¯eËt»∆∆¡«¿»ƒ¬∆«¬∆¿»…
‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ˙BOÚÏ ‰¯BÈ ‡l‡ ,ÔB„Êa ¯Ó‡iL∆…«¿»∆»∆«¬«¬∆

BÓˆÚa40. ¿«¿

לעירו.39) הגדול מביתֿדין ששב אחרי פו,40)וחזר, שם
ב. ופח, ב.

.ÊÔ‡ˆÓ41ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ42¯eËt - Ô‰ÈÏÚ ‰¯Ó‰Â43. ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈∆»
ÌB˜n‰L ,„nÏÓ - ÌB˜n‰ Ï‡ ˙ÈÏÚÂ zÓ˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»¿»ƒ»∆«»¿«≈∆«»
ÔÈ¯eËt Ô‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎÂ .‰˙ÈÓ BÏ Ì¯Bb≈ƒ»¿»≈¿«≈»∆∆≈¿ƒ

Ì˙BcÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï LÈ ,‰˙Èn‰ ÔÓ44ÔLÈ¯Ù‰Ïe ƒ«ƒ»≈¿≈ƒ«»¿«»¿«¿ƒ»
Ô˙Bk‰Ïe45„nÏlÓ ÔÚÓÏe46Ô‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk , ¿«»¿»¿»ƒ¿«≈¿ƒ«∆≈»∆»∆

CÎÏ CÈ¯ˆ ¯·c‰L47. ∆«»»»ƒ¿»

הגדול.41) ביתֿהדין חברי הסנהדרין, מחוץ 42)את
ישיבתם. מקום שהיא הגזית, ב 43)ללשכת יד, שם

ירושלים. מחומת לפנים והוא וכו', פגי" אבית "מצאם
ללשכת  מחוץ שהוא מקום שכל שם, ה'תוספות' ופירשו

למקומם. חוץ נחשב: - מן 44)הגזית אותם מרחיקים
תלמוד  בהל' כמבואר אמותיהם, בארבע יושבים ואין הקהל,
על  חלק מהללאל בן עקביא שהרי ה"ד. פ"ז, תורה
הרגוהו, לא למעשה, הלכה הורה שלא ומפני הסנהדרין,
מ"ו  פ"ה, בעדיות המשנה כדברי בלבד, נידוהו אלא

א). פח, את 45)(סנהדרין הלקו ה"ו, פ"ב יבמות ירושלמי
בן  בשבת למול להתיר שרצה על נבוריה, כפר איש יעקב

נכרית. לאחרים"46)אשה שונה "שאינו המוחרם כדין
ה"ה). פ"ז, תורה תלמוד להם 47)(הל' למחול רצו ואם

"חסֿושלום  אמר: יהודה רבי שהרי בידם, הרשות -
וכי  תמוה: ולכאורה מ"ו), פ"ה (עדיות נתנדה" שעקביא
עיני  ראות לפי תלוי הדבר ודאי אלא בדבר? יש פנים משוא
ירבה  ולא גדול צדיק שהוא בעקביא שידע ביתֿדין,
בך  חזור "בני, מותו: לפני לבנו ציוה שבאמת כמו מחלוקת,
לא  ולפיכך מ"ז) (שם, אומר" שהייתי דברים בארבעה
"משפט  במאמרו חיות (ר"צ הדין על דבריהם העמידו

ההוראה").
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הנמצאים  אבל הקראים, על זכות ללמד רבינו נתכוון
להורידם, מצוה היה להורידם, בידינו אפשר אם בזמננו,
מחרפים  והם למוטב... אותם מחזירים אנו יום בכל שהרי
אלא  כאנוסים, לדונם ואין הקבלה, בעל את ומגדפים
סימן  ח"ב בתשובותיו וראה שבעלֿפה. בתורה ככופרים
רבינו  תשובת הבאנו הרמב"ם" "תשובות ובמוספנו תשצו.

זה. בענין

.„„Á‡ ÌÎÁ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê Ï·‡¬»»≈«¿≈»»«»»»∆»
‰Ïa˜ B„Èa LiL ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ20È¯·„a ‰¯BÓe Ô„Â ≈«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿»«»»¿»∆¿ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁ Ïk e¯BÈÂ ee„iL BÓk ‰¯Bz21˙‡aL , »¿∆»¿»«¿≈ƒ¿»≈∆»
‡ÏÂ ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÌÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a ˙˜ÏÁÓ BÏ«¬…∆¿ƒƒ«ƒƒƒ≈ƒ«»¿…
˙BOÚÏ ‰¯B‰Â Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ ‡l‡ ,Ì‰È¯·„Ï ¯ÊÁ»«¿ƒ¿≈∆∆»»«¬≈∆¿»«¬

‰˙ÈÓ ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯Êb - Ô˙‡¯B‰k ‡lL22,‰cÂ˙Óe . ∆…¿»»»»¿»»»»ƒ»ƒ¿«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈÂ23Ô„ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ .24 ¿≈≈∆»»«»««ƒ∆»

Ïa˜ ‡e‰ ,ÌÈc Ô‰Â25‰˜ÏÁ ‰¯Bz‰ È¯‰ - eÏa˜ Ì‰Â ¿≈»ƒƒ≈¿≈ƒ¿¬≈«»»¿»
„B·k Ì‰Ï26Ô„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . »∆»¿ƒ»≈ƒƒ¿…«¿»

˙B˜BÏÁÓ ea¯È ‡lL È„k ,ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - BÁÈp‰Ïe¿«ƒ≈»¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«¬
Ï‡¯OÈa27. ¿ƒ¿»≈

איש 20) החכמים ובקבלת שבעלֿפה בתורה מודה שהוא
מסיני. למשה עד איש ועלֿפי 21)מפי השמועה, עלֿפי

בהן. נדרשת שהתורה "ומת 22)המדות יב יז, דברים
ההוא". כל 23)האיש דרך "שכן ב: מג, בסנהדרין משנה

הבא", לעולם חלק לו יש המתוודה שכל מתוודין, המומתין
ולא  שם. ובביאורנו ה"א פי"ג, סנהדרין הל' לעיל וראה
לעוה"ב, חלק לו יש ממרא זקן לומר, אלא רבינו נתכוון
(כסףֿ לעוה"ב חלק לו אין שבעלֿפה בתורה הכופר אבל

ה"וֿח. פ"ג, תשובה הל' וראה לפי 24)משנה). בסברתו,
בהן. נדרשת שהתורה מהמדות מפי 25)אחת מרבותיו

כך  אומרים והם השמועה, מפי אומר הוא ואפילו השמועה.
לקמן  רבינו כדברי חייב, זה הרי - נותן שהדין בעינינו נראה

אלעזר. וכרבי א פח, סנהדרין ע"פ ה"א, ככתוב 26)פ"ד
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא יא) יז, (דברים
לעיל  הובאו המשנה, בפירוש רבינו וכדברי ושמאל".
ביתֿדין  לכבוד מיתה תורה חייבתו "ולכן ד: אות בביאורנו

וכו'. וכן 27)ומעלתו" רומי, ובדפוס ב. פח, סנהדרין
בישראל. מחלוקת תימן: בכת"י

.‰‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈ‡28ÌÎÁ ‡‰iL „Ú ‰˙ÈÓ ·iÁ ≈»≈«¿≈«»ƒ»«∆¿≈»»
ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L29˙Èa ÏÚ ˜ÏÁÈÂ , ∆ƒƒ«¿»»»¿«¿∆¿ƒ¿«¬…«≈

˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„a ÔÈc30B‡ , ƒ¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»
ÔÈlÙ˙a31B˙‡¯B‰k ˙BOÚÏ ‰¯BÈÂ ,32‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ƒ¿ƒƒ¿∆«¬¿»»«¬∆

B˙‡¯B‰ Èt ÏÚ33˙kLÏa ÔÈ·LBÈ Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁÈÂ , «ƒ»»¿«¬…¬≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿«
˙ÈÊb‰34ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰‡¯B‰Ï35 «»ƒ¬»ƒ»»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»

¯eËt - ˙BOÚÏ ‰¯B‰Â36EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL . ¿»«¬»∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿
epnÓ ‡ÏtÈ ‡lL ÈÓ - ËtLnÏ ¯·„37¯·„ ‡l‡ »»«ƒ¿»ƒ∆…ƒ»≈ƒ∆∆»»»

‡ÏÙÓ38. À¿»

ממרה 28) מקום: בכל כתוב תימן, בכת"י וכן רומי, בדפוס
אשר  איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב משקל ע"פ בה"א.

פיך". את כמבואר 29)ימרה הסנהדרין, ע"י שהוסמך

אדם  יהא שלא ש"התקינו ה"ה, פ"ד סנהדרין הל' לעיל
הנשיא". ברשות אלא לידי 30)נסמך הגורם בדבר או

ה"ב. פ"ד, לקמן כמבואר וכו', כרת זדונו על שחייבים דבר,
שאין 31) ואע"פ בתפילין, חמישית טוטפת להוסיף שהורה

מפי  "הלכה זו הרי - וכו' כרת שזדונו לדבר גורם בהן
ופח, א. פז, (סנהדרין ה"ג פ"ד לקמן רבינו כלשון הקבלה",

אינו 32)ב). - וגו' בזדון" יעשה אשר "והאיש שנאמר:
ב). פו, (שם שיורה עד ב.33)חייב פח, שאם 34)שם

להלן  כמבואר פטור, - עליהם והמרה למקומם חוץ מצאם
-35)ה"ז. ב פו, שם רש"י ולדעת בתורה, בידיעותיו

שנה. ארבעים לו מלאו לא הוראתו 36)שעדיין שאין
וברש"י). (שם נעלם.37)הוראה ועמוק,38)שלא קשה

פז, (שם פלא אצלו הכל - להוראה הגיע שלא תלמיד אבל
הכתוב א), שבביתֿדין (=מומחה) במופלא - יפלא "כי

מדבר".

.Â‰LÂ ,˜ÏÁÂ ,ÔÈc ˙Èa ÏL ‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰39 »»»»À¿»∆≈ƒ¿»«¿»»
- ˙BOÚÏ ‰¯B‰ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ¯·„k ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÂ¿ƒ≈«¬≈ƒƒ¿»»¬»…»«¬
‡Ï .ÔB„Ê· ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL .¯eËt»∆∆¡«¿»ƒ¬∆«¬∆¿»…
‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ˙BOÚÏ ‰¯BÈ ‡l‡ ,ÔB„Êa ¯Ó‡iL∆…«¿»∆»∆«¬«¬∆

BÓˆÚa40. ¿«¿

לעירו.39) הגדול מביתֿדין ששב אחרי פו,40)וחזר, שם
ב. ופח, ב.

.ÊÔ‡ˆÓ41ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ42¯eËt - Ô‰ÈÏÚ ‰¯Ó‰Â43. ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈∆»
ÌB˜n‰L ,„nÏÓ - ÌB˜n‰ Ï‡ ˙ÈÏÚÂ zÓ˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»¿»ƒ»∆«»¿«≈∆«»
ÔÈ¯eËt Ô‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎÂ .‰˙ÈÓ BÏ Ì¯Bb≈ƒ»¿»≈¿«≈»∆∆≈¿ƒ

Ì˙BcÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï LÈ ,‰˙Èn‰ ÔÓ44ÔLÈ¯Ù‰Ïe ƒ«ƒ»≈¿≈ƒ«»¿«»¿«¿ƒ»
Ô˙Bk‰Ïe45„nÏlÓ ÔÚÓÏe46Ô‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk , ¿«»¿»¿»ƒ¿«≈¿ƒ«∆≈»∆»∆

CÎÏ CÈ¯ˆ ¯·c‰L47. ∆«»»»ƒ¿»

הגדול.41) ביתֿהדין חברי הסנהדרין, מחוץ 42)את
ישיבתם. מקום שהיא הגזית, ב 43)ללשכת יד, שם

ירושלים. מחומת לפנים והוא וכו', פגי" אבית "מצאם
ללשכת  מחוץ שהוא מקום שכל שם, ה'תוספות' ופירשו

למקומם. חוץ נחשב: - מן 44)הגזית אותם מרחיקים
תלמוד  בהל' כמבואר אמותיהם, בארבע יושבים ואין הקהל,
על  חלק מהללאל בן עקביא שהרי ה"ד. פ"ז, תורה
הרגוהו, לא למעשה, הלכה הורה שלא ומפני הסנהדרין,
מ"ו  פ"ה, בעדיות המשנה כדברי בלבד, נידוהו אלא

א). פח, את 45)(סנהדרין הלקו ה"ו, פ"ב יבמות ירושלמי
בן  בשבת למול להתיר שרצה על נבוריה, כפר איש יעקב

נכרית. לאחרים"46)אשה שונה "שאינו המוחרם כדין
ה"ה). פ"ז, תורה תלמוד להם 47)(הל' למחול רצו ואם

"חסֿושלום  אמר: יהודה רבי שהרי בידם, הרשות -
וכי  תמוה: ולכאורה מ"ו), פ"ה (עדיות נתנדה" שעקביא
עיני  ראות לפי תלוי הדבר ודאי אלא בדבר? יש פנים משוא
ירבה  ולא גדול צדיק שהוא בעקביא שידע ביתֿדין,
בך  חזור "בני, מותו: לפני לבנו ציוה שבאמת כמו מחלוקת,
לא  ולפיכך מ"ז) (שם, אומר" שהייתי דברים בארבעה
"משפט  במאמרו חיות (ר"צ הדין על דבריהם העמידו

ההוראה").
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.Á¯·„ ‡ÏtiL ˙Úa ?‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈc „ˆÈÎÂ48‰¯BÈÂ ¿≈«»ƒ»≈«¿≈¿≈∆ƒ»≈»»¿∆
ÂÈÈÚa ‰‡¯iL ¯·„a ÔÈa ,‰‡¯B‰Ï ÚÈbn‰ ÌÎÁ Ba49 »»««ƒ«¿»»≈¿»»∆≈»∆¿≈»

BnÚ ÔÈ˜ÏBÁ‰Â ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ˙Ba¯Ó ÏawL ¯·„a ÔÈa≈¿»»∆ƒ≈≈«»¬≈¿«¿ƒƒ
¯‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡·e ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚƒƒ»«ƒ»ƒ¿≈ƒ∆«∆««

˙Èa‰50Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ . ««ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»«ƒƒ
Ïa˜Â ÚÓL51˙È·Ï Ôlk ÔÈ‡a - Â‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ - »«¿ƒ≈»¿ƒ»»ƒÀ»¿≈

Ck :Ì‰ Ìb Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈcƒ∆«∆«»¬»»¿¿ƒ»∆«≈»
eÏa˜ Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰52ÎÏÈ -Ôlk - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï e «ƒƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ»À»

˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a53‰¯Bz ÌMnL , »ƒ¿≈ƒ«»¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ»»
¯L‡ ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ˙‡ˆBÈ≈¿»ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ«»«¬∆
,ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ÔÈc ˙È·e .ÈÈ ¯Á·Èƒ¿«¿»≈ƒ≈»∆»«ƒ

Ôlk ÔÈ‡ˆBÈÂ54‰LÂ B¯ÈÚÏ ÌÎÁ‰ ‰Ê ¯ÊÁ .55„nÏÂ56 ¿¿ƒÀ»»«∆∆»»¿ƒ¿»»¿ƒ≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - „eÓÏ ‡e‰L C¯„k57˙BOÚÏ ‰¯B‰ . ¿∆∆∆»¬≈∆»»«¬

CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰˙ÈÓ ·iÁ - B˙‡¯B‰k ‰OÚL B‡∆»»¿»»«»ƒ»¿≈»ƒ
‰‡¯˙‰58ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡ .59ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «¿»»¬ƒ»«««ƒ¿»»≈¿ƒ

BÏ60B‡ B˙‡¯B‰k ‰OÚL ÌÈ„Ú e‡aL ÔÂÈk ‡l‡ .∆»≈»∆»≈ƒ∆»»¿»»
˙È·a ‰˙ÈÓÏ BÈc ÔÈ¯ÓBb - ˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯B‰L∆»«¬≈ƒ«¬¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

B¯ÈÚaL ÔÈc61ÌMÓ B˙B‡ ÔÈÏÚÓe B˙B‡ ÔÈÒÙB˙Â , ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ»
,B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·a B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆¿ƒ

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡ˆiL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡ÏÂ62‡l‡ , ¿…¿≈ƒ«»∆»»ƒ»«ƒ∆»
„ÚÂ .ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ¿«

Ï‚¯a B˙B‡ ÔÈ˜BÁÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ Ï‚¯‰63:¯Ó‡pL . »∆∆¿«¿ƒ¿¿ƒ»∆∆∆∆¡«
Ï‡¯OÈ ÏÎÂ64‰Ê¯Î‰ CÈ¯vL ÏÏkÓ ;e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ65. ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«¿»»

,ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÂ ,‡¯ÓÓ Ô˜Ê :‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»»≈«¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙ÈÒn‰Â66‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·e ,67:¯Ó‡ ÔlÎa È¯‰L ; ¿«≈ƒ≈≈∆∆¬≈¿À»∆¡«

.e‡¯ÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ»

ויסתפק.48) ההגיון.49)ייעלם והיקשי הסברה עלֿפי
ל.50) אות פ"א, לעיל וקיבל 51)מפורש תימן: בכת"י

קיבל.52)מהן. מאבנים 53)בכתי"ת: בנויה שהיתה
פ"ה, (מדות הסנהדרין של לכבודם מרובעות, מפוסלות

ובת  שם).מ"ד. ובתפא"י פו,54)ויו"ט בסנהדרין משנה
שנית.55)ב. לעיל 56)למד וראה ולימד. תימן: בכת"י

לאחרים". "ולמד לעשות,57)ה"ו: הורה לא שהרי
ה"ו. לעיל ב.58)וכאמור פח, לזכות 59)סנהדרין

ולהצלתו. שגומרים 61)שם.60)עצמו המומתים, ככל
וברש"י). א טז, (שם ושלשה עשרים של בביתֿדין דינם את

"ולא 62) א) פט, (שם המשנה כלשון ליבנה, שגלה כגון
פי"ד  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר שביבנה". בביתֿדין
שיהיה  והוא הבית, בפני אלא נפשות דיני דנים ש"אין הי"א,
משמיענו  וכאן שבמקדש". בלשכה שם הגדול ביתֿדין
עדיין  הגדול כשביתֿדין בעירו, דינו נגמר שאפילו רבינו
ביתֿהדין  יצא אם זאת בכל הגזית, בלשכת במקומו היה
רבינוֿתם  דברי וראה אותו. ממיתים אין מירושלים, אח"כ

בביתֿדין. ולא ד"ה שם המועד,63)ב'תוספות' בחול
ה"ב), פי"א (שם לעיל כמבואר להרגו, אסור עצמו שביו"ט

ה"ה. פי"ג, שם העם 64)וראה "וכל הכתוב: ונוסח
והוא 65)ישמעו". שם נקבצים שהרבים במקום ומכריזים

לרגל. אליה שעולים ע"ז.66)ירושלים, לעבוד

ישראל,67) לכל "כותבים הי"ג: פ"ז, לקמן רבינו ומדברי
ומורה" סורר בן שהיה מפני פלוני סקלנו פלוני, בביתֿדין
עליו  מכריזים אלא הרגל, עד אותו משמרים שאין משמע -
ה"ז  פי"ח עדות הל' לעיל וכן בכתב. שבעירו מביתֿדין
למרות  א. פ"ט, בסנהדרין יהודה רבי וכדעת זוממין, לענין
כל  שאת עקיבא, רבי סובר מ"ג, פי"א שם שבתוספתא
וראה  ברגל, שם להמיתם לירושלים מעלים ארבעתם
המדבר  פ"ה, ע"ז שבהל' להעיר, וראוי שם. דוד" ב"חסדי
הכרזה, צריך שהוא רבינו הזכיר לא לפרטיהם, מסית בדיני

כאן. דבריו על שסמך וכנראה

á"ôùú'ä øééà 'ç éðù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בדבר 1) חבריו על שיחלוק עד ממרא זקן נעשה שאינו

המביאים  דברים חטאת. שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים
ואפילו  רחוקה, בדרך אפילו כרת, עליהם שחייבים דבר לידי
הזקן  שחייב בהם. במחלוקתו הזקן חייב - דברים מאה אחר
עונש  לידי מביאה כשאינה אפילו תפילין, מצוות על החולק

כרת.

.‡ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏÚ ˜ÏÁL ‰Ê∆∆»««≈ƒ«»¿»»∆«»ƒ«
˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê2ÌÈ¯ÒB‡ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa , ¿»≈¿«ƒ¿»«»≈∆»≈¿ƒ

È¯‰ - ¯ÒB‡ ‡e‰Â ÔÈ¯ÈzÓ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa ¯ÈzÓ ‡e‰Â¿«ƒ≈∆»≈«ƒƒ¿≈¬≈
‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê3,‰Ïaw‰ ÈtÓ ¯ÓB‡ ‰È‰ ‡e‰ elÙ‡ . ∆«»ƒ»¬ƒ»»≈ƒƒ««»»

‰‡¯ Ck :ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,È˙Ba¯Ó ÈzÏa˜ Ck :¯Ó‡Â¿»«»ƒ«¿ƒ≈««¿≈¿ƒ»ƒ¿∆
Ô˙B ÔÈc‰L eÈÈÚa4Ô˙Â ‡OÂ ÏÈ‡B‰ ,5Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈∆«ƒ≈ƒ¿»»¿»«¬≈∆

ÔÈ‡Â .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BOÚÏ ‰¯B‰L B‡ ‰OÚÂ ,¯·ca«»»¿»»∆»«¬¬≈∆«»¿≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ÌÈ¯BÓ Ì‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ6Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ«ƒ≈ƒƒƒ««»»¿≈ƒ

LiL ¯·„a e¯ÊbL ˙B¯Êb‰ ÔÓ ‰¯Ê‚a Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ»«¬≈∆ƒ¿≈»ƒ«¿≈∆»¿¿»»∆≈
ıÓÁ‰ ¯Èz‰L ÔB‚k ,˙¯k BB„Êe ˙‡hÁ B˙‚‚La7 ¿ƒ¿»«»¿»≈¿∆ƒƒ∆»≈

˙ÈML ‰ÚLa ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa8B¯Ò‡ B‡ , ¿«¿»»»»¿ƒ»¿»»ƒƒ¬»
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚLa ‰‡‰a9‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -10ÎÂ .Ô «¬»»¿»»¬ƒƒ¬≈∆«»ƒ»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שווה"2) "גזירה הלומד מאיר רבי כדברי א, פז, סנהדרין
למשפט", דבר ממך ייפלא "כי כאן: נאמר דבר. - דבר
מה  - הקהל" מעיני דבר "ונעלם יג) ד, (ויקרא שם ונאמר
אף  חטאת שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים דבר להלן
הוא  תפילין מצוות על שגם ג הלכה להלן וראה וכו'. כאן"

ממרא. כזקן בישראל.3)נידון מחלוקות ירבו שלא כדי
העצמי.4) והעיון הסברא עימם.5)מצד והתווכח דן

עליהן". וחלק "הואיל הנוסח: תימן יד ובכתב
ג,6) פרק לעיל והשווה א), פח, (שם יותר עדיפה שקבלתם

ד. חמץ.7)הלכה החמץ 8)אכילת על גזרו וחכמים
חמץ  בהלכות כמבואר זו, בשעה ובהנאה באכילה שייאסר

ט. הלכה א, פרק אלא 9)ומצה אסור אינו חכמים ולדעת
שם. כמבואר בלבד, חמץ 10)באכילה איסור שעיקר כיוון

זו  גזירה גם משנה, הכסף ולדעת (רדב"ז). כרת בו יש
בשעה  בחמץ אשה יקדש אם שהרי כרת, איסור לידי מביאה
אחר  יבוא ואם כלל, מקודשת אינה חכמים לדברי שישית,
הזקן  ולדברי לשני, מקודשת זו הרי כן אחרי ויקדשנה
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תופסים  השני קידושי ואין לראשון, היא מקודשת החולק
כל  כרת.בה איסור שהיא ערווה, באיסור שנחלקו נמצא ל,

בשורש  לרבינו המצוות ספר על בהשגותיו ברמב"ן וראה
זקן  נעשה אינו ולדעתו בזה, רבינו על שחולק ראשון,
מביאה  היא אם אפילו מדבריהם, גזירה על כשחולק ממרא,
מאן  "האי א) מ, (שבת אמרו וכן כרת. עונש איסור לידי
על  שעבר (=מי עבריינא" למקרייה שרי אדרבנן, דעבר
אלא  הזכירו שלא הרי - עבריין) לקרותו מותר דרבנן איסור
רבינו  דברי אולם ממרא. כזקן נידון שהוא אמרו ולא זה, את
עליהם  חלק אם שם: שאמרו א פז, בסנהדרין מקורם
זה  הרי אדר, כל או פורים עד מעברים אם שנה, בעיבור
בגזירה  עליהם חלק שאפילו הרי ב), הלכה להלן (ראה חייב

מלך). (קרית חייב - הגזירות מן

.·ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a e˜ÏÁpL „Á‡∆»∆∆¿¿¿»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·„a e˜ÏÁpL B‡ ,˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»∆∆¿¿¿»»«≈ƒƒ≈»»
?„ˆÈk .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»≈«

‰Â¯Ú ‡È‰ Ì‡ BÊ ‰M‡a e˜ÏÁ11Â‡Ï Ì‡12Ì‡ , ∆¿¿¿ƒ»ƒƒ∆¿»ƒ»ƒ
‡Ï B‡ ‰M‡a ‡nËÓ ‰Ê Ì„ ‰‡¯Ó13‰‡ÓË BÊ Ì‡ , «¿≈»∆¿«≈¿ƒ»…ƒ¿≈»

‡Ï B‡ ‰„Ï14‡Ï B‡ ‰·Ê BÊ Ì‡ ,15‰Ê ·ÏÁ Ì‡ , ≈»…ƒ»»…ƒ≈∆∆
¯eÒ‡16¯·„a ˜ÏBÁ È¯‰ - el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,¯zÓ B‡ »À»¿…«≈»≈¬≈≈¿»»

„ˆÈÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈«
ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·c»»«≈ƒƒ≈»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
Ì‡ ,‰L ¯eaÚa e˜ÏÁpL ÔB‚k ?˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿∆∆¿¿¿ƒ»»ƒ
;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯„‡ ÏÎa B‡ ÌÈ¯et‰ „Ú ÌÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ««ƒ¿»¬»¬≈∆«»

ÁÒÙa ıÓÁ È„ÈÏ ‡È·Ó ‰fL17ÔÈ„a e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆≈ƒƒ≈»≈¿∆«¿≈ƒ∆¿¿¿ƒ
ÔÈic‰ ÔÈÓa B‡ ˙BBÓÓ ÈÈcÓ18˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈcL ƒƒ≈»¿ƒ¿«««»ƒ∆»ƒƒ≈»

‰fL ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈ƒ¿»»∆∆∆≈∆∆
˙Èa Èt ÏÚÂ ,ÏË ÔÈ„k - epnÓ ÏËpL Ïk ,‰ÊÏ ·iÁ«»»∆…∆»«ƒ∆¿ƒ»«¿«ƒ≈
¯Ó‡L B‡ ,¯eËt ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„ÏÂ ;ÏË ÔÈcƒ»«¿ƒ¿»»∆∆∆≈»∆»«

Ôe„Ï ÔÈÈe‡¯ el‡ ÔÈ‡L19ÏËpL Ïk ,20‡e‰ ÏÊb - ∆≈≈¿ƒ»…∆»«»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa21È¯·„Ïe ; ¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿ƒ¿≈

ÏË BlL ¯ÓB‡‰22,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ‰ÈÏÚ ‡a‰ , »≈∆»««»»∆»¿≈ƒ»»≈
˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa23¯·„ È„ÈÏ ‡È·Ó ¯·c‰ ‡ˆÓÂ ; ¿≈«»«»¿ƒ¿»«»»≈ƒƒ≈»»

Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈ƒ
B‡ ,BÈ‡ B‡ ˙e˜ÏÓ ·iÁ ‰Ê Ì‡ ,˙BkÓ ÈÈ„a e˜ÏÁ∆¿¿¿ƒ≈«ƒ∆«»«¿≈

Ì‰ÈÙa ÔÈ˜BlL ÌÈic‰ ÔÈÓa ˜ÏÁL24‰Ê È¯‰ - ∆»«¿ƒ¿«««»ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˜BÏ BÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ25Ì‰ ÔÈÏ·BÁ - «»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆¿ƒ≈

Â ,BaÌlLÏ ÔÈ·iÁ26;ÏËB ÔÈ„k - Ô‰Ó ÏhiL ÏÎÂ , ¿«»ƒ¿«≈¿…∆ƒ…≈∆¿ƒ≈
‡e‰ ˙e˜ÏÓ Ôa ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe27- Ô‰Ó ÏhiL Ïk , ¿ƒ¿≈»≈∆«¿…∆ƒ…≈∆

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa ‡e‰ ÏÊb28. »≈¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆
ÔÈÎ¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ29ÔÈÓ¯Áa B‡30·iÁ ‰Ê Ì‡ , ¿≈ƒ∆¿¿«¬»ƒ«¬»ƒƒ∆«»
‰Ê È¯‰ - BÈ‡ B‡ ÔzÏ31¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ƒ≈≈¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈

,ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - epnÓ eÁ˜Ï Ì‡ ,ÔzÏ ·iÁ BÈ‡≈«»ƒ≈ƒ»¿ƒ∆¬≈∆»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜Ó‰Â32˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿«≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«

ecÙ ‡Ï B‡ ecÙ Ì‡ ,ÌÈL„˜ ÔBÈ„Ùa Ô‰ÈÏÚ33È¯‰ - ¬≈∆¿ƒ¿»»ƒƒƒ¿…ƒ¿¬≈
Ì‡ ,ÔBÈ„t ‰Ê ÔÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆ƒ¿ƒ

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜34e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿

‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Úa35‡Ï B‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ el‡ Ì‡ ,36- «¬ƒ«»∆¿»ƒ≈«»ƒ¿»ƒ…
- ‡È·‰Ï ÌÈ·iÁ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈«»ƒ¿»ƒ

Ba Lc˜Ó‰Â ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰37dÈ‡ - ‰M‡ ¬≈ƒ¬»«¬»»¿«¿«≈ƒ»≈»
˙Lc˜Ó38‰Ï¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .39e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿

˙Èa‰ ÏÚ·Ï B‡ ÌÈiÚÏ ‰Ê Ì‡ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa40 ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ∆»¬ƒƒ¿««««ƒ
- ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈¿««««ƒ
dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,ÈÚ‰ „Èa ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿«∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ»≈»

‡Ó ·‡a Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó,‰‡Óh‰ ˙B· ¿À∆∆¿≈ƒ»«¬≈∆¿»≈¬«À¿»
¯Oa ÈÚ‚ ÔB‚k41ÌÈza ÈÚ‚ B‡42ÌÈ„‚a ÈÚ‚ B‡43 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿»ƒ

¯zÓ - ¯B‰Ë ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈»À»
ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na Òk‰Ï44¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ;ÌÈL„˜ ¿ƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿ƒ¿≈»≈

ÒÎ Ì‡ ,‡ÓË45,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ÏÎ‡ B‡ »≈ƒƒ¿«»«¿≈ƒ»»≈
,Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ëa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BL·e¿≈«»«»¿≈ƒ∆¿¿¿»√«¿…»

‰ÊÏ LÈ Ì‡46e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ‡ B‡ ‰¯‰Ë ƒ≈»∆»√»≈¿≈ƒ∆¿¿
dÈ‡ B‡ ˙BzLÏ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ Ì‡ ,‰ËBÒ ˙‡˜L‰a¿«¿»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»

‰ÎÈ¯ˆ47¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰zLzL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ ,‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ≈«««…∆∆ƒ¿∆¬≈¬»

dÓ·ÈÏ48.˙ÓaÈ˙Ó - ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ; ƒ»»¿ƒ¿≈»≈≈»¿ƒ»ƒ¿«∆∆
‰˙È‰ Ì‡ ¯˜ÁÏÂ ˜c·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒƒƒ¿…¿«¿…ƒ»¿»
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰Ê ¯·„Â ,‰Ê ¯·„ È„ÈÏ ‰‡È·Ó BÊ ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ»ƒ≈»»∆¿»»∆≈ƒƒ≈
ÛBqa ‡B·È Ì‡ ,ÌÈ¯·„ ‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÈL ¯·„»»≈ƒ¬ƒ««≈»¿»ƒƒ»«
Ô˜f‰ ‰È‰L ÔÈa ,˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„Ï¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»≈∆»»«»≈
ÔÈl˜Ó Ô‰Â ¯ÈÓÁÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa ÔÈ¯ÈÓÁÓ Ô‰Â Ï˜Ó≈≈¿≈«¿ƒƒ≈∆»»«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

·iÁ -49. «»

בכרת.11) שהיא ערווה, איסור בתו 12)אסורה כגון,
בת), ממנה והוליד זנות, דרך אשה על (=שבא מאנוסתו
מבת  וחומר בקל נלמדת אלא בתורה, מפורש איסורה שאין
- ערוה שאינה ואמר הזקן חלק ואם א). עו, (סנהדרין בתו
ב, פרק ביאה איסורי הלכות וראה ב, פז, (שם חייב זה הרי

ו). מטהרים 13)הלכה שהחכמים ירוק, דם שראתה כגון,
בן  ועקביא ו), הלכה ה, פרק ביאה איסורי הלכות (ראה

ב). פז, (שם מטמא מתוך 14)מהללאל דם ששפעה כגון,
שלא  שבועיים, לאחר - נקבה) שילדה (ללידתה, שבועיים
לידה  טומאת ימי שהם - שבועיים בתוך מעיינה פסק
טוהר  ימי כשאר טהור, זה דם אם החכמים ונחלקו לנקיבה,
יב, ויקרא (ראה יום ושישה שישים שהם נקבה, יולדת של
זה  הרי השבועיים, בתוך המעיין, נסתם שלא מכיוון או ה),
הלכות  וראה ב פז, (שם לידה" "ימי מעיין של טמא, דם

ז). הלכה ז, ופרק א הלכה ו, פרק ביאה כגון 15)איסורי
רצופים  ימים שלושה דם (=שראתה ימים שלושה "קשתה
זיבה), (=ימי יום עשר אחד בתוך לידה) קישוי מחמת
וילדה, לידה), מחבלי לעת מעת (=נחה לעת מעת ושפתה
לא  שראתה דם שאותו הדבר, (שהוברר בזוב יולדת זו הרי
לילה  אומר: יהושע רבי זיבה), דם אלא הלידה, מקושי היה
טהורה  לעת מעת שפתה שאפילו ויומו" שבת כלילי ויום
כשבת  שלם יום כן ואחרי שלם לילה שתשפות עד היא,
אם  בזה, והזקן החכמים נחלקו ואם ד). משנה ד, פרק (נדה

זב  טמאה ב).היא פז, (סנהדרין חייב זה הרי לא, או ה
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תופסים  השני קידושי ואין לראשון, היא מקודשת החולק
כל  כרת.בה איסור שהיא ערווה, באיסור שנחלקו נמצא ל,

בשורש  לרבינו המצוות ספר על בהשגותיו ברמב"ן וראה
זקן  נעשה אינו ולדעתו בזה, רבינו על שחולק ראשון,
מביאה  היא אם אפילו מדבריהם, גזירה על כשחולק ממרא,
מאן  "האי א) מ, (שבת אמרו וכן כרת. עונש איסור לידי
על  שעבר (=מי עבריינא" למקרייה שרי אדרבנן, דעבר
אלא  הזכירו שלא הרי - עבריין) לקרותו מותר דרבנן איסור
רבינו  דברי אולם ממרא. כזקן נידון שהוא אמרו ולא זה, את
עליהם  חלק אם שם: שאמרו א פז, בסנהדרין מקורם
זה  הרי אדר, כל או פורים עד מעברים אם שנה, בעיבור
בגזירה  עליהם חלק שאפילו הרי ב), הלכה להלן (ראה חייב

מלך). (קרית חייב - הגזירות מן

.·ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a e˜ÏÁpL „Á‡∆»∆∆¿¿¿»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·„a e˜ÏÁpL B‡ ,˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»∆∆¿¿¿»»«≈ƒƒ≈»»
?„ˆÈk .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»≈«

‰Â¯Ú ‡È‰ Ì‡ BÊ ‰M‡a e˜ÏÁ11Â‡Ï Ì‡12Ì‡ , ∆¿¿¿ƒ»ƒƒ∆¿»ƒ»ƒ
‡Ï B‡ ‰M‡a ‡nËÓ ‰Ê Ì„ ‰‡¯Ó13‰‡ÓË BÊ Ì‡ , «¿≈»∆¿«≈¿ƒ»…ƒ¿≈»

‡Ï B‡ ‰„Ï14‡Ï B‡ ‰·Ê BÊ Ì‡ ,15‰Ê ·ÏÁ Ì‡ , ≈»…ƒ»»…ƒ≈∆∆
¯eÒ‡16¯·„a ˜ÏBÁ È¯‰ - el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,¯zÓ B‡ »À»¿…«≈»≈¬≈≈¿»»

„ˆÈÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈«
ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·c»»«≈ƒƒ≈»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
Ì‡ ,‰L ¯eaÚa e˜ÏÁpL ÔB‚k ?˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿∆∆¿¿¿ƒ»»ƒ
;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯„‡ ÏÎa B‡ ÌÈ¯et‰ „Ú ÌÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ««ƒ¿»¬»¬≈∆«»

ÁÒÙa ıÓÁ È„ÈÏ ‡È·Ó ‰fL17ÔÈ„a e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆≈ƒƒ≈»≈¿∆«¿≈ƒ∆¿¿¿ƒ
ÔÈic‰ ÔÈÓa B‡ ˙BBÓÓ ÈÈcÓ18˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈcL ƒƒ≈»¿ƒ¿«««»ƒ∆»ƒƒ≈»

‰fL ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈ƒ¿»»∆∆∆≈∆∆
˙Èa Èt ÏÚÂ ,ÏË ÔÈ„k - epnÓ ÏËpL Ïk ,‰ÊÏ ·iÁ«»»∆…∆»«ƒ∆¿ƒ»«¿«ƒ≈
¯Ó‡L B‡ ,¯eËt ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„ÏÂ ;ÏË ÔÈcƒ»«¿ƒ¿»»∆∆∆≈»∆»«

Ôe„Ï ÔÈÈe‡¯ el‡ ÔÈ‡L19ÏËpL Ïk ,20‡e‰ ÏÊb - ∆≈≈¿ƒ»…∆»«»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa21È¯·„Ïe ; ¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿ƒ¿≈

ÏË BlL ¯ÓB‡‰22,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ‰ÈÏÚ ‡a‰ , »≈∆»««»»∆»¿≈ƒ»»≈
˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa23¯·„ È„ÈÏ ‡È·Ó ¯·c‰ ‡ˆÓÂ ; ¿≈«»«»¿ƒ¿»«»»≈ƒƒ≈»»

Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈ƒ
B‡ ,BÈ‡ B‡ ˙e˜ÏÓ ·iÁ ‰Ê Ì‡ ,˙BkÓ ÈÈ„a e˜ÏÁ∆¿¿¿ƒ≈«ƒ∆«»«¿≈

Ì‰ÈÙa ÔÈ˜BlL ÌÈic‰ ÔÈÓa ˜ÏÁL24‰Ê È¯‰ - ∆»«¿ƒ¿«««»ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˜BÏ BÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ25Ì‰ ÔÈÏ·BÁ - «»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆¿ƒ≈

Â ,BaÌlLÏ ÔÈ·iÁ26;ÏËB ÔÈ„k - Ô‰Ó ÏhiL ÏÎÂ , ¿«»ƒ¿«≈¿…∆ƒ…≈∆¿ƒ≈
‡e‰ ˙e˜ÏÓ Ôa ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe27- Ô‰Ó ÏhiL Ïk , ¿ƒ¿≈»≈∆«¿…∆ƒ…≈∆

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa ‡e‰ ÏÊb28. »≈¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆
ÔÈÎ¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ29ÔÈÓ¯Áa B‡30·iÁ ‰Ê Ì‡ , ¿≈ƒ∆¿¿«¬»ƒ«¬»ƒƒ∆«»
‰Ê È¯‰ - BÈ‡ B‡ ÔzÏ31¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ƒ≈≈¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈

,ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - epnÓ eÁ˜Ï Ì‡ ,ÔzÏ ·iÁ BÈ‡≈«»ƒ≈ƒ»¿ƒ∆¬≈∆»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜Ó‰Â32˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿«≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«

ecÙ ‡Ï B‡ ecÙ Ì‡ ,ÌÈL„˜ ÔBÈ„Ùa Ô‰ÈÏÚ33È¯‰ - ¬≈∆¿ƒ¿»»ƒƒƒ¿…ƒ¿¬≈
Ì‡ ,ÔBÈ„t ‰Ê ÔÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆ƒ¿ƒ

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜34e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿

‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Úa35‡Ï B‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ el‡ Ì‡ ,36- «¬ƒ«»∆¿»ƒ≈«»ƒ¿»ƒ…
- ‡È·‰Ï ÌÈ·iÁ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈«»ƒ¿»ƒ

Ba Lc˜Ó‰Â ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰37dÈ‡ - ‰M‡ ¬≈ƒ¬»«¬»»¿«¿«≈ƒ»≈»
˙Lc˜Ó38‰Ï¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .39e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿

˙Èa‰ ÏÚ·Ï B‡ ÌÈiÚÏ ‰Ê Ì‡ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa40 ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ∆»¬ƒƒ¿««««ƒ
- ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈¿««««ƒ
dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,ÈÚ‰ „Èa ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿«∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ»≈»

‡Ó ·‡a Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó,‰‡Óh‰ ˙B· ¿À∆∆¿≈ƒ»«¬≈∆¿»≈¬«À¿»
¯Oa ÈÚ‚ ÔB‚k41ÌÈza ÈÚ‚ B‡42ÌÈ„‚a ÈÚ‚ B‡43 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿»ƒ

¯zÓ - ¯B‰Ë ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈»À»
ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na Òk‰Ï44¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ;ÌÈL„˜ ¿ƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿ƒ¿≈»≈

ÒÎ Ì‡ ,‡ÓË45,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ÏÎ‡ B‡ »≈ƒƒ¿«»«¿≈ƒ»»≈
,Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ëa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BL·e¿≈«»«»¿≈ƒ∆¿¿¿»√«¿…»

‰ÊÏ LÈ Ì‡46e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ‡ B‡ ‰¯‰Ë ƒ≈»∆»√»≈¿≈ƒ∆¿¿
dÈ‡ B‡ ˙BzLÏ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ Ì‡ ,‰ËBÒ ˙‡˜L‰a¿«¿»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»

‰ÎÈ¯ˆ47¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰zLzL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ ,‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ≈«««…∆∆ƒ¿∆¬≈¬»

dÓ·ÈÏ48.˙ÓaÈ˙Ó - ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ; ƒ»»¿ƒ¿≈»≈≈»¿ƒ»ƒ¿«∆∆
‰˙È‰ Ì‡ ¯˜ÁÏÂ ˜c·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒƒƒ¿…¿«¿…ƒ»¿»
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰Ê ¯·„Â ,‰Ê ¯·„ È„ÈÏ ‰‡È·Ó BÊ ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ»ƒ≈»»∆¿»»∆≈ƒƒ≈
ÛBqa ‡B·È Ì‡ ,ÌÈ¯·„ ‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÈL ¯·„»»≈ƒ¬ƒ««≈»¿»ƒƒ»«
Ô˜f‰ ‰È‰L ÔÈa ,˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„Ï¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»≈∆»»«»≈
ÔÈl˜Ó Ô‰Â ¯ÈÓÁÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa ÔÈ¯ÈÓÁÓ Ô‰Â Ï˜Ó≈≈¿≈«¿ƒƒ≈∆»»«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

·iÁ -49. «»

בכרת.11) שהיא ערווה, איסור בתו 12)אסורה כגון,
בת), ממנה והוליד זנות, דרך אשה על (=שבא מאנוסתו
מבת  וחומר בקל נלמדת אלא בתורה, מפורש איסורה שאין
- ערוה שאינה ואמר הזקן חלק ואם א). עו, (סנהדרין בתו
ב, פרק ביאה איסורי הלכות וראה ב, פז, (שם חייב זה הרי

ו). מטהרים 13)הלכה שהחכמים ירוק, דם שראתה כגון,
בן  ועקביא ו), הלכה ה, פרק ביאה איסורי הלכות (ראה

ב). פז, (שם מטמא מתוך 14)מהללאל דם ששפעה כגון,
שלא  שבועיים, לאחר - נקבה) שילדה (ללידתה, שבועיים
לידה  טומאת ימי שהם - שבועיים בתוך מעיינה פסק
טוהר  ימי כשאר טהור, זה דם אם החכמים ונחלקו לנקיבה,
יב, ויקרא (ראה יום ושישה שישים שהם נקבה, יולדת של
זה  הרי השבועיים, בתוך המעיין, נסתם שלא מכיוון או ה),
הלכות  וראה ב פז, (שם לידה" "ימי מעיין של טמא, דם

ז). הלכה ז, ופרק א הלכה ו, פרק ביאה כגון 15)איסורי
רצופים  ימים שלושה דם (=שראתה ימים שלושה "קשתה
זיבה), (=ימי יום עשר אחד בתוך לידה) קישוי מחמת
וילדה, לידה), מחבלי לעת מעת (=נחה לעת מעת ושפתה
לא  שראתה דם שאותו הדבר, (שהוברר בזוב יולדת זו הרי
לילה  אומר: יהושע רבי זיבה), דם אלא הלידה, מקושי היה
טהורה  לעת מעת שפתה שאפילו ויומו" שבת כלילי ויום
כשבת  שלם יום כן ואחרי שלם לילה שתשפות עד היא,
אם  בזה, והזקן החכמים נחלקו ואם ד). משנה ד, פרק (נדה

זב  טמאה ב).היא פז, (סנהדרין חייב זה הרי לא, או ה
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שלרבי 16) קשת, כמו עקום הקיבה, שעל חלב כגון,
אסור, אלא אינו עקיבא ולרבי כרת, עליו חייבים ישמעאל
מאכלות  והלכות ב מט, (חולין כרת עליו ענושים אין אבל
הרי  והזקן החכמים בו נחלקו ואם ו), הלכה ז, פרק אסורות
יחמיר  הזקן ואפילו כרת. בו יש חלב איסור שהרי חייב, הוא
זו. הלכה סוף רבינו בדברי כמבואר חייב, הוא הרי

לעבר 17) שצריך נמצא אדר, כל לעבר מורה הדין בית שאם
של  באיחור יחול ניסן וחודש שני, אדר בה להוסיף זו, שנה
יעברו  לא הזקן ולדברי הפסח. חג יתקיים ואז יום, שלושים
הפסח  יעשו נמצא פורים, עד עיברוה שלא כיוון השנה,
בו  ויאכלו אייר, יהיה כבר שלאחריו ובחודש הבא, בחודש
פז, (סנהדרין הפסח אז חל הדין בית שלדעת בעוד חמץ,

שני 18)א). הדין, בית של ההרכב להיות צריך כמה
שלושה. או בית 19)דיינים ואין שניים, אלא ואינם הואיל

משלושה. פחות בגזל 21)התובע.20)דין שהמקדש
א). נב, (קידושין מקודשת שלא 22)אינה וילנא; בדפוס

גלוייה. טעות והיא היא 23)נטל, והרי היא, שמקודשת
ב). פז, (סנהדרין איש או 24)אשת הם, שלושה אם

א). י, סנהדרין (ראה נפשות דיני ככל ושלושה, עשרים
מלקות.25) חייב שחייב 26)שאינו בחבירו חובל כשאר

(בבא  דברים חמישה לו ב).לשלם פג, שבית27ֿ)קמא
מכות. דיני דן שלושה של ב.28)דין פז, סנהדרין

לו 29) שאין חודש, מבן פחות שהוא תינוק שהעריך כגון,
נותן  אומר: מאיר רבי אולם כלום, נותן ואינו ערך, עדיין
דבריו  מוציא אדם שאין בשוק, נמכר שהוא כמו דמיו,
וגמר  חודש, מבן לפחות ערך שאין יודע והוא לבטלה,

א). פח, (שם דמים לשם אלה 30)והחליט נכסי שאמר
או  הבית לבדק אם פירש ולא דבריו, וסתם חרם, הם
לקדש  ויכול ממונו, הוא הרי לכהן שייך זה שאם לכהנים.
בו  לקדש יכול הכהן אין הבית לבדק זה ואם אשה, בו

ממונו. זה שאין זה.31)אשה, ממרא סנהדרין 32)זקן
הקדש 33)שם. דברי אין יעקב בן אליעזר רבי שלדעת

החפץ  ערך את השמים שמאים מעשרה בפחות נפדים
שם  ראה שמאים, שלושה מספיקים החכמים ולדעת הנפדה,

ב. מקודשת,34)יד, אינה במזיד בהקדש שהמקדש
שם). (סנהדרין ג הלכה ה, פרק אישות בהלכות כמבואר

(ראה 35) היכהו מי נודע ולא חלל, מציאת על שמביאים
אֿג). כא, מודדים 36)דברים בגוף מקום מאיזה שנחלקו

או  מטבורו, אם (=ההרוג), החלל אל הקרובה העיר אל
עגלה, מביאה מטבורו החלל אל הקרובה העיר אם מחוטמו,

מביאה. מחוטמו לו הקרובה בה.37)או תימן: יד בכתב
שם).38) (סנהדרין ב נו, בקידושין כגון,39)כמבואר

זה  עץ חייב החכמים שלדעת רבים, לצורך מאכל עץ הנוטע
השנים  שלוש כל בהנאה אסורים ופירותיו בערלה,
מערלה  פטור זה עץ יהודה רבי ולדעת לנטיעתו, הראשונות

ע  בפירות המקדש נמצא ב), משנה א, פרק של (ערלה רלה
יהודה  ולרבי מקודשת, אינה החכמים לדעת זה, עץ

"שני 40)מקודשת. ה) משנה ו, פרק (פאה ששנינו כמו
לבעל  (=ושייכים שכחה אינם ושלושה שכחה, - עומרים
אינם  ושלושה לעניים), (=ושייך לקט שיבולים שני הבית);
לעניים  - שלושה אומרים שמאי בית כולם ועל לקט...
ישמעאל  רבי בה נחלקו - ופאה הבית; לבעל - וארבעה

את  וטחן לקצור, שדהו בסוף פאה הניח לא אם וחכמים,
העיסה  מן פאה מפריש ישמעאל רבי ולדעת ולשה, התבואה
העיסה  קנה שכבר הפאה, מן פטור ולחכמים לעני, ונותנה

א). פח, (סנהדרין מעשה שהם 41)בשינוי אדם, נגעי
לבן  לשיער קדמה בהרת אם ספק שיש כגון בשרו, בעור
החכמים  - וטהור לבהרת לבן השיער שקדם או טמא, והוא

ב). פז, (שם מטהר יהושע ורבי כגון,42)מטמאים,
הבית  - שלחכמים הבית, קירות בשני גריסים כשני שנראו
עד  טמא הבית אין שמעון, ברבי אלעזר ולרבי טמא,
בקרן  כתלים בשני אבנים, שתי על גריסים כשני שייראה

(שם). הבגד,43)זווית בכל הצרעת שפרחה כגון,
(שם  טמא זה בגד ולחכמים טהור, הבגד נתן, רבי שלדברי

א). הם.44)פח, נפרדים דברים שני שיש 45)שהרי זה
המנוגע. בבגד שנגע או המנוגע, לבית שנכנס או הנגע, בו

שלדעת 46) ימנית, ואוזן רגל ובוהן יד בוהן לו שאין
דם  את לתת מה על שאין עולמית, טהרה לו אין החכמים
אליעזר  רבי ולדעת ידֿיז), יד, ויקרא (ראה והשמן האשם
לו  אסור טהרה לו אין ואם (שם). ויוצא מקומו על לו נותן
הוא. טמא שהרי הקדשים, מן לאכול או למקדש להיכנס

פלוני,47) עם תיסתרי אל עדים; שני בפני לה שקינא כגון,
פל  אותו עם נסתרה שהיא והעיד אחד עד לרבי ובא וני,

נאסרה  שתתה, לא ואם המרים, מי לשתות צריכה אליעזר
עדים  שני גם שיהיו עד משקה אינו יהושע ולרבי בעלה. על

א). פח, (שם הסתירה א.48)על ב, בסוטה כמבואר
על  אסורה זו סוטה אין זאת שבכל מקשה, משנה והכסף
מדברי  וכנראה בלבד, לאו איסור אלא כרת, באיסור היבם
ואינה  "חולצת שהיא י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות רבינו
פטורה  הייתה ממש, ערווה כדין דינה היה ואילו מתייבמת",
וב"מרכבת  ההלכה. בראש שם כמבואר החליצה, מן גם
חיוב  לידי המביא דבר כאן יש זאת שבכל מתרץ המשנה"
שאין  יבמה, ככל היא הרי להתייבם, צריכה שאם כרת.
איש  אשת בהם נעשית ואינה בה, גומרים היבם קידושי
ה, פרק ייבום בהלכות כמבואר עליה, שיבוא עד גמורה,
השוק  מן אחר יקדשנה בינתיים אם ולפיכך ב, הלכה
יתחייב  אחר, אדם עליה יבוא ואם בה, תופסים קידושיו
אסורה  האומר: לדברי אבל איש, אשת על כבא כרת
קידושין  מקודשת זו הרי היבם יקדשנה אם להתייבם,
היא  שאסורה פי על ואף ייבום. חסירה אינה שהרי גמורים,
אסורה  שאינה בה, תופסים קידושיו זאת בכל היבם, על
וב"מגיד  ב יא, ביבמות כמבואר לאו, איסור אלא עליו
יקדשנה  אם ומעתה י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות משנה"
ואין  היא, גמורה אשתֿאיש שהרי לו, מקודשת אינה שני
בחיי  אחר: עליה יבוא ואם באשתֿאיש תופסים קידושין
דין  לה שיש מכלום, פטור - מותו לאחר כרת, ענוש - היבם
כלל. בה תפסו לא השוק מן השני וקידושי הואיל פנוייה,

כשתי 49) תורה ותיעשה בישראל, מחלוקות ירבו שלא כדי
התורה  "הרי ד הלכה ג, פרק לעיל והשווה (רדב"ז). תורות

כבוד". להם חלקה

.‚Ck È„ÈÏ ˙˜ÏÁn‰ ‡È·z ‡Ï Ì‡Â50‰Ê È¯‰ - ¿ƒ…»ƒ««¬…∆ƒ≈»¬≈∆
„·Ïa ÔÈlÙz ˙ÂˆnÓ ıeÁ .¯eËt51‰¯B‰ ?„ˆÈk . »ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«≈«»

˙ÈLÈÓÁ ˙ÙËBË ÛÈÒB‰Ï52‰pOÚÈÂ ÔÈlÙza53LÓÁ ¿ƒ∆∆¬ƒƒ«¿ƒƒ¿«¬∆»»≈
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חטאת.50) שגגתו ועל כרת, זדונו על שחייבים דבר לידי
הגורם 51) דבר בה ואין בלבד, עשה מצוות שהיא למרות

וכו'. כרת שדינה 52)לידי ראש, של בתפילה חמישי בית
פרשה  תפילין, של פרשיות ארבע ובהם בתים, ארבעה רק
אל  "והטף מגזרת: דיבור לשון - טוטפת בית. בכל אחת
העיניים  בין קשורות אותן שהרואה ב), כא, (יחזקאל דרום"
שם  והרמב"ן טז). יג, לשמות (רש"י בו וידבר הנס יזכור
והם  טוטפת, בראש: המונח לדבר קוראים שרבותינו מפרש,
וראה  לקבלו. ראוי ומהם בו שמדברים הלשון בעלי היו

לטטפת. המתחיל דיבור ב לד, למנחות או 53)בתוספות
ו. הלכה ג, פרק לעיל ראה עשאה, בעצמו שהוא

איננה.54) זו תיבה תימן יד בכתב וכן רומי בדפוס
מפני 55) המסתירו אחר, דבר בצידו שהוסיף זה כגון,

שבחוץ. איננה.56)האוויר זו תיבה תימן יד בכתב
מפורש 57) אינו החיצון, האוויר את הבית ראיית עניין שכל

פח, ושם א). פט, (סנהדרין הקבלה מפי אלא ואינו בתורה,
תורה, מדברי שעיקרו דבר, על אלא חייב "אינו אמרו: ב
שפירשו  מה (=על להוסיף בו ויש סופרים, מדברי ופירושו
ואין  בתוספתו), הראשון את (פסל גורע הוסיף ואם חכמים)
כתוב  עיקרה תפילין מצוות כלומר וכו', תפילין" אלא לנו
הסופרים, ידי על אלא לנו נתפרשה לא אבל בתורה,
יוסיף  ואם פרשיות, ארבע ובהם בתים לארבעה שהכוונה
אבל  פסלן. - בהכשר כבר שנעשו אחרי חמישי בית עליהם
אין  בתים חמישה בת ראש של תפילה מתחילה עשה אם
שלא  מתחילתה היא ועומדת גרועה אלא וגורע" "מוסיף זה
האומר  יהודה כרבי היא הזאת השיטה וכל בהכשר. נעשית
מדברי  ופירושו תורה, מדברי שעיקרו דבר "על א: פז, שם
קודמו  מאיר רבי לדברי מודה שהוא רבינו וסובר סופרים"
כרת" שזדונו דבר על אלא חייב "אינו האומר: שם בברייתא
למרות  תפילין", "מצוות גם עליו מוסיף שהוא אלא וכו',
משנה  (כסף בלבד עשה מצוות אלא ואינה כרת, בה שאין

מינים 58)ורדב"ז). ארבעה על חמישי מין להוסיף שאמר
החוטים 59)שבלולב. שמונת על תשיעי חוט להוסיף

ג,60)שבציצית. פרק מקדש ביאת בהלכות  נתבאר וכבר
כרת, חייב אינו למקדש, שנכנס לטומאה ששני ט"ו, הלכה

כרת. חיוב זה בדבר שאין ועונשים 61)נמצא מכים אבל
ג, פרק לעיל כמבואר הגדול, דין בית עיני ראות כפי אותו

ז. הלכה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מהו 1) מנתח רופא אותם. והמכה ואמו אביו המקלל דיני

לכיבוד  ביחס לעבד גר בין ההבדל הוריו. בניתוח שיטפל
לבן  מותר אם להריגה, דינם ונגמר רשעים הוריו היו הוריו.
לבן  המותר לבנו, שבועה שנתחייב אב לקללם. או להרגם
מהאב  האח דם גאולת דין האלה. בשבועת להשביעו

הרוצח.

.‡Bn‡Â ÂÈ·‡ :¯Ó‡pL ;Ï˜Ò - Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰«¿«≈»ƒ¿ƒƒ¿»∆∆¡«»ƒ¿ƒ
Ba ÂÈÓc ,Ïl˜2¯Á‡Ï B‡ Ô‰ÈiÁa Ïl˜Ó‰ „Á‡Â . ƒ≈»»¿∆»«¿«≈¿«≈∆¿««

Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - Ô˙˙ÈÓ3ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .4,‰‡¯˙‰Â ƒ»»¬≈∆ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ¿«¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk5LÈ‡‰ „Á‡Â . ƒ¿»»¿À¿≈ƒ≈ƒ¿∆»»ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â6ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,7‡e‰Â . ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿
ÌÈÏB„‚ eÈ‰iL8.ÔÈLÚ‰ ÏÏÎÏ eÚÈb‰L ∆ƒ¿¿ƒ∆ƒƒƒ¿«»√»ƒ

בם"2) דמיהם אותם, ירגמו "באבן כז) (שם, להלן ונאמר
א). סו, (סנהדרין בסקילה כאן אף בסקילה, להלן מה -
שאינו  המכה, מן יותר במקלל הכתוב החמיר הרדב"ז: וכתב
רעות: שתים בו שיש משום ה"ה), להלן (ראה בחנק אלא
(שאין  לבטלה שמים שם הוצאת וגם ואמו, אביו קלון
ה"ב), להלן ה', משמות בשם שיקלל עד חייב המקלל

מהחנק. חמורה שהסקילה ידוע אביו 3)והדבר שנאמר:
הפסוק: בראש כתוב כבר שהרי מיותר, שהוא קלל, ואמו
לאחר  לרבות - וגו' אמו" ואת אביו את יקלל אשר "איש
- מיתתם לאחר ואמו אביו המכה אבל ב). פה, (שם מיתה
תקעו, אות חסידים" וב"ספר ה"ה. להלן כמבואר פטור,
לנשמתו, לאב היזק שיש מועילה, הקללה כי מנמק:
גופנית, מכה אלא אינה ההכאה כי בהכאה. מהֿשאיןֿכן
צער  היא הקללה אבל בזה, מרגיש הגוף אין המוות ולאחר

(מהר"ל). המיתה לאחר גם קיימת והרוח שלא 4)רוחני,
עדים  שם ואין ההורים, בבית לרוב מצויה הקללה תאמר:
הוצרך  וכן עדים, בלא גם יתחייב כן ואם בו, להעיד כשרים
ה"ג), (להלן ואמו אביו במכה גם זה דין להשמיענו רבינו

(כסףֿמשנה). הטעם מאותו ממרא,5)הכל לזקן בניגוד
התראה". צריך ש"אינו ה"ח, פ"ג לעיל שלא 6)השנוי

תלמוד  האשה, את להוציא בפרשה, כתוב "איש" תאמר:
אחר  מיעוט שאין האשה, לרבות - איש" "איש לומר:
ד"ה  שם וב'תוספות' ט סו, (סנהדרין לרבות אלא מיעוט

ואע"פ 7)לרבות). נקבה, ספק זכר ספק שהם
(שם). חייב זאת בכל - הוא עצמו בפני בריה שאנדרוגינוס

שערות.8) שתי שהביאו שנה שלשֿעשרה בני

.·˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ÌÏÏ˜iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ·iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ»«∆¿«¿≈¿≈ƒ«≈
ÔÈ„ÁÈÓ‰9ÈepÎa ÌÏÏ˜ Ì‡ Ï·‡ ;10ÔÓ ¯eËt - «¿À»ƒ¬»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈ˜q‰11Ì„‡ Ïk ˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ‰˜BÏÂ , «¿ƒ»¿∆¿∆∆∆∆«ƒ¿«»»»

Ï‡¯OiÓ ¯Lk12. »≈ƒƒ¿»≈

הם:9) שמות ושבעה למחקם. שאסור בזה, המיוחדים
ואלהים, אלוה, ואֿל, ה"א, וא"ו ה"א יו"ד הנכתב "השם
פ"ו, התורה יסודי בהל' רבינו כדברי וצבאות", ושדי ואהיה,

חנון 10)ה"ב. כגון: ה', את בהם שמכנים כבוד תארי
ה"ב. פ"ב, שבועות הל' השווה וכדומה. אפים, ארך ורחום,
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È„È ‡ˆÈ ¯ÓB‡ ‰Ê ,¯Lk ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÏeÒt ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈»¿∆≈»≈∆≈»»¿≈
‰ÊÂ ,¯B‰Ë ¯ÓB‡ ‰Ê ,‡ˆÈ ‡Ï ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,B˙·BÁ»¿∆≈…»»∆≈»¿∆

‰‡ÓËÏ ÈL ¯ÓB‡60‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -61. ≈≈ƒ¿À¿»¬≈∆»ƒ«ƒ»
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חטאת.50) שגגתו ועל כרת, זדונו על שחייבים דבר לידי
הגורם 51) דבר בה ואין בלבד, עשה מצוות שהיא למרות

וכו'. כרת שדינה 52)לידי ראש, של בתפילה חמישי בית
פרשה  תפילין, של פרשיות ארבע ובהם בתים, ארבעה רק
אל  "והטף מגזרת: דיבור לשון - טוטפת בית. בכל אחת
העיניים  בין קשורות אותן שהרואה ב), כא, (יחזקאל דרום"
שם  והרמב"ן טז). יג, לשמות (רש"י בו וידבר הנס יזכור
והם  טוטפת, בראש: המונח לדבר קוראים שרבותינו מפרש,
וראה  לקבלו. ראוי ומהם בו שמדברים הלשון בעלי היו

לטטפת. המתחיל דיבור ב לד, למנחות או 53)בתוספות
ו. הלכה ג, פרק לעיל ראה עשאה, בעצמו שהוא

איננה.54) זו תיבה תימן יד בכתב וכן רומי בדפוס
מפני 55) המסתירו אחר, דבר בצידו שהוסיף זה כגון,

שבחוץ. איננה.56)האוויר זו תיבה תימן יד בכתב
מפורש 57) אינו החיצון, האוויר את הבית ראיית עניין שכל

פח, ושם א). פט, (סנהדרין הקבלה מפי אלא ואינו בתורה,
תורה, מדברי שעיקרו דבר, על אלא חייב "אינו אמרו: ב
שפירשו  מה (=על להוסיף בו ויש סופרים, מדברי ופירושו
ואין  בתוספתו), הראשון את (פסל גורע הוסיף ואם חכמים)
כתוב  עיקרה תפילין מצוות כלומר וכו', תפילין" אלא לנו
הסופרים, ידי על אלא לנו נתפרשה לא אבל בתורה,
יוסיף  ואם פרשיות, ארבע ובהם בתים לארבעה שהכוונה
אבל  פסלן. - בהכשר כבר שנעשו אחרי חמישי בית עליהם
אין  בתים חמישה בת ראש של תפילה מתחילה עשה אם
שלא  מתחילתה היא ועומדת גרועה אלא וגורע" "מוסיף זה
האומר  יהודה כרבי היא הזאת השיטה וכל בהכשר. נעשית
מדברי  ופירושו תורה, מדברי שעיקרו דבר "על א: פז, שם
קודמו  מאיר רבי לדברי מודה שהוא רבינו וסובר סופרים"
כרת" שזדונו דבר על אלא חייב "אינו האומר: שם בברייתא
למרות  תפילין", "מצוות גם עליו מוסיף שהוא אלא וכו',
משנה  (כסף בלבד עשה מצוות אלא ואינה כרת, בה שאין

מינים 58)ורדב"ז). ארבעה על חמישי מין להוסיף שאמר
החוטים 59)שבלולב. שמונת על תשיעי חוט להוסיף

ג,60)שבציצית. פרק מקדש ביאת בהלכות  נתבאר וכבר
כרת, חייב אינו למקדש, שנכנס לטומאה ששני ט"ו, הלכה

כרת. חיוב זה בדבר שאין ועונשים 61)נמצא מכים אבל
ג, פרק לעיל כמבואר הגדול, דין בית עיני ראות כפי אותו

ז. הלכה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מהו 1) מנתח רופא אותם. והמכה ואמו אביו המקלל דיני

לכיבוד  ביחס לעבד גר בין ההבדל הוריו. בניתוח שיטפל
לבן  מותר אם להריגה, דינם ונגמר רשעים הוריו היו הוריו.
לבן  המותר לבנו, שבועה שנתחייב אב לקללם. או להרגם
מהאב  האח דם גאולת דין האלה. בשבועת להשביעו

הרוצח.

.‡Bn‡Â ÂÈ·‡ :¯Ó‡pL ;Ï˜Ò - Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰«¿«≈»ƒ¿ƒƒ¿»∆∆¡«»ƒ¿ƒ
Ba ÂÈÓc ,Ïl˜2¯Á‡Ï B‡ Ô‰ÈiÁa Ïl˜Ó‰ „Á‡Â . ƒ≈»»¿∆»«¿«≈¿«≈∆¿««

Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - Ô˙˙ÈÓ3ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .4,‰‡¯˙‰Â ƒ»»¬≈∆ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ¿«¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk5LÈ‡‰ „Á‡Â . ƒ¿»»¿À¿≈ƒ≈ƒ¿∆»»ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â6ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,7‡e‰Â . ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿
ÌÈÏB„‚ eÈ‰iL8.ÔÈLÚ‰ ÏÏÎÏ eÚÈb‰L ∆ƒ¿¿ƒ∆ƒƒƒ¿«»√»ƒ

בם"2) דמיהם אותם, ירגמו "באבן כז) (שם, להלן ונאמר
א). סו, (סנהדרין בסקילה כאן אף בסקילה, להלן מה -
שאינו  המכה, מן יותר במקלל הכתוב החמיר הרדב"ז: וכתב
רעות: שתים בו שיש משום ה"ה), להלן (ראה בחנק אלא
(שאין  לבטלה שמים שם הוצאת וגם ואמו, אביו קלון
ה"ב), להלן ה', משמות בשם שיקלל עד חייב המקלל

מהחנק. חמורה שהסקילה ידוע אביו 3)והדבר שנאמר:
הפסוק: בראש כתוב כבר שהרי מיותר, שהוא קלל, ואמו
לאחר  לרבות - וגו' אמו" ואת אביו את יקלל אשר "איש
- מיתתם לאחר ואמו אביו המכה אבל ב). פה, (שם מיתה
תקעו, אות חסידים" וב"ספר ה"ה. להלן כמבואר פטור,
לנשמתו, לאב היזק שיש מועילה, הקללה כי מנמק:
גופנית, מכה אלא אינה ההכאה כי בהכאה. מהֿשאיןֿכן
צער  היא הקללה אבל בזה, מרגיש הגוף אין המוות ולאחר

(מהר"ל). המיתה לאחר גם קיימת והרוח שלא 4)רוחני,
עדים  שם ואין ההורים, בבית לרוב מצויה הקללה תאמר:
הוצרך  וכן עדים, בלא גם יתחייב כן ואם בו, להעיד כשרים
ה"ג), (להלן ואמו אביו במכה גם זה דין להשמיענו רבינו

(כסףֿמשנה). הטעם מאותו ממרא,5)הכל לזקן בניגוד
התראה". צריך ש"אינו ה"ח, פ"ג לעיל שלא 6)השנוי

תלמוד  האשה, את להוציא בפרשה, כתוב "איש" תאמר:
אחר  מיעוט שאין האשה, לרבות - איש" "איש לומר:
ד"ה  שם וב'תוספות' ט סו, (סנהדרין לרבות אלא מיעוט

ואע"פ 7)לרבות). נקבה, ספק זכר ספק שהם
(שם). חייב זאת בכל - הוא עצמו בפני בריה שאנדרוגינוס

שערות.8) שתי שהביאו שנה שלשֿעשרה בני

.·˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ÌÏÏ˜iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ·iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ»«∆¿«¿≈¿≈ƒ«≈
ÔÈ„ÁÈÓ‰9ÈepÎa ÌÏÏ˜ Ì‡ Ï·‡ ;10ÔÓ ¯eËt - «¿À»ƒ¬»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈ˜q‰11Ì„‡ Ïk ˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ‰˜BÏÂ , «¿ƒ»¿∆¿∆∆∆∆«ƒ¿«»»»

Ï‡¯OiÓ ¯Lk12. »≈ƒƒ¿»≈

הם:9) שמות ושבעה למחקם. שאסור בזה, המיוחדים
ואלהים, אלוה, ואֿל, ה"א, וא"ו ה"א יו"ד הנכתב "השם
פ"ו, התורה יסודי בהל' רבינו כדברי וצבאות", ושדי ואהיה,

חנון 10)ה"ב. כגון: ה', את בהם שמכנים כבוד תארי
ה"ב. פ"ב, שבועות הל' השווה וכדומה. אפים, ארך ורחום,
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(ויקרא 11) שנאמר החכמים, וכדעת א. סו, בסנהדרין משנה
תלמודֿ "מה יומת", שם בנקבו ה'... שם "ונוקב טז) כד,
מקלל  על לימד יומת), בנקבו לכתוב: לו (היה "שם"? לומר

בשם". שיקלל עד חייב שאינו ואמו כמבואר 12)אביו
א  לה, בשבועות ומקורו ה"ג. פכ"ו, סנהדרין הל' לעיל
וכן  בלאֿתעשה", עובר בכולן וחבירו, עצמו "המקלל

ה"י. פ"ד, שם בירושלמי

.‚Ïl˜Ók ‰Ê È¯‰ - Bn‡ È·‡Â ÂÈ·‡ È·‡ Ïl˜Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¬ƒ»ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡13. ∆»ƒ¿»«»»

כהנים"13) ב"תורת ומקורו בלבד. לוקה אלא נסקל שאינו
אביו; אבי את ולא - אביו את יקלל "כי פ"ט קדושים פרשת

אמו". אבי את ולא - אמו ואת

.„?ÔÈpÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó ÏL ‰¯‰Ê‡14LÚ «¿»»∆¿«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ…∆
‡Ï ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰ ‰¯‰Ê‡‰ Ï·‡ ,Le¯Ùa eÚÓL»«¿¿≈¬»»«¿»»¬≈ƒƒ¿«…

L¯Á Ïl˜˙15Ì„‡ Ïl˜Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿«≈≈≈ƒ¿À¿»∆…¿«≈»»
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÂÈ·‡ È¯‰ ,Ï‡¯OiÓ16. ƒƒ¿»≈¬≈»ƒƒ¿«ƒ¿»≈

כמבואר 14) מזהירין, אלאֿאםֿכן עונשים אין והלא
ב. נו, שחרשותו 15)בסנהדרין חרש ששונה לדחות, ואין

שהרי  מדאי, יותר ולצערו לקללו שלא לו, גרמו ושפלותו
לוקה  שהוא חבירו את למקלל אזהרה למדו א לו, בשבועות
שאפילו  לומר, הכתוב שכוונת הרי - חרש" תקלל מ"לא
על  לוקה - זו בקללה נצטער ולא שומע "שאינו זה חרש
ה"א, פכ"ו סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון קללתו",

שם. לפרשת 16)וכביאורנו כהנים" ב"תורת שנינו וכן
לרבות  מנין חרש, אלא לי אין חרש, תקלל "לא פ"ג קדושים
למה  א"כ תאור, לא בעמך ונשיא תלמודֿלומר: אדם ? כל
שאינו  המת יצא בחיים, שהוא מיוחד חרש מה חרש, נאמר
אדם  כל "שאר כז: פכ"ב, לשמות במכילתא וראה בחיים",
הל' לעיל והשווה תאור", לא בעמך תלמודֿלומר: מנין?

ה"ב. פכ"ו, סנהדרין

.‰Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kn‰17:¯Ó‡pL ;˜Áa B˙˙ÈÓ - ««∆»ƒ¿ƒƒ»¿∆∆∆∆¡«
˙ÓeÈ ˙BÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓ18ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .19 «≈»ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk ,‰‡¯˙‰Â20„Á‡Â . ¿«¿»»ƒ¿»»¿À¿≈ƒ«≈ƒ¿∆»
.ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰»ƒ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿«¿¿ƒ
„Ú ˜Á ·iÁ BÈ‡ .ÔÈLÚ ÏÏÎÏ eÚÈbiL ‡e‰Â¿∆«ƒƒ¿«√»ƒ≈«»∆∆«
‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚiL∆«¬∆»∆«»¬»ƒ…»»»∆«»

Ï‡¯OiÓ „Á‡ ‰kÓk ‰Ê È¯‰ -21Ô˙B‡ ‰kn‰Â . ¬≈∆¿«∆∆»ƒƒ¿»≈¿««∆»
¯eËt - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï22. ¿««ƒ»»

בלבד.17) חבורה בהם עשה אלא נפש הרגם שלא
חנק 18) אלא אינה - סתם בתורה האמורה מיתה וכל

סייף, מיתת חייב נפש, הרגו ואם ב). פד, שהיא (סנהדרין
שחייב  חבירו את הורג משאר גרוע זה שאין מחנק, חמורה

שם. סנהדרין וראה ב). ח, (מכות לעיל 19)סייף ראה
ג. אות לעיל 20)בביאורנו המבוארים המקלל, כדיני הכל

הכאה  ומדמים) (=משווים "מקשינן רבינו: וסובר א. הלכה
ב). פה, (שם לאו,21)למקלל באיסור אלא שאינו

הל' לעיל וראה א. הלכה ה, פרק חובל בהלכות כמבואר

קלא. אות ה"ד, פי"ט במכה 22)סנהדרין חבורה שאין
ב). פה, (שם מיתה לאחר

.Â·iÁ - BL¯ÁÂ BÊ‡ ÏÚ ÂÈ·‡ ˙‡ ‰k‰L ÈÓ23 ƒ∆ƒ»∆»ƒ«»¿¿≈¿«»
‡l‡ ,‰¯eaÁ ‡Ïa L¯Á ‰OÚiL ¯LÙ‡ È‡L .‚¯‰Â¿∆¡»∆ƒ∆¿»∆≈»∆≈≈¿…«»∆»

ÌÈÙa Ìc ˙tË ˙‡ˆÈ24.L¯Á˙Â ÔÊ‡a »»ƒ«»ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ¿»≈

חנק.23) וכן 24)מיתת תימן, ובכת"י א. פו, בבאֿקמא
וכו'. בפנים יצאת דם טיפת אפילו הנוסח: ר"מ, רומי בדפוס

.ÊÂÈ·‡Ï Ìc ÊÈwn‰25BÏ C˙ÁÂ ‡ÙB¯ ‰È‰L B‡ , ««ƒ»¿»ƒ∆»»≈¿»«
¯eËt - ¯·‡ B‡ ¯Oa26,¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . »»∆∆»««ƒ∆»

ÔBlÒ ‡ÈˆB‰Ï B‡ .‰OÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ27ÂÈ·‡ ¯OaÓ ¿«¿ƒ»…«¬∆¿ƒƒƒ¿«»ƒ
‰¯eaÁ ‰OÚÈ ‡nL ,‡ÈˆBÈ ‡Ï - Bn‡ B‡28‰na . ƒ…ƒ∆»«¬∆«»«∆

Ì‡ Ï·‡ ;˙BOÚÏ ¯Á‡ ÌL LiLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»«≈«¬¬»ƒ
- ÔÈ¯ÚËˆÓ Ô‰ È¯‰Â ,‡e‰ ‡l‡ ‰OÚiL ÈÓ ÌL ÔÈ‡≈»ƒ∆«¬∆∆»«¬≈≈ƒ¿«¬ƒ

e‰L¯iM ‰Ó ÈÙk C˙BÁÂ ÊÈwÓ ‰Ê È¯‰29.˙BOÚÏ ¬≈∆«ƒ¿≈¿ƒ«∆«¿≈«¬

כד,26)לרפואה.25) (ויקרא שנאמר ב. פד, סנהדרין
מכה  מה - יומת" אדם ומכה ישלמנה, בהמה "ומכה כא):
הזיקה), לא שהרי התשלומין, (=מן פטור - לרפואה בהמה

פטור. - לרפואה אדם מכה זה 28)קוץ.27)אף והרי
(שם). חנק באיסור קדומים:29)שוגג ובדפוסים האב,

ההורים. לרשות והכוונה, שירשוהו. מה

.Á,eÚÓL LÚ ?ÔÈpÓ ÂÈ·‡ ‰kÓ ÏL ‰¯‰Ê‡«¿»»∆«≈»ƒƒ«ƒ…∆»«¿
˙Bk‰Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ .eÚÓL ‡Ï ‰¯‰Ê‡«¿»»…»«¿ƒ¿À¿»∆…¿«

Ì„‡Ï‡¯OiÓ30ÏÏka Bn‡Â ÂÈ·‡ È¯‰ -31. »»ƒƒ¿»≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿»

פן 30) יוסיף, לא יכנו "ארבעים ג) כה, (דברים שנאמר
ציוה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם ומה וגו', יוסיף"
האדם, כל לשאר קלֿוחומר רשעו, על להכותו שלא הכתוב

הי"ב. פט"ז, סנהדרין בהל' רבינו מכילתא 31)כלשון
שם. רש"י וכפירוש א פה, בסנהדרין ונזכרה טו. כא, לשמות
עונש  רבותינו: שאמרו "מה סט: מצוה ה"חינוך" וכתב
בדבר  לנו תבוא לא שאם הוא, הענין מנין? אזהרה שמענו,
משמע  היה בכך, יענש פלוני דבר העושה אלא האל, מניעת
על  לעבור העונש... לקבל הרוצה כל ביד רשות שיש
כלומר: וממכר, מקח כגון המצוה דבר ויחזור המצוה...
ואין  ויעשהו... וכך כך יתן פלוני, דבר לעשות הרוצה
בדברים, מנענּו לטובתנו האל אלא בכך, המצוה על ְָָהכוונה
רצונו, העברת מלבד לנו, המגיע העונש בקצתם והודיענו

וכו'. הכל" מן קשה שהיא

.ËÈ˜e˙L32ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡Â ,Bn‡ ÏÚ ·iÁ -33. ¿ƒ«»«ƒ¿≈«»«»ƒ
‰˜c·pL Èt ÏÚ Û‡34‡e‰ ÈBÏt Ôa :‰¯Ó‡Â Bn‡35 ««ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿»∆¿ƒ

‰Èt ÏÚ ˜Á B‡ Ï˜Ò BÈ‡ -36ÔÓ Ba Ï·‡ . ≈ƒ¿»∆¡»«ƒ»¬»¿ƒ
ÏÚ ‡Ï ·iÁ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰«ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ≈«»…«

Bn‡ ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈ·‡37B˙¯B‰L ¯b ÔÎÂ .38‡lL »ƒ¿…«ƒ¿≈≈∆»∆…
‰M„˜a39‰M„˜a B˙„lL Èt ÏÚ Û‡ ,40·iÁ BÈ‡ - ƒ¿À»««ƒ∆≈»ƒ¿À»≈«»

B˙ÏÏ˜Â ÂÈ·‡ ˙kÓ ÏÚ41. «««»ƒ¿ƒ¿»

מיהו 32) ידוע ואינו בזנות, שנתעברה הפנויה, לאמו שנולד
"שמכיר  הי"ב: פט"ו, ביאה איסורי בהל' רבינו כלשון אביו,
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אותו  שמשתיקים ובוודאי אביו", את מכיר ואינו אמו את
לומר  אותו, מדחים הבנים שהרי יורשו, שאינו אביו, מנכסי

ב. יג, כתובות ראה אחיהם, על 33)שאינו או הכאתו על
ונחקרה.34)קללתו. שאינו 35)נשאלה כשר, איש של
יא 36)שתוקי. פרק יבמות (ירושלמי לחייבו נאמנת אינה

אמו, על חייב שהוא בשתוקי עקיבא רבי "מודה ב) הלכה
אביו". על חייב שאינו לשום 37)אףֿעלֿפי בנו שאינו

לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות ככתוב דבר,
רבינו  וכדברי ב), כב, (יבמות אחריו מתייחסים הם אין
- השפחה מן הבא שזרע ד: הלכה א, פרק יבום בהלכות
אמו  על וגם אינם". וכאילו גוי, – הגויה מן והבא עבדים,
כ"קטן  היא הרי ונתגיירה נשתחררה שאם חייב, אינו
והוא  נשתחררה לא ואם ביניהם, קרבה כל ואין שנולד",
כל  לו שאין שנולד" כ"קטן והוא גויה, אמו הרי נשתחרר,

(כסףֿמשנה). עמה אביו 39)הריונו.38)יחוס שהולידו
גוי. נמצא 40)כשהיה מעוברת, בהיותה אמו שנתגיירה

מלידתו. גר שכל 41)הבן אח"כ, אביו יתגייר אם אפילו
ביניהם. קרבה שום ואין דומה" שנולד כקטן שנתגייר, "גר
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פי"ג 42) עדות הל' והשווה לעיל. כאמור בנו, זה שאין
הי"א. פי"ד, ביאה איסורי והל' יבמות 43)ה"ב, ירושלמי

שם. עקיבא וכרבי א כ, ויקרא כהנים" וב"תורת ה"ב, פי"א
על  חייב שאינו אע"פ אמו, על השתוקי חייב זאת ובכל
ידוע  שאינו מצד הוא הפטור שם כי ה"ט)? לעיל (ראה אביו
היה  אביו שזה ומעידים עדים באים היו ואילו אביו, מיהו
עליו, חייב אינו אביו, שזה אע"פ גר אבל עליו, חייב

ורדב"ז). (כסףֿמשנה אמו על גם פטור ולפיכך
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שאינו 44) אלא - ובקללתו בהכאתו היה אסור גוי, שבהיותו
שנתגייר, ועכשיו א. סא, בנזיר כמבואר בעונש, עליו הוזהר
עריות  איסור לענין א כב, ביבמות זה וכעין לו! הותר

כמו 45)בגרים. בכבודו, לנהוג שעליו גיותו, כבימי
הקב"ה  לו "אמר פל"ט): (לךֿלך רבה' ב'מדרש שאמרו
פוטר  אני ואין ואם, אב מכיבוד פוטרך אני לך (=לאברהם),

ואם". אב מכיבוד כנעני.46)לאחר אינו 47)עבד
אביו. אחר "הכל 48)מתייחס א) סב, (יבמות שאמרו כמו

פה  לכם שבו דכתיב: (=יחוס), חייס לו שאין בעבד מודים
פט"ו, אישות הל' והשווה לחמור". הדומה עם - החמור עם

יחוס". לו אין "שהעבד הרי 49)ה"ו: ונתגיירו, והבן האב
וב"אור  ביניהם. קרבה יחס כל שאין שנולד", כ"'קטן הם
"יש  א) צט, (יבמות שאמרו ממה לזה, ראיה הביא שמח"

לקח  ישראל כיצד? כתובתה, אמו להגבות אביו את מוכר
ונשאה, השפחה את ושחרר בן, ולהם השוק מן ושפחה עבד
את  מוכר (=הבן) זה נמצא - לבנה נכסיו כל וכתב ועמד

לבזותו. לו שמותר הרי - כתובתה" לאמו להגבות אביו
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שליח 50) נעשה הבן "אין ב): פה, (סנהדרין שאמרו כמו
בסמוך  וכמבואר ולקללו", להכותו לאביו ביתֿדין) (שמש
נענשה  אמנו שרחל מצינו, ב קסד, ויצא פרשת ובזוהר הי"ג.
התרפים, את ממנו בלקחה אביה לבן את שציערה על
ולא  מתה ולכן אלילים, מעבודת להפרישו שנתכוונה למרות
רמא  סי' ליו"ד ברכה (שיורי בנה בנימין את  לגדל זכתה

ד). כז)51)סעיף כב, (שמות שנאמר א, עמ' שם סנהדרין
שעובר  וזה עמך, מעשה בעושה - תאור" לא בעמך "ונשיא
לקללתו. הכאתו ומדמים עמך, מעשה עושה אינו - עבירה

בהכאתו. כך פטור, - שבקללתו גרוע 52)כשם זה אין
אביו  שהמכה ואע"פ חייב. שהוא מותו לאחר אביו ממקלל

א  - פטור מיתתו עד לאחר חייב שאינו משום אלא זה ין
חי  זה אבל חבורה, אין מיתה ולאחר חבורה, בו שיעשה

ב). עמ' שם (רש"י למות שסופו אלא והתורה 53)הוא
שראוי  שבעמך, במקויים - בעמך" "ונשיא אמרה:
לקמן  והשווה וברש"י). (שם דינו שנגמר זה ולא להתקיים,
לו  ואין כהרוג הוא הרי דינו, שנגמר מי "שכל ה"ט: פ"ז,

הבושה.54)דם". גודל לפי מבייש כל שחייב בקנס
היורשים, לבנים הקנס לתת חייב שהמבייש רבינו וכוונת
שאמרו  וכמו אביהם, את בביישו בושה להם גרם שהרי
חייב", שנתו) (=תוך ומת ישן "ביישו א) פה, (סנהדרין
חובל  שבהל' אלא כאן. והואֿהדין בניו, נתביישו שהרי
ולא  שנתו בתוך מת "ואם רבינו: כותב ה"ג, פ"ג ומזיק
מן  זו בושת גובים אין שביישו, בזה הרגיש ולא הקיץ
משום  מידם", מוציאים אין היורשים תפסו ואם המבייש,
ומספק  ב. פו, בבבאֿקמא נפשטה שלא בעיא היא שזאת
בקנס  חייב כאן: רבינו שהדגיש וזהו זו, בושת גובים אין
תפסו  ואם גובים, שאין ומת" ישן "בייש כדין המבייש,

מידם. מוציאים אין - היורשים
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סנהדרין 55) הל' לעיל ראה הדיינים. עלֿפי המכה שמש,
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אותו  שמשתיקים ובוודאי אביו", את מכיר ואינו אמו את
לומר  אותו, מדחים הבנים שהרי יורשו, שאינו אביו, מנכסי

ב. יג, כתובות ראה אחיהם, על 33)שאינו או הכאתו על
ונחקרה.34)קללתו. שאינו 35)נשאלה כשר, איש של
יא 36)שתוקי. פרק יבמות (ירושלמי לחייבו נאמנת אינה

אמו, על חייב שהוא בשתוקי עקיבא רבי "מודה ב) הלכה
אביו". על חייב שאינו לשום 37)אףֿעלֿפי בנו שאינו

לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות ככתוב דבר,
רבינו  וכדברי ב), כב, (יבמות אחריו מתייחסים הם אין
- השפחה מן הבא שזרע ד: הלכה א, פרק יבום בהלכות
אמו  על וגם אינם". וכאילו גוי, – הגויה מן והבא עבדים,
כ"קטן  היא הרי ונתגיירה נשתחררה שאם חייב, אינו
והוא  נשתחררה לא ואם ביניהם, קרבה כל ואין שנולד",
כל  לו שאין שנולד" כ"קטן והוא גויה, אמו הרי נשתחרר,

(כסףֿמשנה). עמה אביו 39)הריונו.38)יחוס שהולידו
גוי. נמצא 40)כשהיה מעוברת, בהיותה אמו שנתגיירה

מלידתו. גר שכל 41)הבן אח"כ, אביו יתגייר אם אפילו
ביניהם. קרבה שום ואין דומה" שנולד כקטן שנתגייר, "גר
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פי"ג 42) עדות הל' והשווה לעיל. כאמור בנו, זה שאין
הי"א. פי"ד, ביאה איסורי והל' יבמות 43)ה"ב, ירושלמי

שם. עקיבא וכרבי א כ, ויקרא כהנים" וב"תורת ה"ב, פי"א
על  חייב שאינו אע"פ אמו, על השתוקי חייב זאת ובכל
ידוע  שאינו מצד הוא הפטור שם כי ה"ט)? לעיל (ראה אביו
היה  אביו שזה ומעידים עדים באים היו ואילו אביו, מיהו
עליו, חייב אינו אביו, שזה אע"פ גר אבל עליו, חייב

ורדב"ז). (כסףֿמשנה אמו על גם פטור ולפיכך

.‡È.B˙Bk‰Ïe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈ·‡ Ïl˜Ï ¯eÒ‡ ¯b‰«≈»¿«≈»ƒ»≈»ƒ¿«
‰¯eÓÁ ‰M„wÓ e‡a :e¯Ó‡È ‡lL È„k .e‰f·È ‡ÏÂ¿…¿«≈¿≈∆……¿»ƒ¿À»¬»

‰l˜ ‰M„˜Ï44Ba ‚‰B ‡l‡ .ÂÈ·‡ ‰f·Ó ‰Ê È¯‰L , ƒ¿À»«»∆¬≈∆¿«∆»ƒ∆»≈
„B·k ˙ˆ˜Ó45„·Ú‰ Ï·‡ .46ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ -47‡l‡ , ƒ¿»»¬»»∆∆≈ƒ∆»

¯·c ÏÎÏ ÂÈ·‡ BÈ‡L ÈÓk ÂÈ·‡ È¯‰48Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈»ƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿»»»««ƒ
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שאינו 44) אלא - ובקללתו בהכאתו היה אסור גוי, שבהיותו
שנתגייר, ועכשיו א. סא, בנזיר כמבואר בעונש, עליו הוזהר
עריות  איסור לענין א כב, ביבמות זה וכעין לו! הותר

כמו 45)בגרים. בכבודו, לנהוג שעליו גיותו, כבימי
הקב"ה  לו "אמר פל"ט): (לךֿלך רבה' ב'מדרש שאמרו
פוטר  אני ואין ואם, אב מכיבוד פוטרך אני לך (=לאברהם),

ואם". אב מכיבוד כנעני.46)לאחר אינו 47)עבד
אביו. אחר "הכל 48)מתייחס א) סב, (יבמות שאמרו כמו

פה  לכם שבו דכתיב: (=יחוס), חייס לו שאין בעבד מודים
פט"ו, אישות הל' והשווה לחמור". הדומה עם - החמור עם

יחוס". לו אין "שהעבד הרי 49)ה"ו: ונתגיירו, והבן האב
וב"אור  ביניהם. קרבה יחס כל שאין שנולד", כ"'קטן הם
"יש  א) צט, (יבמות שאמרו ממה לזה, ראיה הביא שמח"

לקח  ישראל כיצד? כתובתה, אמו להגבות אביו את מוכר
ונשאה, השפחה את ושחרר בן, ולהם השוק מן ושפחה עבד
את  מוכר (=הבן) זה נמצא - לבנה נכסיו כל וכתב ועמד

לבזותו. לו שמותר הרי - כתובתה" לאמו להגבות אביו
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שליח 50) נעשה הבן "אין ב): פה, (סנהדרין שאמרו כמו
בסמוך  וכמבואר ולקללו", להכותו לאביו ביתֿדין) (שמש
נענשה  אמנו שרחל מצינו, ב קסד, ויצא פרשת ובזוהר הי"ג.
התרפים, את ממנו בלקחה אביה לבן את שציערה על
ולא  מתה ולכן אלילים, מעבודת להפרישו שנתכוונה למרות
רמא  סי' ליו"ד ברכה (שיורי בנה בנימין את  לגדל זכתה

ד). כז)51)סעיף כב, (שמות שנאמר א, עמ' שם סנהדרין
שעובר  וזה עמך, מעשה בעושה - תאור" לא בעמך "ונשיא
לקללתו. הכאתו ומדמים עמך, מעשה עושה אינו - עבירה

בהכאתו. כך פטור, - שבקללתו גרוע 52)כשם זה אין
אביו  שהמכה ואע"פ חייב. שהוא מותו לאחר אביו ממקלל

א  - פטור מיתתו עד לאחר חייב שאינו משום אלא זה ין
חי  זה אבל חבורה, אין מיתה ולאחר חבורה, בו שיעשה

ב). עמ' שם (רש"י למות שסופו אלא והתורה 53)הוא
שראוי  שבעמך, במקויים - בעמך" "ונשיא אמרה:
לקמן  והשווה וברש"י). (שם דינו שנגמר זה ולא להתקיים,
לו  ואין כהרוג הוא הרי דינו, שנגמר מי "שכל ה"ט: פ"ז,

הבושה.54)דם". גודל לפי מבייש כל שחייב בקנס
היורשים, לבנים הקנס לתת חייב שהמבייש רבינו וכוונת
שאמרו  וכמו אביהם, את בביישו בושה להם גרם שהרי
חייב", שנתו) (=תוך ומת ישן "ביישו א) פה, (סנהדרין
חובל  שבהל' אלא כאן. והואֿהדין בניו, נתביישו שהרי
ולא  שנתו בתוך מת "ואם רבינו: כותב ה"ג, פ"ג ומזיק
מן  זו בושת גובים אין שביישו, בזה הרגיש ולא הקיץ
משום  מידם", מוציאים אין היורשים תפסו ואם המבייש,
ומספק  ב. פו, בבבאֿקמא נפשטה שלא בעיא היא שזאת
בקנס  חייב כאן: רבינו שהדגיש וזהו זו, בושת גובים אין
תפסו  ואם גובים, שאין ומת" ישן "בייש כדין המבייש,

מידם. מוציאים אין - היורשים

.‚È‰È‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ‰¯·Ú ÏÚ Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·Ú»«»ƒ¿ƒ«¬≈»∆ƒ»∆»¿»»
ÔfÁ ‡e‰55Ì‡ ÔÎÂ .Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï - ÌÈic‰ ÈÙÏ «»ƒ¿≈««»ƒ…«∆»¿≈ƒ

Èec e·iÁ˙56ÛÁ„È ‡ÏÂ .Ì˙BcÏ ÁÈÏL ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿∆»ƒ«¿«»¿…ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏLa Ì˙B‡ ‰f·È ‡ÏÂ Ì˙B‡»¿…¿«∆»ƒ¿ƒ≈ƒ««ƒ

‰·eLz eOÚ ‡ÏÂ CÎÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L57. ∆≈¿ƒ¿»¿…»¿»

סנהדרין 55) הל' לעיל ראה הדיינים. עלֿפי המכה שמש,
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הי"א. או 56)פט"ז, ביתֿהדין, לפסקֿדין ציית שלא על
הי"ב, פ"ו תורה תלמוד הל' ראה וכדומה, החכם  שביזה
פ"ז, (שם בשמתא" יהיה "פלוני עליו: שאומרים והי"ד,

כשעשה,57)ה"ב). ד"ה ב כב, ביבמות ה'תוספות' ולדעת
תשובה. כשעשו אלא לקללם איסור אין

.„È˜Ïe B˙Bk‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ Ôa‰ ÔÈ‡ ÏkÏıeÁ ,BÏÏ «…≈«≈«¬∆»ƒ«¿«¿«¿
ÁÈcÓe ˙ÈÒnÓ58‡ÏÂ ÏÓÁ˙ ‡Ï :‰¯Bz ‰¯Ó‡ È¯‰L . ƒ≈ƒ«ƒ«∆¬≈»¿»»…«¿…¿…

ÂÈÏÚ ‰qÎ˙59. ¿«∆»»

שהדיח 58) או לעבודהֿזרה חבירו את מסית אביו היה אם
יד. יג, דברים ראה לעבדה, העיר אנשי סנהדרין 59)רוב

פ"ב  ליבמות ברי"ף אולם מדיח, הוזכר לא ושם ב. פה,
ומדיח, ממסית חוץ מביא: ב) כב, דף של לסוגיא (השייך

קלד. סימן סוף בלק, פרשת בשאילתות וכן

.ÂË,„ÈÓz Ba eÈ‡¯ Ck - B·Ï ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ
‰Ï‡‰ ˙Úe·La BÚÈaLÓ BÈ‡L60‡a ‰Ê È¯‰L , ∆≈«¿ƒƒ¿«»»»∆¬≈∆»

da ÔÈ‡L ‰Úe·L BÚÈaLÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙ÏÏ˜Ï¿ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ¿»∆≈»
‰Ï‡61e¯‡a ¯·Îe .62ÔÈ‡ - Ba ˙‡ ‚¯‰L ·‡‰L , »»¿»≈«¿∆»»∆»«∆¿≈

Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ‚¯‰ ÏL ÂÈÁ‡Ó „Á‡63ÏÚ ‡ÏÂ . ∆»≈∆»∆∆¡»«¬∆≈«»¿…«
‡l‡ ,‰¯Bz ‰„Èt˜‰ „·Ïa ‰ÏÏw‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰‡k‰«»»¿…««¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»∆»
elÙ‡ ,Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ‰f·Ó‰ ÏkL .ÔBÈfa‰ ÏÚ Û‡«««ƒ»∆»«¿«∆»ƒƒ¬ƒ
ÈtÓ ¯e¯‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÊÈÓ¯a elÙ‡Â ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»¬≈∆»ƒƒ

‰¯e·b‰64Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó ¯e¯‡ :¯Ó‡pL .65È¯‰Â . «¿»∆∆¡«»«¿∆»ƒ¿ƒ«¬≈
·‡Ï ‚ÚÏz ÔÈÚ :¯ÓB‡ ‡e‰66Ì‡ ˙‰wÈÏ Ê·˙Â67 ≈«ƒƒ¿«¿»¿»Àƒ¿«≈

˙ec¯Ó ˙kÓ ‰Ê ÏÚ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿≈¿≈ƒ¿««∆«««¿
e‡¯iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ68. ¿«¬¿ƒ«∆ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

a`l brlz oir xne` `ed ixde ,en`e eia` dlwn xex`"
."'ebe m` zdwil feaze

הפסוק  את הרמב"ם הביא מה לשם הרדב"ז, והקשה
בפסוק  הסתפק ולא כו'" לאב תלעג "עין מהכתובים

כו'". ואמו אביו מקלה "ארור מהתורה
שהרי  נח, בבני נאמר לא ואם אב כיבוד שחיוב לומר, ויש

אומרת ב.)הגמרא נו, נח,(סנהדרין בני עליהן שקיבלו "שבע
נח  שבני היינו ואם", אב וכיבוד ושבת דינין עליהן והוסיפו

ואם. אב כיבוד על נצטוו לא
אביו, בנח כבוד נהג שלא על חם נענש מדוע קשה וא"כ
שהגם  אלא אביו", לפני להשיב ש"קפץ על נענש לבן וכן
חיוב  עליהם שיש הרי ואם, אב כיבוד חיוב נח בני על שאין
כי  הנ"ל. בפסוק הרמב"ם משמיע זה ואת לבזותם, שלא
ללמוד  צריך היה כו'" תורה ניתנה לא "אלמלא נאמר הנה
הרמב"ם  שמביא והפסוק חיים, מבעלי הנהגות וכמה כמה
לבנ"י  אמנם כי ולאמו, לאביו ללעוג העורב בהנהגת מדבר
חיוב  אין נח בני ועל ואמו" אביו מקלה "ארור הציווי נאמר
ילמדו  ואותו - לבזותם שלא חיוב יש אבל ואם, אב לכבד

מהעורב.
(43 dxrd 155 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

לה',60) ארור הוא "הרי שאומר: קללה, עמה שיש שבועה
(הל' כלום" אצלי לזה יש אם חנון, ששמו למי ארור או

ה"ט). פי"א, חייב 61)שבועות שאיני בה'... נשבע הריני
וראה  רצט. סימן הגאונים מתשובת זה וכל (שם). כלום לזה
לומר  שהמנהג בשמם, שמביא ב, ס"ק רמא סי' ליו"ד בט"ז
לידי  תבוא שלא אחר, לאיש תביעתך הקנה התובע, לבן

אביך. ה"ג.62)קללת פ"א, רוצח את 63)בהל' להמית
א. יב, במכות ומקורו הגבורה 64)אביו, שכל הקב"ה,

ב). צח, (סנהדרין -65)שלו מקלה שם: רש"י ומפרש
אחיך. ונקלה לשון בעין.66)מזלזל, ברמיזה אפילו

עמים"67) יקהת "ולו מלשון: שבפניה, הקמטים לקבוץ
שם: במשלי הכתוב וסוף שם), וברש"י י. מט, (בראשית

נחל". עורבי ב 68)"יקרוה קי, בחולין שמצינו כמו
אביו  כבוד הוקיר שלא מי את להלקות, העמוד על שכפתו
בצדה  שכרה שמתן 'עשה' שעל שם שהעירו ואע"פ ואמו,
עליה, מוזהר שלמטה ביתֿדין אין ימיך) יאריכון (=למען
ודאי  ממש, בבזיון אבל וכיבוד. הוקרה להעדר בנוגע רק זה

שם). לחולין אריה" ("לב מרדות מכת אותו שמכים

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מותו.1) לאחר האב כיבוד ומוראם. ואם אב כיבוד דיני

שלא  ולדקדק בניו, על עולו להכביד שלא האב על החיוב
דעתם. שנטרפה בהורים להתנהג איך מכשול. לידי יביאם
עדיף. מהם מי ואם אב כיבוד אביו. בכבוד הממזר חיוב

אמו. בעל או אביו אשת כיבוד

.‡‡¯BÓ ÔÎÂ .‰ÏB„‚ ‰OÚ ˙ÂˆÓ - Ì‡Â ·‡ „eakƒ»»≈ƒ¿«¬≈¿»¿≈»
Ï˜L .Ì‡Â ·‡2B‡¯BÓ·e B„B·Îa ·e˙k‰ Ô˙B‡3. »»≈»«»«»ƒ¿¿»

ÈÈ ˙‡ „ak :·e˙ÎÂ ,En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak :·e˙k»«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿»«≈∆¿»
,e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :·e˙k Bn‡Â ÂÈ·‡·e .EB‰Ó≈∆¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒƒ»

„k .‡¯Èz EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙‡ :·e˙ÎÂ„B·k ÏÚ ‰evL C¯ ¿»∆¿»¡…∆ƒ»¿∆∆∆ƒ»«¿
‰eˆ Ck ,B‡¯BÓe ÏB„b‰ BÓL4Ì‡¯BÓe Ì„B·k ÏÚ5. ¿«»»»ƒ»«¿»»»

וכמוראו.3)השוה.2) ככבודו תימן: ובכת"י
ב.4) לב, רבי 5)קידושין אמר ה"א, פ"א פאה ובירושלמי

הקב"ה  שהעדיפו ואם אב כיבוד "גדול יוחאי: בר שמעון
(משלי  ונאמר אמך. ואת אביך את כבד נאמר: מכבודו, יותר
שחננך, ממה מכבדו אתה ממה מהונך, ה' את כבד ט): ג,
ומאכיל  ולולב... סוכה ועושה ופאה... שכחה לקט מפריש
בכולם. חייב אתה לך, יש אם הרעבים... ואת העניים את
אם  אבל...כיבוד מהן. באחת חייב אתה אין לך, אין ואם
אביך  את כבד - הון לך שאין בין הון, לך שיש בין ואם,

הפתחים". על מסבב אתה ואפילו אמך, ואת

.·Ûc‚Ó‰Â ,‰ÏÈ˜Òa - Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰6- «¿«≈»ƒƒƒ¿ƒ»¿«¿«≈
LÚa Ô˙B‡ ‰ÂL‰ ‰p‰ .‰ÏÈ˜Òa7Ì‡Ï ·‡ ÌÈc˜‰ . ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»»¿…∆ƒ¿ƒ»¿≈

„B·ÎÏ8‡¯BÓÏ ·‡Ï Ì‡ ÌÈc˜‰Â ,9Ì‰ÈML „nÏÏ . ¿»¿ƒ¿ƒ≈¿»¿»¿«≈∆¿≈∆
„B·ÎÏ ÔÈa ‡¯BÓÏ ÔÈa ,ÌÈÂL10. »ƒ≈¿»≈¿»

טוֿטז.6) כד, ויקרא ראה ה', את ב.7)מברך ל, קידושין
שאדם  בזמן בו... שותפים ששלשתם בדין, "וכן סיימו: ושם
עליכם, אני מעלה הקב"ה: אמר אמו, ואת אביו את מכבד

וכבדוני". ביניהם דרתי אביך 8)כאילו את כבד ככתוב:
אמך. תיראו.9)ואת ואביו אמו איש אלא 10)ככתוב:
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שמשדלתו  מפני מאביו יותר אמו את מכבד שהבן מתוך
ומתוך  לכיבוד; - לאם אב הכתוב הקדים לפיכך בדברים,
- תורה שמלמדו מפני מאמו, יותר מאביו מתיירא שהבן

א). לא, (שם האב למורא האם מורא הקב"ה הקדים

.‚„ÓBÚ ‡Ï - ‡¯BÓ ?„B·k e‰Ê È‡Â ,‡¯BÓ e‰Ê È‡≈∆»¿≈∆»»…≈
BÓB˜Óa11BÓB˜Óa ·LBÈ ‡ÏÂ ,12˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ , ƒ¿¿…≈ƒ¿¿…≈∆

ÂÈ¯·c ˙‡ ÚÈ¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÂÈ¯·c13,BÓLa BÏ ‡¯˜È ‡ÏÂ . ¿»»¿…«¿ƒ«∆¿»»¿…ƒ¿»ƒ¿
È¯Ó ‡a‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ ,B˙BÓa ‡ÏÂ ÂÈiÁa ‡Ï14‰È‰ . …¿«»¿…¿∆»≈«»»ƒ»»

˙‡ ‰pLÓ - ÌÈ¯Á‡ ÌLk Ba¯ ÌL B‡ ÂÈ·‡ ÌL≈»ƒ≈«¿≈¬≈ƒ¿«∆∆
ÌÓL15‡e‰L ÌLa ‡l‡ CÎa ¯‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È . ¿»≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¿»∆»¿≈∆
‡Ït16Ba ÔÈLc Ïk‰ ÔÈ‡L ,17ÔÈ‡¯BwL ˙BÓM‰ Ï·‡ ; ∆∆∆≈«…»ƒ¬»«≈∆¿ƒ

‰LÓ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ÔB‚k ,ÌÚ‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆»»¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…∆
Ô‰a ‡¯B˜ - ÔÓÊ ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿»¿«≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï18ÌeÏk CÎa ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lL19e‰Ê È‡ . «¬≈ƒ∆…¿»»¿≈¿»¿≈∆
ÏMÓ - ‰qÎÓe LÈaÏÓ ,‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó ?„B·k»«¬ƒ«¿∆«¿ƒ¿«∆ƒ∆

·‡‰20ÔÈÙBk - ÔaÏ ÔBÓÓ LÈÂ ,·‡Ï ÔBÓÓ ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈»»»¿≈»«≈ƒ
ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÊÂ B˙B‡21‡ÈˆBÓe . ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«∆»ƒ

ÌÈLnM‰L ÌÈ¯·c‰ ¯‡La BLnLÓe ÒÈÎÓe«¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆««»ƒ
·¯‰ ˙‡ Ô‰a ÌÈLnLÓ22‡e‰L C¯„k ÂÈtÓ „ÓBÚÂ . ¿«¿ƒ»∆∆»«¿≈ƒ»»¿∆∆∆

Ba¯ ÈtÓ „ÓBÚ23. ≈ƒ¿≈«

חבריו 11) עם זקנים בסוד שם לעמוד לו, המיוחד במקום
לו  המיוחד במקום או ב) לא, לקידושין (רש"י בעצה

ב). סעיף רמ סי' (יו"ד לו 12)להתפלל המיוחד במקום
שם). (יו"ד בביתו אחר 13)להסב וחכם אביו היה אם

אבא, דברי לי נראים יאמר: לא הלכה, בדבר חלוקים
על  להשיב לו יש אם אלא דבריו, את כמכריע שנראה
הובא  הרמ"ה וכפירוש ב לא, (קידושין משיב - החולק

ומפרש 14)בכסףֿמשנה). אביו", שם משנה - "חכם שם.
כך  אומר: אביו... שאמר הלכה דבר לומר בא אם רש"י:

ה"ה. לקמן וראה מורי, אבא אחרים,15)אמר של
זלזול  כאן ויש רבו, או אביו את שקורא יחשוב שהשומע
הובאו  הגאונים" ב"תשובות רבינו דברי ומקור (רדב"ז).
הרא"ש  בתוספות וכן אביי, ערך ב"הערוך" דבריהם
"אביי", אחיו: בן לתלמידו קרא שרבה א, יד , להוריות
אבי  של שמו שגם מפני - נחמני היא: האמיתי ששמו אע"פ
אביו, כבוד מפני בשמו לקראו רצה ולא נחמני, היה: רבה
ויצא  אבי, שקורא: כאדם ארמית, בלשון אביי אותו: וקרא
בשמו  לו קרא אביי, של חבירו שהיה ורבא אביי. מזה:
ס"ק  רמ, סי' ליו"ד הגר"א (ביאור א לג, שבת ראה נחמני,
כנחמני. והלכתא ד"ה ברש"י ב לד, גיטין וראה ז),

הכתוב 16) כלשון האנשים, שמות משאר ומובדל מופלא
פלאי". "והוא יח), יג, שכן 18)רגילים.17)(שופטים

"שמעון  מותו: לפני אמר שרבי ב) קג, (כתובות מוצאים אנו
הל' והשווה ורבו. אביו שם היה שזה למרות חכם", - בני

ה"ה. פ"ה, תורה אפילו 19)תלמוד - שבפניו מזה, משמע
נזהר  העם את ראינו ולא לאחרים, לקרוא אסור אלה בשמות
להם  שקורא אלא אינו האיסור שכל ממליץ, והרדב"ז בזה?
כבוד, דרך אותם קורא אם אבל כבוד, תואר בלא בשמם
שום  בזה אין בערבית, - אברהם "סידי" או אברהם, ר' כגון

ורבו. לאביו שם.20)זלזול הרי"ף וכפסק א. לב, קידושין
- כיס"? בחסרון אביך... את "כבד שם: ששנינו ואע"פ
בגמרא  כמבואר לשמשו, כדי ממלאכתו הבן לביטול הכוונה

כמבואר 21)שם. הצדקה, על שכופים צדקה, בתורת
ובירושלמי  ה"י. פ"ז, עניים מתנות ובהל' ב. מט, בכתובות
כל  ויהיו "הלוואי בון: ב"ר יוסי רבי אמר ה"א, פ"א פאה
האב". את לזון הבן על שכופין כזו, לי ברורות השמועות

מים,22) של חבית לו למלאות "מותר ב: לח, נדרים
ט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (הגר"א וכו' הנר" את לו ולהדליק

עד 23) עיניו, מלוא מרחוק משיראנו מפניו, לעמוד שחייב
ה"ז. פ"ה, תורה תלמוד בהל' כמבואר ממנו, שיתכסה
צעדי  קול שומע כשהיה יוסף רב אמרו: ב לא, ובקידושין

שבאה. השכינה מפני אקום אמר: אמו,
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איבעיא  היא אביו" מפני לעמוד מהו רבו, והוא "בנו בגמרא
הבן, מפני עומד האב ש"אין פסק הרמב"ם נפשטה. שלא
זה  "ויעמדו כתב הרא"ש אבל אביו", בפני עומד הבן אבל
מרוטנבורג  המהר"ם על עליו "אמרו שם: ומביא זה", מפני
שאביו  רצה ולא אביו פני הקביל לא לגדולה שעלה שמיום

אליו". יבוא
הוא  אפילו אביו בכבוד חייב שבן לשיטתו, אזיל והרמב"ם

הי"א)רשע תלמידו.(פ"ו (רק) הוא אם ועאכו"כ ,
(65 dxrd 310 cenr d"g y"ewl itÎlr)

רבו.24) הוא שהבן וכדעת 25)למרות ב. לג, קידושין
הואיל  שם, הרא"ש ולדעת שם. בר"ן הובאה חננאל, רבינו
נפשטו, ולא בתלמוד שנשאלו בעיות הן אלו שאלות ושתי
ולכן  זה, מפני זה ויעמדו ולהחמיר, תורה ספק זה הרי
שמיום  מרוטנבורג, מאיר רבינו על "אמרו הרא"ש: ממשיך
יבוא  שאביו רצה ולא אביו, פני הקביל לא לגדולה, שעלה
התורה  לבזיון לחוש שיש ז, סעיף רמ סי' ביו"ד וכן אליו".
מזה. זה להתרחק להם ויש האב, בפני הבן יתבזה אם

הלכה.26) התחלת כאן תימן: בכת"י וכן קדומים, בדפוסים
את 27) וימלאו אביו, את שמכבדים המקום באנשי מכיר אם

בשמו. שיאמר בדברים עניני.28)רצונו את מהר לי סדרו
ללכת.29) צריך שיודע 31)שלחוני.30)שאני אע"פ

כאביו. באביו 32)שיכבדוהו הכבוד יתלה לי, צריך שהוא
וברש"י). ב לא, שאינו ולפיכך33)(קידושין יודע הוא אם
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שמשדלתו  מפני מאביו יותר אמו את מכבד שהבן מתוך
ומתוך  לכיבוד; - לאם אב הכתוב הקדים לפיכך בדברים,
- תורה שמלמדו מפני מאמו, יותר מאביו מתיירא שהבן

א). לא, (שם האב למורא האם מורא הקב"ה הקדים

.‚„ÓBÚ ‡Ï - ‡¯BÓ ?„B·k e‰Ê È‡Â ,‡¯BÓ e‰Ê È‡≈∆»¿≈∆»»…≈
BÓB˜Óa11BÓB˜Óa ·LBÈ ‡ÏÂ ,12˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ , ƒ¿¿…≈ƒ¿¿…≈∆

ÂÈ¯·c ˙‡ ÚÈ¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÂÈ¯·c13,BÓLa BÏ ‡¯˜È ‡ÏÂ . ¿»»¿…«¿ƒ«∆¿»»¿…ƒ¿»ƒ¿
È¯Ó ‡a‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ ,B˙BÓa ‡ÏÂ ÂÈiÁa ‡Ï14‰È‰ . …¿«»¿…¿∆»≈«»»ƒ»»

˙‡ ‰pLÓ - ÌÈ¯Á‡ ÌLk Ba¯ ÌL B‡ ÂÈ·‡ ÌL≈»ƒ≈«¿≈¬≈ƒ¿«∆∆
ÌÓL15‡e‰L ÌLa ‡l‡ CÎa ¯‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È . ¿»≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¿»∆»¿≈∆
‡Ït16Ba ÔÈLc Ïk‰ ÔÈ‡L ,17ÔÈ‡¯BwL ˙BÓM‰ Ï·‡ ; ∆∆∆≈«…»ƒ¬»«≈∆¿ƒ

‰LÓ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ÔB‚k ,ÌÚ‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆»»¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…∆
Ô‰a ‡¯B˜ - ÔÓÊ ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿»¿«≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï18ÌeÏk CÎa ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lL19e‰Ê È‡ . «¬≈ƒ∆…¿»»¿≈¿»¿≈∆
ÏMÓ - ‰qÎÓe LÈaÏÓ ,‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó ?„B·k»«¬ƒ«¿∆«¿ƒ¿«∆ƒ∆

·‡‰20ÔÈÙBk - ÔaÏ ÔBÓÓ LÈÂ ,·‡Ï ÔBÓÓ ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈»»»¿≈»«≈ƒ
ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÊÂ B˙B‡21‡ÈˆBÓe . ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«∆»ƒ

ÌÈLnM‰L ÌÈ¯·c‰ ¯‡La BLnLÓe ÒÈÎÓe«¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆««»ƒ
·¯‰ ˙‡ Ô‰a ÌÈLnLÓ22‡e‰L C¯„k ÂÈtÓ „ÓBÚÂ . ¿«¿ƒ»∆∆»«¿≈ƒ»»¿∆∆∆

Ba¯ ÈtÓ „ÓBÚ23. ≈ƒ¿≈«

חבריו 11) עם זקנים בסוד שם לעמוד לו, המיוחד במקום
לו  המיוחד במקום או ב) לא, לקידושין (רש"י בעצה

ב). סעיף רמ סי' (יו"ד לו 12)להתפלל המיוחד במקום
שם). (יו"ד בביתו אחר 13)להסב וחכם אביו היה אם

אבא, דברי לי נראים יאמר: לא הלכה, בדבר חלוקים
על  להשיב לו יש אם אלא דבריו, את כמכריע שנראה
הובא  הרמ"ה וכפירוש ב לא, (קידושין משיב - החולק

ומפרש 14)בכסףֿמשנה). אביו", שם משנה - "חכם שם.
כך  אומר: אביו... שאמר הלכה דבר לומר בא אם רש"י:

ה"ה. לקמן וראה מורי, אבא אחרים,15)אמר של
זלזול  כאן ויש רבו, או אביו את שקורא יחשוב שהשומע
הובאו  הגאונים" ב"תשובות רבינו דברי ומקור (רדב"ז).
הרא"ש  בתוספות וכן אביי, ערך ב"הערוך" דבריהם
"אביי", אחיו: בן לתלמידו קרא שרבה א, יד , להוריות
אבי  של שמו שגם מפני - נחמני היא: האמיתי ששמו אע"פ
אביו, כבוד מפני בשמו לקראו רצה ולא נחמני, היה: רבה
ויצא  אבי, שקורא: כאדם ארמית, בלשון אביי אותו: וקרא
בשמו  לו קרא אביי, של חבירו שהיה ורבא אביי. מזה:
ס"ק  רמ, סי' ליו"ד הגר"א (ביאור א לג, שבת ראה נחמני,
כנחמני. והלכתא ד"ה ברש"י ב לד, גיטין וראה ז),

הכתוב 16) כלשון האנשים, שמות משאר ומובדל מופלא
פלאי". "והוא יח), יג, שכן 18)רגילים.17)(שופטים

"שמעון  מותו: לפני אמר שרבי ב) קג, (כתובות מוצאים אנו
הל' והשווה ורבו. אביו שם היה שזה למרות חכם", - בני

ה"ה. פ"ה, תורה אפילו 19)תלמוד - שבפניו מזה, משמע
נזהר  העם את ראינו ולא לאחרים, לקרוא אסור אלה בשמות
להם  שקורא אלא אינו האיסור שכל ממליץ, והרדב"ז בזה?
כבוד, דרך אותם קורא אם אבל כבוד, תואר בלא בשמם
שום  בזה אין בערבית, - אברהם "סידי" או אברהם, ר' כגון

ורבו. לאביו שם.20)זלזול הרי"ף וכפסק א. לב, קידושין
- כיס"? בחסרון אביך... את "כבד שם: ששנינו ואע"פ
בגמרא  כמבואר לשמשו, כדי ממלאכתו הבן לביטול הכוונה

כמבואר 21)שם. הצדקה, על שכופים צדקה, בתורת
ובירושלמי  ה"י. פ"ז, עניים מתנות ובהל' ב. מט, בכתובות
כל  ויהיו "הלוואי בון: ב"ר יוסי רבי אמר ה"א, פ"א פאה
האב". את לזון הבן על שכופין כזו, לי ברורות השמועות

מים,22) של חבית לו למלאות "מותר ב: לח, נדרים
ט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (הגר"א וכו' הנר" את לו ולהדליק

עד 23) עיניו, מלוא מרחוק משיראנו מפניו, לעמוד שחייב
ה"ז. פ"ה, תורה תלמוד בהל' כמבואר ממנו, שיתכסה
צעדי  קול שומע כשהיה יוסף רב אמרו: ב לא, ובקידושין

שבאה. השכינה מפני אקום אמר: אמו,
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איבעיא  היא אביו" מפני לעמוד מהו רבו, והוא "בנו בגמרא
הבן, מפני עומד האב ש"אין פסק הרמב"ם נפשטה. שלא
זה  "ויעמדו כתב הרא"ש אבל אביו", בפני עומד הבן אבל
מרוטנבורג  המהר"ם על עליו "אמרו שם: ומביא זה", מפני
שאביו  רצה ולא אביו פני הקביל לא לגדולה שעלה שמיום

אליו". יבוא
הוא  אפילו אביו בכבוד חייב שבן לשיטתו, אזיל והרמב"ם

הי"א)רשע תלמידו.(פ"ו (רק) הוא אם ועאכו"כ ,
(65 dxrd 310 cenr d"g y"ewl itÎlr)

רבו.24) הוא שהבן וכדעת 25)למרות ב. לג, קידושין
הואיל  שם, הרא"ש ולדעת שם. בר"ן הובאה חננאל, רבינו
נפשטו, ולא בתלמוד שנשאלו בעיות הן אלו שאלות ושתי
ולכן  זה, מפני זה ויעמדו ולהחמיר, תורה ספק זה הרי
שמיום  מרוטנבורג, מאיר רבינו על "אמרו הרא"ש: ממשיך
יבוא  שאביו רצה ולא אביו, פני הקביל לא לגדולה, שעלה
התורה  לבזיון לחוש שיש ז, סעיף רמ סי' ביו"ד וכן אליו".
מזה. זה להתרחק להם ויש האב, בפני הבן יתבזה אם

הלכה.26) התחלת כאן תימן: בכת"י וכן קדומים, בדפוסים
את 27) וימלאו אביו, את שמכבדים המקום באנשי מכיר אם

בשמו. שיאמר בדברים עניני.28)רצונו את מהר לי סדרו
ללכת.29) צריך שיודע 31)שלחוני.30)שאני אע"פ

כאביו. באביו 32)שיכבדוהו הכבוד יתלה לי, צריך שהוא
וברש"י). ב לא, שאינו ולפיכך33)(קידושין יודע הוא אם
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באביו, יתלה אל עצמו, כדבר אביו בדבר למקום נשמע
שם). (רש"י גנאי אלא לו שאינו

.‰‰È‰ ?„ˆÈk .B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ B„aÎÏ ·iÁÂ¿«»¿«¿¬ƒ¿««≈«»»
‰ÚeÓL ¯·c ¯ÓB‡34¯Ó‡ Ck :¯Ó‡È ‡Ï - ÂÈtÓ ≈¿«¿»ƒƒ……«»»«

˙¯tk È‡ ,È¯Ó ‡a‡ ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡ ‡l‡ ;‡a‡«»∆»≈»»««»»ƒ¬ƒ«»«
B·kLÓ35¯OÚ ÌÈL CB˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿¿≈»»

L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï Ï·‡ ;B˙˙ÈÓ ¯Á‡lL L„Á36 …∆∆¿««ƒ»¬»¿««¿≈»»…∆
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ BB¯ÎÊ :¯ÓB‡ -37. ≈ƒ¿¿«≈»»«»

הלכה.34) על 35)דבר לבוא הראוי רע כל יבוא עלי
אומר: ישמעאל "רבי מ"א: פ"ב, בנגעים זה וכעין נפשו.

כפרתם". אני ישראל, שקיבל,36)בני מה קיבל שכבר
חודש. י"ב אלא בגיהנם ישראל רשעי משפט שאין

שיש 37) מוסיף ט, סעיף רמ סי' וביו"ד וברש"י. שם
(ס"ק  שם הט"ז וכתב כנ"ל. להזכיר בכתיבה אפילו להחמיר
הבא, העולם לחיי לברכה זכרונו הוא: הגמרא שנוסח יג)
וצריך  הלמ"ד, מחסרים זלה"ה החותמים: אלה ולפיכך

זללה"ה. לחתום:

.Â„B·ÎÂ ‡¯BÓa ÔÈ·iÁ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡38; ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»«»ƒ¿»¿»
d„Èa ÔÈ‡ ‰M‡‰Â ,˙BOÚÏ B„Èa LÈ LÈ‡‰L ‡l‡∆»∆»ƒ≈¿»«¬¿»ƒ»≈¿»»

‰ÈÏÚ ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯ È¯‰L ,˙BOÚÏ39Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¬∆¬≈¿¬≈ƒ»∆»¿ƒ»ƒ
Ì‰ÈL È¯‰ - ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙40ÌÈÂL41. ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»¬≈¿≈∆»ƒ

שנים.38) כאן הרי - תיראו" ואביו אמו "איש נאמר: שהרי
חייבת 39) מקפיד, בעלה אין ואם לו. שמשועבדת בעלה,

יט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (ש"ך האיש כמו האפשרי דבר בכל
והאשה.40) לנתאלמנה 41)האיש ובנוגע ב. ל, קידושין

ה"א. פ"א, פאה בירושלמי מקורו -

.ÊÏL ÒÈk eÏË elÙ‡ ?Ì‡Â ·‡ „eak ‡e‰ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»ƒ»»≈¬ƒ»¿ƒ∆
ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï - ÌiÏ ÂÈÙa eÎÈÏL‰Â BlL ÌÈ·e‰Ê42, ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»…«¿ƒ≈

¯ÚˆÈ ‡ÏÂ43Ïa˜È ‡l‡ ;Ìc‚k ÒÚÎÈ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ¿…¿«≈ƒ¿≈∆¿…ƒ¿«¿∆¿»∆»¿«≈
·e˙k‰ ˙¯Êb44‰È‰ elÙ‡ ?Ô‡¯BÓ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .˜zLÈÂ ¿≈««»¿ƒ¿…¿«≈»»»¬ƒ»»

L·BÏ45˙B„eÓÁ ÌÈ„‚a46,Ï‰w‰ ÈÙa L‡¯a ·LBÈÂ ≈¿»ƒ¬¿≈¿…ƒ¿≈«»»
Bn‡Â ÂÈ·‡ ‡·e47e˜¯ÈÂ BL‡¯a e‰ek‰Â ÂÈ„‚a eÚ¯˜Â »»ƒ¿ƒ¿»¿¿»»¿ƒ¿…¿»¿

˜zLÈ ‡l‡ ,ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï - ÂÈÙa48„ÁÙÈÂ ‡¯ÈÈÂ ¿»»…«¿ƒ≈∆»ƒ¿…¿ƒ»¿ƒ¿«
¯Oa CÏÓ el‡L .CÎa e‰evL ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏnÓƒ∆∆«¿≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»∆ƒ∆∆»»
‰È‰ ‡Ï - ‰fÓ ¯˙È ¯ÚˆÓ ‡e‰L ¯·c ÂÈÏÚ ¯Êb Ì„Â»»»«»»»»∆¿«≈»≈ƒ∆…»»

Òk¯ÙÏ ÏBÎÈ49‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ;¯·ca »¿«¿≈«»»«»…∆¿ƒ∆»«¿»»
.BBˆ¯k ÌÏBÚ‰»»ƒ¿

אב 42) שכיבוד ה"ג לעיל פסק שרבינו ואע"פ א. לב, שם
ולהכלימו  לצערו לבן אסור זאת בכל - האב משל אלא אינו
לצער, כיבוד בין יש הבדל כי שלו. הוא כשהכיס אפילו
לצערו  לבן אסור ממונו כל את לו מאבד הוא שאפילו
"ויזרקנו  שם... בגמרא רבינו וגירסת ורדב"ז). (כסףֿמשנה
הא  וכי (=שונה), שאני מכלימו מכלימו? ואינו בפניו לים
ולדעת  יח). ס"ק רמ סי' ליו"ד הגר"א (ביאור וכו' דרבה"
הארנק  את האב שהשליך אחרי רבינו, כוונת הלחםֿמשנה,
טרם  ודאי אבל היה", שהיה "מה כי לצערו, לבן אסור
ולמנעו  להכלימו לבן מותר הכיס, את להשליך שהספיק

בו  שיש כיבוד על מצווה אינו כי ממונו, את מלהפסיד
רמ. סי' יו"ד בטור הרמ"ה דעת וכן כיס, חסרון

יצעוק.43) תימן: ואת 44)ובכת"י אביך את כבד שאמר:
וגו'. שי"א,45)אמך בויניציאה וכן ר"מ, רומי בדפוס

בסוגריים. הקפתיה ולפיכך הפיסקה, כל מלשון 46)חסרה
טו. כז, בבראשית אמו.47)הכתוב או תימן: בכת"י

אבל 48) א: ס"ק שם ביו"ד הש"ך וכתב א. לא, קידושין
בדין. לתבעו (לבן) ולהתחבט.49)מותר להתלבט

שתנענע  - וברגל" ביד שתפרכס "עד מ"ו: פ "ב, ובחולין
באבריה.

.Á„ÈaÎ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ,eÈeËˆ CÎaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»ƒ¿«ƒ»¿»»¿«¿ƒ
ÂÈa ÏÚ BlÚ50Ì‡È·È ‡lL ,Ì‰nÚ B„B·Îa ˜c˜„Ïe À«»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆∆…¿ƒ≈
ÏBLÎÓ È„ÈÏ51ÌlÚ˙ÈÂ ÏÁÓÈ ‡l‡ ,52ÏÁÓL ·‡‰L ; ƒ≈ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆»»∆»«

ÏeÁÓ B„B·k - B„B·k ÏÚ53. «¿¿»

מדאי.50) יותר מהם לו 51)לדרוש לשמוע שיסרבו
בו. בכבודו.52)ויבעטו פגע א.53)אם לב, קידושין

תקנד). ח"א (רדב"ז כיבדו לא אם מעונש, הבן ונפטר

.ËB˙B‡ ÔÈcÓ - ÏB„‚ Ba ‰kn‰Â54‡e‰ È¯‰L , ¿««∆¿»¿«ƒ∆¬≈
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ ¯·BÚ55. ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

מהציבור,54) מרוחק והוא בשמתא", זה "פלוני לו: אומרים
תורה  תלמוד בהל' כמבואר אמות, בארבע עמו יושבים ואין

וה"ד. ה"ב, יוסף'55)פ"ז וב'נמוקי בו, שיבעט שגורם
יצר  בפני לעמוד יוכל לא "שמא מפרש: א יז, קטן למועד
עשתה  וכן מיתה". ויתחייב אביו על ידו ויגביה הרע,
אמרה: הגדול, בנו את מכה אדם כשראתה רבי, של שפחתו
גדול  נקרא ואינו שם). קטן (מועד כשמתא זה אדם יהא
א  ל, לקידושין (רש"י שנה כד או כב אחר רק זה, לעניין
אפילו  נשוי, וכשהוא כ). סעיף רמ סי' וביו"ד משיתסר, ד"ה
סח). סימן שם, לקידושין (רש"ל גדול נקרא זה מגיל פחות

.È‰Ù¯ËpL ÈÓ56ÏczLÓ - Bn‡ ÏL B‡ ÂÈ·‡ ÏL BzÚ„ ƒ∆ƒ¿¿»«¿∆»ƒ∆ƒƒ¿«≈
È‡ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÌÁ¯iL „Ú ÌzÚ„ ÈÙk Ì‰nÚ ‚‰Ïƒ¿…ƒ»∆¿ƒ«¿»«∆¿À«¬≈∆¿ƒƒ
CÏÈÂ ÌÁÈpÈ - ¯˙BÈa ehzLpL ÈtÓ „ÓÚÏ BÏ ¯LÙ‡∆¿»«¬…ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿≈≈

BÏ57Ì‰Ï Èe‡¯k Ì‚È‰‰Ï ÌÈ¯Á‡ ‰eˆÈÂ ,58. ƒ«∆¬≈ƒ¿«¿ƒ»»»»∆

אם 57)נתבלבלה.56) לו היתה אסי רב ב: לא, קידושין
לו: אמרה לה. עשה תכשיטין, רוצה אני לו: אמרה זקנה,
לארץ  והלך עזבה כמוך, יפה שיהיה לגבר, להנשא רוצה אני

אין 58)ישראל. קובל: והראב"ד וההגינות. המוסר מצד
לשמרם, יצוה למי ויניחם, ילך הוא אם נכונה, הוראה זו
אינה  לבנה, ביחס שדווקא רבינו, על ממליץ והרדב"ז
אחרים  אבל בה, לגעור יכול אינו וגם ממנו, מתביישת
ומעשים  משטותה, תחזור הכאה ע"י ואפשר בה, גוערים
פעולות  לעשות לו איֿאפשר הבן אבל בזה, כיוצא יום בכל

וצודקים. נכונים רבינו דברי נמצאו אלו,

.‡È¯ÊÓn‰59Èt ÏÚ Û‡ ,B‡¯BÓe ÂÈ·‡ „B·Îa ·iÁ ««¿≈«»ƒ¿»ƒ»««ƒ
¯eËt ‡e‰L60‰OÚiL „Ú B˙ÏÏ˜Â B˙kÓ ÏÚ ∆»««»¿ƒ¿»«∆«¬∆

‰·eLz61elÙ‡ .62- ˙B¯·Ú ÏÚ·e ÚL¯ ÂÈ·‡ ‰È‰ ¿»¬ƒ»»»ƒ»»««¬≈
epnÓ ‡¯È˙Óe B„aÎÓ63‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·BÚ e‰‡¯ . ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆»»≈«ƒ¿≈»
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‰¯Bz È¯·c ÏÚ z¯·Ú ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï -64‡l‡ ! ……««»»«¿»«ƒ¿≈»∆»
‡e‰ el‡k ?CÎÂ Ck ‰¯Bza ·e˙k ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È…««»»«»»¿»¿ƒ

B¯È‰ÊÓk ‡ÏÂ ,epnÓ Ï‡BL65. ≈ƒ∆¿…¿«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`xiizne ecakn zexiar lrae ryx eia` did elit`y"
."epnn

תשובה  עשה שלא זמן כל רשע, ש"אביו כתב ה'טור' אבל
בכבודו". חייב אינו

הפירושים  בשני לכאורה תלויה שמחלוקתם לומר ויש
הקדים  "ולמה א. בחרן". תרח "וימת הפסוק על ברש"י
הדבר  יהיה שלא אברם, של ליציאתו תרח של מיתתו
כו'". אביו כבוד את אברם קיים לא ויאמרו לכל, מפורסם

מתים". קרויים בחייהם שהרשעים "ועוד, ב.
לדעת  מתאים מפורסם", הדבר יהיה ש"שלא התירוץ
אבל  לכבדו, שלא סיבה אינו רשע שהיה זה כי הרמב"ם
לדעת  מתאים מתים" קרויים בחייהם ש"הרשעים התירוץ

רשע. אביו בכבוד חיוב שאין ה'טור'
(309 cenr d"g y"ewl itÎlr)

והוליד 59) אחותו על אביו שבא כגון ערוה, מאיסור שנולד
זה. לא 61)ממיתה.60)את בעמך "ונשיא שנאמר:

עושה  אינו ערוה, על שבא וזה עמך. מעשה בעושה - תאור"
ב). כב, (יבמות תשובה עשה שלא עוד כל - עמך מעשה

שאפילו.62) תימן: ליבמות 63)בכת"י הרי"ף פסק וכן
עשה  כשלא וקללתו, הכאתו על פטור שהבן אע"פ שם,
חזר  כשלא אפילו בהכאתו, יש איסור אבל - תשובה אביו
הבן  אין "לכל ב): פה, (סנהדרין ששנינו כמו בתשובה,
וראה  ממסית". חוץ ולקללו להכותו לאביו שליח נעשה
שבהל' ואע"פ מט. אות שם ובביאורנו הי"ב, פ"ה לעיל
וטלית  פרה אביהם להם "הניח רבינו: פסק ה"ד, פ"ד מלוה
כבוד  מפני להחזיר חייבים המסוים, דבר וכל ריבית של
לא  אם אבל תשובה... כשעשה אמורים דברים במה אביהם,
המסוים  דבר ואפילו לכבודו, חוששים אין תשובה, עשה
שאינם  הרי - א סב, בבבאֿמציעא ומקורו מחזירים". אין
שאינו  תשובה, בלא כשמת מדובר שם בכבודו? חייבים
חי, כשאביו מדובר וכאן עיוות, אשר את לתקן עוד יכול

והדבר ויש למפרע, עבר הבן ונמצא בתשובה, שיחזור תקוה
ראיה  הביא שמח" וב"אור (רדב"ז). מצטער שהחי ברור,
עא, בסנהדרין שכן אביו, בכבוד חייב שממזר רבינו לדעת
אסורה  שהיא כגון לאביו, ראויה אינה אמו שאם אמרו: א
הוא  מהם הנולד (שהבן ביתֿדין מיתת או כרת בעונש עליו
לקולם, שמע ולא חטא אם ומורה, כסורר הבן נידון ממזר),
והרי  וגו', בקולנו שומע איננו ומורה סורר זה בננו ככתוב:
אביו, אצל נמצאת אמו שהרי תשובה, אביו עשה לא שם
ענשו  כל והרי לקולם, שמע לא אם נתחייב זאת ובכל
ואמו  אביו רצו אם שהרי הורים, כיבוד מצד מתחייב
ממזר  שגם ומכאן ה"ח, פ"ז לקמן ראה לו, מוחלים למחול,

ואם. אב כיבוד על וגם 64)מצווה בכך, מצערו שהרי

בכבודו. ולא 65)פוגע מעצמו יבין והוא א. לב, קידושין
יא). סעיף רמ סי' (יו"ד יתבייש

.·ÈÔÈa ,‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·ÚÏ ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«»ƒ«¬…«ƒ¿≈»≈
˙ÂˆÓ Ïh·Ï B‡ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ BÏ ¯Ó‡L∆»««¬…«ƒ¿«…«¬∆¿«≈ƒ¿«

Ì‰È¯·c ÏL elÙ‡ ,‰OÚ66.BÏ ÚÓLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¬≈¬ƒ∆ƒ¿≈∆¬≈∆…ƒ¿«
e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡Â e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿»ƒƒ»¿∆«¿…«ƒ¿…

È„B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÎlk -67. À¿∆«»ƒƒ¿ƒ

שבת,66) של נר או חנוכה נר הדלקת כגון החכמים, של
ה"א. פ"ה, שבת הל' ובבבאֿמציעא 67)ראה א. ו, יבמות

בכבודי". חייבים כולכם - אלהיכם ה' "אני הדגישו: א לב,
של  מצוות ואפילו כולכם. ד"ה ב ה, ליבמות רש"י וראה
"לא  יב): יז, (דברים ציותה והתורה הואיל - "דבריהם"
תורה  כדברי הם הרי לך", יגידו אשר הדבר מן תסור
הדברים  "ואחד ה"ב: פ"א, רבינו וכלשון (כסףֿמשנה),
והעובר  להם, לשמוע מצותֿעשה לתורה... סייג שעשאום

בלאֿתעשה". עובר מהם, אחד כל על

.‚È˙BOÚÏ B„Èa LÈÂ !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿≈¿»«¬
‰ÂˆÓ68ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ ‰OÚzL ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡ Ì‡ : ƒ¿»ƒ∆¿»«ƒ¿»∆≈»∆«¿≈¬≈ƒ

‰ÂˆÓ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ;ÂÈ·‡ „B·Îa ˜qÚ˙ÈÂ ,‰OÚz -≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿»
˜qÚ˙È - d˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÂˆÓ ÈtÓƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈»¬≈ƒ«¬»ƒ¿«≈
¯·„a ÌÈ·iÁ ÂÈ·‡Â ‡e‰L ;ÂÈ·‡ „B·k ÁÈpÈÂ ‰Âˆna«ƒ¿»¿«ƒ«¿»ƒ∆¿»ƒ«»ƒƒ¿«

‰ÂˆÓ69Ì‡Â ·‡ „eakÓ ÏB„b ‰¯Bz „eÓÏ˙Â .70. ƒ¿»¿«¿»»ƒƒ»»≈

ללוותו.68) או המת את לקבור א.69)כגון לב, קידושין
אפילו  עובר, זמנה אין שאילו עובר, שזמנה במצוה זה וכל
ואח"כ  אביו, בכבוד תחילה עוסק לעשותה אחרים אין אם
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה המצוה לעשיית מתפנה הוא

כנגד 70) תורה "ותלמוד מ"א): פ"א, (פאה ששנינו כמו
יותר  תורה תלמוד "גדול אמרו: ב טז, ובמגילה כולם".
בבית  אבינו יעקב שהיה שנים אותן שכל ואם, אב מכיבוד
ביטול  על נענש" לא עבר), בבית תורה למד שנים (י"ד עבר
שנשתהה  השנים כל שאר ועל מאביו, כשפירש אביו, כיבוד

שם). (רש"י נענש לבן בבית

.„È:Bn‡ BÏ ‰¯Ó‡Â !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»ƒ
ÂÈ·‡ „B·Îa ˜ÒBÚÂ Bn‡ „B·k ÁÈpÓ - !ÌÈÓ È˜L‰«¿≈ƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îa ÔÈ·iÁ Bn‡Â ‡e‰L ÈtÓ ,‰lÁz71. ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ

הל'71) וראה א. כח, כריתות במשנה וכן א. לא, קידושין
פט"ו, מכבדת אישות שתהיה האשה, על ציוו "וכן ה"כ:

ויהיה  ממנו... מורא עליה ויהיה מדאי, ביותר בעלה את
מאביו, נתגרשה שאם ומובן, מלך". או שר כמו בעיניה
כמבואר  יקדים, שירצה מהם ולאיזה שוה, שניהם כבוד

יד. סעיף רמ, סי' ביו"ד להלכה נפסק וכן שם, בקידושין

.ÂËÈt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙‡ „aÎÏ Ì„‡ ·iÁ«»»»¿«≈∆≈∆»ƒ««ƒ
‰fL ;Ìi˜ ÂÈ·‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ dÈ‡L„B·k ÏÏÎa ∆≈»ƒ»¿«∆»ƒ«»∆∆ƒ¿«¿

ÂÈ·‡72˙Ói˜ Bn‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ ÏÚa „aÎÓ ÔÎÂ .73; »ƒ¿≈¿«≈««ƒ»¿«∆ƒ«∆∆
·iÁ BÈ‡ - d˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ï·‡74,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ¬»¿««ƒ»»≈«»ƒƒ¿≈¿ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îk ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ „B·Îa ·iÁ Ì„‡ ‰È‰iL75. ∆ƒ¿∆»»«»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ
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‰¯Bz È¯·c ÏÚ z¯·Ú ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï -64‡l‡ ! ……««»»«¿»«ƒ¿≈»∆»
‡e‰ el‡k ?CÎÂ Ck ‰¯Bza ·e˙k ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È…««»»«»»¿»¿ƒ

B¯È‰ÊÓk ‡ÏÂ ,epnÓ Ï‡BL65. ≈ƒ∆¿…¿«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`xiizne ecakn zexiar lrae ryx eia` did elit`y"
."epnn

תשובה  עשה שלא זמן כל רשע, ש"אביו כתב ה'טור' אבל
בכבודו". חייב אינו

הפירושים  בשני לכאורה תלויה שמחלוקתם לומר ויש
הקדים  "ולמה א. בחרן". תרח "וימת הפסוק על ברש"י
הדבר  יהיה שלא אברם, של ליציאתו תרח של מיתתו
כו'". אביו כבוד את אברם קיים לא ויאמרו לכל, מפורסם

מתים". קרויים בחייהם שהרשעים "ועוד, ב.
לדעת  מתאים מפורסם", הדבר יהיה ש"שלא התירוץ
אבל  לכבדו, שלא סיבה אינו רשע שהיה זה כי הרמב"ם
לדעת  מתאים מתים" קרויים בחייהם ש"הרשעים התירוץ

רשע. אביו בכבוד חיוב שאין ה'טור'
(309 cenr d"g y"ewl itÎlr)

והוליד 59) אחותו על אביו שבא כגון ערוה, מאיסור שנולד
זה. לא 61)ממיתה.60)את בעמך "ונשיא שנאמר:

עושה  אינו ערוה, על שבא וזה עמך. מעשה בעושה - תאור"
ב). כב, (יבמות תשובה עשה שלא עוד כל - עמך מעשה

שאפילו.62) תימן: ליבמות 63)בכת"י הרי"ף פסק וכן
עשה  כשלא וקללתו, הכאתו על פטור שהבן אע"פ שם,
חזר  כשלא אפילו בהכאתו, יש איסור אבל - תשובה אביו
הבן  אין "לכל ב): פה, (סנהדרין ששנינו כמו בתשובה,
וראה  ממסית". חוץ ולקללו להכותו לאביו שליח נעשה
שבהל' ואע"פ מט. אות שם ובביאורנו הי"ב, פ"ה לעיל
וטלית  פרה אביהם להם "הניח רבינו: פסק ה"ד, פ"ד מלוה
כבוד  מפני להחזיר חייבים המסוים, דבר וכל ריבית של
לא  אם אבל תשובה... כשעשה אמורים דברים במה אביהם,
המסוים  דבר ואפילו לכבודו, חוששים אין תשובה, עשה
שאינם  הרי - א סב, בבבאֿמציעא ומקורו מחזירים". אין
שאינו  תשובה, בלא כשמת מדובר שם בכבודו? חייבים
חי, כשאביו מדובר וכאן עיוות, אשר את לתקן עוד יכול

והדבר ויש למפרע, עבר הבן ונמצא בתשובה, שיחזור תקוה
ראיה  הביא שמח" וב"אור (רדב"ז). מצטער שהחי ברור,
עא, בסנהדרין שכן אביו, בכבוד חייב שממזר רבינו לדעת
אסורה  שהיא כגון לאביו, ראויה אינה אמו שאם אמרו: א
הוא  מהם הנולד (שהבן ביתֿדין מיתת או כרת בעונש עליו
לקולם, שמע ולא חטא אם ומורה, כסורר הבן נידון ממזר),
והרי  וגו', בקולנו שומע איננו ומורה סורר זה בננו ככתוב:
אביו, אצל נמצאת אמו שהרי תשובה, אביו עשה לא שם
ענשו  כל והרי לקולם, שמע לא אם נתחייב זאת ובכל
ואמו  אביו רצו אם שהרי הורים, כיבוד מצד מתחייב
ממזר  שגם ומכאן ה"ח, פ"ז לקמן ראה לו, מוחלים למחול,

ואם. אב כיבוד על וגם 64)מצווה בכך, מצערו שהרי

בכבודו. ולא 65)פוגע מעצמו יבין והוא א. לב, קידושין
יא). סעיף רמ סי' (יו"ד יתבייש

.·ÈÔÈa ,‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·ÚÏ ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«»ƒ«¬…«ƒ¿≈»≈
˙ÂˆÓ Ïh·Ï B‡ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ BÏ ¯Ó‡L∆»««¬…«ƒ¿«…«¬∆¿«≈ƒ¿«

Ì‰È¯·c ÏL elÙ‡ ,‰OÚ66.BÏ ÚÓLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¬≈¬ƒ∆ƒ¿≈∆¬≈∆…ƒ¿«
e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡Â e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿»ƒƒ»¿∆«¿…«ƒ¿…

È„B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÎlk -67. À¿∆«»ƒƒ¿ƒ

שבת,66) של נר או חנוכה נר הדלקת כגון החכמים, של
ה"א. פ"ה, שבת הל' ובבבאֿמציעא 67)ראה א. ו, יבמות

בכבודי". חייבים כולכם - אלהיכם ה' "אני הדגישו: א לב,
של  מצוות ואפילו כולכם. ד"ה ב ה, ליבמות רש"י וראה
"לא  יב): יז, (דברים ציותה והתורה הואיל - "דבריהם"
תורה  כדברי הם הרי לך", יגידו אשר הדבר מן תסור
הדברים  "ואחד ה"ב: פ"א, רבינו וכלשון (כסףֿמשנה),
והעובר  להם, לשמוע מצותֿעשה לתורה... סייג שעשאום

בלאֿתעשה". עובר מהם, אחד כל על

.‚È˙BOÚÏ B„Èa LÈÂ !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿≈¿»«¬
‰ÂˆÓ68ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ ‰OÚzL ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡ Ì‡ : ƒ¿»ƒ∆¿»«ƒ¿»∆≈»∆«¿≈¬≈ƒ

‰ÂˆÓ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ;ÂÈ·‡ „B·Îa ˜qÚ˙ÈÂ ,‰OÚz -≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿»
˜qÚ˙È - d˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÂˆÓ ÈtÓƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈»¬≈ƒ«¬»ƒ¿«≈
¯·„a ÌÈ·iÁ ÂÈ·‡Â ‡e‰L ;ÂÈ·‡ „B·k ÁÈpÈÂ ‰Âˆna«ƒ¿»¿«ƒ«¿»ƒ∆¿»ƒ«»ƒƒ¿«

‰ÂˆÓ69Ì‡Â ·‡ „eakÓ ÏB„b ‰¯Bz „eÓÏ˙Â .70. ƒ¿»¿«¿»»ƒƒ»»≈

ללוותו.68) או המת את לקבור א.69)כגון לב, קידושין
אפילו  עובר, זמנה אין שאילו עובר, שזמנה במצוה זה וכל
ואח"כ  אביו, בכבוד תחילה עוסק לעשותה אחרים אין אם
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה המצוה לעשיית מתפנה הוא

כנגד 70) תורה "ותלמוד מ"א): פ"א, (פאה ששנינו כמו
יותר  תורה תלמוד "גדול אמרו: ב טז, ובמגילה כולם".
בבית  אבינו יעקב שהיה שנים אותן שכל ואם, אב מכיבוד
ביטול  על נענש" לא עבר), בבית תורה למד שנים (י"ד עבר
שנשתהה  השנים כל שאר ועל מאביו, כשפירש אביו, כיבוד

שם). (רש"י נענש לבן בבית

.„È:Bn‡ BÏ ‰¯Ó‡Â !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»ƒ
ÂÈ·‡ „B·Îa ˜ÒBÚÂ Bn‡ „B·k ÁÈpÓ - !ÌÈÓ È˜L‰«¿≈ƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îa ÔÈ·iÁ Bn‡Â ‡e‰L ÈtÓ ,‰lÁz71. ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ

הל'71) וראה א. כח, כריתות במשנה וכן א. לא, קידושין
פט"ו, מכבדת אישות שתהיה האשה, על ציוו "וכן ה"כ:

ויהיה  ממנו... מורא עליה ויהיה מדאי, ביותר בעלה את
מאביו, נתגרשה שאם ומובן, מלך". או שר כמו בעיניה
כמבואר  יקדים, שירצה מהם ולאיזה שוה, שניהם כבוד

יד. סעיף רמ, סי' ביו"ד להלכה נפסק וכן שם, בקידושין

.ÂËÈt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙‡ „aÎÏ Ì„‡ ·iÁ«»»»¿«≈∆≈∆»ƒ««ƒ
‰fL ;Ìi˜ ÂÈ·‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ dÈ‡L„B·k ÏÏÎa ∆≈»ƒ»¿«∆»ƒ«»∆∆ƒ¿«¿

ÂÈ·‡72˙Ói˜ Bn‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ ÏÚa „aÎÓ ÔÎÂ .73; »ƒ¿≈¿«≈««ƒ»¿«∆ƒ«∆∆
·iÁ BÈ‡ - d˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ï·‡74,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ¬»¿««ƒ»»≈«»ƒƒ¿≈¿ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îk ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ „B·Îa ·iÁ Ì„‡ ‰È‰iL75. ∆ƒ¿∆»»«»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ

1

2

34

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

mixnn zekld - mihtey xtq - xii` 'h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לרבות 72) "את" - אביך" את "כבד שנאמר: א, קג, כתובות
לפני  לבניו ציוה הקדוש שרבינו מסופר, ושם אביך. אשת
חורגתם, לאם והתכוון אמכם", בכבוד "הזהרו מותו:
אלא  הדין, מצד כיבודה על מצווים אינם מותו שלאחר

צוואתו. בעל 73)משום לרבות - אמך" "את שנאמר שם,
"ומכלֿמקום 74)אמך. מסיים: כא, סעיף רמ סי' וביו"ד

הקדוש  רבינו שהרי מיתה". לאחר אף לכבדם הגון דבר
הגולה, (באר סט אות וכנ"ל מותו, לאחר אף לכבדה ציוה

לרבות 75)שם). יתירה, וא"ו - אמך" "ואת שם כתובות
שהוא  "בין מציין: כב, סעיף שם וביו"ד הגדול. אחיך את
אסתר" ב"מגילת וראה מאמו". אחיו שהוא בין מאביו אחיו
שהקטן  רבינו, שדעת שני, שרש לרבינו המצוות" ל"ספר
ההורים. מיתת לאחר אפילו הגדול, אחיו את לכבד חייב
שהוא  הגדול אחיו כבוד בחיוב רבינו התנה לא שהרי תדע,
להעיר  וראוי אביו. באשת שהתנה כדרך ההורים, בחיי רק
חמיו". לכבד אדם "חייב אמרו: כד, סעיף שם שביו"ד
לשאול  אמר דוד שכן ז, תהלים טוב' 'שוחר במדרש ומקורו
מכאן  - ראה גם ראה "ואבי יב): כד, (שמואלֿא, חותנו

כאביו". חמיו בכבוד אדם שחייב

á"ôùú'ä øééà 'è éùéìù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
האכילה 1) תנאי אזהרתו. ומקור ומורה סורר בן עונש

בן  חיוב של המדוייק הגיל וסובא, כזולל עליה שיתחייב
דינו. שייגמר קודם הוריו לו שמחלו סורר בן ומורה. סורר
שנהרג, סורר בן ירושת ומורה. כסוררת נידונית הבת אם

למי?

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa2‰L¯t˙ È¯‰ , ≈≈∆»»«»¬≈ƒ¿»¿»
‰ÏÈ˜Ò Ba3¯È‰Ê‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ·e˙k‰ LÚ ‡ÏÂ ;4, ¿ƒ»¿…»««»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

ÏÎ‡˙ ‡Ï - Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ?¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ¿ƒ……¿««»……«
Ôa ˙ÏÈÎ‡ BÊÂ ;ÌÈÓc ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿ƒ»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿¬ƒ«≈

‰¯BÓe ¯¯BÒ5˙¯ÚÎÓ ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ‚¯‰ BÈ‡L , ≈∆∆≈∆¡»∆»«¬ƒ»¿…∆∆
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‡·ÒÂ ÏÏBÊ :¯Ó‡pL .ÏÎ‡L∆»«∆∆¡«≈¿…≈ƒƒ«¿»»¿
- ‡·BÒÂ ,˙e˙·Ú¯a ¯Oa ÏÎB‡‰ ‡e‰ ÏÏBfL∆≈»≈»»¿««¿»¿≈

˙e˙·Ú¯a ÔÈÈ ‰˙BM‰6. «∆«ƒ¿««¿»

יחֿכא.2) כא, באבנים 3)דברים עירו אנשי כל "ורגמוהו
כא). (שם ה,4)ומת" פרק לעיל וראה ב. נו, סנהדרין

שם. על 5)ובביאורנו לוקים שאין פי על ואף א. סג, שם
לעיל  כמבואר הרבה, דברים כולל זה ולאו שבכללות, לאו
מפורש, שהעונש "כיוון - ג הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות
שבכללות" לאו מן או הדין מן היא אם לאזהרה נחוש לא

קצה). לאֿתעשה לרבינו המצוות לדבר,6)(ספר זכר
בשר  בזוללי יין בסובאי תהי "אל כ): כג, (משלי שנאמר
רמח: מצוה "החינוך" וכתב א). ע, (סנהדרין למו"
בסיבת  יעשו אדם בני חטאות שרוב לפי המצוה: "משורשי
"וישמן  טו) לב, (דברים שכתוב כמו ושתייה, האכילה ריבוי
ליך  גרם "מי א) לב, (ברכות חז"ל אמרו וכן ויבעט", ישורון
כלל  ודרך שהאכלתיך". כרשינין אלא בי, מבעטת שתהא
שהמזונות  ... רעים לחטאים יביא הכרס מילוי (שם): אמרו

היא  ה', וביראת במושכל וההתבונות החומר, עיסת הם
עיסת  ובהתגבר גמורים הפכים והחומר והנפש הנפש, עיסת
תורתינו  תמנענו כן ועל הנפש.. עיסת תיחלש החומר,
על  החומר יתגבר פן ושתייה באכילה מהרבות לטובתנו

לגמרי...". אותה ויאבד שיחליאה עד הנפש

.·‰a¯‰ ÌÈ¯·c - ‰ÈÏÚ ·iÁ ‡e‰L BÊ ‰ÏÈÎ‡7LÈ ¬ƒ»∆«»»∆»¿»ƒ«¿≈≈
Ì‰a8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ Ôlk Ô‰Â ,9·iÁ BÈ‡ . »∆¿≈À»¬»»ƒƒ««»»≈«»

ÔÈÈÂ ÏBÊa ¯Oa ‰˜ÈÂ ÂÈ·‡ ÏMÓ ·‚iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò¿ƒ»«∆ƒ¿…ƒ∆»ƒ¿ƒ¿∆»»¿¿«ƒ
ÏBÊa10ÂÈ·‡ ˙eL¯Ó ıeÁ ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ ;11‰¯e·Áa ¿¿…«¿ƒ¿∆≈¿»ƒ«¬»

ÔÈ˙eÁÙe ÔÈ˜È¯ ÔlkL12,ÈÁ BÈ‡Â ÈÁ ¯Oa‰ ÏÎ‡ÈÂ ; ∆À»≈»ƒ¿ƒ¿…««»»«¿≈«
ÌÈÏÎB‡ ÌÈ·pb‰L C¯„k ,ÏM·Ó BÈ‡Â ÏM·Ó13, ¿À»¿≈¿À»¿∆∆∆««»ƒ¿ƒ

‚eÊÓ ÔÈi‰ ‰zLÈÂ14ÌÈ¯b¯b‰L C¯„k15.ÌÈ˙BL ¿ƒ¿∆««ƒ»¿∆∆∆««¿¿»ƒƒ
ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ Ï˜LÓ ÏÎ‡iL ‡e‰Â16‰Ê ¯OaÓ ¿∆…«ƒ¿«¬ƒƒƒ»ƒƒ»»∆

˙Á‡ ‡Ó‚eÏÓa17‚Ï ÈˆÁ ‰zLÈÂ ,18˙·a ‰Ê ÔÈiÓ ƒ¿¿»««¿ƒ¿∆¬ƒ…ƒ«ƒ∆¿«
˙eL¯a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ·‡ ÏMÓ ·b .˙Á‡««»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿

ÂÈ·‡19ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ·bL B‡ ;20BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â , »ƒ∆»«ƒ∆¬≈ƒ¿»«¬ƒ»
È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a ÔÈa ÂÈ·‡ ˙eL¯a ÔÈa ˙¯ÚÎÓ‰«¿…∆∆≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿¬≈ƒ¬≈

¯eËt ‰Ê21‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ·‡ ÏMÓ ·b Ì‡ ÔÎÂ . ∆»¿≈ƒ»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»
‰ÂˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ‰˙È‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a BÊk ˙¯ÚÎÓ¿…∆∆»ƒ¿¬≈ƒ¿»¿»¬ƒ«ƒ¿»
[Ì‰È¯·cÓ elÙ‡ ‰¯·Ú ˙ÏÈÎ‡ B‡] Ì‰È¯·cÓ elÙ‡¬ƒƒƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ¿≈∆
¯·BÚ BÈ‡L - eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ :¯Ó‡pL .¯eËt -»∆∆¡«≈∆…≈«¿…≈∆≈≈
ÏÚ da ¯·ÚL ‰Ê ‡ˆÈ .ÌÏB˜ ÏÚ ‡l‡ BÊ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»∆»«»»»∆∆»«»«

‰¯Bz È¯·c22‰ÂˆÓ ¯·„a dÏÎ‡L B‡ ,23ÏÎ‡ ?„ˆÈk . ƒ¿≈»∆¬»»ƒ¿«ƒ¿»≈«»«
ÏÎB‡L ‰Ú¯‰ ‰¯e·Á‰ ÌÚ ˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿…∆∆ƒ«¬»»»»∆≈

‰ÂˆÓ ¯·„a Ì‰nÚ24ÈL ¯OÚÓ BÏÎ‡L B‡ , ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»∆¬»«¬≈≈ƒ
ÌÈÏLe¯Èa25ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙a BÏÎ‡ elÙ‡ ,26‡È‰L ƒ»«ƒ¬ƒ¬»¿«¿≈¬≈ƒ∆ƒ

dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒƒ¿≈∆¬≈∆»¿≈ƒ¬»»
ÌÈˆ˜L ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ27ÌÈOÓ¯e28ÏÎ‡ elÙ‡ , ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»«

¯eaˆ ˙ÈÚ˙a29Ì‰È¯·cÓ ‰¯·Ú ‡È‰L30‰Ê È¯‰ - ¿«¬ƒƒ∆ƒ¬≈»ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt31. »ƒ«ƒ»

והגבלות.7) בה.8)תנאים תימן: יד בכתב
מסיני.9) למשה עד איש מפי איש אבל 10)שנתקבלה

לא  וממילא לגנוב, כסף הרבה כך כל ימצא לא - ביוקר
וברש"י). א ע, (סנהדרין זו באכילה שאינו 11)ימשיך

מאביו. שם יש 12)פוחד אם אבל בכך, שירגילוהו
ב  עמוד (שם הרבה בה ימשיכו לא הגון, אדם בחבורה

הואיל 13)וברש"י). צרכו, כל לבשל שהות להם שאין
(עמוד  שם שבגמרא להעיר וראוי בסתר. מעשיהם ועושים
מבושל. ואינו מבושל שזהו ופירשו: חי", "בשר אמרו: א)
מבושל  חי; הבשר ויאכל רבינו: בדברי לגרוס יש זה ולפי

מבושל. ואינו 14)ואינו מזוג תימן: יד ובכתב במים.
הוא  אם כי הרבה, מים בו נתן שלא שם, בגמרא וכן מזוג.
שם). (רש"י בשתייתו להמשיך יבוא לא - צרכו מלוא מזוג

ות"ת 16)הסובאים.15) אלפים ארבעת שמשקלם
א, פרק עירובין בהלכות רבינו וכדברי בינוניות. שעורים
עשרה  שש משקל והמעה מעין שש "הדינר י"ב: הלכה

היא 17)שעורות". כאילו הפסק, בלי אחת אכילה
שנתן  עד הראשונה החתיכה בלע שלא אחת. בלגימה
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י"א, פרק סנהדרין ובתוספתא (רדב"ז). פיו לתוך השנייה
לתוך  שייתן עד ומורה סורר בן נעשה "אין שנינו: ב משנה
וכנ"ל. הפסק בלי לאכילה והכוונה כשיעור". פיו

מן 18) או המים מן מחזקת "והרביעית רביעיות שתי שהן
(הלכות  בקרוב" דינר וחצי דינרים עשר שבעה משקל היין
וראה  ביצים, שלוש כשיעור והן י"ב). הלכה א, פרק עירובין

ד. הלכה ט"ו, פרק כפיים נשיאת שפוחד 19)בהלכות
אביו. יראנו עת.20)שלא בכל לגנוב לו מצוי זה אין

להימשך 21) עלול אינו הנזכרים המקרים ובכל הואיל
חטאו  שכל א), עא, (סנהדרין לו לחוש אין בהם, ולהתמיד
תורה  ירדה כי סופו, משום אלא אינו ומורה סורר בן של
(לזלול  הרגלו ומבקש אביו נכסי לכלות שסופו דעתו, לסוף
דרכים  לפרשת "ויוצא מוצא, ואינו יין) ולסבוא בשר
ימות  ואל זכאי ימות תורה: אמרה הבריות, את ומלסטם
אחרי  להימשך דרכו כשאין ולפיכך א). עב, (שם חייב"

אותו. מחייבים אין המכוערת בקול 22)האכילה שאפילו
ב). הלכה ח, פרק שם (ירושלמי שומע אינו שבשמים אביו

והרי 23) (שם) שבשמים" אביו בקול שומע שהוא זה "יצא
עבירה  כשיעשה אלא חייב ואינו מצוה, עושה הוא

וברית 24)באכילתו. נישואין כגון מצוה, של בסעודה
קדשים. אכילת או שני,25)מילה, מעשר ממעות שגנב

מצוותו, דרך וזוהי בירושלים, ואכלו ויין בשר ממנו וקנה
נפשך  תאווה אשר בכל הכסף "ונתת כו) יד, (דברים ככתוב

ובשכר". וביין ובצאן בבית 26)בבקר סועדים שהיו
הלכה  י"ג פרק אבל הלכות לקמן ראה לנחמו, כשבאו האבל

יאכלו 27)ח. "לא יג) יא, (ויקרא ככתוב טמאים, עופות
הם". (סנהדרין 28)שקץ הארץ על הרומשים שרצים הם

ב  הלכה י פרק עדות הלכות לעיל וראה וברש"י). ב ע,
ד. הלכה י"ט, פרק סנהדרין בהלכות וכן שם, ובביאורנו

ה. הלכה ה, פרק שבועות גוזר 29)ובהלכות דין שבית
להתענות. הציבור תעניות 30)על בהלכות רבינו כדברי

צרה  כל על להתענות סופרים "ומדברי ד: הלכה א, פרק
השמים". מן שירוחמו עד הציבור על שתבוא

ב.31) ע, סנהדרין

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a ¯Oa ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡Ó Ïk ÏÎ‡»«»«¬»¿…»«¿«¿≈»««ƒ
ÏÎ‡ Ì‡Â .¯eËt - ÛBÚ‰ ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡L∆»«¬ƒ»ƒ¿«»»¿ƒ»«
ÌÈ¯Èc ÌÈMÓÁ‰ ÌÈÏL‰Â ,‰Ó‰a ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ»ƒ

ÛBÚ‰ ¯OaÓ32ÔÈÈ ‰˙L ‡ÏÂ ‰˜LÓ Ïk ‰˙L .·iÁ - ƒ¿«»«»»»»«¿∆¿…»»«ƒ
¯eËt -33. »

שם).32) (רש"י ממנו שם.33)כזית

.„ÈÁ ÔÈÈ ‰˙LÂ ÈÁ ¯Oa ÏÎ‡34È¯˜ ‰fL ;¯eËt -35 »«»»«¿»»«ƒ«»∆∆∆ƒ
‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,‡e‰36ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»»»¿ƒ»≈»∆¿≈ƒ»«
B˙ÁÈÏÓÏ ÈLÈÏM‰ ÌBia ÁÈÏÓ ¯Oa37ÔÈÈ ‰˙L B‡ , »»»ƒ«««¿ƒƒƒ¿ƒ»»»«ƒ

BzbÓ38.‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ;¯eËt - ƒƒ»∆≈»»»¿ƒ»≈»∆

במים.34) מזוג לאכול 35)בלתי נוהג אדם שאין מקרה,
חיים. כשהם ויין החכם 36)בשר ואמר א. עמוד שם

תמידיים". אינם המקריים "הדברים יג): השמים (שער
במלחו.37) טעמו ונחלף הגת 38)שיצא מן יוצא כשהוא

תוסס  שהוא זמן וכל ישן, כיין טוב ואינו הוא, מתוק ועדיין

לשתייה  טעים ואינו מגיתו" "יין נקרא הוא (=רותח)
ל"סורר  שבנוגע שנייה, דיעה העלו ושם א). ע, (סנהדרין
עליו  שעברו יין שישתה עד סובא נקרא אינו ומורה"
כדברי  הלכה שם הכריעו ולא בגת, מסחיטתו יום ארבעים
לעניין  ט הלכה ו, פרק מזבח איסורי הלכות וראה מי.
שהה  שלא מגיתו "יין המזבח על מנסכים שאין נסכים,

א. משנה ו, פרק בעדויות ומקורו יום". ארבעים

.‰ÔË˜ ·e˙k‰ LÚ ‡Ï39.˙Bˆn‰ ÏÏÎÏ ‡a ‡lL …»««»»»∆…»ƒ¿««ƒ¿
Ï˜Ò BÈ‡ - BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰Â Ï„bL LÈ‡ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»

˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ·bL ÈtÓ40‡‰ . ƒ¿≈∆»«¿»«¿»»¬ƒ»«¿…∆∆»
„ˆÈk41Ô·a ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ? ≈«ƒƒ«¿»»¿∆≈ƒ∆∆»¿∆

,˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL¿∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»
ÛÈwiL „Ú42„Èb‰ Ïk43Ïk ¯ÚO‰ ÛÈwiL ¯Á‡Â ; «∆«ƒ»«ƒ¿««∆«ƒ«≈»»

.Ï˜Ò BÈ‡Â BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - „Èb‰«ƒ¬≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»

שנה.39) עשרה משלוש -40)פחות סורר" "בן שנאמר:
ב). סח, בסנהדרין (משנה איש ולא הזמן,41)בן מהו

בא. לא - שגדל איש ולכלל קטן, מכלל בכתב 42)שיצא
השיער. שיקיף עד תימן: יהיה 43)יד וכי שנאמר: שם,

איש. של לגבורתו הסמוך בן - בן לאיש

.Â‰LÏL ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÏL ÂÈÓÈ Ïk»»»∆≈≈∆≈»∆»¿»
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL ¯Á‡Ó ÌÈL„Á44¯LÙ‡L ÈÙÏ . √»ƒ≈««∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ∆∆¿»

BzL‡ ¯aÚ˙zL45‰LÏLa ¯k d¯aÚ ‰È‰ÈÂ ∆ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ¿∆À»»ƒ»ƒ¿»
ÌÈL„Á46- ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡Â , √»ƒ¿∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈∆
·‡ ‡ÏÂ47z„ÓÏ ‡‰ .‰¯BÓe ¯¯BÒ48ÛÈw‰ Ì‡L , ¿…»≈∆»»«¿»∆ƒƒƒ

- ÌÈL„Á ‰LÏL ÌÈÏLiL Ì„˜ „Èb‰ Ïk ˙‡ ¯ÚO‰«≈»∆»«ƒ…∆∆«¿ƒ¿»√»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰49. ¬≈∆»

לפני 44) שערות הביא אם אבל שנה. יג אחרי לו שצמחו
בהלכות  רבינו כדברי בלבד, שומא אלא אינם שנה יג

י. הלכה ב, פרק שתי 45)אישות שהביא אחרי ממנו,
היא,46)שערות. מעוברת אם מכירים שאז לעיבורה,

הנה  וגם חדשים... כמשלוש "ויהי כד) לח, (בראשית ככתוב
אב".47)הרה". לקרותו הראוי ולא - "בן א. סט, סנהדרין

למד.48) אתה השמועה,49)מכאן מפי נתקבל שאם
קודם  הכוונה כורחך, על הגיד, כל משיקיף נסקל שאינו
ממילא  חדשים שלושה לאחר כי חדשים, שלושה שישלים
"אב", הוא אז שהרי השיער, הקיף כשלא אפילו נסקל, אינו
חדשים; שלושה מלאו שלא פי על אף - שער הקיף נמצא:
אינו  שיער, הקיף שלא פי על אף - חדשים שלושה מלאו

(שם). ומורה סורר נעשה

.ÊÂÈ·‡ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒ≈≈∆¿ƒƒ»ƒ
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï ‰lÁz Bn‡Â50:Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ»∆

ÏMÓ ·bL ÌÈ„Ú ÈL ÔÈ‡È·Óe .‰¯BÓe ¯¯BÒ ‰Ê ea¿≈∆≈∆¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»«ƒ∆
d˙B‡ ÏÎ‡Â ,·bL ‰na ÔÈÈÂ ¯Oa ‰˜Â ,ÂÈ·‡»ƒ¿»»»»»«ƒ«∆∆»«¿»«»

‰‡¯˙‰‰ ¯Á‡ ‰¯eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡51˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ¬ƒ»»¬»««««¿»»¿ƒ≈
,˙e˜ÏÓ È·iÁ ¯‡Lk B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe .‰BL‡¯‰»ƒ»«¿ƒƒ¿»«»≈«¿

B˙‡ e¯qÈÂ :¯Ó‡pL52·‚Â ¯ÊÁ .Ì‰ÈÏ‡ ÚÓLÈ ‡ÏÂ ∆∆¡«¿ƒ¿…¿…ƒ¿«¬≈∆»«¿»«
ÔÈ‡È·Ó Bn‡Â ÂÈ·‡ - BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ÂÈ·‡ ÏMÓƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
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י"א, פרק סנהדרין ובתוספתא (רדב"ז). פיו לתוך השנייה
לתוך  שייתן עד ומורה סורר בן נעשה "אין שנינו: ב משנה
וכנ"ל. הפסק בלי לאכילה והכוונה כשיעור". פיו

מן 18) או המים מן מחזקת "והרביעית רביעיות שתי שהן
(הלכות  בקרוב" דינר וחצי דינרים עשר שבעה משקל היין
וראה  ביצים, שלוש כשיעור והן י"ב). הלכה א, פרק עירובין

ד. הלכה ט"ו, פרק כפיים נשיאת שפוחד 19)בהלכות
אביו. יראנו עת.20)שלא בכל לגנוב לו מצוי זה אין

להימשך 21) עלול אינו הנזכרים המקרים ובכל הואיל
חטאו  שכל א), עא, (סנהדרין לו לחוש אין בהם, ולהתמיד
תורה  ירדה כי סופו, משום אלא אינו ומורה סורר בן של
(לזלול  הרגלו ומבקש אביו נכסי לכלות שסופו דעתו, לסוף
דרכים  לפרשת "ויוצא מוצא, ואינו יין) ולסבוא בשר
ימות  ואל זכאי ימות תורה: אמרה הבריות, את ומלסטם
אחרי  להימשך דרכו כשאין ולפיכך א). עב, (שם חייב"

אותו. מחייבים אין המכוערת בקול 22)האכילה שאפילו
ב). הלכה ח, פרק שם (ירושלמי שומע אינו שבשמים אביו

והרי 23) (שם) שבשמים" אביו בקול שומע שהוא זה "יצא
עבירה  כשיעשה אלא חייב ואינו מצוה, עושה הוא

וברית 24)באכילתו. נישואין כגון מצוה, של בסעודה
קדשים. אכילת או שני,25)מילה, מעשר ממעות שגנב

מצוותו, דרך וזוהי בירושלים, ואכלו ויין בשר ממנו וקנה
נפשך  תאווה אשר בכל הכסף "ונתת כו) יד, (דברים ככתוב

ובשכר". וביין ובצאן בבית 26)בבקר סועדים שהיו
הלכה  י"ג פרק אבל הלכות לקמן ראה לנחמו, כשבאו האבל

יאכלו 27)ח. "לא יג) יא, (ויקרא ככתוב טמאים, עופות
הם". (סנהדרין 28)שקץ הארץ על הרומשים שרצים הם

ב  הלכה י פרק עדות הלכות לעיל וראה וברש"י). ב ע,
ד. הלכה י"ט, פרק סנהדרין בהלכות וכן שם, ובביאורנו

ה. הלכה ה, פרק שבועות גוזר 29)ובהלכות דין שבית
להתענות. הציבור תעניות 30)על בהלכות רבינו כדברי

צרה  כל על להתענות סופרים "ומדברי ד: הלכה א, פרק
השמים". מן שירוחמו עד הציבור על שתבוא

ב.31) ע, סנהדרין

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a ¯Oa ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡Ó Ïk ÏÎ‡»«»«¬»¿…»«¿«¿≈»««ƒ
ÏÎ‡ Ì‡Â .¯eËt - ÛBÚ‰ ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡L∆»«¬ƒ»ƒ¿«»»¿ƒ»«
ÌÈ¯Èc ÌÈMÓÁ‰ ÌÈÏL‰Â ,‰Ó‰a ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ»ƒ

ÛBÚ‰ ¯OaÓ32ÔÈÈ ‰˙L ‡ÏÂ ‰˜LÓ Ïk ‰˙L .·iÁ - ƒ¿«»«»»»»«¿∆¿…»»«ƒ
¯eËt -33. »

שם).32) (רש"י ממנו שם.33)כזית

.„ÈÁ ÔÈÈ ‰˙LÂ ÈÁ ¯Oa ÏÎ‡34È¯˜ ‰fL ;¯eËt -35 »«»»«¿»»«ƒ«»∆∆∆ƒ
‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,‡e‰36ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»»»¿ƒ»≈»∆¿≈ƒ»«
B˙ÁÈÏÓÏ ÈLÈÏM‰ ÌBia ÁÈÏÓ ¯Oa37ÔÈÈ ‰˙L B‡ , »»»ƒ«««¿ƒƒƒ¿ƒ»»»«ƒ

BzbÓ38.‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ;¯eËt - ƒƒ»∆≈»»»¿ƒ»≈»∆

במים.34) מזוג לאכול 35)בלתי נוהג אדם שאין מקרה,
חיים. כשהם ויין החכם 36)בשר ואמר א. עמוד שם

תמידיים". אינם המקריים "הדברים יג): השמים (שער
במלחו.37) טעמו ונחלף הגת 38)שיצא מן יוצא כשהוא

תוסס  שהוא זמן וכל ישן, כיין טוב ואינו הוא, מתוק ועדיין

לשתייה  טעים ואינו מגיתו" "יין נקרא הוא (=רותח)
ל"סורר  שבנוגע שנייה, דיעה העלו ושם א). ע, (סנהדרין
עליו  שעברו יין שישתה עד סובא נקרא אינו ומורה"
כדברי  הלכה שם הכריעו ולא בגת, מסחיטתו יום ארבעים
לעניין  ט הלכה ו, פרק מזבח איסורי הלכות וראה מי.
שהה  שלא מגיתו "יין המזבח על מנסכים שאין נסכים,

א. משנה ו, פרק בעדויות ומקורו יום". ארבעים

.‰ÔË˜ ·e˙k‰ LÚ ‡Ï39.˙Bˆn‰ ÏÏÎÏ ‡a ‡lL …»««»»»∆…»ƒ¿««ƒ¿
Ï˜Ò BÈ‡ - BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰Â Ï„bL LÈ‡ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»

˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ·bL ÈtÓ40‡‰ . ƒ¿≈∆»«¿»«¿»»¬ƒ»«¿…∆∆»
„ˆÈk41Ô·a ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ? ≈«ƒƒ«¿»»¿∆≈ƒ∆∆»¿∆

,˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL¿∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»
ÛÈwiL „Ú42„Èb‰ Ïk43Ïk ¯ÚO‰ ÛÈwiL ¯Á‡Â ; «∆«ƒ»«ƒ¿««∆«ƒ«≈»»

.Ï˜Ò BÈ‡Â BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - „Èb‰«ƒ¬≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»

שנה.39) עשרה משלוש -40)פחות סורר" "בן שנאמר:
ב). סח, בסנהדרין (משנה איש ולא הזמן,41)בן מהו

בא. לא - שגדל איש ולכלל קטן, מכלל בכתב 42)שיצא
השיער. שיקיף עד תימן: יהיה 43)יד וכי שנאמר: שם,

איש. של לגבורתו הסמוך בן - בן לאיש

.Â‰LÏL ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÏL ÂÈÓÈ Ïk»»»∆≈≈∆≈»∆»¿»
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL ¯Á‡Ó ÌÈL„Á44¯LÙ‡L ÈÙÏ . √»ƒ≈««∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ∆∆¿»

BzL‡ ¯aÚ˙zL45‰LÏLa ¯k d¯aÚ ‰È‰ÈÂ ∆ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ¿∆À»»ƒ»ƒ¿»
ÌÈL„Á46- ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡Â , √»ƒ¿∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈∆
·‡ ‡ÏÂ47z„ÓÏ ‡‰ .‰¯BÓe ¯¯BÒ48ÛÈw‰ Ì‡L , ¿…»≈∆»»«¿»∆ƒƒƒ

- ÌÈL„Á ‰LÏL ÌÈÏLiL Ì„˜ „Èb‰ Ïk ˙‡ ¯ÚO‰«≈»∆»«ƒ…∆∆«¿ƒ¿»√»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰49. ¬≈∆»

לפני 44) שערות הביא אם אבל שנה. יג אחרי לו שצמחו
בהלכות  רבינו כדברי בלבד, שומא אלא אינם שנה יג

י. הלכה ב, פרק שתי 45)אישות שהביא אחרי ממנו,
היא,46)שערות. מעוברת אם מכירים שאז לעיבורה,

הנה  וגם חדשים... כמשלוש "ויהי כד) לח, (בראשית ככתוב
אב".47)הרה". לקרותו הראוי ולא - "בן א. סט, סנהדרין

למד.48) אתה השמועה,49)מכאן מפי נתקבל שאם
קודם  הכוונה כורחך, על הגיד, כל משיקיף נסקל שאינו
ממילא  חדשים שלושה לאחר כי חדשים, שלושה שישלים
"אב", הוא אז שהרי השיער, הקיף כשלא אפילו נסקל, אינו
חדשים; שלושה מלאו שלא פי על אף - שער הקיף נמצא:
אינו  שיער, הקיף שלא פי על אף - חדשים שלושה מלאו

(שם). ומורה סורר נעשה

.ÊÂÈ·‡ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒ≈≈∆¿ƒƒ»ƒ
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï ‰lÁz Bn‡Â50:Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ»∆

ÏMÓ ·bL ÌÈ„Ú ÈL ÔÈ‡È·Óe .‰¯BÓe ¯¯BÒ ‰Ê ea¿≈∆≈∆¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»«ƒ∆
d˙B‡ ÏÎ‡Â ,·bL ‰na ÔÈÈÂ ¯Oa ‰˜Â ,ÂÈ·‡»ƒ¿»»»»»«ƒ«∆∆»«¿»«»

‰‡¯˙‰‰ ¯Á‡ ‰¯eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡51˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ¬ƒ»»¬»««««¿»»¿ƒ≈
,˙e˜ÏÓ È·iÁ ¯‡Lk B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe .‰BL‡¯‰»ƒ»«¿ƒƒ¿»«»≈«¿

B˙‡ e¯qÈÂ :¯Ó‡pL52·‚Â ¯ÊÁ .Ì‰ÈÏ‡ ÚÓLÈ ‡ÏÂ ∆∆¡«¿ƒ¿…¿…ƒ¿«¬≈∆»«¿»«
ÔÈ‡È·Ó Bn‡Â ÂÈ·‡ - BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ÂÈ·‡ ÏMÓƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
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ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡53ÈL ÔÈ‡È·Óe , ¿≈ƒ∆¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈
‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ·bL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ»»∆»«¿»«¬ƒ»»¬»

Ba e¯˙‰L ¯Á‡54eÈ‰ elÙ‡ .‰B¯Á‡ ˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ««∆ƒ¿¿ƒ≈«¬»¬ƒ»
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈM‰55ÌÈB¯Á‡‰ Ì‰56¯Á‡Â . «¿«ƒ»ƒƒ≈»«¬ƒ¿««

˙‡ ¯ÚO‰ ÛÈw‰ ‡nL B˙B‡ ÔÈ˜„Ba Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜nL∆¿«¿ƒ≈»¿ƒ∆»ƒƒ«≈»∆
‰LÏL BÏ eÓÏL ‡ÏÂ ÛÈw‰ ‡Ï Ì‡ .„Èb‰ Ïk»«ƒƒ…ƒƒ¿…»¿¿»
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk C¯„k BÈc ÔÈ¯ÓBb - ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒƒ¿∆∆»¬≈≈ƒ
‰LÏL ÌL e‰iL „Ú Ï˜Ò BÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ¿¿ƒ¿≈ƒ¿»«∆¿»¿»

ÌÈBL‡¯‰57‰˜lL e‰Ê - ‰Ê ea :¯Ó‡pL . »ƒƒ∆∆¡«¿≈∆∆∆»»
ÌÎÈÙa58. ƒ¿≈∆

סנהדרין 50) הלכות לעיל כמבואר מכות, דיני לדון המוסמך
ד. הלכה ה, אחרים,51)פרק עדים בפני הוריו, בו שהתרו

וברש"י). ב עא, (סנהדרין עליו נאמנים אין ואמו אביו אבל
ומורה,52) סורר בן כאן: כתוב מלקות, אלא זה ייסור ואין

שם  מה הרשע" הכות בן אם "והיה ב) כה, (דברים וכתוב
לא  משום: לוקה אינו אבל (שם). מלקות כאן אף מלקות
לאו  על לוקים שאין א), הלכה לעיל (ראה הדם על תאכלו
המלקות  לעונש אזהרה משמש זה לאו אלא, שבכללות,

משום). המתחיל דיבור ובתוספות א סג, הדן 53)(שם
נפשות. ואמו.54)דיני הראשונים.55)אביו העדים

שאחד 56) מלמד זה "בננו ג משנה י"א, פרק שם תוספתא
מיתה". לחייבו האחרונים עם מצטרף הראשונים מן

מלקות.57) שחייבוהו א.58)הדיינים עא, שם

.ÁBn‡Â ÂÈ·‡ BÏ eÏÁÓ Ì‡Â59BÈc ¯ÓbiL Ì„˜60- ¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈ƒ
¯eËt61. »

ח,59) פרק שם בירושלמי וכמבואר מהם, אחד ואפילו
ו. דין.60)הלכה לבית והביאוהו שתפשוהו לאחר אפילו

דינו,61) נגמר בשלא - בדין עמד "ואפילו שם: ירושלמי
בסמוך. וכמבואר כהרוג, הוא שהרי לא", דינו נגמר אם אבל
רצו  "אם מפרש: ב פח, בסנהדרין שרש"י להעיר, וראוי
בהם: תלה שהכתוב דין... לבית הביאוהו ולא למחול
דין  לבית הביאוהו כבר שאם מדבריו נראה אותו". ותפשו
בירושלמי  מקורם רבינו דברי אבל למחול, יכולים אינם

למלך). (משנה הנ"ל

.Ë¯ÚO‰ ÛÈw‰ Ck ¯Á‡Â ,BÈc ¯Ó‚ ‡lL „Ú Á¯a»««∆…ƒ¿«ƒ¿««»ƒƒ«≈»
¯eËt - ‰hÓlÓ62elÙ‡ ,Á¯a BÈc ¯Ó‚pMÓ Ì‡Â . ƒ¿«»»¿ƒƒ∆ƒ¿«ƒ»«¬ƒ

BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÏkL ;Ï˜qÈ ‡ˆniL ˙Ú Ïk - ÔÈ˜Ê‰ƒ¿ƒ»≈∆ƒ»≈ƒ»≈∆»ƒ∆ƒ¿«ƒ
Ì„ BÏ ÔÈ‡Â ‚e¯‰k ‡e‰ È¯‰ -63. ¬≈¿»¿≈»

נפטר,62) היה עכשיו חוטא היה אילו והרי גופו, שנשתנה
ה. הלכה לעיל ב.63)כמבואר עא, בסנהדרין משנה

.È‰ˆB¯ ÂÈ·‡ ‰È‰64‰ˆB¯ Bn‡ ,‰ˆB¯ dÈ‡ Bn‡Â »»»ƒ∆¿ƒ≈»»ƒ»
.‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ‰ˆB¯ BÈ‡ ÂÈ·‡Â¿»ƒ≈∆≈«¬∆≈≈∆
Ìcb Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .Bn‡Â ÂÈ·‡ B· eOÙ˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆»≈∆ƒ≈
Ôa ‰OÚ BÈ‡ - L¯Á B‡ ‡ÓeÒ B‡ Ìl‡ B‡ ¯bÁ B‡ƒ≈ƒ≈»≈≈≈«¬∆≈
;ÌÈÓc‚ ‡ÏÂ - Ba eOÙ˙Â :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«¿»¿¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈÓl‡ ‡ÏÂ - e¯Ó‡Â ;ÌÈ¯‚Á ‡ÏÂ - B˙‡ e‡ÈˆB‰Â¿ƒ…¿…ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ

‰Ê ea65‡ÏÂ - eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ ;ÌÈÓeÒ ‡ÏÂ - ¿≈∆¿…ƒ≈∆…≈«¿…≈¿…
ÌÈL¯Á66. ≈¿ƒ

ולהאשימו.64) דין לבית שמראים 65)להביאו משמע
באצבעם. לשמוע 66)אותו רוצה איני להם: אומר כשהבן

שאינו ב  כן, אחרי שרואים פי על ואף שומעים, אינם קולכם,
בקולנו, שומע איננו אמרה: התורה - מצוותם? מקיים
דבריהם  מקבל שאינו ממנו: שמעו הקול, שבשעת משמעו,

וברש"י). א עמוד (שם

.‡ÈÏ·‡ .‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa Ï˜qiL ‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Êb¿≈««»∆ƒ»≈≈≈∆¬»
CLn‰Ï dk¯c ÔÈ‡L ,‰Ê ÔÈ„a ˙Bc dÈ‡ - ˙a‰««≈»ƒ∆¿ƒ∆∆≈«¿»¿ƒ»≈

LÈ‡k ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a67˙a ‡ÏÂ - Ôa :¯Ó‡pL .68, «¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆∆¡«≈¿…«
ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ‡ÏÂ69. ¿…À¿¿«¿¿ƒ

ראה 67) הבן, כדרך הבריות, את ללסטם תבוא ולא
ב. הלכה לעיל "אמר 68)בביאורנו הנוסח: ושם א. ע, שם

סורר  כבן להיות ראוייה בת שתהא הוא בדין שמעון רבי
הרגלה  תמצא (כשלא בעבירה אצלה מצויים שהכול ומורה,
הבריות  ותרגיל דרכים בפרשת תעמוד ולסבוא לזלול
בן  היא: הכתוב גזירת אלא רש"י), - אתנן בשביל לעבירה

בת". ולא עונשים 69)- ואין נקיבה, ספק זכר ספק שניהם
מספק.

.·ÈÚ¯˜pL ÌeËÓË70Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ À¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈«¬∆≈
¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈

‰‡¯˙‰ ˙ÚMÓ Ôa ‰È‰iL „Ú - ‰¯BÓe71. ∆«∆ƒ¿∆≈ƒ¿««¿»»

(רשב"ם 70) בגוף טמונים וביציו גידו את ומצאו שניתחוהו
ב). קכו, בתרא נקרע 71)לבבא היה אילו מזה, משמע

אולם  ומורה, סורר בן נעשה בן, ונמצא ההתראה, לפני
משעת  הנוסח: תימן יד בכתב וכן שי"א ויניציאה בדפוס
ואפילו  גמור, זכר שיהיה צריך לידה, משעת כלומר, הווייה.
בהתאם  וזה ומורה, סורר נעשה אינו ההתראה, לפני נקרע
משעת  בן שיהא "עד ב) קכו, בתרא (בבא התלמוד לגירסת
פרק  נחלות הלכות והשווה שם, הרשב"ם וכפירוש הווייה"

ג. הלכה ב,

.‚ÈÔÈÊÈ¯ÎÓ „ˆÈk .‰Ê¯Î‰ CÈ¯ˆ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa≈≈∆»ƒ«¿»»≈««¿ƒƒ
eÏ˜Ò ÈBÏt ÔÈc ˙È·a :Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ÔÈ·˙Bk ?ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ»«¿

‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰È‰L ÈtÓ ÈBÏt72. ¿ƒƒ¿≈∆»»≈≈∆

שנאמר 72) האחרים, את לרדות כדי א, פט, סנהדרין
לעיל  והשווה וייראו" ישמעו ישראל "וכל כא) כא, (דברים

ז. הלכה י"ח, פרק עדות והלכות ה, הלכה ג, פרק

.„ÈÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa≈≈∆¬≈¿»¬≈≈ƒ
Ô‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓnL73BÏ Ì¯b ÂÈ·‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆»»¿¿≈∆∆««ƒ∆»ƒ»«

ÂÈÒÎ Ïk L¯BÈ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÈ˜Ò74. ¿ƒ»¬≈≈»¿»»

בניגוד 73) ט. הלכה א, פרק אבל הלכות לקמן כמבואר
מלכים  הלכות לקמן ראה למלך, שממונם המלך, להרוגי

ט. הלכה ד, נתן 74)פרק עיניו שמא בו חושדים ואין
מצינו  וכן (רדב"ז). לסקלו וגרם לו מחל לא ולפיכך בממונו,
כרם  אל "לרדת ויקם נבות, מת כי ששמע אחרי באחאב,
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יהודה  רב ואמר טז), כא, (מלכיםֿא לרשתו" היזרעאלי נבות
ליורשו  וירד היה, אחאב אחי בן - נבות ב) מח, (סנהדרין
את  הפסיד לא למותו, שגרם זה, שלמרות הרי דודו, בתורת
אחיו  בנפש "ונמיתהו ז) יד, (שמואלֿב מצינו וכן ירושתו,
הם  הרד"ק: ומפרש היורש" את גם ונשמידה הרג אשר
ואין  בעלי, נכסי שיירשו כדי בני, את להרוג מתכוונים
לבבם  נתחמם לא כי הנרצח, אחיו דם את לגאול כוונתם
הדם  שגואל הרי, באים. הם נחלתו את לרשת אלא זה, על

שמח). (אור בנים לו אין אם יורשו, הרוצח, את ההורג

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

-mihteyxtq
la` zFkld¦§¥¤

LÏLÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿»
ÏÚ Ïa‡˙‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿ƒ¿«≈«
ÏÚ Ïa‡˙Óe ‡nhÓ Ô‰k elÙ‡Â .ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ«¬ƒ…≈ƒ«≈ƒ¿«≈«
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ Ïa‡˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡Â .ÌÈ·B¯w‰1. «¿ƒ¿≈»»ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ

‰Ê ¯ÙÒa el‡ ˙BÎÏ‰ ÈzÏÏk ‰Ê ÈÙÏe2ÔÈÚÓ Ô‰L ,3 ¿ƒ∆»«¿ƒ¬»≈¿≈∆∆∆≈≈≈
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ,‰˙ÈÓ ÌBÈa ‰¯e·˜4‡lL (· . ¿»¿ƒ»∆ƒƒ¿«¬≈∆…

˙n‰ ÌÚ ÒkÈ ‡lL (‚ .ÌÈ·B¯˜Ï ÏB„b Ô‰k ‡nhÈƒ«»…≈»ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ«≈
‡l‡ Ì„‡ LÙÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡nhÈ ‡lL („ .Ï‰‡a¿…∆∆…ƒ«»…≈∆¿¿∆∆»»∆»

.„·Ïa ÌÈ·B¯˜Ïƒ¿ƒƒ¿«
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  5ּפרק ¤¤¦
ומקורה 1) הקרובים על להתאבל המצוה בו מתבארת

ובהרוגי  שמתו, קרוביו באבל אדם יתחייב מאימתי בתורה.
ביום  שמת תינוק להיקבר. אותם מניחים שאין מלכות
בית  להרוגי מלכות הרוגי בין ההבדל אבלו. דין מה היוולדו
והמומרים  ציבור, מדרכי הפורשים ובקבורתם. באבלם דין
- לדעת עצמו המאבד באבל. דינם מה - שמתו והמוסרים

אבלו. דברי ושאר עימו מתעסקים איך

.‡:¯Ó‡pL .ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ Ïa‡˙‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿«≈««¿ƒ∆∆¡«
ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰ ,ÌBi‰ ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â6˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ¿»«¿ƒ«»««ƒ«¿≈≈¿»¿≈¬≈

ÌBÈ ‡e‰L ,„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆»¿ƒƒ¿«∆
‰¯e·w‰ ÌBÈÂ ‰˙Èn‰7- ÌÈÓÈ ‰Ú·M‰ ¯‡L Ï·‡ ; «ƒ»¿«¿»¬»¿»«ƒ¿»»ƒ

OÚiÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ .‰¯Bz ÔÈ„ BÈ‡≈ƒ»««ƒ∆∆¡««»«««
‰LcÁ˙Â ‰¯Bz ‰z - ÌÈÓÈ ˙Ú·L Ï·‡ ÂÈ·‡Ï¿»ƒ≈∆ƒ¿«»ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»

‰ÎÏ‰8ÈÓÈ ˙Ú·L Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï Ôwz ea¯ ‰LÓe . ¬»»∆«≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ ˙eÏ·‡9. ¬≈¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

ה"ט.2) פ"א, לקמן הדן 3)כמבואר שופטים, בספר
וסמכותם. השופטים הנזכרת 5)מענין.4)בתפקידי

תקברנו  קבור "כי כג): כא, (דברים ככתוב ביתֿדין, בהרוגי
פט"ו, סנהדרין הל' לעיל רבינו הדגיש וכבר ההוא", ביום
מתו  את המלין כל אלא בלבד ביתֿדין הרוגי "ולא ה"ח:
דינים  ה"ח, פ"ד לקמן וראה בלאֿתעשה", עליו עובר

בזה. מות 6)מפורטים על אנינותו ביום קדשים לאכול
של  מצותֿעשה שהיא קדשים, אכילת שנדחית ומכיון בניו,
אבלות  שהיא שהאנינות, רבינו סובר האנינות, מפני תורה
מן  מצותֿעשה היא למותם, הראשון ביום הקרובים על

קדשים  שאכילת א קא, זבחים וראה (רדב"ז). התורה
הקל  מעשר ומה הקל, ממעשר בקלֿוחומר אסורה באנינות,
- ממנו" באוני אכלתי "לא יד) כו, (דברים תורה אמרה
המצוות' וב'ספר כלֿשכן. לא ממעשר) (=החמורים קדשים
הכהנים  שיתטמאו "שנצטוינו רבינו: כותב לז, עשה
עצמה  זו בֿג)...מצוה כא, (ויקרא בתורה הנזכרים לקרובים
להתאבל  חייב מישראל אדם שכל כלומר, אבל. מצות ֵהיא
שהוא  בכהן, פרש זה, חיוב חומר ומחמת קרוביו... ֵֵעל
ישראל, כשאר עלֿכלֿפנים שיתטמא הטומאה, על מוזהר
קטן  (מועד אמרו ובפירוש האבלות... בדיני יקלו שלא כדי
דמעיקרא  אבלות אי ברגל, אבלות נוהג אינו "אבל ב) ִיד,
החג  (=שמחת דרבים 'עשה' אתי - הוא הרגל) ָ(שמלפני
הנה  דיחיד". 'עשה' ודחי ישראל), כל על מוטלת שהיא
מצותֿעשה". ושהיא דאורייתא, הוא האבלות שחיוב נתבאר

אמרו 7) וכן פ"ב, לברכות ברי"ף הובאה הגאונים דעת
כאבל  "ושמתיה י) ח, (עמוס שנאמר ב: טז, שם בגמרא
אלא  אינם והמרירות שהאבל הרי מר", כיום ואחריתה יחיד
"רבני  שיטת שמביא שם, יונה ברבינו וראה אחד. יום
מדברי  אלא אינה ראשון יום של האבילות שאפילו צרפת"
לחוד, אנינות - תורה דין היא שהאנינות ואע"פ חכמים,
באבלות, מותר - באנינות שאסור ומה לחוד. ואבילות

ה"ו. פ"ד, לקמן ראה לכך, אלא 8)דוגמא אבלות שאין
מתןֿתורה  מקודם דבר למדים ואין בלבד, ראשון יום
א  קלה, שבת והשווה ה"ה), פ"ג, קטן מועד (ירושלמי

הלכה". ונתחדשה תורה פ"א,9)"ניתנה כתובות ירושלמי
חגיכם  "והפכתי דרשו: שם, קטן במועד ובירושלמי ה"א.
שבעה". אבילות אף שבעה, חג מה - י) ח, (עמוס לאבל

א. כ, בבבלי וכן

.·ÏÏBb‰ Ì˙qiMÓ ?Ï·‡a Ì„‡ ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó10. ≈≈»«ƒ¿«≈»»¿≈∆ƒ∆ƒ»≈«≈
ÔÓ ¯·„a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ˙n‰ ¯a˜ ‡lL ÔÓÊ Ïk Ï·‡¬»»¿«∆…ƒ¿««≈≈»¿»»ƒ

Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·c‰11Ë ÈtÓe .ıÁ¯ ‰Ê ÌÚ «¿»ƒ∆»»≈»»∆ƒ¿≈««∆»«
„Ïi‰ ˙nLk CÒÂ „Âc12¯·wiL Ì¯Ë13. »ƒ¿»¿∆≈«∆∆∆∆∆ƒ»≈

(מועד 10) עפר הקבר וימלאו בקבר המת את שישימו לאחר
נקראו  "לא פט"ז: טוב" "שוחר ובמדרש א). כז, קטן
הגולל  ונסתם בארץ שניתנו עד קדושים, (=האבות)
אבן  - גולל המה". בארץ אשר לקדושים שנאמר: בפניהם,
את  "וגללו מלשון: לסותמו, הקבר על שנותנים גדולה
המשנה  בפירוש ורבינו האדם'). ב'תורת (רמב"ן האבן"
להיותו  גולל, הקבר כיסוי "ויקרא אומר: מ"ד) פ"ב, (אהלות
גלל" "אבן כאמרו: הקבר, פי על מתגלגלת מאבן אצלו

מתגלגלת". ענינו ד) ו, וכיבוס,11)(עזרא תספורת כגון
ה"א. פ"ה, לקמן כמבואר וכו', וסיכה אשר 12)רחיצה

כ). טו, יב, (שמואלֿב לדוד אוריה אשת שעדיין 13)ילדה
האונן, על חלים אנינות דיני אבל אבלות, דיני עליו חלו לא

ה"ו. פ"ד, לקמן כמבואר שיקבר, עד המת מיתת משעת

.‚¯·w‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ˙eÎÏÓ È‚e¯‰14, ¬≈«¿∆≈«ƒƒ»¿ƒ»≈
‰Ú·L ¯tÒÏÂ Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿…ƒ¿»

Ï‡LÏ eL‡È˙iMÓ ?ÌÈLÏLe15ÏÚ Û‡ ,Ô¯·˜Ï CÏnÏ ¿ƒƒ∆ƒ¿»¬ƒ¿…«∆∆¿»¿»««
Ô˙B‡ ·‚lÓ eL‡È˙ ‡lL Èt16. ƒ∆…ƒ¿»¬ƒƒ¿…»
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יהודה  רב ואמר טז), כא, (מלכיםֿא לרשתו" היזרעאלי נבות
ליורשו  וירד היה, אחאב אחי בן - נבות ב) מח, (סנהדרין
את  הפסיד לא למותו, שגרם זה, שלמרות הרי דודו, בתורת
אחיו  בנפש "ונמיתהו ז) יד, (שמואלֿב מצינו וכן ירושתו,
הם  הרד"ק: ומפרש היורש" את גם ונשמידה הרג אשר
ואין  בעלי, נכסי שיירשו כדי בני, את להרוג מתכוונים
לבבם  נתחמם לא כי הנרצח, אחיו דם את לגאול כוונתם
הדם  שגואל הרי, באים. הם נחלתו את לרשת אלא זה, על

שמח). (אור בנים לו אין אם יורשו, הרוצח, את ההורג

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

-mihteyxtq
la` zFkld¦§¥¤

LÏLÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿»
ÏÚ Ïa‡˙‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿ƒ¿«≈«
ÏÚ Ïa‡˙Óe ‡nhÓ Ô‰k elÙ‡Â .ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ«¬ƒ…≈ƒ«≈ƒ¿«≈«
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ Ïa‡˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡Â .ÌÈ·B¯w‰1. «¿ƒ¿≈»»ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ

‰Ê ¯ÙÒa el‡ ˙BÎÏ‰ ÈzÏÏk ‰Ê ÈÙÏe2ÔÈÚÓ Ô‰L ,3 ¿ƒ∆»«¿ƒ¬»≈¿≈∆∆∆≈≈≈
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ,‰˙ÈÓ ÌBÈa ‰¯e·˜4‡lL (· . ¿»¿ƒ»∆ƒƒ¿«¬≈∆…

˙n‰ ÌÚ ÒkÈ ‡lL (‚ .ÌÈ·B¯˜Ï ÏB„b Ô‰k ‡nhÈƒ«»…≈»ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ«≈
‡l‡ Ì„‡ LÙÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡nhÈ ‡lL („ .Ï‰‡a¿…∆∆…ƒ«»…≈∆¿¿∆∆»»∆»

.„·Ïa ÌÈ·B¯˜Ïƒ¿ƒƒ¿«
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  5ּפרק ¤¤¦
ומקורה 1) הקרובים על להתאבל המצוה בו מתבארת

ובהרוגי  שמתו, קרוביו באבל אדם יתחייב מאימתי בתורה.
ביום  שמת תינוק להיקבר. אותם מניחים שאין מלכות
בית  להרוגי מלכות הרוגי בין ההבדל אבלו. דין מה היוולדו
והמומרים  ציבור, מדרכי הפורשים ובקבורתם. באבלם דין
- לדעת עצמו המאבד באבל. דינם מה - שמתו והמוסרים

אבלו. דברי ושאר עימו מתעסקים איך

.‡:¯Ó‡pL .ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ Ïa‡˙‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿«≈««¿ƒ∆∆¡«
ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰ ,ÌBi‰ ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â6˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ¿»«¿ƒ«»««ƒ«¿≈≈¿»¿≈¬≈

ÌBÈ ‡e‰L ,„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆»¿ƒƒ¿«∆
‰¯e·w‰ ÌBÈÂ ‰˙Èn‰7- ÌÈÓÈ ‰Ú·M‰ ¯‡L Ï·‡ ; «ƒ»¿«¿»¬»¿»«ƒ¿»»ƒ

OÚiÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ .‰¯Bz ÔÈ„ BÈ‡≈ƒ»««ƒ∆∆¡««»«««
‰LcÁ˙Â ‰¯Bz ‰z - ÌÈÓÈ ˙Ú·L Ï·‡ ÂÈ·‡Ï¿»ƒ≈∆ƒ¿«»ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»

‰ÎÏ‰8ÈÓÈ ˙Ú·L Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï Ôwz ea¯ ‰LÓe . ¬»»∆«≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ ˙eÏ·‡9. ¬≈¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

ה"ט.2) פ"א, לקמן הדן 3)כמבואר שופטים, בספר
וסמכותם. השופטים הנזכרת 5)מענין.4)בתפקידי

תקברנו  קבור "כי כג): כא, (דברים ככתוב ביתֿדין, בהרוגי
פט"ו, סנהדרין הל' לעיל רבינו הדגיש וכבר ההוא", ביום
מתו  את המלין כל אלא בלבד ביתֿדין הרוגי "ולא ה"ח:
דינים  ה"ח, פ"ד לקמן וראה בלאֿתעשה", עליו עובר

בזה. מות 6)מפורטים על אנינותו ביום קדשים לאכול
של  מצותֿעשה שהיא קדשים, אכילת שנדחית ומכיון בניו,
אבלות  שהיא שהאנינות, רבינו סובר האנינות, מפני תורה
מן  מצותֿעשה היא למותם, הראשון ביום הקרובים על

קדשים  שאכילת א קא, זבחים וראה (רדב"ז). התורה
הקל  מעשר ומה הקל, ממעשר בקלֿוחומר אסורה באנינות,
- ממנו" באוני אכלתי "לא יד) כו, (דברים תורה אמרה
המצוות' וב'ספר כלֿשכן. לא ממעשר) (=החמורים קדשים
הכהנים  שיתטמאו "שנצטוינו רבינו: כותב לז, עשה
עצמה  זו בֿג)...מצוה כא, (ויקרא בתורה הנזכרים לקרובים
להתאבל  חייב מישראל אדם שכל כלומר, אבל. מצות ֵהיא
שהוא  בכהן, פרש זה, חיוב חומר ומחמת קרוביו... ֵֵעל
ישראל, כשאר עלֿכלֿפנים שיתטמא הטומאה, על מוזהר
קטן  (מועד אמרו ובפירוש האבלות... בדיני יקלו שלא כדי
דמעיקרא  אבלות אי ברגל, אבלות נוהג אינו "אבל ב) ִיד,
החג  (=שמחת דרבים 'עשה' אתי - הוא הרגל) ָ(שמלפני
הנה  דיחיד". 'עשה' ודחי ישראל), כל על מוטלת שהיא
מצותֿעשה". ושהיא דאורייתא, הוא האבלות שחיוב נתבאר

אמרו 7) וכן פ"ב, לברכות ברי"ף הובאה הגאונים דעת
כאבל  "ושמתיה י) ח, (עמוס שנאמר ב: טז, שם בגמרא
אלא  אינם והמרירות שהאבל הרי מר", כיום ואחריתה יחיד
"רבני  שיטת שמביא שם, יונה ברבינו וראה אחד. יום
מדברי  אלא אינה ראשון יום של האבילות שאפילו צרפת"
לחוד, אנינות - תורה דין היא שהאנינות ואע"פ חכמים,
באבלות, מותר - באנינות שאסור ומה לחוד. ואבילות

ה"ו. פ"ד, לקמן ראה לכך, אלא 8)דוגמא אבלות שאין
מתןֿתורה  מקודם דבר למדים ואין בלבד, ראשון יום
א  קלה, שבת והשווה ה"ה), פ"ג, קטן מועד (ירושלמי

הלכה". ונתחדשה תורה פ"א,9)"ניתנה כתובות ירושלמי
חגיכם  "והפכתי דרשו: שם, קטן במועד ובירושלמי ה"א.
שבעה". אבילות אף שבעה, חג מה - י) ח, (עמוס לאבל

א. כ, בבבלי וכן

.·ÏÏBb‰ Ì˙qiMÓ ?Ï·‡a Ì„‡ ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó10. ≈≈»«ƒ¿«≈»»¿≈∆ƒ∆ƒ»≈«≈
ÔÓ ¯·„a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ˙n‰ ¯a˜ ‡lL ÔÓÊ Ïk Ï·‡¬»»¿«∆…ƒ¿««≈≈»¿»»ƒ

Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·c‰11Ë ÈtÓe .ıÁ¯ ‰Ê ÌÚ «¿»ƒ∆»»≈»»∆ƒ¿≈««∆»«
„Ïi‰ ˙nLk CÒÂ „Âc12¯·wiL Ì¯Ë13. »ƒ¿»¿∆≈«∆∆∆∆∆ƒ»≈

(מועד 10) עפר הקבר וימלאו בקבר המת את שישימו לאחר
נקראו  "לא פט"ז: טוב" "שוחר ובמדרש א). כז, קטן
הגולל  ונסתם בארץ שניתנו עד קדושים, (=האבות)
אבן  - גולל המה". בארץ אשר לקדושים שנאמר: בפניהם,
את  "וגללו מלשון: לסותמו, הקבר על שנותנים גדולה
המשנה  בפירוש ורבינו האדם'). ב'תורת (רמב"ן האבן"
להיותו  גולל, הקבר כיסוי "ויקרא אומר: מ"ד) פ"ב, (אהלות
גלל" "אבן כאמרו: הקבר, פי על מתגלגלת מאבן אצלו

מתגלגלת". ענינו ד) ו, וכיבוס,11)(עזרא תספורת כגון
ה"א. פ"ה, לקמן כמבואר וכו', וסיכה אשר 12)רחיצה

כ). טו, יב, (שמואלֿב לדוד אוריה אשת שעדיין 13)ילדה
האונן, על חלים אנינות דיני אבל אבלות, דיני עליו חלו לא

ה"ו. פ"ד, לקמן כמבואר שיקבר, עד המת מיתת משעת

.‚¯·w‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ˙eÎÏÓ È‚e¯‰14, ¬≈«¿∆≈«ƒƒ»¿ƒ»≈
‰Ú·L ¯tÒÏÂ Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿…ƒ¿»

Ï‡LÏ eL‡È˙iMÓ ?ÌÈLÏLe15ÏÚ Û‡ ,Ô¯·˜Ï CÏnÏ ¿ƒƒ∆ƒ¿»¬ƒ¿…«∆∆¿»¿»««
Ô˙B‡ ·‚lÓ eL‡È˙ ‡lL Èt16. ƒ∆…ƒ¿»¬ƒƒ¿…»
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וכדומה.14) שנאה מלשאול.15)מחמת תימן: בכת"י
לגנבם 16) שיצליחו הוא מאד נדיר כי עליהם, מתאבלים

הובאו  והרא"ש, הרמב"ן וכתבו הי"א). פ"ב, שמחות (מסכת
בהרוגי  אלא אמורים הדברים אין בכסףֿמשנה, דבריהם
ביתר  הרוגי כגון שנאה, מחמת קבורתם שמונעת מלכות,
הניחו  שלא מי אבל להבטל, עשויה אינה שגזירתה וכדומה,
עליו  חלה לא הרבה, בממון שיפדוהו עד להקבר השלטון
וירשוהו  קטן בסכום השלטון שיתפייס אפשר כי אבילות,
להקבר" אותם מניחים "שאין רבינו: שהדגיש וזהו להקבר.
לבטל  המלכות בחסדי אלא בממון, תלוי הדבר שאין -

(כסףֿמשנה). הזדונית גזירתה

.„¯‰pa Ú·hL ÈÓ17- ‰Ú¯ ‰iÁ ezÏÎ‡L ÈÓ B‡ ƒ∆»««»»ƒ∆¬»««»»»
ÔÈ‡ - ÌÈ¯·È‡ ÌÈ¯·È‡ e‰e‡ˆÓ .Lw·Ï eL‡È˙pMÓƒ∆ƒ¿»¬¿«≈¿»≈»ƒ≈»ƒ≈

Ba¯Â BL‡¯ ‡ˆniL „Ú BÏ ÔÈBÓ18eL‡È˙È B‡ ƒ«∆ƒ»≈…¿Àƒ¿»¬
Lw·lÓ19. ƒ¿«≈

בשם 17) מביא ק אות וב"העיטור" הי"ב. שם, שמחות
שיש  במים טבע אם אלא אבלות חיוב שאין הרי"ף תשובת
יוצא  היה חי היה אילו כי מת, שהוא בידוע אז כי סוף, להם
שהוא  סוף להם שאין במים טבע אם אבל לעינינו, המים מן
שמא  לאחרים, להנשא אשתו את מתירים ואין חי, בחזקת
פי"ג  גירושין בהל' כמבואר ראינוהו, ולא אחר במקום יצא
עליו, להתאבל תחמיר אם כי עליו. מתאבלים אין - הט"ז
ביו"ד  וכן להנשא, אשתו את להתיר ויבואו כמת יחשבוהו
שסובר  וכנראה בזה, סתומה רבינו ודעת ז. סעיף שעה סי'
- התורה מן מצותֿעשה היא ראשון ביום ואבילות הואיל
להינשא, להתירה יבואו שמא חשש משום לדחותה אין
הימים  בשאר אלא נתכוון לא עצמו הרי"ף שגם ויתכן
הדבר  ועדיין בלבד, מדבריהם אלא אינה בהם שהאבילות

(רדב"ז). הכרע שהראש 18)צריך ומספיק יחד, שניהם
להיפך  או הגוף רוב בלא ראש אבל הרוב, לשיעור יצטרף
יט). אות שם, ליו"ד ('פרישה' עליו מתאבלים אין -

אין 19) ממנו, שנתייאשו אחר נמצא ואם שם. שמחות
הם  אם - הבנים אלא ולהתאבל, לחזור צריכים הקרובים
זה  שאין בלבד, היום אותו מתאבלים שנמצא, בשעה שם
כל  עליהם הבן שמתאבל אביו", עצמות "ליקוט מדין גרוע

ז). סעיף שם, (יו"ד ה"ח פי"ב לקמן ראה היום,

.‰‰È„ÓÏ ˙n‰ ÁÏLÏ Ôk¯cL ÈÓ20,B¯·˜Ï ˙¯Á‡ ƒ∆«¿»ƒ¿…««≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿
Ô‰Èt e¯ÈÊÁiL ˙ÚÓ - ¯·wÈ È˙Ó ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡Â¿≈»¿ƒ»«ƒ»≈≈≈∆«¬ƒ¿≈∆
ÔÈÏÈÁ˙Óe ÌÈLÏLe ‰Ú·L ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó B˙BeÏlÓƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿ƒƒ

Ïa‡˙‰Ï21. ¿ƒ¿«≈

מונים 21)לעיר.20) עמו וההולכים א. כב, קטן מועד
אם  אבל הרדב"ז: וכתב ה"ד. פ"ז, לקמן וראה משיקבר,
אבילות  אין לתחום, חוץ שהוא אע"פ עצמה, בעיר נקבר

שנקבר. כולם וידעו הקוברים שיחזרו עד נוהגת

.ÂÌÈÏÙp‰22Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -23‡lL ÏÎÂ . «¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…∆…
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰L24Ì„‡a25ÏÙ ‰Ê È¯‰ -26elÙ‡ . »»¿ƒ¿»»¬≈∆≈∆¬ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈLÏL ÌBÈa ˙Ó27. ≈¿¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»»

קיום,22) בן ואינו חי שנולד או אמו, שהפילתו מת ולד

שמו  הנפל...ובחשך ממנו "טוב גֿד) ו, (קהלת ככתוב
ב.23)יכוסה". מד, יום 24)נדה שלשים חי שלא

לידתו. שמונה 25)משעת הולד חי שאם לבהמה, בניגוד
ב). קלה, (שבת נפל ואינו לאכלו, מותר שנאמר 26)ימים

נתברר  עכשיו - תפדה" חודש מבן "ופדויו טז) יח, (במדבר
וברש"י). (שם לכן קודם ולא קיום בן שיום 27)שהוא

והשווה  א), מט, (בכורות שלפניו כיום הוא הרי שלושים
כתב  ה"ה, פ"א יבום שבהל' ואע"פ הי"ז. פי"א, בכורים הל'
ספק  נפל, ספק זה הרי השלושים... בתוך מת "ואם רבינו:

(רדב"ז). הספק על מתאבלים אין - קיימא"? בן

.ÊÌÈL„Á ‰ÚL˙Ï „ÏBpL È‡cÂa Ú„B Ì‡Â¿ƒ«¿««∆«¿ƒ¿»√»ƒ
ÌÈ¯eÓb28ÌÈÏa‡˙Ó - „ÏBpL ÌBia ˙Ó elÙ‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«∆«ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ29. »»

תשעה 28) ועברו עיבורה, ימי כל בעלה עם שימשה שלא
ד"ה  א קלו, לשבת (רש"י שילדתו עד מששימשה חדשים

נצרכא). אחד...29)לא יום בן "תינוק א מד, הרי נדה
עמ' שם בגמרא וביארו שלם". כחתן ולאמו... לאביו הוא
שנודע  וכגון עליו, שמתאבלים אבילות לענין שהכוונה ב,
"אחד  ה"ו: פ"ב, רוצח הל' והשווה חדשיו. שגמרו לנו
עליו... נהרג זה יומו...הרי בן הקטן את או הגדול את ההורג
קנו, סי' באבןֿהעזר הרמ"א וכתב חדשיו". לו שכלו והוא
התשיעי  בחודש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן ד: סעיף
קיימא, של ולד זה הרי שנתעברה, יום מלבד אחד יום רק
יולדת  אינה לתשעה יולדת א): מב, (יבמות שאמרו ואע"פ
רבים, זה על תמהו כבר - חסר) תשיעי (חודש למקוטעים
שעכשיו  לומר, צריכים שאנו אלא זה, מכחיש שהחוש
'תוספות' והשווה דברים". בכמה הוא וכן הענין, נשתנה
וחמור. פרה ד"ה ב כד, בע"ז וכן הני; כל ד"ה א מז, לחולין

.Á˙nL ‰BÓL Ô·e ,˙Ó „ÏBpL ÌÈL„Á ‰ÚLz Ôa∆ƒ¿»√»ƒ∆«≈∆¿»∆≈
Òq¯Ó B‡ CzÁÓ ‡ˆiL ÈÓe ,ÌÈLÏL ¯Á‡Ï elÙ‡30 ¬ƒ¿««¿ƒƒ∆»»¿À»¿À»

ÏÙ ‰Ê È¯‰ - ÂÈL„Á BÏ eÏkL Èt ÏÚ Û‡ÔÈ‡Â ; ««ƒ∆»√»»¬≈∆≈∆¿≈
Ì‰nÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó31. ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…ƒ¿«¿ƒƒ»∆

"והכה 30) יא) ו, (עמוס הכתוב כלשון לרסיסים, מעוך
ואמנם  מסורס. או הנוסח: תימן, ובכת"י לרסיסים". הבית
כתוב: רבינו, לדברי המקור שהיא ה"ז פ"א שמחות במס'
שאינו  אמו, מבטן הפוך שיצא שם: ופירשו מפורט. מחותך
יוסף' וב'נמוקי פ"ג, סוף קטן מועד ברי"ף וכן לחיות, יכול

שם,31)שם. (שמחות עבורם ממלאכה מתבטלים שאין
סעיף  שדמ, סי' וביו"ד שם. קטן למועד יוסף' ב'נמוקי וראה
אבל  שם: הש"ך וכתב וללוֹות". להספד מתעסקין "אין ַח:
משיג, והראב"ד עמהם. מתעסקים וקבורה מיטה בצרכי
אינו  יום שלשים לאחר שמת חדשים שמונה בן כל ולדעתו
אלא  שבעה בן זה הרי יום, שלשים ושהה הואיל נפל,
כך  שהרי לחיות, היה וראוי חודש עוד אמו בבטן שנתעכב
ששהה  "כל ב) קלה, (שבת גמליאל בן שמעון רבן אמר
הואיל  רבינו, ודעת נפל"! אינו - באדם יום שלשים
עליו, החכמים חולקים ה"ד) פט"ז, (שבת ובתוספתא
ההריון  חדשי אלא בדבר, מועילים יום שלשים אין ולדעתם
אמרו  שכבר עליו, להתאבל אין ממילא הרי בזה, קובעים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



`laקו zekld - mihtey xtq - xii` 'h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זה, וכל באבל". המקיל כדברי "הלכה א): יח, קטן (מועד
חודש  באיזה יודע אינו אם אבל ודאי, שמונה  בן כשהוא
עליו  ומתאבלים נפל מתורת יצא יום, שלשים וחי נולד,

(רדב"ז).

.Ë˙eÎÏÓ È‚e¯‰ Ïk32ÔÈ„a e‚¯‰pL Èt ÏÚ Û‡ , »¬≈«¿««ƒ∆∆∆¿¿ƒ
Ô‚¯‰Ï ˙eL¯ BÏ ‰˙ ‰¯Bz‰Â ,CÏn‰33el‡ È¯‰ - «∆∆¿«»»¿»¿¿»¿»¬≈≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó34¯·c Ïk Ô‰Ó ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,35, ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿≈¿ƒ≈∆»»»
CÏnÏ ÌBÓÓe36Ô‰È˙B·‡ È¯·˜a ÔÈ¯a˜Â ,37Ïk Ï·‡ . »»«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆¬»»

ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰38Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -39Ï·‡ , ¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¬»
·la ‡l‡ ˙eÈ‡ ÔÈ‡L ;ÔÈB‡40ÌÚ ÔÈ¯a˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆≈¬ƒ∆»«≈¿≈ƒ¿»ƒƒ

Ô‰È˙B·‡41¯Oa‰ Ïk‡˙iL „Ú42ÌBÓÓe , ¬≈∆«∆ƒ¿«≈«»»»»
Ì‰ÈL¯BÈÏ43. ¿¿≈∆

במלך.32) איש 33)שמרדו "כל יח): א, (יהושע ככתוב
יומת". תצונו אשר לכל פיך... את ימרה שמחות 34)אשר

הי"א. חטאם 35)פ"ב, ואין הואיל וכדומה, להספידם
- המלכות בדין שנהרגו אע"פ המלך, את שביזו אלא
(לחםֿמשנה). יותר לבזותם ואסור כפרתם היא מיתתם

ה"ט.36) פ"ד, מלכים הל' והשווה ב. מח, סנהדרין
ב).37) מז, (שם עליהם כיפרה עבירות 38)שמיתתם על

סנהדרין  הלכות לעיל ראה עליהן, ממית שביתֿדין חמורות,
א. הלכה יד, להם 39)פרק כפרה בזיונם שיהא כדי

וברש"י). ב מו, בסנהדרין כבוד 40)(משנה זה ואין
וברש"י). (שם בכך נמנעת כפרתו אין ולפיכך להרוג,

צדיק.41) אצל רשע קוברים נתכפרו 42)שאין כבר
בקברות  לקברן עצמותיהם ומלקטים ובזיונם, במיתתם
הלכות  לעיל והשווה וברש"י), א עמ' (שם אבותיהם

ט. הלכה יד פרק ב.43)סנהדרין מח, סנהדרין

.È‰Â ,¯eaˆ ÈÎ¯cÓ ÔÈL¯Bt‰ Ïke˜¯tL ÌÈL‡‰ Ì »«¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈»¬»ƒ∆»¿
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÔÈÏÏÎ ÔÈ‡Â ,Ô¯‡eˆ ÏÚÓ ˙Bˆn‰ ÏÚ…«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿»≈
Èza ˙·ÈLÈÂ ˙B„ÚBn‰ „eaÎ·e ˙Bˆn‰ ˙iOÚa«¬ƒ««ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ«»≈
ÔÈ¯BÁ È·k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒÎ¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆»¬≈≈ƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯ÒBn‰Â [ÌÈ¯Óen‰Â] ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ÔÎÂ ,ÔÓˆÚÏ44 ¿«¿»¿≈»∆ƒƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ

¯‡Le Ì‰ÈÁ‡ ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ el‡ Ïk -»≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆»¬≈∆¿»
ÌÈÏÎB‡Â ÌÈ·Ï ÌÈÙhÚ˙Óe ÌÈ·Ï ÔÈL·BÏ Ì‰È·B¯¿̃≈∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂ45LB„w‰ ÏL ÂÈ‡BO e„·‡ È¯‰L , ¿ƒ¿≈ƒ∆¬≈»¿¿»∆«»
ÈÈ EÈ‡OÓ ‡BÏ‰ :¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚÂ .‡e‰ Ce¯a»«¬≈∆«»≈¬¿«¿∆¿»

.‡O‡∆¿»

ה"ב.44) פ"ג, ממרים הל' לעיל פ"ב,45)מפורש שמחות
וראה  רנה". רשעים "ובאבוד י) יא, (משלי נאמר וכן ה"י.
פירשו  אפילו "יכול אמרו: א מז, ושם ב. לט, סנהדרין
בעל  יטמא לא תלמודֿלומר: יטמא? - ציבור מדרכי אבותיו
ה"ח. פ"ב, לקמן והשווה עמיו". מעשה בעושה - בעמיו
המת  וקרובי שהאבלים "מכאן שמה: סי' יו"ד הטור וכתב
כפי  לעשות יש ומקום מקום וכל שחורים... לובשים
בשם  מביא תתפו, אות פ"ג קטן למועד וב'מרדכי' מנהגו".
עם  שהמיר בנו על התאבל גרשום שרבינו מוינא, יצחק רבי
מביא: נט אות פ"ג שם לרא"ש אשר"י ובהגהות ומת. אמו
עשר  ארבעה דתו, כשהמיר בנו על התאבל גרשון "רבינו

דברי  ע"פ יום", עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר יום.
הלא  בפניה, ירק ירוק "ואביה א) כה, (בבאֿקמא התלמוד
יום". עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר – ימים שבעת תכלם

.‡È˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰46ÏÎÏ BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ÔÈ‡ - «¿«≈«¿¿««≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»
¯·c47ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡Â ,48.B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡Â , »»¿≈ƒ¿«¿ƒ»»¿≈«¿ƒƒ

‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡49˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡Â , ¬»¿ƒ»»¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«
ÌÈÏ·‡50ÌÈiÁÏ „B·k ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ,51e‰Ê È‡Â . ¬≈ƒ¿»»»∆»««ƒ¿≈∆

˙ÓÂ ÏÙÂ ‚bÏ ‰ÏÚL ‡Ï ?˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰52, «¿«≈«¿¿««…∆»»«»¿»«»≈
‰ÏÚL e‰e‡¯ !‚b‰ L‡¯Ï ‰ÏBÚ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ‡l‡∆»»≈¬≈ƒ∆¿…«»»∆»»

¯ˆÓ ‰È‰L B‡ ,ÒÚk C¯c „iÓ53È¯‰ - ˙ÓÂ ÏÙÂ , ƒ»∆∆««∆»»≈≈¿»«»≈¬≈
˜eÁ e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ .˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê∆¿∆¿«∆ƒ≈«¿¿««¬»ƒ»»
È¯‰ - BÙÈÒ ·b ÏÚ CÏLÓe ‚e¯‰ B‡ ,ÔÏÈ‡a ÈeÏ˙Â¿»¿ƒ»»À¿»««≈¬≈

ÌÈ˙n‰ Ïk ˙˜ÊÁa ‰Ê54ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Óe , ∆¿∆¿«»«≈ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
.¯·„ epnÓƒ∆»»

ה 46) ובהכרתו או 47)מליאה.לרצונו עליו לקרוע
ה)48)ללוותו. ט, (בראשית שנאמר ה"א, פ"ב שמחות

נפשותיכם  מיד - אדרוש" לנפשותיכם דמכם את "ואך
א  יח, ע"ז וראה ב). צא, (בבאֿקמא דמכם את אדרוש
הוא  יחבל ואל (=הקב"ה), שנתנה מי שיטלנה "מוטב

המלווים 49)בעצמו". עומדים מהקבורה, כשחוזרים
לקמן  רבינו כדברי לנחמם, שורה לפני שורה לאבלים סביב

ה"א. (לקמן 50)פי"ג, האבל" בבית שאומרים "דברים
"מחיה  בה: ומסיימים להקב"ה, שבח דברי והם ה"ז), פי"ב
ח, (כתובות המתים" מחיה ה' אתה ברוך במאמרו, מתים

אלא 51)ב). אינה עצמה האבילות אבל שם. שמחות
היא? התורה מן ראשון יום שאבילות ואע"פ המתים. כבוד
זה  ומאבד עמך, מעשה שעושה למי אלא תורה חייבה לא

(רדב"ז). עמך מעשה עושה אינו מאונס 52)- נפל שמא
עליו. ומתאבלים מדעתו, בצער.53)ושלא שרוי

לדעת 54) שלא עצמו מאבד בחזקת זה הרי שם. שמחות
כשלא  חשוב עצמו, המאבד וקטן שמה). סי' יו"ד (טור
כשאול  אנוס, והוא לדעת, עצמו המאבד גדול וכן לדעת.
והחזיק  בו, ויתעללו הפלשתים ידקרוהו פן (שירא, המלך
כל  ממנו מונעים אין ד), לא, שמואלֿא עליה, ונפל בחרבו
פרשה  נח, רבה' ב'מדרש אמרו וכן ג). סעיף שם (יו"ד דבר
כשאול? יכול - אדרוש לנפשותיכם דמכם את "ואך לד
תבע  ב עח, וביבמות למעט. אלא אך, אין אך" תלמודֿלומר
נספד  "שלא שאול, של כבודו את הקדושֿברוךֿהוא
ה). ס"ק שם, הגר"א (ביאור בהספדו שחייבים הרי כהלכה",

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
תורה.1) דין עליהם להתאבל שחייב הקרובים הם מי

שהכהן  הקרובים עליהם. הוסיפו שהחכמים הקרובים
שהטומאה  חסר. למת מיטמא הכהן שאין להם. מיטמא
נקברים  ולפיכך לכל, הותרה ולא היא, דחוייה לקרובים

ביתֿהקברות. בסוף הכהנים קרובי

.‡Bn‡ :‰¯Bz ÔÈc Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ Ì„‡L el‡≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¬≈∆ƒ»ƒ
ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Â ,Bz·e Ba ,ÂÈ·‡Â2Ì‰È¯·cÓe . ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈»ƒƒƒ¿≈∆

‰‡eOp‰ BzL‡ ÏÚ LÈ‡‰ Ïa‡˙iL3ÏÚ ‰M‡‰ ÔÎÂ , ∆ƒ¿«≈»ƒ«ƒ¿«¿»¿≈»ƒ»«
dÏÚa4Bn‡Ó Ô‰L B˙BÁ‡ ÏÚÂ ÂÈÁ‡ ÏÚ Ïa‡˙Óe ,5. «¿»ƒ¿«≈«»ƒ¿«¬∆≈≈ƒ
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זה, וכל באבל". המקיל כדברי "הלכה א): יח, קטן (מועד
חודש  באיזה יודע אינו אם אבל ודאי, שמונה  בן כשהוא
עליו  ומתאבלים נפל מתורת יצא יום, שלשים וחי נולד,

(רדב"ז).

.Ë˙eÎÏÓ È‚e¯‰ Ïk32ÔÈ„a e‚¯‰pL Èt ÏÚ Û‡ , »¬≈«¿««ƒ∆∆∆¿¿ƒ
Ô‚¯‰Ï ˙eL¯ BÏ ‰˙ ‰¯Bz‰Â ,CÏn‰33el‡ È¯‰ - «∆∆¿«»»¿»¿¿»¿»¬≈≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó34¯·c Ïk Ô‰Ó ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,35, ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿≈¿ƒ≈∆»»»
CÏnÏ ÌBÓÓe36Ô‰È˙B·‡ È¯·˜a ÔÈ¯a˜Â ,37Ïk Ï·‡ . »»«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆¬»»

ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰38Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -39Ï·‡ , ¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¬»
·la ‡l‡ ˙eÈ‡ ÔÈ‡L ;ÔÈB‡40ÌÚ ÔÈ¯a˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆≈¬ƒ∆»«≈¿≈ƒ¿»ƒƒ

Ô‰È˙B·‡41¯Oa‰ Ïk‡˙iL „Ú42ÌBÓÓe , ¬≈∆«∆ƒ¿«≈«»»»»
Ì‰ÈL¯BÈÏ43. ¿¿≈∆

במלך.32) איש 33)שמרדו "כל יח): א, (יהושע ככתוב
יומת". תצונו אשר לכל פיך... את ימרה שמחות 34)אשר

הי"א. חטאם 35)פ"ב, ואין הואיל וכדומה, להספידם
- המלכות בדין שנהרגו אע"פ המלך, את שביזו אלא
(לחםֿמשנה). יותר לבזותם ואסור כפרתם היא מיתתם

ה"ט.36) פ"ד, מלכים הל' והשווה ב. מח, סנהדרין
ב).37) מז, (שם עליהם כיפרה עבירות 38)שמיתתם על

סנהדרין  הלכות לעיל ראה עליהן, ממית שביתֿדין חמורות,
א. הלכה יד, להם 39)פרק כפרה בזיונם שיהא כדי

וברש"י). ב מו, בסנהדרין כבוד 40)(משנה זה ואין
וברש"י). (שם בכך נמנעת כפרתו אין ולפיכך להרוג,

צדיק.41) אצל רשע קוברים נתכפרו 42)שאין כבר
בקברות  לקברן עצמותיהם ומלקטים ובזיונם, במיתתם
הלכות  לעיל והשווה וברש"י), א עמ' (שם אבותיהם

ט. הלכה יד פרק ב.43)סנהדרין מח, סנהדרין

.È‰Â ,¯eaˆ ÈÎ¯cÓ ÔÈL¯Bt‰ Ïke˜¯tL ÌÈL‡‰ Ì »«¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈»¬»ƒ∆»¿
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÔÈÏÏÎ ÔÈ‡Â ,Ô¯‡eˆ ÏÚÓ ˙Bˆn‰ ÏÚ…«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿»≈
Èza ˙·ÈLÈÂ ˙B„ÚBn‰ „eaÎ·e ˙Bˆn‰ ˙iOÚa«¬ƒ««ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ«»≈
ÔÈ¯BÁ È·k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒÎ¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆»¬≈≈ƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯ÒBn‰Â [ÌÈ¯Óen‰Â] ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ÔÎÂ ,ÔÓˆÚÏ44 ¿«¿»¿≈»∆ƒƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ

¯‡Le Ì‰ÈÁ‡ ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ el‡ Ïk -»≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆»¬≈∆¿»
ÌÈÏÎB‡Â ÌÈ·Ï ÌÈÙhÚ˙Óe ÌÈ·Ï ÔÈL·BÏ Ì‰È·B¯¿̃≈∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂ45LB„w‰ ÏL ÂÈ‡BO e„·‡ È¯‰L , ¿ƒ¿≈ƒ∆¬≈»¿¿»∆«»
ÈÈ EÈ‡OÓ ‡BÏ‰ :¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚÂ .‡e‰ Ce¯a»«¬≈∆«»≈¬¿«¿∆¿»

.‡O‡∆¿»

ה"ב.44) פ"ג, ממרים הל' לעיל פ"ב,45)מפורש שמחות
וראה  רנה". רשעים "ובאבוד י) יא, (משלי נאמר וכן ה"י.
פירשו  אפילו "יכול אמרו: א מז, ושם ב. לט, סנהדרין
בעל  יטמא לא תלמודֿלומר: יטמא? - ציבור מדרכי אבותיו
ה"ח. פ"ב, לקמן והשווה עמיו". מעשה בעושה - בעמיו
המת  וקרובי שהאבלים "מכאן שמה: סי' יו"ד הטור וכתב
כפי  לעשות יש ומקום מקום וכל שחורים... לובשים
בשם  מביא תתפו, אות פ"ג קטן למועד וב'מרדכי' מנהגו".
עם  שהמיר בנו על התאבל גרשום שרבינו מוינא, יצחק רבי
מביא: נט אות פ"ג שם לרא"ש אשר"י ובהגהות ומת. אמו
עשר  ארבעה דתו, כשהמיר בנו על התאבל גרשון "רבינו

דברי  ע"פ יום", עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר יום.
הלא  בפניה, ירק ירוק "ואביה א) כה, (בבאֿקמא התלמוד
יום". עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר – ימים שבעת תכלם

.‡È˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰46ÏÎÏ BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ÔÈ‡ - «¿«≈«¿¿««≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»
¯·c47ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡Â ,48.B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡Â , »»¿≈ƒ¿«¿ƒ»»¿≈«¿ƒƒ

‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡49˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡Â , ¬»¿ƒ»»¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«
ÌÈÏ·‡50ÌÈiÁÏ „B·k ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ,51e‰Ê È‡Â . ¬≈ƒ¿»»»∆»««ƒ¿≈∆

˙ÓÂ ÏÙÂ ‚bÏ ‰ÏÚL ‡Ï ?˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰52, «¿«≈«¿¿««…∆»»«»¿»«»≈
‰ÏÚL e‰e‡¯ !‚b‰ L‡¯Ï ‰ÏBÚ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ‡l‡∆»»≈¬≈ƒ∆¿…«»»∆»»

¯ˆÓ ‰È‰L B‡ ,ÒÚk C¯c „iÓ53È¯‰ - ˙ÓÂ ÏÙÂ , ƒ»∆∆««∆»»≈≈¿»«»≈¬≈
˜eÁ e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ .˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê∆¿∆¿«∆ƒ≈«¿¿««¬»ƒ»»
È¯‰ - BÙÈÒ ·b ÏÚ CÏLÓe ‚e¯‰ B‡ ,ÔÏÈ‡a ÈeÏ˙Â¿»¿ƒ»»À¿»««≈¬≈

ÌÈ˙n‰ Ïk ˙˜ÊÁa ‰Ê54ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Óe , ∆¿∆¿«»«≈ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
.¯·„ epnÓƒ∆»»

ה 46) ובהכרתו או 47)מליאה.לרצונו עליו לקרוע
ה)48)ללוותו. ט, (בראשית שנאמר ה"א, פ"ב שמחות

נפשותיכם  מיד - אדרוש" לנפשותיכם דמכם את "ואך
א  יח, ע"ז וראה ב). צא, (בבאֿקמא דמכם את אדרוש
הוא  יחבל ואל (=הקב"ה), שנתנה מי שיטלנה "מוטב

המלווים 49)בעצמו". עומדים מהקבורה, כשחוזרים
לקמן  רבינו כדברי לנחמם, שורה לפני שורה לאבלים סביב

ה"א. (לקמן 50)פי"ג, האבל" בבית שאומרים "דברים
"מחיה  בה: ומסיימים להקב"ה, שבח דברי והם ה"ז), פי"ב
ח, (כתובות המתים" מחיה ה' אתה ברוך במאמרו, מתים

אלא 51)ב). אינה עצמה האבילות אבל שם. שמחות
היא? התורה מן ראשון יום שאבילות ואע"פ המתים. כבוד
זה  ומאבד עמך, מעשה שעושה למי אלא תורה חייבה לא

(רדב"ז). עמך מעשה עושה אינו מאונס 52)- נפל שמא
עליו. ומתאבלים מדעתו, בצער.53)ושלא שרוי

לדעת 54) שלא עצמו מאבד בחזקת זה הרי שם. שמחות
כשלא  חשוב עצמו, המאבד וקטן שמה). סי' יו"ד (טור
כשאול  אנוס, והוא לדעת, עצמו המאבד גדול וכן לדעת.
והחזיק  בו, ויתעללו הפלשתים ידקרוהו פן (שירא, המלך
כל  ממנו מונעים אין ד), לא, שמואלֿא עליה, ונפל בחרבו
פרשה  נח, רבה' ב'מדרש אמרו וכן ג). סעיף שם (יו"ד דבר
כשאול? יכול - אדרוש לנפשותיכם דמכם את "ואך לד
תבע  ב עח, וביבמות למעט. אלא אך, אין אך" תלמודֿלומר
נספד  "שלא שאול, של כבודו את הקדושֿברוךֿהוא
ה). ס"ק שם, הגר"א (ביאור בהספדו שחייבים הרי כהלכה",

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
תורה.1) דין עליהם להתאבל שחייב הקרובים הם מי

שהכהן  הקרובים עליהם. הוסיפו שהחכמים הקרובים
שהטומאה  חסר. למת מיטמא הכהן שאין להם. מיטמא
נקברים  ולפיכך לכל, הותרה ולא היא, דחוייה לקרובים

ביתֿהקברות. בסוף הכהנים קרובי

.‡Bn‡ :‰¯Bz ÔÈc Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ Ì„‡L el‡≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¬≈∆ƒ»ƒ
ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Â ,Bz·e Ba ,ÂÈ·‡Â2Ì‰È¯·cÓe . ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈»ƒƒƒ¿≈∆

‰‡eOp‰ BzL‡ ÏÚ LÈ‡‰ Ïa‡˙iL3ÏÚ ‰M‡‰ ÔÎÂ , ∆ƒ¿«≈»ƒ«ƒ¿«¿»¿≈»ƒ»«
dÏÚa4Bn‡Ó Ô‰L B˙BÁ‡ ÏÚÂ ÂÈÁ‡ ÏÚ Ïa‡˙Óe ,5. «¿»ƒ¿«≈«»ƒ¿«¬∆≈≈ƒ
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לענין 2) בֿג) כא, (ויקרא בתורה הם מפורשים אלה כל
בפרשת  האמור "כל שנינו: ב כ, קטן ובמועד כהנים, טומאת
וב'תורת  עליהם". מתאבל אבל להם, מיטמא שכהן ָכהנים,
אחיו  אף יורשו, שהוא ובתו בנו "מה דרשו: שם, כהנים'
שאינו  מאמו, ואחותו אחיו יצאו יורשו, שהוא ואחותו

הי"ב. לקמן והשווה אע"פ 3)יורשו", רבינו, סובר
כב, (יבמות ודרשו אליו", הקרוב לשארו אם "כי שכתוב:
של  ופשוטו מדרבנן, דרש אלא זה אין אשתו, זו - שארו ב)
וכן  שם, אונקלוס כתרגום אליו, הקרוב לקרובו הוא: מקרא
הקרובים  עם "אשתו" ב כ, קטן במועד גורס רבינו אין
הקרובים  אלה עם אלא התורה, מן עליהם שמתאבל
מדבריהם  אלא שאינם וכו', עליהם" ב"הוסיפו שם המנויים
את  יורש ש"הבעל ה"ה, פ"א נחלות הל' והשווה (רדב"ז).

סופרים". מדברי אשתו נכסי קטן 4)כל (מועד אמרו שכן
ונוהגת  מיטתה, כופה חמותה... או חמיה שמת האשה שם):
שם: האמור לכלל בהתאם וזה בעלה, לכבוד - אבלות" עמו
אינה  בעלה על ואם עמו", מתאבל - עליו שמתאבל "כל
וכן  (לחםֿמשנה). וחמותה חמיה על תתאבל איך מתאבלת,
האלמנה, מן חוץ יתארסו הנשים "כל א: מא, ביבמות שנינו
הגמרא  וכדברי בעלה, על שמתאבלת הרי האיבול", מפני
הגר"א  (ביאור יום" שלשים - שלה איבול "וכמה ב מג, שם

שעד). סי' שם.5)ליו"ד מו"ק

.·,Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Ï ‡nhÓ BÈ‡L ,Ô‰k‰ elÙ‡¬ƒ«…≈∆≈ƒ«≈¿»ƒ«¬≈ƒ
ÂÈ·‡Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡eOp‰ B˙BÁ‡ÏÂ6- ¿«¬«¿»««ƒ∆ƒ≈»ƒ

Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ Ïa‡˙Ó7‰‡eOp‰ BÊ B˙BÁ‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ»¿»¬«¿»
‰¯Bz ÔÈ„ ‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó8. ≈»ƒ¬≈ƒ¿«≈»∆»ƒ»

לה 6) לאיש, היתה לא אשר "ולאחותו... ג כא, ויקרא ראה
ה"יֿיב. ולהלן בין 7)יטמא". נשואה, "ואחותו שם: מו"ק

מאמו, או מאביו או רבינו: ומפרש מאמו", בין מאביו
משני  - מאמו בין מאביו בין שמפרש: יואל לרבינו בניגוד
מתאבל  אינו בלבד, האם מן או האב מן אבל הצדדים,
אחותו  שנפטרה ביום שרחץ בעצמו מעשה ועשה עליה,
מתאבלים  שאין לתלמידים, הלכה להורות מאמו, נשואה
ואחותו  ד"ה שם ב'תוספות' גם מפורש רבינו, וכדברי עליה.

מיימוניות). העיר 8)(הגהות וכבר מקור, לו אין זה דין
טענה". ומקום סמך צד לו ידענו ש"לא זה על הרמב"ן
כמבואר  מטומאה, אבלות למדים ואנו הואיל יפלא, וביותר
דין  עליה מתאבל איך ה, אות ה"א, פ"א בביאורנו לעיל
יישוב  נביא ה"ו ולהלן אליה, להטמא לו אסור והלא תורה,

זו. לפליאה

.‚BÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ ÂÈÁ‡ B‡ Ba¿»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈
ÏÏk Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó9ÂÈ·e ‡e‰ ¯ib˙pL ÈÓ ÔÎÂ .10, ƒ¿«≈¬≈∆¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»»

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - Bn‡Â ‡e‰ ¯¯ÁzL B‡11. ƒ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆
‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ - ‰Òe¯‡ BzL‡ ÔÎÂ12ÔB‡ ‡ÏÂ13, ¿≈ƒ¿¬»≈ƒ¿«≈»∆»¿…≈

˙B‡ ‡Ï ‡È‰ ÔÎÂ14ÂÈÏÚ ˙Ïa‡˙Ó ‡ÏÂ15. ¿≈ƒ…∆∆¿…ƒ¿«∆∆»»

שנינו 9) וכן דבר, לשום אחיו או בנו זה ואין כמוה, שבנה
ממי  חוץ הקרובים... על כהן "מטמא הי"ז) פ"ד, (שמחות
פ"א, יבום הל' והשווה הנכרית", ומן השפחה מן לו שיש
- הגויה מן והבא עבדים; - השפחה מן הבא "שזרע ה"ד:

א. כב, ביבמות ומקורו אינם". וכאילו עוד 10)גוים שאין
- שנתגייר "גר (שם): שאמרו כמו ביניהם, קירבה שום
- הגר את "גר שנינו: ב יז, ובקידושין דומה". שנולד כקטן
סופרים". מדברי ולא תורה מדברי לא (=יורש) אינו

ולא 11) ואמו" "הוא בעבד: רבינו ונקט מגר. עדיף שאינו
מתייחסים  בניו ואין כלל, ייחוס לו אין עבד כי ובניו", "הוא
לגוי  בניגוד הי"א, פ"ה ממרים הל' לעיל כמבואר אחריו,
ביבמות  כמבואר בגיותם, בהיותם אחריו מתייחסים שבניו
ובניו. הוא נשתחרר או הנוסח: תימן, ובכת"י א. סב,

ה"ז.12) לקמן כמבואר לה, להטמא לו אסור הכהן שהרי
ב) כ, קטן (מועד שאמרו כמו בטומאה, תלויה ואבילות
עליהן". מתאבל אבל - להן מיטמא שכהן "כל...

שאר 13) ולכל מיתתה, ביום קדשים באכילת להאסר
כט, (יבמות אנינות לענין ה"ו, פ"ד לקמן השנויים הדברים

וכו'.14)ב). קדשים באכילת כי 15)להאסר שם,
(=אשתו) לשארו אם "כי ב) כא, (ויקרא אמרה התורה
ב. מג, שם וראה לו. קרובה אינה וארוסתו - אליו" הקרוב

.„‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ÌÈ·B¯˜ Ïk»¿ƒ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¬≈∆
Ì‰nÚ Ïa‡˙Ó16Ì‰ÈÙa17?„ˆÈk .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ≈«

Ba ÈÁ‡ B‡ Ba Ôa ˙nL È¯‰18Ba Ì‡ B‡19·iÁ - ¬≈∆≈∆¿¬ƒ¿≈¿«»
‡lL Ï·‡ ;ÂÈÙa ˙eÏ·‡ ‚‰ÏÂ Ba ÈÙa Ú¯˜Ïƒ¿…«ƒ¿≈¿¿ƒ¿…¬≈¿»»¬»∆…

ÌÈ·B¯w‰ ¯‡La ÔÎÂ .·iÁ BÈ‡ - ÂÈÙa20. ¿»»≈«»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

קרוב.16) עליהם כבודם.17)כשמת משום בנוכחותם,
כלל.18) בנו אינו המת שאחיו האם, שנתגרשה 19)מן

אשתו. בתורת עליה להתאבל חייב ואינו בחייה, ממנו
בן 20) או בתו בן וכן אמו, אבי או אביו אבי שמת כגון

שם). וברש"י ב כ, קטן (מועד אחותו

.‰‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡eOp‰ BzL‡ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«≈»∆»
ÏÚ ‡l‡ ;ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ÏÚ dnÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ -≈ƒ¿«≈ƒ»«¿»¿ƒ∆»«
˙eÏ·‡ ‚‰B ,BzL‡ „B·k ÌeMÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È·‡»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿≈¬≈

Ô‰ÈÏÚ- B˙BÓÁ B‡ ÂÈÓÁ ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÈÙa ¬≈∆¿»∆»≈«ƒ∆≈»ƒ¬
‰ÙBk21Ï·‡ ,‰ÈÙa BzL‡ ÌÚ ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ B˙hÓ ∆ƒ»¿≈¬≈ƒƒ¿¿»∆»¬»

d˙BÓÁ B‡ ‰ÈÓÁ ˙nL ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰ÈÙa ‡lL ‡Ï…∆…¿»∆»¿≈»ƒ»∆≈»ƒ»¬»
ÔB‚k ,ÌÈ·B¯˜ ¯‡L Ï·‡ .ÂÈÙa ˙eÏ·‡ ˙‚‰B -∆∆¬≈¿»»¬»¿»¿ƒ¿

da B‡ BzL‡ ÈÁ‡ ˙nL22dÏÚa ÈÁ‡ ˙nL ‰M‡‰Â , ∆≈¬ƒƒ¿¿»¿»ƒ»∆≈¬ƒ«¿»
‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - Ba B‡23,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆¿≈≈»∆ƒ

‰˙nL ÔB‚k ,B˙·B¯˜ ÏÚa B‡ B·B¯˜ ˙L‡ ‰˙Ó Ì‡L∆ƒ≈»≈∆¿««¿»¿∆≈»
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ BÈ‡ - Bza ÏÚa B‡ Ba ˙L‡24. ≈∆¿««ƒ≈«»¿ƒ¿«≈¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ25. ¿≈…«≈»∆

הי"ח.21) פ"ה, לקמן וכמבואר אחר.22)הופכה, מבעל
אמר:23) "שמואל ה"ה: פ"ג, שם ובירושלמי שם. מו"ק

מכל  אחד (=אבל) הא חמותו, או חמיו אלא שנו לא
לא". - שאר 24)הקרובים קירבת על אלא מתאבל שאינו

שעלולה  קידושין, ע"י הבאה קירבה על לא אבל משפחה,
בנו  אפילו ומתה, כלתו נתגרשה שאם גירושין, ע"י להתרחק

עליה. מתאבל אחותו.25)אינו בעל או אחיו, אשת כגון
בחייה  אמו בעל או בחייו, אביו אשת מתה אם זאת, ובכל
חייב  אלה שהרי הראשונה, שבת מוצאי עד אבילות נוהג -
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תשובה  (פתחי הט"ו פ"ו ממרים הל' לעיל כמבואר בכבודם,
עם  שמתאבל הטעם, שזהו ויתכן, ב). ס"ק שעד סי' ליו"ד
בחייהם, בכבודם חייב הוא שכן וחמותו, חמיו על אשתו
לשון  וכן הט"ו. פ"ו, ממרים הל' לעיל בביאורנו כמבואר
או  אביה על אלא עמה מתאבל "אינו ו: סעיף שם, השו"ע
ב"הגהות  וכתוב וחמותו". חמיו כבוד משום אמו, על
הקרובים  עם באבילות להקל נוהגים כיום מיימוניות":
האבלים, כבוד משום אלא זו שאין עליהם, שמתאבלים
מי  ואדרבה כבודם, על למחול נוהגים האבלים כל והיום
כמכבדם, ואינו המתמיהים מן אלא אינו עמהם, שמתאבל

שם. דעה" ב"יורה וכן להם. כלועג אלא

.ÂBÏ ˙ÈÁ„ È¯‰L ,˙eÏ·‡ ˙ÂˆÓ ‰¯eÓÁ ‰nk«»¬»ƒ¿«¬≈∆¬≈ƒ¿≈
‰‡Óh‰26Ïa‡˙ÈÂ Ô‰nÚ ˜qÚ˙iL È„k ,ÂÈ·B¯˜ ÈtÓ «À¿»ƒ¿≈¿»¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒ¿«≈

Bn‡Ï ,ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ Ì‡ Èk :¯Ó‡pL .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆¡«ƒƒƒ¿≈«»…≈»¿ƒ
‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡L ;‰OÚ ˙ÂˆÓ - ‡nhÈ dÏ ,¯ÓB‚Â¿≈»ƒ«»ƒ¿«¬≈∆ƒ…»»

BÁ¯k ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‡nËÓ - ‡nh‰Ï27ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ«»¿«¿ƒ«»¿«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡28‰‡Óh‰ ÏÚ e¯‰Ê‰L ,ÌÈ¯ÎÊa29Ï·‡ ; ¬ƒƒ¿»ƒ∆À¿¬««À¿»¬»

ÔÈ‡ Ôk ,‰‡Óh‰ ÏÚ ˙B¯‰ÊÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙B‰k‰«…¬ƒ¿≈»À¿»««À¿»≈≈»
ÌÈ·B¯wÏ ‡Óh‰Ï ˙BeˆÓ30- eˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ; ¿À¿ƒ«≈«¿ƒ∆»ƒ»

.˙B‡nhÓ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ,˙B‡ÓhÓƒ«¿¿ƒ»…ƒ«¿

בכהן.26) האמורה טומאה עקיבא,27)איסור רבי כדברי
"כדי  זה וכל חובה", - יטמא "לה א): ק, (זבחים האומר
המצוות' ב'ספר רבינו כלשון האבילות", בדיני יקלו שלא

לז. לקרוביהם.28)'עשה' להטמא מצווים שהכהנים
בני 29) הכהנים אל "אמור א) כא, (ויקרא שנאמר

אהרן  בנות ולא אהרן בני - יטמא" לא אהרן...לנפש
ב). לה, לזרים,30)(קידושין יטמא" ב"לא שישנו כל

אינו  - יטמא" ב"לא שאינו וכל לקרובים, ב"יטמא" ישנו
המשנה" וב"מרכבת שם. המצוות' ב'ספר וכן ב"יטמא".
על  שמצווה זכר, בישראל אנו רואים שהרי זה, לבאר מוסיף
על  מצווה אינו זאת ובכל ב) יד, קטן (מועד האבילות
שיתרשל  בו לחוש אין כי והטעם, לקרוביו. התטמאות
על  מוזהר והוא הואיל לכהן, בניגוד אבילות, במצות
להטמא  יצטווה לא שאם התורה חששה למתים, התטמאות
להם  להטמא לחייבו והוצרכה מלהתאבל, יתרשל לקרוביו
עדיפות  שאינן כהנות, נשים לגבי והואֿהדין מצוה, בתורת
לקרוביהם, להטמא מצווים שאינם זכרים, מישראלים בזה
מצות  נתבטלה שלא וכשם מהאבילות. יפרשו לא שממילא
על  מצוות שאינן למרות וכהנות, מישראלים אבילות
הנשואה  אחותו עליו שמתה כהן כך לקרוביהם, היטמאות
חייב  בעלה כי - לה, להטמאות רשאי שאינו אע"פ
עליה. מלהתאבל פוטרו זה אין - בה יתעסק והוא בקבורתה,
להתאבל  שמחוייבים וכהנות, מישראלים גרוע הוא שאין
רבינו  פסק בצדק ולפיכך הטומאה, על נצטוו שלא למרות
תורה, דין עליה מתאבל מאביו, הנשואה אחותו ה"ב: לעיל
להפקעת  עילה לשמש יכולה אינה ההתטמאות שלילת כי

האבילות.

.ÊBÁ¯k ÏÚ dÏ ‡nhÓ - Ô‰k ÏL BzL‡31BÈ‡Â . ƒ¿∆…≈ƒ«≈»«»¿¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ dÏ ‡nhÓ32˙Ók ‰e‡OÚ . ƒ«≈»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¬»»¿≈

‰ÂˆÓ33‡ˆÓz ‡Ï ,‡e‰ ‡l‡ L¯BÈ dÏ ÔÈ‡L ÔÂÈk ; ƒ¿»≈»∆≈»≈∆»…ƒ¿»
da ˜qÚ˙iL ÈÓ34‰‡eOÏ ‡l‡ ‡ÓhÓ BÈ‡Â . ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈ƒ«≈∆»ƒ¿»

dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ‰Òe¯‡‰ Ï·‡ ;„·Ïa35. ƒ¿«¬»»¬»≈ƒ«≈»

ולא 31) הפסח, בערב אשתו שמתה הכהן, ביוסף "מעשה
אחיו  ונמנו הפסח), קרבן להקריב שיוכל (כדי להטמא רצה

א). ק, (זבחים בעלֿכרחו" וטימאוהו כבר 32)הכהנים,
אשתו, על בעל שאבילות סובר שרבינו ה"א, לעיל נתבאר
תורה, מדין לה מיטמא שאינו תדע, מדבריהם. אלא אינה
לא  אדם מת "ואל אומר: הוא כה) (מד, ביחזקאל שהרי
ולאחות  לאח ולבת ולבן ולאם לאב אם כי לטמאה, יבוא
כולם  את מונה שהוא הרי - יטמאו" - לאיש היתה לא אשר

(רש"ש). אשתו את מזכיר קוברים,33)ואינו לו שאין
לו  להיטמא חייב גדול כהן שאפילו ה"ח. פ"ג, לקמן ראה

יתומה,34)ולקברו. קטנה נישואי לגבי ב פט, יבמות
(כסףֿמשנה). הגדולה אשתו לגבי הטעם שהוא רבינו וסובר

ויקברוה 35) בה יתעסקו יורשיה ואחיה יורשה, אינו שהרי
ה"ג. לעיל והשווה ב), כט, (שם

.Á,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡L e¯Ó‡L Ô˙B‡ Ïk ÔÎÂ¿≈»»∆»¿∆≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆
ÌÈÏÙp‰Â ¯eaˆ ÈÎ¯cÓ eL¯tLÂ ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÔB‚k¿¬≈≈ƒ¿∆»¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿»ƒ

˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰Â36Ô‰Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡ -37. ¿«¿«≈«¿¿««≈«…≈ƒ«≈»∆
Ì˙qiL „Ú ?ÂÈ·B¯˜Ï ‡nh˙‰Ï ‰eˆÓ È˙Ó „ÚÂ¿«»«¿À∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»«∆ƒ»≈

ÏÏBb‰38¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÏÏBb‰ ÌzÒpL ¯Á‡Ó Ï·‡ . «≈¬»≈««∆ƒ¿««≈¬≈≈ƒ¿»
‰˜BÏ - Ô‰a ‡ÓË Ì‡L ,ÌÈ˙n‰ Ïk39. »«≈ƒ∆ƒƒ¿»»∆∆

ה"וֿיא.36) פ"א, לעיל ציבור,37)המנויים מדרכי פרשו
- וגו' לשארו" אם כי בעמיו יטמא לא "לנפש שנאמר:
לאמו  שנאמר: נפלים, א): מז, (סנהדרין עמך מעשה בעושה
קיימא, בני ובתו בנו אף קיימא, בני ואביו אמו מה - ולאביו
הרוגי  כהנים); (תורת קיימא בני שאינם הנפלים יצאו
עליהם, מתאבלים ואין הואיל לדעת, עצמו ומאבד ביתֿדין
שלא  להם, להטמא אין וי"א, ה"ט פ"א, לעיל כמבואר
עליהם, ויתאבל בקרוביו שיתעסק כדי אלא הטומאה נדחית

(כסףֿמשנה). ה"ו לעיל בקבר 38)כמבואר המת שיתנו
ובביאורנו. ה"ב, פ"א לעיל ראה עפר, הקבר וימלאו

יהוצדק 39) בן שמעון שמת "מעשה הי"א: פ"ד, שמחות
להטמא  הגולל שנסתם אחר הגליל מן אחיו יוחנן ובא בלוד,
יפתחו  אלא יטמא, אל ואמרו: לחכמים, ושאלו ובאו לו,
לט, סימן פ"ג, מו"ק הרא"ש כנוסח ויראה" הקבר חצר

ג. אות ז סימן להרא"ש טומאה להל' יו"ט מעדני וראה

.Ë‰ÏeÒt‰ BzL‡40dÏ ‡nhÓ BÈ‡ -41ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿»≈ƒ«≈»¿ƒ»ƒ
- dÏÚa ‡·e ,˙‡OÂ dÏÚa ˙nL ‰ÚeÓL ‰ÚÓML∆»¿»¿»∆≈«¿»¿ƒ≈»«¿»
‰ÏeÒt ‡È‰ È¯‰L ,dÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ô‰ÈL¿≈∆≈««¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»

Ô‰ÈLÏ42‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ Bn‡Ï ‡e‰ ‡nhÓ Ï·‡ . ƒ¿≈∆¬»ƒ«≈¿ƒ««ƒ∆ƒ
‰ÏÏÁ43B˙BÁ‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe Bz·Ïe B·Ï ‡nhÓ ÔÎÂ . ¬»»¿≈ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬

ÔÈÏeÒt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡44- ÌÈ¯ÊÓÓ eÈ‰ elÙ‡ . ««ƒ∆≈¿ƒ¬ƒ»«¿≈ƒ
Ô‰Ï ‡nhÓ45. ƒ«≈»∆

לו.40) אשתו 41)שאסורה ואינה להוציאה, עליו שהרי
ב). כב, בעמיו 42)(יבמות בעל יטמא "לא ב צ, שם

שאינו  בעל ויש שמיטמא, בעל יש - להחלו
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תשובה  (פתחי הט"ו פ"ו ממרים הל' לעיל כמבואר בכבודם,
עם  שמתאבל הטעם, שזהו ויתכן, ב). ס"ק שעד סי' ליו"ד
בחייהם, בכבודם חייב הוא שכן וחמותו, חמיו על אשתו
לשון  וכן הט"ו. פ"ו, ממרים הל' לעיל בביאורנו כמבואר
או  אביה על אלא עמה מתאבל "אינו ו: סעיף שם, השו"ע
ב"הגהות  וכתוב וחמותו". חמיו כבוד משום אמו, על
הקרובים  עם באבילות להקל נוהגים כיום מיימוניות":
האבלים, כבוד משום אלא זו שאין עליהם, שמתאבלים
מי  ואדרבה כבודם, על למחול נוהגים האבלים כל והיום
כמכבדם, ואינו המתמיהים מן אלא אינו עמהם, שמתאבל

שם. דעה" ב"יורה וכן להם. כלועג אלא

.ÂBÏ ˙ÈÁ„ È¯‰L ,˙eÏ·‡ ˙ÂˆÓ ‰¯eÓÁ ‰nk«»¬»ƒ¿«¬≈∆¬≈ƒ¿≈
‰‡Óh‰26Ïa‡˙ÈÂ Ô‰nÚ ˜qÚ˙iL È„k ,ÂÈ·B¯˜ ÈtÓ «À¿»ƒ¿≈¿»¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒ¿«≈

Bn‡Ï ,ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ Ì‡ Èk :¯Ó‡pL .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆¡«ƒƒƒ¿≈«»…≈»¿ƒ
‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡L ;‰OÚ ˙ÂˆÓ - ‡nhÈ dÏ ,¯ÓB‚Â¿≈»ƒ«»ƒ¿«¬≈∆ƒ…»»

BÁ¯k ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‡nËÓ - ‡nh‰Ï27ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ«»¿«¿ƒ«»¿«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡28‰‡Óh‰ ÏÚ e¯‰Ê‰L ,ÌÈ¯ÎÊa29Ï·‡ ; ¬ƒƒ¿»ƒ∆À¿¬««À¿»¬»

ÔÈ‡ Ôk ,‰‡Óh‰ ÏÚ ˙B¯‰ÊÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙B‰k‰«…¬ƒ¿≈»À¿»««À¿»≈≈»
ÌÈ·B¯wÏ ‡Óh‰Ï ˙BeˆÓ30- eˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ; ¿À¿ƒ«≈«¿ƒ∆»ƒ»

.˙B‡nhÓ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ,˙B‡ÓhÓƒ«¿¿ƒ»…ƒ«¿

בכהן.26) האמורה טומאה עקיבא,27)איסור רבי כדברי
"כדי  זה וכל חובה", - יטמא "לה א): ק, (זבחים האומר
המצוות' ב'ספר רבינו כלשון האבילות", בדיני יקלו שלא

לז. לקרוביהם.28)'עשה' להטמא מצווים שהכהנים
בני 29) הכהנים אל "אמור א) כא, (ויקרא שנאמר

אהרן  בנות ולא אהרן בני - יטמא" לא אהרן...לנפש
ב). לה, לזרים,30)(קידושין יטמא" ב"לא שישנו כל

אינו  - יטמא" ב"לא שאינו וכל לקרובים, ב"יטמא" ישנו
המשנה" וב"מרכבת שם. המצוות' ב'ספר וכן ב"יטמא".
על  שמצווה זכר, בישראל אנו רואים שהרי זה, לבאר מוסיף
על  מצווה אינו זאת ובכל ב) יד, קטן (מועד האבילות
שיתרשל  בו לחוש אין כי והטעם, לקרוביו. התטמאות
על  מוזהר והוא הואיל לכהן, בניגוד אבילות, במצות
להטמא  יצטווה לא שאם התורה חששה למתים, התטמאות
להם  להטמא לחייבו והוצרכה מלהתאבל, יתרשל לקרוביו
עדיפות  שאינן כהנות, נשים לגבי והואֿהדין מצוה, בתורת
לקרוביהם, להטמא מצווים שאינם זכרים, מישראלים בזה
מצות  נתבטלה שלא וכשם מהאבילות. יפרשו לא שממילא
על  מצוות שאינן למרות וכהנות, מישראלים אבילות
הנשואה  אחותו עליו שמתה כהן כך לקרוביהם, היטמאות
חייב  בעלה כי - לה, להטמאות רשאי שאינו אע"פ
עליה. מלהתאבל פוטרו זה אין - בה יתעסק והוא בקבורתה,
להתאבל  שמחוייבים וכהנות, מישראלים גרוע הוא שאין
רבינו  פסק בצדק ולפיכך הטומאה, על נצטוו שלא למרות
תורה, דין עליה מתאבל מאביו, הנשואה אחותו ה"ב: לעיל
להפקעת  עילה לשמש יכולה אינה ההתטמאות שלילת כי

האבילות.

.ÊBÁ¯k ÏÚ dÏ ‡nhÓ - Ô‰k ÏL BzL‡31BÈ‡Â . ƒ¿∆…≈ƒ«≈»«»¿¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ dÏ ‡nhÓ32˙Ók ‰e‡OÚ . ƒ«≈»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¬»»¿≈

‰ÂˆÓ33‡ˆÓz ‡Ï ,‡e‰ ‡l‡ L¯BÈ dÏ ÔÈ‡L ÔÂÈk ; ƒ¿»≈»∆≈»≈∆»…ƒ¿»
da ˜qÚ˙iL ÈÓ34‰‡eOÏ ‡l‡ ‡ÓhÓ BÈ‡Â . ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈ƒ«≈∆»ƒ¿»

dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ‰Òe¯‡‰ Ï·‡ ;„·Ïa35. ƒ¿«¬»»¬»≈ƒ«≈»

ולא 31) הפסח, בערב אשתו שמתה הכהן, ביוסף "מעשה
אחיו  ונמנו הפסח), קרבן להקריב שיוכל (כדי להטמא רצה

א). ק, (זבחים בעלֿכרחו" וטימאוהו כבר 32)הכהנים,
אשתו, על בעל שאבילות סובר שרבינו ה"א, לעיל נתבאר
תורה, מדין לה מיטמא שאינו תדע, מדבריהם. אלא אינה
לא  אדם מת "ואל אומר: הוא כה) (מד, ביחזקאל שהרי
ולאחות  לאח ולבת ולבן ולאם לאב אם כי לטמאה, יבוא
כולם  את מונה שהוא הרי - יטמאו" - לאיש היתה לא אשר

(רש"ש). אשתו את מזכיר קוברים,33)ואינו לו שאין
לו  להיטמא חייב גדול כהן שאפילו ה"ח. פ"ג, לקמן ראה

יתומה,34)ולקברו. קטנה נישואי לגבי ב פט, יבמות
(כסףֿמשנה). הגדולה אשתו לגבי הטעם שהוא רבינו וסובר

ויקברוה 35) בה יתעסקו יורשיה ואחיה יורשה, אינו שהרי
ה"ג. לעיל והשווה ב), כט, (שם

.Á,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡L e¯Ó‡L Ô˙B‡ Ïk ÔÎÂ¿≈»»∆»¿∆≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆
ÌÈÏÙp‰Â ¯eaˆ ÈÎ¯cÓ eL¯tLÂ ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÔB‚k¿¬≈≈ƒ¿∆»¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿»ƒ

˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰Â36Ô‰Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡ -37. ¿«¿«≈«¿¿««≈«…≈ƒ«≈»∆
Ì˙qiL „Ú ?ÂÈ·B¯˜Ï ‡nh˙‰Ï ‰eˆÓ È˙Ó „ÚÂ¿«»«¿À∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»«∆ƒ»≈

ÏÏBb‰38¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÏÏBb‰ ÌzÒpL ¯Á‡Ó Ï·‡ . «≈¬»≈««∆ƒ¿««≈¬≈≈ƒ¿»
‰˜BÏ - Ô‰a ‡ÓË Ì‡L ,ÌÈ˙n‰ Ïk39. »«≈ƒ∆ƒƒ¿»»∆∆

ה"וֿיא.36) פ"א, לעיל ציבור,37)המנויים מדרכי פרשו
- וגו' לשארו" אם כי בעמיו יטמא לא "לנפש שנאמר:
לאמו  שנאמר: נפלים, א): מז, (סנהדרין עמך מעשה בעושה
קיימא, בני ובתו בנו אף קיימא, בני ואביו אמו מה - ולאביו
הרוגי  כהנים); (תורת קיימא בני שאינם הנפלים יצאו
עליהם, מתאבלים ואין הואיל לדעת, עצמו ומאבד ביתֿדין
שלא  להם, להטמא אין וי"א, ה"ט פ"א, לעיל כמבואר
עליהם, ויתאבל בקרוביו שיתעסק כדי אלא הטומאה נדחית

(כסףֿמשנה). ה"ו לעיל בקבר 38)כמבואר המת שיתנו
ובביאורנו. ה"ב, פ"א לעיל ראה עפר, הקבר וימלאו

יהוצדק 39) בן שמעון שמת "מעשה הי"א: פ"ד, שמחות
להטמא  הגולל שנסתם אחר הגליל מן אחיו יוחנן ובא בלוד,
יפתחו  אלא יטמא, אל ואמרו: לחכמים, ושאלו ובאו לו,
לט, סימן פ"ג, מו"ק הרא"ש כנוסח ויראה" הקבר חצר

ג. אות ז סימן להרא"ש טומאה להל' יו"ט מעדני וראה

.Ë‰ÏeÒt‰ BzL‡40dÏ ‡nhÓ BÈ‡ -41ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿»≈ƒ«≈»¿ƒ»ƒ
- dÏÚa ‡·e ,˙‡OÂ dÏÚa ˙nL ‰ÚeÓL ‰ÚÓML∆»¿»¿»∆≈«¿»¿ƒ≈»«¿»
‰ÏeÒt ‡È‰ È¯‰L ,dÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ô‰ÈL¿≈∆≈««¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»

Ô‰ÈLÏ42‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ Bn‡Ï ‡e‰ ‡nhÓ Ï·‡ . ƒ¿≈∆¬»ƒ«≈¿ƒ««ƒ∆ƒ
‰ÏÏÁ43B˙BÁ‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe Bz·Ïe B·Ï ‡nhÓ ÔÎÂ . ¬»»¿≈ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬

ÔÈÏeÒt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡44- ÌÈ¯ÊÓÓ eÈ‰ elÙ‡ . ««ƒ∆≈¿ƒ¬ƒ»«¿≈ƒ
Ô‰Ï ‡nhÓ45. ƒ«≈»∆

לו.40) אשתו 41)שאסורה ואינה להוציאה, עליו שהרי
ב). כב, בעמיו 42)(יבמות בעל יטמא "לא ב צ, שם

שאינו  בעל ויש שמיטמא, בעל יש - להחלו
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לאשתו  מיטמא ואינו כשרה, לאשתו הוא מיטמא מיטמא...
שלאחר 43)פסולה. ומדובר, היא. אמו שמכלֿמקום

ונתחללה. אחר, לכהן ונשאת אמו נתגרשה זה, בן שנולד
חלל, כהן הבן הרי חללה, לאמו זה כהן נולד אם אבל
קרוביו, שאינם אפילו המתים לכל להיטמא לו ומותר
ס"ק  שעג סי' ליו"ד בש"ך וראה הי"א. פ"ג, לקמן כמבואר
נתחללה". אפילו לאמו, "ומיטמא שם: השו"ע ולשון ו.
נאמר: למה - ולאביו" "לאמו דרשו: כהנים" וב"תורת
זה  אין אבל חזקה, (רק חזקה שהוא אביו מה והלא לאמו,
שיטמא  דין אינו ודאי, אמו לו, מיטמא אביו שהוא ודאי
אמו  אף מתחלל, שאינו אביו אומר הייתי כן, אילו לה?
תלמודֿלומר: מנין? שנתחללה אמו מתחללת, שאינה

לכהן.44)לאמו. מגרושה שנולדו יבמות 45)חללים,
נחלות  הל' והשווה דבר", לכל הוא "בנו שהממזר ב, כב,

ה"ז. פ"א,

.È‰‡eOp‰ B˙BÁ‡46Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ¬«¿»≈ƒ«≈»««ƒ
‰·B¯w‰ ‰Ïe˙a‰ :¯Ó‡pL .Ô‰ÎÏ ‰‡eO ‡È‰L∆ƒ¿»¿…≈∆∆¡««¿»«¿»
‰Òe‡Ï Ë¯t - ‰Ïe˙a‰ .LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ ÂÈÏ‡≈»¬∆…»¿»¿ƒ«¿»¿»«¬»

˙¯‚Ba‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ È‡L ÏBÎÈ .‰zÙÓe47˙kÓe ¿À»»∆¬ƒƒ∆«∆∆À«
?ıÚ48ÈÓ - LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ :¯ÓBÏ „eÓÏz ≈«¿«¬∆…»¿»¿ƒƒ

LÈ‡ È„Èa d˙ÈÂ‰L49Ë¯t - LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ . ∆¬»»»ƒ≈ƒ¬∆…»¿»¿ƒ¿»
dÏ ‡nhÓ BÈ‡L ,‰Òe¯‡Ï50‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¬»∆≈ƒ«≈»««ƒ∆ƒ

.Ô‰ÎÏ ‰Òe¯‡¬»¿…≈

כשנתגרשה 46) ואפילו נבעלה ולא לחופה כשנכנסה אפילו
איסורי 47)(רדב"ז). הל' והשווה בתוליה, שנתמעטו

הי"ג. פי"ז, ונשרו 48)ביאה מקום, באותו בעץ שהוכתה
ע"י 49)בתוליה. בתוליהן) (הפסד הוייתן שאין אלו, יצאו

א). ס, (יבמות לשון 50)איש ש"הויה" לאיש. שנתקדשה
וברש"י). (שם הוא קידושין

.‡È.dÏ ‡nhÓ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ B˙BÁ‡ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»¬ƒ»≈ƒƒ«≈»
ÔÓ ˙L¯‚Ó‰ ˙‡ ‡È·‰Ï - ÂÈÏ‡ ‰·B¯w‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»≈»¿»ƒ∆«¿…∆∆ƒ

ÔÈÒe¯‡‰51. »≈ƒ

נתגרשה 51) כשלא אבל (שם), אליו ונתקרבה שנתרחקה
אליו  הקרובה עוזיאל: בן יונתן מתרגם וכן ממנו, נתרחקה
מוסיף: ד, סעיף שעג סי' וביו"ד מארסא. ולא ליה דקריבא -ַָ
כיון  להתייבם, לפניו שנפלה יבמה יבם. לשומרת ומיטמא
"יורשי  א) פא, (כתובות שנינו וכבר כתובתה, שיורש
כמבואר  מצוה, כמת היא והרי בקבורתה" חייבים כתובתה

יא). ס"ק שם, הגר"א (ביאור ה"ז לעיל

.·È.Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡»ƒ«¬≈ƒ≈ƒ«≈»∆
Ba ‰Ó .B˙Á‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe Bz·Ïe B·ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬…«¿
ÌÈÈe‡¯‰ B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡ Û‡ ,B˙M¯ÈÏ Èe‡¯‰»»ƒÀ»«»ƒ«¬»¿ƒ

B˙M¯ÈÏ52. ƒÀ»

שם).52) כהנים' ('תורת יורשו אינו האם מן ואחיו

.‚È‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ˙B˜Ùq‰«¿≈≈ƒ«≈»∆∆∆¡«»ƒ«»
˜Ùq‰ ÏÚ ‡nhÓ BÈ‡Â ,È‡ce‰ ÏÚ ‡e‰ ‡nhÓ -53. ƒ«»««««¿≈ƒ«»««»≈

e·¯Ú˙pL ˙B„Ïe‰ ,CÎÈÙÏ54Ôa ˜ÙÒ ‡e‰L Ôa‰Â , ¿ƒ»«¿»∆ƒ¿»¿¿«≈∆¿≈∆

ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa B‡ ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L55Ïk ÔÎÂ , ƒ¿»»«¬∆ƒ¿»»ƒ¿≈…
˜ÙqÓ Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBik56Ïk ÔÎÂ . «≈»∆≈ƒ«≈»∆ƒ»≈¿≈»

ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ˙L¯b˙n‰57ÏeÒt Ë‚a B‡58BÈ‡ - «ƒ¿»∆∆¿≈≈ƒ¿≈»≈
dÏ ‡nhÓ59. ƒ«≈»

והותרה 53) הואיל לומר, יכול שהייתי שם: כהנים' 'תורת
הספקות, אצל גם תותר קרובים, אצל מכללה כהנים טומאת
הוא  "לה" הכינוי כי (רדב"ז). לאסור הכתוב משמיענו
בלשון, מוזר והוא ולאחותו, נאמר: שכבר אחרי מיותר,

שם). (מלבי"ם דוקא - לה לדרשו: עלינו ואין 54)לפיכך
זה  מי יודעים אינם האבות וכן אביו, מי יודע מהם אחד

שלשה 55)בנם. בעלה מות אחר אמו שהתה שלא כגון
הוא  חדשים תשעה בן אם יודע ואינו וילדה, ונשאת חדשים,
היתה  שלא השני, לבעל שבעה בן או הראשון, לבעל

מהראשון. לו 56)מעוברת ואסור הוא, אביו אינו שמא
לבעל  נישאה אמו אם שאלו: ושם ב). ק, (יבמות לו להטמא
שאינו  לומר אפשר איך הראשון, בעלה מות אחרי השני
שהתה  שלא ותירצו, מזמן. קיים אינו והלא לראשון, מיטמא
לבעל  ונשאת קיים הוא ועדיין בזנות, הראשון בועלה אחר
ונשאה  הראשון מבעלה שנתגרשה לומר אין אבל אחר.
אם  עלֿכלֿפנים. לראשון להטמא לבן מותר כן שאם לשני,
חלל, הוא הרי הוא, השני בן ואם לו. מותר הרי הוא, בנו
אפילו  למתים להטמא לו מותר חלל וכהן מגרושה, שנולד

הי"א. פ"ג, לקמן כמבואר קרוביו, זרק 57)שאינם כגון
קרוב  ספק מגורשת, ואינה - לו קרוב ספק גט, בעלה לה
שלא  ודינה, הי"ג. פ"ה, גירושין הל' ראה ומגורשת, - לה

ה"ג. פ"י, שם תצא, נשאת ואם שיש 58)תינשא, כגון
לא  ודינה הכ"ה, פ"א שם ראה תאריך, בו ואין עדים עליו
ה"ב. פ"י, שם תצא, לא נשאת ואם לכתחילה, להנשא

להטמא 59) לו ואסור הוא, כשר גט התורה מן שהרי
שמא  מגורשת, בספק וכן אשתו, עוד שאינה לגרושתו,

לספק. מיטמאים ואין היא גרושה

.„ÈÂÈ·‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡60‡ÏÂ , ≈«…≈ƒ«≈¿∆∆ƒ««≈»ƒ¿…
ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚÓ ÌˆÚÏ61ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰ ÔÎÂ .62 ¿∆∆≈«¿»ƒ¿≈«¿«≈«¿»ƒ

‰¯„M‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ -63˙Ói˜64. ≈ƒ«≈»∆««ƒ∆«ƒ¿»«∆∆

כמבואר 60) ובאהל, ובמשא במגע מטמא החי מן שאבר
לו  מלהטמא מוזהר והכהן ה"א, פ"ג מת טומאת בהל'
על  מטמא אינו - יטמא "לה שנאמר: לקרוביו, אפילו
('תורת  מאביו" החי מן אבר על מטמא אדם שאין אבריה,

ב). מג, בנזיר וכן מעצמות 61)כהנים', עצם מצא שאם
לאביו  אלא מיטמא שאינו לה, מיטמא אינו - המת אביו

הט"ו. להלן כמבואר שלם, שהוא בהן 62)בזמן נוגע אינו
רובע  בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן אבל נושאן, ואינו

ה"ט. פ"ב, מת טומאת הל' ראה חוליות 63)הקב, מערכת
הגב. להן,64)לאורך להטמא לו להתיר מספיק זה אין

חסרון. כל ללא שלם, אביו לגוף אלא מיטמא שאינו

.ÂË.BÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡ ÏL BL‡¯ ÚË˜ƒ¿«…∆»ƒ≈ƒ«≈
ÔÓÊa ‡ÏÂ ,ÌÏL ‡e‰L ÔÓÊa - ÂÈ·‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒƒ¿«∆»≈¿…ƒ¿«

¯ÒÁ ‡e‰L65ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L ÔÎÂ .66‰‡Óh‰ . ∆»≈¿≈¿»«¿ƒ«À¿»
‡È‰ ‰ÈeÁc - ÌÈ·B¯wÏ67ÏkÏ ‰¯z‰ ‡ÏÂ ,68CÎÈÙÏ . «¿ƒ¿»ƒ¿…À¿»«…¿ƒ»
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˙ÓÏ ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡69‡nhnL ˙Úa elÙ‡ »¿…≈¿ƒ«≈¿≈¬ƒ¿≈∆ƒ«≈
ÌÈ¯Á‡Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .ÂÈ·B¯˜Ïƒ¿»∆∆¡«»ƒ«»≈ƒ«≈«¬≈ƒ
ËwÏ‡ ,È·‡ ÏÚ È˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡È ‡lL .dnÚƒ»∆……«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¬«≈

ÈBÏt ¯·˜a Úb‡ B‡ ÈBÏt ˙BÓˆÚ70Ô‰k ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ∆«¿∆∆¿ƒ¿ƒ»…≈
˙Èa ÛBÒa B¯·˜Ïe ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ - ˙Ó BÏ ˙nL∆≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»¿¿≈

˙B¯·w‰71‡nhÈ ‡ÏÂ ˙B¯·w‰ ˙È·Ï ÒkÈ ‡lL È„k , «¿»¿≈∆…ƒ»≈¿≈«¿»¿…ƒ«≈
B˙Ó ¯a˜iLk ÌÈ¯Á‡ ˙B¯·˜a72. ¿ƒ¿¬≈ƒ¿∆ƒ¿…≈

הגוף,65) בצד שהראש אע"פ רש"י: ומפרש ב. מג, נזיר
שיהא  מקפידה התורה כי מטמא, אינו נקטע וכבר הואיל
אפילו  הרדב"ז: וכתב מזה, זה איבריו נתפרדו שלא שלם,
ושם  לו. מיטמא ואינו חיבור, זה אין הגוף עם הראש תפר
ובאו  בגינזק, יצחק רבי של אביו שמת "מעשה אמרו: א מד,
בן  יהושע רבי את ושאל ובא שנים, שלש לאחר והודיעוהו
אבותיו). לקברי (=להביאו שעמו זקנים וארבעה אלישע
חסר", שהוא בזמן ולא שלם, שהוא בזמן - לאביו ואמרו:
(רש"י). חסר שאינו לו איֿאפשר שנים, שלש שלאחר
לו, מיטמא ואינו שלם, זה אין - אצבעו רק נקטעה ואפילו
שקטיעת  אע"פ גדול, יותר חידוש משמיענו רבינו אלא
ראשו  נקטע כאילו זה הרי כאחת, לו באו ומיתתו ראשו
הראש, לקטיעת מיתה קדמה שלא שאיֿאפשר מיתה, לאחר

ואח" בחיים מאביו אבר נקטע אם זה אבל הרי - מת כ
שלימות  באותה מיתה לאחר שהוא כיון לו, ומיטמא כשלם
ורמב"ן  (רדב"ז, "לאביו" בו: קורא הריני בחיים, בה שהיה

שעג). סי' ליו"ד יוסף' ב'בית להם 66)הובא מיטמא אינו
שהוא. כל חסרים בגלל 67)כשהם מפניהם נידחת

לכה 68)קרבתם. קיים טומאה איסור שאין ביום לומר, נים
להטמא  לו שמותר זר כישראל הם והרי לקרוביהם, שנטמאו
לא  "שהטומאה הט"ו: פ"ד, מקדש ביאת הל' והשווה לכל,
עתה  היא ודחויה עומדת, באיסורה אלא בציבור, הותרה

הדחק". קברו.69)מפני על להאהיל או בו לנגוע
בעת 70) "אפילו רבינו: לשון מסגנון שם. כהנים' 'תורת

אפשר  - עמה" לאחרים מיטמא אינו לקרוביו... שמתטמא
לו  אסור במתו, ונוגע עוסק שהוא בשעה שאפילו להבין,
שנינו: הט"ו, פ"ד שמחות במס' אולם לאחרים, להטמא
הקבר, בתוך עומד שהוא עד מתו, את וקובר עומד "היה
הרי  בו ונוגע במתו עוסק שהוא (כיון וקובר מאחרים מקבל
שאינו  מי - יחלל" "לא אמרה: והתורה אחת, כטומאה זו
ועומד, מחולל שהוא זה יצא נטמא, לא שעדיין מחולל,
פירש, ב), מב, נזיר ראשונה, מטומאה נסתלק לא שעדיין
מתו  עם במגע שהוא עוד שכל משמע יטמא". לא זה הרי
רבינו  דברי גם לפרש ואפשר לאחרים. להטמא לו מותר -
שכתב: ומה כשפירש, אלא אסור שאינו זה, בכיוון
טומאתה  עם אלא ממש, עמה לא - עמה" "לאחרים

אחרים.71)(רדב"ז). מקברים ואחרי 72)רחוק ויחזור,
ומדובר  לאחרים, להטמא לו אסור הטומאה מן שפירש
אפשר  אם אבל הקברים, על אלא להכנס דרך שם שאין
לזה, חוששים אין הקברים על להאהיל ולא שם לעבור
יו"ד  ל'טור' הב"ח ולדעת הי"ג. פ"ג, לקמן ברדב"ז וראה
להוסיף  לו אסור הקברות, לבית בהליכתו אפילו שעג, סי'
בסוף  מתו את לקבור לו שאפשר כיון טומאתו, על טומאה

במתו, ועסוק תפוס כשהוא אפילו ולדעתו הקברות, בית
זה, על לוקה שאינו אלא לאחרים, להטמא לו אסור
חייב? יהא "יכול ב: מב, בנזיר התלמוד לשון כמשמעות
יש  איסור אבל כאן, אין חיוב וכו', יחלל" ולא תלמודֿלומר
דברי  בהבנת כב ס"ק שם הגולה" "באר דעת וכן בזה,
לו  אסור קרוביו, לטומאת מחובר בעודו שאפילו רבינו,

לאחרים. להיטמא
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ארבע  תופש שהמת מצוה. ולמת לנשיא מיטמא שהכהן
לצאת  לכהן מותר מצוה דבר לאיזה לטומאה. שלו אמות
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ז. הלכה ב, פרק לעיל ראה סופרים, מדברי לה להיטמא

השמים,4) כיפת תחת בחוץ שהמת כגון המת, על גופו את
בו. נגע שלא פי על אף עליו, בגופו סוכך כגון,5)והוא

שלם, כמת המטמא המת מן כזית או המת, מן דם רביעית
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תלמוד 6)הקב. הדם את לרבות "מניין כהנים: תורת
את  לרבות מניין הנפש, הוא הדם כי ואומר: לנפש, לומר
אליהם  ואמרת לומר: תלמוד המת, מן הפורשות הטומאות

ממנו". הפורשות הטומאות את לרבות ב.7)- פרק
כמה 8) ידוע שאינו דם, רביעית (=תערובת תבוסה דם כגון

י"ג. הלכה שם מיתה), אחר יצא וכמה מחיים, הגוף מן יצא
סופרים  מדברי אלא מטמא שאינו לדבר נטמא שאם ומובן,
"זה  שנינו: י הלכה ג פרק מכות ובתוספתא  לוקה. אינו
שאין  וכל... עליה... מגלח שהנזיר המת מן טומאה כל הכלל
ד, פרק בשמחות וראה עליה" לוקין אין עליה מגלח הנזיר

כ"א. הלכה
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במגע 9) מטמא שהקבר עליו, האהיל אם הדין והוא
ט"ו, הלכה ב, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר ובאוהל,
שם  ובשמחות בקבר". או אדם בעצם או במת "או שנאמר:
לוקה". זה הרי הקברות לבית שנכנס "או שנינו: כ"ב הלכה

בכל 10) - י"ג הלכה ה, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר
נזירות  הלכות ראה עליהם, מגלח הנזיר ואין הואיל זאת,
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˙ÓÏ ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡69‡nhnL ˙Úa elÙ‡ »¿…≈¿ƒ«≈¿≈¬ƒ¿≈∆ƒ«≈
ÌÈ¯Á‡Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .ÂÈ·B¯˜Ïƒ¿»∆∆¡«»ƒ«»≈ƒ«≈«¬≈ƒ
ËwÏ‡ ,È·‡ ÏÚ È˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡È ‡lL .dnÚƒ»∆……«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¬«≈

ÈBÏt ¯·˜a Úb‡ B‡ ÈBÏt ˙BÓˆÚ70Ô‰k ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ∆«¿∆∆¿ƒ¿ƒ»…≈
˙Èa ÛBÒa B¯·˜Ïe ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ - ˙Ó BÏ ˙nL∆≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»¿¿≈

˙B¯·w‰71‡nhÈ ‡ÏÂ ˙B¯·w‰ ˙È·Ï ÒkÈ ‡lL È„k , «¿»¿≈∆…ƒ»≈¿≈«¿»¿…ƒ«≈
B˙Ó ¯a˜iLk ÌÈ¯Á‡ ˙B¯·˜a72. ¿ƒ¿¬≈ƒ¿∆ƒ¿…≈

הגוף,65) בצד שהראש אע"פ רש"י: ומפרש ב. מג, נזיר
שיהא  מקפידה התורה כי מטמא, אינו נקטע וכבר הואיל
אפילו  הרדב"ז: וכתב מזה, זה איבריו נתפרדו שלא שלם,
ושם  לו. מיטמא ואינו חיבור, זה אין הגוף עם הראש תפר
ובאו  בגינזק, יצחק רבי של אביו שמת "מעשה אמרו: א מד,
בן  יהושע רבי את ושאל ובא שנים, שלש לאחר והודיעוהו
אבותיו). לקברי (=להביאו שעמו זקנים וארבעה אלישע
חסר", שהוא בזמן ולא שלם, שהוא בזמן - לאביו ואמרו:
(רש"י). חסר שאינו לו איֿאפשר שנים, שלש שלאחר
לו, מיטמא ואינו שלם, זה אין - אצבעו רק נקטעה ואפילו
שקטיעת  אע"פ גדול, יותר חידוש משמיענו רבינו אלא
ראשו  נקטע כאילו זה הרי כאחת, לו באו ומיתתו ראשו
הראש, לקטיעת מיתה קדמה שלא שאיֿאפשר מיתה, לאחר

ואח" בחיים מאביו אבר נקטע אם זה אבל הרי - מת כ
שלימות  באותה מיתה לאחר שהוא כיון לו, ומיטמא כשלם
ורמב"ן  (רדב"ז, "לאביו" בו: קורא הריני בחיים, בה שהיה

שעג). סי' ליו"ד יוסף' ב'בית להם 66)הובא מיטמא אינו
שהוא. כל חסרים בגלל 67)כשהם מפניהם נידחת

לכה 68)קרבתם. קיים טומאה איסור שאין ביום לומר, נים
להטמא  לו שמותר זר כישראל הם והרי לקרוביהם, שנטמאו
לא  "שהטומאה הט"ו: פ"ד, מקדש ביאת הל' והשווה לכל,
עתה  היא ודחויה עומדת, באיסורה אלא בציבור, הותרה

הדחק". קברו.69)מפני על להאהיל או בו לנגוע
בעת 70) "אפילו רבינו: לשון מסגנון שם. כהנים' 'תורת

אפשר  - עמה" לאחרים מיטמא אינו לקרוביו... שמתטמא
לו  אסור במתו, ונוגע עוסק שהוא בשעה שאפילו להבין,
שנינו: הט"ו, פ"ד שמחות במס' אולם לאחרים, להטמא
הקבר, בתוך עומד שהוא עד מתו, את וקובר עומד "היה
הרי  בו ונוגע במתו עוסק שהוא (כיון וקובר מאחרים מקבל
שאינו  מי - יחלל" "לא אמרה: והתורה אחת, כטומאה זו
ועומד, מחולל שהוא זה יצא נטמא, לא שעדיין מחולל,
פירש, ב), מב, נזיר ראשונה, מטומאה נסתלק לא שעדיין
מתו  עם במגע שהוא עוד שכל משמע יטמא". לא זה הרי
רבינו  דברי גם לפרש ואפשר לאחרים. להטמא לו מותר -
שכתב: ומה כשפירש, אלא אסור שאינו זה, בכיוון
טומאתה  עם אלא ממש, עמה לא - עמה" "לאחרים

אחרים.71)(רדב"ז). מקברים ואחרי 72)רחוק ויחזור,
ומדובר  לאחרים, להטמא לו אסור הטומאה מן שפירש
אפשר  אם אבל הקברים, על אלא להכנס דרך שם שאין
לזה, חוששים אין הקברים על להאהיל ולא שם לעבור
יו"ד  ל'טור' הב"ח ולדעת הי"ג. פ"ג, לקמן ברדב"ז וראה
להוסיף  לו אסור הקברות, לבית בהליכתו אפילו שעג, סי'
בסוף  מתו את לקבור לו שאפשר כיון טומאתו, על טומאה

במתו, ועסוק תפוס כשהוא אפילו ולדעתו הקברות, בית
זה, על לוקה שאינו אלא לאחרים, להטמא לו אסור
חייב? יהא "יכול ב: מב, בנזיר התלמוד לשון כמשמעות
יש  איסור אבל כאן, אין חיוב וכו', יחלל" ולא תלמודֿלומר
דברי  בהבנת כב ס"ק שם הגולה" "באר דעת וכן בזה,
לו  אסור קרוביו, לטומאת מחובר בעודו שאפילו רבינו,

לאחרים. להיטמא

á"ôùú'ä øééà 'é éòéáø íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בשגגה.1) הקברות לבית או המת לאוהל שנכנס כהן דין

ארבע  תופש שהמת מצוה. ולמת לנשיא מיטמא שהכהן
לצאת  לכהן מותר מצוה דבר לאיזה לטומאה. שלו אמות
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להם.2) להיטמא שמצווה אֿג, כא, שמצווה 3)ויקרא
ז. הלכה ב, פרק לעיל ראה סופרים, מדברי לה להיטמא

השמים,4) כיפת תחת בחוץ שהמת כגון המת, על גופו את
בו. נגע שלא פי על אף עליו, בגופו סוכך כגון,5)והוא

שלם, כמת המטמא המת מן כזית או המת, מן דם רביעית
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תלמוד 6)הקב. הדם את לרבות "מניין כהנים: תורת
את  לרבות מניין הנפש, הוא הדם כי ואומר: לנפש, לומר
אליהם  ואמרת לומר: תלמוד המת, מן הפורשות הטומאות

ממנו". הפורשות הטומאות את לרבות ב.7)- פרק
כמה 8) ידוע שאינו דם, רביעית (=תערובת תבוסה דם כגון

י"ג. הלכה שם מיתה), אחר יצא וכמה מחיים, הגוף מן יצא
סופרים  מדברי אלא מטמא שאינו לדבר נטמא שאם ומובן,
"זה  שנינו: י הלכה ג פרק מכות ובתוספתא  לוקה. אינו
שאין  וכל... עליה... מגלח שהנזיר המת מן טומאה כל הכלל
ד, פרק בשמחות וראה עליה" לוקין אין עליה מגלח הנזיר

כ"א. הלכה
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במגע 9) מטמא שהקבר עליו, האהיל אם הדין והוא
ט"ו, הלכה ב, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר ובאוהל,
שם  ובשמחות בקבר". או אדם בעצם או במת "או שנאמר:
לוקה". זה הרי הקברות לבית שנכנס "או שנינו: כ"ב הלכה

בכל 10) - י"ג הלכה ה, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר
נזירות  הלכות ראה עליהם, מגלח הנזיר ואין הואיל זאת,
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לעיל  כמבואר עליהם, מוזהר הכהן אין ח, הלכה ז, פרק
ובאוהל  במשא כי בבגדים" הוא "נוגע רבינו: ונקט א. הלכה
ה, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר כלל, מטמאים אינם

י"ג. הלכה

.‚- ‰‡Óh‰ BÏ ‰ÒÎpL ‡ÓË Ï‰‡Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿«¿…∆»≈∆ƒ¿¿»«À¿»
¯Á‡ ˙È·a ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ11. ∆««ƒ∆«¿»∆À¿»¿«ƒ«≈

e¯‡a ¯·Îe12‰‡Óh‰ Ô‰Ï ÒkzL ÌÈÏ‰‡‰ Ïk13B‡ ¿»≈«¿»»…»ƒ∆ƒ»≈»∆«À¿»
Ô‰Ó ‡ˆzL14˙BÚ¯t‰Â ˙BÎÎq‰ ÔÈ„Â ,15ÏÎÂ , ∆≈≈≈∆¿ƒ«¿»¿«¿»¿»

‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·n‰ ÌÈ¯·c‰16ÈÙa ÔÈˆˆBÁ‰Â «¿»ƒ«¿ƒƒ∆«À¿»¿«¿ƒƒ¿≈
‰‡Óh‰17Ô‰Ó ‰Ê È‡Â ‰¯Bz ÔÈc Ô‰Ó ‰Ê È‡Â , «À¿»¿≈∆≈∆ƒ»¿≈∆≈∆
Ô‰È¯·cÓ18˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a Ïk‰ -19,e¯‡a ÌLÂ . ƒƒ¿≈∆«…¿ƒ¿À¿«≈¿»≈«¿

Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔÈ‡L20CÎÈÙÏe , ∆≈¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë Ì‰È˙B¯·˜21C¯„ÏÂ ÌLÏ ÒkÏ Ô‰ÎÏ ¯zÓe , ƒ¿≈∆¿ƒÀ»¿…≈ƒ»≈¿»¿ƒ¿…

Ì‰È˙B¯·˜ ÏÚ22B‡ ‰‡Óha ÚbiL ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â . «ƒ¿≈∆¿≈»∆»∆ƒ««À¿»
ÌL e¯‡aL BÓk ,‰p‡OiL23. ∆ƒ»∆»¿∆≈«¿»

שהרי 11) אחר, למקום זה מאוהל הטומאה יצאה שכבר
ככתוב  הפרה, מאפר עליו שיזו עד נטהר ולא האוהל נטמא
אמרה  והתורה וכו'. האוהל" על "והיזה יח) יט, (במדבר

יטמא". האוהל... אל הבא "כל יד) בהלכות 12)(שם,
י"ב. הלכה ה, פרק מת שיצאה 13)טומאת פי על שאף

הנעשים  אוהלים והם: עליו, שיזו עד האוהל נטמא ממנו
והכתוב  מעץ, הנעשה (=פשתן עץ כלי או שק או מבגד,

עור. או העץ") "בפשתי ו) ב, (יהושע שאין 14)קוראו
ומשיצאה  לתוכו, שנכנסה הטומאה מחמת טמא האוהל
אוהל  והם: אליו, הבא את מטמא האוהל אין ממנו הטומאה
כל  בניין, שהוא או ממתכות, או עץ של מנסרים הנעשה

האדם את מטמאים אינם שהטומאה אלה בשעה אלא
וכשיצאה  כלל, נטמא לא עצמו והאוהל בהם, נמצאת
הכנסת  לפני כשהיה טהור, הוא הרי ממנו הטומאה

על 15)הטומאה. הסוככים האילנות שריגי - סככות
על  הסוככות הגדר מן היוצאות אבנים - פרעות הארץ;
הטומאה, מביאות הן הרי ועומדות, בריאות הן אם הארץ,
מעזיבה  לקבל ראויות אינן ואם הטומאה; מפני וחוצצות
אלא  מועט) טיט עליהם ושופכים מקנים, (שעושים בינונית
חוצצות  ואינן מדבריהם, מביאות אלו הרי - נופלות הן

ב). הלכה י"ג, פרק מת טומאת האהילו 16)(הלכות שאם
על  אף הכלים או האדם נטמא כלים, או ואדם הטומאה על

בטומאה. נגעו שלא ואדם 17)פי תחתיהם, הטומאה אם
לפי  מלהיטמא, עליהם מצילים הם הרי גביהם, על כלים או
גבם  על הטומאה אם וכן הטומאה. בפני חוצצים שהם
(שם, מלהיטמא שתחתיהם הכלים על הם מצילים מבחוץ,

ג). הטומאה,18)הלכה בפני חוצץ אינו רעוע אוהל כגון,
שמתחתיו, הטומאה על מאהילים גביו שעל והכלים
ב  הלכה (שם סופרים מדברי הטומאה את ומביא ונטמאו:

א). הלכה י"ב, י"ג.19)ופרק הלכה א, אלא 20)פרק
מדין  במלחמת אומר הוא "הרי בלבד, ובמשא במגע
שם  הזכיר ולא תתחטאו" בחלל נוגע "וכל יט) לא, (במדבר

מאהיל 21)אוהל". שהוא מפני אלא מטמא הקבר שאין
המת. א)22)על סא, (יבמות נטמא לא באהלם שהנוגע

עומד  שהיה הנביא, אליהו עשה וכן יוחאי, בן שמעון כרבי

לשואליו, וענה הוא, שכהן למרות נכרים, של הקברות בבית
ב). קיד, מציעא (בבא מטמאים אינם גויים של קבריהם

קבלה 23) זה "ודבר י"ב, הלכה א, פרק מת טומאת הלכות
י"ג). הלכה (שם הוא"

.„˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎpL Ô‰k…≈∆ƒ¿«¿…∆«≈¿≈«¿»
- ‡ˆÈÂ ıÙ˜ Ì‡ :Ba e¯˙‰ Ú„iL ¯Á‡Â ,‰‚‚Laƒ¿»»¿««∆»«ƒ¿ƒ»«¿»»

‰ÈÂÁzL‰ È„k ÌL ·LÈ Ì‡Â ;¯eËt24e¯‡aL BÓk , »¿ƒ»«»¿≈ƒ¿«¬»»¿∆≈«¿
Lc˜Ó ˙‡ÓË ÔÈÚa25,‡ˆÈÂ ÒÎ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿«À¿«ƒ¿»¬≈∆∆ƒ¿«¿»»

- ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡ ,‡ˆÈÂ ÒÎÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿ƒ¿«¿»»ƒƒ¿«»««»««
e¯˙‰Â ˙Óa Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÒÈÎe ‰ÒÈk Ïk ÏÚ ‰˜BÏ∆«»¿ƒ»¿ƒ»¿≈ƒ»«¿≈¿ƒ¿

Ba e¯˙‰Â Ú‚Â ¯ÊÁÂ L¯Ùe ,Ba26ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ , »«¿»«¿»«¿ƒ¿¬ƒ≈»¿»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ -27,L¯t ‡ÏÂ Ú‚B ‰È‰ . ∆«»««¿««»»≈«¿…»«

,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙Óa Ú‚Â ˙B¯·w‰ ˙È·a „ÓBÚ ‰È‰L B‡∆»»≈¿≈«¿»¿»«¿≈ƒ¬≈ƒ
‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰nk Ba e¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«»¿»ƒ≈∆∆»

L¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk „ÓBÚÂ ÏlÁÓ È¯‰L ;˙Á‡28. ««∆¬≈¿À»¿≈»¿«∆…≈«

וישתחוו,24) הרצפה על ארצה אפיים "ויכרעו לקרוא: כדי
ג). ז, הימיםֿב (דברי חסדו" לעולם כי טוב כי לה' והודות

הלכות 25) והשווה כ"ג הלכה ג, פרק המקדש ביאת הלכות
לאו  על לוקין שאין פי על ואף י"ט. הלכה ה, פרק נזירות
י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מעשה, בו שאין
ואינו  מהטומאה לפרוש שבידו כיוון זאת, בכל ב, הלכה
הריטב"א  פי (על בידיים עצמו כמטמא זה הרי פורש,
י, פרק כלאיים הלכות משנה בכסף הובא ב כא, למכות
אחר  יישוב ה פרק נזירות להלכות בביאורנו וראה ל), הלכה
א. יז, בנזיר וכן א יז, בשבועות זו הלכה ומקור לזה.

לנגיעתו.26) א.27)סמוך מב, ב.28)נזיר עמוד שם
מחולל  שהוא זה יצא מחולל, שאינו במי יחלל, "ולא
נחשב  הראשונה, בטומאה נוגע שהוא זמן שכל ועומד",
ונטמא, וחזר מהטומאה כשפירש אבל אחת, לטומאה הכול
וחלה  חוזרת והשנייה הקודמת, הטומאה נסתלקה הרי
המת  מן שפירש בשעה הסבירו: שם והתוספות שם). (רש"י
שהוא  שעה שבאותה טומאה, תוספת כאן יש ונגע, וחזר
אבל  ימים, שבעת יטמא בו שיגע אדם כל למת, מחובר
טומאת  אלא טמא אינו אחר, אדם בו ויגע המת מן כשפירש
כאן  אין בו והתרו במת נוגע שהוא בשעה נמצא בלבד, ערב

אחת. אלא לוקה ואינו תוספת שום

.‰È¯‰ - ÔÈ„ÈÊÓ Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ :Ô‰k‰ ˙‡ ‡nËÓ‰«¿«≈∆«…≈ƒ»¿≈∆¿ƒƒ¬≈
‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ ¯·BÚ B‡nhL ‰ÊÂ ,‰˜BÏ Ô‰k‰«…≈∆¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…

ÏLÎÓ Ôz˙29- „ÈÊÓ B‡nhL ‰ÊÂ ,‚‚BL Ô‰k‰ ‰È‰ ; ƒ≈ƒ¿…»»«…≈≈¿∆∆ƒ¿≈ƒ
‰˜BÏ B‡nhL ‰Ê È¯‰30. ¬≈∆∆ƒ¿∆

ואין 29) הרבה, דברים כולל זה שלאו לוקה, אינו אבל
לא  שטימאו, זה שלולא ומדובר, שבכללות. לאו על לוקים
הטומאה  אם אבל כלל, לטומאה להגיע יכול הכהן היה
חבירו  אין שם, להגיע יכול בעצמו שהכהן במקום מונחת
ומסייע  מסייע, אלא הוא אין כי וגו', עיוור" "ולפני על עובר

(רדב"ז). ממש בו ואפשר 30)אין יטמא, לא ִַָשנאמר:
שאין  בזמן חבירו, את למטמא מכוון שזה יטמא לא ְֵַלקרוא:
לא  בו קרא שוגג, הכהן שהיה כגון יטמא, לא קורא ִַָאתה
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שהיה  יטמא, לא בו קורא שאתה ובזמן אחרים, את ְִֵַַָיטמא
הוא  עובר אלא יטמא, לא בו קורא אתה אין מזיד, ְֵַהכהן
בתוספתא  הדברים ומקור (רדב"ז). וגו' עיוור" "ולפני על

וכו'. הכהן את המטמא ז: הלכה ג, פרק מכות

.ÂÂÈ·‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌÈ·B¯wÏ ‡nhÓ BÈ‡ ÏB„b Ô‰k…≈»≈ƒ«≈«¿ƒ∆∆¡«¿»ƒ
Ï‰‡a ˙n‰ ÌÚ ÒÎ BÈ‡ ÔÎÂ .‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe31, ¿ƒ…ƒ«»¿≈≈ƒ¿»ƒ«≈¿…∆
‡·È ‡Ï ˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ :¯Ó‡pL ;ÂÈ·B¯˜ elÙ‡32. ¬ƒ¿»∆∆¡«¿«»«¿…≈…»…
‡nhÈ ‡Ïa ·iÁÂ ‡·È ‡Ïa ·iÁ ‡e‰L ,z„ÓÏ ‡‰33. »»«¿»∆«»¿…»…¿«»¿…ƒ«»

·LÈÂ Ï‰‡Ï ÒÎ .˙Á‡ ‰˜BÏ - ‡O B‡ Ú‚ ?„ˆÈk≈«»«»»∆««ƒ¿«¿…∆¿»«
‰cLÏ ÒÎpL B‡ ;˙n‰ ÂÈÏÚ ˙nL „Ú ÌL34‰·z »«∆≈»»«≈∆ƒ¿«¿ƒ»≈»

Ïc‚Óe35Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e ,36È¯‰L ,‰cM‰ ‚b ÂÈÏÚ ƒ¿»»¬≈»«»»««ƒ»∆¬≈
:ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - „Á‡k ÔÈ‡a ‰‡È·e ‰‡ÓËÀ¿»ƒ»»ƒ¿∆»¬≈∆∆¿«ƒ

‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓe ‡·È ‡Ï ÌeMÓ37. ƒ…»…ƒ…ƒ«»

באוהל.31) הוזהר,32)כשהמת שלא הדיוט לכהן בניגוד
בלבד. יטמא" "לא על יטמא".33)אלא "לא משום

ח)34) ב, (קהלת ושדות" "שדה ארון. כעין עשוייה מרכבה
צב". עגלות נוי, "מרכבות רש"י: הסגורים 35)מפרש

הטומאה. ובין בינו ומפסיקים וגילה.36)מסביב, ַָסתר
שלא 37) בו והתרו הגג, להסיר הוא אף שסייע ומדובר,

(נזיר  מעשה עשה לא שהרי לוקה, אינו כן לא אם כי יסיר,
ובהלכות  שנכנס). כגון המתחיל דיבור שם ובתוספות א מג,
נכנס  אם "אבל רבינו: מסיים י"ח הלכה ה, פרק נזירות
חוטמו  שנכנס זמן שמאותו לביאתו, קודמת טומאתו כדרכו,
טומאה  מלא כאילו המת (=שאוהל נטמא רגליו אצבעות או
ביאה  משום חייב ואינו בטומאה), חוטמו נגע וכאילו הוא,
"לא  משום ועומד מחולל שהוא נמצא כולו", שיבוא עד
גדול, בכהן זה וכל עליו. חל יבוא" "לא איסור ואין יטמא"
לאוהל  שנכנס הדיוט כהן אבל יבוא", "לא על שהוזהר
מוזהר  שאינו אחת, אלא חייב אינו הגג, עליו ופרעו בשידה

בלבד. ייטמא" "לא על אלא

.ÊÌ„wÓ ‡ÓË38e¯˙‰ Ì‡ ,Ï‰‡Ï ÒÎ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»ƒ…∆¿««»ƒ¿«¿…∆ƒƒ¿
Ba39‰‡Èa‰ ÏÚ Û‡ ‰˜BÏ -40. ∆«««ƒ»

נשאו.38) או במת יבוא".39)שנגע "לא משום
על 40) גם לוקה הקודמת מהטומאה שפירש שמאחר

אלא, הדיוט, כהן לגבי ד, הלכה לעיל כמבואר השנייה,
אם  כי יטמא", "לא משום בו להתרות צריך הדיוט שבכהן
עליו, מוזהר הוא שאין ילקה, לא יבוא" "לא משום בו התרו
לו  הראוי בלאו אותו יזהירו לא אם מועילה, התראה ואין
המתחיל  דיבור ב ב, קטן, מועד בתוספות וראה  (רדב"ז),

מתרינן. מאי משום

.Á‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - C¯ca ‰ÂˆÓ ˙Óa Ú‚tL Ô‰k…≈∆»«¿≈ƒ¿»«∆∆¬≈∆ƒ«≈
B¯·˜Ïe BÏ ‡nh‰Ï ·iÁ ÏB„b Ô‰k elÙ‡ .BÏ41È‡Â . ¬ƒ…≈»«»¿ƒ«»¿»¿¿≈

C¯ca CÏLÓ ‰È‰L Ï‡¯OiÓ „Á‡ ?‰ÂˆÓ ˙Ó e‰Ê∆≈ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈∆»»À¿»«∆∆
¯·c .ÔÈ¯·B˜ BÏ ÔÈ‡Â42‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê43‰na . ¿≈¿ƒ»»∆¬»»ƒƒ««»»«∆

,¯Á‡ BnÚ ÔÈ‡Â Bc·Ï Ô‰k‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…≈¿«¿≈ƒ«≈
Ì‡ Ï·‡ ;‰BÚ BÏ ÔÈ‡Â C¯ca ÌL ‡¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ»»»«∆∆¿≈∆¬»ƒ
,‰ÂˆÓ ˙Ó ‰Ê ÔÈ‡ - B˙B‡ ÌÈBÚ ÌÈ¯Á‡ ‡¯˜iLk¿∆ƒ¿»¬≈ƒƒ≈∆≈ƒ¿»

Ba e˜ÒÚÈÂ e‡B·ÈÂ ÌÈ¯Á‡Ï ‡¯˜È ‡l‡44. ∆»ƒ¿»«¬≈ƒ¿»¿««¿

א.41) מז, בנזיר ודבר.42)משנה תימן: יד בכתב
"לנפש 43) דרשו: כהנים" וב"תורת מסיני. למשה שנתקבל

(=יש  שם שעמיו בזמן - א) כא, (ויקרא בעמיו ייטמא לא
שם  ובנזיר מצוה", למת הוא מיטמא מיטמא, אינו אנשים)
- יא) (שם, יבוא לא מת נפשות כל "ועל דרשו: ב עמוד
כהן  ומה הוא, וחומר קל ברחוקים, אי מדבר? הכתוב במה
מיטמא  שאינו גדול כהן לרחוקים, מיטמא אינו הדיוט...
ולאביו  מדבר, הכתוב בקרובים אלא דין... אינו לקרובים
מצוה". למת הוא מיטמא הא מיטמא, דאינו הוא

מת 44) זה אין אותו עונים ואחרים "קורא ב פט, יבמות
מצוה".

.Ë‚Ùe C¯ca ÔÈÎl‰Ó ¯ÈÊÂ Ô‰k eÈ‰‰ÂˆÓ ˙Óa eÚ »…≈¿»ƒ¿«¿ƒ«∆∆»¿¿≈ƒ¿»
˙M„˜ B˙M„˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯ÈÊp‰ Ba ˜qÚ˙È -ƒ¿«≈«»ƒ¿ƒ∆≈¿À»¿À«

ÌÏBÚ45Ô‰k ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰k‰ Ba ‡nhÈ Ï‡Â , »¿«ƒ«»«…≈««ƒ∆…≈
‡nhÈ - ËBÈ„‰ Ô‰ÎÂ ÏB„b Ô‰k ‰È‰ .ËBÈ„‰∆¿»»…≈»¿…≈∆¿ƒ«»

ËBÈ„‰‰46¯Á‡˙Ó - ‰ÏÚÓa B¯·Á ˙‡ Ì„Bw‰ ÏÎÂ . «∆¿¿»«≈∆¬≈¿«¬»ƒ¿«≈
‰‡ÓËa47Ô‚Òe .48‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ÌÚ49˙Óa eÚ‚tL ¿À¿»¿»ƒ¿«ƒ¿»»∆»¿¿≈

Ô‚q‰ ‡nhÈ Ï‡Â ,‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ‡nhÈ - ‰ÂˆÓ50. ƒ¿»ƒ«»¿«ƒ¿»»¿«ƒ«»«¿»

נזיר 45) היה ואפילו יום, שלושים אלא אינה נזירות שסתם
אין  - שמשון כנזירות - עולם נזירות ונזירותו הבטן מן
הדיוט, לכהן בניגוד אביו, הזרת ידי על אלא ַַָקדושתו
ז, פרק נזיר ובירושלמי (רדב"ז), מאליו לו באה שקדושתו
תורה  זו מרחם? אביו שהקדישו עצמך, "הגע אמרו א הלכה
נזיר  והדרת בתורה, מפורשת כהן קדושת - תורה" אינו וזו
הלכות  וראה הקבלה. מפי הלכה אלא אינה אביו, ידי על

י"גֿי"ד. הלכה ב, פרק והשווה 46)נזירות א, מז, נזיר
י"ג. הלכה ז, פרק נזירות כלי 47)הלכות ובהלכות

מעלות  שמונה רבינו מונה י"ט הלכה ד, פרק המקדש
ומרובה  בגדים, למרובה קודם המשוח גדול כהן בכהנים:
קרי  מחמת והעובר קרי, מחמת שעבר למשוח קודם בגדים
מלחמה, משוח לכהן קודם וזה מום, מחמת לעובר קודם
גם  רבינו כתב [=כן לקתיקון קודם וסגן לסגן קודם וזה
אינו  זה אבל ב). משנה ה פרק (בשקלים המשניות בפירוש
בירושלמי  שאמרו ממה גם רבינו ולמדו שם בהוריות
וקתליקון  לקתליקון נותן שאמרכל ב, הלכה ה פרק שקלים
בין  והוא לאמרכל. קודם שקתליקון הרי גדול, לכהן נותן
לראש  - וזה לגזבר, - וזה לאמרכל, - וזה לאמרכל.], הסגן
משאר  הדיוט לכהן קודם וזה אב, בית לראש - וזה משמר,

כמו 48)הכהנים. הגדול, הכהן תחת אותו שממנים
לימין  ועומד ממונה, וגם סגן הנקרא והוא למלך, המשנה

ט"ז). הלכה (שם תמיד הגדול אותו 49)הכהן שמושחים
בשעת  העם אל לדבר אותו וממנים המשחה, בשמן
ז, פרק מלכים הלכות ולקמן בֿד, כ, דברים ראה המלחמה,

א. שאם 50)הלכה הכיפורים, יום לעבודת ראוי שהסגן
ואילו  תחתיו, ומשמש הסגן נכנס הגדול בכהן פסול יארע
ב  מז, (נזיר למלחמה אלא אינו מינויו עיקר מלחמה משוח

מלחמה). משוח המתחיל דיבור שם ובתוספות
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שהיה  יטמא, לא בו קורא שאתה ובזמן אחרים, את ְִֵַַָיטמא
הוא  עובר אלא יטמא, לא בו קורא אתה אין מזיד, ְֵַהכהן
בתוספתא  הדברים ומקור (רדב"ז). וגו' עיוור" "ולפני על

וכו'. הכהן את המטמא ז: הלכה ג, פרק מכות

.ÂÂÈ·‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌÈ·B¯wÏ ‡nhÓ BÈ‡ ÏB„b Ô‰k…≈»≈ƒ«≈«¿ƒ∆∆¡«¿»ƒ
Ï‰‡a ˙n‰ ÌÚ ÒÎ BÈ‡ ÔÎÂ .‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe31, ¿ƒ…ƒ«»¿≈≈ƒ¿»ƒ«≈¿…∆
‡·È ‡Ï ˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ :¯Ó‡pL ;ÂÈ·B¯˜ elÙ‡32. ¬ƒ¿»∆∆¡«¿«»«¿…≈…»…
‡nhÈ ‡Ïa ·iÁÂ ‡·È ‡Ïa ·iÁ ‡e‰L ,z„ÓÏ ‡‰33. »»«¿»∆«»¿…»…¿«»¿…ƒ«»

·LÈÂ Ï‰‡Ï ÒÎ .˙Á‡ ‰˜BÏ - ‡O B‡ Ú‚ ?„ˆÈk≈«»«»»∆««ƒ¿«¿…∆¿»«
‰cLÏ ÒÎpL B‡ ;˙n‰ ÂÈÏÚ ˙nL „Ú ÌL34‰·z »«∆≈»»«≈∆ƒ¿«¿ƒ»≈»

Ïc‚Óe35Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e ,36È¯‰L ,‰cM‰ ‚b ÂÈÏÚ ƒ¿»»¬≈»«»»««ƒ»∆¬≈
:ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - „Á‡k ÔÈ‡a ‰‡È·e ‰‡ÓËÀ¿»ƒ»»ƒ¿∆»¬≈∆∆¿«ƒ

‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓe ‡·È ‡Ï ÌeMÓ37. ƒ…»…ƒ…ƒ«»

באוהל.31) הוזהר,32)כשהמת שלא הדיוט לכהן בניגוד
בלבד. יטמא" "לא על יטמא".33)אלא "לא משום

ח)34) ב, (קהלת ושדות" "שדה ארון. כעין עשוייה מרכבה
צב". עגלות נוי, "מרכבות רש"י: הסגורים 35)מפרש

הטומאה. ובין בינו ומפסיקים וגילה.36)מסביב, ַָסתר
שלא 37) בו והתרו הגג, להסיר הוא אף שסייע ומדובר,

(נזיר  מעשה עשה לא שהרי לוקה, אינו כן לא אם כי יסיר,
ובהלכות  שנכנס). כגון המתחיל דיבור שם ובתוספות א מג,
נכנס  אם "אבל רבינו: מסיים י"ח הלכה ה, פרק נזירות
חוטמו  שנכנס זמן שמאותו לביאתו, קודמת טומאתו כדרכו,
טומאה  מלא כאילו המת (=שאוהל נטמא רגליו אצבעות או
ביאה  משום חייב ואינו בטומאה), חוטמו נגע וכאילו הוא,
"לא  משום ועומד מחולל שהוא נמצא כולו", שיבוא עד
גדול, בכהן זה וכל עליו. חל יבוא" "לא איסור ואין יטמא"
לאוהל  שנכנס הדיוט כהן אבל יבוא", "לא על שהוזהר
מוזהר  שאינו אחת, אלא חייב אינו הגג, עליו ופרעו בשידה

בלבד. ייטמא" "לא על אלא

.ÊÌ„wÓ ‡ÓË38e¯˙‰ Ì‡ ,Ï‰‡Ï ÒÎ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»ƒ…∆¿««»ƒ¿«¿…∆ƒƒ¿
Ba39‰‡Èa‰ ÏÚ Û‡ ‰˜BÏ -40. ∆«««ƒ»

נשאו.38) או במת יבוא".39)שנגע "לא משום
על 40) גם לוקה הקודמת מהטומאה שפירש שמאחר

אלא, הדיוט, כהן לגבי ד, הלכה לעיל כמבואר השנייה,
אם  כי יטמא", "לא משום בו להתרות צריך הדיוט שבכהן
עליו, מוזהר הוא שאין ילקה, לא יבוא" "לא משום בו התרו
לו  הראוי בלאו אותו יזהירו לא אם מועילה, התראה ואין
המתחיל  דיבור ב ב, קטן, מועד בתוספות וראה  (רדב"ז),

מתרינן. מאי משום

.Á‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - C¯ca ‰ÂˆÓ ˙Óa Ú‚tL Ô‰k…≈∆»«¿≈ƒ¿»«∆∆¬≈∆ƒ«≈
B¯·˜Ïe BÏ ‡nh‰Ï ·iÁ ÏB„b Ô‰k elÙ‡ .BÏ41È‡Â . ¬ƒ…≈»«»¿ƒ«»¿»¿¿≈

C¯ca CÏLÓ ‰È‰L Ï‡¯OiÓ „Á‡ ?‰ÂˆÓ ˙Ó e‰Ê∆≈ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈∆»»À¿»«∆∆
¯·c .ÔÈ¯·B˜ BÏ ÔÈ‡Â42‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê43‰na . ¿≈¿ƒ»»∆¬»»ƒƒ««»»«∆

,¯Á‡ BnÚ ÔÈ‡Â Bc·Ï Ô‰k‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…≈¿«¿≈ƒ«≈
Ì‡ Ï·‡ ;‰BÚ BÏ ÔÈ‡Â C¯ca ÌL ‡¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ»»»«∆∆¿≈∆¬»ƒ
,‰ÂˆÓ ˙Ó ‰Ê ÔÈ‡ - B˙B‡ ÌÈBÚ ÌÈ¯Á‡ ‡¯˜iLk¿∆ƒ¿»¬≈ƒƒ≈∆≈ƒ¿»

Ba e˜ÒÚÈÂ e‡B·ÈÂ ÌÈ¯Á‡Ï ‡¯˜È ‡l‡44. ∆»ƒ¿»«¬≈ƒ¿»¿««¿

א.41) מז, בנזיר ודבר.42)משנה תימן: יד בכתב
"לנפש 43) דרשו: כהנים" וב"תורת מסיני. למשה שנתקבל

(=יש  שם שעמיו בזמן - א) כא, (ויקרא בעמיו ייטמא לא
שם  ובנזיר מצוה", למת הוא מיטמא מיטמא, אינו אנשים)
- יא) (שם, יבוא לא מת נפשות כל "ועל דרשו: ב עמוד
כהן  ומה הוא, וחומר קל ברחוקים, אי מדבר? הכתוב במה
מיטמא  שאינו גדול כהן לרחוקים, מיטמא אינו הדיוט...
ולאביו  מדבר, הכתוב בקרובים אלא דין... אינו לקרובים
מצוה". למת הוא מיטמא הא מיטמא, דאינו הוא

מת 44) זה אין אותו עונים ואחרים "קורא ב פט, יבמות
מצוה".

.Ë‚Ùe C¯ca ÔÈÎl‰Ó ¯ÈÊÂ Ô‰k eÈ‰‰ÂˆÓ ˙Óa eÚ »…≈¿»ƒ¿«¿ƒ«∆∆»¿¿≈ƒ¿»
˙M„˜ B˙M„˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯ÈÊp‰ Ba ˜qÚ˙È -ƒ¿«≈«»ƒ¿ƒ∆≈¿À»¿À«

ÌÏBÚ45Ô‰k ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰k‰ Ba ‡nhÈ Ï‡Â , »¿«ƒ«»«…≈««ƒ∆…≈
‡nhÈ - ËBÈ„‰ Ô‰ÎÂ ÏB„b Ô‰k ‰È‰ .ËBÈ„‰∆¿»»…≈»¿…≈∆¿ƒ«»

ËBÈ„‰‰46¯Á‡˙Ó - ‰ÏÚÓa B¯·Á ˙‡ Ì„Bw‰ ÏÎÂ . «∆¿¿»«≈∆¬≈¿«¬»ƒ¿«≈
‰‡ÓËa47Ô‚Òe .48‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ÌÚ49˙Óa eÚ‚tL ¿À¿»¿»ƒ¿«ƒ¿»»∆»¿¿≈

Ô‚q‰ ‡nhÈ Ï‡Â ,‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ‡nhÈ - ‰ÂˆÓ50. ƒ¿»ƒ«»¿«ƒ¿»»¿«ƒ«»«¿»

נזיר 45) היה ואפילו יום, שלושים אלא אינה נזירות שסתם
אין  - שמשון כנזירות - עולם נזירות ונזירותו הבטן מן
הדיוט, לכהן בניגוד אביו, הזרת ידי על אלא ַַָקדושתו
ז, פרק נזיר ובירושלמי (רדב"ז), מאליו לו באה שקדושתו
תורה  זו מרחם? אביו שהקדישו עצמך, "הגע אמרו א הלכה
נזיר  והדרת בתורה, מפורשת כהן קדושת - תורה" אינו וזו
הלכות  וראה הקבלה. מפי הלכה אלא אינה אביו, ידי על

י"גֿי"ד. הלכה ב, פרק והשווה 46)נזירות א, מז, נזיר
י"ג. הלכה ז, פרק נזירות כלי 47)הלכות ובהלכות

מעלות  שמונה רבינו מונה י"ט הלכה ד, פרק המקדש
ומרובה  בגדים, למרובה קודם המשוח גדול כהן בכהנים:
קרי  מחמת והעובר קרי, מחמת שעבר למשוח קודם בגדים
מלחמה, משוח לכהן קודם וזה מום, מחמת לעובר קודם
גם  רבינו כתב [=כן לקתיקון קודם וסגן לסגן קודם וזה
אינו  זה אבל ב). משנה ה פרק (בשקלים המשניות בפירוש
בירושלמי  שאמרו ממה גם רבינו ולמדו שם בהוריות
וקתליקון  לקתליקון נותן שאמרכל ב, הלכה ה פרק שקלים
בין  והוא לאמרכל. קודם שקתליקון הרי גדול, לכהן נותן
לראש  - וזה לגזבר, - וזה לאמרכל, - וזה לאמרכל.], הסגן
משאר  הדיוט לכהן קודם וזה אב, בית לראש - וזה משמר,

כמו 48)הכהנים. הגדול, הכהן תחת אותו שממנים
לימין  ועומד ממונה, וגם סגן הנקרא והוא למלך, המשנה

ט"ז). הלכה (שם תמיד הגדול אותו 49)הכהן שמושחים
בשעת  העם אל לדבר אותו וממנים המשחה, בשמן
ז, פרק מלכים הלכות ולקמן בֿד, כ, דברים ראה המלחמה,

א. שאם 50)הלכה הכיפורים, יום לעבודת ראוי שהסגן
ואילו  תחתיו, ומשמש הסגן נכנס הגדול בכהן פסול יארע
ב  מז, (נזיר למלחמה אלא אינו מינויו עיקר מלחמה משוח

מלחמה). משוח המתחיל דיבור שם ובתוספות
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א,51) פרק סנהדרין בהלכות רבינו וכדברי הסנהדרין, ראש
החכמים  אותו שקוראים והוא הישיבה ראש "הוא ג: הלכה

מקום". בכל ומפרש 52)נשיא נשיא" "דמית ב ע, פסחים
פרק  נזיר ובירושלמי בו. להתעסק ישראל לכל ומצוה רש"י:
רבי  הכריז הנשיא, יהודה רבי כשנפטר אמרו: א הלכה ז,
נשיא  של אחותו על ואפילו היום". כהונה "אין ינאי:
לפי  מצוה", כמת אותם עשו "במיתתם שם: אמרו שנפטרה
אדם, בכל אלא בלבד, וקרובים ביורשים הנשיא כבוד שאין
שנינו: ב קג, ובכתובות משנה). (כסף כקרוביו שכולם
כהן  חיים רבי ומפרש קדושה" בטלה רבי שמת היום "אותו
אומר: והיה כהונה, לקדושת שהכוונה שם, בתוספות
לו". מיטמא הייתי תם רבינו כשנפטר הייתי "אלמלי

שותים 53) ולא בשר אוכלים אין לקבורתו עד מיתתו שביום
ובירושלמי  ו. הלכה ד, פרק לקמן המבואר האונן כדין יין,
בשר  ואכלו לרבם, שנטמאו כהנים לתלמידים בקשר שם,
למה  אתם אבלים "אם ואמר: חמא רבי התפלא יין, ושתו
ב, פרק חגיגה בירושלמי ואמרו יין"! ושתיתם בשר אכלתם
והקריבו  אוננים ישראל כל והיו בעצרת מת "דוד ג: הלכה

למחר".

.‡È:¯Ó‡pL .˙Ó ˙‡ÓË ÏÚ e¯‰Ê‰ ‡Ï Ô¯‰‡ ˙Ba¿«¬……À¿¬«À¿«≈∆∆¡«
Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ - Ô¯‰‡ Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡54ÔÎÂ . ¡…∆«…¬ƒ¿≈«¬…¿…¿«¬…¿≈

ÌÈÏÏÁ‰55„Ú - Ô¯‰‡ Èa :¯Ó‡pL .‡nh‰Ï ÔÈ¯zÓ «¬»ƒÀ»ƒ¿ƒ«»∆∆¡«¿≈«¬…«
Ìe‰Îa eÈ‰iL56. ∆ƒ¿¿ƒ»

ב.54) לה, לכהן.55)קידושין מגרושה שנולדו
"אבל 56) י: הלכה י"ט, פרק ביאה איסורי הלכות השווה

אל  אמור שנאמר: למתים, ומיטמא כזר... הוא הרי חלל...
שיהיו  עד אהרן, בני שהם פי על אף - אהרן בני הכהנים
יכול  אהרן, "בני שם: כהנים" ב"תורת ומקורו בכיהונם",
לרבות  ומניין חללים, יצאו הכהנים, לומר: תלמוד חללים?
בכיהונם  הם שהרי אהרן", בני לומר תלמוד מומים, בעלי
לחלל  בניגוד כב, כא, בויקרא ככתוב קדשים, אכילת לעניין
(הלכות  דבר" לכל "כזר הוא שהרי קדשים, באכילת שאסור
שם). ביאה איסורי בהלכות וכן ז, הלכה ו, פרק תרומות

ח. הלכה י"א, פרק הקרבנות מעשה הלכות וראה

.·È‡lL ÌÈ¯‰ÊÓ ÌÈÏB„b‰ È¯‰ - ÔË˜ Ô‰k…≈»»¬≈«¿ƒÀ¿»ƒ∆…
e‰e‡nËÈ57ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - BÓˆÚÓ ‡nh‰Ï ‡a Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»¿ƒ«»≈«¿≈≈ƒ

BLÈ¯Ù‰Ï ÂÈÏÚ ÔÈeˆÓ58BÎpÁÏ CÈ¯ˆ ÂÈ·‡ Ï·‡ . ¿Àƒ»»¿«¿ƒ¬»»ƒ»ƒ¿«¿
‰M„˜a59. ƒ¿À»

להזהיר 57) - אליהם" "ואמרת שנאמר: א קיד, יבמות
שם. כמבואר בידיים, יטמאוהו שלא הקטנים, על גדולים

מצווה 58) דין בית אין נבילות אוכל קטן הוא: כלל
י"ז, פרק אסורות מאכלות הלכות והשווה (שם). להפרישו

כ"ז. המצוות,59)הלכה כל בקדושת וכן כהונה בקדושת
דרכו, פי על לנער חנוך ו): כב, (משלי שנאמר משום

כ"ח. הלכה שם רבינו וכדברי

.‚È‰‡ÓËÏ BlL ˙Bn‡ Úa¯‡ OÙBz ˙Ó60Ô‰k ÏÎÂ . ≈≈«¿««∆¿À¿»¿»…≈
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ÒÎpL∆ƒ¿«¿«¿«««ƒ«««¿

Ò¯t‰ ˙È·Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ61ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ‡ˆÈ B‡ ,62, ¿≈ƒƒ¿«¿≈«¿»»»»»»∆

‰Òe·z Ì„a ‡ÓËpL B‡63˜ÙB„·e ÏÏB‚a B‡ ,64 ∆ƒ¿»¿«¿»¿≈¿≈
Ô‰L ÈtÓ ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«ƒ«««¿ƒ¿≈∆≈
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·c ÏL ˙B·‡»∆ƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿À¿«

˙Ó65ÔÓ ‰˜BÏ - ˙B¯·w‰ ˙È·Ï ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ≈¬»ƒƒ¿«¿≈«¿»∆ƒ
‰¯Bz‰66. «»

לו,60) להתקרב טהרות אוכלי יתרגלו שלא כדי מדבריהם.
ויאהילו  יד יפשטו שמא לחוש ויש האהילו, שלא ויסברו
קריאת  הלכות והשווה וברש"י), א מד, (סוטה ירגישו ולא
אמות, ארבע שתופס לקבר הדין והוא ב. הלכה ג, פרק שמע
שם  בסוטה כמבואר להיכר, סביבותיו מחיצות עשו לא אם
המתחיל  דיבור א יב, בתרא לבבא ברש"י וראה (רדב"ז).

בעפרה,61)פרץ. עצמות ואבדו קבר בה שנחרש שדה
התגלגלה  שמא רוח, לכל מהקבר אמות מאה מטמאה והיא
א). משנה י"ז, פרק (אהלות החרישה ידי על כשעורה עצם

ב 62) טו, (שבת אווירה ועל גושה על טומאה שגזרו
י"א). הלכה י"א, פרק מת טומאת לשון 63)והלכות

מחיים  רביעית מקצת מיתה בשעת מהגוף דם שזב תערובת.
ב, פרק (אהלות מיתה לאחר והשאר מטמאה) (=שאינה

ב). הקבר 64)משנה פי בה שסותמים גדולה, אבן - גולל
שהגולל  ומזה, מזה גדולות אבנים שתי - דופק מלמעלה;
המת  ודופקות דוחקות שהן על כך, ונקראו עליהן, נשען
ד). משנה ב, פרק (אהלות אחד" יום "ודפקום מלשון סביב,

י"גֿט"ז.65) הלכה ב, על 66)פרק מאהיל הוא שהרי
"או  טז) יט, (במדבר ככתוב באוהל, מטמא והקבר הקבר,
הלכה  ב, פרק מת טומאת הלכות וראה בקבר" או במת...
אלא  להיכנס דרך שם כשאין אלא זה אין הרדב"ז: וכתב טו.
ולא  הקברות לבית להיכנס דרך יש אם אבל הקברות, על
בתוך  עבר ואם תורה, דין לוקה אינו ממש, הקבר על יאהיל
לא  אמותיו לארבע ומחוץ מדבריהם, לוקה אמותיו ארבע

כלל. נטמא

.„È‰ˆeÁa B‡ Ò¯t‰ ˙È·a ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ ¯zÓÀ»¿…≈¿ƒ«≈¿≈«¿»¿»
.‡È‰ ‡l‡ C¯c ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊa ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ı¯‡Ï»»∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«∆≈»∆∆∆»ƒ

‰¯Bz „ÓÏÏ B‡ ‰M‡ ‡OÏ CÏ‰L ÔB‚k67Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆»«ƒ»ƒ»ƒ¿…»««ƒ
Ïk‰ ÔÓ ‡Ï - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ep„nÏiL ÈÓ ÌL LiL∆≈»ƒ∆¿«¿∆¿∆∆ƒ¿»≈…ƒ«…
Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓËa ‡nhÓ ÔÎÂ .„ÓÏÏ ‰ÎBÊ Ì„‡»»∆ƒ¿…¿≈ƒ«≈¿À¿»ƒƒ¿≈∆

˙Bi¯a‰ „B·ÎÏ68- Ò¯t‰ ˙È·a CÏ‰L Ï·‡ ?„ˆÈk . ƒ¿«¿ƒ≈«»≈∆»«¿≈«¿»
ÔÈ‚l„Ó ÔÎÂ .BÓÁÏ ÌL ÂÈ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ Ïk‰69ÏÚ «…¿ƒ«¬»»¿«¬¿≈¿«¿ƒ«

Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ ˙‡¯˜Ï ÌÈ˙Ó ÏL ˙BB¯‡ Èab70elÙ‡Â . «≈¬∆≈ƒƒ¿««¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ
ÈÎÏÓ ÔÈ·Ï ÌÈa ÔÈÁ·‰Ï È„k ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÎÏÓ«¿≈¿≈»ƒ¿≈¿«¿ƒ≈»¿≈«¿≈

ÔÓB˜ÓÏ Ô„B·k ¯ÊÁiLk Ï‡¯OÈ71‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»≈¿∆«¬…¿»ƒ¿»¿≈…«≈
ÌÚ Ôe„Ï Ì‰È¯·c ÏL ‰‡ÓËa ‡nhÓ ÔÎÂ .‰Êa»∆¿≈ƒ«≈¿À¿»∆ƒ¿≈∆»ƒ

¯Ú¯ÚÏe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰72ÏÈvÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ »¿≈»ƒ¿«¿≈ƒ»∆ƒ¿≈∆«ƒ
Ì„iÓ73‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .74. ƒ»»¿≈…«≈»∆

לצידן 67) שהלך הכהן ביוסף "מעשה א יג, זרה עבודה
ללמוד  המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו תורה", ללמוד
לחזור  כשדעתו אלא לחוץֿלארץ, לצאת מותר שאינו תורה,
(כתובות  אמרו הרי לחזור דעתו אין אם אבל לארץֿישראל,
(שהלך  ומת גויה נשא (היבם) זה של אחיו "אם א): קיא,
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המקום  ברוך גוייה), נשא וכאילו לחו"ל, ישראל מארץ
הלכה  ה, פרק מלכים בהלכות וכן אחריו"? ירד והוא שהרגו

לא68ֿ)ט. ודוחה הבריות כבוד שגדול ב יט, ברכות
דבריהם. של שם 69)תעשה ורש"י ודורכים, קופצים

לארון. מארון מדלגים ולראות 70)מפרש: פניהם לקבל
יבחין"71)בכבודם. יזכה "שאם שם: הגמרא כלשון

לראות  הבא, לעולם יזכה "שאם ב) ט, (שם רש"י ומפרש
על  יותר גדולתם הרבה כמה יבחין ישראל, של גדולתם
דבר  כי מדבריהם, אלא אינה ארון וטומאת עכשיו". האומות
ושאין  הטומאה, בפני חוצץ טפח חלל בו שיש אוהל תורה
ובוקעת  רצוצה" "טומאה שנקראת חוצץ, אינו טפח חלל בו
בהם  שיש על וגזרו טפח, חלל בהם יש ארונות ורוב ועולה.
(שם  חכמים גזרו לא מלכים כבוד ומשום בהם, שאין משום

ב). נכסים 72)יט, על משפטם בבית ערעור להגיש
שלו. והם הגוי בם שגזלו 73)שמחזיק שלו, את מציל

וכן  א יג, זרה (עבודה בתחילה סחורה לעשות ולא ממנו,
א). מז, כ"ה:74)בעירובין הלכה ד, פרק שמחות ראה

את  ולעבר החודש, את לקדש נפשות, ולדיני ממונות "לדיני
השנה".

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרי 1) שהגוסס ובקבורה. במתים ישראל מנהג בו מתבאר

לא  ועדיין לפניו מוטל שמתו מי דין דבר. לכל כחי הוא
לאבלו. הראשון ביום בהם אסור שהאבל דברים נקבר,

.‡:‡e‰ Ck ‰¯e·˜·e ÌÈ˙Óa Ï‡¯OÈ ‚‰Óƒ¿«ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿»»
ÔÈˆn‡Ó2˙Ó ÏL ÂÈÈÚ3ÔÈ¯LB˜ - ÂÈt ÁzÙ Ì‡Â . ¿«¿ƒ≈»∆≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ˜˜BÙe .ÂÈÈÁÏ ˙‡4ÂÈ·˜ ˙‡5ÔÈÁÈ„nL ¯Á‡ ∆¿»»¿ƒ∆¿»»««∆¿ƒƒ
B˙B‡6ÌÈÓOa ÈÈÓa B˙B‡ ÔÈÎÒÂ .7.B¯ÚO ÔÈÊÊB‚Â . ¿»ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿¿ƒ¿»

ËeÁa ÔÈ¯eÙz ÔÈÎÈ¯Îz B˙B‡ ÔÈLÈaÏÓe8t ÏLÔzL «¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»
ÌÈ·Ï9ÌÈÓÎÁ e‚‰Â .ÌÈ¯˜È Ô‰ÈÓ„ eÈ‰È ‡ÏÂ . ¿»ƒ¿…ƒ¿¿≈∆¿»ƒ¿»¬¬»ƒ

BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡ Li·Ï ‡lL ,ÊeÊ ‰ÂL ¯„eÒa10. ¿»»∆∆…¿«≈∆ƒ∆≈
Ì‰ÈtL ÌÈiÚ‰ ˙‡ Li·Ï ‡lL ,˙n‰ Èt ÔÈqÎÓe¿«ƒ¿≈«≈∆…¿«≈∆»¬ƒƒ∆¿≈∆

·Ú¯a ÔÈ¯ÁLÓ11. À¿»ƒ¿»»

מעמצין,2) מ"ה) פכ"ג, (שבת המשנה ולשון סוגרים.
טו). לג, (ישעיה עיניו" "ועוצם שנאמר 3)מלשון כענין

עיניך". על ידו ישית "ויוסף ד) מו, סותמים.4)(בראשית
סי'5) יו"ד ל'טור' ('פרישה' ויתפח הרוח בהם יכנס שלא

העם 6)שנב). יקוץ שלא כדי זוהמתו, ממנו להעביר
שם). יוסף' ('בית בטהרה 7)בטלטולו שיבוא כדי

הכנסת  לבית שבת בכל לילך רגיל שהיה כדרך למנוחה,
הזה  המנהג כל רבינו קיבל הרדב"ז ולדעת שם). ('פרישה'

בתשובותיהם. זו 8)מהגאונים תיבה תימן, ובכתבֿיד
של 9)איננה. בצוואתו ג, הלכה ט פרק כלאים ירושלמי

יאשיה. גמליאל 10)רבי רבן שבא "עד ב: כז, קטן מועד
אחריו  העם ונהגו פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג
בתכריכין  נהגו עכשיו הרדב"ז: וכתב פשתן". בכלי לצאת
קיא, (כתובות שאמרו מה על וסמכו זוז), (=מאה מנה של
חוששים  ואין במלבושיהם", שיעמדו צדיקים "עתידים ב):
על  מוטל הוא הרי משגת ידו שאין שמי העניים, לתקנת
שם, למו"ק יוסף' וב'נמוקי כבודו. לפי אותו ויקברו הציבור

מכירים  וחשובים, למת נאים תכריכין העושה כל מדגיש:
ברכה. עליו ותבוא המתים, בתחיית מודה שהוא בו

יתביישו 11) שלא חיים לעניים והכוונה הבצורת, מחמת
א). כז, קטן (מועד

.·ÔÈ·‰Ên‰ ÌÈ„‚·e ÈLÓ ÏL ÔÈÎÈ¯Î˙a ¯a˜Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…¿«¿ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ
e‰fL ;Ï‡¯OÈaL ‡ÈOÏ elÙ‡ ,ÔÈÓe˜¯‰12˙eq‚ »¿ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈∆∆«

‰˙ÁL‰Â ,Áe¯‰13.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ‰OÚÓe , »«¿«¿»»«¬≈¿≈»ƒ
ÔÈÏ·BÒÂ14˙n‰ ˙‡15Û˙k‰ ÏÚ16.˙B¯·w‰ ˙Èa „Ú ¿¿ƒ∆«≈««»≈«≈«¿»

שזו.12) תימן: המשבר 13)בכת"י שכל כלים, השחתת
לקמן  כמבואר תשחית", ב"לא עובר בגדים, וקורע כלים
"מוטב  הכ"ה: פי"ד, לקמן רבינו ולשון ה"י. פ"ז מלכים הל'
וכו'. ותולעה" לרימה ישליכם ואל לעניים לתתם

מיטתו.15)נושאים.14) על סוסים,16)מוטל על ולא
הרמב"ן, בשם ויחי פ' שועיב, אבן ר"י בדרשות נמצא כן כי
נ, (בראשית ככתוב כתף, על כיֿאם בבהמות לישא שלא
על  לשאתו הצורך כי כנען", ארצה בניו אותו "וישאו יג):
על  אותו "וישאו כ) יד, (מלכיםֿב ככתוב עונש, הוא סוסים
סר  אשר "ומעת כזֿכח) כה, (ב הימים בדברי וכן הסוסים",

מהר"ן). (ציוני הסוסים" על וישאוהו אמציהו...

.‚‡nL ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚa ÔÈ¯eÒ‡ ‰hn‰ È‡OBÂ¿¿≈«ƒ»¬ƒƒ¿ƒ«««¿»∆»
·kÚ˙Ó ‡ˆÓÂ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏL BÏcqÓ ‰Úeˆ¯ ˜Òtzƒ»≈¿»ƒ«¿»∆∆»≈∆¿ƒ¿»ƒ¿«≈

‰Âˆn‰ ÔÓ17. ƒ«ƒ¿»

להם 17) שהיו בזמנם דוקא וזה ה"א. פ"ג, ברכות ירושלמי
שהכל  בזמננו, אבל המיטה. לשאת מיוחדים כתפים
וכן  (כסףֿמשנה), סנדל בנעילת איסור אין לישא, מסייעים

ג. סעיף שנח סי' ביו"ד

.„˙B¯ÚÓ ¯ÙÚa ÔÈ¯ÙBÁÂ18Cek ÔÈOBÚÂ ,19„ˆa ¿¿ƒ∆»»¿»¿ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ÂÈÙe Ba B˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ,‰¯Ún‰20ÔÈ¯ÈÊÁÓe , «¿»»¿¿ƒ»»¿«¿»«¬ƒƒ

Ô‰Ï LÈÂ .ÂÈÏÚ ÌÈ·‡‰Â ¯ÙÚ‰21ÏL ÔB¯‡a ¯a˜Ï ∆»»¿»¬»ƒ»»¿≈»∆ƒ¿…¿»∆
ÌBÏLa CÏ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ B˙B‡ ÔÈeÏÓ‰Â .ıÚ22. ≈¿«¿«ƒ¿ƒ≈¿»

:¯Ó‡pLÔÈiˆÓe .ÌBÏLa EÈ˙·‡ Ï‡ ‡B·z ‰z‡Â ∆∆¡«¿«»»∆¬…∆¿»¿«¿ƒ
˙B¯·w‰ ˙Èa Ïk ˙‡23LÙ ÔÈB·e ,24.¯·w‰ ÏÚ ∆»≈«¿»ƒ∆∆««∆∆

,Ì‰È˙B¯·˜ ÏÚ LÙ Ì‰Ï ÌÈBa ÔÈ‡ ÌÈ˜Ècv‰Â¿««ƒƒ≈ƒ»∆∆∆«ƒ¿≈∆
ÌB¯ÎÊ Ì‰ Ì‰È¯·cL25¯w·Ï Ì„‡ ‰ÙÈ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿≈∆≈ƒ¿»¿…ƒ¿∆»»¿«≈

˙B¯·w‰26. «¿»

אותו 18) קוברים היו "בראשונה ה"ה: פ"א, מו"ק ירושלמי
מהר. הבשר שיתאכל כדי מארך 19)במהמורות", חלל

וב"תפארת  מ"ו, פ"א (מו"ק ארגז כמין המערה, בכותל וצר
ב. ק, בבאֿבתרא וראה שם). א 20)ישראל" עד, שם

מושכב  איזהו ה"ג: פ"ט נזיר ובירושלמי אפרקיד". "וגנו
לבו. על וידיו מופשטות רגליו להם,21)כדרכו? מותר

פ"ט  כלאים ובירושלמי בארון, לקברו אין לכתחילה אבל
תכריכין, עלי תרבו אל ציוה: הקדוש שרבינו מצינו ה"ג,
בעפר  המובחר מן שמצוה למדנו בארץ, נקוב ארוני ויהא
אל  שב והכל העפר, מן היה "הכל לזה: רמז (רדב"ז). ממש
האדם" ב"תורת הרמב"ן וכפירוש כ) ג, (קהלת העפר"
הגר"א  (ביאור לארץ בחוץ ואפילו מצוה, בקרקע שהקבורה
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המקום  ברוך גוייה), נשא וכאילו לחו"ל, ישראל מארץ
הלכה  ה, פרק מלכים בהלכות וכן אחריו"? ירד והוא שהרגו

לא68ֿ)ט. ודוחה הבריות כבוד שגדול ב יט, ברכות
דבריהם. של שם 69)תעשה ורש"י ודורכים, קופצים

לארון. מארון מדלגים ולראות 70)מפרש: פניהם לקבל
יבחין"71)בכבודם. יזכה "שאם שם: הגמרא כלשון

לראות  הבא, לעולם יזכה "שאם ב) ט, (שם רש"י ומפרש
על  יותר גדולתם הרבה כמה יבחין ישראל, של גדולתם
דבר  כי מדבריהם, אלא אינה ארון וטומאת עכשיו". האומות
ושאין  הטומאה, בפני חוצץ טפח חלל בו שיש אוהל תורה
ובוקעת  רצוצה" "טומאה שנקראת חוצץ, אינו טפח חלל בו
בהם  שיש על וגזרו טפח, חלל בהם יש ארונות ורוב ועולה.
(שם  חכמים גזרו לא מלכים כבוד ומשום בהם, שאין משום

ב). נכסים 72)יט, על משפטם בבית ערעור להגיש
שלו. והם הגוי בם שגזלו 73)שמחזיק שלו, את מציל

וכן  א יג, זרה (עבודה בתחילה סחורה לעשות ולא ממנו,
א). מז, כ"ה:74)בעירובין הלכה ד, פרק שמחות ראה

את  ולעבר החודש, את לקדש נפשות, ולדיני ממונות "לדיני
השנה".

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרי 1) שהגוסס ובקבורה. במתים ישראל מנהג בו מתבאר

לא  ועדיין לפניו מוטל שמתו מי דין דבר. לכל כחי הוא
לאבלו. הראשון ביום בהם אסור שהאבל דברים נקבר,

.‡:‡e‰ Ck ‰¯e·˜·e ÌÈ˙Óa Ï‡¯OÈ ‚‰Óƒ¿«ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿»»
ÔÈˆn‡Ó2˙Ó ÏL ÂÈÈÚ3ÔÈ¯LB˜ - ÂÈt ÁzÙ Ì‡Â . ¿«¿ƒ≈»∆≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ˜˜BÙe .ÂÈÈÁÏ ˙‡4ÂÈ·˜ ˙‡5ÔÈÁÈ„nL ¯Á‡ ∆¿»»¿ƒ∆¿»»««∆¿ƒƒ
B˙B‡6ÌÈÓOa ÈÈÓa B˙B‡ ÔÈÎÒÂ .7.B¯ÚO ÔÈÊÊB‚Â . ¿»ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿¿ƒ¿»

ËeÁa ÔÈ¯eÙz ÔÈÎÈ¯Îz B˙B‡ ÔÈLÈaÏÓe8t ÏLÔzL «¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»
ÌÈ·Ï9ÌÈÓÎÁ e‚‰Â .ÌÈ¯˜È Ô‰ÈÓ„ eÈ‰È ‡ÏÂ . ¿»ƒ¿…ƒ¿¿≈∆¿»ƒ¿»¬¬»ƒ

BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡ Li·Ï ‡lL ,ÊeÊ ‰ÂL ¯„eÒa10. ¿»»∆∆…¿«≈∆ƒ∆≈
Ì‰ÈtL ÌÈiÚ‰ ˙‡ Li·Ï ‡lL ,˙n‰ Èt ÔÈqÎÓe¿«ƒ¿≈«≈∆…¿«≈∆»¬ƒƒ∆¿≈∆

·Ú¯a ÔÈ¯ÁLÓ11. À¿»ƒ¿»»

מעמצין,2) מ"ה) פכ"ג, (שבת המשנה ולשון סוגרים.
טו). לג, (ישעיה עיניו" "ועוצם שנאמר 3)מלשון כענין

עיניך". על ידו ישית "ויוסף ד) מו, סותמים.4)(בראשית
סי'5) יו"ד ל'טור' ('פרישה' ויתפח הרוח בהם יכנס שלא

העם 6)שנב). יקוץ שלא כדי זוהמתו, ממנו להעביר
שם). יוסף' ('בית בטהרה 7)בטלטולו שיבוא כדי

הכנסת  לבית שבת בכל לילך רגיל שהיה כדרך למנוחה,
הזה  המנהג כל רבינו קיבל הרדב"ז ולדעת שם). ('פרישה'

בתשובותיהם. זו 8)מהגאונים תיבה תימן, ובכתבֿיד
של 9)איננה. בצוואתו ג, הלכה ט פרק כלאים ירושלמי

יאשיה. גמליאל 10)רבי רבן שבא "עד ב: כז, קטן מועד
אחריו  העם ונהגו פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג
בתכריכין  נהגו עכשיו הרדב"ז: וכתב פשתן". בכלי לצאת
קיא, (כתובות שאמרו מה על וסמכו זוז), (=מאה מנה של
חוששים  ואין במלבושיהם", שיעמדו צדיקים "עתידים ב):
על  מוטל הוא הרי משגת ידו שאין שמי העניים, לתקנת
שם, למו"ק יוסף' וב'נמוקי כבודו. לפי אותו ויקברו הציבור

מכירים  וחשובים, למת נאים תכריכין העושה כל מדגיש:
ברכה. עליו ותבוא המתים, בתחיית מודה שהוא בו

יתביישו 11) שלא חיים לעניים והכוונה הבצורת, מחמת
א). כז, קטן (מועד

.·ÔÈ·‰Ên‰ ÌÈ„‚·e ÈLÓ ÏL ÔÈÎÈ¯Î˙a ¯a˜Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…¿«¿ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ
e‰fL ;Ï‡¯OÈaL ‡ÈOÏ elÙ‡ ,ÔÈÓe˜¯‰12˙eq‚ »¿ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈∆∆«

‰˙ÁL‰Â ,Áe¯‰13.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ‰OÚÓe , »«¿«¿»»«¬≈¿≈»ƒ
ÔÈÏ·BÒÂ14˙n‰ ˙‡15Û˙k‰ ÏÚ16.˙B¯·w‰ ˙Èa „Ú ¿¿ƒ∆«≈««»≈«≈«¿»

שזו.12) תימן: המשבר 13)בכת"י שכל כלים, השחתת
לקמן  כמבואר תשחית", ב"לא עובר בגדים, וקורע כלים
"מוטב  הכ"ה: פי"ד, לקמן רבינו ולשון ה"י. פ"ז מלכים הל'
וכו'. ותולעה" לרימה ישליכם ואל לעניים לתתם

מיטתו.15)נושאים.14) על סוסים,16)מוטל על ולא
הרמב"ן, בשם ויחי פ' שועיב, אבן ר"י בדרשות נמצא כן כי
נ, (בראשית ככתוב כתף, על כיֿאם בבהמות לישא שלא
על  לשאתו הצורך כי כנען", ארצה בניו אותו "וישאו יג):
על  אותו "וישאו כ) יד, (מלכיםֿב ככתוב עונש, הוא סוסים
סר  אשר "ומעת כזֿכח) כה, (ב הימים בדברי וכן הסוסים",

מהר"ן). (ציוני הסוסים" על וישאוהו אמציהו...

.‚‡nL ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚa ÔÈ¯eÒ‡ ‰hn‰ È‡OBÂ¿¿≈«ƒ»¬ƒƒ¿ƒ«««¿»∆»
·kÚ˙Ó ‡ˆÓÂ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏL BÏcqÓ ‰Úeˆ¯ ˜Òtzƒ»≈¿»ƒ«¿»∆∆»≈∆¿ƒ¿»ƒ¿«≈

‰Âˆn‰ ÔÓ17. ƒ«ƒ¿»

להם 17) שהיו בזמנם דוקא וזה ה"א. פ"ג, ברכות ירושלמי
שהכל  בזמננו, אבל המיטה. לשאת מיוחדים כתפים
וכן  (כסףֿמשנה), סנדל בנעילת איסור אין לישא, מסייעים

ג. סעיף שנח סי' ביו"ד

.„˙B¯ÚÓ ¯ÙÚa ÔÈ¯ÙBÁÂ18Cek ÔÈOBÚÂ ,19„ˆa ¿¿ƒ∆»»¿»¿ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ÂÈÙe Ba B˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ,‰¯Ún‰20ÔÈ¯ÈÊÁÓe , «¿»»¿¿ƒ»»¿«¿»«¬ƒƒ

Ô‰Ï LÈÂ .ÂÈÏÚ ÌÈ·‡‰Â ¯ÙÚ‰21ÏL ÔB¯‡a ¯a˜Ï ∆»»¿»¬»ƒ»»¿≈»∆ƒ¿…¿»∆
ÌBÏLa CÏ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ B˙B‡ ÔÈeÏÓ‰Â .ıÚ22. ≈¿«¿«ƒ¿ƒ≈¿»

:¯Ó‡pLÔÈiˆÓe .ÌBÏLa EÈ˙·‡ Ï‡ ‡B·z ‰z‡Â ∆∆¡«¿«»»∆¬…∆¿»¿«¿ƒ
˙B¯·w‰ ˙Èa Ïk ˙‡23LÙ ÔÈB·e ,24.¯·w‰ ÏÚ ∆»≈«¿»ƒ∆∆««∆∆

,Ì‰È˙B¯·˜ ÏÚ LÙ Ì‰Ï ÌÈBa ÔÈ‡ ÌÈ˜Ècv‰Â¿««ƒƒ≈ƒ»∆∆∆«ƒ¿≈∆
ÌB¯ÎÊ Ì‰ Ì‰È¯·cL25¯w·Ï Ì„‡ ‰ÙÈ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿≈∆≈ƒ¿»¿…ƒ¿∆»»¿«≈

˙B¯·w‰26. «¿»

אותו 18) קוברים היו "בראשונה ה"ה: פ"א, מו"ק ירושלמי
מהר. הבשר שיתאכל כדי מארך 19)במהמורות", חלל

וב"תפארת  מ"ו, פ"א (מו"ק ארגז כמין המערה, בכותל וצר
ב. ק, בבאֿבתרא וראה שם). א 20)ישראל" עד, שם

מושכב  איזהו ה"ג: פ"ט נזיר ובירושלמי אפרקיד". "וגנו
לבו. על וידיו מופשטות רגליו להם,21)כדרכו? מותר

פ"ט  כלאים ובירושלמי בארון, לקברו אין לכתחילה אבל
תכריכין, עלי תרבו אל ציוה: הקדוש שרבינו מצינו ה"ג,
בעפר  המובחר מן שמצוה למדנו בארץ, נקוב ארוני ויהא
אל  שב והכל העפר, מן היה "הכל לזה: רמז (רדב"ז). ממש
האדם" ב"תורת הרמב"ן וכפירוש כ) ג, (קהלת העפר"
הגר"א  (ביאור לארץ בחוץ ואפילו מצוה, בקרקע שהקבורה
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יש  מעיר: א, סעיף שסג סי' וביו"ד ג). ס"ק שסב סי' ליו"ד
ככתוב: מכפר, א"י שעפר בקבר, א"י מעפר לתת נוהגים
ג. אות ויחי פ' תנחומא מדרש וראה עמו. אדמתו וכפר

א.22) כט, קטן וכן 23)מועד שי"א, וניציאה בדפוס
כדי  בסיד, הקברות את סדים הקברות. את תימן: בכת"י
טו) לט, (יחזקאל לדבר רמז תרומה, אוכלי שם יגשו שלא
א). ה, (מו"ק ציון" אצלו ובנה אדם עצם "וראה

מ"ה.24) פ"ב שקלים לזכרון, שם,25)מצבה ירושלמי
מה  לעולם, שמניחים דבריהם משה": ה"פני ומפרש

זכרונם. הם - תורה בדברי את 26)שחידשו בזה לפקוד
ומעשיהם  דבריהם ע"י נזכרים הם בזה. צורך אין כי זכרם,

בכסףֿמשנה). הובא (ריב"ש הטובים

.‰ÒÒBb‰27¯·c ÏÎÏ ÈÁk ‡e‰ È¯‰ -28ÔÈ¯LB˜ ÔÈ‡ . «≈¬≈¿«¿»»»≈¿ƒ
˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â ,ÂÈ·˜ ÔÈ˜˜Bt ÔÈ‡Â ,ÂÈÈÁÏ¿»»¿≈¿ƒ¿»»¿≈«ƒƒ¿ƒ«»
,B˙B‡ ÔÈÎÒ ‡ÏÂ ,Át˙È ‡lL B¯eaË ÏÚ ¯˜Ó ÈÏÎe¿ƒ≈«««∆…ƒ¿«¿…»ƒ

ÏÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó ‡ÏÂ29‡ÏÂ ¿…¿ƒƒ¿…«ƒƒ««…¿…
‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚Bp‰Â .˙eÓiL ‰ÚL „Ú ,ÁÏn‰ ÏÚ««∆««»»∆»¿«≈«¬≈∆

ÌÈÓc CÙBL30ÔÂÈk ,ÛËÙËnL ¯Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ≈»ƒ¿»∆∆¿≈∆¿«¿≈≈»
˙‡ÈˆÈ ÌÚ ÂÈÈÚ ın‡Ó‰ ÏÎÂ .‰aÎÈ Ì„‡ Ba ÚbiL∆ƒ«»»ƒ¿∆¿»«¿«≈≈»ƒ¿ƒ«

ÌÈÓc CÙBL ‰Ê È¯‰ - LÙ31,ËÚÓ ‡‰LÈ ‡l‡ ; ∆∆¬≈∆≈»ƒ∆»ƒ¿∆¿«
ÛlÚ˙ ‡nL32ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿«≈¿≈≈¿ƒ»»¿…¿ƒ

Û˙k33ÔB¯‡ BnÚ ÔÈÒÈÎÓ ‡ÏÂ ,ÔÈ„ÈtÒÓ ‡ÏÂ , »≈¿…«¿ƒƒ¿…«¿ƒƒƒ»
˙Èaa ÔÈÎÈ¯Î˙Â34.˙eÓiL „Ú ¿«¿ƒƒ««ƒ«∆»

למות.27) הנוטה והרי"ף 28)חולה ה"א. פ"א, שמחות
שם: יוסף' ה'נמוקי ומפרש זו, ברייתא מביא פ"ג למו"ק
לביתו, להכנס רשאי וכהן ולמתנה, גט, ליתן - דבר לכל

למיתה. גוססים שרוב יסריח.29)אע"פ שלא
מיתתו.30) את מקרב ב.31)שהוא קנא, שבת
הוא.32) חי מן 33)ועדיין זרועיו ומוציא כתפו "חולץ

(רי"ף  מגולין" כתפו עם זרועו ונמצא חלוק, של הקרע
ג. הלכה פ"ח, לקמן וראה כב), לדף פ"ג, למו"ק

ה"ה).34) שם (שמחות מיתתו ותתקרב להבעיתו שלא

.Â¯Á‡ ˙È·a ÏÎB‡ - ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓ35ÔÈ‡ . ƒ∆≈À»¿»»≈¿«ƒ«≈≈
¯·„ BÏ ÔÈ‡ .ÏÎB‡Â ‰ˆÈÁÓ ‰OBÚ - ¯Á‡ ˙Èa BÏ«ƒ«≈∆¿ƒ»¿≈≈»»
ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .ÏÎB‡Â ÂÈt ¯ÈÊÁÓ - ‰vÈÁÓ ˙BOÚÏ«¬¿ƒ»«¬ƒ»»¿≈≈«≈

·ÒÓ BÈ‡ Ck36‰˙BL ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎB‡ ‡ÏÂ ,ÏÎB‡Â «≈≈≈¿≈¿…≈»»¿…∆
ÔÈÈ37C¯·Ó BÈ‡Â .38ÔnÊÓ BÈ‡Â39ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈¿»≈¿≈¿«≈¿≈¿»¿ƒ

ÂÈÏÚ40ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â41ÚÓL ˙‡È¯wÓ ¯eËÙe . »»¿≈¿«¿ƒ»»»ƒ¿ƒ«¿«
ÔÈlÙzÓe ‰lÙz‰ ÔÓe42˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏkÓe ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»¬

‰¯Bza43˙aLa .44,ÔÈÈ ‰˙BLÂ ¯Oa ÏÎB‡Â ,·ÒÓ - «»¿«»≈≈¿≈»»¿∆«ƒ
·iÁÂ .ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓe ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe ,ÔnÊÓe C¯·Óe¿»≈¿«≈¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ»»¿«»
LÈÓLzÓ ıeÁ ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏÎa¿»ƒ¿»¬«»ƒ«¿ƒ

‰hn‰45¯Oa ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙n‰ ¯a˜ . «ƒ»ƒ¿««≈¬≈∆À»∆¡…»»
ÈÎ‡ ˙B¯LÏ È„k ,ËÚÓ ÔÈÈ ˙BzLÏÂÏ·‡ ,ÂÈÚÓaL ‰Ï ¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈ƒ¿¬ƒ»∆¿≈»¬»

˙BÂ¯Ï ‡Ï46. …ƒ¿

וברש"י).35) ב יז, (ברכות לרש" כ"לועג נראה יהא שלא
מיטה 36) ועל השמאלי צדו על בחשיבות, המסובים כדרך

שם). ולא 37)(רש"י וקבורתו, המת בצרכי לעסוק שעליו
ד"ה  ב כג, למו"ק (תוספות יתירה ושתיה באכילה להמשך

אוכל). המוציא.38)ואינו המזון.39)ברכת ברכת
המזון.40) ברכת אחרים לו שיברכו צריך אינו 41)אין

לברכות  (רש"י בזימון המזון ברכת לברך שלשה על מצטרף
א). מלכות 42)יח, עול קבלת בהן יש אלו שמצוות אע"פ

והעוסק  מתו, בקבורת וטרוד הואיל מהן, פטור - שמים
המצוה. מן פטור פ"ג 43)במצוה שם ובירושלמי שם.

לו, שומעים אין עצמו על להחמיר רצה "אם שנינו: ה"א,
שישא  מי לו שאין משום או מת, של כבודו מפני למה?
שמראה  מת: של כבודו מפני משה" ה"פני ומפרש משאו".
אפילו  זה, ולפי עליו. להתאבל בעיניו חשוב שאינו עצמו
עצמו. על להחמיר לו אסור בקבורתו, שיעסוק מי יש
באו"ח  וראה זה. טעם רק הזכירו ה"א, פ"י שמחות ובמסכת
בצרכי  בשבילו שישתדל מי לו יש "ואם א: סעיף עא סי'
זה  ועל בידו". מוחים אין עצמו... על להחמיר ורצה קבורה
במקום  ומתפללים, הכנסת לבית שהולכים האוננים, סומכים

שם). (ט"ז המת ומשמרים מתעסקים שאינו 44)שיש
וגם  בשבת, לקברו אסור שהרי המת, קבורת בצרכי בה טרוד
ה"ה) פ"ג, מו"ק (ירושלמי שאמרו כמו בה, מתאבלים אין
עצב  יוסיף ולא שבת; ברכת זו - תעשיר היא ה' "ברכת

אבילות". זו - בהם 45)עמה נוהגת שבצנעה שדברים
אסור  האונן ואפילו ה"א, פ"י לקמן כמבואר בשבת, אבלות
וחוצפה" יתירה "שמחה משום בזה שיש בתשמיש,
אבילות  דיני כל אוכל). ואינו ד"ה ב כג, למו"ק (תוספות
פרטי  ושאר אנינות. דיני נקראים: לקבורה עד המיתה מיום
ה"הֿז. פ"ג, שני מעשר בהל' רבינו כתבם האנינות, דיני

דעתו 46) ויסיח ישתכר שמא לרויה, הרבה לשתות
ומשתכרים  שותים היו "התחילו ב) ח, (כתובות מהאבילות
אלא  ישתו שלא הרמב"ן, ומפרש ליושנו". הדבר החזירו -

משכר. שאינו הסעודה, בתוך

.Ê˙n‰ ˙‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡47ÔÈÁ„Ó ‡l‡ ,48.„iÓ B˙hÓ ≈«¿ƒ∆«≈∆»«¿ƒƒ»ƒ»
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - B˙hÓ ‰Á„n‰ ÏÎÂ49ÂÈ·‡ ÏÚÂ . ¿»««¿∆ƒ»¬≈∆¿À»¿«»ƒ
‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - Bn‡ ÏÚÂ50. ¿«ƒ¬≈∆¿À∆

להוציאו.48)מלקוברו.47) א.49)ממהרים כב, מו"ק
דרך 50) שאין לפי סק"א, שנז סי' יו"ד הש"ך וכתב שם.

כבוד  יותר לפיכך קרוביו, שאר על הרבה ולהתאבל להספיד
יספדום, ולא הרבה משישתהו במהרה, שיקברו להם הוא
הרבה, עליהם ולקונן להספידם שחייב ואמו אביו על אבל

מגונה. הוא להוציאם הממהר

.ÁeÈ‰L B‡ ,·BË ÌBÈ ·¯Ú B‡ ˙aL ·¯Ú ‰È‰»»∆∆«»∆∆∆»
‡l‡ ¯‰Ó ‡lL ;¯zÓ - ‰hn‰ ÏÚ ÔÈÙlÊÓ ÌÈÓL‚¿»ƒ¿«¿ƒ««ƒ»À»∆…ƒ≈∆»

Bn‡Â ÂÈ·‡ „B·ÎÏ51¯·BÚ - B˙Ó ˙‡ ÔÈÏn‰ ÏÎÂ . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«≈ƒ∆≈≈
‰OÚ˙ ‡Ïa52ÌÈÏL‰Ïe B„B·ÎÏ BÈÏ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿…«¬∆∆»ƒ≈¡ƒƒ¿¿«¿ƒ

ÂÈÎ¯ˆ53. ¿»»

פ"ט.51) ובשמחות על 52)שם, נבלתו תלין "לא של
- תקברנו קבור כי שם: ונאמר כג), כא, (דברים העץ"
מו, (סנהדרין ביתֿדין הרוגי אינם אפילו המתים, כל לרבות

שיא,53)ב). סימן בתשובותיו הרדב"ז וכתב א. עמ' שם
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אבל  בלאו, עובר הבוקר עד הלילה כל אותו הלין אם דוקא
משובח, להיות כדי אלא איסור, אפילו בו אין הלילה מקצת
מבואר  ב פח, דף אמור פ' ובזוהר להוציאו. למהר יש

ולילה. יום כשיעור שעות כ"ד הוא - תלין" "לא דשיעור

.Ë„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa Ï·‡‰54ÔÈlÙz ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ - »»≈¿ƒƒ¿«»¿«ƒ«¿ƒƒ
‰ÈeÙk ‰hÓ ÏÚ ·LÈÏ ·iÁÂ ,BlMÓ ÏÎ‡ÏÂ55¯‡L·e . ¿∆¡…ƒ∆¿«»≈≈«ƒ»¿»ƒ¿»

ab ÏÚ ·LÈÏÂ ,BlMÓ ÏÎ‡Ï BÏ ¯zÓ - Ï·‡‰ ÈÓÈÈ ¿≈»≈∆À»∆¡…ƒ∆¿≈≈««≈
ıtÓ56Ú˜¯˜ B‡57¯eÒ‡ ‡e‰L ÔÈpÓe .ÔÈlÙz ÁÈpÓe , «»«¿««ƒ«¿ƒƒƒ«ƒ∆»

:Ï‡˜ÊÁÈÏ ¯Ó‡ È¯‰L ?ÔÈlÙz ÁÈp‰Ï ÔBL‡¯ ÌBÈa¿ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ∆¬≈∆¡«ƒ∆¿≈
E¯‡t58ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰ ÏkL ÏÏkÓ .EÈÏÚ LB·Á59. ¿≈¿¬»∆ƒ¿»∆»»»¬ƒ

ÏkL ÏÏkÓ .ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL‡ ÌÁÏÂ :BÏ ¯Ó‡Â¿∆¡«¿∆∆¬»ƒ……≈ƒ¿»∆»
ÔÈ¯eÒ‡Â ,ÔBL‡¯ ÌBÈa ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÚ‰»»¿ƒƒ∆¬≈ƒ¿ƒ«¬ƒ

ÔÓˆÚ ÏMÓ ÏÎ‡Ï60. ∆¡…ƒ∆«¿»

"ושמתיה 54) י) ח, (עמוס ככתוב האבילות, עיקר שזהו
א). כא, (מו"ק מר" כיום ואחריתה יחיד הופך 55)כאבל

וב'טור' ובר"ן). טו, (שם למעלה ורגליה למטה פניה אותה,
מיטה  על לישון וחייב רבינו: בדברי גורס שפז סי' יו"ד

קנים.56)כפויה. של מחצלת כעין גס, ואינו 57)מצע
ה"ה, פ"ג שם ובירושלמי כפויה, מיטה על לישב חייב
כתיב  אין הארץ על - יג) ב, (איוב לארץ אתו "וישבו אמרו:
ישנים  שהיו מכאן לארץ, סמוך שהוא דבר לארץ: אלא כאן,
את  כופה איני "אמר שם: אמרו ושוב כפויות". מיטות על
וראה  לו". שומעים אין הספסל, ע"ג ישן אני הרי המיטה,
המיטה. לכפיית נוספים מקורות הי"ח, פ"ה לקמן בביאורנו

יהוין 58) טוטפתך שם: יונתן ובתרגום התפילין, אלו - פאר
הרבה 59)עלך. שם מונה הכתוב שכן א. טו, מו"ק

והוא  אבלים, לשאר בניגוד בהם, לנהוג שעליו דברים,
לא  אבל מתים תבכה... ולא תספוד "ולא מזהירו:
אבל  פטרו ב ו, ובכתובות ברגלך". תשים תעשה...ונעליך
מעולל  "ואבל רש"י: ומפרש פאר, בהן: שנאמר מתפילין,
לסוכה  ורש"י לתפילין". פאר זה ואין וראשו, קרנו בעפר
אבל". שאינו בעצמו מראה "וכשמתפאר, מוסיף: א כה,

היום 60) אותו של הסעודות שכל רבינו, וסובר ב. כז, מו"ק
ראשון. יום ד"ה שם ה'תוספות' דעת וכן משלו, אינן
דואג  האבל כי מטעים: שעח סי' יו"ד ל'טור' וב'פרישה'
שמת  כמו למות רצונו כי לאכול, חושש ואינו מתו על ונאנח
משלהם. שיאכילוהו שכיניו על ציוו כן על קרובו,
(קללה) מאירה "תבוא אמרו: ה"ה, פ"ג מו"ק ובירושלמי
(לפי  מלאכה" ולעשות משלו לאכול שהצריכוהו לשכנים
האיסור  אין פט, אות שם הרא"ש ולדעת הרא"ש). נוסח
יום  שבאותו הארוחות שאר אבל ראשונה, בסעודה אלא
שעח, סימן יו"ד השו"ע פסק וכן משלו. לאכלן לו מותר
היה  נתנאל שרבינו הביאו, מיימוניות" וב"הגהות א. סעיף
ובלילה  הדם, על תאכלו לא לדבריו: וסמך בתענית, יושב

משלו. סועד היה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
התורה;1) מן הראשון ביום בהם אסור שהאבל הדברים

ימים  שלושת בין ההבדל מדבריהם. הימים ובשאר
מלאכה. עשיית לעניין - השבעה ימי לשאר הראשונים

חנותם  דין מה - מהם לאחד אבל שאירע אחים או שותפים
עד  אבלו, ימי מהתחלת לאבל שלום שאילת המשותפת.

ואמו. אביו לאבל חודש י"ב תום

.‡ÔÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·„ el‡≈¿»ƒ∆»»≈»»∆¿ƒƒ
Ì‰È¯·cÓ ÌÈÓÈ ¯‡L·e ,‰¯Bz‰2,¯tÒÏ ¯eÒ‡ : «»ƒ¿»»ƒƒƒ¿≈∆»¿«≈

CeÒÏÂ ,ıÁ¯ÏÂ ,ÒaÎÏe3˙‡ ÏÚÏÂ ,B˙hÓ LnLÏe , ¿«≈¿ƒ¿…¿»¿«≈ƒ»¿ƒ¿…∆
,‰¯Bz È¯·„a ˙B¯˜ÏÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏÂ ,Ïcq‰««¿»¿«¬¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿≈»

‰hn‰ ˙‡ Û˜ÊÏÂ4BL‡¯ ˙‡ Ú¯ÙÏÂ ,5Ï‡LÏÂ , ¿ƒ¿…∆«ƒ»¿ƒ¿…«∆…¿ƒ¿…
¯·c ¯OÚ „Á‡ Ïk‰ .ÌBÏL6. »«…««»»»»

ביום 2) אלא התורה מן אבילות שאין לשיטתו, רבינו
פ"א  לעיל כדבריו הקבורה, ויום המיתה יום שהוא ראשון,

כמבואר 3)ה"א. הרחיצה, אחר בו שסכים מבושם, בשמן
ה"ג. חייב 4)להלן ביתו, בתוך לו שיש המיטות שכל

הי"ח. להלן ראה למעלה, ורגליהן למטה, ראשן להפכן
הי"ט.5) כלהלן הראש, בעטיפת שחייב וכולם 6)לגלות,

זה. בפרק והולכים מתבארים

.·Èa ¯È‰Ê‰ È¯‰L ?˙¯tÒ˙a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»¿ƒ¿…∆∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈
eÚ¯Ùz Ï‡ ÌÎÈL‡¯ :Ô¯‰‡7Ïa‡˙n‰ ÏkL ÏÏkÓ . «¬…»≈∆«ƒ¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿«≈

‡Ú¯t Ïc‚Ó ‡l‡ ,B¯ÚO ¯tÒÏ ¯eÒ8¯eÒ‡L ÌLÎe . »¿«≈¿»∆»¿«≈∆«¿≈∆»
ÏÎÂ B˜Ê ¯ÚO Ál‚Ï ¯eÒ‡ Ck ,BL‡¯ ¯ÚO Ál‚Ï¿«≈«¿«…»»¿«≈«¿«¿»¿»

Ba LiL ¯ÚO9Ál‚Ó‰ „Á‡ .10Álb˙n‰ „Á‡Â11. ≈»∆≈∆»«¿«≈«¿∆»«ƒ¿«≈«
˙ÁÏ‚z ÌÈÏLÓ - ÂÈ·‡ ˙nL ÚÓLÂ Ál‚Ó ‰È‰»»¿«≈«¿»«∆≈»ƒ«¿ƒƒ¿««

Álb˙n‰ „Á‡Â Ál‚Ó‰ „Á‡ .B¯ÚO12¯eÒ‡ ÔÎÂ . ¿»∆»«¿«≈«¿∆»«ƒ¿«≈«¿≈»
ÈÏÎa ÂÈ¯tˆ ÏhÏÂ ,‰ÙO Ál‚Ï13B‡ ,ÂÈpLa Ï·‡ ; ¿«≈«»»¿ƒ…ƒ»¿»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»

¯zÓ - Ô¯tˆa Ô¯tˆ ÏËBpL14. ∆≈ƒ…∆¿ƒ…∆À»

ואביהוא.7) נדב אחיהם כשמתו שיער, תגדלו אל
לשאר 8) אהרן בני בין ההבדל וטעם ב. יד, קטן מועד

כבוד  זה ואין וצער, לניוול נחשב שיער שגידול האבלים,
משחת  ו"שמן הואיל העם, לפני מנוולים שיראו אהרן לבני
ה' מפי נצטווה שמשה וכנראה ז. שם ככתוב עליהם, ה'"
כהן  שהוא לאביהם בזה ישתוו אהרן שבני שעה", כ"הוראת
שם  (ראה אבל דיני נוהג ואינו לקרוביו, מיטמא שאינו גדול,
המילואים  בימי מקום של שמחתו לערבב שלא והכל י), כא,

ה"ב. פ"ו, לקמן וראה שם), וכן 9)(רמב"ן פ"ז. שמחות
שמותר. במקום ד"ה א מג, ליבמות אם 10)ב'תוספות'

אחרים. לגלח יכול אינו אבל, לא 11)הוא אבל, הוא אם
עבירה  עוברי בידי לסייע שאסור שיגלחו, המגלח את יניח

הי"א. פ"ה, נזירות הל' והשווה פ"ה 12)(רדב"ז). שמחות
כשהמגלח  אפילו מותר, ולפיכך הבריות. כבוד משום ה"ח,
היה  אם ולפיכך ה"ב, פ"א שבת בירושלמי וכן אבל. הוא
(יו"ד  האבל ולא השני יגמור אבל, שאינו אחר סּפר בעיר

ב). סעיף שץ, אסור".13)סי' "ובגנוסטרא א. יח, מו"ק
מספרים, - גנוסטרא ב): דרבנן (עשין הסמ"ג ומפרש
ממנו  "ביקשו אמרו: שם שבמו"ק ואע"פ בתער. והואֿהדין
זה  אין לגלח, = להם" והתיר האכילה) את (המעכבת שפה
וראה  פנים, בכל אסור באבילות אבל המועד, בחול אלא

ה"כ. פ"ז, יו"ט שם.14)הל' קטן, מועד

.‚BÙeb ıÁ¯ÏÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÏ ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»¿«≈¿»»¿ƒ¿…
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אבל  בלאו, עובר הבוקר עד הלילה כל אותו הלין אם דוקא
משובח, להיות כדי אלא איסור, אפילו בו אין הלילה מקצת
מבואר  ב פח, דף אמור פ' ובזוהר להוציאו. למהר יש

ולילה. יום כשיעור שעות כ"ד הוא - תלין" "לא דשיעור

.Ë„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa Ï·‡‰54ÔÈlÙz ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ - »»≈¿ƒƒ¿«»¿«ƒ«¿ƒƒ
‰ÈeÙk ‰hÓ ÏÚ ·LÈÏ ·iÁÂ ,BlMÓ ÏÎ‡ÏÂ55¯‡L·e . ¿∆¡…ƒ∆¿«»≈≈«ƒ»¿»ƒ¿»

ab ÏÚ ·LÈÏÂ ,BlMÓ ÏÎ‡Ï BÏ ¯zÓ - Ï·‡‰ ÈÓÈÈ ¿≈»≈∆À»∆¡…ƒ∆¿≈≈««≈
ıtÓ56Ú˜¯˜ B‡57¯eÒ‡ ‡e‰L ÔÈpÓe .ÔÈlÙz ÁÈpÓe , «»«¿««ƒ«¿ƒƒƒ«ƒ∆»

:Ï‡˜ÊÁÈÏ ¯Ó‡ È¯‰L ?ÔÈlÙz ÁÈp‰Ï ÔBL‡¯ ÌBÈa¿ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ∆¬≈∆¡«ƒ∆¿≈
E¯‡t58ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰ ÏkL ÏÏkÓ .EÈÏÚ LB·Á59. ¿≈¿¬»∆ƒ¿»∆»»»¬ƒ

ÏkL ÏÏkÓ .ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL‡ ÌÁÏÂ :BÏ ¯Ó‡Â¿∆¡«¿∆∆¬»ƒ……≈ƒ¿»∆»
ÔÈ¯eÒ‡Â ,ÔBL‡¯ ÌBÈa ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÚ‰»»¿ƒƒ∆¬≈ƒ¿ƒ«¬ƒ

ÔÓˆÚ ÏMÓ ÏÎ‡Ï60. ∆¡…ƒ∆«¿»

"ושמתיה 54) י) ח, (עמוס ככתוב האבילות, עיקר שזהו
א). כא, (מו"ק מר" כיום ואחריתה יחיד הופך 55)כאבל

וב'טור' ובר"ן). טו, (שם למעלה ורגליה למטה פניה אותה,
מיטה  על לישון וחייב רבינו: בדברי גורס שפז סי' יו"ד

קנים.56)כפויה. של מחצלת כעין גס, ואינו 57)מצע
ה"ה, פ"ג שם ובירושלמי כפויה, מיטה על לישב חייב
כתיב  אין הארץ על - יג) ב, (איוב לארץ אתו "וישבו אמרו:
ישנים  שהיו מכאן לארץ, סמוך שהוא דבר לארץ: אלא כאן,
את  כופה איני "אמר שם: אמרו ושוב כפויות". מיטות על
וראה  לו". שומעים אין הספסל, ע"ג ישן אני הרי המיטה,
המיטה. לכפיית נוספים מקורות הי"ח, פ"ה לקמן בביאורנו

יהוין 58) טוטפתך שם: יונתן ובתרגום התפילין, אלו - פאר
הרבה 59)עלך. שם מונה הכתוב שכן א. טו, מו"ק

והוא  אבלים, לשאר בניגוד בהם, לנהוג שעליו דברים,
לא  אבל מתים תבכה... ולא תספוד "ולא מזהירו:
אבל  פטרו ב ו, ובכתובות ברגלך". תשים תעשה...ונעליך
מעולל  "ואבל רש"י: ומפרש פאר, בהן: שנאמר מתפילין,
לסוכה  ורש"י לתפילין". פאר זה ואין וראשו, קרנו בעפר
אבל". שאינו בעצמו מראה "וכשמתפאר, מוסיף: א כה,

היום 60) אותו של הסעודות שכל רבינו, וסובר ב. כז, מו"ק
ראשון. יום ד"ה שם ה'תוספות' דעת וכן משלו, אינן
דואג  האבל כי מטעים: שעח סי' יו"ד ל'טור' וב'פרישה'
שמת  כמו למות רצונו כי לאכול, חושש ואינו מתו על ונאנח
משלהם. שיאכילוהו שכיניו על ציוו כן על קרובו,
(קללה) מאירה "תבוא אמרו: ה"ה, פ"ג מו"ק ובירושלמי
(לפי  מלאכה" ולעשות משלו לאכול שהצריכוהו לשכנים
האיסור  אין פט, אות שם הרא"ש ולדעת הרא"ש). נוסח
יום  שבאותו הארוחות שאר אבל ראשונה, בסעודה אלא
שעח, סימן יו"ד השו"ע פסק וכן משלו. לאכלן לו מותר
היה  נתנאל שרבינו הביאו, מיימוניות" וב"הגהות א. סעיף
ובלילה  הדם, על תאכלו לא לדבריו: וסמך בתענית, יושב

משלו. סועד היה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
התורה;1) מן הראשון ביום בהם אסור שהאבל הדברים

ימים  שלושת בין ההבדל מדבריהם. הימים ובשאר
מלאכה. עשיית לעניין - השבעה ימי לשאר הראשונים

חנותם  דין מה - מהם לאחד אבל שאירע אחים או שותפים
עד  אבלו, ימי מהתחלת לאבל שלום שאילת המשותפת.

ואמו. אביו לאבל חודש י"ב תום

.‡ÔÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·„ el‡≈¿»ƒ∆»»≈»»∆¿ƒƒ
Ì‰È¯·cÓ ÌÈÓÈ ¯‡L·e ,‰¯Bz‰2,¯tÒÏ ¯eÒ‡ : «»ƒ¿»»ƒƒƒ¿≈∆»¿«≈

CeÒÏÂ ,ıÁ¯ÏÂ ,ÒaÎÏe3˙‡ ÏÚÏÂ ,B˙hÓ LnLÏe , ¿«≈¿ƒ¿…¿»¿«≈ƒ»¿ƒ¿…∆
,‰¯Bz È¯·„a ˙B¯˜ÏÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏÂ ,Ïcq‰««¿»¿«¬¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿≈»

‰hn‰ ˙‡ Û˜ÊÏÂ4BL‡¯ ˙‡ Ú¯ÙÏÂ ,5Ï‡LÏÂ , ¿ƒ¿…∆«ƒ»¿ƒ¿…«∆…¿ƒ¿…
¯·c ¯OÚ „Á‡ Ïk‰ .ÌBÏL6. »«…««»»»»

ביום 2) אלא התורה מן אבילות שאין לשיטתו, רבינו
פ"א  לעיל כדבריו הקבורה, ויום המיתה יום שהוא ראשון,

כמבואר 3)ה"א. הרחיצה, אחר בו שסכים מבושם, בשמן
ה"ג. חייב 4)להלן ביתו, בתוך לו שיש המיטות שכל

הי"ח. להלן ראה למעלה, ורגליהן למטה, ראשן להפכן
הי"ט.5) כלהלן הראש, בעטיפת שחייב וכולם 6)לגלות,

זה. בפרק והולכים מתבארים

.·Èa ¯È‰Ê‰ È¯‰L ?˙¯tÒ˙a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»¿ƒ¿…∆∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈
eÚ¯Ùz Ï‡ ÌÎÈL‡¯ :Ô¯‰‡7Ïa‡˙n‰ ÏkL ÏÏkÓ . «¬…»≈∆«ƒ¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿«≈

‡Ú¯t Ïc‚Ó ‡l‡ ,B¯ÚO ¯tÒÏ ¯eÒ8¯eÒ‡L ÌLÎe . »¿«≈¿»∆»¿«≈∆«¿≈∆»
ÏÎÂ B˜Ê ¯ÚO Ál‚Ï ¯eÒ‡ Ck ,BL‡¯ ¯ÚO Ál‚Ï¿«≈«¿«…»»¿«≈«¿«¿»¿»

Ba LiL ¯ÚO9Ál‚Ó‰ „Á‡ .10Álb˙n‰ „Á‡Â11. ≈»∆≈∆»«¿«≈«¿∆»«ƒ¿«≈«
˙ÁÏ‚z ÌÈÏLÓ - ÂÈ·‡ ˙nL ÚÓLÂ Ál‚Ó ‰È‰»»¿«≈«¿»«∆≈»ƒ«¿ƒƒ¿««

Álb˙n‰ „Á‡Â Ál‚Ó‰ „Á‡ .B¯ÚO12¯eÒ‡ ÔÎÂ . ¿»∆»«¿«≈«¿∆»«ƒ¿«≈«¿≈»
ÈÏÎa ÂÈ¯tˆ ÏhÏÂ ,‰ÙO Ál‚Ï13B‡ ,ÂÈpLa Ï·‡ ; ¿«≈«»»¿ƒ…ƒ»¿»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»

¯zÓ - Ô¯tˆa Ô¯tˆ ÏËBpL14. ∆≈ƒ…∆¿ƒ…∆À»

ואביהוא.7) נדב אחיהם כשמתו שיער, תגדלו אל
לשאר 8) אהרן בני בין ההבדל וטעם ב. יד, קטן מועד

כבוד  זה ואין וצער, לניוול נחשב שיער שגידול האבלים,
משחת  ו"שמן הואיל העם, לפני מנוולים שיראו אהרן לבני
ה' מפי נצטווה שמשה וכנראה ז. שם ככתוב עליהם, ה'"
כהן  שהוא לאביהם בזה ישתוו אהרן שבני שעה", כ"הוראת
שם  (ראה אבל דיני נוהג ואינו לקרוביו, מיטמא שאינו גדול,
המילואים  בימי מקום של שמחתו לערבב שלא והכל י), כא,

ה"ב. פ"ו, לקמן וראה שם), וכן 9)(רמב"ן פ"ז. שמחות
שמותר. במקום ד"ה א מג, ליבמות אם 10)ב'תוספות'

אחרים. לגלח יכול אינו אבל, לא 11)הוא אבל, הוא אם
עבירה  עוברי בידי לסייע שאסור שיגלחו, המגלח את יניח

הי"א. פ"ה, נזירות הל' והשווה פ"ה 12)(רדב"ז). שמחות
כשהמגלח  אפילו מותר, ולפיכך הבריות. כבוד משום ה"ח,
היה  אם ולפיכך ה"ב, פ"א שבת בירושלמי וכן אבל. הוא
(יו"ד  האבל ולא השני יגמור אבל, שאינו אחר סּפר בעיר

ב). סעיף שץ, אסור".13)סי' "ובגנוסטרא א. יח, מו"ק
מספרים, - גנוסטרא ב): דרבנן (עשין הסמ"ג ומפרש
ממנו  "ביקשו אמרו: שם שבמו"ק ואע"פ בתער. והואֿהדין
זה  אין לגלח, = להם" והתיר האכילה) את (המעכבת שפה
וראה  פנים, בכל אסור באבילות אבל המועד, בחול אלא

ה"כ. פ"ז, יו"ט שם.14)הל' קטן, מועד

.‚BÙeb ıÁ¯ÏÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÏ ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»¿«≈¿»»¿ƒ¿…
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Ï·‡ È„‚· ÈL·ÏÂ ‡ ÈÏa‡˙‰ :¯Ó‡pL ?CeÒÏÂ15 ¿»∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈∆
‰ÎÈÒ ÏÏÎa ‰ˆÈÁ¯e .ÔÓL ÈÎeÒz Ï‡Â16‰ˆÈÁ¯‰L , ¿«»ƒ∆∆¿ƒ»ƒ¿«ƒ»∆»¿ƒ»

zÎÒÂ zˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ,‰ÎÈÒÏ ˙Ó„B˜17ÌLÎe . ∆∆¿ƒ»∆∆¡«¿»«¿¿»«¿¿¿≈
ÌÈÏk LaÏÏ ¯eÒ‡ Ck ,ÌÈ„‚a ÒeaÎa ¯eÒ‡ Ï·‡L∆»≈»¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈ƒ

ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈL„Á ÌÈ·Ï18. ¿»ƒ¬»ƒ¿…»ƒ

א).15) טו, (שם מכובסים ורש"י 16)בלתי ב. עמ' שם
בקרבו  כמים ותבוא יח) קט, (תהלים "שנאמר מפרש:
ונבלע  מבחוץ בו סכים שהשמן כשם בעצמותיו". וכשמן
שהיא  רחיצה, דרך בו נבלעים - בקרבו" "מים אף בעצמות,

שם). וברש"י ב עו, (יומא נמצא 17)מבחוץ אינו זה דרש
מצינו  "שלא מדגיש: שפא, סימן יוסף' וב'בית שם. בגמרא

ברחיצה". ומותר בסיכה צבועים,18)אסור בגדים אבל
וראה  א), כג, (מו"ק הרבה בהם ניכר וחידושם גיהוצם אין
שאסור  האחרונים, רוב דעת הרדב"ז: וכתב ה"ד. פ"ו, לקמן
שמח  שאדם שכמו מגוהצים, סדינים תחתיו להציע אפילו
תחתיו, כשמציעים שמח הוא כן נאים, בגדים כשלובש
א. סעיף שפט, סי' ביו"ד וכן רבינו. דעת היא שכך ואפשר

.„BÙeb ÏÎk BÙeb ˙ˆ˜Ó CeÒÏ ¯eÒ‡19¯È·Ú‰Ï Ì‡Â . »»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¬ƒ
¯zÓ - ‡Ó‰f‰ ˙‡20BÙeb ˙ˆ˜Ó ˙ˆÈÁ¯a ¯eÒ‡ ÔÎÂ . ∆«À¬»À»¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

Ï·‡ ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁB¯ - ÔBˆa Ï·‡ ;ÔÈnÁa¿«ƒ¬»¿≈≈»»»»¿«¿»¬»
BÙeb Ïk ‡Ï21. …»

ב.19) יג, (יומא 20)תענית ובירושלמי לתענוג. זו שאין
סיכה... ציבור, ובתענית באב "בתשעה שנינו: ה"א) פ"ח,
דין  להשוות שיש רבינו וסובר מותר", תענוג של שאינה
חורבן  על אבילות משום הוא שגם באב, לתשעה אבל
ה"י. פ"ה, תעניות הל' וראה א. יג, בתענית כמבואר הבית,

היה 21) "ואם א: סעיף שפא, סי ' וביו"ד ב. עמ' שם
חושש". ואינו כדרכו רוחץ ובצואה, בטיט מלוכלך

.‰:¯Ó‡pL ?‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÔÈpÓƒ«ƒ¿»≈∆»¿«¿ƒ«ƒ»∆∆¡«
·kLiÂ ‰ÈÏ‡ ‡·iÂ BzL‡ Ú·L ˙a ˙‡ „Âc ÌÁÈÂ«¿«≈»ƒ≈«∆«ƒ¿«»…≈∆»«ƒ¿«

dnÚ22Ì„wÓ ¯eÒ‡ ‰È‰L ÏÏkÓ .23‡OÈ ‡Ï ÔÎÂ . ƒ»ƒ¿»∆»»»ƒ…∆¿≈…ƒ»
‰M‡ Ï·‡‰24ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰M‡ ‡Op˙ ‡ÏÂ , »»≈ƒ»¿…ƒ»≈ƒ»««ƒ∆≈

Ô˙hÓ ÔÈLnLÓ25ÏÚ Û‡Â ,BzL‡ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓe . ¿«¿ƒƒ»»À»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿««
‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt26. ƒ∆»¿«¿ƒ«ƒ»

ילדם.22) על האבילות כד,23)לאחר ושם ב. טו, מו"ק
ושמטו  אבלו, בימי מיטתו ששימש באחד "מעשה אמרו: א

גוויתו". את לחופה.24)חזירים כל 25)לכנסה ואפילו
(שם  ה"ה פ"ו, לקמן כמבואר לישא, לו אסור יום שלשים

א). ד,26)כג, (כתובות עליה יבוא שמא חוששים ואין
ונכנס  חתן של אביו מת אם אבל אבילות, בשאר זה וכל ב).
ישמש  שלא "כדי אשתו עם להתייחד לו אסור לחופה,
והשווה  שם. ובביאורנו ה"ה, פי"א לקמן כמבואר מיטתו",

הי"א. פכ"ב, ביאה איסורי הל'

.Â¯Ó‡ È¯‰L ?Ïcq‰ ˙ÏÈÚa ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿ƒ«««¿»∆¬≈∆¡«
Ï‡˜ÊÁÈÏ27Úe :EÈÏ‚¯a ÌÈOz EÈÏ28ÏkL ÏÏkÓ . ƒ∆¿≈¿»∆»ƒ¿«¿∆ƒ¿»∆»

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰29C¯ca ‡a ‰È‰ .30;CÏB‰Â ÏÚB - »»¬ƒ»»»«∆∆≈¿≈
‰È„na ÒkiLÎe31ÂÈÏÚÓ ıÏBÁ -32. ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»≈ƒ¿»»

אשתו.27) עליו כי 28)כשמתה אבלים, לשאר בניגוד
ישראל, על החורבן ימי שבבוא למופת, בזה שימש יחזקאל
שם  כמפורש ותדהמה, בהלה מרוב יבכו, ולא יתאבלו לא

בשל 29)כד. אבל עור, של בסנדל זה וכל ב. טו, מו"ק
סי' (יו"ד עור של אלא מנעל שאין מותר, לבד של או עץ
ה"ז. פ"ג, עשור שביתת הל' והשווה א) סעיף שפב,

יחף.30) ללכת לו ב.32)לעיר.31)שקשה טו, מו"ק
ה"ד. פ"ג, תעניות הל' והשווה ה"י. פ"ה, ובשמחות

.Ê:¯Ó‡pL ‰Ê ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÊÓ∆̄∆¿»≈∆»«¬ƒ«¿»»∆∆∆¡«
,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡ ‚Á ‰Ó .Ï·‡Ï ÌÎÈbÁ ÈzÎÙ‰Â¿»«¿ƒ«≈∆¿≈∆««»«¬ƒ«¿»»

‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡ Ï·‡ Û‡33¯eÒ‡ ‡e‰L ÌLÎe . «≈∆»«¬ƒ«¿»»¿≈∆»
ÔzÏÂ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‡e‰ Ck ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa34 «¬ƒ«¿»»»»ƒ»¿ƒ≈

‰¯BÁÒa ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ CÏÈÏÂ ,‰¯BÁÒa35. ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»

כל 33) לא שהרי גמורה, ראיה זו שאין ומתוך שם, מו"ק
בחול  שמותר מה כל ולא באבל, אסור בחג שאסור מה

(רדב"ז). לדבר" "רמז רבינו: נקט באבל, לקנות 34)מותר
אות  ה"ט, לקמן בביאורנו מובא בירושלמי, ומקורו ולמכור,

פ"ו,35)לח. לקמן ראה יום, שלשים כל אסור זה ודבר
אחרים  האבד, דבר מסחרו היה אם הרדב"ז: וכתב ה"ח.
שביתת  בהל' שכתב מה על רבינו וסמך סחורתו, לו מוכרים
(=חול  במועד סחורה עושים "אין הכ"ב: פ"ז, יו"ט
שאינו  אבד, דבר היה ואם לקנות, בין למכור בין המועד),
שהם  או שבאו, ספינות... כגון המועד, לאחר תמיד מצוי
מותר  זה הרי ביוקר, לקחו או בזול, ומכרו לצאת מבקשים

ו. סעיף שפ, סי' דעה' ב'יורה וכן למכור". או לקנות

.Á˙iOÚa ¯eÒ‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk»¿»»ƒ»ƒƒ»«¬ƒ«
Ô‡kÓ .‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ ‰È‰ elÙ‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»¬ƒ»»»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»ƒ»
,B˙Èa CB˙a ‰Úˆa ‰OBÚ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÏÈ‡Â¿≈»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ¿»¿≈

CÏÙa ‰ÂË ‰M‡‰Â36d˙Èa CB˙a37. ¿»ƒ»…»¿∆∆¿≈»

הנטווים.36) החוטים נכרכים שעליו קנה כישור,
בה:37) מסיים ה"ה, פ"ג שם ובירושלמי ב. כא, מו"ק

שהצריכוהו  לשכיניו, (=קללה) מאירה תבוא אמרו, "אבל
של  תוקפו "שאין שם, מבואר ימים, לשלשת והטעם לכך".
הראשונים  ימים שלשה כל כי ימים", שלשה עד אלא אבל
כיון  אליו, תחזור שעוד סוברת הגוף, על מרחפת הנפש
לה. והולכת מניחתו היא הפנים, זיו שנשתנה רואה שהיא
לבכי  הם הראשונים ימים ושלשה הואיל כותב: והראב"ד
נמצא  במלאכה, בהם יתעסק אם הי"א), פי"ג לקמן (ראה
טווה  אשה הרדב"ז, ולדעת (כסףֿמשננה). בבכי מתעצל
עשירה, היא ואפילו הראשונים ימים בשלשה אפילו בפלך,
את  עושה עניה, היא ואם זימה. לידי מביאה שהבטלה

שהיא. אומנות בכל כאיש, ימים שלשה אחר מלאכתה

.ËÔÈÙzL ÈL B‡ ÌÈÁ‡ ÈL38,˙Á‡ ˙eÁa eÈ‰L ¿≈«ƒ¿≈À»ƒ∆»«¬««
Ïk ˙eÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚB - Ô‰Ó „Á‡Ï Ï·‡ Ú¯‡Â¿≈«≈∆¿∆»≈∆¬ƒ∆«¬»

‰Ú·L39. ƒ¿»

שהן.38) תימן: ה"ה,39)בכת"י פ"ג מו"ק ירושלמי
שליחו  הוא וכאילו שניהם, במלאכת עוסק השותף שהרי
אות  פ"ב, למו"ק ברא"ש הובא הראב"ד, ולדעת האבל. של
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`laקיח zekld - mihtey xtq - xii` 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בצנעה  בביתו אבל בפרהסיא, בחנות עוסק השותף אין ה,
לשניהם, מתחלק והשכר השותפות, בעסק השותף מתעסק
הרי  מקודם... מושכרים או ב"מוחכרים הי"א לקמן כמבואר
של  היא זו שבהמה מפורסם זה שאין משום יעשו", אלו
וכן  (כסףֿמשנה). לזה מסכים שרבינו וכנראה האבל, פלוני
בתוך  בצנעה לעשות יכול "אבל כא: סעיף שם, ביו"ד פסק
חשוב  אדם הוא האבל ואם השותפות, בעסק אפילו ביתו
אפילו  לעשות לשני אסור שמו... על נקראת והשותפות
מריֹון  של בעובדה ב, יא, במו"ק ומקורו ביתו". ַבתוך

אחא. דרב בריה מר ושותפו

.È„ÚBÓ ÏL BlÁa Ô˙BOÚÏ ¯znL ÌÈ¯·„ elÙ‡40- ¬ƒ¿»ƒ∆À»«¬»¿À∆≈
BÏ·‡ ÈÓÈa B„Èa Ô˙BOÚÏ Ï·‡Ï ¯eÒ‡41ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ; »¿»≈«¬»¿»ƒ≈∆¿¬»¬≈ƒ
CÙ‰Ï ÂÈ˙ÈÊ eÈ‰ ?„ˆÈk .BÏ ÌÈOBÚ42Ûe‚Ï ÂÈcÎÂ ,43, ƒ≈«»≈»«¬…¿«»»

‰¯Ln‰ ÔÓ ˙BÏÚÏ BzLÙe44‰¯Bi‰ ÔÓ B¯ÓˆÂ ,45- ƒ¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ«»
e„·‡È ‡lL È„k BÏ ˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ¯ÎBO46. ≈¬≈ƒ«¬¿≈∆……¿

ÔÈˆa¯Óe47ÌÈn‰ ˙BÚ ÚÈbzMÓ e‰„O BÏ48. ¿«¿ƒ»≈ƒ∆«ƒ««««ƒ

יו"ט 40) בהל' וכמבואר רב, הפסד לו יהיה ייעשו, לא שאם
ה"בֿג. (ר"ן 41)פ"ז, אבלו ישכח שלא כדי שם, מו"ק

"מעטן"42)שם). הנקרא בכלי להפכם שעתם שהגיעה
גורס  ורבינו הבד. בבית לדרכם ויוכשרו היטב, שיתרככו כדי
להפוך" זיתיו לאבל, העושים דברים "אלו שם: במו"ק

ה"ג). שם יו"ט, להל' במגופה,43)(מגידֿמשנה לסתום
שבכדים. החדש השמן יתקלקל יוגפו לא דרך 44)שאם

ואח"כ  שיתרככו, כדי מים במשרת פשתן גבעולי לשום
מהראוי  יותר במים וכשישהו וסורקם, בתנור מייבשם

שביורה.45)ירקבו. צבע ממי צבע לקלוט שם שנתנו
בעצמו 46) אלו מלאכות כל שעושה המועד, לחול בניגוד

שם). מועטת.47)(מו"ק השקייה עונת 48)משקים
נזרעת  אינה שוב הזריעה, קודם ישקוה לא ואם ההשקייה,
שלו", המים "עונת הגירסא: שם ובמו"ק (רמב"ן). זו בשנה
חלוקים  שהמים השדה, להשקות זמנו יגיע רש"י: ומפרש
לא  ואם שלו, שבוע או יומו, אחד לכל שבבקעה, לשדות

רב. והפסדו תורו יאבד עתה לו ישקו

.‡ÈÔÈÒÈ¯‡‰49ÔÈÏaw‰Â BlL ÔÈ¯ÈÎÁ‰Â50el‡ È¯‰ - »¬ƒƒ¿«¬ƒƒ∆¿««¿»ƒ¬≈≈
Ôk¯„k eOÚÈ51ÌÈ¯nÁ‰ Ï·‡ .52˙BÓ‰·a ÌÈÏnb‰Â «¬¿«¿»¬»««»ƒ¿««»ƒƒ¿≈

BlL53‰ÈÙÒa ÌÈtq‰Â54‡Ï el‡ È¯‰ - BlL ∆¿««»ƒƒ¿ƒ»∆¬≈≈…
eOÚÈ55ÌÈ¯kÁÓ eÈ‰ Ì‡Â .56ÔÓÊÏ Ì„wÓ ÌÈ¯kOÓ B‡ «¬¿ƒ»À¿»ƒÀ¿»ƒƒ…∆ƒ¿«

·eˆ˜57eOÚÈ el‡ È¯‰ -58. »¬≈≈«¬

שליש 49) הקרקע לבעל ויתן לעבדה, מחבירו שדה שמקבל
פ"ח  שכירות (הל' ביניהם שיתנו כפי מהן, רביע או התבואות

למשכיר 50)ה"ב). ויתן לזרעה, שדה מחבירו שכר - חוכר
מעט  תעשה אם בין לשנה, כור עשרים כגון קצובים פירות
לשנה  קבוע כסף בסכום השדה ששכר - קבלן הרבה; או
בין  "מה שנינו: ה"ב, פ"ו דמאי ובתוספתא ה"א). (שם,
בפירות". - והחוכר במעות; - השוכר לחוכר? שוכר

בשדה,51) לעשות להם מותר אבל, הוא השדה שבעל אע"פ
(מו"ק  עוסקים הם בשלהם וכאילו לעצמם, עושים הם שהרי
"הרי  שלפנינו: הש"ס כגירסת ולא יעשו". אלו "הרי ב) יא,

ג). אות שם (רא"ש בשבילם" אחרים יעשו אלו
הגמלים.52) וכן חמורים, ע"ג משאות של 53)מוליכים

בהמותיו. ממנו ששוכרים משא 54)האבל. מעבירים
האבל. אצל ששוכרים את 55)בספינה לשכור להם אסור

הזמן  וכלה אבלו לפני שכרום ואפילו אבלו, בימי אלו כל
כיון  בשכירותם, להמשיך להם אסור האבל, מקרה לפני
בשכירות  אלא ב"אריסות", השוכרים אצל אינן אלו שבהמות
שביתת  על מצווה ואבל אבל", "מלאכת זו הרי רגילה,
לאריסות, כלל בדרך עומדת שהיא בשדה, אבל בהמתו.
האריס  את לסלק המנהג אין האריסות, זמן נשלם ואפילו
נגמר  אפילו לפיכך כמקודם, באריסותו ממשיך הוא אלא
זו  ואין בעבודתו האריס ממשיך המשכיר, אבילות לפני הזמן
(שם, לעצמו בה שעושה האריס מלאכת אלא האבל, מלאכת
פ"ג, שם הירושלמי ולשון שם). ברא"ש הראב"ד וכפירוש
איכריו  עושים; אלו הרי - וקבליו וחכיריו "אריסיו ה"ה:

עושים". אינם - וגמליו הספינה 56)וספניו או הבהמות
בהמתו  נותן זה ההובלה, שכר של ברווח לחלוק האבל, של
ראה  ביניהם. שהתנו כפי והשכר בעבודה, עוסק והחוכר

מוחכרת. ד"ה ב קכג, לבבאֿבתרא ובינתיים 57)רשב"ם
למחכיר. אבל יפסידו 58)אירע יעשו לא שאם ב יא, מו"ק

כלה  אם אבל עושים. הם בשלהם - וכשעושים שכרם, כל
החוכר  אין למחכיר, האבילות שאירעה לפני החכירה זמן
לזה, מזה חכירתו להחליף המחכיר שדרך מאליו, ממשיך
לחכור  רוצה כאילו זה והרי קודם. - בשכרו המרבה וכל
שום  כאן שאין להחכיר, אסור אבלו ובימי בתחילה, ממנו

בכסףֿמשנה). הובא (ראב"ד, לחוכר הפסד

.·ÈÌBÈ ¯ÈÎO59˙¯Á‡ ¯ÈÚa elÙ‡ ,60‰OÚÈ ‡Ï - ¿ƒ¬ƒ¿ƒ«∆∆…«¬∆
BÏ61.

קרקע.59) בעבודת יום לעבודת לאבל שנשכר פועל
למעביד.60) אבל שאירע שם ידוע עבודת 61)שלא שכל ֵ

האבל  מלאכת לעשות לו ואסור פרהסיא, זו הרי קרקע
שם). (מו"ק האבל בשביל

.‚ÈÌÈ¯Á‡ ˙Î‡ÏÓ ‰˙È‰L Ï·‡‰62ÔÈa ,B„Èa »»≈∆»¿»¿∆∆¬≈ƒ¿»≈
˙eÏa˜a63˙eÏa˜a dÈ‡L ÔÈa64‰OÚÈ ‡Ï -65. ¿«¿»≈∆≈»¿«¿»…«¬∆

ÌÈ¯Á‡ „Èa BzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰66eOÚÈ ‡Ï - B˙È·a :67, »¿»¿«¿¿«¬≈ƒ¿≈…«¬
ÔÈOBÚ - ¯Á‡ ˙È·a68. ¿«ƒ«≈ƒ

לתפור.62) בגד כגון תלוש, דבר בסכום 63)מלאכת
וברשותו  הימים, לפי שכר ולא העבודה, עבור מסוים

זמן. לאחר התפירה,64)לגמרה עבור קצוב בשכר שאינה
שלו. אינה זו מלאכה נמצאת העבודה, שעות לפי אלא

לעשות 65) לו אסור - עבודתו ימי מפסיד הוא שאפילו שם,
אבלו. שאירע 66)בימי לפני בגד, לו לתפור לחייט שמסר
האבל. מסייע 67)לו בעצמו שהוא יחשדוהו שלא

זה. פועל לו שכר - אבלו שבימי יאמרו או במלאכה,
שמלאכת 68) ידעו לא בצנעה, ונעשה תלוש דבר וזה הואיל

קרקע  בעבודת מדובר הקודמת בהלכה אבל (שם). היא אבל
גלוי  שזה וכדומה, בית בנין כגון לקרקע במחובר או

לו. לעשות לאחרים אסור ולפיכך ומפורסם,

.„È˙Ú·L Ïk BÚ·Bz BÈ‡ - Ì„‡ ÌÚ ÔÈ„ BÏ ‰È‰»»ƒƒ»»≈¿»ƒ¿«
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בצנעה  בביתו אבל בפרהסיא, בחנות עוסק השותף אין ה,
לשניהם, מתחלק והשכר השותפות, בעסק השותף מתעסק
הרי  מקודם... מושכרים או ב"מוחכרים הי"א לקמן כמבואר
של  היא זו שבהמה מפורסם זה שאין משום יעשו", אלו
וכן  (כסףֿמשנה). לזה מסכים שרבינו וכנראה האבל, פלוני
בתוך  בצנעה לעשות יכול "אבל כא: סעיף שם, ביו"ד פסק
חשוב  אדם הוא האבל ואם השותפות, בעסק אפילו ביתו
אפילו  לעשות לשני אסור שמו... על נקראת והשותפות
מריֹון  של בעובדה ב, יא, במו"ק ומקורו ביתו". ַבתוך

אחא. דרב בריה מר ושותפו

.È„ÚBÓ ÏL BlÁa Ô˙BOÚÏ ¯znL ÌÈ¯·„ elÙ‡40- ¬ƒ¿»ƒ∆À»«¬»¿À∆≈
BÏ·‡ ÈÓÈa B„Èa Ô˙BOÚÏ Ï·‡Ï ¯eÒ‡41ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ; »¿»≈«¬»¿»ƒ≈∆¿¬»¬≈ƒ
CÙ‰Ï ÂÈ˙ÈÊ eÈ‰ ?„ˆÈk .BÏ ÌÈOBÚ42Ûe‚Ï ÂÈcÎÂ ,43, ƒ≈«»≈»«¬…¿«»»

‰¯Ln‰ ÔÓ ˙BÏÚÏ BzLÙe44‰¯Bi‰ ÔÓ B¯ÓˆÂ ,45- ƒ¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ«»
e„·‡È ‡lL È„k BÏ ˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ¯ÎBO46. ≈¬≈ƒ«¬¿≈∆……¿

ÔÈˆa¯Óe47ÌÈn‰ ˙BÚ ÚÈbzMÓ e‰„O BÏ48. ¿«¿ƒ»≈ƒ∆«ƒ««««ƒ

יו"ט 40) בהל' וכמבואר רב, הפסד לו יהיה ייעשו, לא שאם
ה"בֿג. (ר"ן 41)פ"ז, אבלו ישכח שלא כדי שם, מו"ק

"מעטן"42)שם). הנקרא בכלי להפכם שעתם שהגיעה
גורס  ורבינו הבד. בבית לדרכם ויוכשרו היטב, שיתרככו כדי
להפוך" זיתיו לאבל, העושים דברים "אלו שם: במו"ק

ה"ג). שם יו"ט, להל' במגופה,43)(מגידֿמשנה לסתום
שבכדים. החדש השמן יתקלקל יוגפו לא דרך 44)שאם

ואח"כ  שיתרככו, כדי מים במשרת פשתן גבעולי לשום
מהראוי  יותר במים וכשישהו וסורקם, בתנור מייבשם

שביורה.45)ירקבו. צבע ממי צבע לקלוט שם שנתנו
בעצמו 46) אלו מלאכות כל שעושה המועד, לחול בניגוד

שם). מועטת.47)(מו"ק השקייה עונת 48)משקים
נזרעת  אינה שוב הזריעה, קודם ישקוה לא ואם ההשקייה,
שלו", המים "עונת הגירסא: שם ובמו"ק (רמב"ן). זו בשנה
חלוקים  שהמים השדה, להשקות זמנו יגיע רש"י: ומפרש
לא  ואם שלו, שבוע או יומו, אחד לכל שבבקעה, לשדות

רב. והפסדו תורו יאבד עתה לו ישקו

.‡ÈÔÈÒÈ¯‡‰49ÔÈÏaw‰Â BlL ÔÈ¯ÈÎÁ‰Â50el‡ È¯‰ - »¬ƒƒ¿«¬ƒƒ∆¿««¿»ƒ¬≈≈
Ôk¯„k eOÚÈ51ÌÈ¯nÁ‰ Ï·‡ .52˙BÓ‰·a ÌÈÏnb‰Â «¬¿«¿»¬»««»ƒ¿««»ƒƒ¿≈

BlL53‰ÈÙÒa ÌÈtq‰Â54‡Ï el‡ È¯‰ - BlL ∆¿««»ƒƒ¿ƒ»∆¬≈≈…
eOÚÈ55ÌÈ¯kÁÓ eÈ‰ Ì‡Â .56ÔÓÊÏ Ì„wÓ ÌÈ¯kOÓ B‡ «¬¿ƒ»À¿»ƒÀ¿»ƒƒ…∆ƒ¿«

·eˆ˜57eOÚÈ el‡ È¯‰ -58. »¬≈≈«¬

שליש 49) הקרקע לבעל ויתן לעבדה, מחבירו שדה שמקבל
פ"ח  שכירות (הל' ביניהם שיתנו כפי מהן, רביע או התבואות

למשכיר 50)ה"ב). ויתן לזרעה, שדה מחבירו שכר - חוכר
מעט  תעשה אם בין לשנה, כור עשרים כגון קצובים פירות
לשנה  קבוע כסף בסכום השדה ששכר - קבלן הרבה; או
בין  "מה שנינו: ה"ב, פ"ו דמאי ובתוספתא ה"א). (שם,
בפירות". - והחוכר במעות; - השוכר לחוכר? שוכר

בשדה,51) לעשות להם מותר אבל, הוא השדה שבעל אע"פ
(מו"ק  עוסקים הם בשלהם וכאילו לעצמם, עושים הם שהרי
"הרי  שלפנינו: הש"ס כגירסת ולא יעשו". אלו "הרי ב) יא,

ג). אות שם (רא"ש בשבילם" אחרים יעשו אלו
הגמלים.52) וכן חמורים, ע"ג משאות של 53)מוליכים

בהמותיו. ממנו ששוכרים משא 54)האבל. מעבירים
האבל. אצל ששוכרים את 55)בספינה לשכור להם אסור

הזמן  וכלה אבלו לפני שכרום ואפילו אבלו, בימי אלו כל
כיון  בשכירותם, להמשיך להם אסור האבל, מקרה לפני
בשכירות  אלא ב"אריסות", השוכרים אצל אינן אלו שבהמות
שביתת  על מצווה ואבל אבל", "מלאכת זו הרי רגילה,
לאריסות, כלל בדרך עומדת שהיא בשדה, אבל בהמתו.
האריס  את לסלק המנהג אין האריסות, זמן נשלם ואפילו
נגמר  אפילו לפיכך כמקודם, באריסותו ממשיך הוא אלא
זו  ואין בעבודתו האריס ממשיך המשכיר, אבילות לפני הזמן
(שם, לעצמו בה שעושה האריס מלאכת אלא האבל, מלאכת
פ"ג, שם הירושלמי ולשון שם). ברא"ש הראב"ד וכפירוש
איכריו  עושים; אלו הרי - וקבליו וחכיריו "אריסיו ה"ה:

עושים". אינם - וגמליו הספינה 56)וספניו או הבהמות
בהמתו  נותן זה ההובלה, שכר של ברווח לחלוק האבל, של
ראה  ביניהם. שהתנו כפי והשכר בעבודה, עוסק והחוכר

מוחכרת. ד"ה ב קכג, לבבאֿבתרא ובינתיים 57)רשב"ם
למחכיר. אבל יפסידו 58)אירע יעשו לא שאם ב יא, מו"ק

כלה  אם אבל עושים. הם בשלהם - וכשעושים שכרם, כל
החוכר  אין למחכיר, האבילות שאירעה לפני החכירה זמן
לזה, מזה חכירתו להחליף המחכיר שדרך מאליו, ממשיך
לחכור  רוצה כאילו זה והרי קודם. - בשכרו המרבה וכל
שום  כאן שאין להחכיר, אסור אבלו ובימי בתחילה, ממנו

בכסףֿמשנה). הובא (ראב"ד, לחוכר הפסד

.·ÈÌBÈ ¯ÈÎO59˙¯Á‡ ¯ÈÚa elÙ‡ ,60‰OÚÈ ‡Ï - ¿ƒ¬ƒ¿ƒ«∆∆…«¬∆
BÏ61.

קרקע.59) בעבודת יום לעבודת לאבל שנשכר פועל
למעביד.60) אבל שאירע שם ידוע עבודת 61)שלא שכל ֵ

האבל  מלאכת לעשות לו ואסור פרהסיא, זו הרי קרקע
שם). (מו"ק האבל בשביל

.‚ÈÌÈ¯Á‡ ˙Î‡ÏÓ ‰˙È‰L Ï·‡‰62ÔÈa ,B„Èa »»≈∆»¿»¿∆∆¬≈ƒ¿»≈
˙eÏa˜a63˙eÏa˜a dÈ‡L ÔÈa64‰OÚÈ ‡Ï -65. ¿«¿»≈∆≈»¿«¿»…«¬∆

ÌÈ¯Á‡ „Èa BzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰66eOÚÈ ‡Ï - B˙È·a :67, »¿»¿«¿¿«¬≈ƒ¿≈…«¬
ÔÈOBÚ - ¯Á‡ ˙È·a68. ¿«ƒ«≈ƒ

לתפור.62) בגד כגון תלוש, דבר בסכום 63)מלאכת
וברשותו  הימים, לפי שכר ולא העבודה, עבור מסוים

זמן. לאחר התפירה,64)לגמרה עבור קצוב בשכר שאינה
שלו. אינה זו מלאכה נמצאת העבודה, שעות לפי אלא

לעשות 65) לו אסור - עבודתו ימי מפסיד הוא שאפילו שם,
אבלו. שאירע 66)בימי לפני בגד, לו לתפור לחייט שמסר
האבל. מסייע 67)לו בעצמו שהוא יחשדוהו שלא

זה. פועל לו שכר - אבלו שבימי יאמרו או במלאכה,
שמלאכת 68) ידעו לא בצנעה, ונעשה תלוש דבר וזה הואיל

קרקע  בעבודת מדובר הקודמת בהלכה אבל (שם). היא אבל
גלוי  שזה וכדומה, בית בנין כגון לקרקע במחובר או

לו. לעשות לאחרים אסור ולפיכך ומפורסם,

.„È˙Ú·L Ïk BÚ·Bz BÈ‡ - Ì„‡ ÌÚ ÔÈ„ BÏ ‰È‰»»ƒƒ»»≈¿»ƒ¿«
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˙eÏ·‡‰ ÈÓÈ69„·‡ ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .70‰OBÚ - ¿≈»¬≈¿ƒ»»»»»≈∆
ÁÈÏL71.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰Êk . »ƒ«»∆«¿ƒ

בהילותו 69) מתוך כי היא, מלאכה עשיית בכלל זו שגם
אבלו. את ישכח ממונו עומד 70)אחרי שבעלֿדינו כגון

ימותו, שמא וחושש חולים, שעדיו או לארץ, לחוץ לילך
עדותם. האבד 71)ויפסיד שבדבר ה"י, לעיל האמור כדין

לו. לעשות אחרים שוכר

.ÂË¯Ó‡ È¯‰L ?‰¯Bz È¯·„a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓƒ«ƒ∆»»≈»¿ƒ¿≈»∆¬≈∆¡«
Ìc ˜‡‰ :Ï‡˜ÊÁÈÏ72. ƒ∆¿≈≈»≈…

א).72) טו, (מו"ק תורה תלמוד ולא דום,

.ÊË,ÌÈ·e˙k·e ÌÈ‡È·pa ‰¯Bza ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡»ƒ¿«»«¿ƒƒ«¿ƒ
L¯„n·e ‰Lna ˙BLÏÂ73˙BÎÏ‰·e74eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¬»¿ƒ»

BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯75„ÈÓÚÈ ‡lL „·Ï·e .¯zÓ - «ƒ¿ƒƒÀ»ƒ¿«∆…«¬ƒ
ÔÓb¯z76¯ÓB‡ BcˆaL ‰ÊÂ ,Bcˆa ¯Á‡Ï LÁÏÈ ‡l‡ ; À¿¿»∆»ƒ¿«¿«≈¿ƒ¿∆∆¿ƒ≈

ÌÈa¯Ï ÚÈÓLÓ ÔÓb¯z‰Â ,ÔÓb¯zÏ77. «À¿¿»¿«À¿¿»«¿ƒ«»«ƒ

הפסוקים 73) מדרשי שהם וספרי, ספרא כגון תנאים, מדרש
ב). לו, לנדרים הרא"ש מסיני 74)(פירוש למשה הלכה

זו, להלכה המקור שהיא א כא, במו"ק ובברייתא (שם).
תימן, בכת"י ואמנם ובאגדות". ובש"ס "ובהלכות מנו:
הוא  שהאיסור וכנראה ובהגדות. ובהלכות כאן: הנוסח
"פקודי  ט) יט, (תהלים נאמר תורה שבדברי שמחה, משום
הי"א, פ"ה תעניות הל' והשווה לב". משמחי ישרים ה'
אמרו: ה"ה, פ"ג מו"ק ובירושלמי באב. תשעה אבל לענין
עוד  שמחה. זו שאין רגיל", שאינו במקום הוא שונה "אבל
ולדעת  מותר". התורה אחר להוט היה "אם שם: אמרו
אבילות, בהלכות לעסוק לאבל מותר מיימוניות" "הגהות
ביו"ד  וכן שבירמיהו, הרעים ובדברים באיוב הוא קורא וכן
לא  זו קריאה שע"י הרדב"ז: וכנימוק ד, סעיף שפד סי'
ובטל. יושב יהיה ולא שמח, יהיה ולא אבלו, את ישכח

שם. תעניות הל' באיסו 75)והשווה ואין להורות והיתר, ר
(ר"ן). ברבים ודורש נשיא שהוא או אחר, שם

רגיל 76) שהוא כדרך לעם, בקול דרשתו ומשמיע המתרגם
אבלו. בימי א.77)שלא כא, מו"ק

.ÊÈ?‰hn‰ ÏÚ ·LBÈ Ï·‡‰ ÔÈ‡L ÔÈpÓe78:¯Ó‡pL ƒ«ƒ∆≈»»≈≈««ƒ»∆∆¡«
‰ˆ¯‡ ·kLiÂ ÂÈ„‚a ˙‡ Ú¯˜iÂ CÏn‰ Ì˜iÂ79. «»»«∆∆«ƒ¿«∆¿»»«ƒ¿«»¿»

פ"ד,78) לעיל ראה עליה, ויושב כופה אלא זקופה, כשהיא
שם 79)ה"ט. (מו"ק עליה וישב מיטתו כפה לארץ, סמוך

וברש"י).

.ÁÈ‰hn‰ ˙BtÎÏ ·iÁÂ80‰Ú·L Ïk81B˙hÓ ‡ÏÂ . ¿«»ƒ¿«ƒ»»ƒ¿»¿…ƒ»
CB˙a BÏ LiL ˙Bhn‰ Ïk ‡l‡ ,‰ÙBk ‡e‰ „·Ïaƒ¿«∆∆»»«ƒ∆≈¿
ÌÈza ‰¯OÚa ˙BhÓ ¯OÚ elÙ‡ .‰ÙBk ‡e‰ B˙Èa≈∆¬ƒ∆∆ƒ«¬»»»ƒ
‰MÓÁ elÙ‡Â .Ôlk ˙‡ ˙BtÎÏ ·iÁ - ˙B¯ÈÚ ¯OÚ·e¿∆∆¬»«»ƒ¿∆À»«¬ƒ¬ƒ»

Ô‰È˙BhÓ ˙‡ ÔÈÙBk Ôlk - Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ,ÌÈÁ‡82. «ƒ≈∆»≈∆À»ƒ∆ƒ≈∆
˙BÚÓÏ B‡ ÌÈÏÎÏ ˙„ÁÈÓ‰ ‰hn‰83CÈ¯ˆ BÈ‡ - «ƒ»«¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈»ƒ

d˙BtÎÏ84Lb¯c .85¯ÈzÓ ‡l‡ ,B˙BtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ƒ¿»«¿»≈»ƒƒ¿∆»«ƒ
˙‡ÂÈËÈa¯˜86‡e‰Â87‰hÓ .ÂÈÏ‡Ó ÏÙB ∆«¿ƒ»¿≈≈≈»ƒ»

‰ÈËÈÏ˜pL88dÎÙ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‰pnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ∆«¿ƒ∆»¿ƒƒ∆»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿»
dÙ˜BÊ -89Bi„Â90ÔLÈ ‡e‰ ‰È‰Â ,ÂÈ˙BhÓ Ïk CÙ‰ . ¿»¿«»«»ƒ»¿»»»≈

ÌÈ¯Á‡ ˙BhÓ Èab ÏÚ91Èab ÏÚ B‡ ,‡qk Èab ÏÚ B‡ , ««≈ƒ¬≈ƒ««≈ƒ≈««≈
‡l‡ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ B‡ ,ÔB¯‡»««≈«¿«…»»¿≈»∆»

‰ÈeÙk‰ ‰hn‰ Èab ÏÚ ÔLÈ92. »≈««≈«ƒ»«¿»

למעלה.80) ורגליה למטה ראשה כלומר,81)להפכה
ראשון  ביום אלא אינה כפויה מיטה על לישב החובה
חייבות  המיטות אבל ה"ט, פ"ד לעיל כמבואר לאבלו,
א  טו, ובמו"ק (כסףֿמשנה). שבעה כל כפויות להשאר
ובעוונותיכם  בכם, נתתי (=צורתי) דיוקני "דמות שנינו:
כלומר, עליה". מיטותיכם כפו הרי"ף), נוסח (לפי הפכתיה
למיתה, מחיים צורתי את להפוך בעוונותיכם גרמתם אתם
הראויים  כל יהפכו לפיכך - אלקים בצלם נברא האדם כי -
ברכות  ובירושלמי אבידתם. על מיטותיהם את - להתאבל
הוא  כפויה, מיטה על ישן שהוא "מתוך אמרו: ה"א, פ"ג

אבל". שהוא ונזכר בלילה (=ניעור) כז,82)נוער מו"ק
שבת 83)א. וראה אינן. למעות, או תיבות: שם, בגמרא

למעות". שייחדה "מיטה ב כפיית 84)מד, טעם עיקר כי
אדם, של ומנוחה מושב מקום שהיא שם על הוא, המטה
וכבוד  שררה דרך המיטות על יושבים היו שבימיהם

א). אות שפז סי' יו"ד ל'טור' שאינה 85)('פרישה' מיטה
ברצועות  אותו וקושרים עור, מתוחה אלא בחבלים, סרוגה

המיטה. העור.87)רצועותיו.86)לארוכות מצע
עליהם 88) למתוח כדי למיטה, מעל היוצאים זקופים מוטות

הכילה. צידה.89)את שם.90)על ת מיטו 91)מו"ק
אחרים. אנשים של פ"ד 92)זקופות לעיל נתפרש כבר

שאפילו  ה"ה, פ"ג שם בירושלמי רבינו דברי מקור ה"ט,
כפיית  חובת ידי יצא לא הקרקע, על וישן מיטתו כפה
בשאר  אבל ראשון, ביום זה וכל עליה. שיישן עד המיטה,
קרקע, או מפץ גבי על לישון או לשבת הוא יכול הימים
שאפילו  ה"ג, פי"ג לקמן וראה כפויה, תהא שמיטתו ובלבד
ב"הגהות  וכתוב קרקע. ע"ג אלא יושבים אינם המנחמים
כי  המיטה, בכפיית נוהגים אנו אין עכשיו מיימוניות":
בפונדק  "הדר האומר: (שם) הירושלמי על אנו סומכים
חרש  עליו יאמרו שלא לכפות, אותו מחייבים אין (אכסניא)
עבדים  בינינו ויש הנכרים, בין אנו כן וכמו הוא", (=מכשף)
וכן  דברים, אלו ד"ה א כא, למו"ק 'תוספות' וראה ושפחות.
ואין  הואיל לפטור, עוד שהוסיפו ב, סעיף שפז סי' ביו"ד
נקליטים  שהרי שלהם, כמיטות עשויות שלנו המיטות

בהן. ניכרת הכפיה ואין ממנה, יוצאים

.ËÈ?L‡¯‰ ˙ÚÈ¯Ùa ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÔÈpÓ93È¯‰L ƒ«ƒ¿»≈∆»ƒ¿ƒ«»…∆¬≈
¯‡ML ÏÏkÓ .ÌÙO ÏÚ ‰ËÚ˙ ‡Ï :Ï‡˜ÊÁÈÏ ¯Ó‡∆¡«ƒ∆¿≈…«¿∆«»»ƒ¿»∆¿»

L‡¯‰ ˙ÙÈËÚa ÔÈ·iÁ ÌÈÏ·‡‰94‰qÎnL ¯„eq‰Â . »¬≈ƒ«»ƒ«¬ƒ«»…¿«»∆¿«∆
ÂÈt ÏÚ ËÚÓ B˙ˆ˜Ó ‰ËBÚ BL‡¯ Ba95ÏÚÂ :¯Ó‡pL . …∆ƒ¿»¿««ƒ∆∆¡«¿«

.ÛhÚ˙È ‡Ï·‡k :Ìb¯z ÒBÏ˜‡Â ,‰ËÚÈ ÌÙO»»«¿∆¿À¿¿ƒ¿≈«¬≈»ƒ¿«»

ראש.93) א.94)בגילוי טו, א 95)מו"ק כד, ושם
כעטיפת  שאינה בסודר) הראש (עטיפת עטיפה "כל אמרו:
א  כא, שם ה'תוספות' וכתבו עטיפה", אינה - הישמעאלים
מביא  היה וזה הואיל הראש, בעטיפת כיום נוהגים אנו שאין

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



`laקכ zekld - mihtey xtq - xii` `"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א, ס"ק שפו סי' ליו"ד ובש"ך הגוים. בין גדול שחוק לידי
למטה  הכובע למשוך שהיא קצת, בעטיפה לנהוג שיש מעיר

מהעינים.

.Î:¯Ó‡pL ?ÌBÏL ˙Ï‡La ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿≈«»∆∆¡«
Ìc ˜‡‰96ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk .97Ô˙pL ÈÓ , ≈»≈…»¿»»ƒ»ƒƒƒ∆»«

;Ï·‡ ‡e‰L BÚÈ„BÓ ‡l‡ ,BÏ ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ÌBÏL BÏ»≈«¬ƒ∆»ƒ∆»≈
¯ÈÊÁÓ - BÓBÏLa Ï‡ML ÈÓ ,‰Ú·L „ÚÂ ‰LÏMÓeƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ∆»«ƒ¿«¬ƒ
ÌBÏLa Ï‡BL - ÌÈLÏL „ÚÂ ‰Ú·MÓe ;ÌBÏL BÏ»ƒƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿

ÌÈ¯Á‡98BÓBÏLa ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ,99„Ú ¬≈ƒ¬»¬≈ƒ≈¬ƒƒ¿«
ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ .ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈¬ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï „Ú BÓBÏLa100˙Ï‡La Ì‡ . ƒ¿«¿««¿≈»»…∆ƒƒ¿≈«
˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ï·‡‰ ¯Ò‡ ÌBÏL»∆¡«»»≈«»…∆∆»¿«¿
,B„Èa ˜BÈz ÊÁ‡È ‡ÏÂ .Ìc :¯Ó‡pL ;˜ÁOÏÂ ÌÈ¯·c¿»ƒ¿ƒ¿…∆∆¡«…¿…∆¡…ƒ¿»

˜BÁO È„ÈÏ ep‡È·È ‡lL101ÌB˜ÓÏ ÒkÈ ‡ÏÂ . ∆…¿ƒ∆ƒ≈¿¿…ƒ»≈ƒ¿
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡zLn‰ Èza ÔB‚k ,‰ÁÓO102. ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»¿«≈»∆

וברש"י).96) א טו, (מו"ק שלום תשאל ואל דום,
שם.97) ובביאורנו ה"ח לעיל כמבואר האבל, עיקר שהם
בשלום.98) שרויים הם שרוי 99)שהרי אינו שהוא

ב). כא, (שם דין 100)בשלום הי"א, פ"י לקמן וראה שם.
השבעה. שבתוך בשבת שלום ב.101)שאילת כו, שם

הבריות". על מתגנה "ונמצא שם: מסיימת והברייתא
כמבואר 102) יום, שלשים כל אסור זה ודבר ב. כב, שם

יכנס  לא ואמו אביו שעל ה"ז, שם וראה ה"ב, פ"ו לקמן
חודש. עשר שנים עד מרעות לשמחת

á"ôùú'ä øééà à"é éùéîç íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מדברי 1) - יום שלושים כל בהם אסור שהאבל הדברים

מי  נישואין. לעניין דינו מה שמתה, אשתו על אבל סופרים.
העיר. באותה לשכון לו המותר בעיר, צלובים שהוריו
לגזירת  בין שבעה, לגזירת בין ככולו, היום שמקצת

שלושים.

.‡È¯·c ˙ˆ˜Óa ‚‰B Ï·‡‰ ‰È‰iL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿∆»»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ eÎÓÒ ÔÈpÓe .ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ˙eÏ·‡¬≈»¿ƒƒ«ƒ»¿¬»ƒ

BÈ ÌÈLÏLÏdn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e :¯Ó‡pL ?Ì ƒ¿ƒ∆∆¡«»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»
ÌÈÓÈ Á¯È2ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¯ÚËˆÓ Ï·‡‰L ÏÏkÓ .3. ∆«»ƒƒ¿»∆»»≈ƒ¿«≈»¿ƒ

יום".2) שלושים - "ירח אמרו: ב מ, לדעת 3)וביבמות
האחרונים  גדולי אולם בירושלמי, זה דרש מקור הרדב"ז
(ראה  שלפנינו בירושלמי כזה דרש מצאו שלא מעירים,
פרק  קטן מועד ובירושלמי ועוד) זה, לפסוק תמימה תורה
שבעה; - ימי משה, אבל בכי ימי "ויתמו דרשו: ה הלכה ג,
ב  יט, קטן מועד ובבבלי שלושים". - אבל שנים; - בכי
למד  יום? שלושים כל שאסורה לתספורת מניין אמרו:
אל  ראשיכם באבל: נאמר מנזיר, פרע פרע שווה גזירה
להלן  מה ראשו, שער פרע גדל בנזיר: ונאמר תפרעו,

שלושים. כאן אף שלושים,

.·:ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆»»≈»»∆»¿ƒ

˙ÁÓO·e ,ÔÈ‡eO·e ,ıe‰‚·e ,˙¯tÒ˙a ¯eÒ‡»¿ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«
˙eÚ¯Ó4‰È„ÓÏ ‰È„nÓ ‰¯BÁÒa CÏÈÏÂ ,5Ïk‰ . ≈≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«…

ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ6. ¬ƒ»¿»ƒ

כב,4) קטן (מועד לזה זה עושים ואהובים שרעים סעודה
ב. הלכה ה, פרק לעיל ראה לעיר.5)ב), וכולם 6)מעיר

זה. בפרק והולכים מתבארים

.‚¯ÚO Ïk ¯tÒÏ ¯eÒ‡L ÌLk ?„ˆÈk ˙¯tÒ˙a¿ƒ¿…∆≈«¿≈∆»¿«≈»¿«
Ïk ÈÏÎa ÂÈ¯tˆ ı˜Ï B‡ BÓÙO Ál‚Ï B‡ BÙeb¿«≈«¿»»…ƒ»¿»ƒ¿ƒ»

‰Ú·L7ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¯eÒ‡ Ck ,8ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»»»»¿ƒ«∆¿»ƒ
¯ÚO ˙ÏÈËa ˙¯zÓ - ‰M‡a Ï·‡ ;LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»À∆∆ƒ¿ƒ«≈»
ÂÈ·‡ ÏÚÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú - LÈ‡‰Â .‰Ú·L ¯Á‡Ï¿««ƒ¿»¿»ƒ«¿ƒ¿«»ƒ

Ú¯t ÁlLiL „Ú B¯ÚO Ïc‚Ï ·iÁ - Bn‡ ÏÚÂ9B‡ , ¿«ƒ«»¿«≈¿»«∆¿««∆«
ÂÈ¯·Á Ba e¯Ú‚iL „Ú10. «∆ƒ¿¬¬≈»

ב.7) הלכה ה, פרק לעיל שם.8)ראה קטן מועד
מאוד.9) הרבה שיער יותר 10)גידול פרע גידל שכבר

ואמו  אביו "על הנוסח: ששם אלא ב), כב, קטן (מועד  מדאי
ח  הלכה ג, פרק שם ובירושלמי חבריו" בו שיגערו עד
רבינו  בדברי טעות יש הרדב"ז ולדעת רבינו. כדברי הנוסח
חביריו" בו ויגערו פרע שישלח "עד הוא: הנכון והנוסח
הכסף  וכתב הנ"ל. בירושלמי גם הנוסח הוא כן ולדעתו
יום, שלושים לאחר אלא מועילה אינה חביריו גערת משנה:

כלום. אינה שלושים, בתוך בו גערו אם אבל

.„ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈL„Á ÌÈ·Ï ÌÈÏk LaÏÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ11 ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬»ƒ¿…»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk12eÈ‰ .‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡ . »¿ƒ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»»

ÔÈ¯zÓ - ÔÈˆ‰‚Óe ÔÈÚe·ˆ13,ÌÈL„Á eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿…»ƒÀ»ƒ¿≈ƒ…»¬»ƒ
¯zÓ - ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈ·Ï Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ÔÈ14ÈÏÎe . ««ƒ∆≈¿»ƒ¿…»ƒÀ»ƒ¿≈

ıe‰b ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - ÔzLt15ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe . ƒ¿»≈»∆ƒƒ¿««¿ƒ
Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ elÙ‡ ıe‰‚a ¯zÓ -16. À»¿ƒ¬ƒ«»ƒ¿«ƒ

ב,11) כט, לתענית בר"ן ראה במגהץ, יפה מוחלקים
האבן  על אלא הבגד, לליבון מכוון אינו שהגיהוץ
מחזירו  הוא כן ידי שעל אותו, כשמכבסים עליו, שמעבירים

א.12)לחידושו. כג, קטן הגיהוץ 13)מועד שאין  שם ,
כך. כל בהם כי 14)ניכר מרובה, זמן עומד גיהוצם שאין

מתמעך. הוא קצר זמן כט,15)לאחר (תענית שאמרו כמו
בהם  אין פשתן "כלי באב: תשעה בו שחל שבוע לעניין ב)
מיד, שמתקלקלים משום הרדב"ז, ומפרש גיהוץ" משום
בהם  מקפידים שאין לפי מפרש: לב אות ד פרק שם והרא"ש
מיד  ומתלכלכים לבשר קרובים והם הואיל יפה, גיהוץ על

הזיעה. שיחלקו 16)מפני בבלי, בתלמוד מצינו ולא הואיל
בהם  שמחלקים כדרך ואמו, לאביו קרובים, שאר בין בזה
ב  ועמוד א כב, קטן מועד ראה דברים, לשאר ביחס
שונים. אבילות לדברי ביניהם רבים חילוקים שם שהדגישו
"על  אמרו: ח הלכה ג, פרק שם שבירושלמי להעיר וראוי
ואמו  אביו על שלושים; עד בגיהוץ אסור הוא  המתים כל
זה  על חולק שהבבלי סובר ורבינו חודש" עשר שנים עד
כותב  ג סעיף שפט סימן וביורהֿדעה כמותו. לפסוק ועלינו
כל  ואמו אביו על חדש בגד ללבוש איסור שנהגו הרמ"א
ללבוש  לא שנוהגים הרמ"א כותב א בסעיף ושם חודש, י"ב
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א, ס"ק שפו סי' ליו"ד ובש"ך הגוים. בין גדול שחוק לידי
למטה  הכובע למשוך שהיא קצת, בעטיפה לנהוג שיש מעיר

מהעינים.

.Î:¯Ó‡pL ?ÌBÏL ˙Ï‡La ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿≈«»∆∆¡«
Ìc ˜‡‰96ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk .97Ô˙pL ÈÓ , ≈»≈…»¿»»ƒ»ƒƒƒ∆»«

;Ï·‡ ‡e‰L BÚÈ„BÓ ‡l‡ ,BÏ ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ÌBÏL BÏ»≈«¬ƒ∆»ƒ∆»≈
¯ÈÊÁÓ - BÓBÏLa Ï‡ML ÈÓ ,‰Ú·L „ÚÂ ‰LÏMÓeƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ∆»«ƒ¿«¬ƒ
ÌBÏLa Ï‡BL - ÌÈLÏL „ÚÂ ‰Ú·MÓe ;ÌBÏL BÏ»ƒƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿

ÌÈ¯Á‡98BÓBÏLa ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ,99„Ú ¬≈ƒ¬»¬≈ƒ≈¬ƒƒ¿«
ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ .ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈¬ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï „Ú BÓBÏLa100˙Ï‡La Ì‡ . ƒ¿«¿««¿≈»»…∆ƒƒ¿≈«
˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ï·‡‰ ¯Ò‡ ÌBÏL»∆¡«»»≈«»…∆∆»¿«¿
,B„Èa ˜BÈz ÊÁ‡È ‡ÏÂ .Ìc :¯Ó‡pL ;˜ÁOÏÂ ÌÈ¯·c¿»ƒ¿ƒ¿…∆∆¡«…¿…∆¡…ƒ¿»

˜BÁO È„ÈÏ ep‡È·È ‡lL101ÌB˜ÓÏ ÒkÈ ‡ÏÂ . ∆…¿ƒ∆ƒ≈¿¿…ƒ»≈ƒ¿
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡zLn‰ Èza ÔB‚k ,‰ÁÓO102. ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»¿«≈»∆

וברש"י).96) א טו, (מו"ק שלום תשאל ואל דום,
שם.97) ובביאורנו ה"ח לעיל כמבואר האבל, עיקר שהם
בשלום.98) שרויים הם שרוי 99)שהרי אינו שהוא

ב). כא, (שם דין 100)בשלום הי"א, פ"י לקמן וראה שם.
השבעה. שבתוך בשבת שלום ב.101)שאילת כו, שם

הבריות". על מתגנה "ונמצא שם: מסיימת והברייתא
כמבואר 102) יום, שלשים כל אסור זה ודבר ב. כב, שם

יכנס  לא ואמו אביו שעל ה"ז, שם וראה ה"ב, פ"ו לקמן
חודש. עשר שנים עד מרעות לשמחת

á"ôùú'ä øééà à"é éùéîç íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מדברי 1) - יום שלושים כל בהם אסור שהאבל הדברים

מי  נישואין. לעניין דינו מה שמתה, אשתו על אבל סופרים.
העיר. באותה לשכון לו המותר בעיר, צלובים שהוריו
לגזירת  בין שבעה, לגזירת בין ככולו, היום שמקצת

שלושים.

.‡È¯·c ˙ˆ˜Óa ‚‰B Ï·‡‰ ‰È‰iL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿∆»»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ eÎÓÒ ÔÈpÓe .ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ˙eÏ·‡¬≈»¿ƒƒ«ƒ»¿¬»ƒ

BÈ ÌÈLÏLÏdn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e :¯Ó‡pL ?Ì ƒ¿ƒ∆∆¡«»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»
ÌÈÓÈ Á¯È2ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¯ÚËˆÓ Ï·‡‰L ÏÏkÓ .3. ∆«»ƒƒ¿»∆»»≈ƒ¿«≈»¿ƒ

יום".2) שלושים - "ירח אמרו: ב מ, לדעת 3)וביבמות
האחרונים  גדולי אולם בירושלמי, זה דרש מקור הרדב"ז
(ראה  שלפנינו בירושלמי כזה דרש מצאו שלא מעירים,
פרק  קטן מועד ובירושלמי ועוד) זה, לפסוק תמימה תורה
שבעה; - ימי משה, אבל בכי ימי "ויתמו דרשו: ה הלכה ג,
ב  יט, קטן מועד ובבבלי שלושים". - אבל שנים; - בכי
למד  יום? שלושים כל שאסורה לתספורת מניין אמרו:
אל  ראשיכם באבל: נאמר מנזיר, פרע פרע שווה גזירה
להלן  מה ראשו, שער פרע גדל בנזיר: ונאמר תפרעו,

שלושים. כאן אף שלושים,

.·:ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆»»≈»»∆»¿ƒ

˙ÁÓO·e ,ÔÈ‡eO·e ,ıe‰‚·e ,˙¯tÒ˙a ¯eÒ‡»¿ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«
˙eÚ¯Ó4‰È„ÓÏ ‰È„nÓ ‰¯BÁÒa CÏÈÏÂ ,5Ïk‰ . ≈≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«…

ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ6. ¬ƒ»¿»ƒ

כב,4) קטן (מועד לזה זה עושים ואהובים שרעים סעודה
ב. הלכה ה, פרק לעיל ראה לעיר.5)ב), וכולם 6)מעיר

זה. בפרק והולכים מתבארים

.‚¯ÚO Ïk ¯tÒÏ ¯eÒ‡L ÌLk ?„ˆÈk ˙¯tÒ˙a¿ƒ¿…∆≈«¿≈∆»¿«≈»¿«
Ïk ÈÏÎa ÂÈ¯tˆ ı˜Ï B‡ BÓÙO Ál‚Ï B‡ BÙeb¿«≈«¿»»…ƒ»¿»ƒ¿ƒ»

‰Ú·L7ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¯eÒ‡ Ck ,8ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»»»»¿ƒ«∆¿»ƒ
¯ÚO ˙ÏÈËa ˙¯zÓ - ‰M‡a Ï·‡ ;LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»À∆∆ƒ¿ƒ«≈»
ÂÈ·‡ ÏÚÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú - LÈ‡‰Â .‰Ú·L ¯Á‡Ï¿««ƒ¿»¿»ƒ«¿ƒ¿«»ƒ

Ú¯t ÁlLiL „Ú B¯ÚO Ïc‚Ï ·iÁ - Bn‡ ÏÚÂ9B‡ , ¿«ƒ«»¿«≈¿»«∆¿««∆«
ÂÈ¯·Á Ba e¯Ú‚iL „Ú10. «∆ƒ¿¬¬≈»

ב.7) הלכה ה, פרק לעיל שם.8)ראה קטן מועד
מאוד.9) הרבה שיער יותר 10)גידול פרע גידל שכבר

ואמו  אביו "על הנוסח: ששם אלא ב), כב, קטן (מועד  מדאי
ח  הלכה ג, פרק שם ובירושלמי חבריו" בו שיגערו עד
רבינו  בדברי טעות יש הרדב"ז ולדעת רבינו. כדברי הנוסח
חביריו" בו ויגערו פרע שישלח "עד הוא: הנכון והנוסח
הכסף  וכתב הנ"ל. בירושלמי גם הנוסח הוא כן ולדעתו
יום, שלושים לאחר אלא מועילה אינה חביריו גערת משנה:

כלום. אינה שלושים, בתוך בו גערו אם אבל

.„ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈL„Á ÌÈ·Ï ÌÈÏk LaÏÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ11 ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬»ƒ¿…»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk12eÈ‰ .‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡ . »¿ƒ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»»

ÔÈ¯zÓ - ÔÈˆ‰‚Óe ÔÈÚe·ˆ13,ÌÈL„Á eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿…»ƒÀ»ƒ¿≈ƒ…»¬»ƒ
¯zÓ - ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈ·Ï Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ÔÈ14ÈÏÎe . ««ƒ∆≈¿»ƒ¿…»ƒÀ»ƒ¿≈

ıe‰b ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - ÔzLt15ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe . ƒ¿»≈»∆ƒƒ¿««¿ƒ
Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ elÙ‡ ıe‰‚a ¯zÓ -16. À»¿ƒ¬ƒ«»ƒ¿«ƒ

ב,11) כט, לתענית בר"ן ראה במגהץ, יפה מוחלקים
האבן  על אלא הבגד, לליבון מכוון אינו שהגיהוץ
מחזירו  הוא כן ידי שעל אותו, כשמכבסים עליו, שמעבירים

א.12)לחידושו. כג, קטן הגיהוץ 13)מועד שאין  שם ,
כך. כל בהם כי 14)ניכר מרובה, זמן עומד גיהוצם שאין

מתמעך. הוא קצר זמן כט,15)לאחר (תענית שאמרו כמו
בהם  אין פשתן "כלי באב: תשעה בו שחל שבוע לעניין ב)
מיד, שמתקלקלים משום הרדב"ז, ומפרש גיהוץ" משום
בהם  מקפידים שאין לפי מפרש: לב אות ד פרק שם והרא"ש
מיד  ומתלכלכים לבשר קרובים והם הואיל יפה, גיהוץ על

הזיעה. שיחלקו 16)מפני בבלי, בתלמוד מצינו ולא הואיל
בהם  שמחלקים כדרך ואמו, לאביו קרובים, שאר בין בזה
ב  ועמוד א כב, קטן מועד ראה דברים, לשאר ביחס
שונים. אבילות לדברי ביניהם רבים חילוקים שם שהדגישו
"על  אמרו: ח הלכה ג, פרק שם שבירושלמי להעיר וראוי
ואמו  אביו על שלושים; עד בגיהוץ אסור הוא  המתים כל
זה  על חולק שהבבלי סובר ורבינו חודש" עשר שנים עד
כותב  ג סעיף שפט סימן וביורהֿדעה כמותו. לפסוק ועלינו
כל  ואמו אביו על חדש בגד ללבוש איסור שנהגו הרמ"א
ללבוש  לא שנוהגים הרמ"א כותב א בסעיף ושם חודש, י"ב
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אדם  לובשו כן אם אלא יום, שלושים בתוך מכובס בגד
מותר  במגוהץ ואפילו האבל, לובשו כן ואחרי תחילה, אחר
מועד  בתוספות ומקורו ג), קטן סעיף שם (ש"ך זה באופן
חדש, לבגד ובנוגע אבלים. ברכת המתחיל דיבור ב כד, קטן
ה"כלבו" בשם שם יוסף" ה"בית הביא שלושים, לאחר
מותר  ימים שלושה או שניים ללבשו אחר לאדם נותנו שאם

ואמו. אביו על מתאבל כשהוא אפילו ללבשו, לאבל

.‰‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡ ?„ˆÈk ÔÈ‡eOa17ÌÈLÏL Ïk ¿ƒƒ≈«»ƒ»ƒ»»¿ƒ
ÌBÈ18dO¯‡Ï ¯zÓe .19‰˙Èn‰ ÌBÈa elÙ‡20ÈÓe . À»¿»¿»¬ƒ¿«ƒ»ƒ

‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ¯·k Ì‡ :BzL‡ ‰˙nL21, ∆≈»ƒ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È¯‰ - ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ ÔÈ‡Â ,epLnLiL ÈÓ BÏ LÈÂ¿≈ƒ∆¿«¿∆¿≈»ƒ¿«ƒ¬≈
‰LÏL ÂÈÏÚ e¯·ÚiL „Ú ˙¯Á‡ ‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‰Ê∆»ƒ»ƒ»«∆∆«∆««¿»»¿»

ÌÈÏ‚¯22B‡ ,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡lL ÈÓ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬»ƒ∆…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ LÈÂ ÌiwL23ÈÓ BÏ ÔÈ‡L B‡ , ∆ƒ≈¿≈»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ

epLnLiL24,„iÓ ÒÎÏÂ dO¯‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ∆¿«¿∆¬≈∆À»¿»¿»¿ƒ¿…ƒ»
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ‰ÈÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡Â25‰M‡‰ ÔÎÂ . ¿»»»∆»«¿ƒ¿≈»ƒ»

‰Ï·‡ ‰˙È‰L26ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ÏÚa˙ ‡Ï -27. ∆»¿»¬≈»…ƒ»≈«¿ƒ

לביתו.17) א.18)לכנסה כג, קטן לו,19)מועד לקדשה
לנישואין. עד לביתו כונסה אינו יקדמנה 20)ועדיין שמא

א, פרק (כתובות בירושלמי שאמרו וכמו ברחמים. אחר
אחר  יקדמנו שלא באב, בתשעה לארס מותר א): הלכה
ומדובר  י"ד. הלכה י, פרק אישות הלכות והשווה בתפילה.
בתוך  אסור סעודה, עם אבל סעודה, בלא באירוסין כאן,
דעה  ביורה וכן משנה (כסף יתירה שמחה שזוהי שלושים,

א). סעיף שצב אישות 21)סימן (הלכות ובת בן לו שיש
ד). הלכה ט"ו, ה"נמוקי 22)פרק וכפירוש שם. קטן מועד

כשיהיה  אותה יזכור ולא ממנו שתשתכח כדי שם: יוסף"
קטן  סעיף שצב סימן דעה ליורה הט"ז והוסיף השנייה. עם
ומקורו  הראשונה. שוכח הוא הרגלים שמחת ידי שעל ב,
דיבור  שם בתוספות וראה מח. אות ג פרק שם ברא"ש
מן  זכור יהא ואל אחרת, שיישא "כדי שיעברו: עד המתחיל

וכו'. במטה" דיעות שתי יהיו שלא לו 23)הראשונה, ואין
בהם. שיטפל י"א.24)מי הלכה ד, פרק יבמות ירושלמי

הכהן 25) יוסף של אשתו שמתה "מעשה שם: קטן מועד
אחותך. בני את ופרנסי לכי הקברות בבית לאחותה ואמר
(=לאחר  מרובה" לזמן אלא עליה בא לא כן פי על ואף
שלושים  בתוך לבעול לו שאסור פי על ואף יום). שלושים
ורבייה, פרייה מצוות קיים שלא למי התירו זאת בכל -
זו, תלך שמא לו, תתיר לא אם כי שלושים, בתוך לכנסה
אחרת  אשה ימצא ולא שוב, יתעכב שלושים שיעברו ואחרי

מבעלה.26)(רדב"ז). חוץ קרוביה משאר אחד על
שלושים 27) בתוך להינשא לה אסור כלל בדרך כלומר,

לו  שיש או בנים, לו שאין האיש, צורך מפני אלא לאבלה,
בתוך  להינשא לה התירו בהם, שיטפל מי ואין קטנים, בנים
כי  שלושים, לאחר עד תיבעל שלא ובלבד לאבלה, שלושים
מות  על אבלה היא אם אבל יתירה, שמחה היא הבעילה
להבחין  כדי יום, תשעים עד להתארס אפילו לה אסור בעלה
גירושין  בהלכות כמבואר השני, לזרע הראשון בעלה זרע בין
האשה  אין אבל משנה"). "לחם פי (על י"ח הלכה י"א, פרק
כי  כאיש, רגלים שלוש בעלה מות אחרי להמתין צריכה

הראשון  בעלה אהבת ושוכחת לה, נוח שהוא" ב"כל האשה
סימן  ליורהֿדעה בש"ך הובא (מרדכי, יום שלושים לאחר

ב). קטן סעיף שצב

.Â„iÓ d˙B‡ Ú¯ÙÏ ·iÁ ‰È‰L ˙eÚ¯Ó ˙ÁÓO28- ƒ¿«≈≈∆»»«»ƒ¿…«»ƒ»
‰Ú·L ¯Á‡Ï „iÓ d˙BOÚÏ ¯zÓ29BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ . À»«¬»ƒ»¿««ƒ¿»¬»ƒ≈

dÚ¯ÙÏ ·iÁ30ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú dÏ Òk‰Ï ¯eÒ‡ -31. «»¿»¿»»¿ƒ»≈»«¿ƒ

שהאכילוהו 28) מה כנגד סעודה, לחבריו לשלם שחייב
אבל. שנעשה לפרוע 29)קודם שלא לו, אפשר שאי

וברש"י). ב כב, קטן אותו 30)(מועד מזמין חבירו אלא
כמותו. סעודה הוא אף יערוך שבעתיד כדי אצלו, לסעודה

שם.31)

.ÊÏÚ Ï·‡ ;ÌÈ˙Ó Ïk ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»≈ƒ¬»«
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡32˙ÁÓOÏ ÒkÈ ‡Ï - »ƒ¿«ƒ≈«≈«…ƒ»≈¿ƒ¿«

L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú ˙eÚ¯Ó33. ≈≈«¿≈»»…∆

מיד.32) אותה לפרוע כשחייב ובירושלמי 33)אפילו שם.
או  מצוה חבורת הייתה "אם שנינו: ח הלכה ג, פרק שם
לו  מותר מצוה לסעודת כלומר מותר", החודש קידוש
ולפיכך  ואמו. אביו על אפילו שלושים, לאחר להיכנס
משיא  שאם ב, סעיף שצא סימן ביורהֿדעה ההלכה נפסקה
יתבטל  שם יאכל לא ואם שמים, לשם ויתומה יתום האבל
שלושים  תוך אבל שלושים, לאחר להיכנס לו מותר המעשה,
דיבור  שם בתוספות וראה שבעולם. מצוה סעודת בכל אסור
- אכילה בלא למשתה שהכניסה מריעות, ולשמחת המתחיל

ושתייה. אכילה בלא שמחה שאין מותרת,

.Á¯Á‡Ï ‰¯BÁÒa CÏÈÏ ¯zÓ - Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ«»«≈ƒÀ»À»≈≈ƒ¿»¿««
ÌÈLÏL34ÂÈ¯·Á Ba e¯Ú‚iL „Ú - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ; ¿ƒ«»ƒ¿«ƒ«∆ƒ¿¬¬≈»

enÚ CÏ :BÏ e¯Ó‡ÈÂ35. ¿…¿≈ƒ»

שהולך 34) ומדובר ח, הלכה ג, פרק קטן מועד ירושלמי
גדול  פרסום בה שיש גדולה, ובשיירה רחוק, למקום לסחור
שבעה  לאחר בו מותר רגיל ומתן במשא כי לשמחה, ודומה
מלאכה  כעשיית שדינה ז, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר ימים.

משנה). שם.35)(כסף ירושלמי

.ËB˜ÒÚa ËÚÓÓ ‰ˆ¯ - Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ36‰ˆ¯ , «»«≈ƒÀ»»»¿«≈¿ƒ¿»»
ËÚÓÓ BÈ‡37B˜ÒÚa ËÚÓÓ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ;38. ≈¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ¿

עצירת 36) על ציבור בתעניות שאמרו כדרך ומתנו, במשאו
ראה  ומתן" במשא ממעטים נענו ולא אלו "עברו גשמים:

ח. הלכה ג, פרק תעניות ידובר 37)הלכות שבעה ולאחר
בסחורה. שמותר קטן 38)כאן, (מועד יום שלושים כל

א). כב,

.ÈÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰39ËÚÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ : «≈ƒ»¿»ƒ»¿«≈
B˜ÒÚa40ËÚÓÈ -41Â‡Ï Ì‡Â ;42C¯c‰ ÈÎ¯ˆ ‰˜È -43 ¿ƒ¿¿«≈¿ƒ»ƒ¿∆»¿≈«∆∆

.LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆≈»∆«≈∆∆

ואמו.39) אביו על אבל והוא שבעה לקנות 40)לאחר לא
דברים. על 41)הרבה באבל הקודמת בהלכה כמבואר

ואמו. יקנה 42)אביו לא ואם עבורו, שיקנה מי לו שאין
לדרך. צידה לו תחסר לו 43)שם שתספיק גדולה, בכמות
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אלא  לקנות לו התירו לא שבביתו פי על אף הדרך, לכל
עימהן" "יגלגל א): כז, קטן (מועד בלבד מעטות כמויות

שם. חננאל רבינו וכפירוש

.‡È·eÏˆ dÏÚa ‰È‰L ÈÓ44,¯ÈÚa,‰·eÏˆ BzL‡ B‡ ƒ∆»»«¿»»»ƒƒ¿¿»
„Ú ¯ÈÚ‰ d˙B‡a ÔkLÏ BÏ ¯eÒ‡ - Bn‡Â ÂÈ·‡ B‡»ƒ¿ƒ»ƒ¿…¿»»ƒ«

¯Oa‰ ‰ÏÎiL45‡ÈÎeË‡k ‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .46 ∆ƒ¿∆«»»¿ƒ»¿»ƒ¿»¿«¿¿»
Ba ÔÈ·eÏˆ ÔÈ‡L ¯Á‡‰ „va ÔkLÏ BÏ LÈ -47. ≈ƒ¿…««»«≈∆≈»¿ƒ

מתרגם 44) כב) כא, (דברים עץ" על אותו "ותלית תלוי.
בידי  שנתלה ומדובר, צליבא. על יתיה ותצלוב אונקלוס:
דעה  יורה לטור (פרישה לקברו בידינו ואין האומות מלכות

שמו). הצורה 45)סימן "שאין י"ג. הלכה ב, פרק שמחות
הרי  שיאמרו המת, לבזות שגורם כלומר, בעצמות", ניכרת
משכלה  אבל אבילות עליו נוהג ואינו צלוב, זה של אביו
למועד  הר"ן ולשון (רדב"ז). להתאבל עוד מקום אין הבשר
כיוון  - לגמרי, מעוכל הבשר שיהיה "עד ג: פרק סוף קטן

עוד". לרעה יזכרוהו לא קיימת הצורה עיר 46)שאין
רבה  בראשית במדרש סוריה. בצפון ממלכה קריית עתיקה,

אנטיוכוס". שם על "אנטוכיא כג שאין 47)פרשה ומתוך
לבזותו, יבוא לא ההוא, הצד באנשי מכירים זה צד אנשי
שם). (שמחות זה של אביו הוא פלוני שצלוב ידעו, שלא

.·ÈBlÎk B˙ˆ˜Ó - ÈÚÈ·L ÌBÈ48Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ‡e‰Â , ¿ƒƒƒ¿»¿À¿∆¿»
Ô‡ÎÏe49¯‡L ˙BOÚÏÂ ıÁ¯ÏÂ ÒaÎÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe . ¿»¿ƒ»À»¿«≈¿ƒ¿…¿«¬¿»

ÈÚÈ·L ÌBÈa ÌÈ¯·c‰50B˙ˆ˜Ó - ÌÈLÏL ÌBÈ ÔÎÂ . «¿»ƒ¿¿ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»
ÌÈLÏL ÌBÈa ı‰‚Ïe ¯tÒÏ ¯zÓe ,BlÎk51. ¿ÀÀ»¿«≈¿«≈¿¿ƒ

להתרחץ 48) לו ומותר האבלות נגמרה החמה הנץ שאחרי
היום  ככל אינו שביעי ליל מקצת אבל וכו'. מלאכה ולעשות
המתחיל  דיבור ב כא, קטן מועד בתוספות וכן (רדב"ז

השלושים,49)אפילו). מניין ולהתחלת השבעה ימי לגמר
כאילו  זה הרי הרגל, קודם ימים שבעה מתו את קבר שאם
שלושים, גזירת ממנו ובטלה שלושים, אבלות התחיל
ב). יט, קטן (מועד ה הלכה י, פרק  לקמן כמבואר

היום 50) אבל הדין, מצד זה וכל שבעה. גזירת נגמרה שכבר
כי  המנהג, לשנות ואין יום... ל' כל רחיצה לאסור "נהגו
דעה  ליורה (רמ"א ותיקין" פי על ונתייסד הוא קדום מנהג
הלכות  מיימוניות" ב"הגהות ומקורו א, סעיף שפא סימן

ו). אות י פרק שם.51)אבל קטן מועד

.‚ÈÂÈÏ·‡ e‰eÙÎzL ÈÓ52B¯ÚO „ÈaÎ‰Â53Ï˜Ó - ƒ∆¿»¬»»¿ƒ¿ƒ¿»≈≈
ÌÈ¯tÒÓa ‡Ï ,¯Ú˙a54Ï·‡ ,ÌÈÓa B˙eÒk ÒaÎÓe . ¿««…¿ƒ¿»«ƒ¿«≈¿¿«ƒ¬»

¯˙a ‡Ï55ÏBÁa ‡ÏÂ56Ï·‡ ,ÔBˆa BÙeb Ïk ıÁB¯Â . …¿∆∆¿…¿¿≈»¿≈¬»
ÔÈnÁa ‡Ï57˙È„nÓ ‡·e ÂÈÏ·‡ e‰eÙÎzL ÈÓ ÔÎÂ . …¿«ƒ¿≈ƒ∆¿»¬»»»ƒ¿ƒ«

Ìi‰58‰È·M‰ ˙ÈaÓe59,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ ‡ˆiL B‡ , «»ƒ≈«ƒ¿»∆»»ƒ≈»¬ƒ
‰cÓ ‰È‰L B‡60ÏÚ Ï‡LÂ ¯cÓ ‰È‰L B‡ ,¯z‰Â ∆»»¿À∆¿À«∆»»À»¿ƒ¿««

¯z‰Â B¯„61‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ ‡ˆBi‰ ÏÎÂ ,62È¯‰ - ƒ¿¿À«¿»«≈ƒÀ¿»¿»√»¬≈
Èa ÔÈÁl‚Ó el‡ÌÏ·‡ ÈÓ63¯Á‡ Ï·‡ ÌÙÎ˙e ÏÈ‡B‰ ; ≈¿«¿ƒƒ≈∆¿»ƒ¿»»≈∆««

È‡t e‡ˆÓ ‡ÏÂ Ï·‡64. ≈∆¿…»¿¿«

מאבלו 52) שקם וטרם זה, אחר זה ברציפות, עליו באו
שני. אבל לו אירע להסתפר 53)הראשון, היה יכול שלא

השני. האבל תכפו שכבר הראשון, לאבלו השלושים בגמר
ידוע,54) והדבר קצת. ממנו ומספר ראשו משער מוריד

אפשר  ואי בתער, דרכו אין קצתו, השיער מן שהמספר
בשם  משנה (כסף מספריים של בזוג אלא כהוגן לגלחו

קדם,55)הרמב"ן). בימי הידוע הנתרן, ממלחי אחד
תכבסי  "אם כב) ב, (ירמיה ככתוב ומטהר, מנקה כחומר

בורית". לך ותרבי הנוסח:56)בנתר ושם ב יז, קטן מועד
ולא  גורס: ג פרק שם הרי"ף אולם באהל". ולא בנתר "ולא
ולא  בחול ולא בנתר "ולא ב יג, בתענית הגירסה וכן בחול,

שם.57)באהל". קטן למועד שם 58)רי"ף טרוד שהיה
ותכפו  לביתו, חזר אשר עד להתגלח הספיק ולא בסחורה

אבל. אחר אבל האוייב.59)כאן והמנודה 60)ממחנה
ז, פרק תורה תלמוד בהלכות כמבואר בתספורת, אסור

ד. לו 61)הלכה והתיר לחכם ושאל להסתפר שלא נדר
נדרו. מי 62)את אין נידה, בועל או מת טמא כגון,

בהם  הנוגע כל הם מטמאים שהרי טומאתם, בימי שיגלחם
וראה  א). משנה ג, פרק קטן למועד נוסחאות (שינויי
י"ט: הלכה ז, פרק טוב יום להלכות משנה " ב"מגיד
להעיר  וראוי הרגל". קודם להתקשט לו אין "שהטמא
שלא  אלה כל את מונה א סעיף שפט סימן דעה שביורה
מונה  אינו לטהרה" מטומאה "יוצא ואילו להתגלח, יכלו

במספריים.63)עימהם. בין בתער בין לפני 64)כדרכם,
והוא  ב). יז, קטן (מועד היו טרודים או שאנוסים אבלם,
או  בנתר אבלם בימי כסותם את לכבס להם שמותר הדין
שם  וראה א. סעיף שפט סימן דעה ביורה כמבואר בחול,
כשם  שבעה בתוך אפילו שמסתפרים ג סעיף שצ סימן

לאבלם. שבעה בתוך לכבס להם שמותר

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מיתת 1) על רחוקה או קרובה שמועה לו שבאה מי דין

שבעת  את ימנה איך שבא, עד ידע ולא קרוב לו מת קרובו.
הם  מי קרוביהם. על באבלם ומלך גדול כהן דיני אבלו. ימי

באבלו. המלך מנחמי

.‡·B¯˜ BÏ ˙nL ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓ2CB˙a Ì‡ : ƒ∆»»¿»∆≈»ƒ¿
ÌÈLÏL ÌBÈ elÙ‡ ,‰ÚeÓM‰ ‰ÚÈb‰ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ»«¿»¬ƒ¿ƒ

‰·B¯˜ ‰ÚeÓL BÊ È¯‰ - BÓˆÚ3‰Ú·L ‚‰Ï ·iÁÂ , «¿¬≈¿»¿»¿«»ƒ¿…ƒ¿»
‰BÓe .Ú¯B˜Â ,‰ÚeÓM‰ ‰ÚÈb‰L ÌBiÓ ˙eÏ·‡ ÈÓÈ¿≈¬≈ƒ∆ƒƒ»«¿»¿≈«∆

ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ÌÚ ˙¯tÒz‰ ¯eq‡Ï ÌÈLÏL4BÏÏk . ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿…∆ƒ¿»«¿»ƒ¿»
‰¯e·w‰ ÌBÈk - ‰·B¯w‰ B˙ÚeÓL ÌBÈ :¯·c ÏL5. ∆»»¿»«¿»¿«¿»

- ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡ ‰ÚeÓM‰ BÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ»«¿»«««¿ƒ
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙‚‰B dÈ‡Â ,‰˜BÁ¯ ‰ÚeÓL BÊ È¯‰¬≈¿»¿»¿≈»∆∆∆»∆»

Ú¯B˜ BÈ‡Â6ÈÚÈ·L ÌBÈ ‡e‰ ‰ÚeÓM‰ ÌBÈ el‡Îe . ¿≈≈«¿ƒ«¿»¿ƒƒ
ÌÈLÏL ÌBÈÂ7BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Óe ,8. ¿¿ƒƒ¿»«¿À

עליו.2) להתאבל ב 3)שחייב כ, למו"ק הרי"ף כדעת
לדבריו. ראיה נביא טו, אות ה"ג ולהלן הלכות, בעל בשם

שלשים.4) כל בהם אסור שהאבל ה"ב, פ"ו לעיל המנויים
אסור 5) שהאבל הבראה, סעודת אותו מברין וכן א. כ, מו"ק

ה"ט  פ"ד לעיל כמבואר משלו, ראשון ביום לאכול לו
שם). וכן 6)(רא"ש קורע, אינו ואמו אביו על ואפילו
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אלא  לקנות לו התירו לא שבביתו פי על אף הדרך, לכל
עימהן" "יגלגל א): כז, קטן (מועד בלבד מעטות כמויות

שם. חננאל רבינו וכפירוש

.‡È·eÏˆ dÏÚa ‰È‰L ÈÓ44,¯ÈÚa,‰·eÏˆ BzL‡ B‡ ƒ∆»»«¿»»»ƒƒ¿¿»
„Ú ¯ÈÚ‰ d˙B‡a ÔkLÏ BÏ ¯eÒ‡ - Bn‡Â ÂÈ·‡ B‡»ƒ¿ƒ»ƒ¿…¿»»ƒ«

¯Oa‰ ‰ÏÎiL45‡ÈÎeË‡k ‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .46 ∆ƒ¿∆«»»¿ƒ»¿»ƒ¿»¿«¿¿»
Ba ÔÈ·eÏˆ ÔÈ‡L ¯Á‡‰ „va ÔkLÏ BÏ LÈ -47. ≈ƒ¿…««»«≈∆≈»¿ƒ

מתרגם 44) כב) כא, (דברים עץ" על אותו "ותלית תלוי.
בידי  שנתלה ומדובר, צליבא. על יתיה ותצלוב אונקלוס:
דעה  יורה לטור (פרישה לקברו בידינו ואין האומות מלכות

שמו). הצורה 45)סימן "שאין י"ג. הלכה ב, פרק שמחות
הרי  שיאמרו המת, לבזות שגורם כלומר, בעצמות", ניכרת
משכלה  אבל אבילות עליו נוהג ואינו צלוב, זה של אביו
למועד  הר"ן ולשון (רדב"ז). להתאבל עוד מקום אין הבשר
כיוון  - לגמרי, מעוכל הבשר שיהיה "עד ג: פרק סוף קטן

עוד". לרעה יזכרוהו לא קיימת הצורה עיר 46)שאין
רבה  בראשית במדרש סוריה. בצפון ממלכה קריית עתיקה,

אנטיוכוס". שם על "אנטוכיא כג שאין 47)פרשה ומתוך
לבזותו, יבוא לא ההוא, הצד באנשי מכירים זה צד אנשי
שם). (שמחות זה של אביו הוא פלוני שצלוב ידעו, שלא

.·ÈBlÎk B˙ˆ˜Ó - ÈÚÈ·L ÌBÈ48Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ‡e‰Â , ¿ƒƒƒ¿»¿À¿∆¿»
Ô‡ÎÏe49¯‡L ˙BOÚÏÂ ıÁ¯ÏÂ ÒaÎÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe . ¿»¿ƒ»À»¿«≈¿ƒ¿…¿«¬¿»

ÈÚÈ·L ÌBÈa ÌÈ¯·c‰50B˙ˆ˜Ó - ÌÈLÏL ÌBÈ ÔÎÂ . «¿»ƒ¿¿ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»
ÌÈLÏL ÌBÈa ı‰‚Ïe ¯tÒÏ ¯zÓe ,BlÎk51. ¿ÀÀ»¿«≈¿«≈¿¿ƒ

להתרחץ 48) לו ומותר האבלות נגמרה החמה הנץ שאחרי
היום  ככל אינו שביעי ליל מקצת אבל וכו'. מלאכה ולעשות
המתחיל  דיבור ב כא, קטן מועד בתוספות וכן (רדב"ז

השלושים,49)אפילו). מניין ולהתחלת השבעה ימי לגמר
כאילו  זה הרי הרגל, קודם ימים שבעה מתו את קבר שאם
שלושים, גזירת ממנו ובטלה שלושים, אבלות התחיל
ב). יט, קטן (מועד ה הלכה י, פרק  לקמן כמבואר

היום 50) אבל הדין, מצד זה וכל שבעה. גזירת נגמרה שכבר
כי  המנהג, לשנות ואין יום... ל' כל רחיצה לאסור "נהגו
דעה  ליורה (רמ"א ותיקין" פי על ונתייסד הוא קדום מנהג
הלכות  מיימוניות" ב"הגהות ומקורו א, סעיף שפא סימן

ו). אות י פרק שם.51)אבל קטן מועד

.‚ÈÂÈÏ·‡ e‰eÙÎzL ÈÓ52B¯ÚO „ÈaÎ‰Â53Ï˜Ó - ƒ∆¿»¬»»¿ƒ¿ƒ¿»≈≈
ÌÈ¯tÒÓa ‡Ï ,¯Ú˙a54Ï·‡ ,ÌÈÓa B˙eÒk ÒaÎÓe . ¿««…¿ƒ¿»«ƒ¿«≈¿¿«ƒ¬»

¯˙a ‡Ï55ÏBÁa ‡ÏÂ56Ï·‡ ,ÔBˆa BÙeb Ïk ıÁB¯Â . …¿∆∆¿…¿¿≈»¿≈¬»
ÔÈnÁa ‡Ï57˙È„nÓ ‡·e ÂÈÏ·‡ e‰eÙÎzL ÈÓ ÔÎÂ . …¿«ƒ¿≈ƒ∆¿»¬»»»ƒ¿ƒ«

Ìi‰58‰È·M‰ ˙ÈaÓe59,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ ‡ˆiL B‡ , «»ƒ≈«ƒ¿»∆»»ƒ≈»¬ƒ
‰cÓ ‰È‰L B‡60ÏÚ Ï‡LÂ ¯cÓ ‰È‰L B‡ ,¯z‰Â ∆»»¿À∆¿À«∆»»À»¿ƒ¿««

¯z‰Â B¯„61‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ ‡ˆBi‰ ÏÎÂ ,62È¯‰ - ƒ¿¿À«¿»«≈ƒÀ¿»¿»√»¬≈
Èa ÔÈÁl‚Ó el‡ÌÏ·‡ ÈÓ63¯Á‡ Ï·‡ ÌÙÎ˙e ÏÈ‡B‰ ; ≈¿«¿ƒƒ≈∆¿»ƒ¿»»≈∆««

È‡t e‡ˆÓ ‡ÏÂ Ï·‡64. ≈∆¿…»¿¿«

מאבלו 52) שקם וטרם זה, אחר זה ברציפות, עליו באו
שני. אבל לו אירע להסתפר 53)הראשון, היה יכול שלא

השני. האבל תכפו שכבר הראשון, לאבלו השלושים בגמר
ידוע,54) והדבר קצת. ממנו ומספר ראשו משער מוריד

אפשר  ואי בתער, דרכו אין קצתו, השיער מן שהמספר
בשם  משנה (כסף מספריים של בזוג אלא כהוגן לגלחו

קדם,55)הרמב"ן). בימי הידוע הנתרן, ממלחי אחד
תכבסי  "אם כב) ב, (ירמיה ככתוב ומטהר, מנקה כחומר

בורית". לך ותרבי הנוסח:56)בנתר ושם ב יז, קטן מועד
ולא  גורס: ג פרק שם הרי"ף אולם באהל". ולא בנתר "ולא
ולא  בחול ולא בנתר "ולא ב יג, בתענית הגירסה וכן בחול,

שם.57)באהל". קטן למועד שם 58)רי"ף טרוד שהיה
ותכפו  לביתו, חזר אשר עד להתגלח הספיק ולא בסחורה

אבל. אחר אבל האוייב.59)כאן והמנודה 60)ממחנה
ז, פרק תורה תלמוד בהלכות כמבואר בתספורת, אסור

ד. לו 61)הלכה והתיר לחכם ושאל להסתפר שלא נדר
נדרו. מי 62)את אין נידה, בועל או מת טמא כגון,

בהם  הנוגע כל הם מטמאים שהרי טומאתם, בימי שיגלחם
וראה  א). משנה ג, פרק קטן למועד נוסחאות (שינויי
י"ט: הלכה ז, פרק טוב יום להלכות משנה " ב"מגיד
להעיר  וראוי הרגל". קודם להתקשט לו אין "שהטמא
שלא  אלה כל את מונה א סעיף שפט סימן דעה שביורה
מונה  אינו לטהרה" מטומאה "יוצא ואילו להתגלח, יכלו

במספריים.63)עימהם. בין בתער בין לפני 64)כדרכם,
והוא  ב). יז, קטן (מועד היו טרודים או שאנוסים אבלם,
או  בנתר אבלם בימי כסותם את לכבס להם שמותר הדין
שם  וראה א. סעיף שפט סימן דעה ביורה כמבואר בחול,
כשם  שבעה בתוך אפילו שמסתפרים ג סעיף שצ סימן

לאבלם. שבעה בתוך לכבס להם שמותר

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מיתת 1) על רחוקה או קרובה שמועה לו שבאה מי דין

שבעת  את ימנה איך שבא, עד ידע ולא קרוב לו מת קרובו.
הם  מי קרוביהם. על באבלם ומלך גדול כהן דיני אבלו. ימי

באבלו. המלך מנחמי

.‡·B¯˜ BÏ ˙nL ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓ2CB˙a Ì‡ : ƒ∆»»¿»∆≈»ƒ¿
ÌÈLÏL ÌBÈ elÙ‡ ,‰ÚeÓM‰ ‰ÚÈb‰ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ»«¿»¬ƒ¿ƒ

‰·B¯˜ ‰ÚeÓL BÊ È¯‰ - BÓˆÚ3‰Ú·L ‚‰Ï ·iÁÂ , «¿¬≈¿»¿»¿«»ƒ¿…ƒ¿»
‰BÓe .Ú¯B˜Â ,‰ÚeÓM‰ ‰ÚÈb‰L ÌBiÓ ˙eÏ·‡ ÈÓÈ¿≈¬≈ƒ∆ƒƒ»«¿»¿≈«∆

ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ÌÚ ˙¯tÒz‰ ¯eq‡Ï ÌÈLÏL4BÏÏk . ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿…∆ƒ¿»«¿»ƒ¿»
‰¯e·w‰ ÌBÈk - ‰·B¯w‰ B˙ÚeÓL ÌBÈ :¯·c ÏL5. ∆»»¿»«¿»¿«¿»

- ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡ ‰ÚeÓM‰ BÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ»«¿»«««¿ƒ
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙‚‰B dÈ‡Â ,‰˜BÁ¯ ‰ÚeÓL BÊ È¯‰¬≈¿»¿»¿≈»∆∆∆»∆»

Ú¯B˜ BÈ‡Â6ÈÚÈ·L ÌBÈ ‡e‰ ‰ÚeÓM‰ ÌBÈ el‡Îe . ¿≈≈«¿ƒ«¿»¿ƒƒ
ÌÈLÏL ÌBÈÂ7BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Óe ,8. ¿¿ƒƒ¿»«¿À

עליו.2) להתאבל ב 3)שחייב כ, למו"ק הרי"ף כדעת
לדבריו. ראיה נביא טו, אות ה"ג ולהלן הלכות, בעל בשם

שלשים.4) כל בהם אסור שהאבל ה"ב, פ"ו לעיל המנויים
אסור 5) שהאבל הבראה, סעודת אותו מברין וכן א. כ, מו"ק

ה"ט  פ"ד לעיל כמבואר משלו, ראשון ביום לאכול לו
שם). וכן 6)(רא"ש קורע, אינו ואמו אביו על ואפילו

אינו  שלשים שלאחר ה"ו, פ"ח לקמן רבינו מדברי נראה
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נראה  שם, הרי"ף מדברי אולם ואמו. אביו על אפילו קורע
מו"ק  בירושלמי ומקורו לעולם, קורע ואמו אביו שעל -
חייב  כמה, למחר אפילו ואמו אביו על "שכן ה"ה: פ"ג,
ד. סעיף תב סי' ביו"ד השו"ע פסק וכן לקרוע".

לו 7) עולה ומקצתו לשבעה, לו עולה מקצתו כלומר,
(רדב"ז). הדברים 8)לשלשים בכל הוא מותר וממילא

עמ' שם (מו"ק לאבלו יום שלשים בכל בהם, אסור שהאבל
ב).

.·‰ÚL ˙eÏ·‡ ‚‰pL ÔÂÈk ?BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó „ˆÈk≈«ƒ¿»«¿À≈»∆»«¬≈»»
˙Á‡9ıÁ¯ÏÂ ÏÚÏ ¯zÓe .Blk ÌBi‰ Ïk ‚‰ el‡k - ««¿ƒ»«»«ÀÀ»ƒ¿…¿ƒ¿…

ÌBi‰ ¯‡La Ál‚Ïe CeÒÏÂ10ÏÎa ¯zÓ ‡e‰ ÔÎÂ , ¿»¿«≈«ƒ¿»«¿≈À»¿»
ÌÈ¯·c‰11. «¿»ƒ

עטף 9) או מיטתו, כפה או אבל, לאות מנעלו שחלץ כגון
(רמב"ן). כולם את שיעשה צורך ואין ראשו, את

לעיל 10) ראה יום. שלשים כל אסורה שהתספורת אע"פ
ה"ג. ואמו 11)פ"ו, אביו על הרמב"ן ולדעת שם. מו"ק

ואינו  רחוקה, בשמועה אפילו שלשים גזירת נוהג הוא
אין  וכן ה"ג), פ"ו לעיל (ראה חבריו בו שיגערו עד מסתפר
לבית  נכנס ואינו ה"כ) פ"ה לעיל (ראה בשלומו שואלים
מיום  ולא המיתה מיום ומונה חודש. י"ב עד המשתה
אינו  חודש, י"ב לאחר השמועה לו באה אם אבל השמועה,
סעיף  תב סי' ביו"ד וכן הדברים, לכל אחד יום אלא נוהג

א.

.‚Ï‚¯‰ CB˙a ‰·B¯˜ ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓ12B‡ ƒ∆»»¿»¿»¿»∆∆
˙aL ÌBÈa13˙ÈOÚ Ï‚¯‰ ¯Á‡ B‡ ˙aL ¯Á‡Ïe , ¿«»¿«««»««»∆∆«¬≈

‰˜BÁ¯14BÏ ‰ÏBÚ -15B‡ Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ‚‰B BÈ‡Â , ¿»∆¿≈≈¿««»∆∆
„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙aM‰ ¯Á‡Ï16ÌBi‰ ˙ˆ˜Óe , ¿««««»∆»∆»ƒ¿«ƒ¿»«
e¯‡aL BÓk ,BlÎk17. ¿À¿∆≈«¿

ה"ג.12) פ"י, לקמן ראה דבר, בשום בו נוהגת אבלות שאין
ה"א.13) שם שבגלוי, בדברים אבילות בו שאין
המיתה 14) מיום יום שלשים עברו כבר שבת, שלמוצאי

השמועה" "יום שלענין ה, ס"ק תב סי' ליו"ד בש"ך (ראה
הקבורה). מיום ולא מיתה משעת או 15)מונים השבת

שמע  לא כאילו זה והרי השלושים, למנין לו עולים הרגל
אבילות  ולנהוג לקרוע יכול שאינו כיון הרגל, לאחר אלא

אלה. שיום 16)בימים למד, אתה ומכאן ב. כ, מו"ק
כדברי  קרובה", "שמועה לענין שלשים כתוך דינו שלשים
קרובה  שמועה "שמע שם: אמרו שהרי ה"א, לעיל רבינו
שהשבת  הרי - רחוקה" נעשית שבת ולמוצאי בשבת,
שמועה  אותה שמע ואילו רחוקה, שמועה שתיעשה גורמת,
שלשים  שביום למרות קרובה, שמועה זו הרי חול, ביום
דינו  שלשים שיום מכאן, לדקדק ועלֿכרחך שמע, עצמו
למי  אלא ככולו היום מקצת אומרים: ואין שלשים, כבתוך
כלל  אבילות נהג לא שעדיין למי ולא אבילות, דיני שנהג

שם). יוסף' ו'נמוקי שמותר 17)(רא"ש הקודמת. בהלכה
והשומע  השלושים, בימי בהם אסור שאבל הדברים, בכל
שבצנעה, דברים אפילו בה נוהג אינו בשבת, רחוקה שמועה
שמועה  השומע וכן ודיו: אחת שעה נוהג שבת ולמוצאי
קורע, ולמחר אחד, ליום לו עולה השבת בשבת, קרובה

סי' (יו"ד לאבלות שביעי לו הוא הרי בשבת ששי יום נמצא
וֿז). סעיפים תב

.„‡aL „Ú Ú„È ‡ÏÂ ·B¯˜ BÏ ˙nL ÈÓ18‰È‰ Ì‡ : ƒ∆≈»¿…»««∆»ƒ»»
˙B‡Ò¯t ‰¯OÚ CÏ‰Ó ‡e‰L ,·B¯˜ ÌB˜Óa19, ¿»»∆«¬«¬»»«¿»

„Á‡ ÌBÈa ‡B·iL ¯LÙ‡L20ÌBia ‡a elÙ‡ , ∆∆¿»∆»¿∆»¬ƒ»«
ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏB„b Ïˆ‡ ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒƒ»»¿«¬ƒ≈∆¿««ƒ««

e¯ÚpL Èt21ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ ,„ÓÚÏ22‰ÏBÚ - ƒ∆ƒ¿¬«¬…ƒ»»¿«¬ƒ∆
BÏ23ÌBÈ ÌÈLÏL ÌeÏLz Ô‰nÚ ‰BÓe ,24‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ»∆«¿¿ƒ¿ƒ…

BÓˆÚÏ ‰BÓ - ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ25ÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿«¬ƒ∆¿«¿¿≈ƒ»»¿»
‰Ú·L BÓˆÚÏ ‰BÓ - ÈL ÌBÈa ‡a elÙ‡ ,˜BÁ»̄¬ƒ»¿≈ƒ∆¿«¿ƒ¿»

‡aL ÌBiÓ ÌÈLÏLe26. ¿ƒƒ∆»

וקרוביו 18) שם, שנקבר או המת שם שמת למקום
עליו. שם אמה,19)מתאבלים אלפים שמונת היא ופרסה

אמה. אלפיים הוא ומיל מילים, ארבעה היא שהפרסה
כמבואר 20) פרסאות, עשר ביום בינוני אדם שמהלך

אליהם, יום באותו בא היה יודע, היה ואילו ב. צג, בפסחים
הגאונים, וכפירוש ב כא, (מו"ק עמהם ישב כאילו הוא והרי

לח). אות פ"ג שם ברא"ש ורוצים 21)הובא מתנענעים
שהמנחמים  ה"ג, פי"ג לקמן ראה ישיבתם, ממקום לעמוד

קרקע. ע"ג נמשך.22)יושבים האבל כאילו 23)עדיין
לעצמו. שבעה למנות צריך ואינו עמהם, מו"ק 24)מנה

א. אם 25)כב, אבל (שם). לו ונודע שבא מיום שבעה,
בגלל  אבילותו יקצר לא להתאבל, והתחיל במקומו לו נודע

ח). סעיף שעה, סי' (יו"ד אליהם שבא ולא 26)זה הואיל
יכול  אינו - האבילות בתחילת אליהם לבוא יכול היה
הבית  גדול הלך ואם וברש"י). ב כא, (שם עמהם להצטרף
והנשארים  המת, את לקבור הקברות בית שם שיש לעיר
עליהם  חל מללוותו, פניהם את משהחזירו - לביתם חזרו
ראה  הגולל, משיסתם אלא מתאבל אינו הבית וגדול האבל,
ואפילו  אבילותו, הוא מונה ומשם וה"ה, ה"ב פ"א, לעיל
לעצמו, - והוא לעצמם, מונים הם הבית בני אצל אח"כ חזר
הוא  שאחריו הבית, גדול עם מונה - קרוב ממקום והבא

ורדב"ז). (כסףֿמשנה הבית בני שאר אחר ולא נמשך,

.‰elÙ‡ CÏB‰ BÈ‡ - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏLa Ï·‡»≈ƒ¿»»ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ
¯Á‡ Ï·‡ ˙È·Ï27·LBÈ BÈ‡Â .CÏB‰ - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ; ¿≈≈∆«≈ƒ»¿≈»≈¿≈≈

ÔÈÓÁ˙n‰ ÌB˜Óa ‡l‡ ,ÔÈÓÁÓ‰ ÌB˜Óa28‡ÏÂ . ƒ¿«¿«¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿…
‰BL‡¯‰ ˙aL Ïk B˙Èa Á˙tÓ ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‡ˆÈ29. ≈≈¿»«≈ƒ∆«≈»«»»ƒ»

·LBÈ - ˙ÈLÈÏL .BÓB˜Óa ·LBÈ BÈ‡Â ,‡ˆBÈ - ‰iL¿ƒ»≈¿≈≈ƒ¿¿ƒƒ≈
Bk¯„k ¯a„Ó BÈ‡Â ,BÓB˜Óa30‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ . ƒ¿¿≈¿«≈¿«¿¿ƒƒ¬≈

ÎkÌ„‡ Ï31. ¿»»»

הולך 27) שאינו וכלֿשכן אבילותו, מענין שהוא אע"פ
(רדב"ז). אבילות מענין שאינן מצוות, בשאר להשתתף
הראשון  ביום - העיר באותה "מת שנינו: פ"ו, ובשמחות
שם  אין אם אבל (=ללוותו)... עמהם יוצא אינו השני וביום
ביום  אפילו עמהם יוצא וקובריה, המיטה נושאי כדי
ביו"ד  וכן שבתורה, המצוות בכל חייב הוא שהרי ראשון",

א. סעיף שצג ב.28)סי' כא, הראשון.29)מו"ק שבוע
שם:30) לרי"ף רש"י ומפרש מדבר", "ואינו א כג, שם
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ובשו"ע  כמנהגו". ברבים מדבר ואינו ודומם יושב "אלא
יושבים  שאין נוהגים "ועכשיו מעיר: ב, סעיף שצג סי' יו"ד
ולענין  חודש". י"ב כל ואמו אביו ועל שלשים, כל במקומם
שאינו  ג, סעיף שם בשו"ע כתוב לביתֿהכנסת, האבל הליכת
מו, אות שם למו"ק ברא"ש ומקורו בשבת, אלא שם הולך
התפילה  ואחר בשבת, לביתֿהכנסת הולך "האבל האומר:
שעה  שם ויושבים עמו, הולכים הקהל וכל יוצא, האבל
(פי"ז): אליעזר דרבי בפרקי אגדה דברי על וסומכים אחת.
ביתֿ וכשבנה גדולה... גמילותֿחסדים שמידת שלמה ראה
לאבלים  ואחד לחתנים אחד שערים, שני בנה המקדש
שני  בין ויושבים בשבתות הולכים ישראל והיו ולמנודים,
שהוא  יודעים היו החתנים בשער והנכנס הללו, שערים
יודעים  היו מכוסה, שפמו והיה אבלים בשער והנכנס חתן...
ינחמך... הזה בבית השוכן לו: אומרים והיו אבל, שהוא
הולכים  ואבלים חתנים שיהיו התקינו ביתֿהמקדש משחרב
הארץ, על עמו ויושבים האבל את ורואים כנסיות... לבתי
וכו'. חסדים" בגמילות חובתם ידי ישראל כל שיצאו כדי

כגון 31) שבועות, שלשה שלמו לא ואפילו א. כג, מו"ק
ושנים  שבוע, אותו כשכלה מיד השבוע, באמצע שמת
סעיף  שצג סי' (יו"ד רביעי הבא השבוע נחשב - שאחריו

ב).

.ÂBÏ ¯eÒ‡L ‡l‡ ,˙eÏ·‡ È¯·c ÏÎa ·iÁ ÏB„b Ô‰k…≈»«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆»
‰ÏÚÓÏ ÂÈ„‚a Ú¯˜Ï32Ú¯t Ïc‚Ïe ,33¯Á‡ ˙‡ˆÏÂ , ƒ¿…«¿»»¿«¿»¿«≈∆«¿»≈««

‰hn‰34ÔÈ¯·nLÎe .B˙È·Ï BÓÁÏ ÔÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ . «ƒ»¿»»»»ƒ¿«¬¿≈¿∆«¿ƒ
B˙B‡35ÏÚ ·ÒÓ ‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk -»»»¿Àƒ«»»∆¿≈≈«

ÏÒÙq‰36e‡ :B˙B‡ ÔÈÓÁnLk BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â . ««¿»¿¿ƒ¿∆¿«¬ƒ»
E˙¯tk37.ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎ¯a˙z :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â . «»»¿¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â38‰pÓÓ‰ -39CB˙a BÚvÓÓ ¿ƒ»»¿«≈¬≈ƒ«¿À∆¿«¿¿
ÌÚ‰40eÓÁz :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â ,41. »»¿≈»∆¿À»

פורם 32) אינו - יפרום" לא "ובגדיו י) כא, (ויקרא שנאמר
מלמטה  הוא אלא פורמים, אדם שבני כדרך (=קורע)
והשווה  ב). יב, (הוריות מלמעלה וההדיוט בגדו) (בשפת

ה"ו. פ"ה, המקדש כלי "את 33)הל' שם) (שם, שנאמר
מסתפר  אלא לעולם, פרע מרבה אינו - יפרע" לא ראשו
מתחדשות" ומשמרות "הואיל שבת, לערב שבת מערב
מתחלפות  כהנים משמרות רש"י: ומפרש ב). כב, (סנהדרין
להסתפר  וצריך נכנסת, וזו יוצאת זו בשבת, ומתחדשות

ביפיו. שתראנו הנכנסת, חדשה משמרת ככתוב 34)מפני
המקדש  כלי ובהל' יצא", לא המקדש "ומן יא) כא, (ויקרא
ואינו  אחריו יוצא אינו מת, לו "מת רבינו: כותב - ה"ה שם,
א. יח, סנהדרין וראה המקדש". מן או ביתו מפתח יוצא

ה"ט.35) פ"ד, לעיל הנזכרת הבראה סנהדרין 36)סעודת
לבוא 37)שם. הראוי לכל תחתיך ואנחנו תתכפר, בנו

וברש"י). (שם מבית 38)עליך אבלים שחזרו אחרי
אישֿאיש  עובר העם וכל במקומו האבל עומד הקברות,

ה"ב. פי"ג, לקמן כמבואר הכהנים.39)לנחמו, סגן
ראה  הכהנים, כל על ממונה והוא הכהן, לימין תמיד העומד

הט"ז. פ"ד, המקדש כלי וכל 40)הל' בימינו, שהממונה
האבלים  וגם באמצע, הגדול והכהן בשמאלו, העם
עומדים  "אבלים ה"ב: פי"ג לקמן כמבואר בשמאלו,

פ"ה, המקדש כלי בהל' רבינו ולשון המנחמים". לשמאל
העם". לבין בינו ממצעו "והסגן יט,41)ה"ד: סנהדרין

א.

.ÊBÈ‡L ‡l‡ ,˙eÏ·‡ È¯·c ÏÎa ·iÁ CÏn‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆≈
ÔÈ¯ËÏt Á˙tÓ ‡ˆBÈ42B˙Ó ¯Á‡ BlL43CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ≈ƒ∆««¿≈ƒ∆««≈¿≈»ƒ

ÌÈÏ·‡ ÌÁÓ BÈ‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙Ó ¯Á‡ ¯ÓBÏ44‡ÏÂ . «««≈ƒ¬≈ƒ¿≈¿«≈¬≈ƒ¿…
¯·‡ ¯Á‡ „Â„ ‡ˆÈ45‚¯‰ ‡lL ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ , »»»ƒ«««¿≈∆»¿ƒ«»»∆…∆¡«

BBˆ¯a46. ƒ¿

עגום 43)ארמונו.42) להראות למלך הוא שגנאי א כ, שם
ביפיו  "מלך יז) לג, (ישעיה אומר והכתוב העם, לפני ועצב

עיניך". ה"ב.44)תחזינה פ"ד, סנהדרין תוספתא,
אחרי 45) הולך דוד "והמלך לא ג, שמואלֿב - ראה

כל 46)המיטה". "וידעו מעיד: הכתוב וכן א. כ, סנהדרין
(שם  נר" בן אבנר את להמית מהמלך, היתה לא כי העם...

לז).

.ÁBÓÁÏ CÏnÏ ÒÎ Ì„‡ ÔÈ‡47ÈÓe ÂÈ„·Ú ‡l‡ , ≈»»ƒ¿»«∆∆¿«¬∆»¬»»ƒ
Ï ÔÈ‡Â .Òk‰Ï ˙eL¯ BÏ Ô˙pLBÏ ¯a„Ï ˙eL¯ Ô‰ ∆»«¿¿ƒ»≈¿≈»∆¿¿«≈

.Ì˙B‡ ‰L¯iM ‰Ó ÈÙk ‡l‡ ,ÔÈÓeÁz È¯·„ƒ¿≈«¿ƒ∆»¿ƒ«∆«¿∆»
‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - B˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆¿

Lb¯c‰ ÏÚ ·ÒÓ48. ≈≈«««¿»

בשורה 47) עומד אינו ישראל מלך שם: סנהדרין תוספתא,
המיטה 48)להתנחם. לארוכות וקשור עור, שמצעה מיטה

(סנהדרין  מספסל יותר מכובדת והיא ספה, כמו ברצועות
ה"ד. פ"ב, מלכים הל' לקמן והשווה שם).

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הקריעה 1) שיעור בתורה. ומקורה מתו על הקריעה חיוב

על  הקריעה סדר שאול. חלוק לקרוע המותר קורע. ומהיכן
חולה  על הקורע אמו. או אביו ובכללם הרבה מתים

מת. כך ואחר שמת, וסבור שנתעלף

.‡‡Ï ÌÎÈ„‚·e :¯Ó‡pL .B˙Ó ÏÚ Ú¯˜Ï ·iÁ Ï·‡»≈«»ƒ¿…««≈∆∆¡«ƒ¿≈∆…
Ì¯ÙÏ ·iÁ - ¯Á‡ ‡‰ .e˙Ó˙ ‡ÏÂ eÓ¯Ù˙2ÔÈ‡Â . ƒ¿…¿…»À»«≈«»ƒ¿…¿≈

˙‡ Ú¯˜iÂ CÏn‰ Ì˜iÂ :¯Ó‡pL .„ÓÚÓ ‡l‡ ‰ÚÈ¯¿̃ƒ»∆»≈…∆∆∆¡««»»«∆∆«ƒ¿«∆
ÂÈ„‚a3ÂÈÙlÓ ?Ú¯B˜ ÔÎÈ‰Óe .4B‡ ÂÈ¯Á‡Ó Ú¯Bw‰Â . ¿»»≈≈»≈«ƒ¿»»¿«≈«≈«¬»

.‰ÚÈ¯˜ ˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ‰hÓlÓ B‡ ÔÈ„„v‰ ÔÓƒ«¿»ƒƒ¿«»…»»¿≈«¿ƒ»
‰hÓlÓ Ì¯Bt ‡e‰L ,ÏB„b Ô‰k ‡l‡5. ∆»…≈»∆≈ƒ¿«»

בכסףֿמשנה,2) הובאה הרמב"ן ולדעת א. כד , קטן מועד
אינה  הנ"ל מהפסוק וההוכחה מדרבנן, אלא הקריעה אין
את  להבין אפשר שהרי בלבד, אסמכתא אלא משמשת
רשאים  אחרים אבלים ואילו תפרומו, לא אתם הכתוב:
רבינו  דעת גם שזוהי וכנראה חייבים. אינם אבל לפרום

ורדב"ז). רבינו,3)(כסףֿמשנה מדברי ומשמע א. כא, שם
זה  הרי מיושב, וקרע שכח אם שאפילו מעכבת, שהעמידה
נפסקה  וכך ב) כ, (שם אמימר עשה וכן מעומד, וקורע חוזר

א. סעיף שמ סי' ביו"ד הצואר.4)ההלכה לבית מתחת
תשובה"5) וב"פתחי ה"ו. פ"ז, לעיל והשווה ב. כו, מו"ק

לרוחב  קרע שאם הרדב"ז, בשם מביא ב ס"ק שם ליו"ד
מעצמו. נקרע כאילו נראה שזה יצא, לא הבגד
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ובשו"ע  כמנהגו". ברבים מדבר ואינו ודומם יושב "אלא
יושבים  שאין נוהגים "ועכשיו מעיר: ב, סעיף שצג סי' יו"ד
ולענין  חודש". י"ב כל ואמו אביו ועל שלשים, כל במקומם
שאינו  ג, סעיף שם בשו"ע כתוב לביתֿהכנסת, האבל הליכת
מו, אות שם למו"ק ברא"ש ומקורו בשבת, אלא שם הולך
התפילה  ואחר בשבת, לביתֿהכנסת הולך "האבל האומר:
שעה  שם ויושבים עמו, הולכים הקהל וכל יוצא, האבל
(פי"ז): אליעזר דרבי בפרקי אגדה דברי על וסומכים אחת.
ביתֿ וכשבנה גדולה... גמילותֿחסדים שמידת שלמה ראה
לאבלים  ואחד לחתנים אחד שערים, שני בנה המקדש
שני  בין ויושבים בשבתות הולכים ישראל והיו ולמנודים,
שהוא  יודעים היו החתנים בשער והנכנס הללו, שערים
יודעים  היו מכוסה, שפמו והיה אבלים בשער והנכנס חתן...
ינחמך... הזה בבית השוכן לו: אומרים והיו אבל, שהוא
הולכים  ואבלים חתנים שיהיו התקינו ביתֿהמקדש משחרב
הארץ, על עמו ויושבים האבל את ורואים כנסיות... לבתי
וכו'. חסדים" בגמילות חובתם ידי ישראל כל שיצאו כדי

כגון 31) שבועות, שלשה שלמו לא ואפילו א. כג, מו"ק
ושנים  שבוע, אותו כשכלה מיד השבוע, באמצע שמת
סעיף  שצג סי' (יו"ד רביעי הבא השבוע נחשב - שאחריו

ב).

.ÂBÏ ¯eÒ‡L ‡l‡ ,˙eÏ·‡ È¯·c ÏÎa ·iÁ ÏB„b Ô‰k…≈»«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆»
‰ÏÚÓÏ ÂÈ„‚a Ú¯˜Ï32Ú¯t Ïc‚Ïe ,33¯Á‡ ˙‡ˆÏÂ , ƒ¿…«¿»»¿«¿»¿«≈∆«¿»≈««

‰hn‰34ÔÈ¯·nLÎe .B˙È·Ï BÓÁÏ ÔÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ . «ƒ»¿»»»»ƒ¿«¬¿≈¿∆«¿ƒ
B˙B‡35ÏÚ ·ÒÓ ‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk -»»»¿Àƒ«»»∆¿≈≈«

ÏÒÙq‰36e‡ :B˙B‡ ÔÈÓÁnLk BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â . ««¿»¿¿ƒ¿∆¿«¬ƒ»
E˙¯tk37.ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎ¯a˙z :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â . «»»¿¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â38‰pÓÓ‰ -39CB˙a BÚvÓÓ ¿ƒ»»¿«≈¬≈ƒ«¿À∆¿«¿¿
ÌÚ‰40eÓÁz :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â ,41. »»¿≈»∆¿À»

פורם 32) אינו - יפרום" לא "ובגדיו י) כא, (ויקרא שנאמר
מלמטה  הוא אלא פורמים, אדם שבני כדרך (=קורע)
והשווה  ב). יב, (הוריות מלמעלה וההדיוט בגדו) (בשפת

ה"ו. פ"ה, המקדש כלי "את 33)הל' שם) (שם, שנאמר
מסתפר  אלא לעולם, פרע מרבה אינו - יפרע" לא ראשו
מתחדשות" ומשמרות "הואיל שבת, לערב שבת מערב
מתחלפות  כהנים משמרות רש"י: ומפרש ב). כב, (סנהדרין
להסתפר  וצריך נכנסת, וזו יוצאת זו בשבת, ומתחדשות

ביפיו. שתראנו הנכנסת, חדשה משמרת ככתוב 34)מפני
המקדש  כלי ובהל' יצא", לא המקדש "ומן יא) כא, (ויקרא
ואינו  אחריו יוצא אינו מת, לו "מת רבינו: כותב - ה"ה שם,
א. יח, סנהדרין וראה המקדש". מן או ביתו מפתח יוצא

ה"ט.35) פ"ד, לעיל הנזכרת הבראה סנהדרין 36)סעודת
לבוא 37)שם. הראוי לכל תחתיך ואנחנו תתכפר, בנו

וברש"י). (שם מבית 38)עליך אבלים שחזרו אחרי
אישֿאיש  עובר העם וכל במקומו האבל עומד הקברות,

ה"ב. פי"ג, לקמן כמבואר הכהנים.39)לנחמו, סגן
ראה  הכהנים, כל על ממונה והוא הכהן, לימין תמיד העומד

הט"ז. פ"ד, המקדש כלי וכל 40)הל' בימינו, שהממונה
האבלים  וגם באמצע, הגדול והכהן בשמאלו, העם
עומדים  "אבלים ה"ב: פי"ג לקמן כמבואר בשמאלו,

פ"ה, המקדש כלי בהל' רבינו ולשון המנחמים". לשמאל
העם". לבין בינו ממצעו "והסגן יט,41)ה"ד: סנהדרין

א.

.ÊBÈ‡L ‡l‡ ,˙eÏ·‡ È¯·c ÏÎa ·iÁ CÏn‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆≈
ÔÈ¯ËÏt Á˙tÓ ‡ˆBÈ42B˙Ó ¯Á‡ BlL43CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ≈ƒ∆««¿≈ƒ∆««≈¿≈»ƒ

ÌÈÏ·‡ ÌÁÓ BÈ‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙Ó ¯Á‡ ¯ÓBÏ44‡ÏÂ . «««≈ƒ¬≈ƒ¿≈¿«≈¬≈ƒ¿…
¯·‡ ¯Á‡ „Â„ ‡ˆÈ45‚¯‰ ‡lL ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ , »»»ƒ«««¿≈∆»¿ƒ«»»∆…∆¡«

BBˆ¯a46. ƒ¿

עגום 43)ארמונו.42) להראות למלך הוא שגנאי א כ, שם
ביפיו  "מלך יז) לג, (ישעיה אומר והכתוב העם, לפני ועצב

עיניך". ה"ב.44)תחזינה פ"ד, סנהדרין תוספתא,
אחרי 45) הולך דוד "והמלך לא ג, שמואלֿב - ראה

כל 46)המיטה". "וידעו מעיד: הכתוב וכן א. כ, סנהדרין
(שם  נר" בן אבנר את להמית מהמלך, היתה לא כי העם...

לז).

.ÁBÓÁÏ CÏnÏ ÒÎ Ì„‡ ÔÈ‡47ÈÓe ÂÈ„·Ú ‡l‡ , ≈»»ƒ¿»«∆∆¿«¬∆»¬»»ƒ
Ï ÔÈ‡Â .Òk‰Ï ˙eL¯ BÏ Ô˙pLBÏ ¯a„Ï ˙eL¯ Ô‰ ∆»«¿¿ƒ»≈¿≈»∆¿¿«≈

.Ì˙B‡ ‰L¯iM ‰Ó ÈÙk ‡l‡ ,ÔÈÓeÁz È¯·„ƒ¿≈«¿ƒ∆»¿ƒ«∆«¿∆»
‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - B˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆¿

Lb¯c‰ ÏÚ ·ÒÓ48. ≈≈«««¿»

בשורה 47) עומד אינו ישראל מלך שם: סנהדרין תוספתא,
המיטה 48)להתנחם. לארוכות וקשור עור, שמצעה מיטה

(סנהדרין  מספסל יותר מכובדת והיא ספה, כמו ברצועות
ה"ד. פ"ב, מלכים הל' לקמן והשווה שם).

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הקריעה 1) שיעור בתורה. ומקורה מתו על הקריעה חיוב

על  הקריעה סדר שאול. חלוק לקרוע המותר קורע. ומהיכן
חולה  על הקורע אמו. או אביו ובכללם הרבה מתים

מת. כך ואחר שמת, וסבור שנתעלף

.‡‡Ï ÌÎÈ„‚·e :¯Ó‡pL .B˙Ó ÏÚ Ú¯˜Ï ·iÁ Ï·‡»≈«»ƒ¿…««≈∆∆¡«ƒ¿≈∆…
Ì¯ÙÏ ·iÁ - ¯Á‡ ‡‰ .e˙Ó˙ ‡ÏÂ eÓ¯Ù˙2ÔÈ‡Â . ƒ¿…¿…»À»«≈«»ƒ¿…¿≈

˙‡ Ú¯˜iÂ CÏn‰ Ì˜iÂ :¯Ó‡pL .„ÓÚÓ ‡l‡ ‰ÚÈ¯¿̃ƒ»∆»≈…∆∆∆¡««»»«∆∆«ƒ¿«∆
ÂÈ„‚a3ÂÈÙlÓ ?Ú¯B˜ ÔÎÈ‰Óe .4B‡ ÂÈ¯Á‡Ó Ú¯Bw‰Â . ¿»»≈≈»≈«ƒ¿»»¿«≈«≈«¬»

.‰ÚÈ¯˜ ˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ‰hÓlÓ B‡ ÔÈ„„v‰ ÔÓƒ«¿»ƒƒ¿«»…»»¿≈«¿ƒ»
‰hÓlÓ Ì¯Bt ‡e‰L ,ÏB„b Ô‰k ‡l‡5. ∆»…≈»∆≈ƒ¿«»

בכסףֿמשנה,2) הובאה הרמב"ן ולדעת א. כד , קטן מועד
אינה  הנ"ל מהפסוק וההוכחה מדרבנן, אלא הקריעה אין
את  להבין אפשר שהרי בלבד, אסמכתא אלא משמשת
רשאים  אחרים אבלים ואילו תפרומו, לא אתם הכתוב:
רבינו  דעת גם שזוהי וכנראה חייבים. אינם אבל לפרום

ורדב"ז). רבינו,3)(כסףֿמשנה מדברי ומשמע א. כא, שם
זה  הרי מיושב, וקרע שכח אם שאפילו מעכבת, שהעמידה
נפסקה  וכך ב) כ, (שם אמימר עשה וכן מעומד, וקורע חוזר

א. סעיף שמ סי' ביו"ד הצואר.4)ההלכה לבית מתחת
תשובה"5) וב"פתחי ה"ו. פ"ז, לעיל והשווה ב. כו, מו"ק

לרוחב  קרע שאם הרדב"ז, בשם מביא ב ס"ק שם ליו"ד
מעצמו. נקרע כאילו נראה שזה יצא, לא הבגד
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.·ÁÙË ?Ú¯w‰ ¯eÚL ‰nk6ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «»ƒ«∆«∆«¿≈»ƒ¿«¿ƒ
„‚a‰ ˙ÙO7ÈÏÎa Ú¯˜Ï BÏ ¯zÓe .8BÏ LÈÂ .9Ú¯˜Ï ¿««∆∆À»ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…«

ÌÈÙa10B„È ÒÈÎ‰Ï BÏ LÈ CÎÈÙÏ .Ì„‡ ÈÙa ‡lL , ƒ¿ƒ∆…ƒ¿≈»»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»
Ú¯B˜Â ÌÈÙa11„‚a ‡l‡ Ú¯˜Ï ·iÁ BÈ‡Â .‰Úˆa ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿…«∆»∆∆

„·Ïa ÔBÈÏÚ‰12. »∆¿ƒ¿«

(6- ויקרעם" בבגדיו דוד "ויחזק יא) א, (שמואלֿב שנאמר
ב). כב, (מו"ק מטפח פחות אחיזה מניחה 7)אין אלא

שלמעלה  ואע"פ ולמטה, הצואר בית משפת וקורע שלימה,
(שם). לשנים קרועה ואינה שלימה, שלא 8)היא בסכין,

וברש"י). (שם הבגד  לו.9)יפסיד מתחת 10)מותר
העליון. המעיל הוא - העליון.11)למקטורן הבגד את

שם.12)

.‚˙Ú·L Ïk13ÌÈÙÏ Ú¯w‰ ˙eÏ·‡ ÈÓÈ14‡a Ì‡Â . »ƒ¿«¿≈¬≈«∆«¿»ƒ¿ƒ»
ÛÈÏÁ‰Ï15ÏkL ;¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ BÈ‡Â ,ÛÈÏÁÓ - ¿«¬ƒ«¬ƒ¿≈≈«∆««≈∆»

ÌenÁ ˙ÚLa BÈ‡L Ú¯˜16Ú¯˜ BÈ‡ -17‰na . ∆«∆≈ƒ¿«ƒ≈∆««∆
;Bn‡Â ÂÈ·‡Ó ıeÁ ÌÈ˙n‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿»«≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
˙‡ ‰l‚nL „Ú Ú¯B˜ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ï·‡¬»«»ƒ¿«ƒ≈««∆¿«∆∆

BaÏ18„‚a‰ ˙ÙO ÏÈc·Óe .19‡l‡ ,ÈÏÎa Ú¯B˜ BÈ‡Â . ƒ«¿ƒ¿««∆∆¿≈≈«ƒ¿ƒ∆»
ÌÈ„‚a‰ Ïk Ú¯B˜Â .ÌÚ‰ Ïk ÈÙa ,ıeÁaÓ .B„Èa¿»ƒ«ƒ¿≈»»»¿≈«»«¿»ƒ

·kÚÓ BÈ‡ - B¯O·Ï ˜e·c‰ ‰Úf‰ „‚·e .ÂÈÏÚL20. ∆»»∆∆«≈»«»ƒ¿»≈¿«≈
‰Ú·L Ïk Ú¯˜Ï ·iÁ - ¯Á‡ „‚a ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â21ÔÎÂ . ¿ƒ∆¡ƒ∆∆«≈«»ƒ¿…«»ƒ¿»¿≈

k ıÏBÁ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÔÓ BÚB¯Ê ‡ÈˆBÓe BÙ˙ «»ƒ¿«ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ
BÚB¯Êe BÙ˙k ‰lb˙iL „Ú ˜eÏÁ‰22ÈÙÏ Ck CÏB‰Â , ∆»«∆ƒ¿«∆¿≈¿¿≈»ƒ¿≈

·iÁ BÈ‡ - Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·wiL ¯Á‡Â .‰hn‰«ƒ»¿««∆ƒ»≈»ƒ¿ƒ≈«»
ıÏÁÏ23. «¬…

נמשך 13) והכל ההלכה, התחלת כאן אין תימן, בכת"י
אמורים. דברים במה לתיבות: עד הקודמת, להלכה

לקמן 14) ראה בשבת, כמו לאחוריו, מחזירו שאינו לפניו,
ה"א. אחר.15)פ"י, שהיא 16)בגד מיתה, בשעת 

הצער. וברש"י.17)התחלת א  כד, ארוך 18)מו"ק קרע
שם  ובירושלמי ב). כב, (שם ללבו שמגיע עד מטפח, יותר
- כיבוד" מצוות ממנו שבטלה "מפני אמרו: ה"ח, פ"ג

לבו. את יגלה לפיכך בלב, צוארו,19)התלוי בית את
לשנים. ומובדל קרוע הבגד ב 20)שיראה כב, שם

הזיעה. בגד רבינו: ומפרש מעכבת". אינה "ואפיקרסותו
ראשו. שעל הסודר מפרש: שם שאינה 21)ורש"י ואע"פ

מתאחים  אינם אלה קרעים וגם א), כד, (שם חימום שעת
ה"א. פ"ט, לקמן רבינו דברי מסתימת כנראה לעולם,

שם,22) וברי"ף ב. כב, שם המוזכר חולץ, של הפירוש זהו
חלוקו, של הקרע מן זרועו ומוציא כתיפו "חולץ מפרש:

מגולין". כתיפו עם זרועו (בבא23ֿ)ונמצא מצינו שכן
יהודה  מלך חזקיה זה - במותו לו עשו "וכבוד א) יז, קמא
רבינו  וסובר כתף". חלוצי אלף וששה שלשים לפניו שיצאו
ולא  בלבד, המיטה לפני - "לפניו" אלא אינה כתף שחליצת
לחלוץ  נהגו לא הזה "ובזמן (כסףֿמשנה). הקבורה לאחר

יז). סעיף שמ סי' (יו"ד כלל" כתף

.„ÔË˜Ï ÔÈÚ¯B˜24LÙ ˙Ó‚Ú ÈtÓ ,25˙nL ‰ÏBÁÂ . ¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¿«∆∆¿∆∆≈

‡lL ,BÏ ÔÈÚÈ„BÓ ‡ÏÂ ,BÏ ÔÈÚ¯˜Ó ÔÈ‡ - ˙Ó BÏ≈≈¿»¿ƒ¿…ƒƒ∆…
Û¯hz26ÂÈtÓ ÌÈLp‰ ˙‡ ÔÈ˜zLÓe .BzÚc ÂÈÏÚ27. ƒ»≈»»«¿¿«¿ƒ∆«»ƒƒ»»

בגדיו.24) ולא 25)את המת, בכבוד וידבר הרואים שיבכו
לא  שעדיין ואפילו וברש"י). ב יד, (מו"ק אבל שהוא מפני

(רדב"ז). לחינוך על 27)תתבלבל.26)הגיע יבכו שלא
"ואין  א: סעיף שלז סי' וביו"ד ב). כו, (מו"ק בפניו המת
המנחמים  את ומשתיקים לבו, ישבר שלא בפניו, מספידים
שאינו  מת על אפילו ב, ס"ק שם הש"ך ומפרש מפניו".
בראותו  לבו, ישבר שלא מספידים, אין - חולה של קרובו

הוא. גם ימות שמא הוא מפחד מת, זה פלוני

.‰„B·k ÈtÓ ,B˙BÓÁ ÏÚÂ ÂÈÓÁ ÏÚ Ì„‡ Ú¯B˜Â¿≈«»»«»ƒ¿«¬ƒ¿≈¿
BzL‡28,d˙BÓÁ ÏÚÂ ‰ÈÓÁ ÏÚ ˙Ú¯B˜ ‰M‡‰ ÔÎÂ . ƒ¿¿≈»ƒ»«««»ƒ»¿«¬»

dÏÚa „B·k ÈtÓ29. ƒ¿≈¿«¿»

מתים,28) שאר על כקריעה אלא אינה זו וקריעה ב. כו, שם
אביה  על שהיא אשתו, כקריעת ולא ה"ג, לעיל המבוארת
סי' וביו"ד ה"ה, פ"ב לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז), ואמה
חמיו  על לקרוע כן, עכשיו נוהגים שאין ד, סעיף שמ

מפני 29)וחמותו. לקרוע, חייב אשתו כבוד מפני אם
כ, (מו"ק אמרו וכן (כסףֿמשנה). כלֿשכן לא בעלה כבוד
אבילות". עמו נוהגת חמותה... או חמיה שמת היא "וכן ב)

.ÂÚ¯˜Ï ˜eÏÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ30CB˙a ˜eÏÁ BÏ ÔncÊÂ , ƒ∆≈»ƒ¿…«¿ƒ¿«≈»¿
Ú¯B˜ BÈ‡ - ‰Ú·L ¯Á‡Ï ;Ú¯B˜ - ‰Ú·L31ÏÚÂ . ƒ¿»≈«¿««ƒ¿»≈≈«¿«

L ¯Á‡Ï elÙ‡ ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡Ïk Ú¯B˜ - ‰Ú· »ƒ¿«ƒ¬ƒ¿««ƒ¿»≈«»
ÌBÈ ÌÈLÏL32Úe¯˜ „‚·a ‡ˆBi‰ ÏÎÂ .33,ÌÈ˙Ó ÈÙÏ ¿ƒ¿»«≈¿∆∆»«ƒ¿≈≈ƒ

¯ÓBÏk34˙Úc ·B‚ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ‰zÚ Ú¯˜ ‡e‰L ¿«∆»««»¬≈∆¬≈∆≈««
˙Bi¯a‰35ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ „B·Îa ÏÊÏÊÂ ,36. «¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ¿«≈ƒ

(רמב"ן).30) שאולים בגדים לובש שהיה שכבר 31)כגון
קטן, (מועד אבילות בלא קריעה ואין האבילות, ימי שלמו

"על 32)שם). שם: שאמרו ואע"פ (שם). כבודם משום
אינו  שלשים שלאחר רבינו סובר והולך", קורע ואמו אביו
אליו  כשהגיעה ואמו אביו על קרע לא חייא רבי שכן קורע,
ד"ה  שם ב'תוספות' וכמבואר שלשים, לאחר השמועה
ואמו  אביו על פסקו: יח, סעיף שמ סי' ביו"ד אבל קורע.
"יש  ה"ה: פ"ג, מו"ק בירושלמי ומקורו לעולם, קורע
כמה  לאחר אפילו ואמו אביו על שכן איבול, בלא קריעה

מ). ס"ק הגר"א (ביאור לקרוע" לכן.33)חייב קודם
אומר.34) הוא מראה 35)כאילו אותן, מרמה הוא שהרי

קרע. ולא שקרע ב.36)עצמו כו, מו"ק

.ÊÈ·‡ ˙‡ ¯w·‡Â E˜eÏÁ ÈÏÈ‡L‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ¬¿«¬«≈∆»ƒ
Ú¯B˜ - ˙nL B‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁ ‡e‰L37‰Á‡Óe38, ∆∆¿»«¿»∆≈≈«¿«∆

B˜eÏÁ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓe39BÚ¯˜ ÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,40‡Ï Ì‡Â . «¬ƒ∆¬¿≈¿≈ƒ¿¿ƒ…
BÏ ¯w·Ó ‡e‰L BÚÈ„B‰41Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÁ42. ƒ∆¿«≈∆¬≈∆…ƒ«

(37- והשאילו חולה, שאביו למשאיל, והודיע הואיל
שם. יתבייש שלא כדי שיקרע, מראש תופר 38)הסכים

ומתוקנת. ישרה שאדם 39)תפירה שהקרעים ואע"פ שם.
פ"ט, לקמן ראה לעולם, מתאחים אינם - אביו על קורע
אלא  הבגד, לו הקנה שלא מתאחים, שאול בבגד ה"א.
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שם). יוסף' ('נמוקי יתבייש שלא כדי לקרוע הרשהו
(שם).40) הקרע בגלל מערכו הבגד שנגרע מה
בו.41) תימן: ידי 42)בכת"י יצא לא קרע ואם שם. מו"ק

גזלן, ונקרא מדעת. שלא שואל זה שהרי קריעה, חובת
שם  ביו"ד כמבואר קריעה, ידי יצא לא גזול, בחלוק והקורע

נ). ס"ק שם (ש"ך כט סעיף

.Á¯e·ÒÂ ,ÛlÚ˙Â B˙Èa CB˙a ‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿≈¿ƒ¿«≈¿»
¯ea„ È„k CB˙a Ì‡ :˙Ó Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ˙nL43- ∆≈¿»«¿««»≈ƒ¿¿≈ƒ

Ú¯B˜Â ¯ÊBÁ BÈ‡44¯ÊBÁ - ˙Ó ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ; ≈≈¿≈«¿ƒ¿««¿≈ƒ≈≈
¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜Â45,ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡L ÈÓ ÔÎÂ . ¿≈«∆««≈¿≈ƒ∆»¿≈»ƒ

BÏ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ ;Ba ˙nL ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â¿»«¿««»ƒ¿»∆≈¿»¿≈
Ì‡ :Ba ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ÂÈ·‡L ¯e·ÒÎe ,˙Ó≈¿»∆»ƒ¿»«¿««»ƒ¿»¿ƒ
È„È ‡ˆÈ - ¯·c‰ ˙zÓ‡ BÏ Ú„B ¯ea„ È„k CBz¿≈ƒ«¬ƒ««»»»»¿≈
Ú¯˜Ï ·iÁÂ ,‡ˆÈ ‡Ï - ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ;‰ÚÈ¯¿̃ƒ»¿ƒ¿««¿≈ƒ…»»¿«»ƒ¿…«

¯Á‡ Ú¯˜46. ∆««≈

רבי,43) עליך שלום לרב: תלמיד של שלום שאילת כדי
הי"ז. פ"ב, שבועות הל' שמת 44)ראה כיון א. פז, נדרים

(ר"ן  עכשיו קרע כאילו זה הרי לקריעתו, דיבור כדי תוך
אינה 45)שם). וקריעתו מת, לא עדיין שקרע בשעה שהרי

(שם). הוא 46)כלום ורק מת, מי לו פירשו שלא אע"פ
קרע  לקרוע חייב זאת בכל אביו, שזהו וסבר טעה בעצמו
וראוי  דיבור. בכדי תלוי שהכל אשי), רב ע"פ (שם, אחר
מת... לו מת לו "אמרו המשפט: כל תימן, שבכת"י לציין,
מת  לו מת לו: כשאמרו עוסק אינו ורבינו איננו, בנו" נמצא
אמרו  אם זה, ולפי וכו'. אביו מת לו: כשפירשו אלא סתם,
כדי  לאחר הדבר אמיתת לו נודעה אפילו סתם, מת על לו

התירו  ע"פ וזה יצא, אשי דיבור ורב שם, שבגמרא הראשון ץ
לחדש  מוסיף אלא הראשון, התירוץ על לחלוק בא לא
אינו  דיבור כדי בתוך שמת כל מת, מי לו כשפירשו שאפילו

כד. סעיף שמ, סי' ביו"ד וכן אחר, קרע לקרוע חייב

.ËÚ¯˜ Ú¯B˜ - „Á‡k ‰a¯‰ ÌÈ˙Ó BÏ e˙nL ÈÓƒ∆≈≈ƒ«¿≈¿∆»≈«∆«
ÏÚ Ú¯B˜ - Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ÔÏÏÎa ‰È‰ .ÌlÎÏ „Á‡∆»¿À»»»ƒ¿»»»ƒƒ≈««

¯Á‡ Ú¯˜ Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ ,„Á‡ Ú¯˜ Ôlk47. À»∆«∆»¿«»ƒ¿«ƒ∆««≈

מדברי 47) ונראה בתירה. בן יהודה רבי וכדעת ב כו, מו"ק
על  אחד קרע קורע כאחד, שמתו ואמו אביו שעל רבינו,

כג. סעיף שם ביו"ד וכן (רדב"ז), שניהם

.È˙Ó BÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÂÈÏÚ Ú¯˜Â ˙Ó BÏ ˙nL ÈÓƒ∆≈≈¿»«»»¿««»≈≈
¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ - ‰Ú·L CB˙a Ì‡ :¯Á‡48Ì‡Â ; «≈ƒ¿ƒ¿»≈«∆««≈¿ƒ

‰Ú·L ¯Á‡Ï49Ïk ÔBL‡¯‰ Ú¯w‰ ÏÚ ÛÈÒBÓ - ¿««ƒ¿»ƒ««∆«»ƒ»
‡e‰L50- ÈL ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ÈLÈÏL ˙Ó BÏ ˙Ó . ∆≈≈¿ƒƒ««ƒ¿»∆≈ƒ

ÚÈb‰ .B¯eaË „Ú CÏB‰Â ÛÈÒBÓ ÔÎÂ .‡e‰L Ïk ÛÈÒBÓƒ»∆¿≈ƒ¿≈««ƒƒ«
B¯eaËÏ51˙BÚaˆ‡ LÏL ˜ÈÁ¯Ó -52Ú¯B˜Â53‡lÓ˙ . ¿««¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ¿«≈

- ‰ÏÚÓÏÓ ‡lÓ˙ .ÂÈ¯BÁ‡Ï B¯ÈÊÁÓ - ÂÈÙlÓƒ¿»»«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈ƒ¿«¿»
‰hÓÏ BÎÙB‰54¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ,ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ . ¿¿«»»¿≈»ƒ¿»«¿««

ÔBzÁz‰ ‰Á‡˙Ó - ÛÈÒB‰Â Ba ˙Ó ‰Ú·L55‡ÏÂ ƒ¿»≈¿¿ƒƒ¿«∆««¿¿…
¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÈÏÚ‰56,Ú¯˜Â ,Ba ˙Ó BÏ e¯Ó‡ . »∆¿¿∆ƒ¿»≈»¿≈¿¿»«

ÛÈÒBÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙Ó ‰Ú·L ¯Á‡Â57Ú¯B˜ ‡l‡ , ¿««ƒ¿»≈»ƒ≈ƒ∆»≈«
˙ÙÒB˙a Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÈ‡L ;¯Á‡ Ú¯˜58. ∆««≈∆≈»ƒ¿ƒ¿∆∆

שלש 48) מרחיק או טפח, עוד וקורע מוסיף קרע שבאותו
ה'טור'). בשם (כסףֿמשנה טפח וקורע הקרע, מצד אצבעות

ה"א.49) פ"ט, להלן כמבואר שללו, קורע 50)שכבר
אחר  מת שעל וניכר שהוא, כל ומוסיף השלילות כל תחילה

וברש"י). ב כו, (מו"ק -51)קרע טבור אחר. מת לו ומת
הבטן. בעור השקוע המקום הקודם.52)ׁשרר, הקרע מצד ֶֹ

לפניו.53) וקורע (שם).54)וחוזר מלמעלה וקורע וחוזר
שאינו  חלוק לו שאין כמי "נעשה ומכאן מכאן נתמלא ואם

כא). סעיף שמ, סי' (יו"ד שהקרעים 55)קורע" התוספת,
ומתוקנת. ישרה תפירה = באיחוי מותרים בנו, שעל

מתאחה 56) אינו אביו שעל שהקרע ה"א, פ"ט לקמן
קרע.57)לעולם. חייב 58)באותו אלא קודם, קרע על

בן  יהודה רבי וכדעת ב כו, (מו"ק חדש קרע עליהם לקרוע
עליהם  קרע שאם להוסיף, אפשר עליהם אבל בתירה).
ויצא  כלשהו, עליהם מוסיף זה הרי אחר, מת לו מת ואח"כ

לעיל. כאמור קריעה, ידי

á"ôùú'ä øééà á"é éùéù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אותם.1) מאחים ואימתי הקרעים, את לשלול מותר מתי

רבו, על על הקריעה הקריעה נשיא. או דין בית אב ועל
טובים. לא מאורעות ושאר וירושלים יהודה ערי חורבן
שאינו  פי על אף נשמתו, יציאת בשעת המת על הקריעה
שווים  שהם למרות זה על זה חכמים תלמידי קריעת קרובו.
שנסתלקו. ונשיא דין] בית [=אב אב"ד על האבל בחכמתם.

.‡- ÂÈ·B¯˜ ¯‡L ÏÚ Ì„‡ Ú¯BwL ÌÈÚ¯w‰ Ïk»«¿»ƒ∆≈«»»«¿»¿»
Ú¯w‰ ÏÏBL2‰Á‡Óe ,‰Ú·L ¯Á‡Ï3.ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ≈«∆«¿««ƒ¿»¿«∆¿««¿ƒ

BÈ‡Â ,ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÏÏBL - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ«»ƒ¿«ƒ≈¿««¿ƒ¿≈
elÙ‡ ,„iÓ ˙ÏÏBLÂ ˙Ú¯B˜ ‰M‡‰Â .ÌÏBÚÏ ‰Á‡Ó¿«∆¿»¿»ƒ»««¿∆∆ƒ»¬ƒ

˙eÚÈv‰ ÈtÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È·‡ ÏÚ4. «»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ

(2- שלל אומן. מעשה ואינה ישירה, בלתי תפירה תופר
(הערוך  הנה ואחת הנה, אחת גסה, תפירה ערבית, מלה
ו  משנה ג, פרק קטן למועד טוב יום ובתוספות השלם).
ואחת  הנה אחת מפוזר השלל שכן וביזה, שלל לשון מפרש:

וצבור. מונח ואינו ומתוקנת,3)הנה, שווה תפירה תופר
"ועת  אלכסנדרי". ל"איחוי בביאורנו ג הלכה להלן וראה
בזיעה". לאחאה בחיר "ועידן מתרגם: ז) ג, (קהלת לתפור"

כבודה",4) "מפני שם: הגמרא ולשון ב. כב, קטן מועד
שאין  פי על אף לאשה הוא שגנאי יוסף": ה"נמוקי ומפרש

קרועים. בבגדים לעמוד מגולה, ליבה

.··iÁ Ck ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ì„‡ Ú¯BwL C¯„k¿∆∆∆≈«»»«»ƒ¿«ƒ»«»
‰¯Bz B„nlL Ba¯ ÏÚ Ú¯˜Ï5‡ÈOp‰ ÏÚÂ ,6·‡ ÏÚÂ , ƒ¿…«««∆ƒ¿»¿««»ƒ¿««

ÔÈc ˙Èa7ÌM‰ ˙k¯a ÏÚÂ ,‚¯‰pL ¯eav‰ ·¯ ÏÚÂ ,8, ≈ƒ¿«…«ƒ∆∆¡«¿«ƒ¿««≈
ÏÚÂ ,‰„e‰È È¯Ú ÏÚÂ ,Û¯OpL ‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚÂ¿«≈∆»∆ƒ¿«¿«»≈¿»¿«

Lc˜n‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏLe¯È9. ¿»«ƒ¿««ƒ¿»
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שם). יוסף' ('נמוקי יתבייש שלא כדי לקרוע הרשהו
(שם).40) הקרע בגלל מערכו הבגד שנגרע מה
בו.41) תימן: ידי 42)בכת"י יצא לא קרע ואם שם. מו"ק

גזלן, ונקרא מדעת. שלא שואל זה שהרי קריעה, חובת
שם  ביו"ד כמבואר קריעה, ידי יצא לא גזול, בחלוק והקורע

נ). ס"ק שם (ש"ך כט סעיף

.Á¯e·ÒÂ ,ÛlÚ˙Â B˙Èa CB˙a ‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿≈¿ƒ¿«≈¿»
¯ea„ È„k CB˙a Ì‡ :˙Ó Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ˙nL43- ∆≈¿»«¿««»≈ƒ¿¿≈ƒ

Ú¯B˜Â ¯ÊBÁ BÈ‡44¯ÊBÁ - ˙Ó ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ; ≈≈¿≈«¿ƒ¿««¿≈ƒ≈≈
¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜Â45,ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡L ÈÓ ÔÎÂ . ¿≈«∆««≈¿≈ƒ∆»¿≈»ƒ

BÏ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ ;Ba ˙nL ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â¿»«¿««»ƒ¿»∆≈¿»¿≈
Ì‡ :Ba ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ÂÈ·‡L ¯e·ÒÎe ,˙Ó≈¿»∆»ƒ¿»«¿««»ƒ¿»¿ƒ
È„È ‡ˆÈ - ¯·c‰ ˙zÓ‡ BÏ Ú„B ¯ea„ È„k CBz¿≈ƒ«¬ƒ««»»»»¿≈
Ú¯˜Ï ·iÁÂ ,‡ˆÈ ‡Ï - ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ;‰ÚÈ¯¿̃ƒ»¿ƒ¿««¿≈ƒ…»»¿«»ƒ¿…«

¯Á‡ Ú¯˜46. ∆««≈

רבי,43) עליך שלום לרב: תלמיד של שלום שאילת כדי
הי"ז. פ"ב, שבועות הל' שמת 44)ראה כיון א. פז, נדרים

(ר"ן  עכשיו קרע כאילו זה הרי לקריעתו, דיבור כדי תוך
אינה 45)שם). וקריעתו מת, לא עדיין שקרע בשעה שהרי

(שם). הוא 46)כלום ורק מת, מי לו פירשו שלא אע"פ
קרע  לקרוע חייב זאת בכל אביו, שזהו וסבר טעה בעצמו
וראוי  דיבור. בכדי תלוי שהכל אשי), רב ע"פ (שם, אחר
מת... לו מת לו "אמרו המשפט: כל תימן, שבכת"י לציין,
מת  לו מת לו: כשאמרו עוסק אינו ורבינו איננו, בנו" נמצא
אמרו  אם זה, ולפי וכו'. אביו מת לו: כשפירשו אלא סתם,
כדי  לאחר הדבר אמיתת לו נודעה אפילו סתם, מת על לו

התירו  ע"פ וזה יצא, אשי דיבור ורב שם, שבגמרא הראשון ץ
לחדש  מוסיף אלא הראשון, התירוץ על לחלוק בא לא
אינו  דיבור כדי בתוך שמת כל מת, מי לו כשפירשו שאפילו

כד. סעיף שמ, סי' ביו"ד וכן אחר, קרע לקרוע חייב

.ËÚ¯˜ Ú¯B˜ - „Á‡k ‰a¯‰ ÌÈ˙Ó BÏ e˙nL ÈÓƒ∆≈≈ƒ«¿≈¿∆»≈«∆«
ÏÚ Ú¯B˜ - Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ÔÏÏÎa ‰È‰ .ÌlÎÏ „Á‡∆»¿À»»»ƒ¿»»»ƒƒ≈««

¯Á‡ Ú¯˜ Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ ,„Á‡ Ú¯˜ Ôlk47. À»∆«∆»¿«»ƒ¿«ƒ∆««≈

מדברי 47) ונראה בתירה. בן יהודה רבי וכדעת ב כו, מו"ק
על  אחד קרע קורע כאחד, שמתו ואמו אביו שעל רבינו,

כג. סעיף שם ביו"ד וכן (רדב"ז), שניהם

.È˙Ó BÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÂÈÏÚ Ú¯˜Â ˙Ó BÏ ˙nL ÈÓƒ∆≈≈¿»«»»¿««»≈≈
¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ - ‰Ú·L CB˙a Ì‡ :¯Á‡48Ì‡Â ; «≈ƒ¿ƒ¿»≈«∆««≈¿ƒ

‰Ú·L ¯Á‡Ï49Ïk ÔBL‡¯‰ Ú¯w‰ ÏÚ ÛÈÒBÓ - ¿««ƒ¿»ƒ««∆«»ƒ»
‡e‰L50- ÈL ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ÈLÈÏL ˙Ó BÏ ˙Ó . ∆≈≈¿ƒƒ««ƒ¿»∆≈ƒ

ÚÈb‰ .B¯eaË „Ú CÏB‰Â ÛÈÒBÓ ÔÎÂ .‡e‰L Ïk ÛÈÒBÓƒ»∆¿≈ƒ¿≈««ƒƒ«
B¯eaËÏ51˙BÚaˆ‡ LÏL ˜ÈÁ¯Ó -52Ú¯B˜Â53‡lÓ˙ . ¿««¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ¿«≈

- ‰ÏÚÓÏÓ ‡lÓ˙ .ÂÈ¯BÁ‡Ï B¯ÈÊÁÓ - ÂÈÙlÓƒ¿»»«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈ƒ¿«¿»
‰hÓÏ BÎÙB‰54¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ,ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ . ¿¿«»»¿≈»ƒ¿»«¿««

ÔBzÁz‰ ‰Á‡˙Ó - ÛÈÒB‰Â Ba ˙Ó ‰Ú·L55‡ÏÂ ƒ¿»≈¿¿ƒƒ¿«∆««¿¿…
¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÈÏÚ‰56,Ú¯˜Â ,Ba ˙Ó BÏ e¯Ó‡ . »∆¿¿∆ƒ¿»≈»¿≈¿¿»«

ÛÈÒBÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙Ó ‰Ú·L ¯Á‡Â57Ú¯B˜ ‡l‡ , ¿««ƒ¿»≈»ƒ≈ƒ∆»≈«
˙ÙÒB˙a Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÈ‡L ;¯Á‡ Ú¯˜58. ∆««≈∆≈»ƒ¿ƒ¿∆∆

שלש 48) מרחיק או טפח, עוד וקורע מוסיף קרע שבאותו
ה'טור'). בשם (כסףֿמשנה טפח וקורע הקרע, מצד אצבעות

ה"א.49) פ"ט, להלן כמבואר שללו, קורע 50)שכבר
אחר  מת שעל וניכר שהוא, כל ומוסיף השלילות כל תחילה

וברש"י). ב כו, (מו"ק -51)קרע טבור אחר. מת לו ומת
הבטן. בעור השקוע המקום הקודם.52)ׁשרר, הקרע מצד ֶֹ

לפניו.53) וקורע (שם).54)וחוזר מלמעלה וקורע וחוזר
שאינו  חלוק לו שאין כמי "נעשה ומכאן מכאן נתמלא ואם

כא). סעיף שמ, סי' (יו"ד שהקרעים 55)קורע" התוספת,
ומתוקנת. ישרה תפירה = באיחוי מותרים בנו, שעל

מתאחה 56) אינו אביו שעל שהקרע ה"א, פ"ט לקמן
קרע.57)לעולם. חייב 58)באותו אלא קודם, קרע על

בן  יהודה רבי וכדעת ב כו, (מו"ק חדש קרע עליהם לקרוע
עליהם  קרע שאם להוסיף, אפשר עליהם אבל בתירה).
ויצא  כלשהו, עליהם מוסיף זה הרי אחר, מת לו מת ואח"כ

לעיל. כאמור קריעה, ידי

á"ôùú'ä øééà á"é éùéù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אותם.1) מאחים ואימתי הקרעים, את לשלול מותר מתי

רבו, על על הקריעה הקריעה נשיא. או דין בית אב ועל
טובים. לא מאורעות ושאר וירושלים יהודה ערי חורבן
שאינו  פי על אף נשמתו, יציאת בשעת המת על הקריעה
שווים  שהם למרות זה על זה חכמים תלמידי קריעת קרובו.
שנסתלקו. ונשיא דין] בית [=אב אב"ד על האבל בחכמתם.

.‡- ÂÈ·B¯˜ ¯‡L ÏÚ Ì„‡ Ú¯BwL ÌÈÚ¯w‰ Ïk»«¿»ƒ∆≈«»»«¿»¿»
Ú¯w‰ ÏÏBL2‰Á‡Óe ,‰Ú·L ¯Á‡Ï3.ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ≈«∆«¿««ƒ¿»¿«∆¿««¿ƒ

BÈ‡Â ,ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÏÏBL - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ«»ƒ¿«ƒ≈¿««¿ƒ¿≈
elÙ‡ ,„iÓ ˙ÏÏBLÂ ˙Ú¯B˜ ‰M‡‰Â .ÌÏBÚÏ ‰Á‡Ó¿«∆¿»¿»ƒ»««¿∆∆ƒ»¬ƒ

˙eÚÈv‰ ÈtÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È·‡ ÏÚ4. «»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ

(2- שלל אומן. מעשה ואינה ישירה, בלתי תפירה תופר
(הערוך  הנה ואחת הנה, אחת גסה, תפירה ערבית, מלה
ו  משנה ג, פרק קטן למועד טוב יום ובתוספות השלם).
ואחת  הנה אחת מפוזר השלל שכן וביזה, שלל לשון מפרש:

וצבור. מונח ואינו ומתוקנת,3)הנה, שווה תפירה תופר
"ועת  אלכסנדרי". ל"איחוי בביאורנו ג הלכה להלן וראה
בזיעה". לאחאה בחיר "ועידן מתרגם: ז) ג, (קהלת לתפור"

כבודה",4) "מפני שם: הגמרא ולשון ב. כב, קטן מועד
שאין  פי על אף לאשה הוא שגנאי יוסף": ה"נמוקי ומפרש

קרועים. בבגדים לעמוד מגולה, ליבה

.··iÁ Ck ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ì„‡ Ú¯BwL C¯„k¿∆∆∆≈«»»«»ƒ¿«ƒ»«»
‰¯Bz B„nlL Ba¯ ÏÚ Ú¯˜Ï5‡ÈOp‰ ÏÚÂ ,6·‡ ÏÚÂ , ƒ¿…«««∆ƒ¿»¿««»ƒ¿««

ÔÈc ˙Èa7ÌM‰ ˙k¯a ÏÚÂ ,‚¯‰pL ¯eav‰ ·¯ ÏÚÂ ,8, ≈ƒ¿«…«ƒ∆∆¡«¿«ƒ¿««≈
ÏÚÂ ,‰„e‰È È¯Ú ÏÚÂ ,Û¯OpL ‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚÂ¿«≈∆»∆ƒ¿«¿«»≈¿»¿«

Lc˜n‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏLe¯È9. ¿»«ƒ¿««ƒ¿»
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לא 5) אם "אבל חכמתו, רוב ממנו שלמד מובהק, רבו על
עליו  וקורע חבר... תלמיד זה הרי חכמתו, רוב ממנו למד
הלכות  רבינו (לשון וכו' המתים" כל על קורע שהוא כשם

ט). הלכה ה, פרק תורה ונקרא 6)תלמוד הסנהדרין ראש
א, פרק סנהדרין הלכות לעיל ראה הישיבה, ראש כן גם
הלכה  י"ד, פרק לקמן ראה - שמת למלך ובנוגע ג. הלכה

סנהדרין,7)כה. שבשבעים הגדול לנשיא, המשנה זהו
שם. סנהדרין בהלכות ראה 8)כמבואר שמים, שם גידוף

ז. הלכה וכל 9)להלן י. הלכה להלן כמבואר שנחרבו,
א. כו, קטן במועד מקורם אלה

.‚BaÏ ˙‡ ‰l‚nL „Ú Ú¯B˜ ÌÈÚ¯w‰ el‡ Ïk10, »≈«¿»ƒ≈««∆¿«∆∆ƒ
ÌÏBÚÏ ‰Á‡Ó BÈ‡Â11- ÔÈÁ‡˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈¿«∆¿»¿««ƒ∆≈ƒ¿«ƒ

ÔÏÏLÏ ¯zÓ12ÔË˜ÏÏe ÔÏÏÓÏ ,13ÔÈÓk Ì˙BOÚÏÂ , À»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿«¬»¿ƒ
˙BÓlÒ14„·Ïa È¯cÒkÏ‡ ÈeÁ‡a ‡l‡ e¯Ò‡ ‡ÏÂ ;15. À»¿…»¿∆»¿ƒ¬∆¿«¿¿ƒƒ¿«

‡Ï - Ëe˜l‰ B‡ ÏÏn‰ B‡ ÏÏM‰ CBzÓ Ú¯Bw‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ«¿»«¿»«»…
ÌeÏk ‰OÚ16È¯cÒkÏ‡‰ ÈeÁ‡‰ CBzÓ Ú¯B˜ Ï·‡ ; »»¿¬»≈«ƒ»ƒ»¬∆¿«¿¿ƒ

„·Ïa17ÈÏk‰ CÙ‰ elÙ‡ .18‰OÚÂ19- ‰hÓÏ B˙ÙO ƒ¿«¬ƒ»««¿ƒ¿«¬»¿»¿«»
‰Á‡È ‡Ï20. …¿«∆

טפח 10) אלא שאינה קרוביו, שאר שעל לקריעה בניגוד
בֿג. הלכה ח, פרק לעיל ראה א,11)בלבד, כו, שם

יב) ב, (מלכיםֿב רבו אליהו על שקרע באלישע שנאמר
שנאמר: ממשמע - קרעים לשניים ויקרעם בבגדיו "ויחזק
ועומדים  שקרועים מלמד אלא, שלשניים, יודע איני ויקרעם,
שיקרע  רבינו למד ומכאן מתאחים. שאינם - לעולם" לשנים
אבל  לשנים, קרוע שהוא היכר יש שאז לבו, את שיגלה עד
(כסף  לשנים קרוע שהבגד היכר אין בלבד טפח בקריעת

רחבה.12)משנה). ראשי 13)תפירה שני אוחז - מלל
ותוחב  ספר, כריכת כעין יחד וכורכם האצבעות בין הקרע
ראשו  הקרע כל אוגד - לקט תפירות; שלוש או שתיים שם
(רש"י  פעמים שלוש או שתיים במחט ותוחב סופו על

שם). תפירות 14)לאלפסי שתי שתופר הסולם, כמעלות
לתפירה  תפירה בין שמניח למטה, ותופר וחוזר ומפסיק,
(שם). לשלב שלב בין הפסק בו שיש הזה כסולם הפסק,

למטה.15) ובולטת למעלה שווה שהיא מתוקנת, תפירה
ובולטת  למעלה שווה - תפירה סתם מפרש: והרמב"ן
כעין  ומלמטה מלמעלה שווה - אלכסנדרי ואיחוי למטה,

ש  סימן דעה יורה (טור פרק אריגה קטן מועד ובירושלמי מ).
ניכר". מקומו שאין כל איחוי? "איזה אמרו: ז הלכה ג,

ועומד.16) כקרוע זה והרי שלם, זה קטן 17)שאין מועד
אינה. "בלבד" תיבת תימן יד ובכתב ב. הבגד.18)כו,

ונעשית.19) תימן: יד שמעון 20)בכתב רבי וכדעת שם,
אלעזר. בן

.„.Á˜Bl‰ Ck ,B˙BÁ‡Ï ¯eÒ‡ ¯ÎBn‰L ÌLÎe¿≈∆«≈»¿«»«≈«
BÈ‡ ‰Ê Ú¯wL Á˜BlÏ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ¯ÎBn‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿ƒ««≈«∆∆«∆≈

Á‡˙Ó‰21. ƒ¿«∆

אסור 21) הודיעוהו, ולא סתם, קרוע בגד לו מכרו ואם שם.
וכן  מהמתאחים, הוא זה שקרע שידע, עד לאחותו ללוקח
מסכת  פי על יט סעיף שם דעה (יורה לגוי למכרו אסור

ט). פרק שמחות

.‰?ÂÈ·‡ ÏÚ Ú¯BwL C¯„k Ba¯ ÏÚ Ú¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈«««¿∆∆∆≈««»ƒ
,ÂÈL¯Ùe Ï‡¯OÈ ·Î¯ È·‡ È·‡ ˜ÚˆÓ ‡e‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿«≈»ƒ»ƒ∆∆ƒ¿»≈»»»
ÌÈLÏ ÌÚ¯˜iÂ ÂÈ„‚·a ˜ÊÁiÂ ,„BÚ e‰‡¯ ‡ÏÂ¿…»»««¬≈ƒ¿»»«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ

ÌÈÚ¯˜22‰ÙO‰ ÏÈc·‰Ï ·iÁL ,Ô‡kÓ .23. ¿»ƒƒ»∆«»¿«¿ƒ«»»

עוד"22) ראהו "שלא כיוון הוא? חי שאליהו פי על ואף
א). כו, קטן (מועד כמת אצלו הוא פתיחת 23)הרי את

בניגוד  לשניים, הוא קרוע כאילו שייראה צווארו, בית
הבגד, שפת להבדיל צריך שאינו קרוביו שאר שעל לקריעה
פרק  לעיל כמבואר שלימה, השפה ומניח תחתיה קורע אלא

ב. הלכה ח,

.ÂÏÚÂ ÔÈc ˙Èa ·‡ ÏÚÂ ‡ÈOp‰ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ««»ƒ¿««≈ƒ¿«
˜ÊÁiÂ :¯Ó‡pL ?¯eaˆ ·¯ ‚¯‰pL ‰‡aL ‰ÚeÓL¿»∆»»∆∆¡«…ƒ∆∆¡«««¬≈
.Bz‡ ¯L‡ ÌÈL‡‰ Ïk Ì‚Â ,ÌÚ¯˜iÂ ÂÈ„‚·a „Âc»ƒƒ¿»»«ƒ¿»≈¿«»»¬»ƒ¬∆ƒ
‰Ê - Ïe‡L ÏÚ ,·¯Ú‰ „Ú eÓˆiÂ ek·ÈÂ e„tÒiÂ«ƒ¿¿«ƒ¿«»À«»»∆«»∆
ÈÈ ÌÚ ÏÚÂ ,ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰Ê - Ba Ô˙B‰È ÏÚÂ ,‡ÈO»ƒ¿«¿»»¿∆«≈ƒ¿««¿»

‰Ú¯ ‰ÚeÓL BÊ - ·¯Áa eÏÙ Èk Ï‡¯OÈ ˙Èa ÏÚÂ24. ¿«≈ƒ¿»≈ƒ»¿∆»∆¿»»»

כולן,24) הצרות כל על אלא דוד קרע שלא לדחות, ואין
הפסיק  על" - "על שהרי כאחת, עליו ובאו שהתרגשו
קטן  (מועד לקרוע חייבים מהן, צרה כל שעל לומר, העניין,
נהרג  אם אלא לקרוע חייב שאינו נראה רבינו מדברי שם).
אם  שם, יוסף" וה"נמוקי הרמב"ן דעת אולם הציבור, רוב
האוייב  לפני שניגף ונשמע למלחמה, הציבור רוב נקבץ
ביורה  וכן לקרוע. חייבים המיעוט, אלא נהרג לא ואפילו
(יורה  בשבי הלכו אם הדין והוא לו, סעיף שמ סימן דעה

שם). דעה

.Ê‡·iÂ :¯Ó‡pL ?ÌM‰ ˙k¯a ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿««≈∆∆¡««»…
¯Ùq‰ ‡·LÂ ˙Èa‰ ÏÚ ¯L‡ e‰i˜ÏÁ Ôa ÌÈ˜ÈÏ‡∆¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¬∆«««ƒ¿∆¿»«…≈

ÌÈ„‚· ÈÚe¯˜ e‰i˜ÊÁ Ï‡ ¯ÈkÊn‰ ÛÒ‡ Ôa Á‡BÈÂ25. ¿»∆»»««¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ
ÔÈ·iÁ ÚÓBL ÈtÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ÚÓBM‰ „Á‡∆»«≈«¿∆»«≈«ƒƒ≈««»ƒ

Ú¯˜Ï26. ƒ¿…«

של 25) שליחו רבשקה של והגידוף החירוף דברי על
אשר  הארצות אלהי בכל "מי באמרו: אשור מלך סנחריב
(שם  מידי" ירושלים את ה' יציל כי מידי, ארצם את הצילו

המלך 26)לה). כשמוע "ויהי א) יט, (שם כתוב שכן
את  ויקרע וחביריו) אליקים מפי רבשקה, (דברי חזקיהו
פרק  זרה עבודה הלכות והשווה א), כו, קטן (מועד בגדיו"
מפי  השומע אבל מישראל... שישמענה "והוא י: הלכה ב,
מפני  אלא ושבנא, אליקים קרעו ולא לקרוע; חייב אינו הגוי

א. ס, בסנהדרין ומקורו מומר", ישראל היה שרבשקה

.ÁÔÈc ˙È·a e„ÈÚiLk Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰Â27, ¿»≈ƒ≈«»ƒƒ¿…«¿∆»ƒ¿≈ƒ
L ‰ÚLa eÚ¯˜ ¯·kLeÚÓM28. ∆¿»»¿¿»»∆»¿

המגדף.27) ברכת הכתוב מפי28)על וכן (שם). המגדף
קרעו. לא והם קרע, חזקיה - בגדיו" את  "ויקרע אומר:

ח. הלכה ב, פרק זרה עבודה הלכות וראה

.Ë:¯Ó‡pL ?Û¯OpL ‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«≈∆»∆ƒ¿«∆∆¡«
„Ú ,¯ÓB‚Â ‰Úa¯‡Â ˙B˙Ïc LÏL È„e‰È ‡B¯˜k È‰ÈÂ«¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«¿»»¿≈«
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Á‡‰ ÏÚ ¯L‡ L‡‰ ÏÚ ‰l‚n‰ Ïk Ìz29e„ÁÙ ‡ÏÂ , …»«¿ƒ»«»≈¬∆«»»¿…»¬
ÏÏkÓ .ÂÈ„·Ú ÏÎÂ CÏn‰ Ì‰È„‚a ˙‡ eÚ¯˜ ‡ÏÂ¿…»¿∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¬»»ƒ¿»
‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ‡l‡ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁL∆«»ƒƒ¿…«¿≈«»ƒƒ¿…«∆»«≈∆»

ÚB¯Êa Û¯OpL30‰È‰L ‰OÚnk ,31ÈzL Ú¯˜Ï ·iÁÂ . ∆ƒ¿«ƒ¿«««¬∆∆»»¿«»ƒ¿…«¿≈
ÏÈÂb‰ ÏÚ ˙Á‡ :˙BÚÈ¯˜32:¯Ó‡pL .·˙k‰ ÏÚ ˙Á‡Â ¿ƒ««««¿ƒ¿««««¿»∆∆¡«

ÌÈ¯·c‰ ˙‡Â ‰l‚n‰ ˙‡ CÏn‰ Û¯O È¯Á‡33. «¬≈¿…«∆∆∆«¿ƒ»¿∆«¿»ƒ

בן 29) יהויקים המלך לפני שקראו כיוון א, כו, קטן מועד
צריה  "היו ה) (א, איכה שבמגילת הפסוק את יאשיהו,
אזכרות  כל קדר מיד - פשעיה" רוב על הוגה ה' כי לראש...

באש. ושרפן חילול 30)שבה כאן שיש ובזדון, בכוח
ספר  ונשרף להציל יכול ואינו דליקה פרצה אם פרט השם,

השם. חילול כאן שאין יהויקים.31)תורה, שריפת ידי על
מן  אחת מגילה אפילו או תפילין, הרואה הדין והוא
דעה  (יורה לקרוע חייב שנשרפה, הכתובים, מן או הנביאים,
לקרוע  חייב - בזרוע נמחק או כשנקרע וכן לז). סעיף שם

נו). קטן סעיף הכתב.32)(ש"ך את המקיף הקלף
שם.33) קטן מועד

.ÈÏÚÂ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ ‰„e‰È È¯Ú ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«»≈¿»¿«¿»«ƒ¿«
ÌÎMÓ ÌÈL‡ e‡·iÂ :¯Ó‡pL ?e·¯ÁL Lc˜n‰«ƒ¿»∆»¿∆∆¡««»…¬»ƒƒ¿∆

Ô˜Ê ÈÁl‚Ó LÈ‡ ÌÈÓL ÔB¯ÓMÓe ‰ÏÈMÓe34ÈÚ¯˜e ƒƒ…ƒ…¿¿…ƒƒ¿À¿≈»»¿À≈
ÌÈ„‚·35. ¿»ƒ

בחורבן 34) ידעו לא מביתם כשיצאו שם: רש"י ומפרש
זקנם. וגילחו בגדיהם וקרעו שמעו ובדרך הבית,

ראה 35) רבינו: כותב ט"ז הלכה ה פרק תענית ובהלכות
(ישעיה  וגו' הייתה מדבר ציון אומר: בחורבנה, ירושלים
ותפארתנו  קדשנו בית אומר: בחורבנו, המקדש בית ט); סד,

שם. קטן במועד ומקורו וקורע", י) (שם, וגו'

.‡È,B˙ÓL ˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa ˙n‰ ÌÚ „ÓÚL ÈÓ Ïk»ƒ∆»«ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»
Ú¯˜Ï ·iÁ - B·B¯˜ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡36Ì„‡ ÔÎÂ . ««ƒ∆≈¿«»ƒ¿…«¿≈»»

¯Lk37ÂÈÏÚ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ Ïk‰ - ˙nL38Èt ÏÚ Û‡ , »≈∆≈«…«»ƒƒ¿…«»»««ƒ
ÌÈÏ·‡‰ ¯‡Lk ÁÙË ÔÈÚ¯B˜Â .ÌÎÁ BÈ‡L39Ï·‡ . ∆≈»»¿¿ƒ∆«ƒ¿»»¬≈ƒ¬»

ÌÎÁ40ÂÈ·B¯˜ Ïk‰ - ˙nL41„Ú ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰Â , »»∆≈«…¿»¿«…¿ƒ»»«
ÔÈl‚nLÌaÏ ˙‡42ÔÈÓiÓ ÔÈˆÏBÁÂ ,43BL¯„Ó ˙È·e . ∆¿«ƒ∆ƒ»¿¿ƒƒ»ƒ≈ƒ¿»

‰Ú·L Ïk ÏËa ÌÎÁ B˙B‡ ÏL44È„ÈÓÏz e‚‰ ¯·Îe . ∆»»»≈»ƒ¿»¿»»¬«¿ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË ‰Ê ÏÚ ‰Ê Ú¯˜Ï ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»»ƒ¿…«∆«∆∆«««ƒ

B¯·Á ˙‡ „nÏÓ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ÔÈÂL Ô‰L45. ∆≈»ƒ¿≈∆»≈∆¿«≈∆¬≈

שנשרף 36) תורה לספר דומה זה "למה שם. קטן מועד
כי  שנאמר: נר קרוייה התורה רש"י: ומפרש לקרוע" שחייב
נשמת  ה' נר ככתוב: נר, נקראת ונשמה אור, ותורה מצוה נר
ישראל  נשמת "אף רש"י: מפרש ב קה, ובשבת אדם.
בישראל  ריק לך שאין תורה), (=לספר לו דומה  הניטלת
מרוטנברג, מאיר רבי ולדעת ומצוות". תורה בו שאין
רשע, אדם על אפילו לקרוע חייבים משנה, בכסף הובאה
מכל  אחת על עובר או זרה, לעבודה מומר מעל חוץ

כמומר. שנחשב להכעיס, שבתורה שאינו 37)המצוות
ואין  מצוה ביטול שום על ולא עבירה, שום על חשוד
היורה  (לשון בתורה גדול שאינו פי על אף רעה, שמועתו

ו). סעיף שם נשמתו.38)דעה יציאת במעמד שלא אפילו
שם.39) קטן ממנו 40)מועד שמבקשים העיר על ממונה

ב). כב, שם (רש"י כדין 42)כקרוביו.41)הוראה
בניגוד  ג, הלכה ח, פרק לעיל ראה ואמו, אביו על קריעה

טפח. אלא עליו קורעים שאין כשר" חליצת 43)ל"אדם
חולץ  בדין: שם רבינו ביאר ולא שם, לעיל המפורשת כתף
המבואר  דין בית אב כדין משמאל, או מימין, אם לאביו,
רצה  שאם הבן, ברצון תלוי שהכל וכנראה י"ד, הלכה להלן
מכאן  הידיים שתי לחלוץ רצה אם ואפילו משמאל חולץ
(רדב"ז). חולץ - ט"ו הלכה להלן ראה נשיא, כדין ומכאן

מדרשו,44) בבית בתורה עוסקים ואין אותו, שמספידים לפי
תלמידיו  אין ההספד ואחר (רמב"ן). בהספדו יתעצלו שלא
שניים  שניים מתחברים אלא מדרשו, בבית מתקבצים
יח). סעיף שדמ סימן דעה (יורה בבתיהם ולומדים

יושבים 45) שהיו לפי רש"י: ומפרש א לג, מציעא בבא
ומפרקים ומקשים יחד, המדרש למדים בבית וכולם לזה, זה

לעיל  מפורש מובהק, רבו הן: חלוקות ארבע נמצאו מזה. זה
ממנו, חכמתו רוב למד שלא מובהק, שאינו ורבו ב. הלכה
שאינו  ט הלכה ה, פרק תורה תלמוד בהלכות מבואר דינו
חכם  המתים. כל על קורע שהוא כשם טפח, אלא עליו קורע
לפנינו. כמבואר הדין מצד עליו שקורע ממנו, גדול שהוא
אלא  קורעים אינם בתורתם, לזה זה השווים חכמים ותלמידי

(רדב"ז). מנהג מחמת

.·Èe¯ÈÊÁ‰L ÔÂÈk ,˙nL ÌÎÁ‰ ÏÚ ÌÈÚ¯Bw‰ Ïk»«¿ƒ«∆»»∆≈≈»∆∆¡ƒ
ÔÈÏÏBL ‰hn‰ È¯BÁ‡Ó Ô‰Èt46Ú¯Bw‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿≈∆≈¬≈«ƒ»¿ƒ¿≈»∆ƒ∆«≈«

¯ÁÓÏ ‰Á‡Ó - ÌÎÁ‰ ÏÚ47Ba¯ elÙ‡L ;48- ˙nL «∆»»¿«∆¿»»∆¬ƒ«∆≈
‰˙ÈÓ ÌBÈ B‡ ,„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ÂÈÏÚ Ïa‡˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«≈»»∆»∆»ƒ¿«ƒ»

‰ÚeÓL ÌBÈ B‡49‡ÈOp‰ ÏÚ Ú¯Bw‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ . ¿»¿≈≈»∆ƒ∆«≈«««»ƒ
¯ÁÓÏ ÏÏBL - Ba ‡ˆBiÎÂ50‰Á‡Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«≈≈¿»»««ƒ∆≈¿«∆

.ÌÏBÚÏ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»

א.46) כה, קטן לו 47)מועד מותר הרמב"ן ולדעת
שם: ואמרו הואיל רבינו, דעת אולם ביום. בו אפילו לאחות
אלא  התירו שלא הרי שוללים" פניהם... שהחזיר כיוון

יום. באותו לאחות ולא מובהק.48)לשלול, רבו
נעל 49) בחליצת עליו מתאבל הרמב"ן ולדעת ב. עמוד שם

מסיים: כה סעיף רמב דעה וביורה אבלות. דיני ושאר
שאינו  רבו ודין השמועה", יום מקצת או המיתה יום "מקצת
שהתלמיד  פי על ואף שמת" כ"חכם שהוא נראה מובהק,
כיוון  ממנו? הקטן על קורע הגדול ואין בחכמה ממנו גדול
בדעת  (רדב"ז למחר ומאחה עליו לקרוע חייב תורה שלימדו

אלא 50)רבינו). שולל שאינו קרוביו, על לקורע בניגוד
וכן א. הלכה לעיל ראה ימים, שבעה בירושלמי לאחר אמרו

רב  "הורה מובהק: רבו לעניין ז הלכה ג, פרק קטן מועד
למחר". לשלול יסא

.‚ÈÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ˙nL B˙ÚeÓL ‰‡aL ÌÎÁ»»∆»»¿»∆≈≈¿ƒ»»
B„B·k e‰ÊÂ ,B„tÒ‰ ˙ÚLa ‡l‡51,ÌBia Ba ÏÏBLÂ . ∆»ƒ¿«∆¿≈¿∆¿¿≈«
¯ÁÓÏ ‰Á‡Óe52. ¿«∆¿»»

זה 51) וכל בהספדו". כבודו "חכם א כה, קטן מועד
אין  שלושים לאחר אבל לקבורתו, שלושים בתוך כשהספדו
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Á‡‰ ÏÚ ¯L‡ L‡‰ ÏÚ ‰l‚n‰ Ïk Ìz29e„ÁÙ ‡ÏÂ , …»«¿ƒ»«»≈¬∆«»»¿…»¬
ÏÏkÓ .ÂÈ„·Ú ÏÎÂ CÏn‰ Ì‰È„‚a ˙‡ eÚ¯˜ ‡ÏÂ¿…»¿∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¬»»ƒ¿»
‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ‡l‡ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁL∆«»ƒƒ¿…«¿≈«»ƒƒ¿…«∆»«≈∆»

ÚB¯Êa Û¯OpL30‰È‰L ‰OÚnk ,31ÈzL Ú¯˜Ï ·iÁÂ . ∆ƒ¿«ƒ¿«««¬∆∆»»¿«»ƒ¿…«¿≈
ÏÈÂb‰ ÏÚ ˙Á‡ :˙BÚÈ¯˜32:¯Ó‡pL .·˙k‰ ÏÚ ˙Á‡Â ¿ƒ««««¿ƒ¿««««¿»∆∆¡«

ÌÈ¯·c‰ ˙‡Â ‰l‚n‰ ˙‡ CÏn‰ Û¯O È¯Á‡33. «¬≈¿…«∆∆∆«¿ƒ»¿∆«¿»ƒ

בן 29) יהויקים המלך לפני שקראו כיוון א, כו, קטן מועד
צריה  "היו ה) (א, איכה שבמגילת הפסוק את יאשיהו,
אזכרות  כל קדר מיד - פשעיה" רוב על הוגה ה' כי לראש...

באש. ושרפן חילול 30)שבה כאן שיש ובזדון, בכוח
ספר  ונשרף להציל יכול ואינו דליקה פרצה אם פרט השם,

השם. חילול כאן שאין יהויקים.31)תורה, שריפת ידי על
מן  אחת מגילה אפילו או תפילין, הרואה הדין והוא
דעה  (יורה לקרוע חייב שנשרפה, הכתובים, מן או הנביאים,
לקרוע  חייב - בזרוע נמחק או כשנקרע וכן לז). סעיף שם

נו). קטן סעיף הכתב.32)(ש"ך את המקיף הקלף
שם.33) קטן מועד

.ÈÏÚÂ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ ‰„e‰È È¯Ú ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«»≈¿»¿«¿»«ƒ¿«
ÌÎMÓ ÌÈL‡ e‡·iÂ :¯Ó‡pL ?e·¯ÁL Lc˜n‰«ƒ¿»∆»¿∆∆¡««»…¬»ƒƒ¿∆

Ô˜Ê ÈÁl‚Ó LÈ‡ ÌÈÓL ÔB¯ÓMÓe ‰ÏÈMÓe34ÈÚ¯˜e ƒƒ…ƒ…¿¿…ƒƒ¿À¿≈»»¿À≈
ÌÈ„‚·35. ¿»ƒ

בחורבן 34) ידעו לא מביתם כשיצאו שם: רש"י ומפרש
זקנם. וגילחו בגדיהם וקרעו שמעו ובדרך הבית,

ראה 35) רבינו: כותב ט"ז הלכה ה פרק תענית ובהלכות
(ישעיה  וגו' הייתה מדבר ציון אומר: בחורבנה, ירושלים
ותפארתנו  קדשנו בית אומר: בחורבנו, המקדש בית ט); סד,

שם. קטן במועד ומקורו וקורע", י) (שם, וגו'

.‡È,B˙ÓL ˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa ˙n‰ ÌÚ „ÓÚL ÈÓ Ïk»ƒ∆»«ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»
Ú¯˜Ï ·iÁ - B·B¯˜ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡36Ì„‡ ÔÎÂ . ««ƒ∆≈¿«»ƒ¿…«¿≈»»

¯Lk37ÂÈÏÚ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ Ïk‰ - ˙nL38Èt ÏÚ Û‡ , »≈∆≈«…«»ƒƒ¿…«»»««ƒ
ÌÈÏ·‡‰ ¯‡Lk ÁÙË ÔÈÚ¯B˜Â .ÌÎÁ BÈ‡L39Ï·‡ . ∆≈»»¿¿ƒ∆«ƒ¿»»¬≈ƒ¬»

ÌÎÁ40ÂÈ·B¯˜ Ïk‰ - ˙nL41„Ú ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰Â , »»∆≈«…¿»¿«…¿ƒ»»«
ÔÈl‚nLÌaÏ ˙‡42ÔÈÓiÓ ÔÈˆÏBÁÂ ,43BL¯„Ó ˙È·e . ∆¿«ƒ∆ƒ»¿¿ƒƒ»ƒ≈ƒ¿»

‰Ú·L Ïk ÏËa ÌÎÁ B˙B‡ ÏL44È„ÈÓÏz e‚‰ ¯·Îe . ∆»»»≈»ƒ¿»¿»»¬«¿ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË ‰Ê ÏÚ ‰Ê Ú¯˜Ï ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»»ƒ¿…«∆«∆∆«««ƒ

B¯·Á ˙‡ „nÏÓ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ÔÈÂL Ô‰L45. ∆≈»ƒ¿≈∆»≈∆¿«≈∆¬≈

שנשרף 36) תורה לספר דומה זה "למה שם. קטן מועד
כי  שנאמר: נר קרוייה התורה רש"י: ומפרש לקרוע" שחייב
נשמת  ה' נר ככתוב: נר, נקראת ונשמה אור, ותורה מצוה נר
ישראל  נשמת "אף רש"י: מפרש ב קה, ובשבת אדם.
בישראל  ריק לך שאין תורה), (=לספר לו דומה  הניטלת
מרוטנברג, מאיר רבי ולדעת ומצוות". תורה בו שאין
רשע, אדם על אפילו לקרוע חייבים משנה, בכסף הובאה
מכל  אחת על עובר או זרה, לעבודה מומר מעל חוץ

כמומר. שנחשב להכעיס, שבתורה שאינו 37)המצוות
ואין  מצוה ביטול שום על ולא עבירה, שום על חשוד
היורה  (לשון בתורה גדול שאינו פי על אף רעה, שמועתו

ו). סעיף שם נשמתו.38)דעה יציאת במעמד שלא אפילו
שם.39) קטן ממנו 40)מועד שמבקשים העיר על ממונה

ב). כב, שם (רש"י כדין 42)כקרוביו.41)הוראה
בניגוד  ג, הלכה ח, פרק לעיל ראה ואמו, אביו על קריעה

טפח. אלא עליו קורעים שאין כשר" חליצת 43)ל"אדם
חולץ  בדין: שם רבינו ביאר ולא שם, לעיל המפורשת כתף
המבואר  דין בית אב כדין משמאל, או מימין, אם לאביו,
רצה  שאם הבן, ברצון תלוי שהכל וכנראה י"ד, הלכה להלן
מכאן  הידיים שתי לחלוץ רצה אם ואפילו משמאל חולץ
(רדב"ז). חולץ - ט"ו הלכה להלן ראה נשיא, כדין ומכאן

מדרשו,44) בבית בתורה עוסקים ואין אותו, שמספידים לפי
תלמידיו  אין ההספד ואחר (רמב"ן). בהספדו יתעצלו שלא
שניים  שניים מתחברים אלא מדרשו, בבית מתקבצים
יח). סעיף שדמ סימן דעה (יורה בבתיהם ולומדים

יושבים 45) שהיו לפי רש"י: ומפרש א לג, מציעא בבא
ומפרקים ומקשים יחד, המדרש למדים בבית וכולם לזה, זה

לעיל  מפורש מובהק, רבו הן: חלוקות ארבע נמצאו מזה. זה
ממנו, חכמתו רוב למד שלא מובהק, שאינו ורבו ב. הלכה
שאינו  ט הלכה ה, פרק תורה תלמוד בהלכות מבואר דינו
חכם  המתים. כל על קורע שהוא כשם טפח, אלא עליו קורע
לפנינו. כמבואר הדין מצד עליו שקורע ממנו, גדול שהוא
אלא  קורעים אינם בתורתם, לזה זה השווים חכמים ותלמידי

(רדב"ז). מנהג מחמת

.·Èe¯ÈÊÁ‰L ÔÂÈk ,˙nL ÌÎÁ‰ ÏÚ ÌÈÚ¯Bw‰ Ïk»«¿ƒ«∆»»∆≈≈»∆∆¡ƒ
ÔÈÏÏBL ‰hn‰ È¯BÁ‡Ó Ô‰Èt46Ú¯Bw‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿≈∆≈¬≈«ƒ»¿ƒ¿≈»∆ƒ∆«≈«

¯ÁÓÏ ‰Á‡Ó - ÌÎÁ‰ ÏÚ47Ba¯ elÙ‡L ;48- ˙nL «∆»»¿«∆¿»»∆¬ƒ«∆≈
‰˙ÈÓ ÌBÈ B‡ ,„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ÂÈÏÚ Ïa‡˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«≈»»∆»∆»ƒ¿«ƒ»

‰ÚeÓL ÌBÈ B‡49‡ÈOp‰ ÏÚ Ú¯Bw‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ . ¿»¿≈≈»∆ƒ∆«≈«««»ƒ
¯ÁÓÏ ÏÏBL - Ba ‡ˆBiÎÂ50‰Á‡Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«≈≈¿»»««ƒ∆≈¿«∆

.ÌÏBÚÏ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»

א.46) כה, קטן לו 47)מועד מותר הרמב"ן ולדעת
שם: ואמרו הואיל רבינו, דעת אולם ביום. בו אפילו לאחות
אלא  התירו שלא הרי שוללים" פניהם... שהחזיר כיוון

יום. באותו לאחות ולא מובהק.48)לשלול, רבו
נעל 49) בחליצת עליו מתאבל הרמב"ן ולדעת ב. עמוד שם

מסיים: כה סעיף רמב דעה וביורה אבלות. דיני ושאר
שאינו  רבו ודין השמועה", יום מקצת או המיתה יום "מקצת
שהתלמיד  פי על ואף שמת" כ"חכם שהוא נראה מובהק,
כיוון  ממנו? הקטן על קורע הגדול ואין בחכמה ממנו גדול
בדעת  (רדב"ז למחר ומאחה עליו לקרוע חייב תורה שלימדו

אלא 50)רבינו). שולל שאינו קרוביו, על לקורע בניגוד
וכן א. הלכה לעיל ראה ימים, שבעה בירושלמי לאחר אמרו

רב  "הורה מובהק: רבו לעניין ז הלכה ג, פרק קטן מועד
למחר". לשלול יסא

.‚ÈÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ˙nL B˙ÚeÓL ‰‡aL ÌÎÁ»»∆»»¿»∆≈≈¿ƒ»»
B„B·k e‰ÊÂ ,B„tÒ‰ ˙ÚLa ‡l‡51,ÌBia Ba ÏÏBLÂ . ∆»ƒ¿«∆¿≈¿∆¿¿≈«
¯ÁÓÏ ‰Á‡Óe52. ¿«∆¿»»

זה 51) וכל בהספדו". כבודו "חכם א כה, קטן מועד
אין  שלושים לאחר אבל לקבורתו, שלושים בתוך כשהספדו
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שמ  סימן דעה ליורה (ש"ך הספדו בשעת אפילו קורעים
יד). קטן הקודמת.52)סעיף בהלכה כמבואר

.„ÈÔÈˆÏBÁÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰ - ˙nL ÔÈc ˙Èa ·‡«≈ƒ∆≈«…¿ƒ»»¿¿ƒ
Ï‡ÓOÓ53ÔÈÏËa B¯ÈÚaL ˙BL¯„Ó Èza ÏÎÂ ,54È·e . ƒ¿…¿»»≈ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿≈

˙‡ ÔÈpLÓe ,˙Òk‰ ˙È·Ï ÔÈÒÎ ˙Òk‰ ˙Èa≈«¿∆∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿∆∆¿«ƒ∆
ÌÈ·LBi‰Â ,ÔBÙˆa e·LÈ ÌB¯„a ÔÈ·LBi‰ :ÔÓB˜Ó¿»«¿ƒ¿»≈¿¿»¿«¿ƒ

ÌB¯„a e·LÈ ÔBÙˆa55. ¿»≈¿¿»

לבו 53) את מגלה שהיא מימין, עדיפה שמאל וחליצת
י"א). הלכה לעיל שיהיו 54)(רדב"ז כדי תורה, מלימוד

(רמב"ן). בהספדו להתעסק ב.55)פנויים כב, קטן מועד

.ÂËÈzL ÔÈˆÏBÁÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰ - ˙nL ‡ÈO»ƒ∆≈«…¿ƒ»»¿¿ƒ¿≈
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈ„i‰56˙BL¯„Ó Èza ÏÎ·e ,57.ÌÈÏËa «»«ƒƒ»ƒ»¿»»≈ƒ¿»¿≈ƒ

ÔÈ‡¯B˜Â ˙Òk‰ ˙È·Ï ˙aLa ÔÈÒÎ ˙Òk‰ ˙Èa È·e¿≈≈«¿∆∆ƒ¿»ƒ¿«»¿≈«¿∆∆¿¿ƒ
‰Ú·L58˙BÁtLÓ ÔÈ·LBÈ ‡l‡ ,˜eMa eÏiËÈ ‡ÏÂ . ƒ¿»¿…¿«¿«∆»¿ƒƒ¿»

ÌÈÂc ˙BÁtLÓ59ÌBi‰ Ïk60. ƒ¿»»ƒ»«

וכל 57)שם.56) ר"מ: רומי בדפוס וכן תימן יד ובכתב
שדמ  סימן דעה יורה ערוך ובשולחן וכו'. מדרשות בתי

" יח: אותו סעיף שמספידים מקום שבכל מדרשות בתי כל
אלא 58)בטלים". לגמרי שם מתפללים אין אבל בתורה.

בתורה  קוראים וחמישי שני ביום הדין והוא האבל. בבית
אנש  וכל הכנסת, האבל בבית בבית מתפללים עיר אותה י

שם). דעה ביורה וכן משנה ומצטערים.59)(כסף כואבים
וגירסת 60) ודומים". "יושבים הנוסח: ושם א כג, קטן מועד

כתב  שם ובטור ודוים". "יושבים שם: הרי"ף כגירסת רבינו
אותו  מכניסים וגאון ואלוף "חכם גאון: האי רבינו בשם
וסופדים  דורש, שהיה במקום המיטה ומניחים הכנסת לבית
אותו  סופדים המיטה וכשמוציאים ישראל, וקהל התלמידים

וכו'. הקברות" לבית עד

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
האבילות.1) למניין עולה השבת ואם בשבת; אבלות דיני

ביטול  הכיפורים. ויום השנה ובראש ברגלים אבילות דין
ביום  האבילות דין הרגל. קודם מתו את לקובר האבילות

שבעה. למניין עולה ואם גלויות, של שני טוב

.‡˙eÏ·‡ ÔÈÓÏ ‰ÏBÚ ˙aM‰2˙aLa ˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ««»»¿ƒ¿«¬≈¿≈¬≈¿«»
L‡¯‰ ˙ÙÈËÚ ÔB‚k ,‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a ‡l‡3 ∆»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿¬ƒ«»…

ÔÈnÁa ‰ˆÈÁ¯e ‰hn‰ LÈÓL˙Â4ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿«ƒ¬»¿»ƒ
L·BÏ ‡l‡ ,˙eÏ·‡ Ô‰a ‚‰B BÈ‡ - ÈeÏ‚aL∆¿»≈≈»∆¬≈∆»≈

ÂÈÏÚÓ5‰hn‰ ˙‡ Û˜BÊÂ ,6Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏL Ô˙BÂ ,7. ƒ¿»»¿≈∆«ƒ»¿≈»¿»»»
„‚a LaÏÈ ‡ÏÂ ,ÛÈÏÁÓ - „‚a BÏ LÈ Ì‡Â8Úe¯˜ ¿ƒ≈∆∆«¬ƒ¿…ƒ¿«∆∆»«

Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ elÙ‡ ,˙aLa9BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«»¬ƒ«»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
ÂÈ¯Á‡Ï Ú¯w‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÛÈÏÁ‰Ï10. ¿«¬ƒ«¬ƒ∆«∆«¿«¬»

שבע 2) למנין בה מצטרפת נוהג שהרי א), יט, (מו"ק ה
שאין  לרגל בניגוד כבסמוך. שבצנעה, בדברים אבילות
כמבואר  כלל, לו עולה אינה ולפיכך כלל, בה נוהגת אבילות

ה"ח. כמבואר 3)להלן לפיו, עד ראשו את לכסות שחייב
אפילו  הראש בעטיפת חייב ואינו והואיל הי"ט, פ"ה לעיל

כמו  עצמו, לבין בינו אלא אחרים, בפני - החול בימי
את  מגלה בשורה, לעמוד "בא פ"י: שמחות במס' ששנינו
באו  לביתו. ונכנס ראשו את מכסה לשורה, חוץ יצא ראשו.
שכל  נמצא ופוטרם", ראשו את מגלה זה הרי לנחמו, אחרים
בשבת  גם מכסה ולפיכך בצנעה, אלא אינה הראש עטיפת

בערב 4)(רדב"ז). שהוחמו וכגון ורגלים, ידים רחיצת
שבת  משום בהם לרחוץ אסור בשבת, הוחמו שאם שבת,

שם). יוסף' וב'נמוקי א כד, שם 5)(מו"ק שבגמרא ואע"פ
אין  נועל, אינו שאפילו רשות, בשבת הסנדל נעילת אמרו:
יחף, לילך נוהגים היו התלמוד בימי שמא - כאבל נראה זה
ולפיכך  בלבד, האבל אלא יחפים הלכו לא רבינו בימי אבל
אבילות  בה שנוהג לכל נראה יהא - בשבת יחף ילך אם

לעיל 6)(כסףֿמשנה). ראה האבל, בימי כפויה שהיתה
הי"ח. שנהגו 7)פ"ה "מקום ה"ה: פ"ג, שם ירושלמי

ששואלים  וכיון - שואלים" - בשבת אבלים בשלום לשאול
שוב  שואליהם. לכל שלום משיבים שהם מכאן בשלומם,
ראה  אחד, למקום הלך הגדול, הושעיה רבי שם: אמרו
שלום  אלא מקומכם, מנהג יודע "איני ואמר: בשבת אבלים

מקומנו". כמנהג קרוע.8)עליכם, לעיל 9)שאינו ראה
לקרוע  חייב אחר, בגד החליף אם ואמו אביו שעל ה"ג, פ"ח

שבעה. שיוכל 10)כל כדי מתוקן, היה שלהם צואר שבית
וברש"י  א כד, (מו"ק לאחור שלפנים מה חלוקו  להפוך
נוהגת  אבילות שאין השבת, כבוד מפני זה וכל שם). לרי"ף
ה' "ברכת ה"ה: שם בירושלמי שאמרו כמו בפרהסיא, בה
בה: (=שנאמר שבת ברכת זו - כב) י, (משלי תעשיר היא
זו  - עמה עצב יוסיף ולא השביעי); יום את אלקים ויברך
- בנו" על המלך נעצב ג) יט, (שמואלֿב ככתוב אבילות,
שבצנעה  דברים זאת ובכל בשבת. אבילות שאין מכאן
אין  ברגל אבל שמחה, בה: כתוב שלא מפני בה, נוהגים
בחגך  ושמחת בה: שנאמר כלל, בה נוהגת אבילות

דאמר). מאן ד"ה ב כג, למו"ק ('תוספות'

.·ÔÓ ?˙aL ·¯Úa ˙Bhn‰ ˙‡ ÌÈÙ˜BÊ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿ƒ∆«ƒ¿∆∆«»ƒ
„Ú ‰ÈÏÚ ·LÈ ‡Ï ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰«ƒ¿»¿«¿»¿««ƒ≈…≈≈»∆»«
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ BÏ ¯izL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .CLÁzL∆∆¿«¿««ƒ∆…ƒ¿«≈∆»∆»

˙aL È‡ˆBÓa Ô˙B‡ ‰ÙBÎÂ ¯ÊBÁ11. ≈¿∆»¿»≈«»

לעיל 11) כמבואר ככולו, היום שמקצת בבוקר, למחרת עד
א). כז, (שם הי"ב פ"ו

.‚‰ÔÈ‡ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ÔÎÂ ,ÌÈÏ‚¯»¿»ƒ¿≈…«»»¿«ƒƒ≈
Ô‰a ‚‰B ˙eÏ·‡ È¯·cÓ ¯·c12B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰ ÏÎÂ . »»ƒƒ¿≈¬≈≈»∆¿»«≈∆≈

‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡ Ï‚¯‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡¬ƒ»»««…∆»∆∆…∆…«»»
‰Ú·L ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ13‡ˆÓ . ¿«ƒƒ»¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡Ï ‰BÓ14‰LÏL ∆¿««…«»»¿«ƒƒ¿»

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ15;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML - ÁÒt‰ ¯Á‡Ïe , ¿∆¿ƒ¿«««∆«ƒ»»»
È¯‰ - ‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ ,‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L∆¬≈»¿»¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈∆»¬≈

˙¯ˆÚ Ì„˜ ¯·˜ Ì‡ ÔÎÂ .¯OÚ ‰Úa¯‡16‰BÓ - «¿»»»»¿≈ƒ»«…∆¬∆∆∆
„Á‡ ÌBÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ»»»««ƒ∆∆»

ÌÈÓÈ ‰Ú·LÏ ‰ÏBÚÂ Ï‚¯ ‡È‰ È¯‰ -17. ¬≈ƒ∆∆¿»¿ƒ¿»»ƒ

"לא 12) ה"ח: לקמן רבינו וכלשון שבצנעה, דברים ואפילו
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א): ד, (כתובות שאמרו ואע"פ כלל". אבילות עליו חלה
צנעא  של דברים אבל במועד, אבלות אין שאמרו "אע"פ
גירסת  וכן במועד, ולא: בשבת, שם: רבינו גירסת - נוהג"
שדברים  פוסק א סעיף שצט סי' וביו"ד שם. המאור' 'בעל
הגמרא  וכגירסת ברגל, אפילו אבילות בהם נוהג שבצנעה
וראה  ה"ה. פ"ג, מו"ק בירושלמי וכן שלפנינו. בכתובות

נוהגין. דלא ד"ה ב יט, למו"ק יט,13)ב'תוספות' מו"ק
ויום  השנה "ראש אומר: גמליאל ורבן מפסיקים", "רגלים א
אחד, יום "אפילו א כ, שם וראה כרגלים". הכיפורים
לשבעה  "אפשר נימקו: שם ובירושלמי אחת". שעה ואפילו
לשבעה  איֿאפשר אבל מפסקת), היא (=ולפיכך רגל בלא
לעולם  תמצא לא רגל, כמו תפסיק השבת ואם שבת". בלא

שבעה. הכיפורים.14)אבילות יום לפני מתו קבר אם
השנה 15) ראש אומרים: ואין שלשים. גזירת להשלים

גזירת  יפסיק שלאחריו ויוהכ"פ שבעה, גזירת הפסיק
גזירת  ממנו ובטלה יוהכ"פ לפני מתו כשקבר או שלשים.
כמבואר  שלשים, גזירת ויבטל הסוכות חג יבוא שבעה,
אחת, באבילות הפסקות שתי עושים אין כי ה"ה? בסמוך
הפסקת  בגלל כדרכה, אבילות ימי שבעה מנה ולא הואיל
שלשים  גזירת כרגיל למנות עליו מעתה הראשון, הרגל
פ"ג  למו"ק ברא"ש הובא הראב"ד, ע"פ (כסףֿמשנה לפחות
אחד  יום שהרי כאן", יש "שיבוש קורא: והראב"ד כח). אות
עצמו  השנה וראש כשבעה, הוא הרי השנה ראש לפני
לגזירת  נשארו ולא יום עשר ארבעה כאן הרי שבעה,
פוסק  ב כד, במו"ק ואמנם יום! עשר ששה אלא שלשים
שדוקא  שם, אושעיא כרבי סובר רבינו אולם פפא, רב כך
כל  תשלומין לה שיש כשבעה, נמנית השבועות) (חג עצרת
מביא  הראשון, ביום חגיגתו קרבנות הביא לא (שאם שבעה
זה  טעם שאין ויוהכ"פ, השנה ראש אבל שבעה), כל והולך
ודי  כשבעה, נמנים אינם כלל, בהם חוגגים שאין בהם, שייך
(לחםֿ כרגלים שלשים או שבעה גזירת שיפסיקו להם

העולה 16)משנה). סוכות של או פסח של כרגל דינה
ימים. המצות 17)לשבעה "בחג טז) טז, (דברים שנאמר

לו  יש המצות חג מה - הסוכות" ובחג השבועות ובחג
החג  קרבנות והביא חג לא (=שאם שבעה כל תשלומין
יש  השבועות חג אף הרגל), כל את חוגג הראשון ביו"ט,
שצט  סי' יו"ד ובשו"ע ב). כד, (מו"ק שבעה כל תשלומין לו
רגלים  כשלש דינם ויוהכ"פ שראשֿהשנה פוסק, ו סעיף
השנה, ראש לפני אחת שעה נהג ואם האבילות. לבטל
שלשים, גזירת מבטל ויוהכ"פ שבעה, גזירת ממנו בטלה
ט, סעיף שם כמבואר כלום, מונה אינו הכיפורים יום ואחרי
ולא  אחת, באבילות אפילו הפסקות שתי שעושים באופן

יד. אות לעיל שהוזכרה הראב"ד, כדעת

.„‚Á‰ ¯Á‡ ‰BÓ - ˙Bkq‰ ‚Á Ì„˜ B˙Ó ˙‡ ¯·»̃«∆≈…∆««À∆««∆»
ÈÙa Ï‚¯ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL È¯‰L ;„·Ïa ÌÈÓÈ ‰ÚLzƒ¿»»ƒƒ¿«∆¬≈¿ƒƒ¬∆∆∆∆ƒ¿≈
,‰Ú·L ˜ÈÒÙÓ ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ‡ˆÓÂ ,BÓˆÚ«¿¿ƒ¿»»ƒ«¿ƒƒ¿»
È¯‰ - „Á‡ Ï‚¯ ‚Á ÏL ÈÈÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ¿ƒ¿«¿≈∆»¿ƒƒ∆«∆∆∆»¬≈

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡18. ∆»¿∆¿ƒ

שם.18) מו"ק

.‰ÔÓ Ï‚¯ Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈ƒ¿«»ƒ…∆∆∆ƒ

‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡ ÌÈÏ‚¯‰»¿»ƒ…∆…«»»¿«ƒƒ»¿»
ÌÈLÏL ˙¯Ê‚19·BË ÌBÈ ·¯Úa ÒaÎÏe ¯tÒÏ ¯zÓe . ¿≈«¿ƒÀ»¿«≈¿«≈¿∆∆

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Úa B‡20BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜nL ,21, ¿∆∆«ƒƒ∆ƒ¿»«¿À
Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ì‡Â .ÌeÏk Ì‰È¯Á‡Ï ‰BÓ BÈ‡Â¿≈∆¿«¬≈∆¿¿ƒ«»ƒ¿«ƒ
- ÌBÈ ÌÈLÏL Ï‚¯‰ Ì„˜ e˙Ó elÙ‡ ,Ïa‡˙Ó ‡e‰ƒ¿«≈¬ƒ≈…∆»∆∆¿ƒ

Ú¯t ÁlLiL „Ú Ál‚Ó BÈ‡22Ba e¯Ú‚iL „Ú B‡ ≈¿«≈««∆¿««∆««∆ƒ¿¬
‰Ê ¯·c ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÌÈÏ‚¯‰ ÔÈ‡Â ,ÂÈ¯·Á23. ¬≈»¿≈»¿»ƒ«¿ƒƒ»»∆

כ.19) יט, החמה 20)שם שקיעת לפני מנחה תפילת אחר
וכשמיני,21)(רדב"ז). כשביעי נחשב ולכאן, לכאן ועולה

(שם  יום אותו בקצת שלשים גזירת נהג כאילו הוא והרי
לעיל 22)וברש"י). ראה מדאי, יותר ארוך שיער יגדל

תלוי 23)פ"ו. שהוא דבר "כל ה"ח: פ"ג, שם ירושלמי
פרע, שישלח עד כאן, ברם מפסיק. הרגל - ושלשים בשבעה
ב  כב, למו"ק ב'תוספות' וראה חבריו". בו שיגערו עד או

שיגערו. עד ד"ה

.Â¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ï‚¯‰ ·¯Úa BlL ÈML ÏÁ»ƒƒ∆¿∆∆»∆∆¿≈»ƒ«
epnÓ ‰ÏËa ‡ÏÂ ,Ál‚Ó BÈ‡ - ÈLÈÏL B‡ ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ≈¿«≈«¿…»¿»ƒ∆

„·Ïa ‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‡l‡24CeÒÏÂ ıÁ¯Ï ¯zÓ BÈ‡Â . ∆»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿≈À»ƒ¿…¿»
·BË ÌBÈ ÒkiL „Ú ¯·c ˙BOÚÏÂ25˜ÈÒÙÓ ·BË ÌBÈÂ . ¿«¬»»«∆ƒ»≈¿«¿ƒ

,‰Ú·M‰ ¯‡LÌÈLÏL Ïk ÌÈÏLÓ ·BË ÌBÈ ¯Á‡Ïe ¿»«ƒ¿»¿«««¿ƒ»¿ƒ
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ÏÎa Ô‰a ¯eÒ‡Â ,‰˙Èn‰ ÌBiÓ ÌBÈ26. ƒ«ƒ»¿»»∆¿»¬ƒ»¿»ƒ

להסתפר 24) לו שאסור שלשים, אבילות נוהג הוא ועדיין
ה"ג. פ"ו, לעיל כמבואר נוהג 25)בהם, אינו וביו"ט

שלו  שלישי כשחל מודים "הכל ב): יט, (מו"ק כלל אבילות
ומפרש  הערב". עד ברחיצה שאסור הרגל, ערב להיות
מועד  של חולו עד ימתין או בצונן, רוחץ ולערב רש"י:
שלו" שלישי "כשחל שם: שאמרו ואע"פ בחמין, וירחץ
ששי, יום אפילו הדין הוא שם: הרי"ף העיר כבר - וכו'

שלו. אבילות שלמה לא עדיין לעיל 26)שהרי המנויים
ה"ב. פ"ו,

.Ê‡e‰ È¯‰Â ,Ï‚¯‰ ·¯Úa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁ»¿ƒƒ∆ƒ¿¿∆∆»∆∆«¬≈
˙aL27Ál‚Ï ¯zÓe .ÌÈLÏL ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - «»»¿»ƒ∆¿≈«¿ƒÀ»¿«≈«

„ÚBn‰ CB˙a28BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,‰È‰ Òe‡ È¯‰L , ¿«≈∆¬≈»»»¿ƒ∆¿»
˙aLa Ál‚Ï29˙¯ˆÚ ¯Á‡ Ál‚Ó ÔÎÂ .30¯Á‡ B‡ ¿«≈«¿«»¿≈¿«≈«««¬∆∆««

˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡…̄«»»¿«ƒƒ∆¬≈»¿»¿≈«
‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ál‚Ï BÏ LÈÂ ,ÌÈLÏL31. ¿ƒ¿≈¿«≈«¿»≈∆ƒ¿∆

בה.27) להסתפר לו המועד.28)שאסור בחול
פ"ז 29) יו"ט, בהל' כמבואר במועד, בגילוח מותר ואנוס

ב). יז, (מו"ק ערב 30)הי"זֿיח בשבת, שלו שביעי בשחל
לגלח 31)עצרת. "מותר ב) יט, (שם האומר שאול, כאבא

הרגל". אחר

.ÁÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï - Ï‚¯‰ CB˙a B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈¿»∆∆…»»»»
ÏÏk ˙eÏ·‡32¯Á‡Ï ‡l‡ .Ï‚¯a ˙eÏ·‡ ‚‰B BÈ‡Â , ¬≈¿»¿≈≈¬≈»∆∆∆»¿««

È¯·c Ïk Ô‰a ‚‰BÂ ,‰Ú·L ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ï‚¯‰»∆∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿≈»∆»ƒ¿≈
˙eÏ·‡33‰¯e·w‰ ÌBiÓ ÌÈLÏL ‰BÓe .34‚‰BÂ , ¬≈∆¿ƒƒ«¿»¿≈

.ÌÈLÏL ˙B¯Êb ÏÎa ÌÈLÏM‰ ¯‡Laƒ¿»«¿ƒ¿»¿≈¿ƒ
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א): ד, (כתובות שאמרו ואע"פ כלל". אבילות עליו חלה
צנעא  של דברים אבל במועד, אבלות אין שאמרו "אע"פ
גירסת  וכן במועד, ולא: בשבת, שם: רבינו גירסת - נוהג"
שדברים  פוסק א סעיף שצט סי' וביו"ד שם. המאור' 'בעל
הגמרא  וכגירסת ברגל, אפילו אבילות בהם נוהג שבצנעה
וראה  ה"ה. פ"ג, מו"ק בירושלמי וכן שלפנינו. בכתובות

נוהגין. דלא ד"ה ב יט, למו"ק יט,13)ב'תוספות' מו"ק
ויום  השנה "ראש אומר: גמליאל ורבן מפסיקים", "רגלים א
אחד, יום "אפילו א כ, שם וראה כרגלים". הכיפורים
לשבעה  "אפשר נימקו: שם ובירושלמי אחת". שעה ואפילו
לשבעה  איֿאפשר אבל מפסקת), היא (=ולפיכך רגל בלא
לעולם  תמצא לא רגל, כמו תפסיק השבת ואם שבת". בלא

שבעה. הכיפורים.14)אבילות יום לפני מתו קבר אם
השנה 15) ראש אומרים: ואין שלשים. גזירת להשלים

גזירת  יפסיק שלאחריו ויוהכ"פ שבעה, גזירת הפסיק
גזירת  ממנו ובטלה יוהכ"פ לפני מתו כשקבר או שלשים.
כמבואר  שלשים, גזירת ויבטל הסוכות חג יבוא שבעה,
אחת, באבילות הפסקות שתי עושים אין כי ה"ה? בסמוך
הפסקת  בגלל כדרכה, אבילות ימי שבעה מנה ולא הואיל
שלשים  גזירת כרגיל למנות עליו מעתה הראשון, הרגל
פ"ג  למו"ק ברא"ש הובא הראב"ד, ע"פ (כסףֿמשנה לפחות
אחד  יום שהרי כאן", יש "שיבוש קורא: והראב"ד כח). אות
עצמו  השנה וראש כשבעה, הוא הרי השנה ראש לפני
לגזירת  נשארו ולא יום עשר ארבעה כאן הרי שבעה,
פוסק  ב כד, במו"ק ואמנם יום! עשר ששה אלא שלשים
שדוקא  שם, אושעיא כרבי סובר רבינו אולם פפא, רב כך
כל  תשלומין לה שיש כשבעה, נמנית השבועות) (חג עצרת
מביא  הראשון, ביום חגיגתו קרבנות הביא לא (שאם שבעה
זה  טעם שאין ויוהכ"פ, השנה ראש אבל שבעה), כל והולך
ודי  כשבעה, נמנים אינם כלל, בהם חוגגים שאין בהם, שייך
(לחםֿ כרגלים שלשים או שבעה גזירת שיפסיקו להם

העולה 16)משנה). סוכות של או פסח של כרגל דינה
ימים. המצות 17)לשבעה "בחג טז) טז, (דברים שנאמר

לו  יש המצות חג מה - הסוכות" ובחג השבועות ובחג
החג  קרבנות והביא חג לא (=שאם שבעה כל תשלומין
יש  השבועות חג אף הרגל), כל את חוגג הראשון ביו"ט,
שצט  סי' יו"ד ובשו"ע ב). כד, (מו"ק שבעה כל תשלומין לו
רגלים  כשלש דינם ויוהכ"פ שראשֿהשנה פוסק, ו סעיף
השנה, ראש לפני אחת שעה נהג ואם האבילות. לבטל
שלשים, גזירת מבטל ויוהכ"פ שבעה, גזירת ממנו בטלה
ט, סעיף שם כמבואר כלום, מונה אינו הכיפורים יום ואחרי
ולא  אחת, באבילות אפילו הפסקות שתי שעושים באופן

יד. אות לעיל שהוזכרה הראב"ד, כדעת

.„‚Á‰ ¯Á‡ ‰BÓ - ˙Bkq‰ ‚Á Ì„˜ B˙Ó ˙‡ ¯·»̃«∆≈…∆««À∆««∆»
ÈÙa Ï‚¯ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL È¯‰L ;„·Ïa ÌÈÓÈ ‰ÚLzƒ¿»»ƒƒ¿«∆¬≈¿ƒƒ¬∆∆∆∆ƒ¿≈
,‰Ú·L ˜ÈÒÙÓ ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ‡ˆÓÂ ,BÓˆÚ«¿¿ƒ¿»»ƒ«¿ƒƒ¿»
È¯‰ - „Á‡ Ï‚¯ ‚Á ÏL ÈÈÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ¿ƒ¿«¿≈∆»¿ƒƒ∆«∆∆∆»¬≈

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡18. ∆»¿∆¿ƒ

שם.18) מו"ק

.‰ÔÓ Ï‚¯ Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈ƒ¿«»ƒ…∆∆∆ƒ

‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡ ÌÈÏ‚¯‰»¿»ƒ…∆…«»»¿«ƒƒ»¿»
ÌÈLÏL ˙¯Ê‚19·BË ÌBÈ ·¯Úa ÒaÎÏe ¯tÒÏ ¯zÓe . ¿≈«¿ƒÀ»¿«≈¿«≈¿∆∆

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Úa B‡20BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜nL ,21, ¿∆∆«ƒƒ∆ƒ¿»«¿À
Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ì‡Â .ÌeÏk Ì‰È¯Á‡Ï ‰BÓ BÈ‡Â¿≈∆¿«¬≈∆¿¿ƒ«»ƒ¿«ƒ
- ÌBÈ ÌÈLÏL Ï‚¯‰ Ì„˜ e˙Ó elÙ‡ ,Ïa‡˙Ó ‡e‰ƒ¿«≈¬ƒ≈…∆»∆∆¿ƒ

Ú¯t ÁlLiL „Ú Ál‚Ó BÈ‡22Ba e¯Ú‚iL „Ú B‡ ≈¿«≈««∆¿««∆««∆ƒ¿¬
‰Ê ¯·c ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÌÈÏ‚¯‰ ÔÈ‡Â ,ÂÈ¯·Á23. ¬≈»¿≈»¿»ƒ«¿ƒƒ»»∆

כ.19) יט, החמה 20)שם שקיעת לפני מנחה תפילת אחר
וכשמיני,21)(רדב"ז). כשביעי נחשב ולכאן, לכאן ועולה

(שם  יום אותו בקצת שלשים גזירת נהג כאילו הוא והרי
לעיל 22)וברש"י). ראה מדאי, יותר ארוך שיער יגדל

תלוי 23)פ"ו. שהוא דבר "כל ה"ח: פ"ג, שם ירושלמי
פרע, שישלח עד כאן, ברם מפסיק. הרגל - ושלשים בשבעה
ב  כב, למו"ק ב'תוספות' וראה חבריו". בו שיגערו עד או

שיגערו. עד ד"ה

.Â¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ï‚¯‰ ·¯Úa BlL ÈML ÏÁ»ƒƒ∆¿∆∆»∆∆¿≈»ƒ«
epnÓ ‰ÏËa ‡ÏÂ ,Ál‚Ó BÈ‡ - ÈLÈÏL B‡ ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ≈¿«≈«¿…»¿»ƒ∆

„·Ïa ‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‡l‡24CeÒÏÂ ıÁ¯Ï ¯zÓ BÈ‡Â . ∆»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿≈À»ƒ¿…¿»
·BË ÌBÈ ÒkiL „Ú ¯·c ˙BOÚÏÂ25˜ÈÒÙÓ ·BË ÌBÈÂ . ¿«¬»»«∆ƒ»≈¿«¿ƒ

,‰Ú·M‰ ¯‡LÌÈLÏL Ïk ÌÈÏLÓ ·BË ÌBÈ ¯Á‡Ïe ¿»«ƒ¿»¿«««¿ƒ»¿ƒ
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ÏÎa Ô‰a ¯eÒ‡Â ,‰˙Èn‰ ÌBiÓ ÌBÈ26. ƒ«ƒ»¿»»∆¿»¬ƒ»¿»ƒ

להסתפר 24) לו שאסור שלשים, אבילות נוהג הוא ועדיין
ה"ג. פ"ו, לעיל כמבואר נוהג 25)בהם, אינו וביו"ט

שלו  שלישי כשחל מודים "הכל ב): יט, (מו"ק כלל אבילות
ומפרש  הערב". עד ברחיצה שאסור הרגל, ערב להיות
מועד  של חולו עד ימתין או בצונן, רוחץ ולערב רש"י:
שלו" שלישי "כשחל שם: שאמרו ואע"פ בחמין, וירחץ
ששי, יום אפילו הדין הוא שם: הרי"ף העיר כבר - וכו'

שלו. אבילות שלמה לא עדיין לעיל 26)שהרי המנויים
ה"ב. פ"ו,

.Ê‡e‰ È¯‰Â ,Ï‚¯‰ ·¯Úa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁ»¿ƒƒ∆ƒ¿¿∆∆»∆∆«¬≈
˙aL27Ál‚Ï ¯zÓe .ÌÈLÏL ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - «»»¿»ƒ∆¿≈«¿ƒÀ»¿«≈«

„ÚBn‰ CB˙a28BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,‰È‰ Òe‡ È¯‰L , ¿«≈∆¬≈»»»¿ƒ∆¿»
˙aLa Ál‚Ï29˙¯ˆÚ ¯Á‡ Ál‚Ó ÔÎÂ .30¯Á‡ B‡ ¿«≈«¿«»¿≈¿«≈«««¬∆∆««

˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡…̄«»»¿«ƒƒ∆¬≈»¿»¿≈«
‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ál‚Ï BÏ LÈÂ ,ÌÈLÏL31. ¿ƒ¿≈¿«≈«¿»≈∆ƒ¿∆

בה.27) להסתפר לו המועד.28)שאסור בחול
פ"ז 29) יו"ט, בהל' כמבואר במועד, בגילוח מותר ואנוס

ב). יז, (מו"ק ערב 30)הי"זֿיח בשבת, שלו שביעי בשחל
לגלח 31)עצרת. "מותר ב) יט, (שם האומר שאול, כאבא

הרגל". אחר

.ÁÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï - Ï‚¯‰ CB˙a B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈¿»∆∆…»»»»
ÏÏk ˙eÏ·‡32¯Á‡Ï ‡l‡ .Ï‚¯a ˙eÏ·‡ ‚‰B BÈ‡Â , ¬≈¿»¿≈≈¬≈»∆∆∆»¿««

È¯·c Ïk Ô‰a ‚‰BÂ ,‰Ú·L ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ï‚¯‰»∆∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿≈»∆»ƒ¿≈
˙eÏ·‡33‰¯e·w‰ ÌBiÓ ÌÈLÏL ‰BÓe .34‚‰BÂ , ¬≈∆¿ƒƒ«¿»¿≈

.ÌÈLÏL ˙B¯Êb ÏÎa ÌÈLÏM‰ ¯‡Laƒ¿»«¿ƒ¿»¿≈¿ƒ
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וכמו 32) יא. אות לעיל כמבואר שבצנעה, בדברים אפילו
שברגל  דאמר: מאן ד"ה ב כג, במו"ק ה'תוספות' שכתבו

כלל. בה להתאבל ואין בחגך" "ושמחת שם 33)נאמר:
וכן  שם. כמבואר אחרים, ע"י נעשית שמלאכתו אלא א, כ,
המת, למיתת שבעה "ולכשיכלו ב: סעיף שצט סי' ביו"ד
נעשית  מלאכתו האבילות, ימי שבעת כלו לא שעדיין אע"פ

בבתיהם". אחרים שם.34)ע"י

.ËÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚL ˙BÓB˜n‰35‰BÓ - «¿∆ƒ¿≈»ƒƒ∆
ÔB¯Á‡‰ ÈL ·BË ÌBiÓ ‰Ú·M‰36BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»ƒ≈ƒ»«¬««ƒ∆≈

˙eÏ·‡ ‚‰B37ÔÓ BÏ ‰ÏBÚ - ‡e‰ Ì‰È¯·cÓe ÏÈ‡B‰ . ≈¬≈ƒƒƒ¿≈∆∆ƒ
ÔÈn‰38‰BÓe .„·Ïa ÌÈÓÈ ‰ML ÂÈ¯Á‡ ‰BÓe , «ƒ¿»∆«¬»ƒ»»ƒƒ¿«∆

e¯Ó‡L BÓk ,‰¯e·w‰ ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL39. ¿ƒƒ«¿»¿∆»«¿

ביתֿדין 35) שלוחי שאין ישראל, מארץ הרחוקים המקומות
לפי  הספק, מפני ימים שני עושים היו אליהם, מגיעים
יום  איזה החודש את ביתֿדין בו שקבעו יום יודעים שאינם
הי"א. פ"ג החודש, קידוש בהל' רבינו מלשון הוא,

אלא 36) קדוש אינו התורה שמן מדרבנן, אלא אינו קדושתו
בקביעת  בקיאים שאנו בזמננו, וביחוד בלבד, הראשון היום

ה"ו. פ"ה שם ראה בימים 37)החודש. המת קברו אם
בסמוך  יתבאר דינו שני, ביוםֿטוב קברוהו אם אבל שלפניו,

רפט.38)ה"י. דף פ"ג למו"ק, ה"ח.39)רי"ף לעיל

.È·BË ÌBÈ ‡e‰L ,ÈL ·BË ÌBÈa B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈¿≈ƒ∆
ÔB¯Á‡‰40˙¯ˆÚ ÏL ÈL ·BË ÌBÈa B‡ ,41Ba ‚‰B - »«¬¿≈ƒ∆¬∆∆≈

ÌBÈ ˙eÏ·‡Â ,Ì‰È¯·cÓ ÈL ·BË ÌBÈÂ ÏÈ‡B‰ .˙eÏ·‡¬≈ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈∆«¬≈
‰¯Bz ÏL ÔBL‡¯42Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ ‰ÁcÈ -43ÈtÓ ƒ∆»ƒ»∆¬≈∆ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰¯Bz ÏL ‰OÚ44ÏL ÈL ·BË ÌBÈa ¯·˜ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆»¬»ƒ»«¿≈ƒ∆

ÌBÈk Ô‰ÈML ;˙eÏ·‡ Ba ‚‰B BÈ‡ - ‰M‰ L‡…̄«»»≈≈¬≈∆¿≈∆¿
Ô‰ CB¯‡45L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL ÌÚhÓ ,46. »≈ƒ««∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«…∆

החג,40) התחלת של שני ליו"ט בניגוד סוכות, או פסח של
ה"ח. כלעיל אבילות, בו נוהג השבועות,41)שאינו חג
לארץ. ובחוץ ימים שני אלא לו פ"א,42)שאין לעיל ראה

שני.43)ה"א. יו"ט של החג האבילות,44)שמחת
בעיני  הייטב היום חטאתי "ואכלתי יט) י, (ויקרא ככתוב
עשה  וידחה (=האבל) דיחיד, עשה "יבוא שם). (רי"ף ה'"
תורה, מדין עליהם שמתאבל מתים בששה זה וכל דרבנן".
אחיו  או אשתו, כגון מדבריהם, עליהם שהוסיפו אלה אבל
ביו"ט  עליהם מתאבלים אין - ה"א) פ"ב, לעיל (ראה מאמו
רבים  של 'עשה' יבוא תורה, של 'עשה' בהם אין שהרי שני,
(כסףֿ מדבריהם יחיד של 'עשה' וידחה מדבריהם, (=רגל)

הרמב"ן). בשם ראשון.45)משנה כיו"ט ודינו
ואפילו 46) ימים, שני אותו עושים והיו "הואיל ה"ח: פ"ה,

ישראל  ארץ בני אפילו - עושים שיהיו התקינו הראיה, בזמן
החשבון". על שקובעים הזה בזמן ימים, שני תמיד אותו -
שלא  לפי הראיה, בזמן אפילו ימים שני אותו שעשו והטעם,
השלוחים  שאין החודש, את ביתֿדין בו שקבעו יום ידעו
בזה  "נולדה ב ד, ביצה וראה ה"ז), (שם ביוםֿטוב יוצאים
פ"א  יו"ט, בהל' וכן הם, ארוך אחד שכיום בזה", אסורה
עולה  השנה ראש של שני יו"ט אין הרדב"ז, ולדעת הכ"ד.
כיו"ט  ודינו הוא, ארוך אחד כיום שהרי שבעה, למנין לו

לא  שנוהגים פסק, יג סעיף שצט סי' יו"ד ובשו"ע ראשון.
אפילו  מת, שום על גלויות של שני יו"ט בשום להתאבל
שום  שאין האומרים כדעת שסוברים וקבורה, מיתה יום הוא

לשנות". ואין פשוט המנהג "וכן התורה, מן אבילות

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
בחנוכה 1) והספד אבילות המועד. בחול אבילות דיני

המת, על אבל לעורר שלא חדשים. ובראשי ובפורים
חתן  לנישואי המשתה ימי שבעת לחג. קודם יום שלושים
ומת  נשואיו, סעודת צרכי כל שהכין חתן כרגל. דינם וכלה

דינו. מה - לחופה שייכנס קודם מת לו

.‡„ÚBna ˙eÏ·‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡2B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜ , ««ƒ∆≈¬≈«≈≈««≈
BÙ˙k ıÏBÁÂ „ÚBna3ÌÁÏ ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·Óe .4 «≈¿≈¿≈«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆∆

„ÚBna5,·BË ÌBÈa Ï·‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa el‡ Ïk . «≈»≈¿À∆≈¬»¿
ÈL ·BË ÌBÈa elÙ‡6‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ¬ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿…¿ƒ¿…

.ÔÈ¯·Ó«¿ƒ

של 2) 'עשה' ואין בחגך", "ושמחת יד) טז, (דברים שנאמר
ב), יד, קטן (מועד רבים של 'עשה' דוחה יחיד אבילות

ה"ח. פ"י, לעיל עד 3)וראה החלוק מן זרועו מוציא
ה"ג. פ"ח, לעיל רבינו כלשון וזרועו, כתיפו שיתגלה

ביום 4) לאכול אסור שהאבל אחרים, משל אותם מאכילים
ה"ט. פ"ד, לעיל ראה משלו, לאבלו כד,5)הראשון מו"ק

ה"ט,6)ב. פ"י לעיל ראה מדבריהם, אלא שאינו
מת  לגבי שני יו"ט א): ו, (ביצה שאמרו ואע"פ ובביאורנו.
כגון  עצמו, המת בצרכי אלא זה אין - חכמים עשאוהו כחול
החיים  צרכי היא הקריעה אבל תכריכין, לו לתפור או לקברו
ונקבר  מת ואם ברדב"ז). וכן שם, (ר"ן המתאבלים של
כשיתחיל  יו"ט אחרי עד המועד בחול לקרוע אין ביו"ט,
שעת  ולא חימום, שעת אינו שחולֿהמועד להתאבל,
זמן  עד תידחה ביו"ט, הקריעה שנדחית ומכיון שמועה,
אברהם" ב"מגן וכן (משנהֿלמלך, החג לאחר שהוא האבל,

הכ"ג. פ"ו יו"ט, הל' והשווה ג). ס"ק תקמז סי' או"ח

.·ÌÈ·B¯w‰ ‡l‡ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ „ÚBna ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ«≈¿…¿ƒ∆»«¿ƒ
Ï·‡a ÔÈ·iÁL7ÌÎÁ‰ ÏÚ ıÏBÁ‰Â Ú¯Bw‰ B‡ ,8B‡ ∆«»ƒ¿≈∆«≈«¿«≈«∆»»
¯Lk Ì„‡ ÏÚ9˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ B‡ , «»»»≈ƒ∆»»≈ƒ¿«¿ƒ«

‰ÓL10Ïk‰ ÔÈ¯·Óe .11CB˙Ï „ÚBna ÌÎÁ‰ ÏÚ ¿»»«¿ƒ«…«∆»»«≈¿
‰·Á¯‰12ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nL C¯„k ,13Ïk‰L ; »¿»»¿∆∆∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆«…

ÂÈÏÚ ÌÈÏ·‡14. ¬≈ƒ»»

מפני 7) לקרוע ורוצים לקרוע, חייבים שאינם לאלה פרט
ב). כד, (מו"ק שאסורים העיר 8)הכבוד, על הממונה

ב). כב, שם (רש"י הוראה ממנו חשוד 9)ומבקשים שאינו
שאינו  אע"פ מצוה, ביטול שום על ולא עבירה שום על
ו). סעיף שמ, סי' יו"ד השו"ע (לשון בתורה גדול

לקרוע 10) חייבים אלה כל ועל כשר, אדם אינו ואפילו
פ"ט, לעיל והשווה א. כה, במו"ק כמבואר במועד, וקורעים
קרובה  שמועה "שמע ג סעיף תא סי' ביו"ד וראה הי"א.
לקרוע". חייב - המועד בחול למיתתו) יום שלושים (=תוך

סעודתו 11) ומחליף חבירו את מאכיל אחד וכל הכל. את
שהיו  ב) כז, (מו"ק יוסף ורב ברבה שמצינו כמו עמו,
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לזה. זה סעודותיהם העיר.12)מחליפים על 13)ככר
בכתובות  כמבואר ברחבה, אותם מברים שהיו קרובם, מות

שם. וברש"י ב א),14)ח, כה, (מו"ק כקרוביו" "שהכל
הי"א. פ"ט, לעיל והשווה

.‚‡l‡ ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡ - „ÚBna ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nLk¿∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ«≈≈«¿ƒ∆»
˙BÙe˜Ê ˙BhÓ ÏÚ15ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «ƒ¿¿≈¿ƒƒ¿«¬≈ƒ

„ÚBna16‰¯eMa ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡ ,17ÔÈ¯ËBÙe ÔÈÓÁÓe18. «≈¬»¿ƒ«»¿«¬ƒ¿ƒ
‰hn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â19˙‡ ÏÈ‚¯‰Ï ‡lL ,·BÁ¯a ¿≈«ƒƒ∆«ƒ»»¿∆…¿«¿ƒ∆

„tÒ‰‰20˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a ¯eÒ‡ „ÚBn‰L ;21ÔÎÂ . «∆¿≈∆«≈»¿∆¿≈¿«¬ƒ¿≈
Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ÌÈËwÏÓ ÔÈ‡22Ï·‡L ,„ÚBna ≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ«≈∆≈∆

BÏ ‡e‰23ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;24ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿≈»ƒ«¿»¿ƒ¿≈≈
‰kÁa ˙n‰ ˙‡ ÔÈ„ÈtÒÓ25ÌÈ¯eÙ·e26ÈL‡¯a ‡ÏÂ «¿ƒƒ∆«≈«¬À»¿ƒ¿…¿»≈

ÌÈL„Á27˙eÏ·‡ È¯·c Ïk Ô‰a ÔÈ‚‰B Ï·‡ ,28¯zÓe . √»ƒ¬»¬ƒ»∆»ƒ¿≈¬≈À»
Ô‰È¯Á‡Ïe ÌÈ¯eÙe ‰kÁ ÈÙÏ „tÒÏ29. ƒ¿…ƒ¿≈¬À»ƒ¿«¬≈∆

על 15) אלא אוכלים האבלים שאין החול, לימי בניגוד
הראשון  שביום ה"ט, פ"ד לעיל ראה לארץ, כפויות מיטות
במועד  ואילו כפויה, מיטה על לישב האבל חייב לאבלו
כפיית  שאין ב). כד, (שם זקופה מיטה על האבל אוכל
וראה  שם), יוסף' ('נמוקי כלל במועד נוהגת המיטה
שאין  אומר: היה שרש"י שכבר, ד"ה א כ, שם ב'תוספות'
אבילות. בה ואין הואיל ברגל, הבראה עושים

ואמר 16) אחד ועמד ברחוב, כולם עמדו מהלוויה, כשחזרו
נחמות  "בעל בה: ומסיים לנחמם, לאבלים מיוחדת ברכה
וראה  ב), ח, (כתובות אבלים" מנחם ברוך אתכם, ינחם
א). כז, (מו"ק אבלים אין ד"ה שם וברש"י ב כג, במגילה
אין  ביותר, פומבי במקום ברחבה, היא זו וברכה והואיל

(רדב"ז). המועד בחול המת,17)לאמרה את המלווים
הקברות  בית בצד בשורה עומדים מהקבורה, כשחוזרים

ה"א. פי"ג, לקמן ראה האבלים, המנחמים 18)לנחם את
שם). (מו"ק האבל של לביתו ילכו ולא לביתם,

עליה.19) מוטל מוליכים 20)שהמת "אין זה ומטעם שם,
הקבר  כל שיהיה עד בחולֿהמועד לביתֿהקברות המת

א). סעיף תא, סי' (יו"ד ומזומן" שהמועד 21)מתוקן
ב). יז, (תענית בו לשמוח שחייב להוליכן 22)כיו"ט,

אבותם. בקברות לקברן אחר לו 23)למקום יש צער
א). ח, (מו"ק לקיטתן כ"כ 24)בשעת בהם שמח שאינו

בלקיטתן. צער לו יש ובוודאי אבותם, בקברות לקברם
שאר  שעצמות מפרש: ח, אות תג סי' ליו"ד וב'פרישה'
ובמס' לכבדם. חייב שאינו מפני ללקט אסור ודאי קרוביו
מיתתו, בשעת עליו שקורעים "כל שנינו: פי"ב, שמחות
ה"ח. פי"ב, לקמן וראה עצמות". ליקוט בשעת עליו קורעים

ב.25) כא, ט,26)שבת (אסתר בהם שנאמר ב ה, מגילה
ושמחה". משתה ימי אותם "לעשות ב 27)כב) יז, תענית

הוא". יוםֿטוב גופו כרגלים 28)"ראשֿחודש שאינם
אבילות  שאין כשבת, אינם וגם האבילות, את המפסיקים
ומטפחות  מענות נשים ב): כח, (מו"ק אמרו והרי בה, נוהגת
והרמ"א  ה). ס"ק תרצו סי' לאו"ח הגר"א (ביאור בהם
אלא  בפורים נוהגת אבילות שאין מסכם: שם באו"ח

בלבד. שבצנעה ב)29)בדברים יז, (תענית שאמרו אע"פ
להספיד  (=שלא תענית במגילת הכתובים האלה "הימים

ו  וחנוכה אסורים"בהם, ולאחריהם, לפניהם בכללם), פורים
ואע"פ  תענית", מגילת "בטלה ב) יח, (ר"ה אמרו כבר -
להם  הכוונה - בטלו לא ופורים חנוכה ב): יט, (שם שאמרו
עדיפים  שאינם ולאחריהם, שלפניהם לימים ולא עצמם,

(כסףֿמשנה). שבטלו המגילה ימי משאר

.„˙BÁtËÓ ‡Ï Ï·‡ ˙BpÚÓ - „ÚBna :ÌÈLp‰30; «»ƒ«≈¿«¬»…¿«¿
˙BpÚÓ - ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯·e31 ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿«

.‰Êa ‡ÏÂ ‰Êa ‡Ï ˙BB˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .˙BÁtËÓe¿«¿¬»≈¿¿…»∆¿…»∆
˙BÁtËÓ ‡ÏÂ ˙BpÚÓ ‡Ï - ˙n‰ ¯a˜32. ƒ¿««≈…¿«¿…¿«¿

כף.30) אל כף הבאה.31)מספקות בהלכה בסמוך יתבאר
ב.32) כח, מו"ק

.‰˙Á‡k ˙BBÚ ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡33?‰pÈ˜ . ≈∆ƒ∆À»¿««ƒ»
‰„nÏÂ :¯Ó‡pL .‰È¯Á‡ ˙BBÚ ÔlÎÂ ˙¯ÓB‡ ˙Á‡L∆««∆∆¿À»«¬∆»∆∆¡«¿«≈¿»

‰pÈ˜ d˙eÚ¯ ‰M‡Â ,È‰ ÌÎÈ˙·34ÌÈ¯·c ‰na . ¿…≈∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ»«∆¿»ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏz Ï·‡ ;e˙nL ÌÚ‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»»»∆≈¬»«¿ƒ»»
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„ÚBna B˙B‡ ÌÈ„ÙBÒ - ˙nL∆≈¿ƒ«≈¿≈»ƒ«

ÌÈL„Á ÈL‡¯Â ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa35ÌBÈa ‡Ï Ï·‡ , «¬À»¿ƒ¿»≈√»ƒ¬»…¿
ÈL ·BË36‡l‡ el‡ ÌÈÓÈa B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ≈∆»

ÂÈÙa37B˙ÚeÓL ÌBÈÂ .„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ - ¯a˜ .38- ¿»»ƒ¿«¬ƒ¿∆¿≈¿¿»
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒÂ ,‡e‰ ÂÈÙ·kƒ¿»»¿¿ƒ««ƒ∆ƒ

‰˜BÁ¯39. ¿»

ונהי.33) קינות בדברי קולן מלמדת 34)מרימות שאחת
תענה  מה חברתה תדע תתחיל, כשהיא קינה, חברתה את

לחול35ֿ)(שם). בניגוד מלאכה, בעשיית מותרים שהם
ב). כז, (שם במלאכה שאסור גלויות,36)המועד של

התורה  מן בו להספיד שאסור ראשון, יו"ט במקום שהוא
לפנינו.37)(כסףֿמשנה). מוטל והוא שנקבר, טרם

הכ"ב. פ"ז יו"ט, הל' השמועה 38)והשווה שהגיעה
מת. פלוני כז,39)שחכם (מו"ק למותו יום שלשים לאחר

וראה  רחוקה". שהיא "אע"פ מודגש: אינו ששם אלא ב),
בזה. אחרת שיטה שם יוסף' ב'נמוקי

.Â‰M‡ ¯¯BÚz ‡Ï40Ì„˜ ÌBÈ ÌÈLÏL dlL ˙Ó ÏÚ …¿≈ƒ»«≈∆»¿ƒ…∆
ÌÈÂc Ì‰Â ‚Á‰ ‡B·È ‡lL È„k ,‚ÁÏ41˙n‰ ÔÈ‡L ; ∆»¿≈∆…»∆»¿≈»ƒ∆≈«≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌBÈ ÌÈLÏL ·l‰ ÔÓ ÁkzLÓƒ¿«≈«ƒ«≈¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‚ÁÏ CeÓÒ ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;ÔLÈ ˙Óa¿≈»»¬»ƒ≈¿¿ƒ»∆»

˙¯¯BÚÓ -42. ¿∆∆

רבים,40) ימים זה שמת מתה, על לערער ספדן תביא לא
שצועק  הספדן, שחוזר כדרך המת, קרובי אחרי לחזור
הולך  עליו דוה שלבו ומי לב, מרי כל עמי בכו בואו ואומר:
שם). וברע"ב מ"ה, פ"א (מו"ק קרובו על ומספיד

"כדי 41) הכ"ד: פ"ו יו"ט, בהל' רבינו וכדברי ב. ח, מו"ק
מזכרון  וכואב דואג ולבו נעצב, והוא הרגל יבוא שלא
וכו'" שיעורר לאדם "ואסור לשון רבינו תפס ושם הצער".
לא  לשון: רבינו נקט וכאן קטן, במועד המשנה כלשון
"לא  ה"ה: פ"א שם הירושלמי לשון ע"פ וכו', אשה תעורר
במועד". חיבורה) שהוא בעלה, (=אבל לוייתה אשה תעורר
בכי  מעוררים שהיו מנהגם לפי זה כל הכסףֿמשנה: וכתב
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לזה. זה סעודותיהם העיר.12)מחליפים על 13)ככר
בכתובות  כמבואר ברחבה, אותם מברים שהיו קרובם, מות

שם. וברש"י ב א),14)ח, כה, (מו"ק כקרוביו" "שהכל
הי"א. פ"ט, לעיל והשווה

.‚‡l‡ ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡ - „ÚBna ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nLk¿∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ«≈≈«¿ƒ∆»
˙BÙe˜Ê ˙BhÓ ÏÚ15ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «ƒ¿¿≈¿ƒƒ¿«¬≈ƒ

„ÚBna16‰¯eMa ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡ ,17ÔÈ¯ËBÙe ÔÈÓÁÓe18. «≈¬»¿ƒ«»¿«¬ƒ¿ƒ
‰hn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â19˙‡ ÏÈ‚¯‰Ï ‡lL ,·BÁ¯a ¿≈«ƒƒ∆«ƒ»»¿∆…¿«¿ƒ∆

„tÒ‰‰20˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a ¯eÒ‡ „ÚBn‰L ;21ÔÎÂ . «∆¿≈∆«≈»¿∆¿≈¿«¬ƒ¿≈
Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ÌÈËwÏÓ ÔÈ‡22Ï·‡L ,„ÚBna ≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ«≈∆≈∆

BÏ ‡e‰23ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;24ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿≈»ƒ«¿»¿ƒ¿≈≈
‰kÁa ˙n‰ ˙‡ ÔÈ„ÈtÒÓ25ÌÈ¯eÙ·e26ÈL‡¯a ‡ÏÂ «¿ƒƒ∆«≈«¬À»¿ƒ¿…¿»≈

ÌÈL„Á27˙eÏ·‡ È¯·c Ïk Ô‰a ÔÈ‚‰B Ï·‡ ,28¯zÓe . √»ƒ¬»¬ƒ»∆»ƒ¿≈¬≈À»
Ô‰È¯Á‡Ïe ÌÈ¯eÙe ‰kÁ ÈÙÏ „tÒÏ29. ƒ¿…ƒ¿≈¬À»ƒ¿«¬≈∆

על 15) אלא אוכלים האבלים שאין החול, לימי בניגוד
הראשון  שביום ה"ט, פ"ד לעיל ראה לארץ, כפויות מיטות
במועד  ואילו כפויה, מיטה על לישב האבל חייב לאבלו
כפיית  שאין ב). כד, (שם זקופה מיטה על האבל אוכל
וראה  שם), יוסף' ('נמוקי כלל במועד נוהגת המיטה
שאין  אומר: היה שרש"י שכבר, ד"ה א כ, שם ב'תוספות'
אבילות. בה ואין הואיל ברגל, הבראה עושים

ואמר 16) אחד ועמד ברחוב, כולם עמדו מהלוויה, כשחזרו
נחמות  "בעל בה: ומסיים לנחמם, לאבלים מיוחדת ברכה
וראה  ב), ח, (כתובות אבלים" מנחם ברוך אתכם, ינחם
א). כז, (מו"ק אבלים אין ד"ה שם וברש"י ב כג, במגילה
אין  ביותר, פומבי במקום ברחבה, היא זו וברכה והואיל

(רדב"ז). המועד בחול המת,17)לאמרה את המלווים
הקברות  בית בצד בשורה עומדים מהקבורה, כשחוזרים

ה"א. פי"ג, לקמן ראה האבלים, המנחמים 18)לנחם את
שם). (מו"ק האבל של לביתו ילכו ולא לביתם,

עליה.19) מוטל מוליכים 20)שהמת "אין זה ומטעם שם,
הקבר  כל שיהיה עד בחולֿהמועד לביתֿהקברות המת

א). סעיף תא, סי' (יו"ד ומזומן" שהמועד 21)מתוקן
ב). יז, (תענית בו לשמוח שחייב להוליכן 22)כיו"ט,

אבותם. בקברות לקברן אחר לו 23)למקום יש צער
א). ח, (מו"ק לקיטתן כ"כ 24)בשעת בהם שמח שאינו

בלקיטתן. צער לו יש ובוודאי אבותם, בקברות לקברם
שאר  שעצמות מפרש: ח, אות תג סי' ליו"ד וב'פרישה'
ובמס' לכבדם. חייב שאינו מפני ללקט אסור ודאי קרוביו
מיתתו, בשעת עליו שקורעים "כל שנינו: פי"ב, שמחות
ה"ח. פי"ב, לקמן וראה עצמות". ליקוט בשעת עליו קורעים

ב.25) כא, ט,26)שבת (אסתר בהם שנאמר ב ה, מגילה
ושמחה". משתה ימי אותם "לעשות ב 27)כב) יז, תענית

הוא". יוםֿטוב גופו כרגלים 28)"ראשֿחודש שאינם
אבילות  שאין כשבת, אינם וגם האבילות, את המפסיקים
ומטפחות  מענות נשים ב): כח, (מו"ק אמרו והרי בה, נוהגת
והרמ"א  ה). ס"ק תרצו סי' לאו"ח הגר"א (ביאור בהם
אלא  בפורים נוהגת אבילות שאין מסכם: שם באו"ח

בלבד. שבצנעה ב)29)בדברים יז, (תענית שאמרו אע"פ
להספיד  (=שלא תענית במגילת הכתובים האלה "הימים

ו  וחנוכה אסורים"בהם, ולאחריהם, לפניהם בכללם), פורים
ואע"פ  תענית", מגילת "בטלה ב) יח, (ר"ה אמרו כבר -
להם  הכוונה - בטלו לא ופורים חנוכה ב): יט, (שם שאמרו
עדיפים  שאינם ולאחריהם, שלפניהם לימים ולא עצמם,

(כסףֿמשנה). שבטלו המגילה ימי משאר

.„˙BÁtËÓ ‡Ï Ï·‡ ˙BpÚÓ - „ÚBna :ÌÈLp‰30; «»ƒ«≈¿«¬»…¿«¿
˙BpÚÓ - ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯·e31 ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿«

.‰Êa ‡ÏÂ ‰Êa ‡Ï ˙BB˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .˙BÁtËÓe¿«¿¬»≈¿¿…»∆¿…»∆
˙BÁtËÓ ‡ÏÂ ˙BpÚÓ ‡Ï - ˙n‰ ¯a˜32. ƒ¿««≈…¿«¿…¿«¿

כף.30) אל כף הבאה.31)מספקות בהלכה בסמוך יתבאר
ב.32) כח, מו"ק

.‰˙Á‡k ˙BBÚ ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡33?‰pÈ˜ . ≈∆ƒ∆À»¿««ƒ»
‰„nÏÂ :¯Ó‡pL .‰È¯Á‡ ˙BBÚ ÔlÎÂ ˙¯ÓB‡ ˙Á‡L∆««∆∆¿À»«¬∆»∆∆¡«¿«≈¿»

‰pÈ˜ d˙eÚ¯ ‰M‡Â ,È‰ ÌÎÈ˙·34ÌÈ¯·c ‰na . ¿…≈∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ»«∆¿»ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏz Ï·‡ ;e˙nL ÌÚ‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»»»∆≈¬»«¿ƒ»»
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„ÚBna B˙B‡ ÌÈ„ÙBÒ - ˙nL∆≈¿ƒ«≈¿≈»ƒ«

ÌÈL„Á ÈL‡¯Â ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa35ÌBÈa ‡Ï Ï·‡ , «¬À»¿ƒ¿»≈√»ƒ¬»…¿
ÈL ·BË36‡l‡ el‡ ÌÈÓÈa B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ≈∆»

ÂÈÙa37B˙ÚeÓL ÌBÈÂ .„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ - ¯a˜ .38- ¿»»ƒ¿«¬ƒ¿∆¿≈¿¿»
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒÂ ,‡e‰ ÂÈÙ·kƒ¿»»¿¿ƒ««ƒ∆ƒ

‰˜BÁ¯39. ¿»

ונהי.33) קינות בדברי קולן מלמדת 34)מרימות שאחת
תענה  מה חברתה תדע תתחיל, כשהיא קינה, חברתה את

לחול35ֿ)(שם). בניגוד מלאכה, בעשיית מותרים שהם
ב). כז, (שם במלאכה שאסור גלויות,36)המועד של

התורה  מן בו להספיד שאסור ראשון, יו"ט במקום שהוא
לפנינו.37)(כסףֿמשנה). מוטל והוא שנקבר, טרם

הכ"ב. פ"ז יו"ט, הל' השמועה 38)והשווה שהגיעה
מת. פלוני כז,39)שחכם (מו"ק למותו יום שלשים לאחר

וראה  רחוקה". שהיא "אע"פ מודגש: אינו ששם אלא ב),
בזה. אחרת שיטה שם יוסף' ב'נמוקי

.Â‰M‡ ¯¯BÚz ‡Ï40Ì„˜ ÌBÈ ÌÈLÏL dlL ˙Ó ÏÚ …¿≈ƒ»«≈∆»¿ƒ…∆
ÌÈÂc Ì‰Â ‚Á‰ ‡B·È ‡lL È„k ,‚ÁÏ41˙n‰ ÔÈ‡L ; ∆»¿≈∆…»∆»¿≈»ƒ∆≈«≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌBÈ ÌÈLÏL ·l‰ ÔÓ ÁkzLÓƒ¿«≈«ƒ«≈¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‚ÁÏ CeÓÒ ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;ÔLÈ ˙Óa¿≈»»¬»ƒ≈¿¿ƒ»∆»

˙¯¯BÚÓ -42. ¿∆∆

רבים,40) ימים זה שמת מתה, על לערער ספדן תביא לא
שצועק  הספדן, שחוזר כדרך המת, קרובי אחרי לחזור
הולך  עליו דוה שלבו ומי לב, מרי כל עמי בכו בואו ואומר:
שם). וברע"ב מ"ה, פ"א (מו"ק קרובו על ומספיד

"כדי 41) הכ"ד: פ"ו יו"ט, בהל' רבינו וכדברי ב. ח, מו"ק
מזכרון  וכואב דואג ולבו נעצב, והוא הרגל יבוא שלא
וכו'" שיעורר לאדם "ואסור לשון רבינו תפס ושם הצער".
לא  לשון: רבינו נקט וכאן קטן, במועד המשנה כלשון
"לא  ה"ה: פ"א שם הירושלמי לשון ע"פ וכו', אשה תעורר
במועד". חיבורה) שהוא בעלה, (=אבל לוייתה אשה תעורר
בכי  מעוררים שהיו מנהגם לפי זה כל הכסףֿמשנה: וכתב
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המת  מספידים השנה, שבגמר נוהגים, שאנו מה אבל ויללה.
מן  ישכח שלא "עירור" זה שאין מותר, - נשמתו ומזכירים

דעתו  אדרבה או"ח הלב, בשו"ע וכן אבילותו, עי"ז להפסיק
ה. סעיף תקמז בלבה 42)סי' חרותה המרירות כך, שבין

אמרו: ושם שם). (ירושלמי ההספד בגלל תוספת בה ואין
עושה  שהוא - הספד המתים; בין מזכירתו עירור? "איזה

עצמו". בפני הספד לו

.Ê˙e˙Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L43Ï‚¯k Ô‰ È¯‰ -44˙nL ÈÓe . ƒ¿«¿≈««¿¬≈≈¿∆∆ƒ∆≈
- Bn‡Â ÂÈ·‡ elÙ‡ ,‰zLn‰ ÈÓÈ CB˙a ˙Ó BÏ≈¿¿≈«ƒ¿∆¬ƒ»ƒ¿ƒ
˙Ú·L ‚‰B Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓO‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÌÈÏLÓ«¿ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿»¿««»≈ƒ¿«

˙eÏ·‡ ÈÓÈ45‰ÁÓO‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ó ÌÈLÏM‰ ‰BÓe .46. ¿≈¬≈∆«¿ƒ≈««¿≈«ƒ¿»

שהנושא 43) לישראל, תיקן רבינו שמשה המשתה, ימי
אישות  בהל' כמבואר ימים, שבעת עמה שמח יהיה בתולה

ה"א. פ"א, ולעיל הי"ב, נוהגת 44)פ"י אבילות שאין
א). ד, (כתובות ברגל,45)בהם מתו את הקובר כדין

ה"ח. פ"י, לעיל לא 46)המבואר למה שואל: והראב"ד
(שם) לעיל ששנינו כמו השלושים, למנין המשתה ימי יעלו
והרמב"ן  הקבורה"? מיום שלשים ש"מונה הרגל לענין
ממילא  נוהג שברגל מתרץ, שמב) סי' יו"ד ב'טור' (הובא
מחמת  בהם שאסור ותספורת גיהוץ לענין שלשים, מצות
ימי  בשבעת אבל שלשים, למנין לו עולה ולפיכך הרגל,
לו. עולים אינם ולפיכך ותספורת, בגיהוץ מותר המשתה
יום  שאבילות ה"א, פ"א לעיל רבינו שיטת לפי קשה, ועדיין
המשתה  ימי שמחת דוחה איך התורה, מן היא ראשון
התורה? מן שהיא אבילות מצות מדבריהם, אלא שאינה
דברי  לבטל החכמים ביד כח יש מתרץ: שם בכתובות והר"ן
שמחתו  בימי לעשות חייב שאינו תעשה", ואל ב"שב תורה
בדברי  בפועל לעסוק לו יהיה אסור זה, ולפי אבילות. מעשה
ב"קום  אבלו את לדחות לו שאסור היום, אותו כל שמחה
ישמש  ולא שבצנעה, בדברים הוא שנוהג ונראה, ועשה".
מתרץ, והרדב"ז הבאה. בהלכה בסמוך כמבואר מיטתו,
אלא  לגמרי, האבילות את מבטלים החכמים אין שכאן
שמחה  בדברי אפילו זה ולפי אחר, ליום אותה  דוחים

יום. באותו לעסוק לו מותר בפועל,

.ÁBÁ·Ë Á·ËÂ Bzt ‰Ù‡Â ‰cÚq‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈÎ‰≈ƒ»»¿≈«¿À»¿»»ƒ¿»«ƒ¿
eÒkiL Ì„˜ ˙Ó BÏ ˙Óe ,‰ÁÓOÏ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿«ƒ¿»≈≈…∆∆ƒ»¿

¯Oa Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ ‡Ï Ì‡ :‰ÁÓOÏ47¯ÎBÓ - «ƒ¿»ƒ…»««ƒ««≈»»≈
Ck ¯Á‡Â ,˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ ,˙t‰Â ¯Oa‰«»»¿««¿≈ƒ¿«¿≈¬≈¿««»

‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B48Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ Ì‡Â ; ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ««≈
˙n‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - B¯ÎÓÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,¯Oa»»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿«¿ƒƒ∆«≈

¯„ÁÏ49˙ÏÈÚa ÏÚB·e ,‰tÁÏ ‰lk‰ ˙‡Â Ô˙Á‰ ˙‡Â , ¿∆∆¿∆∆»»¿∆««»«À»≈¿ƒ«
‰ÂˆÓ50L¯BÙe51¯Á‡Â ,‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ , ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿««

‚‰B ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ .˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B Ck»≈ƒ¿«¿≈¬≈¿»»«»ƒ≈
˙aLk ‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a52ÔÈa ÔLÈ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿«»¿ƒ»»≈≈

LnLÈ ‡lL È„k ,ÌÈLp‰ ÔÈa ‰LÈ BzL‡Â ,ÌÈL‡‰»¬»ƒ¿ƒ¿¿≈»≈«»ƒ¿≈∆…¿«≈
B˙hÓ53ÌÈLÏL Ïk ‰lk‰ ÔÓ ÔÈËÈLÎz ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ««»»¿ƒ
ÌBÈ54Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡L ÌB˜Óa eÈ‰ .»¿»∆∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ

eÈ‰ .‰lÁz ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ ,¯ÎBÓ - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙pL∆»«»»«ƒ≈¿≈¬≈¿ƒ»»

‡lL Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ∆…
.‰lÁz ‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙»«»»«ƒ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»
dn‡ B‡ Ô˙Á ÏL ÂÈ·‡ ˙nLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ∆»»ƒ»
ÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ - BÊ ‰cÚÒ e„ÈÒÙÈ Ì‡L ;‰lk ÏL∆«»∆ƒ«¿ƒ¿À»≈»∆ƒ
Bn‡ B‡ ‰lk ÏL ‰È·‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ .Ì‰Ï Á¯ËiL∆ƒ¿«»∆¬»ƒ≈»ƒ»∆«»ƒ
ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈ‚‰B - Ì‰È·B¯˜ ¯‡L B‡ Ô˙Á ÏL∆»»¿»¿≈∆¬ƒƒ¿«¿≈
˙Ú·L e‚‰ÈÂ ‰tÁÏ Òkz Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz Ï·‡‰»≈∆¿ƒ»¿««»ƒ»≈«À»¿ƒ¿¬ƒ¿«

‰zLn‰ ÈÓÈ55. ¿≈«ƒ¿∆

למכירה.47) הבשר ראוי למה 48)עדיין שואל: הראב"ד
כמבואר  אבילות, של יום שלשים עליו שיעברו עד יחכה לא
יום. שלשים כל בנישואין אסור שהאבל ה"ה, פ"ו לעיל

אומר, - שמב סי' יו"ד ב'טור' הובא - וכבר והרמב"ן הואיל
לגמר  עד החופה לאחר אין הרבה, בה וטרח לחופה התכונן

אבילות 49)שלשים. עליו תחול שלא כדי יקברוהו, שלא
שתעבור  עד לכנוס יוכל לא ואז הגולל, סתימת לאחר מיד

אשתו 50)האבילות. את בועל שהחתן הראשונה הבעילה
וכמו  כלי, עשאה עי"ז כי מצוה", "בעילת נקראת הבתולה,
למי  אלא ברית כורתת אשה "אין ב) כב, (סנהדרין שאמרו
אומר  הכתוב וכן ורביה, פריה לידי ובאים כלי", שעשאה
ד, לכתובות ('תוספות' עוׂשיך" בועליך "כי ה) נד, (ישעיה

מצוה). בעילת ד"ה אסור 51)א המת, את שקוברים אחרי
כבסמוך. אבלו, מחמת שבצנעה, בדברים ראה 52)הוא

בדברים  אפילו הוא מותר ממש, ברגל אבל ה"א. פ"י, לעיל
ובביאורנו. ה"ג שם כמבואר שם.53)שבצנעה, כתובות

ב"הגהות  וכתוב ה"א. פכ"ב, ביאה איסורי הל' והשווה
שתים. נשים ומיעוט שנים, אנשים מיעוט מיימוניות":
להתייחד  שאסורים הרמ"א, מעיר א, סעיף שמב סי' וביו"ד
שימור  צריכים אינם אחד, בחדר ישנים אינם ואם ביום, גם

בעלה.54)כלל. על  תתגנה שלא כדי שם.55)שם.
- כלה של אמה חתן: של אביו ד"ה ב ג, שם רש"י ולדעת
תכשיטין  המכינה היא אלא לסעודה, גורם משמשת אינה
אינם  והקישוטים שהתמרוקים כגון שם, הר"ן והעיר לכלה.
האבלות  ימי שבעת לאחר תינשא כן, לא שאם מתקיימים.

מקודם. אמה לה שהכינה תמרוקים, באותם

á"ôùú'ä øééà â"é ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
עצמות 1) ליקוט דיני למת. מעמדות ושבעה הספד, דיני

בן  והספד. אבל לעניין - למקום ממקום המת ארון ופינוי
הלווייה  סדרי להספד. ראוי ויהיה הקטן, יהיה שנים כמה
לעניין  - ושפחות עבדים לגילם. בהתאם - בקטנים שונים

ותנחומים. הספד

.‡‡e‰ ˙n‰ „B·k „tÒ‰‰2˙‡ ÔÈÙBk CÎÈÙÏ . «∆¿≈¿«≈¿ƒ»ƒ∆
˙BB˜Ó‰Â ÌÈB˜Ó ¯ÎO ÔzÏ ÔÈL¯Bi‰3ÔÈ„ÙBÒÂ «¿ƒƒ≈¿«¿¿ƒ¿«¿¿¿¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡ - e‰e„tÒÈ ‡lL ‰eˆ Ì‡Â .B˙B‡4. ¿ƒƒ»∆…ƒ¿¿≈¿ƒ
;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¯·wÈ ‡lL ‰eˆ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»∆…ƒ»≈≈¿ƒ

ep¯a˜z ¯B·˜ Èk :¯Ó‡pL ,‰ÂˆÓ ‰¯e·w‰L5. ∆«¿»ƒ¿»∆∆¡«ƒ»ƒ¿¿∆

ויקרם.2) החיים כבוד ט,3)ולא (ירמיה הכתוב מלשון
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ותבואינה". למקוננות "קראו היה 4)טז) אילו אבל
לפגוע  שלא לו. שומעים היינו לא החיים" "כבוד ההספד

ב). מו, (סנהדרין שם,5)בכבודם בגמרא שמסופקים אלא
אותו  ומשפילים שמורידים כפרה", "משום היא המצוה אם
- לקברו שלא ציווה אם ולפיכך שם), (רש"י בתחתיות
בזיון" "משום או בכפרה, רוצה אינו שהרי לו, שומעים
ונבקע, ונרקב מת שיראוהו החיים, על יתבזה שלא היא,
את  לבזות לו, שומעים אין לקברו שלא ציווה אפילו ולפיכך
הולכים  נפשטה, שלא בעייה שזוהי ומתוך בגללו, החיים
י"א, פרק ומתנה זכייה הלכות והשווה (שם), להחמיר בה
את  כופים אלא קבורה, בלא להניחו "שאסור כ"ד הלכה
י"ד  פרק אישות הלכות וראה מנכסיו". לקברו היורשים

אשתו. בקבורת הבעל חיובי בעניין כ"גֿכ"ד הלכה

.·CÈ¯‡Ó BÈ‡ - ÌÎÁ ÏL B„tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿∆¿≈∆»»≈«¬ƒ
ÌÈÓÈ6Èe‡¯ - ¯Lk Ì„‡ „tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ ÏÎÂ . »ƒ¿»«ƒ¿«≈¿∆¿≈»»»≈»

ÂÈiÁa ¯·wÏ7Óc „È¯Bn‰ ÏÎÂ .- ¯Lk Ì„‡ ÏÚ ˙BÚ ƒ»≈¿«»¿»«ƒ¿»«»»»≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ïˆ‡ Ck ÏÚ ¯eÓL B¯ÎO È¯‰8. ¬≈¿»»«»≈∆«»»

על 6) התאבל לא הוא - מידה" כנגד "מידה ב קה, שבת
השמים  מן יחושו לא לחייו אף החכם, ימי שנתקצרו

(את 7)(רש"י). אותו "ויקברו ל) כד, (יהושע שנאמר שם,
שרגש  מלמד - געש" להר מצפון נחלתו... בגבול יהושע)
(שם  כראוי הספידוהו שלא על להרגם" ההר עליהם
אם  כי - מידה" כנגד "מידה הוא זה עונש וגם וברש"י).
הוא  והרי כחי, מחשיבו הוא הרי בהספדו, מתעצל הוא
בחייו  להיקבר ענשו לפיכך חי, כשהוא בקבר מונח כאילו
שם  בגמרא שלפנינו הנוסח כי להעיר וראוי שם). (מהרש"א
אחרי  נמשך כנראה ורבינו חכם, של בהספדו המתעצל הוא:
"בהספד  שהיא: רצג, דף ג פרק קטן במועד הרי"ף גירסת

כשר". אדם סופרן 8)של "הקדושֿברוךֿהוא שם, שבת
ספרת  "נודי ט) נו, (תהלים שנאמר גנזיו", בבית ומניחן

בנאדך". דמעתי שימה אתה,

.‚ÌÎÁ ÏL B˙hÓ ÏÚ ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡9ÔÈ‡Â . ≈«ƒƒ≈∆»«ƒ»∆»»¿≈
‰hÓÏ ‰hnÓ B˙B‡ ÔÈpLÓ10B˙hÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿«ƒƒƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒƒ»

˙Bbb C¯„ ‰eÏLÏLiL ‡Ï ,ÌÈÁ˙t C¯„ ‡l‡11. ∆»∆∆¿»ƒ…∆¿«¿¿»∆∆«
˙BOÚÏ ¯zÓ - ÌÚ‰ ¯‡L·e12. ƒ¿»»»À»«¬

גבי 9) על לישב אסור כי בזה", שכתוב מה זה "קיים לומר:
תורה  ספר בהלכות כמבואר עליה, מונה תורה שספר מיטה

מיט  על ודווקא א). כה, קטן (מועד ו הלכה י, אבל פרק תו,
לאדם  גאון האי רב התיר ספסל, גבי על לפניו הספר להניח
דעה  יורה בטור כמבואר בדורו, ויחיד בתורה וגדול חשוב
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם בש"ך וכן שדמ סימן

לצרכו 10) שעשו הראשונה במיטה אותו מוציאים אלא
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם) קטן אם 11)(מועד כגון,

ומרחיבים  הקיר שוברים הדלת, מפתח רחבה המיטה הייתה
שם). קטן (מועד "חכם 12)הפתח אלא: אמרו שלא

הראשונה". במיטה כבודו "חכם וכן: הפתח", דרך כבודו

.„˙ÓÏ ˙B„ÓÚÓ ‰Ú·MÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡13ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â . ≈¬ƒƒƒ¿»«¬»¿≈¿≈ƒ
‰¯OÚÓ ˙BÁÙa ·LBÓe „ÓÚÓ14‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â . «¬»»¿»≈¬»»¿≈ƒ∆»

ÌÈ·B¯˜a15ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .16˙È··e , ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»¿ƒ¿≈

e‚‰pL ÌB˜Ó·e ,˙B¯·w‰17ÌB˜Óa ÔÈOBÚ „ˆÈk . «¿»¿»∆»¬≈«ƒ¿»
‰ÁtLÓ È·e ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L ÔÈ„ÈÓÚÓ ?e‚‰pL∆»¬«¬ƒƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»»
˙BÈ˜ È¯·c Ì‰ÈÙÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,Ï·‡ Èa ÔÈ‡L∆≈»¿≈≈∆¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒ
!e·L ÌÈ¯˜È e·L :¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿««»≈¿¿»ƒ≈
¯Á‡Â .ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c Ì‰ÈÙÏ ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈∆¿»ƒ¬≈ƒ¿∆≈¿ƒ¿««
.ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ¯ÓB‡Â !e„ÓÚ ÌÈ¯˜È e„ÓÚ :Ck»ƒ¿¿»ƒ¬…¿≈¿∆≈¿ƒ

ÌÈÓÚt Ú·L „Ú Ck ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁÂ18. ¿≈¿≈»«∆«¿»ƒ

לנחם 13) ויושבים, מעט הולכים הקבר מן בחזרתם
לשוב  לבו אל איש ולתת המת על צער להרבות או האבלים,
מעט  והולכים ועומדים, הבל. האדם חיי כי בתשובה,
שבעה  כנגד פעמים, שבע עושים כך מעט, ויושבים וחוזרים
קהלת  אמר הבלים "הבל ב) (א, בקהלת הכתובים הבלים
(בבא  הבל" הכל במשמע) שניים (=הבלים הבלים הבל
אומר: ב כג, למגילה ורש"י שם). וברשב"ם ב ק, בתרא
פעמים  שבע יושבים היו לקברו המת את "כשנושאים

יספוד". לספדו והרוצה המת, את אנשים 14)לבכות
ב). כג, באים 15)(מגילה מתאבלים שאינם המת קרובי

המת. לכבוד המת.16)למעמדות בבא 17)לקבורת
שם. מעט,18)בתרא שישבו לאחר שם, הרשב"ם ולדעת

ובטור  אחר. מקום אל ולכו עמדו להם אומר הממונה היה
שבע  לישב "וצריך גאון: בשם מביא שעו סימן דעה יורה
שיושב  שעה ובכל אותו, מלוות שהרוחות מפני פעמים

ממנו". בורחות

.‰ÌB˜Óa ÌÈL‡Ï ·LBÓe „ÓÚÓ ÔÈOBÚL C¯„k¿∆∆∆ƒ«¬»»«¬»ƒ¿»
ÌÈLÏ ÔÈOBÚ Ck ,e‚‰pL19ÌÈLp‰ ÔÈ„ÈtÒÓe . ∆»¬»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈL‡k20‰M‡‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . «¬»ƒ¿»»¬»≈«ƒƒƒ«»ƒ»
ÌÏBÚÏ ·BÁ¯a21‰M‡Ï È‡‚ ‰fL ,22CeÓÒ ‡l‡ , »¿¿»∆∆¿«»ƒ»∆»»

d˙¯e·˜ d˙˙ÈÓÏ23. ¿ƒ»»¿»»

שם.19) בתרא זזא,20)בבא בן של אמו כשמתה
וכן  א). כה, השנה (ראש גדול הספד גמליאל רבן הספידה
הכנסת". בבית לכלתו הספיד "רפרם ב כח, במגילה

השנה,21) ימות בכל אלא המועד, חול בימי שלא אפילו
ג. הלכה י"א, פרק לעיל מתה 22)ראה מונחת להיות

הכל. לעיני (במדבר 23)ברחוב שנאמר א, כח, קטן מועד
קבורה, למיתה סמוך - שם" ותיקבר מרים שם "ותמת א) כ,
לנשים  הוא "שגנאי שם: למשנה יוסף" ה"נמוקי ולשון
לבושה  בתכריכיה [שוכבת] עומדת מתה כשאשה החיות,

האנשים". לפני

.Â˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰24ÌÈÈ˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¿«≈¬»≈¿ƒ¬≈∆ƒƒ
È‰Â25ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz ‡ÏÂ ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ‡ÏÂ ,26. »∆ƒ¿…ƒ¿«¬≈ƒ¿…«¿≈¬≈ƒ

‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï Á·L È¯·c Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ Ï·‡27 ¬»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈∆«¿«»»
ÌÈLeak È¯·„Â28. ¿ƒ¿≈ƒƒ

אחר.24) במקום לקברן הקבר, ומספד.25)מן בכי דברי
הבאה.26) בהלכה בסמוך ממית 27)מפורש שהוא

א, פרק קטן מועד (ירושלמי ויעל שאול מוריד ומחייה,
תג). סימן דעה ביורה הטור וכפירוש ה דברי 28)הלכה

יצרו. את ומכניעים אדם של לבו את הכובשים מוסר,
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ותבואינה". למקוננות "קראו היה 4)טז) אילו אבל
לפגוע  שלא לו. שומעים היינו לא החיים" "כבוד ההספד

ב). מו, (סנהדרין שם,5)בכבודם בגמרא שמסופקים אלא
אותו  ומשפילים שמורידים כפרה", "משום היא המצוה אם
- לקברו שלא ציווה אם ולפיכך שם), (רש"י בתחתיות
בזיון" "משום או בכפרה, רוצה אינו שהרי לו, שומעים
ונבקע, ונרקב מת שיראוהו החיים, על יתבזה שלא היא,
את  לבזות לו, שומעים אין לקברו שלא ציווה אפילו ולפיכך
הולכים  נפשטה, שלא בעייה שזוהי ומתוך בגללו, החיים
י"א, פרק ומתנה זכייה הלכות והשווה (שם), להחמיר בה
את  כופים אלא קבורה, בלא להניחו "שאסור כ"ד הלכה
י"ד  פרק אישות הלכות וראה מנכסיו". לקברו היורשים

אשתו. בקבורת הבעל חיובי בעניין כ"גֿכ"ד הלכה

.·CÈ¯‡Ó BÈ‡ - ÌÎÁ ÏL B„tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿∆¿≈∆»»≈«¬ƒ
ÌÈÓÈ6Èe‡¯ - ¯Lk Ì„‡ „tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ ÏÎÂ . »ƒ¿»«ƒ¿«≈¿∆¿≈»»»≈»

ÂÈiÁa ¯·wÏ7Óc „È¯Bn‰ ÏÎÂ .- ¯Lk Ì„‡ ÏÚ ˙BÚ ƒ»≈¿«»¿»«ƒ¿»«»»»≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ïˆ‡ Ck ÏÚ ¯eÓL B¯ÎO È¯‰8. ¬≈¿»»«»≈∆«»»

על 6) התאבל לא הוא - מידה" כנגד "מידה ב קה, שבת
השמים  מן יחושו לא לחייו אף החכם, ימי שנתקצרו

(את 7)(רש"י). אותו "ויקברו ל) כד, (יהושע שנאמר שם,
שרגש  מלמד - געש" להר מצפון נחלתו... בגבול יהושע)
(שם  כראוי הספידוהו שלא על להרגם" ההר עליהם
אם  כי - מידה" כנגד "מידה הוא זה עונש וגם וברש"י).
הוא  והרי כחי, מחשיבו הוא הרי בהספדו, מתעצל הוא
בחייו  להיקבר ענשו לפיכך חי, כשהוא בקבר מונח כאילו
שם  בגמרא שלפנינו הנוסח כי להעיר וראוי שם). (מהרש"א
אחרי  נמשך כנראה ורבינו חכם, של בהספדו המתעצל הוא:
"בהספד  שהיא: רצג, דף ג פרק קטן במועד הרי"ף גירסת

כשר". אדם סופרן 8)של "הקדושֿברוךֿהוא שם, שבת
ספרת  "נודי ט) נו, (תהלים שנאמר גנזיו", בבית ומניחן

בנאדך". דמעתי שימה אתה,

.‚ÌÎÁ ÏL B˙hÓ ÏÚ ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡9ÔÈ‡Â . ≈«ƒƒ≈∆»«ƒ»∆»»¿≈
‰hÓÏ ‰hnÓ B˙B‡ ÔÈpLÓ10B˙hÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿«ƒƒƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒƒ»

˙Bbb C¯„ ‰eÏLÏLiL ‡Ï ,ÌÈÁ˙t C¯„ ‡l‡11. ∆»∆∆¿»ƒ…∆¿«¿¿»∆∆«
˙BOÚÏ ¯zÓ - ÌÚ‰ ¯‡L·e12. ƒ¿»»»À»«¬

גבי 9) על לישב אסור כי בזה", שכתוב מה זה "קיים לומר:
תורה  ספר בהלכות כמבואר עליה, מונה תורה שספר מיטה

מיט  על ודווקא א). כה, קטן (מועד ו הלכה י, אבל פרק תו,
לאדם  גאון האי רב התיר ספסל, גבי על לפניו הספר להניח
דעה  יורה בטור כמבואר בדורו, ויחיד בתורה וגדול חשוב
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם בש"ך וכן שדמ סימן

לצרכו 10) שעשו הראשונה במיטה אותו מוציאים אלא
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם) קטן אם 11)(מועד כגון,

ומרחיבים  הקיר שוברים הדלת, מפתח רחבה המיטה הייתה
שם). קטן (מועד "חכם 12)הפתח אלא: אמרו שלא

הראשונה". במיטה כבודו "חכם וכן: הפתח", דרך כבודו

.„˙ÓÏ ˙B„ÓÚÓ ‰Ú·MÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡13ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â . ≈¬ƒƒƒ¿»«¬»¿≈¿≈ƒ
‰¯OÚÓ ˙BÁÙa ·LBÓe „ÓÚÓ14‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â . «¬»»¿»≈¬»»¿≈ƒ∆»

ÌÈ·B¯˜a15ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .16˙È··e , ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»¿ƒ¿≈

e‚‰pL ÌB˜Ó·e ,˙B¯·w‰17ÌB˜Óa ÔÈOBÚ „ˆÈk . «¿»¿»∆»¬≈«ƒ¿»
‰ÁtLÓ È·e ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L ÔÈ„ÈÓÚÓ ?e‚‰pL∆»¬«¬ƒƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»»
˙BÈ˜ È¯·c Ì‰ÈÙÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,Ï·‡ Èa ÔÈ‡L∆≈»¿≈≈∆¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒ
!e·L ÌÈ¯˜È e·L :¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿««»≈¿¿»ƒ≈
¯Á‡Â .ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c Ì‰ÈÙÏ ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈∆¿»ƒ¬≈ƒ¿∆≈¿ƒ¿««
.ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ¯ÓB‡Â !e„ÓÚ ÌÈ¯˜È e„ÓÚ :Ck»ƒ¿¿»ƒ¬…¿≈¿∆≈¿ƒ

ÌÈÓÚt Ú·L „Ú Ck ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁÂ18. ¿≈¿≈»«∆«¿»ƒ

לנחם 13) ויושבים, מעט הולכים הקבר מן בחזרתם
לשוב  לבו אל איש ולתת המת על צער להרבות או האבלים,
מעט  והולכים ועומדים, הבל. האדם חיי כי בתשובה,
שבעה  כנגד פעמים, שבע עושים כך מעט, ויושבים וחוזרים
קהלת  אמר הבלים "הבל ב) (א, בקהלת הכתובים הבלים
(בבא  הבל" הכל במשמע) שניים (=הבלים הבלים הבל
אומר: ב כג, למגילה ורש"י שם). וברשב"ם ב ק, בתרא
פעמים  שבע יושבים היו לקברו המת את "כשנושאים

יספוד". לספדו והרוצה המת, את אנשים 14)לבכות
ב). כג, באים 15)(מגילה מתאבלים שאינם המת קרובי

המת. לכבוד המת.16)למעמדות בבא 17)לקבורת
שם. מעט,18)בתרא שישבו לאחר שם, הרשב"ם ולדעת

ובטור  אחר. מקום אל ולכו עמדו להם אומר הממונה היה
שבע  לישב "וצריך גאון: בשם מביא שעו סימן דעה יורה
שיושב  שעה ובכל אותו, מלוות שהרוחות מפני פעמים

ממנו". בורחות

.‰ÌB˜Óa ÌÈL‡Ï ·LBÓe „ÓÚÓ ÔÈOBÚL C¯„k¿∆∆∆ƒ«¬»»«¬»ƒ¿»
ÌÈLÏ ÔÈOBÚ Ck ,e‚‰pL19ÌÈLp‰ ÔÈ„ÈtÒÓe . ∆»¬»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈL‡k20‰M‡‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . «¬»ƒ¿»»¬»≈«ƒƒƒ«»ƒ»
ÌÏBÚÏ ·BÁ¯a21‰M‡Ï È‡‚ ‰fL ,22CeÓÒ ‡l‡ , »¿¿»∆∆¿«»ƒ»∆»»

d˙¯e·˜ d˙˙ÈÓÏ23. ¿ƒ»»¿»»

שם.19) בתרא זזא,20)בבא בן של אמו כשמתה
וכן  א). כה, השנה (ראש גדול הספד גמליאל רבן הספידה
הכנסת". בבית לכלתו הספיד "רפרם ב כח, במגילה

השנה,21) ימות בכל אלא המועד, חול בימי שלא אפילו
ג. הלכה י"א, פרק לעיל מתה 22)ראה מונחת להיות

הכל. לעיני (במדבר 23)ברחוב שנאמר א, כח, קטן מועד
קבורה, למיתה סמוך - שם" ותיקבר מרים שם "ותמת א) כ,
לנשים  הוא "שגנאי שם: למשנה יוסף" ה"נמוקי ולשון
לבושה  בתכריכיה [שוכבת] עומדת מתה כשאשה החיות,

האנשים". לפני

.Â˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰24ÌÈÈ˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¿«≈¬»≈¿ƒ¬≈∆ƒƒ
È‰Â25ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz ‡ÏÂ ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ‡ÏÂ ,26. »∆ƒ¿…ƒ¿«¬≈ƒ¿…«¿≈¬≈ƒ

‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï Á·L È¯·c Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ Ï·‡27 ¬»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈∆«¿«»»
ÌÈLeak È¯·„Â28. ¿ƒ¿≈ƒƒ

אחר.24) במקום לקברן הקבר, ומספד.25)מן בכי דברי
הבאה.26) בהלכה בסמוך ממית 27)מפורש שהוא

א, פרק קטן מועד (ירושלמי ויעל שאול מוריד ומחייה,
תג). סימן דעה ביורה הטור וכפירוש ה דברי 28)הלכה

יצרו. את ומכניעים אדם של לבו את הכובשים מוסר,

.ÊÌ‡ :ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙Ó ÏL BB¯‡ ‰pÙÓ‰«¿«∆¬∆≈ƒ»¿»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

la` zekld - mihtey xtq - xii` b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

B¯„L29‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ - ˙Ói˜30ÌÈ¯ÓB‡Â , ƒ¿«∆∆¿ƒ»»¿»¿¿ƒ
ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ31ÔÈ„ÈtÒÓe , »»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈¬≈ƒ«¿ƒƒ

¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï e‰e¯È·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡««ƒ∆∆¡ƒ¿««¿≈»»
L„Á32,B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ - ˙Ói˜ B¯„L ÔÈ‡ Ì‡Â ; …∆¿ƒ≈ƒ¿«∆∆≈«¿ƒƒ

˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»»¿»¿≈¿ƒ»»ƒ¿«
ÌÈÏ·‡ ˙k¯a :Ô‰ el‡Â .ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz ‡ÏÂ ÌÈÏ·‡¬≈ƒ¿…«¿≈¬≈ƒ¿≈≈ƒ¿«¬≈ƒ

Ï·‡‰ ˙È·a ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈ¯·c -33- ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz , ¿»ƒ∆¿ƒ¿≈»≈∆«¿≈¬≈ƒ
‰¯eLa ÌÈ¯ÓB‡L34. ∆¿ƒ¿»

"שדרו 29) א טז, קמא בבבא וכן בגבו, החוליות מערכת
אדם". א.30)של הלכה י"ג, פרק לקמן ראה לנחמו,

קיימת"31) "שלדו הנוסח: ששם אלא, א . כה, קטן מועד
ששדרתו  כיוון סובר, ורבינו קיים, גופו רש"י: ומפרש
בניין  עיקר היא שהשדרה קיים" כ"שלדו זה הרי קיימת,

משנה). (לחם החכם 32)הגוף את אפילו מספידים ואין
הלכה  י"ג, פרק לקמן ראה למיתתו, חודש עשר שנים לאחר
הואיל  מספידים - למקום ממקום ארונו את שהעבירו זה י,

מחדש. ונקבר קיים והמטיב"33)ושלדו ה"טוב בברכת
שופט  אמת, דיין דברים: בה שמוסיף המזון, שבברכת
רבינו  כדברי וכו', כרצונו בו לעשות בעולמו שליט בצדק,
פרק  קטן מועד ובירושלמי ח. הלכה ב, פרק ברכות בהלכות
הכנסת, בבית שאומרים מה - אבלים ברכת ה: הלכה א,
וכן  אבלים", מנחם "ברוך העדה" ה"קרבן ומפרש
שבכתובות  להעיר וראוי ח. הלכה ח, פרק פסחים בירושלמי
רש"י: ומפרש ברחבה" אבלים "ברכת אמרו: ב ח,
היו  אחרים, משל ראשונה סעודה האבל את כשמברים
ברכת  שם ומברכים העיר), (רחוב ברחבה אותו מברים
המיוגעים  "אחינו שם: בגמרא מפורש הברכה ונוסח אבלים,
אבלים". מנחם ברוך הזה... באבל המדוכאים

עומדים 34) היו המת מקבורת כשחזרו שם. פסחים ירושלמי
א. הלכה י"ג, פרק לקמן כמבואר לנחמו, הקברות בית בצד

.ÁÏa‡˙Ó ‰Ê È¯‰ - Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰«¿«≈«¿»ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ïk Ô‰ÈÏÚBlk ÌBi‰35elÙ‡ ,Ïa‡˙Ó ÔÈ‡ - ·¯ÚÏÂ ; ¬≈∆»«À¿»∆∆≈ƒ¿«≈¬ƒ

˙BÈ˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯ˆ36. ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¬≈∆ƒ

היום 35) ואותו שם. התוספות וכפירוש א ח, קטן מועד
וכל  וסיכה. ורחיצה המיטה... וכפיית הראש בעטיפת נוהג
ולאו  ירוחם). רבינו בשם משנה (כסף באבל שאסור מה
הקרובים, כל עצמות על גם אלא אביו בעצמות דווקא
באבל  הנוהגים הדברים בכל לקיטתן, ביום עליהם מתאבל

תג). סימן דעה יורה לעיל 36)(טור רבינו זה הזכיר כבר
אין  ואמו אביו עצמות על שאפילו משמיענו וכן ו, הלכה

קינות. אומרים

.Ë‰È‰È ÌÈL ‰nk Ô·e .ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆«¿«ƒ∆«»»ƒƒ¿∆
Èa - ÌÈ˜Ê Èa B‡ ÌÈiÚ Èa ?„tÒ‰Ï Èe‡»̄¿∆¿≈¿≈¬ƒƒ¿≈¿≈ƒ¿≈

LÓÁ37„Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ .LL Èa - ÌÈ¯ÈLÚ È·e ; »≈¿≈¬ƒƒ¿≈≈∆»¿»ƒ¿∆»
.˙B·˜¿≈

לו 37) שאין לפי העשיר, מן יותר בניו על מצטער שהעני
"בני  אמרו: ושם וברש"י). ב כד, קטן (מועד אחרת שמחה

עניים". כבני - זקנים

.È˜ÈÁa ‡ˆBÈ - ÌÈLÏL Ïk :˙nL ˜BÈz38¯a˜Â , ƒ∆≈»¿ƒ≈¿≈¿ƒ¿»
„Á‡ LÈ‡a ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈL‡ ÈL·e ˙Á‡ ‰M‡a¿ƒ»««ƒ¿≈¬»ƒ¬»…¿ƒ∆»

„eÁi‰ ÈtÓ ,ÌÈL ÈzL·e39ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡Â . ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«ƒ¿≈¿ƒ»»
ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa¿»¿≈¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈

ÌÈÏ·‡40ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈLÏL Ôa .41‡ˆBÈ - ¬≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ≈
‡Ó˜ÒBÏ‚a42ÌÈt‚‡a ˙Ïhp‰ ‰pË˜43ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚÂ . ƒ¿¿»»¿«»«ƒ∆∆«¬««ƒ¿¿ƒ»»

ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡Â ,‰¯eLa¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈
ÌÈÏ·‡44.‰hÓa ‡ˆBÈ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ôa . ¬≈ƒ∆¿≈»»…∆≈¿ƒ»

בארון.38) ולא הקברות, להתייחד 39)לבית שאסור
נוחות  ושתיהן קלה, שדעתן מפני נשים, שתי עם אפילו
מחבירו  בוש שהאחד מותר, אנשים בשני אבל להתפתות,
שבור  שיצרו אבל, בשעת זה וכל וברש"י). ב פ, (קידושין
אסור  הרבה אנשים אפילו אבלו, בשעת שלא אבל ונכנע,
אחד  של אשתו שתהיה עד אחת, אשה עם להתייחד להם
כ"ב, פרק ביאה איסורי בהלכות רבינו כדברי שם, מהם

שם. משנה ובכסף ח ב.40)הלכה כד, קטן מועד
שלפניו 41) כיום עצמו שלושים יום אבל נפל, מחזקת יצא

ו. הלכה א, פרק לעיל והשווה א), מט, (בכורות הוא
במצרים"42) בארון "ויישם יוונית. בלשון ארון או תיבה

ונוסח  בגלוסקמא. יתיה ושוון יונתן: מתרגם כו) נ, (בראשית
בכל  הערוך ונוסח דלוסקמא. שם: קטן במועד הגמרא

גלוסקמא. בתלמוד: אנשים 43)המקומות שני בזרועות
שם). (רש"י כבוד ולדעת 44)דרך (שם). אדם כל כשאר

צידוק  אומרים אין ד סעיף שדמ סימן דעה ביורה הרמ"א
שיצא  חודש, יב בן שיהיה "עד תינוק על וקדיש הדין

במיטה".

.‡ÈÔÈ·È‰ˆÓ ÌÈa¯ - ‰hÓa ‡ˆBi‰ Ïk45ÏÎÂ ;ÂÈÏÚ »«≈¿ƒ»«ƒ«¿ƒƒ»»¿…
ÏÎÂ .ÂÈÏÚ ÔÈ·È‰ˆÓ ÌÈa¯ ÔÈ‡ - ‰hÓa ‡ˆBÈ BÈ‡L∆≈≈¿ƒ»≈«ƒ«¿ƒƒ»»¿»

ÌÈa¯Ï ¯kp‰46Ba ÔÈ˜qÚ˙Ó ÌÈa¯ -47BÈ‡L ÏÎÂ ; «ƒ»»«ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ¿…∆≈
ÌB˜Óe .Ba ˜qÚ˙‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÈa¯ ÔÈ‡ - ÌÈa¯Ï ¯kƒ»»«ƒ≈«ƒ«»ƒ¿ƒ¿«≈»
ÈÙÏ ˙B‡ˆBÈ - ‰hn‰ ÈÙÏ ˙‡ˆÏ ÌÈL e‚‰pL∆»¬»ƒ»≈ƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿≈

‰hn‰48‰hn‰ ¯Á‡Ï ˙B‡ˆBÈ - ‰hn‰ ¯Á‡Ï ;49. «ƒ»¿«««ƒ»¿¿«««ƒ»

וסופדים.45) בצער מן 46)שרויים לצאת רגיל שהיה
אותו. והכירו וללוותו.47)הבית, ואין 48)לספדו

ואבל. צער בשעת עבירה להרהור כ,49)לחוש סנהדרין
- המיטה לפני אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי א.
ישראל, בנות כבוד מפני - המיטה לאחר מיתה. גרמו שהן
שנט  סימן דעה וביורה בנשים. מביטים (האנשים) יהו שלא
לאחר  אלא יוצאות שאין נהגו "ועכשיו מסכם: א סעיף

לשנות". ואין המיטה,

.·È˙BÁÙM‰Â ÌÈ„·Ú‰50ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ - »¬»ƒ¿«¿»≈«¿ƒƒ»¿≈
˙k¯a Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¬≈∆¿»¿≈¿ƒ¬≈∆ƒ¿«
ÌLk BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡¬≈ƒ¿«¿≈¬≈ƒ∆»¿ƒ¿≈
‡lÓÈ ÌB˜n‰ :B¯BÓÁ ÏÚÂ B¯BL ÏÚ BÏ ÔÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ«¿«¬«»¿«≈

EB¯ÒÁ51. ∆¿¿

יוסי 51)הכנענים.50) "רבי אמרו: ושם ב. טז, ברכות
טוב  איש הוי עליו, אומרים הוא, כשר עבד אם אומר:
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`laקלו zekld - mihtey xtq - xii` b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הינחת  מה כן, אם לו: אמרו מיגיעו, ונהנה ונאמן,
לכשרים".

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
עליו,1) להתנחם אבלים לו שאין מת אבלים. ניחום סדר

את  מביאים כלים באיזה וניחומים. אבל לו עורכים כיצד
באבילות, שונים זמן שלבי להברותו. האבל לבית המאכל
לדאוג  החובה אבל. חיובי ולשאר לתספורת להספד, לבכי,

האבל. בימי - בתשובה לחזור במעשים ולפשפש

.‡˙‡ ÔÈ¯·BwL ¯Á‡ ?ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈÓÁÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ∆»¬≈ƒ««∆¿ƒ∆
,˙B¯·w‰ ˙Èa „ˆa ÔÈ„ÓBÚÂ ÌÈÏ·‡‰ ÔÈˆa˜˙Ó ˙n‰«≈ƒ¿«¿ƒ»¬≈ƒ¿¿ƒ¿«≈«¿»
ÈÙÏ ‰¯eL Ô‰Ï ·È·Ò ÔÈ„ÓBÚ ˙n‰ ˙‡ ÔÈeÏÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿«ƒ∆«≈¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿≈
ÔÓ ÌÈÏ·‡ ÔÈ‡Â ,‰¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰¯eL ÔÈ‡Â .‰¯eL»¿≈»¿»≈¬»»¿≈¬≈ƒƒ

ÔÈn‰2. «ƒ¿»

כמו 2) חיוב של דבר אינה והשורה הואיל א. יט, סנהדרין
שהמתנחם  ראוי אינו אבלים, לנחם תוקנה אלא המצוות, כל
שהאבל  ברור זה אבל (רדב"ז), המנחמים ממנין יהיה
שהרי  לעשרה, בין לשלשה, בין הזימון, לברכת מצטרף
וראה  ה. סעיף שעט סי' ביו"ד וכן (שם) המצוות בכל חייב

ב. ח, כתובות

.·ÏÎÂ ,ÔÈÓÁÓ‰ Ï‡ÓOÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏ·‡‰»¬≈ƒ¿ƒƒ¿…«¿«¬ƒ¿»
„Á‡ „Á‡ ÌÈÏ·‡‰ Ïˆ‡ ÔÈ‡a ÔÈÓÁÓ‰3ÌÈ¯ÓB‡Â , «¿«¬ƒ»ƒ≈∆»¬≈ƒ∆»∆»¿¿ƒ

ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁz :Ô‰Ï4Ï·‡‰ CÏB‰ Ck ¯Á‡Â . »∆¿À¬ƒ«»«ƒ¿««»≈»»≈
Èa ÔÈ‡a ˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ .B˙È·Ï¿≈¿»»ƒƒ¿«¿≈¬≈»ƒ¿≈

˙BL„Á ÌÈt e‡aL ÔÈa ,BÓÁÏ Ì„‡5‡lL ÔÈa »»¿«¬≈∆»»ƒ¬»≈∆…
e‡a6. »

המנחמים.3) פני מול האבלים ופני שם. שם,4)סנהדרין
ה"ו. פ"ז, לעיל והשווה אחרים, את המנחם גדול כהן לגבי

כלל.5) נחמוהו לא שבעה,6)שעדיין כל אותו מנחמים
א) כב, (מו"ק שאמרו כמו אתמול, שנחמוהו אלה ואפילו
מנחמים  ומצא שבא והוא השביעי... ביום בא "אפילו

חדשות". פנים באו "ואם א: כא, ושם אצלו".

.‚L‡¯a ·ÒÓ Ï·‡‰7·LÈÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈÓÁÓ‰ ÔÈ‡Â . »»≈≈≈¿…¿≈«¿«¬ƒ«»ƒ≈≈
ı¯‡Ï Bz‡ e·LiÂ :¯Ó‡pL .Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ‡l‡8. ∆»««≈«¿«∆∆¡««≈¿ƒ»»∆

ÂÈt ˙‡ Ï·‡‰ ÁzÙiL „Ú ¯·c ¯ÓBÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â¿≈«»ƒ«»»«∆ƒ¿«»»≈∆ƒ
È¯Á‡ :·È˙Îe ;¯·c ÂÈÏ‡ ¯·c ÔÈ‡Â :¯Ó‡pL .‰lÁz¿ƒ»∆∆¡«¿≈…≈≈»»»¿ƒ«¬≈

ÊÙÈÏ‡ ÔÚiÂ ,¯ÓB‚Â e‰Èt ˙‡ ·Bi‡ Á˙t ÔÎ9ÔÂÈÎÂ . ≈»«ƒ∆ƒ¿≈«««¡ƒ«¿≈»
·LÈÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈÓÁÓ‰ ÔÈ‡ ·eL - BL‡¯a ÚÚpL∆ƒ¿«¿…≈«¿«¬ƒ«»ƒ≈≈

ÈcÓ ¯˙BÈ e‰eÁÈ¯ËÈ ‡lL ,BÏˆ‡10. ∆¿∆…«¿ƒ≈ƒ«

דרכם 7) "אבחר כה) כט, (איוב שנאמר ב, סט, כתובות
ינחם, קרא: שם, ואמרו ינחם". אבלים כאשר ראש... ָואשב

לנחמו. בראש אותו מושיבים רב 8)שהמתנחם מאמר
הגמרא  ובגירסת פ"ג, סוף למו"ק הרי"ף הביאו יהודה,
שם  לאיוב שמעוני" ב"ילקוט גם איננו, ב) (כח, שלפנינו

רבי. בשם זה מאמר איוב,9)מביא ממנחמי היה אליפז
ב). כח, (מו"ק פיו פתח האבל איוב אשר עד דבר ענה ולא

שהוא 10) בזמן שלום, בשאילת אסור שהאבל כיון שם,

בראשו, שוחה הוא לביתם, מנחמיו את לפטור רוצה
בשם  (רדב"ז שלום ליתן רבו לפני השוחה כתלמיד

הרמב"ן).

.„Èa ‰¯OÚ ÌÈ‡a - ÌÁ˙‰Ï ÌÈÏ·‡ BÏ ÔÈ‡L ˙Ó≈∆≈¬≈ƒ¿ƒ¿«≈»ƒ¬»»¿≈
BÓB˜Óa ÔÈ·LBÈÂ ÔÈ¯Lk Ì„‡11ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk »»¿≈ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈

˙eÏ·‡‰12‡Ï Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ¯‡Le , »¬≈¿»»»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ…
ÔÈˆa˜˙Ó ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa - ÔÈÚe·˜ ‰¯OÚ ÌL eÈ‰»»¬»»¿ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ

ÌÚ‰ ¯‡MÓ ‰¯OÚ13BÓB˜Óa ÔÈ·LBÈÂ14. ¬»»ƒ¿»»»¿¿ƒƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

oixyk mc` ipa dxyr mi`a ,mgpzdl mila` el oi`y zn"
."'ek oiayeie

י"ד  ובפרק שורש". לו אין זה "א"א וכתב: השיג והראב"ד
החיים  עם גמ"ח הוא אבלים שניחום הרמב"ם כתב ה"ו
שלדעת  מחלוקתם, יסוד שזהו לומר ויש המתים. ועם
גם  ולכן המתים, עם גם גמ"ח הוא אבלים ניחום הרמב"ם
כו'". אדם בני עשרה "באים להתנחם אבלים לו שאין במת

בלבד. החיים עם גמ"ח הוא הראב"ד לדעת אבל
(569 'r 'k wlg y"ewl it lr)

שם.11) שמת הכוונה 12)במקום אין הרדב"ז, לדעת
היום, כל בקביעות יושב שהאבל כדרך היום, כל שם שישבו
רגיל  שהציבור בזמן ובערב, בבוקר יום בכל באים אלא

האבלים. לנחם כמתנחמים.13)לבוא אתמול ישבו שלא
ומפרש 14) וכו', מנחמים" לו שאין "מת א: קנב, שבת

מתנחמים, שפירושו מנחמים, מנוקד היה כאילו ִרבינו:
שאין  מת אלא תמצא ולא הם, מנחמים ישראל כל שוודאי
מכאן  אבלים, הזכיר: שלא ומתוך להתנחם, אבלים לו
להתנחם, יום בכל אנשים עשרה שישבו ההקפדה שעיקר

המשנה). (מרכבת לנחמם יבואו העם כל ושאר

.‰‡ÈO ÈÙa „ÓÚÏ ÔÈ·iÁ Ïk‰15Ï·‡Ó ıeÁ , «…«»ƒ«¬…ƒ¿≈»ƒ≈»≈
‰ÏBÁÂ16ıeÁ ,'·L' BÏ ¯ÓB‡ ÂÈtÓ „ÓBÚ‰ ÏÎÏe . ¿∆¿»»≈ƒ»»≈≈

BÈÏÁa ·LÈ ,BÏ·‡a ·LÈ :ÚÓLnL .‰ÏBÁÂ Ï·‡Ó17. ≈»≈¿∆∆«¿«≈≈¿∆¿≈≈¿»¿

לביתֿהמדרש.15) העמידה,16)כשנכנס עליהם שקשה
חליו. בגלל וזה המדכאו, אבלו מפני ב.17)זה כז, מו"ק

('נמוקי  תטרחו" אל אתכם יברך המקום להם: אומר "אלא
שם). יוסף'

.ÂÔÈˆa¯Óe ÔÈ„aÎÓ18Ï·‡‰ ˙È·a19˙B¯Ú˜ ÔÈÁÈ„Óe , ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»≈∆¿ƒƒ¿»
˙BB˙È˜Â ˙BÒBÎÂ20˙BiÁBÏˆe21˙‡ ÔÈ˜ÈÏ„Óe , ¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆

¯Ó‚n‰ ˙‡ ‡Ï ÌL ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .˙B¯p‰22‡ÏÂ «≈¬»≈¿ƒƒ»…∆«À¿»¿…
ÌÈÓOa‰ ˙‡23. ∆«¿»ƒ

על 18) מים מזלפים - מרבצים מטאטאים; - מכבדים
האבק. את להשכיב מלאכה 19)הרצפה משום בזה ואין

א). כז, (מו"ק קטנים,21)כדים.20)לאבל בקבוקים 
ב. ב, מלכיםֿב הנשרפים 22)ראה בשמים, של קטורת

נעימים. ריחות ומעלים לאבל 23)באש שאסור שם,
מביאים  מוטל, שהמת זמן כל אבל ולהתעדן, להתענג
הרע, הריח להעביר עצמו, המת על או המת, לבית בשמים
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קלז la` zekld - mihtey xtq - xii` b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הינחת  מה כן, אם לו: אמרו מיגיעו, ונהנה ונאמן,
לכשרים".

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
עליו,1) להתנחם אבלים לו שאין מת אבלים. ניחום סדר

את  מביאים כלים באיזה וניחומים. אבל לו עורכים כיצד
באבילות, שונים זמן שלבי להברותו. האבל לבית המאכל
לדאוג  החובה אבל. חיובי ולשאר לתספורת להספד, לבכי,

האבל. בימי - בתשובה לחזור במעשים ולפשפש

.‡˙‡ ÔÈ¯·BwL ¯Á‡ ?ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈÓÁÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ∆»¬≈ƒ««∆¿ƒ∆
,˙B¯·w‰ ˙Èa „ˆa ÔÈ„ÓBÚÂ ÌÈÏ·‡‰ ÔÈˆa˜˙Ó ˙n‰«≈ƒ¿«¿ƒ»¬≈ƒ¿¿ƒ¿«≈«¿»
ÈÙÏ ‰¯eL Ô‰Ï ·È·Ò ÔÈ„ÓBÚ ˙n‰ ˙‡ ÔÈeÏÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿«ƒ∆«≈¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿≈
ÔÓ ÌÈÏ·‡ ÔÈ‡Â ,‰¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰¯eL ÔÈ‡Â .‰¯eL»¿≈»¿»≈¬»»¿≈¬≈ƒƒ

ÔÈn‰2. «ƒ¿»

כמו 2) חיוב של דבר אינה והשורה הואיל א. יט, סנהדרין
שהמתנחם  ראוי אינו אבלים, לנחם תוקנה אלא המצוות, כל
שהאבל  ברור זה אבל (רדב"ז), המנחמים ממנין יהיה
שהרי  לעשרה, בין לשלשה, בין הזימון, לברכת מצטרף
וראה  ה. סעיף שעט סי' ביו"ד וכן (שם) המצוות בכל חייב

ב. ח, כתובות

.·ÏÎÂ ,ÔÈÓÁÓ‰ Ï‡ÓOÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏ·‡‰»¬≈ƒ¿ƒƒ¿…«¿«¬ƒ¿»
„Á‡ „Á‡ ÌÈÏ·‡‰ Ïˆ‡ ÔÈ‡a ÔÈÓÁÓ‰3ÌÈ¯ÓB‡Â , «¿«¬ƒ»ƒ≈∆»¬≈ƒ∆»∆»¿¿ƒ

ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁz :Ô‰Ï4Ï·‡‰ CÏB‰ Ck ¯Á‡Â . »∆¿À¬ƒ«»«ƒ¿««»≈»»≈
Èa ÔÈ‡a ˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ .B˙È·Ï¿≈¿»»ƒƒ¿«¿≈¬≈»ƒ¿≈

˙BL„Á ÌÈt e‡aL ÔÈa ,BÓÁÏ Ì„‡5‡lL ÔÈa »»¿«¬≈∆»»ƒ¬»≈∆…
e‡a6. »

המנחמים.3) פני מול האבלים ופני שם. שם,4)סנהדרין
ה"ו. פ"ז, לעיל והשווה אחרים, את המנחם גדול כהן לגבי

כלל.5) נחמוהו לא שבעה,6)שעדיין כל אותו מנחמים
א) כב, (מו"ק שאמרו כמו אתמול, שנחמוהו אלה ואפילו
מנחמים  ומצא שבא והוא השביעי... ביום בא "אפילו

חדשות". פנים באו "ואם א: כא, ושם אצלו".

.‚L‡¯a ·ÒÓ Ï·‡‰7·LÈÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈÓÁÓ‰ ÔÈ‡Â . »»≈≈≈¿…¿≈«¿«¬ƒ«»ƒ≈≈
ı¯‡Ï Bz‡ e·LiÂ :¯Ó‡pL .Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ‡l‡8. ∆»««≈«¿«∆∆¡««≈¿ƒ»»∆

ÂÈt ˙‡ Ï·‡‰ ÁzÙiL „Ú ¯·c ¯ÓBÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â¿≈«»ƒ«»»«∆ƒ¿«»»≈∆ƒ
È¯Á‡ :·È˙Îe ;¯·c ÂÈÏ‡ ¯·c ÔÈ‡Â :¯Ó‡pL .‰lÁz¿ƒ»∆∆¡«¿≈…≈≈»»»¿ƒ«¬≈

ÊÙÈÏ‡ ÔÚiÂ ,¯ÓB‚Â e‰Èt ˙‡ ·Bi‡ Á˙t ÔÎ9ÔÂÈÎÂ . ≈»«ƒ∆ƒ¿≈«««¡ƒ«¿≈»
·LÈÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈÓÁÓ‰ ÔÈ‡ ·eL - BL‡¯a ÚÚpL∆ƒ¿«¿…≈«¿«¬ƒ«»ƒ≈≈

ÈcÓ ¯˙BÈ e‰eÁÈ¯ËÈ ‡lL ,BÏˆ‡10. ∆¿∆…«¿ƒ≈ƒ«

דרכם 7) "אבחר כה) כט, (איוב שנאמר ב, סט, כתובות
ינחם, קרא: שם, ואמרו ינחם". אבלים כאשר ראש... ָואשב

לנחמו. בראש אותו מושיבים רב 8)שהמתנחם מאמר
הגמרא  ובגירסת פ"ג, סוף למו"ק הרי"ף הביאו יהודה,
שם  לאיוב שמעוני" ב"ילקוט גם איננו, ב) (כח, שלפנינו

רבי. בשם זה מאמר איוב,9)מביא ממנחמי היה אליפז
ב). כח, (מו"ק פיו פתח האבל איוב אשר עד דבר ענה ולא

שהוא 10) בזמן שלום, בשאילת אסור שהאבל כיון שם,

בראשו, שוחה הוא לביתם, מנחמיו את לפטור רוצה
בשם  (רדב"ז שלום ליתן רבו לפני השוחה כתלמיד

הרמב"ן).

.„Èa ‰¯OÚ ÌÈ‡a - ÌÁ˙‰Ï ÌÈÏ·‡ BÏ ÔÈ‡L ˙Ó≈∆≈¬≈ƒ¿ƒ¿«≈»ƒ¬»»¿≈
BÓB˜Óa ÔÈ·LBÈÂ ÔÈ¯Lk Ì„‡11ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk »»¿≈ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈

˙eÏ·‡‰12‡Ï Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ¯‡Le , »¬≈¿»»»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ…
ÔÈˆa˜˙Ó ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa - ÔÈÚe·˜ ‰¯OÚ ÌL eÈ‰»»¬»»¿ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ

ÌÚ‰ ¯‡MÓ ‰¯OÚ13BÓB˜Óa ÔÈ·LBÈÂ14. ¬»»ƒ¿»»»¿¿ƒƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

oixyk mc` ipa dxyr mi`a ,mgpzdl mila` el oi`y zn"
."'ek oiayeie

י"ד  ובפרק שורש". לו אין זה "א"א וכתב: השיג והראב"ד
החיים  עם גמ"ח הוא אבלים שניחום הרמב"ם כתב ה"ו
שלדעת  מחלוקתם, יסוד שזהו לומר ויש המתים. ועם
גם  ולכן המתים, עם גם גמ"ח הוא אבלים ניחום הרמב"ם
כו'". אדם בני עשרה "באים להתנחם אבלים לו שאין במת

בלבד. החיים עם גמ"ח הוא הראב"ד לדעת אבל
(569 'r 'k wlg y"ewl it lr)

שם.11) שמת הכוונה 12)במקום אין הרדב"ז, לדעת
היום, כל בקביעות יושב שהאבל כדרך היום, כל שם שישבו
רגיל  שהציבור בזמן ובערב, בבוקר יום בכל באים אלא

האבלים. לנחם כמתנחמים.13)לבוא אתמול ישבו שלא
ומפרש 14) וכו', מנחמים" לו שאין "מת א: קנב, שבת

מתנחמים, שפירושו מנחמים, מנוקד היה כאילו ִרבינו:
שאין  מת אלא תמצא ולא הם, מנחמים ישראל כל שוודאי
מכאן  אבלים, הזכיר: שלא ומתוך להתנחם, אבלים לו
להתנחם, יום בכל אנשים עשרה שישבו ההקפדה שעיקר

המשנה). (מרכבת לנחמם יבואו העם כל ושאר

.‰‡ÈO ÈÙa „ÓÚÏ ÔÈ·iÁ Ïk‰15Ï·‡Ó ıeÁ , «…«»ƒ«¬…ƒ¿≈»ƒ≈»≈
‰ÏBÁÂ16ıeÁ ,'·L' BÏ ¯ÓB‡ ÂÈtÓ „ÓBÚ‰ ÏÎÏe . ¿∆¿»»≈ƒ»»≈≈

BÈÏÁa ·LÈ ,BÏ·‡a ·LÈ :ÚÓLnL .‰ÏBÁÂ Ï·‡Ó17. ≈»≈¿∆∆«¿«≈≈¿∆¿≈≈¿»¿

לביתֿהמדרש.15) העמידה,16)כשנכנס עליהם שקשה
חליו. בגלל וזה המדכאו, אבלו מפני ב.17)זה כז, מו"ק

('נמוקי  תטרחו" אל אתכם יברך המקום להם: אומר "אלא
שם). יוסף'

.ÂÔÈˆa¯Óe ÔÈ„aÎÓ18Ï·‡‰ ˙È·a19˙B¯Ú˜ ÔÈÁÈ„Óe , ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»≈∆¿ƒƒ¿»
˙BB˙È˜Â ˙BÒBÎÂ20˙BiÁBÏˆe21˙‡ ÔÈ˜ÈÏ„Óe , ¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆

¯Ó‚n‰ ˙‡ ‡Ï ÌL ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .˙B¯p‰22‡ÏÂ «≈¬»≈¿ƒƒ»…∆«À¿»¿…
ÌÈÓOa‰ ˙‡23. ∆«¿»ƒ

על 18) מים מזלפים - מרבצים מטאטאים; - מכבדים
האבק. את להשכיב מלאכה 19)הרצפה משום בזה ואין

א). כז, (מו"ק קטנים,21)כדים.20)לאבל בקבוקים 
ב. ב, מלכיםֿב הנשרפים 22)ראה בשמים, של קטורת

נעימים. ריחות ומעלים לאבל 23)באש שאסור שם,
מביאים  מוטל, שהמת זמן כל אבל ולהתעדן, להתענג
הרע, הריח להעביר עצמו, המת על או המת, לבית בשמים
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שם  כמבואר מתים, של בשמים על מברכים שאין אלא
ה"ח. פ"ט, ברכות הל' והשווה יוסף', וב'נמוקי

.Ê‡Ï Ba ÔÈ¯·nL ÏÎ‡n‰ Ï·‡‰ ˙È·Ï ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿≈»≈∆««¬»∆«¿ƒ…
ÌÚL ÈÏÎa ‡ÏÂ ÛÒÎ ÈÏÎa24ÈÏÎa ‡l‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿≈∆∆¿…ƒ¿≈««¿«≈»∆∆»ƒ¿≈

ÌÈ¯Ò25Li·Ï ‡lL ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÙeÏ˜ ‰·¯Ú ÏL ¿»ƒ∆¬»»¿»¿«≈»∆∆…¿«≈
‡l‡ ,‰·Ï ˙ÈÎeÎÊa ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡∆ƒ∆≈¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿»»∆»
Ô‰È˙BÈÈ ÔÈ‡L ÌÈiÚ‰ ˙‡ Li·Ï ‡lL ;‰Úe·ˆaƒ¿»∆…¿«≈∆»¬ƒƒ∆≈≈≈∆

˙B·BË26.

מיוחד.24) אלון מקליפת ר"מ:25)עשויים רומי בדפוס ַ
שם. במו"ק הנוסח וכן נצרים. צבועה,26)בכלי ובזכוכית
(שם). מבחוץ ניכר היין מראה אין

.Á˙BÒBk ‰¯OÚ ÏÚ ¯˙È Ï·‡‰ ˙È·a ÔÈ˙BL ÔÈ‡≈ƒ¿≈»≈∆»≈«¬»»
CB˙a ‰LÏLe ,‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ ‰LÏL :„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»¿»…∆¬ƒ»¿»¿
‡nL ,ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ .‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡Ï ‰Úa¯‡Â ,‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿«¿»»¿««¬ƒ»¿…ƒ∆»

¯kzLÈ27. ƒ¿«≈

החזירו 27) ומשתכרים, שותים היו "התחילו ב ח, כתובות
אלא  כוסות. עשר ליושנה רש"י: ומפרש ליושנה". הדבר
ככתוב  האבל, את בעיקר משקים שהיו מפרש, שם שרש"י
שותים  היו האבל עם ואולי נפש", למרי "ויין ו) לא, (משלי
שלא  סובר, - בכסףֿמשנה הובא - והרמב"ן המנחמים. גם
משכר, אינו הסעודה שבתוך שיין הסעודה, תוך אלא ישתו
לעיל  וראה שלילה, דרך אלא חיוב דרך כתבה לא רבינו וגם
מעט  יין ולשתות מותר... זה הרי המת, "נקבר ה"ו: פ"ד,
הרי  לרוות". לא אבל שבמעיו אכילה לשרות כדי

הסעודה. בתוך אלא יין לשתות לו אין שלכתחילה

.Ë‰ÚeÓL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡28Ï·‡‰ ˙È·a ‰„b‰Â29‡l‡ , ≈¿ƒ¿»¿«»»¿≈»≈∆∆»
ÔÈÂc ÔÈ·LBÈ30‡l‡ ˙n‰ ÈÙa ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»ƒ¿≈≈¿ƒƒ¿≈«≈∆»

˙Ó ÏL ÌÈ¯·„31B‡ ÂÈÙa ‰¯Bz È¯·„a ˜ÒÚÏ Ï·‡ . ¿»ƒ∆≈¬»«¬…¿ƒ¿≈»¿»»
¯eÒ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a32. ¿≈«¿»»

הלכה.28) יתעסקו 29)דברי ולא הלב, שמושכים לפי
בסתם  ואפילו שם). יוסף' וב'נמוקי א. כג, (מו"ק באבילות
אבילותו  לבו אל שיתן כדי להחמיר, נכון חול, דברי
מיימוניות" ב"הגהות הובא פ"ג, מו"ק ובירושלמי (רדב"ז).
להתחלק  שיצטרכו עם, רוב האבל עם לאכול אין אמרו:

י. סעיף שעח סי' ביו"ד וכן מקומות, מצטערים 30)לשני
וקבורתו.31)וכואבים. הוצאתו וצרכי הספד דברי

תורה,32) בדברי לספר חייבים הכל כי א. יח, ב. ג, ברכות
יז, (משלי אומר והכתוב לרש", "לועג זה הרי דומם, והמת
שאין  חולין, דברי אבל (רש"י), עושהו" חרף לרש "לועג ה)
יום, בכל ומעשים לאסור, אין - בהם למחריש גנאי
קשישים  רבנים במעמד המת, בפני חול בדברי שעוסקים
לכבוד  שהוא וכל מיימוניות). (הגהות בידם מוחים ואין
לקרוא  סומכים זה ועל בפניו. לומר שמותר ודאי המת,
(כסףֿמשנה, המת לכבוד ודרשה בביתֿהקברות, פסוקים
וכן  הי"ג, פי"ד לקמן וראה יז). סעיף שדמ סי' ביו"ד וכן
מלך) (=של קברו על ישיבה ש"מושיבים כה, בהלכה

שם. ובביאורנו ימים", שבעה

.ÈÔÈ‡Â ,ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ¯˙È ˙n‰ ÏÚ ÔÈÎBa ÔÈ‡≈ƒ««≈»≈ƒ¿»»ƒ¿≈
‰Ú·MÓ ¯˙È ÔÈ„ÈtÒÓ33?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿ƒƒ»≈ƒƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÈÙÏ Ïk‰ - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ï·‡ ;ÌÚ‰ ¯‡Laƒ¿»»»¬»«¿ƒ≈¬»ƒ«…¿ƒ
ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎBa ÔÈ‡Â .Ô˙ÓÎÁ»¿»»¿≈ƒ¬≈∆≈ƒ¿ƒ∆≈
Ï·‡ ÈÎ· ÈÓÈ eÓziÂ :·È˙Îe ,ea¯ ‰LnÓ ÏB„‚ eÏ»»ƒ∆«≈¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ≈∆

‰LÓ34.L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆¿≈≈«¿ƒƒ»≈«¿≈»»…∆
¯OÚ ÌÈLe ,LB„w‰ ea¯Ó ÏB„b ‰ÓÎÁa eÏ ÔÈ‡≈»¿»¿»»≈«≈«»¿≈»»

„tÒ „·Ïa L„Á35¯Á‡Ï B˙ÚeÓL ‰‡aL ÌÎÁ ÔÎÂ . …∆ƒ¿«ƒ¿«¿≈»»∆»»¿»¿««
L„Á ¯OÚ ÌÈL36B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡ -37. ¿≈»»…∆≈¿ƒ

ואל 33) למת תבכו "אל י) כב, (ירמיה שנאמר ב. כז, מו"ק
יותר  לו, תנודו ואל מדאי; יותר תבכו, אל - לו" תנודו

להספד. - ושבעה לבכי, - שלשה כתובות 34)מכשיעור,
מלאת  עם אחריו ישיבה להושיב ציוה הקדוש רבינו ב, קג,
וכו'. רבינו ממשה עדיף איני אמר: למותו, יום שלשים

ואילך 35) מכאן ובלילה, ביום ספדו יום שלשים עד שם.
להיפך. או בלילה, ולמדו ביום משמת.36)ספדו

שדוד 37) א) עט, (יבמות מצינו שכן שמועה. ביום אפילו
כיון  הספידו, ולא המלך שאול את להספיד רצה המלך
רש"י: ומפרש מנפילתו, חודש עשר שנים עברו שכבר
שנתקבלו  אחר חודש, י"ב אחר לספוד כבוד דרך "שאין

ב". כא, קטן במועד כאמור המת, על תנחומין

.‡È‰M˜˙È Ï‡38:¯Ó‡pL .ÈcÓ ¯˙È B˙Ó ÏÚ Ì„‡ «ƒ¿«∆»»«≈»≈ƒ«∆∆¡«
ÈcÓ ¯˙È :¯ÓBÏk .BÏ e„z Ï‡Â ˙ÓÏ ek·z Ï‡39. «ƒ¿¿≈¿«»À¿«»≈ƒ«

ÏÚ [¯˙BÈ BÓˆÚ] ¯ÚˆÓ‰Â ;ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ó e‰fL∆∆ƒ¿»∆»¿«¿«≈«¿≈«
?‰OÚÈ „ˆÈk ‡l‡ .LtË ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚ ÏL B‚‰Óƒ¿»∆»¬≈∆ƒ≈∆»≈««¬∆
˙¯tÒ˙Ï ÌBÈ ÌÈLÏL ,„tÒ‰Ï ‰Ú·L ,ÈÎ·Ï ‰LÏL¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿…∆

ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ‰ ¯‡LÏÂ40. ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿»ƒ

להתאבל.38) אמרו:39)מרבה ושם ב כז, מו"ק
בוכה". הוא אחר מת על מדאי, יותר מתו על "המתקשה
'ספר  בשם מביא א, ס"ק שצד סי' ליו"ד תשובה" וב"פתחי

ושאר חסידי  אותם, ינשק אל בתו או בנו שמת אדם ם':
ככתוב  לנשקם, שמותר תשובה" ה"פתחי סובר - מתים
לו". וישק עליו (=יוסף) "ויבך אבינו ביעקב א) נ, (בראשית

"מכאן 40) אמרו: שם ובמו"ק ה"ב, פ"ו לעיל המנויים
ממני". יותר בו רחמנים אתם אי הקב"ה: אמר ואילך,

.·ÈÈ¯‰ - ÌÈÓÎÁ eevL BÓk Ïa‡˙Ó BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈ƒ¿«≈¿∆ƒ¬»ƒ¬≈
È¯ÊÎ‡ ‰Ê41LtLÙÈÂ ‚‡„ÈÂ „ÁÙÈ ‡l‡ .42ÂÈOÚÓa ∆«¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ«¿≈¿«¬»

‚‡„z - ˙nL ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡Â .‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ¿«¬…ƒ¿»¿∆»ƒ¿≈¬»∆≈ƒ¿«
dlk ‰¯e·Á‰ Ïk43ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk . »«¬»À»»¿»»ƒ»ƒƒ

B¯‡eˆ ÏÚ BÏ ˙ÁpÓ ·¯Á el‡k BÓˆÚ ˙‡ ‰‡¯È44; ƒ¿∆∆«¿¿ƒ∆∆À««««»
Ô¯˜a ˙ÁpÓ [‡È‰ el‡k] - ‰Ú·L „ÚÂ ‰LÏMÓeƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒƒÀ««¿∆∆

CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ;˙ÈÂÊ45˜eMa Bc‚k ˙¯·BÚ [el‡k] -46. »ƒƒ»¿≈»¿ƒ∆∆¿∆¿«
k¯ÊÁÈÂ ,BÓˆÚ ÔÈÎ‰Ï ‰Ê Ï47È¯‰Â .B˙MÓ ¯BÚÈÂ »∆¿»ƒ«¿¿«¬…¿≈ƒ¿»«¬≈

CÈ¯vL ÏÏkÓ .eÏÁ ‡ÏÂ Ì˙‡ ‰˙Èk‰ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒƒ»…»¿…»ƒ¿»∆»ƒ
.ÏeÁÏÂ ıÈ˜‰Ï¿»ƒ¿»

וחבירו.41) קרובו בצרת ומשתתף מתרגש לבו שאין
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`laקלח zekld - mihtey xtq - xii` b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יב)42) מד, (שם החל" בגדול "ויחפש, ויבדוק. ימשמש
ופשפש. הירושלמי: ומפרש 43)מתרגם א. קו, שבת

המיתה. מן ייראו הנוסח:44)רש"י: ושם ב. כז, מו"ק
ה'נמוקי  ומפרש כתפיו, בין שם: וברי"ף ירכותיו. שתי בין
כך  וכל מאחוריו, דוקרתו היתה ראשו, זוקף שאילו יוסף':

ראש. בכובד חודש.45)יעמוד י"ב שם.46)עד מו"ק
"שכל  ה"ז: פ"ג, שם ובירושלמי נגדו. מתוחה הדין שמידת
- שבעה כל המשפחה... כנגד מתוח הדין השנה, אותה
שניםֿעשר  לאחר רופפת, היא - שלשים עד שלופה, החרב
של  לכיפה דומה? הדבר למה לתערה, חוזרת היא - חודש
נתעררו  מהן, אחת (=נזדעזעה) שנתעררה כיון אבנים,
כל  נתרפאת המשפחה, באותה זכר בן נולד ואם כולן...

המשפחה". וכו'.47)אותה בתשובה לחזור תימן: ובכ"י

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
לנחם 1) חולים, לבקר דבריהם של עשה מצות בו מתבארת

ערך  גודל וכו'. האורחים וללוות הכלה להכניס אבלים,
חולים. ביקור זמני לדרכם. והלויתם אורחים הכנסת מצות
לקבורה. חכם תלמיד להוצאת תורה ותלמוד מלאכה ביטול

מ  הנאה איסור חוליהם. וביקור גוים אבילי קברות,נחום בתי
מטתו  על הנזרקים והכלים תכריכיו וכל המת הקבר, בנין

שמתו. נשיא או למלך שעושים הכבוד צער. מחמת

.‡ÌÁÏe ,ÌÈÏBÁ ¯w·Ï Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿«≈
‰lk‰ ÒÈÎ‰Ïe ,˙n‰ ‡ÈˆB‰Ïe ,ÌÈÏ·‡2˙BeÏÏe , ¬≈ƒ¿ƒ«≈¿«¿ƒ««»¿«

ÌÈÁ¯B‡‰3ÏÚ ˙‡OÏ :‰¯e·w‰ ÈÎ¯ˆ ÏÎa ˜qÚ˙‰Ïe , »¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»»¿≈«¿»»≈«
Û˙k‰4ÂÈÙÏ CÏÈÏÂ ,5¯a˜ÏÂ ,¯tÁÏÂ ,„tÒÏÂ ,6ÔÎÂ . «»≈¿≈≈¿»»¿ƒ¿…¿«¿…¿ƒ¿…¿≈

Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎa Ì„ÚÒÏe ,Ô˙Á‰Â ‰lk‰ ÁnOÏ7el‡Â . ¿«≈«««»¿∆»»¿«¬»¿»»¿≈∆¿≈
¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡L ,BÙe‚aL ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb Ô‰8Û‡ . ≈¿ƒ¬»ƒ∆¿∆≈»∆ƒ«

ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,Ì‰È¯·cÓ el‡ ˙BˆÓ ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¬≈≈ƒ¿«
EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â9‰ˆB¯ ‰z‡L ÌÈ¯·c‰ Ïk - ¿»«¿»¿≈¬»»«¿»ƒ∆«»∆

EÈÁ‡Ï Ô˙B‡ ‰z‡ ‰OÚ ,ÌÈ¯Á‡ EÏ Ì˙B‡ eOÚiL∆«¬»¿¬≈ƒ¬≈«»»¿»ƒ
˙BˆÓ·e ‰¯B˙a10. ¿»¿ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

.."mila` mgple mileg xwal mdixac ly dyrÎzevn"

ואפשר  דווקא, שבגופו מצוה אינה אבלים ניחום מצות
פ"י  ש"ב המלך בדוד שמצינו (כמו שליח ידי על לעשותה

מכתב. ידי על ואף פ"ג)
מן  להבדילה הוא שבגופו" מצוות הן "ואלו שכתב ומה

שם. בה"ג שנזכרה הצדקה
שכתב ממה להוכיח יש ה"ו)ועוד עם (פי"ד גמ"ח שהוא

בא  אם נפק"מ אין שלמתים ופשיטא המתים, ועם החיים
שליח. ידי על או במכתב

(569 'r 'k wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."zevnae dxeza jig`l dz` mze` dyr"

"לרעך" רק היא ישראל אהבת שמצות מכאן שלמדו יש
לשנוא. מצוה או מותר הרשע את ואילו ומצוות, בתורה

ואהבת  מהפסוק שלומדין מזה באחרונים העירו כבר אבל
הרשע לרעך  את גם שכולל יפה" מיתה לו "ברור כמוך

ממצוות  בפירוש נתמעט מסית ורק במיתה) (המחויב
ישראל. אהבת

מפני  לא היא הרשע את לשנוא שהמצוה מזה ומוכח
ציווי  שהוא אלא כמוך" לרעך "ואהבת מהלשון שנתמעט

מתניא מוכח וכן עצמו. ל"ב)בפני שמצוה (פרק אלו שגם
כן. גם לאהבם מצוה אותם, לשנוא

הרמב"ם מלשון גם מוכח ה"ג)וכן  פ"ו דעות שסתם (הלכות
כגופו". מישראל ואחד אחד כל "לאהוב

(17 dxrd 217 cenr f"i wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

dz` mze` dyr . . jenk jrxl zad`e llka md ixd . ."
."zeevne dxeza jig`l

על  רק אינה כמוך" לרעך "ואהבת שמצוות משמע מדבריו
"עשה  - המעשה על גם אלא שבלב האהבה הרגש

לאחיך.."
דעות בהלכות שכתב ממה משמע ה"ג)וכן על (פ"ו "מצוה

לפיכך  מישראל...כו' ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל
עשיה  גם היינו כו'" ממונו על ולחוס בשבחו שיספר צריך

הלב. הרגש רק ולא בפועל
(22 dxrd 58 cenr wlg y"ewl it lr)

למקומם.3)לחופה.2) פ"ד,4)בדרכם לעיל השווה
ביתֿהקברות", עד הכתף על המת את "וסובלים ה"ב:

שם. מיטתו.5)ובביאורנו "היה 6)לפני ב: כח, מו"ק
דברים  - ב) ז, (קהלת לבו" אל יתן "והחי אומר: מאיר רבי
טען  אם יקברוהו; - קבר אם יספדוהו; - ספד אם מיתה. של
שם. ובביאורנו ה"ב, פי"ב לעיל וראה וכו'. יטענוהו" (נשא)

זוכה 7) שכרו? מה (לחתן), משמחו "ואם ב: ו, ברכות
אמרו: א יז, ובכתובות וכו'. קולות" בחמשה שניתנה לתורה
לפני  ומרקד הדס של בד נוטל היה אילעי בר יהודה "רבי

וחסודה". נאה כלה ואומר: מ"א:8)הכלה, פ"א, פאה
ואמרו  חסדים". וגמילות שיעור... להם שאין דברים "אלו
אבל  בגופו, אמורים דברים במה ה"א: שם בירושלמי
אדם  שיהא באושא, נמנו שהרי שיעור, לו יש בממונו

למצוה. מנכסיו חומש כהנים"9)מפריש ה"תורת וכדברי
בתורה". גדול כלל זה אומר: עקיבא "רבי פרט 10)שם:

סני, "דעלך א לא, שבת וראה ובמצוות. בתורה שאינו לגוי
ובבבאֿמציעא  כולה". התורה כל זוהי תעביד, לא לחברך
זו  - כ) יח, (שמות הדרך את להם "והודעת דרשו: ב ל,
זו  - בה חולים; ביקור זה - ילכו אשר חסדים; גמילות
"ספר  והשווה הדין". משורת לפנים זו - יעשון אשר קבורה;
רבינו, על משיג שם והרמב"ן א. שורש לרבינו המצוות"
הן  - המת קבורת וכן חולים וביקור אבלים ניחום ולדעתו
ובכלל: הן, חסדים גמילות אלו שכל התורה, מן מצוות
ה' "אחרי א) יד, (סוטה אמרו וכבר הן. כמוך, לרעך ואהבת
...הקב"ה  הקב"ה, של מדותיו אחר הלך תלכו... אלקיכם
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קלט la` zekld - mihtey xtq - xii` b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יב)42) מד, (שם החל" בגדול "ויחפש, ויבדוק. ימשמש
ופשפש. הירושלמי: ומפרש 43)מתרגם א. קו, שבת

המיתה. מן ייראו הנוסח:44)רש"י: ושם ב. כז, מו"ק
ה'נמוקי  ומפרש כתפיו, בין שם: וברי"ף ירכותיו. שתי בין
כך  וכל מאחוריו, דוקרתו היתה ראשו, זוקף שאילו יוסף':

ראש. בכובד חודש.45)יעמוד י"ב שם.46)עד מו"ק
"שכל  ה"ז: פ"ג, שם ובירושלמי נגדו. מתוחה הדין שמידת
- שבעה כל המשפחה... כנגד מתוח הדין השנה, אותה
שניםֿעשר  לאחר רופפת, היא - שלשים עד שלופה, החרב
של  לכיפה דומה? הדבר למה לתערה, חוזרת היא - חודש
נתעררו  מהן, אחת (=נזדעזעה) שנתעררה כיון אבנים,
כל  נתרפאת המשפחה, באותה זכר בן נולד ואם כולן...

המשפחה". וכו'.47)אותה בתשובה לחזור תימן: ובכ"י

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
לנחם 1) חולים, לבקר דבריהם של עשה מצות בו מתבארת

ערך  גודל וכו'. האורחים וללוות הכלה להכניס אבלים,
חולים. ביקור זמני לדרכם. והלויתם אורחים הכנסת מצות
לקבורה. חכם תלמיד להוצאת תורה ותלמוד מלאכה ביטול

מ  הנאה איסור חוליהם. וביקור גוים אבילי קברות,נחום בתי
מטתו  על הנזרקים והכלים תכריכיו וכל המת הקבר, בנין

שמתו. נשיא או למלך שעושים הכבוד צער. מחמת

.‡ÌÁÏe ,ÌÈÏBÁ ¯w·Ï Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿«≈
‰lk‰ ÒÈÎ‰Ïe ,˙n‰ ‡ÈˆB‰Ïe ,ÌÈÏ·‡2˙BeÏÏe , ¬≈ƒ¿ƒ«≈¿«¿ƒ««»¿«

ÌÈÁ¯B‡‰3ÏÚ ˙‡OÏ :‰¯e·w‰ ÈÎ¯ˆ ÏÎa ˜qÚ˙‰Ïe , »¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»»¿≈«¿»»≈«
Û˙k‰4ÂÈÙÏ CÏÈÏÂ ,5¯a˜ÏÂ ,¯tÁÏÂ ,„tÒÏÂ ,6ÔÎÂ . «»≈¿≈≈¿»»¿ƒ¿…¿«¿…¿ƒ¿…¿≈

Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎa Ì„ÚÒÏe ,Ô˙Á‰Â ‰lk‰ ÁnOÏ7el‡Â . ¿«≈«««»¿∆»»¿«¬»¿»»¿≈∆¿≈
¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡L ,BÙe‚aL ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb Ô‰8Û‡ . ≈¿ƒ¬»ƒ∆¿∆≈»∆ƒ«

ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,Ì‰È¯·cÓ el‡ ˙BˆÓ ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¬≈≈ƒ¿«
EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â9‰ˆB¯ ‰z‡L ÌÈ¯·c‰ Ïk - ¿»«¿»¿≈¬»»«¿»ƒ∆«»∆

EÈÁ‡Ï Ô˙B‡ ‰z‡ ‰OÚ ,ÌÈ¯Á‡ EÏ Ì˙B‡ eOÚiL∆«¬»¿¬≈ƒ¬≈«»»¿»ƒ
˙BˆÓ·e ‰¯B˙a10. ¿»¿ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

.."mila` mgple mileg xwal mdixac ly dyrÎzevn"

ואפשר  דווקא, שבגופו מצוה אינה אבלים ניחום מצות
פ"י  ש"ב המלך בדוד שמצינו (כמו שליח ידי על לעשותה

מכתב. ידי על ואף פ"ג)
מן  להבדילה הוא שבגופו" מצוות הן "ואלו שכתב ומה

שם. בה"ג שנזכרה הצדקה
שכתב ממה להוכיח יש ה"ו)ועוד עם (פי"ד גמ"ח שהוא

בא  אם נפק"מ אין שלמתים ופשיטא המתים, ועם החיים
שליח. ידי על או במכתב

(569 'r 'k wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."zevnae dxeza jig`l dz` mze` dyr"

"לרעך" רק היא ישראל אהבת שמצות מכאן שלמדו יש
לשנוא. מצוה או מותר הרשע את ואילו ומצוות, בתורה

ואהבת  מהפסוק שלומדין מזה באחרונים העירו כבר אבל
הרשע לרעך  את גם שכולל יפה" מיתה לו "ברור כמוך

ממצוות  בפירוש נתמעט מסית ורק במיתה) (המחויב
ישראל. אהבת

מפני  לא היא הרשע את לשנוא שהמצוה מזה ומוכח
ציווי  שהוא אלא כמוך" לרעך "ואהבת מהלשון שנתמעט

מתניא מוכח וכן עצמו. ל"ב)בפני שמצוה (פרק אלו שגם
כן. גם לאהבם מצוה אותם, לשנוא

הרמב"ם מלשון גם מוכח ה"ג)וכן  פ"ו דעות שסתם (הלכות
כגופו". מישראל ואחד אחד כל "לאהוב

(17 dxrd 217 cenr f"i wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

dz` mze` dyr . . jenk jrxl zad`e llka md ixd . ."
."zeevne dxeza jig`l

על  רק אינה כמוך" לרעך "ואהבת שמצוות משמע מדבריו
"עשה  - המעשה על גם אלא שבלב האהבה הרגש

לאחיך.."
דעות בהלכות שכתב ממה משמע ה"ג)וכן על (פ"ו "מצוה

לפיכך  מישראל...כו' ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל
עשיה  גם היינו כו'" ממונו על ולחוס בשבחו שיספר צריך

הלב. הרגש רק ולא בפועל
(22 dxrd 58 cenr wlg y"ewl it lr)

למקומם.3)לחופה.2) פ"ד,4)בדרכם לעיל השווה
ביתֿהקברות", עד הכתף על המת את "וסובלים ה"ב:

שם. מיטתו.5)ובביאורנו "היה 6)לפני ב: כח, מו"ק
דברים  - ב) ז, (קהלת לבו" אל יתן "והחי אומר: מאיר רבי
טען  אם יקברוהו; - קבר אם יספדוהו; - ספד אם מיתה. של
שם. ובביאורנו ה"ב, פי"ב לעיל וראה וכו'. יטענוהו" (נשא)

זוכה 7) שכרו? מה (לחתן), משמחו "ואם ב: ו, ברכות
אמרו: א יז, ובכתובות וכו'. קולות" בחמשה שניתנה לתורה
לפני  ומרקד הדס של בד נוטל היה אילעי בר יהודה "רבי

וחסודה". נאה כלה ואומר: מ"א:8)הכלה, פ"א, פאה
ואמרו  חסדים". וגמילות שיעור... להם שאין דברים "אלו
אבל  בגופו, אמורים דברים במה ה"א: שם בירושלמי
אדם  שיהא באושא, נמנו שהרי שיעור, לו יש בממונו

למצוה. מנכסיו חומש כהנים"9)מפריש ה"תורת וכדברי
בתורה". גדול כלל זה אומר: עקיבא "רבי פרט 10)שם:

סני, "דעלך א לא, שבת וראה ובמצוות. בתורה שאינו לגוי
ובבבאֿמציעא  כולה". התורה כל זוהי תעביד, לא לחברך
זו  - כ) יח, (שמות הדרך את להם "והודעת דרשו: ב ל,
זו  - בה חולים; ביקור זה - ילכו אשר חסדים; גמילות
"ספר  והשווה הדין". משורת לפנים זו - יעשון אשר קבורה;
רבינו, על משיג שם והרמב"ן א. שורש לרבינו המצוות"
הן  - המת קבורת וכן חולים וביקור אבלים ניחום ולדעתו
ובכלל: הן, חסדים גמילות אלו שכל התורה, מן מצוות
ה' "אחרי א) יד, (סוטה אמרו וכבר הן. כמוך, לרעך ואהבת
...הקב"ה  הקב"ה, של מדותיו אחר הלך תלכו... אלקיכם
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אבלים... ניחם הקב"ה חולים; בקר אתה אף חולים... ביקר
קבור  אתה אף מתים... קבר הקב"ה אבלים; נחם אתה אף
אסמכתאות, אלא אינם אלה שכל סובר, ורבינו מתים".
ב): ע, (סנהדרין אמרו בפירוש שהרי מדבריהם, אלא ואינם
- מצוה שהוא דבר עבירה, ודבר מצוה שהוא דבר אכל
רש"י: ומפרש ציבור, תענית - עבירה דבר אבלים; תנחומי
רבינו  פירש וכן הוא, בעלמא חכמים תקנת - אבלים תנחומי

ה"ב. פ"ז, ממרים הל' לעיל

.·‰ÈÂl‰ ¯ÎO11Ïk‰ ÔÓ ‰a¯Ó12˜Á‰ ‡e‰Â . ¿««¿»»¿À∆ƒ«…¿«…
:da ‚‰pL „ÒÁ‰ C¯„Â ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ B˜˜ÁL∆¬»«¿»»»ƒ¿∆∆«∆∆∆»«»

Ô˙B‡ ‰eÏÓe ,Ô˙B‡ ‰˜LÓe ,ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÏÈÎ‡Ó13. «¬ƒ¿≈¿»ƒ«¿∆»¿«∆»
,‰ÈÎL Èt ˙Ïa˜‰Ó ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰ ‰ÏB„‚e¿»«¿»«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿ƒ»

ÌÈL‡ ‰LÏL ‰p‰Â ‡¯iÂ :¯Ó‡pL14¯˙BÈ ÌÈeeÏÂ . ∆∆¡«««¿¿ƒ≈¿»¬»ƒ¿ƒ»≈
el‡k - ‰eÏÓ BÈ‡L Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .Ô˙ÒÎ‰Ó≈«¿»»»»¿¬»ƒ…∆≈¿«∆¿ƒ

ÌÈÓc CÙBL15. ≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`xie xn`py ,dpiky ipt zlawdn migxe` zqpkd dlecbe"
."miyp` dyely dpde

הראיה  להביא לו והיה זה מפסוק הראיה מה קשה לכאורה
הפסוקים מהמשך הגמרא "ויאמר קכ"ז)(שבתשהביאה

עבדך  מעל תעבור נא אל בעיניך חן מצאתי נא אם אדנ-י
לשכינה. האורחים הקדים שאאע"ה הראיה משם כי כו'"

של  "מצות־עשה א' בהלכה הרמב"ם לשון קשה ועוד
ולהכניס  המת ולהוציא אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם

migxe`dהכלה zeelle ש "- המשנה מלשון שינוי הוא
אורחים". "הכנסת

שני  ישנם חסדים, גמילות כל של בפעולה בזה: והביאור
(בחפצא), חברו של מחסורו מילוי הוא האחד עניינים:
הגברא). (מצד מהאדם הנדרשת החסד מידת הוא והשני
צרכיהם  סיפוק היא שהמצוה אורחים בהכנסת הוא זה כעין
המארח  של החסד מדת מצד ובנוסף ולינה, משתה במאכל

לאורח. לב ושימת התעניינות גם מצדו להראות צריכה
צרכי  סיפוק שגם אורחים, הכנסת במצות החידוש זה
להיות  חייב אלא סתמי באופן להעשות יכול אינו האורח
הרמב"ם  הגדיר לכן המארח. של לב ושימת התעניינות תוך
ללמדך  האורחים" "ללוות - אורחים הכנסת מצות חיוב את
והתעניינות  לב בשימת להעשות צריך צרכיהם סיפוק שגם

האורחים. בליווי כמו בדיוק
"וירא  מהפסוק הראיה הרמב"ם הביא מדוע גם יובן ומעתה
לבו  שימת מודגשת שם רק כי כו'" אנשים שלושה והנה
בהקבלת  עסוק שהיה שאף לאורחים, אבינו אברהם של
הלב  שימת בו היתה עילאי, תענוג שהיא השכינה פני

מרחוק. לעיניו שנראו לאורחים
(70 'r d"k wlg y"ewl it lr)

הלווי.11) תימן: הלוויה 12)בכת"י "ששכר ב: מו, סוטה

שיעור". לה המשל 13)אין - לשלחם עמם הולך "ואברהם
עמם  הולך ואברהם כך: תלווה, השקית, האכלת, אומר:
ובמדרש  כ). אות פמ"ח, רבה, בראשית (מדרש לשלחם"
אכילה, - שבע בבאר א'ש'ל' ויטע אמרו: פל"ז, טוב" "שוחר

פונדק. ד"ה א י, סוטה ברש"י וכן לויה. וירא 14)שתיה
האורחים  לקבל והלך השכינה, את שהניח הרי לקראתם, וירץ

א). קכז, אנשי 15)(שבת ליווהו "שאלמלי ב מו, סוטה
(מלכיםֿב  שנאמר לתינוקות, דובים גירה לא לאלישע, יריחו
ויתקלסו  העיר מן יצאו קטנים ונערים משם... ויעל כגֿכד) ב,
היער  מן דובים שתים ותצאנה ה', בשם ויקללם בו...
"ידינו  שם: אמרו וכך ילדים". ושני ארבעים מהם ותבקענה
עלתה, לבנו על וכי - ראו לא ועינינו הזה הדם את שפכו לא
בלא  ופטרנוהו לידינו בא לא אלא דמים? שופכים שביתֿדין

לוויה". בלא והנחנוהו ראינוהו ולא מזונות,

.‚‰ÈÂÏÏ ÔÈÙBk16‰˜„ˆÏ ÔÈÙBkL C¯„k17ÔÈc ˙È·e . ƒƒ¿»»¿∆∆∆ƒƒ¿»»≈ƒ
ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰ Ì„‡ ˙BeÏÏ ÔÈÁeÏL ÔÈw˙Ó eÈ‰»¿«¿ƒ¿ƒ¿«»»»≈ƒ»
el‡k Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÚÓ - ‰Ê ¯·„a eÏvÚ˙ Ì‡Â .ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒƒ¿«¿¿»»∆«¬∆¬≈∆¿ƒ

ÌÈÓ„ eÎÙL18˙Bn‡ Úa¯‡ B¯·Á ˙‡ ‰eÏÓ‰ elÙ‡ . »¿»ƒ¬ƒ«¿«∆∆¬≈«¿««
‰a¯‰ ¯ÎO BÏ LÈ -19Ì„‡ ·iÁL ‰ÈÂÏ ¯eÚL ‰nÎÂ . ≈»»«¿≈¿«»ƒ¿»»∆«»»»

¯ÈÚ ÏL d¯eaÚ „Ú - „ÈÓÏzÏ ·¯‰ ?da20LÈ‡‰Â . »»«««¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿»ƒ
˙aL ÌeÁz „Ú - B¯·ÁÏ21„Ú - ·¯Ï „ÈÓÏz‰Â . «¬≈«¿«»¿««¿ƒ»««

‰Ò¯t22˜‰·Ó Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â .23LÏL „Ú - «¿»¿ƒ»»«À¿»«»
˙B‡Ò¯t24. «¿»

שילווהו 16) לדרך, חבירו את ללוות רוצה שאינו מי את
ב). מו, עניים 17)(סוטה מתנות הל' ראה צדקה, לתת

ה"י. צפוי 18)פ"ז, בדרך יחידי שהמהלך שם. סוטה
מ"ו) (פ"ט, שם למשנה ישראל" וב"תפארת לסטים. לסכנת
כאיש  שחשבוהו מלסטים, נהרג שלכך "ואפשר מנמק:

דמו". לדרוש אוהבים לו ארבע 19)שאין "בשביל שם.
פרעה  עליו ויצו שנאמר: לאברהם, פרעה שליוה פסיעות
שנה". מאות ארבע בבניו נשתעבד וגו', אנשים

(=בליטה)20) עבור אותן שנותנים ושיריים אמה שבעים
נו, לנדרים (רא"ש שבת תחום מודדים והלאה ומהן לעיר,

לעיר.21)ב). מחוץ אמה אלּפיים ארבעה 22)שהוא
שבת. תחום שיעור הוא ומיל חכמתו 23)מילים, שרוב

ממנו. שם.24)קיבל סוטה,

.„Ïk‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ - ÌÈÏBÁ ¯ewa25ÏB„‚ elÙ‡ . ƒƒƒ¿»««…¬ƒ»
ÏÎÂ .ÌBia ÌÈÓÚt ‰a¯‰ ÔÈ¯w·Óe .ÔËw‰ ˙‡ ¯w·Ó¿«≈∆«»»¿«¿ƒ«¿≈¿»ƒ«¿»

ÁÈ¯ËÈ ‡lL „·Ï·e .ÁaLÓ - ÛÈÒBn‰26ÏÎÂ . «ƒ¿À»ƒ¿«∆…«¿ƒ«¿»
BÈÏÁÓ ˜ÏÁ ÏË el‡k - ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ó‰27Ï˜‰Â «¿«≈∆«∆¿ƒ»«≈∆≈»¿¿≈≈

ÌÈÓc CÙBL el‡k - ¯w·n BÈ‡L ÏÎÂ ;ÂÈÏÚÓ28. ≈»»¿…∆≈¿«≈¿ƒ≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."eilrn lwde eilgn wlg lhp el`k dlegd z` xwand lke"

בו  ויש החולה מייסורי הקלה הוא חולים ביקור של ענינו
דווקא  שהוא משמע שבגמרא ואף לרפואתו, סיוע הבאת
משמע  ברמב"ם אבל מששים, אחד לעניין הוא בבן־גילו
משום  ואולי גילו, בן שאינו אף המבקר" ב"כל הדין שהוא
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נטל  "כאילו" אלא מששים" אחד "נוטל כתב ולא שינה כך
מחליו. "חלק"
כתב ב.)ובמאירי לט, של (נדרים בחליו מיקל "שהמבקר

הנאתו  שמצד עליו, ערב שביקורם ר"ל גילו ובני . . חולה
כו'". מיקל חליו מהם

(23 'rde 64 'r 'k wlg y"ewl it lr)

מניין?25) התורה, מן חולים לביקור "רמז ב: לט, נדרים
כמות אם כט): טז, (במדבר אלה,שנאמר ימותון האדם כל

ומוטלים  חולים שהם - וגו' עליהם יפקד האדם כל ופקודת
לשון  - (=ופקודת אותם מבקרים אדם ובני בעריסתם,

שלחני. ה' לא אומרים: הבריות מה על 26)ביקור),
לשאול  החיצון לחדר יכנס עליו, מכביד זה שאם החולה,

שלה). סי' ליו"ד יוסף' ('בית בניֿביתו אצל כל 27)עליו
המבקרים  שהשאירו ממה מששים חלק נוטל אחד
שאינו  גילו", "ובבן הדגישו: ושם שם). (נדרים הראשונים
בחור  רש"י: ומפרש גילו, בן אלא מששים חלק נוטל
המבקר  שנולד מפרש: שם, והר"ן לזקן. זקן או כמותו,

חולה. של מתלמידי 28)במזל בתלמיד "מעשה א מ, שם
רבי  ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו לא שחלה, עקיבא רבי
רבי  (בציווי לפניו וריבצו שכיבדו ובשביל לבקרו, עקיבא
כל  ודרש: ר"ע, יצא החייתני. רבי, לו: אומר היה עקיבא),
שהמבקר  דמים", שופך כאילו חולים, מבקר שאינו מי
סי' יו"ד ל'טור' ה'פרישה' וכתב צרכיו. כל לחולה עושה
אבק  ואין המיטה, על שוכב שהחולה בימינו אפילו שלה,
נקי. כשהבית ונוחה צלולה אדם של דעתו לו, מזיק הארץ
לשמור  צריך וחולה מיאוס, מקום על שורה רעה רוח וגם
הסכנה, בשעת מקטרג שהשטן אחר, מאדם יותר נפשו

לפניו. ולרבץ לכבד יזהרו ולפיכך

.‰ÈLÈÏL ÌBiÓ ‡l‡ ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«∆∆»ƒ¿ƒƒ
‰‡Ï‰Â29„ÈaÎ‰Â ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙ˜ Ì‡Â .30ÔÈ¯w·Ó - »»¿»¿ƒ»«»»«…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

„iÓ B˙B‡31LÏLa ‡Ï ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈¿«¿ƒ∆«∆…¿»
ÈtÓ ,˙BB¯Á‡ LÏLa ‡ÏÂ ÌBia ˙BBL‡¯ ˙BÚL»ƒ«¿…¿»«¬ƒ¿≈

Ô‰L32‡Ï ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡Â .‰ÏBÁ‰ ÈÎ¯ˆa ÔÈ˜qÚ˙Ó ∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿≈«∆¿≈¿«¿ƒ…
,L‡¯‰ ÈLBÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÚ‰ ÈÏBÁ ‡ÏÂ ÌÈÚÓ ÈÏBÁ≈≈«ƒ¿…≈»«ƒ¿…¿≈»…

Ô‰Ï ‰L˜ ¯ewa‰L ÈtÓ33. ƒ¿≈∆«ƒ»∆»∆

שונא 29) שיבקש מועטת בבקשה ואולי מזלו, ירע שלא
וברא"ש). (שם חליו יתוסף אחת.30)רעתו, בבת

נכנסים 31) הקרובים אמרו: ושם ה"ז. פ"ג, פאה ירושלמי
רגיל. בחולי אפילו מיד, כלומר,32)אליו שבהן. צ"ל:

סי' ליו"ד יוסף' ה'בית מלשון נראה וכן השעות. באותן
חולה  שכל הטעם, נימקו א מ, שבנדרים להעיר, וראוי שלה.
לבקש  המבקר יחוש ולא הבוקר, בשעות חליו עליו מיקל
חליו  עליו מכביד - האחרונות שעות ובשלש רחמים, עליו
משלו  טעם חידש ורבינו רחמים. עליו מלבקש ויתייאש -

(רדב"ז). בחליים בקיאותו חולי 33)לפי א מא, שם
להם. קשה שהדיבור וראש, עין חולי בושה; משום - מעיים
בבית  נכנסים "אלא ח: סעיף שלה סי' ביו"ד השו"ע ומסיים

בו". ודורשים ושואלים החיצון,

.ÂÈab ÏÚ ‡Ï ·LÈ ‡Ï - ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿«≈∆«∆…≈≈…««≈

‡ÏÂ ,ÏÒÙÒ Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‡qk Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‰hÓƒ»¿…««≈ƒ≈¿…««≈«¿»¿…
ÂÈ˙BL‡¯nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡ÏÂ ,dB·b ÌB˜Ó Èab ÏÚ34. ««≈»»«¿…¿«¿»ƒ¿«¬»

Lw·Óe ,ÂÈ˙BL‡¯nÓ ‰hÓÏ ·LBÈÂ ÛhÚ˙Ó ‡l‡∆»ƒ¿«≈¿≈¿«»ƒ¿«¬»¿«≈
‡ˆBÈÂ ÌÈÓÁ¯ ÂÈÏÚ35. »»«¬ƒ¿≈

של 34) מראשותיו למעלה שהשכינה "מפני ב יב, שבת
היושב  כאדם שכינה, מאימת מתעטף ולפיכך חולה",
כשהחולה  ודוקא שם). (רש"י לצדדים פונה ואינו באימה
על  כששוכב אבל ממנו. גבוה שהיושב הארץ, על שוכב
ג). סעיף שלה סי' (יו"ד כסא על לישב  מותר המיטה,

(שבת 35) ישראל חולי בתוך עליו ירחם המקום שאומר:
בתוך  חולה לו שיש "כל אמרו: א קטז, ובבבאֿבתרא שם).
טז, (משלי שנאמר רחמים, עליו ויבקש חכם אצל ילך ביתו,
ומנהג  - יכפרנה". חכם ואיש מות, מלאכי מלך חמת יד):
לפני  מבקש ביתו, בתוך חולה לו שיש מי שכל בצרפת, זה
המדינות  בכל נהגו ומזה אותו. שיברך ישיבה, התופס הרב
משה  (דרכי רחמים עליו ולבקש הכנסת, בבית החולה לברך

ב). אות שלה סי' יו"ד ל'טור'

.Ê;ÌÈÏBÁ ¯ew·Ï Ì„B˜ ÌÈÏ·‡ ˙ÓÁpL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆∆»«¬≈ƒ≈¿ƒƒ
ÌÚÂ ÌÈiÁ‰ ÌÚ „ÒÁ ˙eÏÈÓb ÌÈÏ·‡ ÌeÁpL∆ƒ¬≈ƒ¿ƒ∆∆ƒ««ƒ¿ƒ

ÌÈ˙n‰36. «≈ƒ

חולים 36) ביקור להעדיף מקום יש כי בזה, מהסס והרדב"ז
ואם  שיחיה, לו גורם החולה את שהמבקר אבלים, ניחום על
ואילו  ה"ד, לעיל כמבואר דמים, שופך כאילו ביקרו לא
ממה  נראה, רבינו וכדברי אלו. מעלות בו אין אבלים ניחום
ולבקר  אבלים לנחם התירו "בקושי ב) יב, (שבת שאמרו
חולים, לביקור אבלים ניחום שהקדימו הרי - בשבת" חולים
אנשי  של מנהגם היה "כך אמרו: ב מא, שבסוכה ואע"פ
בידו" לולבו - אבלים ולנחם חולים לבקר הולך ירושלים...
שבצנעה, בדברים אפילו אבילות, בו ואין הואיל ברגל, שם -

שמח). (אור קודם חולים ביקור ולפיכך מועט. האבל צער

.Á‰lk‰ ˙‡ ÁÈpÓ - ‰lÎÂ ˙Ó ÂÈÙÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿»»≈¿«»«ƒ«∆««»
˙È·a ÌÈÓÎÁ ·Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .˙n‰ ÌÚ ˜qÚ˙Óeƒ¿«≈ƒ«≈¿≈≈≈¬»ƒ¿≈

¯ÓB‚Â Ï·‡37- C¯ca ‰Êa ‰Ê eÚ‚tL ‰lÎÂ ˙Ó . ≈∆¿≈≈¿«»∆»¿∆»∆«∆∆
˙n‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ38‰lk‰ ÈÙlÓ39ÔÈ¯·BÚ ‰ÊÂ ‰ÊÂ . «¬ƒƒ∆«≈ƒƒ¿≈««»¿∆»∆¿ƒ

CÏn‰ ÈÙlÓ40. ƒƒ¿≈«∆∆

שמחות 37) ובמס' שמחה. בבית כסילים ולב הפסוק: וסוף
לבית  מקדימים היו הראשונים, חסידים "אבל שנינו: פי"ב,
אבל  בית אל ללכת טוב שנאמר: המשתה, מלבית האבל

וגו'. משתה" בית אל צדדית.38)מלכת והכלה 39)דרך
את  שמקדימים באופן המלך, בדרך אורחיה עם עוברת
מנמקים: פי"א, שמחות ובמס' א), יז, (כתובות תחילה הכלה

המתים. לכבוד קודם החי עדיף 40)שכבוד המלך שכבוד
אימתו  שתהא - מלך עליך תשים שום שנאמר: משניהם,
מלפניו  יעברו הכלה או שהמת עד להמתין כבודו ואין עליך,
המלך  "אגריפס אמרו: שם, שמחות ובמס' שם). (כתובות
שמסע  עד וחיכה צדדי, לרחוב (=נכנס הכלה לפני עבר
ראית? מה לו אמרו חכמים, ושיבחוהו תחילה), יעבור הכלה
שעה  כתריה תטול וזאת יום, בכל כתר נוטל אני להם: אמר
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נטל  "כאילו" אלא מששים" אחד "נוטל כתב ולא שינה כך
מחליו. "חלק"
כתב ב.)ובמאירי לט, של (נדרים בחליו מיקל "שהמבקר

הנאתו  שמצד עליו, ערב שביקורם ר"ל גילו ובני . . חולה
כו'". מיקל חליו מהם

(23 'rde 64 'r 'k wlg y"ewl it lr)

מניין?25) התורה, מן חולים לביקור "רמז ב: לט, נדרים
כמות אם כט): טז, (במדבר אלה,שנאמר ימותון האדם כל

ומוטלים  חולים שהם - וגו' עליהם יפקד האדם כל ופקודת
לשון  - (=ופקודת אותם מבקרים אדם ובני בעריסתם,

שלחני. ה' לא אומרים: הבריות מה על 26)ביקור),
לשאול  החיצון לחדר יכנס עליו, מכביד זה שאם החולה,

שלה). סי' ליו"ד יוסף' ('בית בניֿביתו אצל כל 27)עליו
המבקרים  שהשאירו ממה מששים חלק נוטל אחד
שאינו  גילו", "ובבן הדגישו: ושם שם). (נדרים הראשונים
בחור  רש"י: ומפרש גילו, בן אלא מששים חלק נוטל
המבקר  שנולד מפרש: שם, והר"ן לזקן. זקן או כמותו,

חולה. של מתלמידי 28)במזל בתלמיד "מעשה א מ, שם
רבי  ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו לא שחלה, עקיבא רבי
רבי  (בציווי לפניו וריבצו שכיבדו ובשביל לבקרו, עקיבא
כל  ודרש: ר"ע, יצא החייתני. רבי, לו: אומר היה עקיבא),
שהמבקר  דמים", שופך כאילו חולים, מבקר שאינו מי
סי' יו"ד ל'טור' ה'פרישה' וכתב צרכיו. כל לחולה עושה
אבק  ואין המיטה, על שוכב שהחולה בימינו אפילו שלה,
נקי. כשהבית ונוחה צלולה אדם של דעתו לו, מזיק הארץ
לשמור  צריך וחולה מיאוס, מקום על שורה רעה רוח וגם
הסכנה, בשעת מקטרג שהשטן אחר, מאדם יותר נפשו

לפניו. ולרבץ לכבד יזהרו ולפיכך

.‰ÈLÈÏL ÌBiÓ ‡l‡ ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«∆∆»ƒ¿ƒƒ
‰‡Ï‰Â29„ÈaÎ‰Â ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙ˜ Ì‡Â .30ÔÈ¯w·Ó - »»¿»¿ƒ»«»»«…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

„iÓ B˙B‡31LÏLa ‡Ï ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈¿«¿ƒ∆«∆…¿»
ÈtÓ ,˙BB¯Á‡ LÏLa ‡ÏÂ ÌBia ˙BBL‡¯ ˙BÚL»ƒ«¿…¿»«¬ƒ¿≈

Ô‰L32‡Ï ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡Â .‰ÏBÁ‰ ÈÎ¯ˆa ÔÈ˜qÚ˙Ó ∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿≈«∆¿≈¿«¿ƒ…
,L‡¯‰ ÈLBÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÚ‰ ÈÏBÁ ‡ÏÂ ÌÈÚÓ ÈÏBÁ≈≈«ƒ¿…≈»«ƒ¿…¿≈»…

Ô‰Ï ‰L˜ ¯ewa‰L ÈtÓ33. ƒ¿≈∆«ƒ»∆»∆

שונא 29) שיבקש מועטת בבקשה ואולי מזלו, ירע שלא
וברא"ש). (שם חליו יתוסף אחת.30)רעתו, בבת

נכנסים 31) הקרובים אמרו: ושם ה"ז. פ"ג, פאה ירושלמי
רגיל. בחולי אפילו מיד, כלומר,32)אליו שבהן. צ"ל:

סי' ליו"ד יוסף' ה'בית מלשון נראה וכן השעות. באותן
חולה  שכל הטעם, נימקו א מ, שבנדרים להעיר, וראוי שלה.
לבקש  המבקר יחוש ולא הבוקר, בשעות חליו עליו מיקל
חליו  עליו מכביד - האחרונות שעות ובשלש רחמים, עליו
משלו  טעם חידש ורבינו רחמים. עליו מלבקש ויתייאש -

(רדב"ז). בחליים בקיאותו חולי 33)לפי א מא, שם
להם. קשה שהדיבור וראש, עין חולי בושה; משום - מעיים
בבית  נכנסים "אלא ח: סעיף שלה סי' ביו"ד השו"ע ומסיים

בו". ודורשים ושואלים החיצון,

.ÂÈab ÏÚ ‡Ï ·LÈ ‡Ï - ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿«≈∆«∆…≈≈…««≈

‡ÏÂ ,ÏÒÙÒ Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‡qk Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‰hÓƒ»¿…««≈ƒ≈¿…««≈«¿»¿…
ÂÈ˙BL‡¯nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡ÏÂ ,dB·b ÌB˜Ó Èab ÏÚ34. ««≈»»«¿…¿«¿»ƒ¿«¬»

Lw·Óe ,ÂÈ˙BL‡¯nÓ ‰hÓÏ ·LBÈÂ ÛhÚ˙Ó ‡l‡∆»ƒ¿«≈¿≈¿«»ƒ¿«¬»¿«≈
‡ˆBÈÂ ÌÈÓÁ¯ ÂÈÏÚ35. »»«¬ƒ¿≈

של 34) מראשותיו למעלה שהשכינה "מפני ב יב, שבת
היושב  כאדם שכינה, מאימת מתעטף ולפיכך חולה",
כשהחולה  ודוקא שם). (רש"י לצדדים פונה ואינו באימה
על  כששוכב אבל ממנו. גבוה שהיושב הארץ, על שוכב
ג). סעיף שלה סי' (יו"ד כסא על לישב  מותר המיטה,

(שבת 35) ישראל חולי בתוך עליו ירחם המקום שאומר:
בתוך  חולה לו שיש "כל אמרו: א קטז, ובבבאֿבתרא שם).
טז, (משלי שנאמר רחמים, עליו ויבקש חכם אצל ילך ביתו,
ומנהג  - יכפרנה". חכם ואיש מות, מלאכי מלך חמת יד):
לפני  מבקש ביתו, בתוך חולה לו שיש מי שכל בצרפת, זה
המדינות  בכל נהגו ומזה אותו. שיברך ישיבה, התופס הרב
משה  (דרכי רחמים עליו ולבקש הכנסת, בבית החולה לברך

ב). אות שלה סי' יו"ד ל'טור'

.Ê;ÌÈÏBÁ ¯ew·Ï Ì„B˜ ÌÈÏ·‡ ˙ÓÁpL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆∆»«¬≈ƒ≈¿ƒƒ
ÌÚÂ ÌÈiÁ‰ ÌÚ „ÒÁ ˙eÏÈÓb ÌÈÏ·‡ ÌeÁpL∆ƒ¬≈ƒ¿ƒ∆∆ƒ««ƒ¿ƒ

ÌÈ˙n‰36. «≈ƒ

חולים 36) ביקור להעדיף מקום יש כי בזה, מהסס והרדב"ז
ואם  שיחיה, לו גורם החולה את שהמבקר אבלים, ניחום על
ואילו  ה"ד, לעיל כמבואר דמים, שופך כאילו ביקרו לא
ממה  נראה, רבינו וכדברי אלו. מעלות בו אין אבלים ניחום
ולבקר  אבלים לנחם התירו "בקושי ב) יב, (שבת שאמרו
חולים, לביקור אבלים ניחום שהקדימו הרי - בשבת" חולים
אנשי  של מנהגם היה "כך אמרו: ב מא, שבסוכה ואע"פ
בידו" לולבו - אבלים ולנחם חולים לבקר הולך ירושלים...
שבצנעה, בדברים אפילו אבילות, בו ואין הואיל ברגל, שם -

שמח). (אור קודם חולים ביקור ולפיכך מועט. האבל צער

.Á‰lk‰ ˙‡ ÁÈpÓ - ‰lÎÂ ˙Ó ÂÈÙÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿»»≈¿«»«ƒ«∆««»
˙È·a ÌÈÓÎÁ ·Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .˙n‰ ÌÚ ˜qÚ˙Óeƒ¿«≈ƒ«≈¿≈≈≈¬»ƒ¿≈

¯ÓB‚Â Ï·‡37- C¯ca ‰Êa ‰Ê eÚ‚tL ‰lÎÂ ˙Ó . ≈∆¿≈≈¿«»∆»¿∆»∆«∆∆
˙n‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ38‰lk‰ ÈÙlÓ39ÔÈ¯·BÚ ‰ÊÂ ‰ÊÂ . «¬ƒƒ∆«≈ƒƒ¿≈««»¿∆»∆¿ƒ

CÏn‰ ÈÙlÓ40. ƒƒ¿≈«∆∆

שמחות 37) ובמס' שמחה. בבית כסילים ולב הפסוק: וסוף
לבית  מקדימים היו הראשונים, חסידים "אבל שנינו: פי"ב,
אבל  בית אל ללכת טוב שנאמר: המשתה, מלבית האבל

וגו'. משתה" בית אל צדדית.38)מלכת והכלה 39)דרך
את  שמקדימים באופן המלך, בדרך אורחיה עם עוברת
מנמקים: פי"א, שמחות ובמס' א), יז, (כתובות תחילה הכלה

המתים. לכבוד קודם החי עדיף 40)שכבוד המלך שכבוד
אימתו  שתהא - מלך עליך תשים שום שנאמר: משניהם,
מלפניו  יעברו הכלה או שהמת עד להמתין כבודו ואין עליך,
המלך  "אגריפס אמרו: שם, שמחות ובמס' שם). (כתובות
שמסע  עד וחיכה צדדי, לרחוב (=נכנס הכלה לפני עבר
ראית? מה לו אמרו חכמים, ושיבחוהו תחילה), יעבור הכלה
שעה  כתריה תטול וזאת יום, בכל כתר נוטל אני להם: אמר
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הכנסת  שס, סי' יו"ד ב'טור' הובאה - הרמב"ן ולדעת אחת".
תנחומי  לחופה, שנכנסה ולאחר המת, לקבורת קודמת כלה
קודמת  האבל הבראת וכן וכלה, חתן לשמחת קודמים אבל
אינו  והאבל האחרים, את מאכיל ש"החתן חתן, למשתה

אחרים". שיאכילוהו עד אוכל

.Ë˙n‰ ˙‡ˆB‰Ï ‰¯Bz „eÓÏz ÔÈÏh·Ó41˙ÒÎ‰Ïe ¿«¿ƒ«¿»¿»««≈¿«¿»«
‰lk‰42;Bk¯ˆ Ïk BÏ ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ««»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»»¿

Bk¯ˆ Ïk BÏ LÈ Ï·‡43ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ -44ÔÈ‡L ÏÎÂ . ¬»≈»»¿≈¿«¿ƒ¿…∆≈
BnÚ ˜qÚ˙‰Ï ÔÈ·iÁ - ‰¯Bza ÔÈ˜qÚ˙Ó45. ƒ¿«¿ƒ«»«»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ

לקבורה.41) לבית 42)ללוותו אביה מבית ללוותה
א). כט, למגילה (רש"י לכלֿהפחות 43)חופתה שיש

אבלים  ולברכת ולקדיש בשורה לעמידה אנשים, עשרה
שסא). סי' יו"ד ב'טור' שם.44)(רמב"ן מגילה,

ובטל,45) יושב שהוא מי וביחוד צרכו, כל לו יש אפילו
סי' יו"ד ובשו"ע (רדב"ז). מלהבטל המת עם שיתעסק מוטב
כלל", מתבטלים אין רבן בית של "ותינוקות א: סעיף שסא
כמבואר  אותם, מבטלים אין ביתֿהמקדש לבנין אפילו שהרי

ב. קיט, בשבת

.È˙iOÚa ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÈÚ‰ Èa Ïk - ¯ÈÚa „Á‡ ˙Ó≈∆»»ƒ»¿≈»ƒ¬ƒ«¬ƒ«
˜qÚ˙iL ÈÓ BÏ LÈ Ì‡Â .e‰e¯a˜iL „Ú ‰Î‡ÏÓ¿»»«∆ƒ¿¿¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«≈

ÔÈ¯zÓ - ÂÈÎ¯ˆa46. ƒ¿»»À»ƒ

להוצאתו,46) מלאכתם מבטלים אבל ב. כז, קטן מועד
"הרואה  פסק: ג, סעיף שסא סי' וביו"ד ה"ט. לעיל כמבואר
נידוי  ובר לרש, לועג משום עובר מלווהו, ואינו המת את

אמות". ארבע ילוונו ולפחות הוא,

.‡ÈÌÈML „Ú BnÚ eÈ‰ elÙ‡ ,˙nL ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»∆≈¬ƒ»ƒ«ƒƒ
B˙‡ˆB‰Ï ‰¯Bz „eÓÏz ÔÈÏh·Ó - ‡Ba¯47ÌÈML eÈ‰ . ƒ¿«¿ƒ«¿»¿»»»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÓ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ - ‡Ba¯48- ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ»»¿«≈«¬≈ƒ
B˙‡ˆB‰Ï Ïk‰ ÔÈÏh·Ó ‡l‡ ,¯eÚL BÏ ÔÈ‡49. ≈ƒ∆»¿«¿ƒ«…¿»»

(=של 47) נתינתה מה - כנתינתה "נטילתה א יז, כתובות
ותלמודו  (=כשמת נטילתה אף רבוא, בששים בסיני), תורה

רבוא". בששים ברבים.48)בטל) תורה שם.49)מרביץ

.·È,Ì‰ÈÏ·‡ ÔÈÓÁÓe ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È˙Ó ÔÈ¯·B˜¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿«¬ƒ¬≈≈∆
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ì‰ÈÏBÁ ÔÈ¯w·Óe50. ¿«¿ƒ≈∆ƒ¿≈«¿≈»

אבלי 50) "מנחמים הי"ח: פ"ג שם ובתוספתא א. סא, גיטין
הי"ב, פ"י מלכים הל' והשווה שלום", דרכי מפני גוים
דרכי  מפני גוים מתי שמלווים והואֿהדין שם. ובביאורנו
בשם  שפז, סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ב'בית כמבואר שלום,
גיטין  בתוספתא כמבואר אותם, מספידים וכן ה'כלבו'.

הנ"ל.

.‚ÈÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ?„ˆÈk .‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ˙B¯·w‰ Èza»≈«¿»¬ƒ«¬»»≈«≈¿ƒ
Ô‰a ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ,Ô‰a51,‰Î‡ÏÓ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â , »∆¿≈ƒ»∆¿≈ƒ»∆¿»»

ÔÈBL ‡ÏÂ ,Ô‰a ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ52:¯·c ÏL BÏÏk .Ô‰a ¿…ƒ»∆¿…ƒ»∆¿»∆»»
ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡53L‡¯ ˙el˜ Ô‰a ÔÈ‚‰B ‡ÏÂ ,Ô‰a54‡Ï . ≈≈ƒ»∆¿…¬ƒ»∆«……

B„Èa ÔÈlÙ˙e ¯·˜ ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a Ì„‡ CÏÈ55 ≈≈»»¿«¿««∆∆∆¿ƒƒ¿»

Úa¯‡ ˜BÁ¯·e .ÌL Ïlt˙È ‡ÏÂ ,BÚB¯Êa ‰¯Bz ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿¿…ƒ¿«≈»¿»«¿«
¯zÓ - ˙Bn‡56. «À»

נוהגים 51) "אין שנינו: א כט, ובמגילה ראש, קלות שזוהי
כח, שם שנינו שבבתיֿכנסת וכשם ראש". קלות א:בהם

קלות  משום שם, רש"י ומפרש בהם, ושותים אוכלים אין
(ביאור  הקברות בבתי הדין כך אותם, שמקילים ראש,

א). ס"ק שסח סי' ליו"ד זה 52)הגר"א שהרי משנה.
א). יח, (ברכות שונה ואינו קורא אינו שהמת לרש", "לועג

על 53) מברכים "אין ב) נא, (ברכות המשנה כלשון נהנים,
וכנראה  שיהנו. רש"י: ומפרש לאורו". שיאותו עד - הנר
בתיֿ מדין בביתֿהקברות הנאה איסור דין רבינו שלמד
בהם", ניאותים "ואין ב) כח, (מגילה בהם שנאמר הכנסת,

ה"ו. פי"א, תפילה הל' בהם 54)והשווה לעשות כגון
כט, ובמגילה ה"ג, פ"ב ברכות בירושלמי כמפורש צרכיו,
בהם  מלקטים ואין בהמה... בהם מרעים "אין שנינו: א

מתים". כבוד מפני אוחזן 55)עשבים... כשהוא אפילו
המצוה, בהן מקיים שהוא ראשו, על כשהן וקלֿוחומר בידו,
"ותפילין  הנוסח: א יח, ובברכות לרש". "לועג זה הרי

-56)בראשו". מת של לכבודו שהוא וכל שם. ברכות
הל' והשווה בביאורנו. ה"ט, פי"ג לעיל כמבואר מותר,

הכ"ג. פ"ד, תפילין

.„È˙BÓˆÚ CÈÏBn‰57ÌzÈ ‡Ï - ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ «ƒ¬»ƒ»¿»…ƒ¿≈
‡È˜Ò„a58ÈtÓ ,Ì‰ÈÏÚ ·k¯ÈÂ B¯BÓÁ Èab ÏÚ ÌÁÈpÈÂ ¿ƒ¿¿»¿«ƒ≈««≈¬¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈

ÔBÈfa ‚‰Ó Ô‰a ‚‰BpL59ÈtÓ ‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â . ∆≈»∆ƒ¿«ƒ»¿ƒ»»ƒ¿»≈ƒ¿≈
.¯zÓ - ÌÈËÒl‰ ÈtÓe ÌÈ·pb‰««»ƒƒ¿≈«ƒ¿ƒÀ»

המת.57) עור.58)עצמות של (שק) ברכות 59)מרצוף
רבינו: מסיים ושם הי"א, פ"י תורה ספר הל' והשווה א יח,
לבו, כנגד בחיקו, התורה) (ספר מניחו פחד, שם אין "ואם
מפשילן  לעצמות, ובנוגע והולך". הבהמה על רוכב והוא

י. סעיף תג, סי' ביו"ד כמבואר החמור, על לאחוריו

.ÂËÔÈpÙÓ ÔÈ‡60ÈeÊaÓ elÙ‡ ,¯·˜Ï ¯·wÓ ˙n‰ ˙‡ ≈¿«ƒ∆«≈ƒ∆∆¿∆∆¬ƒƒ»
„aÎÓÏ61e‰„O CB˙a ‰È‰ Ì‡Â .62elÙ‡ e‰pÙÓ - ƒ¿À»¿ƒ»»¿»≈¿«≈¬ƒ

ÈeÊ·Ï „aÎnÓ63. ƒ¿À»¿»

ומפרש 61)מעבירים.60) ה"ד. פ"ב, מו"ק ירושלמי
מיום  שמתייראים למתים, קשה שהבלבול העדה" ה"קרבן
"למה  טו) כח, (שמואלֿא אומר הוא ובשמואל הדין,
מיום  מפחד שהיה הרד"ק, ומפרש אותי", להעלות הרגזתני

לדין. אותו שקוראים סבר כי השני,62)הדין, שהקבר
המת. בשדה לאדם 63)הוא הוא "ערב שם, ירושלמי

ה"ט. פ"ח יו"ט, הל' והשווה אבותיו", אצל נינוח שהוא
מותר  וכן ענין, בכל מותר - לפנותו עלֿמנת שם נתנוהו ואם
ביו"ד  וכן (כסףֿמשנה, ישראל לארץ להעלותו כדי לפנותו

א). סעיף שסג סי'

.ÊËÌÈ˙Ó ÈL ‡ÏÂ ,˙Ó Èab ÏÚ ˙Ó ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ≈««≈≈¿…¿≈≈ƒ
‡e‰ ÔBÈfaL ,„Á‡k64- Bn‡ ÌÚ ÔLi‰ ÔË˜Â .¯a˜ ¿∆»∆ƒ»¿»»«»≈ƒƒƒ¿»

dnÚ65. ƒ»

מפסיק 64) הקבר דופן היה אלאֿאםֿכן פי"ג. שמחות
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`laקמב zekld - mihtey xtq - xii` b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שאין  דוקא - מת גבי על מת לקבורת ובנוגע ביניהם.
ששה  עפר ביניהם יש אם אבל טפחים, ששה עפר ביניהם
תלוי  שהכל ונראה שסב). סי' יו"ד ('טור' מותר - טפחים
אפילו  קשה, קרקע או סלע אדמת היא שאם העפר, בטיב
שמעון  רבן אמר וכן מותר, כלשהו הפסק אלא ביניהם אין
(רדב"ז). הסלע" לפי "הכל א) קא, (בבאֿבתרא גמליאל בן

עם 65) נקבר האיש אומר: יהודה "רבי שם: שמחות מס'
זה  הקטן, בןֿבנה ועם הקטן, בנה עם והאשה הקטנה, בתו
נוסח  (לפי במותו" עמו נקבר בחייו, עמו שישן כל הכלל:

שסב). סי' יו"ד ב'טור' הובא האדם" ב"תורת הרמב"ן

.ÊÈÚ˜¯˜ ÔÈ‡L ,‰‡‰a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ¯·w‰ ¯ÙÚ¬««∆∆≈»«¬»»∆≈«¿«
˙¯Ò‡ ÌÏBÚ66ÔÈa‰ ¯·˜ Ï·‡ .67.‰‡‰a ¯eÒ‡ - »∆¡∆∆¬»∆∆«ƒ¿»»«¬»»

(=של 66) עפרה את "וישלך ו) כג, (מלכיםֿב שנאמר
העם  בני קבר (השוה) מקיש העם", בני קבר על האשירה)
שכתוב  לקרקע, במחובר נאסרת אינה ע"ז מה לעבודהֿזרה,
ההר  (=אין אלהיהם ההרים ולא - ההרים" על "אלהיהם
לקרקע  במחובר נאסר אינו הקבר אף כעבודהֿזרה), נאסר

ב). מז, והרי 67)(סנהדרין הקרקע, מעל למעלה שבנוהו
כבעבודהֿזרה  במת ואסור חיברו", ולבסוף "תלוש זה:
עליו, ונתנו וחזרו הקבר מן שנטלו העפר אוסרים ויש (שם).
א), סעיף שסד, סי' (יו"ד חיברו" ולבסוף "תלוש זה: שהרי
ובתחתיתו, המת שבצדי העפר אלא מותר אינו ולדבריהם
ונשאר  כלל, הגג נתלש שלא בסלע כוך החופר או

שם). (ש"ך כבתחילתו

.ÁÈBa ÒkiL „Ú ¯Ò‡ ‡Ï - ˙ÓÏ ¯·˜ ‰Ba‰«∆∆∆¿≈…∆¡««∆ƒ»≈
˙n‰68ÏÙ Ba ÏÈË‰ elÙ‡Â .69‰‡‰a ¯Ò‡ -70. «≈«¬ƒ≈ƒ≈∆∆¡««¬»»

אוסרתו.68) בלבד ההזמנה לו 69)אין ּכלו שלא תינוק
לידתו. שם.70)חדשי סנהדרין

.ËÈLÙ71ÈÁ ÌLÏ ‰OÚpL72,˙n‰ Ba ÌOÂ , ∆∆∆«¬»¿≈«¿»«≈
ÒBÓÈ„ Ba ÛÈÒB‰Â73Èt ÏÚ Û‡ ,˙n‰ ÌLÏ „Á‡ ¿ƒƒ∆»¿≈«≈««ƒ

‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙n‰ ‰ptL74˙‡ ¯Èk‰ Ì‡Â . ∆ƒ»«≈«…»«¬»»¿ƒƒƒ∆
ıÏBÁ - ˙ÙÒBz‰75¯zÓ ¯‡M‰Â ,d˙B‡76‰OÚ . «∆∆≈»¿«¿»À»«¬»

˙n‰ ÌLÏ77ÏÚ Û‡ ,¯Ò‡ ˙n‰ Ba ÏËe‰L ÔÂÈk - ¿≈«≈≈»∆««≈∆¡«««
e‰ptL Èt78. ƒ∆ƒ»

יחזקאל 71) ראה ציּון, המקרא: ובלשון הקבר. שעל בנין
ציּון". אצלו "ובנה טו ועדיין 72)לט, בו, יקבר לכשימות

הזמנת  זו אין עליו, נקרא המת שם ואין והואיל הוא. חי
האדם. מות אחרי רק שהיא למת, של 73)"נפש" שורה

הקבר 74)אבנים. היה לא דימוס, בו הוסיף לא ואילו
מתחילה  נעשה ולא הואיל בתוכו, שהמת זמן כל אלא אסור

משמת. המת כאן 76)מסיר.75)לשם שאין א, מח, שם
בתוכו. כשהמת אלא אסור ואינו "הזמנה", בלא מעשה אלא

שנקרא 77) נמצא לשמו, הנפש את בנה האדם, מות אחרי
"הזמנה". זו והרי עליו, "הזמנה 78)שמו כאן שיש

תפילין  הל' והשווה (שם). עולמית ונאסר כאחד, - ומעשה"
- בו והניחן תפילין, בו להניח שהכינו "כלי ה"ט: פ"ד,
בו, הניח ולא הכינו חול; דברי בו להשתמש ואסור נתקדש,
חול  הוא והרי נתקדש, לא - הכינו ולא עראי בו שהניח או

מועילים. אינם לבד, - מעשה או שהזמנה, שהיה". כמו

.ÎÂÈ·‡Ï ¯·˜ ‰Ba‰79- ¯Á‡ ¯·˜a B¯·˜e CÏ‰Â , «∆∆∆¿»ƒ¿»«¿»¿∆∆«≈
‰f‰ ¯·w‰Â ,˙ÈÓÏBÚ ¯Á‡ ˙Ó Ba ¯·wÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ»≈≈«≈»ƒ¿«∆∆«∆

ÂÈ·‡ „B·k ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡80. »«¬»»ƒ¿≈¿»ƒ

"לא 80)משמת.79) שסד סי' ביו"ד ה'טור' וכתב שם.
ורבינו  בו". להקבר מותר אחר אבל עולמית, הוא בו יקבר
כבוד  משום אחר, מת אפילו בו לקבור לבן  שאסור סובר,

(לחםֿמשנה). ה'טור' דעת על שחולק וכנראה אביו,

.‡Î‰‡‰a ¯eÒ‡ ˙n‰81‡e‰L B¯ÚOÓ ıeÁ ;Blk «≈»«¬»»Àƒ¿»∆
BÙe‚ BÈ‡L ÈtÓ ,‰‡‰a ¯zÓ82ÏÎÂ BB¯‡ ÔÎÂ . À»«¬»»ƒ¿≈∆≈¿≈¬¿»

ÂÈÎÈ¯Îz83‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ -84ÌÈÎen‰ ÌÈÏk Ï·‡ . «¿ƒ»¬ƒ«¬»»¬»≈ƒ«»ƒ
CÈ¯Î˙Ï85‰a e¯Ò‡ ‡Ï -„‚a ‚¯‡ elÙ‡ .‰‡ ¿«¿ƒ…∆∆¿«¬»»¬ƒ»«∆∆

˙ÓÏ86¯Ò‡ ‡Ï -87˙¯a˜p‰ ‰hna ÚÈbiL „Ú ¿≈…∆¡««∆«ƒ««ƒ»«ƒ¿∆∆
BnÚ88‰ÓÊ‰‰ ÔÈ‡L .89˙¯ÒB‡90. ƒ∆≈««¿»»∆∆

שם 81) וערפו ונאמר: מרים, שם ותמת נאמר: ב. כט, ע"ז
מה  - שם" "שם ב'גזירהֿשוה' למד הריני בנחל, העגלה את
כקדשים, בה כתובה שכפרה בהנאה, אסורה ערופה עגלה
משמע  ה"ה, פ"י שבת ובירושלמי בהנאה. אסור מת אף
בשבת  גוי מת המוציא שם: שאמרו בהנאה, מותר גוי שמת
בהנאה, ומותר הואיל פטור, - הרבים לרשות היחיד מרשות
בהנאה  אסור היה אילו כי רפואה, לצרכי בו ללמוד והוציאו
בו. יכשל שלא בביעורו רוצה שהוא הוצאתו, על חייב היה
הפלשתים  של ערלות שמאה ב יט, מסנהדרין נראה וכן
הרי  לחתולים, או לכלבים להשליכן ראויות דוד, שהרג
יו"ד  שבשו"ע אלא (משנהֿלמלך), בהנאה מותר גוי שמת
ישראל. כמת בהנאה אסור גוי שמת פסק א, סעיף שמט סי'

ז,82) (ערכין להשתנות עשוי שאינו מיתה, בר אינו ששיער
י, בבבאֿקמא ה'תוספות' דעת וכן וברש"י), נחמן, כרב ב
ה"ד. פי"ב, סנהדרין הל' לעיל והשווה שהשור. ד"ה א

המת.83) את בהם ולובשים מח,84)שכורכים סנהדרין
בהם.85)ב. כרך לא ועדיין לתרכיך, שהזמינם

המת.86) שם עליו ונקרא שמת, לא 87)לאחר עוד כל
בו. היו 88)כרכו ורגילים לקבורה, בה אותו שנושאים

אסרוהו  המת בתכריכי יתחלף שלא ומשום עמו, לקברה
וברש"י). עמה.89)(שם מעשה ב 90)בלא מז, שם

הי"חֿיט. לעיל וכמבואר

.·Î˙n‰ ÏÚ ÔÈ˜¯BfL ÌÈÏk‰ Ïk91‰hn‰ ÏÚ »«≈ƒ∆¿ƒ««≈««ƒ»
eÙlÁ˙È ‡lL ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ - BnÚ ˙¯a˜p‰«ƒ¿∆∆ƒ¬ƒ«¬»»∆…ƒ¿«¿

ÔÈÎÈ¯Î˙a92. ¿«¿ƒƒ

צער.91) התכריכין 92)מחמת גם להתיר יבואו שלא
רגילים  אין עליה, שמת במיטה שנגעו הכלים אבל עצמם.
יבואו  שלא נאסרו, ולא קבורה בתכריכי עליה לכורכו

וברש"י). ב מח, (שם בתכריכין להחליפם

.‚Î˙n‰ ÏÚ Ô˙ÓÁa ÌÈÏk ÔÈ˜¯ÊÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ eÈ‰93 »»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ≈ƒ«¬»»««≈
ÔÏÈv‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ‰ÂˆÓ -94‰hnÏ eÚÈb‰ Ì‡Â . ƒ¿»«¬≈ƒ¿«ƒ»¿ƒƒƒ«ƒ»

Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - BnÚ ˙¯a˜p‰95. «ƒ¿∆∆ƒ≈«ƒƒ»

צערם 93) ומחמת חיבתו, מפני עליו בגדיהם זורקים
א). עמ' שם (רש"י עליו ממונם כל את לאסור מתכוונים
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קמג la` zekld - mihtey xtq - xii` b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שאין  דוקא - מת גבי על מת לקבורת ובנוגע ביניהם.
ששה  עפר ביניהם יש אם אבל טפחים, ששה עפר ביניהם
תלוי  שהכל ונראה שסב). סי' יו"ד ('טור' מותר - טפחים
אפילו  קשה, קרקע או סלע אדמת היא שאם העפר, בטיב
שמעון  רבן אמר וכן מותר, כלשהו הפסק אלא ביניהם אין
(רדב"ז). הסלע" לפי "הכל א) קא, (בבאֿבתרא גמליאל בן

עם 65) נקבר האיש אומר: יהודה "רבי שם: שמחות מס'
זה  הקטן, בןֿבנה ועם הקטן, בנה עם והאשה הקטנה, בתו
נוסח  (לפי במותו" עמו נקבר בחייו, עמו שישן כל הכלל:

שסב). סי' יו"ד ב'טור' הובא האדם" ב"תורת הרמב"ן

.ÊÈÚ˜¯˜ ÔÈ‡L ,‰‡‰a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ¯·w‰ ¯ÙÚ¬««∆∆≈»«¬»»∆≈«¿«
˙¯Ò‡ ÌÏBÚ66ÔÈa‰ ¯·˜ Ï·‡ .67.‰‡‰a ¯eÒ‡ - »∆¡∆∆¬»∆∆«ƒ¿»»«¬»»

(=של 66) עפרה את "וישלך ו) כג, (מלכיםֿב שנאמר
העם  בני קבר (השוה) מקיש העם", בני קבר על האשירה)
שכתוב  לקרקע, במחובר נאסרת אינה ע"ז מה לעבודהֿזרה,
ההר  (=אין אלהיהם ההרים ולא - ההרים" על "אלהיהם
לקרקע  במחובר נאסר אינו הקבר אף כעבודהֿזרה), נאסר

ב). מז, והרי 67)(סנהדרין הקרקע, מעל למעלה שבנוהו
כבעבודהֿזרה  במת ואסור חיברו", ולבסוף "תלוש זה:
עליו, ונתנו וחזרו הקבר מן שנטלו העפר אוסרים ויש (שם).
א), סעיף שסד, סי' (יו"ד חיברו" ולבסוף "תלוש זה: שהרי
ובתחתיתו, המת שבצדי העפר אלא מותר אינו ולדבריהם
ונשאר  כלל, הגג נתלש שלא בסלע כוך החופר או

שם). (ש"ך כבתחילתו

.ÁÈBa ÒkiL „Ú ¯Ò‡ ‡Ï - ˙ÓÏ ¯·˜ ‰Ba‰«∆∆∆¿≈…∆¡««∆ƒ»≈
˙n‰68ÏÙ Ba ÏÈË‰ elÙ‡Â .69‰‡‰a ¯Ò‡ -70. «≈«¬ƒ≈ƒ≈∆∆¡««¬»»

אוסרתו.68) בלבד ההזמנה לו 69)אין ּכלו שלא תינוק
לידתו. שם.70)חדשי סנהדרין

.ËÈLÙ71ÈÁ ÌLÏ ‰OÚpL72,˙n‰ Ba ÌOÂ , ∆∆∆«¬»¿≈«¿»«≈
ÒBÓÈ„ Ba ÛÈÒB‰Â73Èt ÏÚ Û‡ ,˙n‰ ÌLÏ „Á‡ ¿ƒƒ∆»¿≈«≈««ƒ

‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙n‰ ‰ptL74˙‡ ¯Èk‰ Ì‡Â . ∆ƒ»«≈«…»«¬»»¿ƒƒƒ∆
ıÏBÁ - ˙ÙÒBz‰75¯zÓ ¯‡M‰Â ,d˙B‡76‰OÚ . «∆∆≈»¿«¿»À»«¬»

˙n‰ ÌLÏ77ÏÚ Û‡ ,¯Ò‡ ˙n‰ Ba ÏËe‰L ÔÂÈk - ¿≈«≈≈»∆««≈∆¡«««
e‰ptL Èt78. ƒ∆ƒ»

יחזקאל 71) ראה ציּון, המקרא: ובלשון הקבר. שעל בנין
ציּון". אצלו "ובנה טו ועדיין 72)לט, בו, יקבר לכשימות

הזמנת  זו אין עליו, נקרא המת שם ואין והואיל הוא. חי
האדם. מות אחרי רק שהיא למת, של 73)"נפש" שורה

הקבר 74)אבנים. היה לא דימוס, בו הוסיף לא ואילו
מתחילה  נעשה ולא הואיל בתוכו, שהמת זמן כל אלא אסור

משמת. המת כאן 76)מסיר.75)לשם שאין א, מח, שם
בתוכו. כשהמת אלא אסור ואינו "הזמנה", בלא מעשה אלא

שנקרא 77) נמצא לשמו, הנפש את בנה האדם, מות אחרי
"הזמנה". זו והרי עליו, "הזמנה 78)שמו כאן שיש

תפילין  הל' והשווה (שם). עולמית ונאסר כאחד, - ומעשה"
- בו והניחן תפילין, בו להניח שהכינו "כלי ה"ט: פ"ד,
בו, הניח ולא הכינו חול; דברי בו להשתמש ואסור נתקדש,
חול  הוא והרי נתקדש, לא - הכינו ולא עראי בו שהניח או

מועילים. אינם לבד, - מעשה או שהזמנה, שהיה". כמו

.ÎÂÈ·‡Ï ¯·˜ ‰Ba‰79- ¯Á‡ ¯·˜a B¯·˜e CÏ‰Â , «∆∆∆¿»ƒ¿»«¿»¿∆∆«≈
‰f‰ ¯·w‰Â ,˙ÈÓÏBÚ ¯Á‡ ˙Ó Ba ¯·wÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ»≈≈«≈»ƒ¿«∆∆«∆

ÂÈ·‡ „B·k ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡80. »«¬»»ƒ¿≈¿»ƒ

"לא 80)משמת.79) שסד סי' ביו"ד ה'טור' וכתב שם.
ורבינו  בו". להקבר מותר אחר אבל עולמית, הוא בו יקבר
כבוד  משום אחר, מת אפילו בו לקבור לבן  שאסור סובר,

(לחםֿמשנה). ה'טור' דעת על שחולק וכנראה אביו,

.‡Î‰‡‰a ¯eÒ‡ ˙n‰81‡e‰L B¯ÚOÓ ıeÁ ;Blk «≈»«¬»»Àƒ¿»∆
BÙe‚ BÈ‡L ÈtÓ ,‰‡‰a ¯zÓ82ÏÎÂ BB¯‡ ÔÎÂ . À»«¬»»ƒ¿≈∆≈¿≈¬¿»

ÂÈÎÈ¯Îz83‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ -84ÌÈÎen‰ ÌÈÏk Ï·‡ . «¿ƒ»¬ƒ«¬»»¬»≈ƒ«»ƒ
CÈ¯Î˙Ï85‰a e¯Ò‡ ‡Ï -„‚a ‚¯‡ elÙ‡ .‰‡ ¿«¿ƒ…∆∆¿«¬»»¬ƒ»«∆∆

˙ÓÏ86¯Ò‡ ‡Ï -87˙¯a˜p‰ ‰hna ÚÈbiL „Ú ¿≈…∆¡««∆«ƒ««ƒ»«ƒ¿∆∆
BnÚ88‰ÓÊ‰‰ ÔÈ‡L .89˙¯ÒB‡90. ƒ∆≈««¿»»∆∆

שם 81) וערפו ונאמר: מרים, שם ותמת נאמר: ב. כט, ע"ז
מה  - שם" "שם ב'גזירהֿשוה' למד הריני בנחל, העגלה את
כקדשים, בה כתובה שכפרה בהנאה, אסורה ערופה עגלה
משמע  ה"ה, פ"י שבת ובירושלמי בהנאה. אסור מת אף
בשבת  גוי מת המוציא שם: שאמרו בהנאה, מותר גוי שמת
בהנאה, ומותר הואיל פטור, - הרבים לרשות היחיד מרשות
בהנאה  אסור היה אילו כי רפואה, לצרכי בו ללמוד והוציאו
בו. יכשל שלא בביעורו רוצה שהוא הוצאתו, על חייב היה
הפלשתים  של ערלות שמאה ב יט, מסנהדרין נראה וכן
הרי  לחתולים, או לכלבים להשליכן ראויות דוד, שהרג
יו"ד  שבשו"ע אלא (משנהֿלמלך), בהנאה מותר גוי שמת
ישראל. כמת בהנאה אסור גוי שמת פסק א, סעיף שמט סי'

ז,82) (ערכין להשתנות עשוי שאינו מיתה, בר אינו ששיער
י, בבבאֿקמא ה'תוספות' דעת וכן וברש"י), נחמן, כרב ב
ה"ד. פי"ב, סנהדרין הל' לעיל והשווה שהשור. ד"ה א

המת.83) את בהם ולובשים מח,84)שכורכים סנהדרין
בהם.85)ב. כרך לא ועדיין לתרכיך, שהזמינם

המת.86) שם עליו ונקרא שמת, לא 87)לאחר עוד כל
בו. היו 88)כרכו ורגילים לקבורה, בה אותו שנושאים

אסרוהו  המת בתכריכי יתחלף שלא ומשום עמו, לקברה
וברש"י). עמה.89)(שם מעשה ב 90)בלא מז, שם

הי"חֿיט. לעיל וכמבואר

.·Î˙n‰ ÏÚ ÔÈ˜¯BfL ÌÈÏk‰ Ïk91‰hn‰ ÏÚ »«≈ƒ∆¿ƒ««≈««ƒ»
eÙlÁ˙È ‡lL ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ - BnÚ ˙¯a˜p‰«ƒ¿∆∆ƒ¬ƒ«¬»»∆…ƒ¿«¿

ÔÈÎÈ¯Î˙a92. ¿«¿ƒƒ

צער.91) התכריכין 92)מחמת גם להתיר יבואו שלא
רגילים  אין עליה, שמת במיטה שנגעו הכלים אבל עצמם.
יבואו  שלא נאסרו, ולא קבורה בתכריכי עליה לכורכו

וברש"י). ב מח, (שם בתכריכין להחליפם

.‚Î˙n‰ ÏÚ Ô˙ÓÁa ÌÈÏk ÔÈ˜¯ÊÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ eÈ‰93 »»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ≈ƒ«¬»»««≈
ÔÏÈv‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ‰ÂˆÓ -94‰hnÏ eÚÈb‰ Ì‡Â . ƒ¿»«¬≈ƒ¿«ƒ»¿ƒƒƒ«ƒ»

Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - BnÚ ˙¯a˜p‰95. «ƒ¿∆∆ƒ≈«ƒƒ»

צערם 93) ומחמת חיבתו, מפני עליו בגדיהם זורקים
א). עמ' שם (רש"י עליו ממונם כל את לאסור מתכוונים
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(שם 94) מזו גדולה אבידה השבת שאין מעליו, ליטלם
שמט  סי' ליו"ד (ש"ך אחרֿכך יתחרטו שבוודאי וברש"י),

ד). הכ"ב.95)ס"ק לעיל וכאמור בתכריכין, יתחלפו שלא

.„ÎÔÏaÁ ‡‰È ‡lL Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ96‡ÏÂ , ¿«¿ƒ∆»»»∆…¿≈«¿»¿…
Ìz˙Ï ·ËeÓ .‰ÏaÁÏ ÌÎÈÏLÈÂ ÌÈÏk‰ ˙‡ „ÈÒÙÈ«¿ƒ∆«≈ƒ¿«¿ƒ≈¿«»»»¿ƒ»

ÏB˙Â ‰n¯Ï ÌÎÈÏLÈ Ï‡Â ,ÌÈiÚÏ‰Ú97‰a¯n‰ ÏÎÂ . «¬ƒƒ¿««¿ƒ≈¿ƒ»¿≈»¿»««¿∆
˙ÈÁL˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ˙n‰ ÏÚ ÌÈÏk98. ≈ƒ««≈≈¿…«¿ƒ

ומשחית.96) הנוסח:97)מקלקל ושם פ"ט, שמחות מס'
רמה". המת) (על עליו אמרה:98)"מרבה שהתורה שם.

מתבאר  ה"י, פ"ו מלכים הל' ולקמן עצה", את תשחית "לא
וקורע  כלים המשבר כל אלא בלבד, האילנות ש"לא

תשחית". בלא עובר השחתה, דרך בגדים...

.‰ÎÒeÒ ÔÈ¯˜BÚ - ˙nL CÏÓ99.ÂÈÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰L ∆∆∆≈¿ƒ∆»»≈»»
ÔB¯wa ˙ÎLBÓ ‰˙È‰L ‰Ï‚ÚÂ100- Ba ·LBÈ ‰È‰L ¿∆¿»∆»¿»∆∆«»∆»»≈

¯MÓ101‰aÎ¯‡‰ ÔÓ ‰È˙BÒ¯t102‰hÓÏe103ÌB˜Ó , ¿«≈«¿∆»ƒ»«¿À»¿«»»
B¯·˜ ÏÚ ‰·ÈLÈ ÔÈ·ÈLBÓe .‰Ù¯Ë d˙B‡ ‰OBÚ ÔÈ‡L∆≈∆»¿≈»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿

ÌÈÓÈ ‰Ú·L104‰Ê - B˙BÓ· BÏ eOÚ „B·ÎÂ :¯Ó‡pL . ƒ¿»»ƒ∆∆¡«¿»»¿∆
‡ÈOÂ .B¯·˜ ÏÚ ‰·ÈLÈ BÏ e·ÈLB‰L105ÔÈ‡ - ˙nL ∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿»ƒ∆≈≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ÏÚ ¯˙È B˙·ÈLÈ ÔÈÏh·Ó106. ¿«¿ƒ¿ƒ»»≈«¿ƒ

בו 99) להשתמש יכול אחר אין ואז פרסותיו, שעל הגידים
ה"א, פ"ב מלכים הל' לקמן וראה א), יא, (ע"ז לרכיבה

מלך. של סוסו על רוכבים רכב.100)שאין כלי עגלה,
ומשיר.101) השוק 102)חותך שבין הרגל פרק הברך,

היא 103)והירך. הרי ולמעלה הארכובה מן יחתוך אם כי
לבהמה לגרום ו"אסור (שם טריפה, בידים" טריפות

שם 104)וברש"י). לעסוק תלמידים ב. טז, בבאֿקמא
או  המת בפני תורה בדברי לעסוק שאסור ואע"פ בתורה.

- ה"ט פי"ב לעיל ראה לרש", "לועג משום בביתֿהקברות
מותר. - רבם לכבוד ישיבה בני כגון המת, לכבוד שהוא כל
לב"ק  יוסף' ('נמוקי מקברו אמות ארבע בריחוק ידובר, או

ראה 105)שם). הישיבה, ראש גם ונקרא הסנהדרין ראש
ה"ג. פ"א, סנהדרין הל' רבינו 106)לעיל ציוה שכן

יום, שלשים לאחר ישיבה הושיבו ב): קג, (כתובות הקדוש
את  ישראל בני "ויבכו בו: שכתוב רבינו, ממשה עדיף אינו

ה"י. פי"ב, לעיל והשווה יום", שלשים משה...

.ÂÎÏÎÂ B˙hÓ Û¯OÏ Ô‰Ï LÈ - ˙nL ‡ÈO B‡ CÏÓ∆∆»ƒ∆≈≈»∆ƒ¿…ƒ»¿»
BLÈÓLz ÈÏk107È¯BÓ‡‰ C¯c ‰Êa ÔÈ‡Â ,108‡ÏÂ ¿≈«¿ƒ¿≈»∆∆∆»¡ƒ¿…

‰˙ÁL‰ ÌeMÓ109˙eÓz ÌBÏLa :¯Ó‡pL . ƒ«¿»»∆∆¡«¿»»
EÈ˙B·‡ ˙BÙ¯OÓ·e110.CÏ eÙ¯OÈ ÌÈL‡¯‰ ¿ƒ¿¿¬∆»ƒ…ƒƒ¿¿»

כבודם.107) לפי זה ואין אחרים, בהם ישתמשו שלא
ג):108) יח, (ויקרא ככתוב כמותם, לנהוג שאסור

תלכו". לא תשחית"109)"ובחוקותיהם "לא איסור
הכ"ד. לעיל המלכים.110)הנזכר אבותיך תימן: בכת"י

הראשונים, המלכים אבותיך "ובמשרפות בפסוק: הנוסח וכן
של  לכבודו שזה ומכיון לך". ישרפו כן לפניך, היו אשר
אין  בנביאים, מפורש וזה והואיל השחתה, זו אין - מלך
ולא  אחריהם, בזה נמשכנו לא שהרי האמורי" "דרך בזה
על  אבל א). יא, וע"ז ב. נב, (סנהדרין למדים אנו מהם
איסור  ומשום יהירות, משום לשרוף, אסור הדיוטות
שמח  סי' וביו"ד ה"ב. פ"ד, סנהדרין (תוספתא השחתה
גמליאל  רבן "כשמת אמרו: פ"ח, שמחות ובמס' א). סעיף
לו  אמרו מנה, משמונים יותר הגר אונקלוס עליו שרף הזקן,
ואין  וגו', אבותיך ובמשרפות כתוב: להם אמר ראית? מה
צורך?!". בהם שאין מלכים, ממאה יותר יפה גמליאל רבן

‡iÓL„ ‡zÚiÒa Ï·‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ«¿»ƒ¿«»



meil cg` wxt m"anx ixeriyxii` b"iÎ'f -a"tyz'd

á"ôùú'ä øééà 'æ ïåùàø íåé

zF`nHd zFa` x`W zFkld1

-dxdhxtqzF̀neHdzFàx̀W'ld
¦§§¨£©ª§

¦§̈£©ª§

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
באחד 1) והלך טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני יבאר

אחד  שבילים, שני ודין וכו'. הלך זה באי יודע ואינו מהם
וחבירו  טהרות ועשה מהם באחד והלך טמא, ואחד טהור
בתשע  שנתערבה טמאה כיכר וכו'. טהרות ועשה בשני הלך
כיכרות  חמש ואכלו אדם בני חמישה ובאו טהורות כיכרות
והלכו  טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני ודין וכו'. מהן

וכו'. טמא ואחד טהור אחד אנשים, שני בהם

.‡ÔÈÏÈ·L ÈL2‡ÓË „Á‡ ,3¯B‰Ë „Á‡Â4CÏ‰ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»»«
CÏ‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a5‰OÚÂ , ¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«¿»»

eÏÎ‡Â ˙B¯‰Ë6ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰f‰Â ,7¯‰ËÂ Ï·ËÂ8, ¿»¿∆∆¿¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿»≈
˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa CÏ‰Â9Ì‡ . ¿»««≈ƒ¿»»¿»¬≈≈¿ƒ

˙BBL‡¯‰ ˙BÓi˜10˙BÈeÏz el‡Â el‡ -11È‡cÂaL , «»»ƒ≈»≈¿∆¿««
‡ÓË ˙B¯‰h‰ ÔÓ „Á‡L12ÌÈ˙Èa ¯‰Ë ‡Ï Ì‡Â .13 ∆∆»ƒ«¿»»≈¿ƒ…»«≈»«ƒ

˙BÈeÏz ˙BBL‡¯‰ -14Ô‰ È¯‰L ,eÙ¯OÈ ˙BiM‰Â , »ƒ¿¿«¿ƒƒ»¿∆¬≈≈
ÈLa CÏ‰L ÈtÓ ,‡e‰ ‡ÓË ‰fL ,È‡cÂa ˙B‡ÓË¿≈¿««∆∆»≈ƒ¿≈∆»«ƒ¿≈

ı¯M‰ ÔÎÂ .ÔÈÏÈ·M‰15Úc¯Ùv‰Â16ÌÈa¯‰ ˙eL¯a17 «¿ƒƒ¿≈«∆∆¿«¿«¿≈«ƒ¿»«ƒ
Ú‚Â ,ı¯M‰ e‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ˙¯k Ô˙¯eˆ ÔÈ‡Â¿≈»»ƒ∆∆¿≈»«≈∆«∆∆¿»«
ÈMa Ú‚Â ,Ï·ËÂ ,eÏÎ‡Â ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ,Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿»»¿»¿∆∆¿¿»«¿»««≈ƒ
˙BÓi˜ Ì‡Â .˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»¬≈≈¿¿ƒ«»
ÌÈ˙Èa Ï·Ë ‡Ï Ì‡Â .˙BÈeÏz el‡Â el‡ - ˙BBL‡¯‰»ƒ≈»≈¿¿ƒ…»«≈»«ƒ

.eÙ¯OÈ ˙BiM‰Â ,˙BÈeÏz ˙BBL‡¯‰ -»ƒ¿¿«¿ƒƒ»¿

מ"ג.2) פ"ה מת.3)טהרות ברשות 4)טומאת ושניהם
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או 5)הרבים. הטהור הוא בו שהלך השביל אם פירוש,
לפרש  ואין הלך. שביל באיזה הוא יודע אבל הטמא,
כתב  שהרי הלך, שביל באיזה יודע שאינו כפשוטם, הדברים
הלך  שביל באיזה יודע אינו הוא ואם בשני", "והלך לקמן

בשני. הלך שעכשיו לו מניין - שספק 6)בראשונה כדין,
טהור. ספיקו - הרבים ברשות הדין 7)טומאה שמן אע"פ

(למעלה  עצמו יטהר שלכתחילה לו אומרים - טהור הוא
ה"ט). טבולֿיום 8)פט"ו מכלל ויצא החמה, ששקעה

טוב'). יום ('תוספות וקדשים תרומה מפני 9)שמטמא
בלבד. השניות טהרות על עכשיו דנים ואחת 10)שאנו

איזו. יודעים אנו שאין אלא ודאי, טמאה אף11ֿ)מהן
אם  ואפילו אחת, בבת שתיהן על שואל אינו שהוא עלֿפי
אותן. טיהר והחכם הראשונות, הטהרות על כבר שאל

וודאי.12) טמא לטהר קיימות.13)ואיֿאפשר והראשונות
שנינו 14) וכן טהורות, - במשנתנו רבא אליהו גירסת

שלפנינו  הגירסא את מקיים ורבינו ה"ג. פ"ו שם בתוספתא
ששתיהן  זמן שכל ומבאר הרא"ש, גורס וכן במשנה.
שהשניות  אףֿעלֿפי מהן, אחת אף לטהר אין קיימות,

השלמות). (ראה ודאי מ"ד.15)טמאות שאינו 16)שם
הרבים,17)מטמא. ברשות המדובר - שבילין בשני גם

כל  - היחיד ברשות אבל ג. בהערה למעלה שנתבאר כמו
זה  להודיע לנחוץ מצא לא ורבינו טמאים, הספיקות

הם. הרבים רשות שבילים שסתם מפני בפירוש,

.·ÔÈÏÈ·L ÈL18CÏ‰ ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»»«
ÈMa CÏ‰Â B¯·Á ‡·e ,˙B¯‰Ë ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿»»¿»»¬≈¿»««≈ƒ
ÔÈ¯BÓ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÏ‡LÂ e‡a Ì‡ :˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»ƒ»¿ƒ¿¬∆««∆ƒ
Ô‰ÈL e‡a ;¯B‰Ë ‡e‰L BÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»≈∆ƒ¿≈«¿∆»»¿≈∆
B¯·Á ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï‡LÂ „Á‡‰ ‡aL B‡ ,„Á‡k19 ¿∆»∆»»∆»¿»«»»¿«¬≈

ÈzLe eÎÏ‰ ÌÈÏÈ·M‰ ÈL·e eÈÈ‰ ÌÈL :¯Ó‡Â¿»«¿«ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒƒ»«¿¿≈
eOÚL ˙B¯‰Ëe ,ÔÈ‡ÓË Ì‰ÈL È¯‰ - eÈOÚ ˙B¯‰Ë¿»»ƒ¬≈¿≈∆¿≈ƒ¿»∆»

˙BÙ¯O20ÔÎÂ .21?„ˆÈk .‰l˜ ‰‡ÓËa e‡ÓË Ì‡ ƒ¿»¿≈ƒƒ¿¿¿À¿»«»≈«
ÌÈ¯kk ÈL22„Á‡ ˙‡ ÏÎ‡ ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈ƒ»ƒ∆»»≈¿∆»»»«∆∆»

Ì‰Ó23ÈM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â B¯·Á ‡·e ,˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ≈∆¿»»¿»»¬≈¿»«∆«≈ƒ
Ô‰ÈL - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÏ‡L Ì‡ :˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»ƒƒ¿¬∆««∆¿≈∆

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë24‡e‰L , ¿ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿≈¿ƒ∆
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ e¯‰hL ˙B˜Ùq‰ ÏÏkÓ25; ƒ¿««¿≈∆ƒ¬¬»ƒ¿∆≈«¿

- B¯·Á ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï‡LpL B‡ ˙Á‡k Ô‰ÈL eÏ‡Lƒ¿¬¿≈∆¿««∆ƒ¿«»»¿«¬≈
È‡cÂ È¯‰L ,˙BÙ¯O Ì˙B¯‰ËÂ ,˜ÙqÓ ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL¿≈∆¿≈ƒƒ»≈¿»√»ƒ¿»∆¬≈««

„Á‡ ¯kk elÙ‡Â .‰‡ÓË Ô‰Ó ˙Á‡26·¯Ú˙pL ‡ÓË ««≈∆¿≈»«¬ƒƒ»∆»»≈∆ƒ¿»≈
ÔÈ‡ÓË Ôlk - ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯kk ‰‡Óa27.eÙ¯OÈÂ ¿≈»ƒ»¿ƒÀ»¿≈ƒ¿ƒ»¿

מ"ה.18) את 19)שם מפרש א  י, בפסחים רבא,
עצמו  על בשאל במשנתנו, יוסי ור' יהודה ר' של מחלוקתם
טמאים. - שאמר יוסי כר' רבינו ופסק חבירו, ועל

אדם 20) בני ובשני "תלויות", במ"ג שנינו אחד, באדם
שדינן  רבינו למד זה, לשון ומשינוי "טמאים". שנינו
וההגיון  זה, הבדל של טעמו נתבאר ולא ממש. כטמאות
בזה  בשאל שהחמרנו כשם אחד, באדם יותר להחמיר מחייב
שבגליון  חדשים' [ב'תוספות תלויות. שכולן זה, אחר
לשני  הכוונה "טמאים" במשנה שאמרו מה מפרש המשניות,

"וטהרות  כותב רבינו אולם תלויות. הטהרות אבל האנשים,
נשרפות"]. מ"ו.21)שעשו המשנה.22)שם לשון 

טמאים,23) אוכלין שהאוכל הי"א), (פי"א למעלה ונתבאר
מ  תרומה לאכילת זה 24)דרבנן.פסול נימוק לכאורה

בזה  הרגיש כן. פסק דאורייתא בטומאה גם שהרי מיותר,
שגם  בזה לרמז התכוון שרבינו ופירש המשנהֿלמלך,

טהור. היחיד ה"א.25)ברשות פט"ו זה 26)למעלה
ד, הלכה שם ובתוספתא נשרפות. למה הנימוק המשך

וכו'. אחד ככר "שאפילו" יוסי 27)הגירסא: ר' דברי
ה"ד. שם בתוספתא

.‚e‡·e ,ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯kk ‰ÚL˙a ·¯Ú˙pL ‡ÓË ¯kkƒ»»≈∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»¿ƒ»
Ì„‡ Èa ‰MÓÁ28e‡·e ,Ô‰Ó ˙B¯kk ‰MÓÁ eÏÎ‡Â ¬ƒ»¿≈»»¿»¿¬ƒ»ƒ»≈∆»

- ÌÈ¯‡Lp‰ ‰MÓÁ‰ eÏÎ‡Â ÌÈ¯Á‡ Ì„‡ Èa ‰MÓÁ¬ƒ»¿≈»»¬≈ƒ¿»¿«¬ƒ»«ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈»∆¬»ƒ¬≈ƒ

Ô‰a eÏ˙iL29ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈL‡‰ ‰MÓÁ‰Â ; ∆ƒ¿»∆¿«¬ƒ»»¬»ƒ»«¬ƒ
ÌÈBL‡¯a ÔÈÏBz Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë30. ¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ»ƒƒ

ה"ה.28) שם טמאה,29)תוספתא התערובת שכל ומפני
אכלו  שהרי נטמאו, - הקודמת ההלכה בסוף כלמעלה

טמאים. שטימאנו 30)אוכלין שהראשונים אומרים אנו
את  אכלו והם הטמאות, הכיכרות את אכלו - אותם

הטהורות.

.„ÔÈÏÈ·L ÈL31eÎÏ‰Â ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»¿»¿
,‡ÓË „Á‡ LÈ‡Â ¯B‰Ë „Á‡ LÈ‡ ,ÌÈL‡ ÈL Ô‰a»∆¿≈¬»ƒƒ∆»»¿ƒ∆»»≈
‰ÏBz ¯B‰h‰ ‰Ê È¯‰ - ÈeÏz „Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»»∆»»¬≈∆«»∆
¯B‰h‰ ÏÈ·Ma CÏ‰ ¯B‰h‰ ‰Ê :ÔÈ¯ÓB‡Â ,ÈeÏza«»¿¿ƒ∆«»»««¿ƒ«»
.‡Óh‰ ÏÈ·Ma CÏ‰ ÈeÏz‰ ‰ÊÂ ,B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰Â«¬≈¿»√»¿∆«»»««¿ƒ«»≈

.„Á‡k Ô‰ÈL eÏ‡LpL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆ƒ¿¬¿≈∆¿∆»

ברשות 31) המדובר א. ס, נדה חנינא, בר יוסי ר' של מימרא
הרבים.

á"ôùú'ä øééà 'ç éðù íåé

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
דברים 1) טומאה. לענין הרבים רשות שהם המקומות יבאר

ברשות  וחמור הרבים. כרשות דינם אם הרבים ברשות שהם
רוכב  זה היה ודין עליו. וטומאה טפחים עשרה גבוה הרבים

וכו'. בדרך ומהלכים חמורו על רוכב וזה חמורו על

.‡‡e‰L ÌB˜Ó Ïk˙aL ÔÈÚÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯2Ck , »»∆¿»«ƒ¿ƒ¿««»»
‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰3. ¿»«ƒ¿ƒ¿«À¿»

לרשות 2) היחיד מרשות בשבת להוציא תורה שאסרה
להיפך. וכן יש 3)הרבים, אבל טהור. ספיקו שיהיה

הרבים  רשות ואינם לטומאה הרבים רשות שהם דברים,
הבאות. בהלכות שיתבאר כמו לשבת,

.·˙Bn‡ Úa¯‡4Ô‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ˙BÎeÓq‰ «¿«««¿ƒ¿»«ƒ¬≈≈
‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k5˙ÈÏÓ¯k‰ ÔÎÂ .6Ìi‰ ÔB‚k , ƒ¿»«ƒ¿À¿»¿≈««¿¿ƒ¿«»

˙ÈÂËˆ‡‰Â7‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ -8. ¿»ƒ¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿À¿»

א.4) יב, שספק 5)בבאֿבתרא למדנו, שנסתרה מסוטה
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או 5)הרבים. הטהור הוא בו שהלך השביל אם פירוש,
לפרש  ואין הלך. שביל באיזה הוא יודע אבל הטמא,
כתב  שהרי הלך, שביל באיזה יודע שאינו כפשוטם, הדברים
הלך  שביל באיזה יודע אינו הוא ואם בשני", "והלך לקמן

בשני. הלך שעכשיו לו מניין - שספק 6)בראשונה כדין,
טהור. ספיקו - הרבים ברשות הדין 7)טומאה שמן אע"פ

(למעלה  עצמו יטהר שלכתחילה לו אומרים - טהור הוא
ה"ט). טבולֿיום 8)פט"ו מכלל ויצא החמה, ששקעה

טוב'). יום ('תוספות וקדשים תרומה מפני 9)שמטמא
בלבד. השניות טהרות על עכשיו דנים ואחת 10)שאנו

איזו. יודעים אנו שאין אלא ודאי, טמאה אף11ֿ)מהן
אם  ואפילו אחת, בבת שתיהן על שואל אינו שהוא עלֿפי
אותן. טיהר והחכם הראשונות, הטהרות על כבר שאל

וודאי.12) טמא לטהר קיימות.13)ואיֿאפשר והראשונות
שנינו 14) וכן טהורות, - במשנתנו רבא אליהו גירסת

שלפנינו  הגירסא את מקיים ורבינו ה"ג. פ"ו שם בתוספתא
ששתיהן  זמן שכל ומבאר הרא"ש, גורס וכן במשנה.
שהשניות  אףֿעלֿפי מהן, אחת אף לטהר אין קיימות,

השלמות). (ראה ודאי מ"ד.15)טמאות שאינו 16)שם
הרבים,17)מטמא. ברשות המדובר - שבילין בשני גם

כל  - היחיד ברשות אבל ג. בהערה למעלה שנתבאר כמו
זה  להודיע לנחוץ מצא לא ורבינו טמאים, הספיקות

הם. הרבים רשות שבילים שסתם מפני בפירוש,

.·ÔÈÏÈ·L ÈL18CÏ‰ ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»»«
ÈMa CÏ‰Â B¯·Á ‡·e ,˙B¯‰Ë ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿»»¿»»¬≈¿»««≈ƒ
ÔÈ¯BÓ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÏ‡LÂ e‡a Ì‡ :˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»ƒ»¿ƒ¿¬∆««∆ƒ
Ô‰ÈL e‡a ;¯B‰Ë ‡e‰L BÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»≈∆ƒ¿≈«¿∆»»¿≈∆
B¯·Á ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï‡LÂ „Á‡‰ ‡aL B‡ ,„Á‡k19 ¿∆»∆»»∆»¿»«»»¿«¬≈

ÈzLe eÎÏ‰ ÌÈÏÈ·M‰ ÈL·e eÈÈ‰ ÌÈL :¯Ó‡Â¿»«¿«ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒƒ»«¿¿≈
eOÚL ˙B¯‰Ëe ,ÔÈ‡ÓË Ì‰ÈL È¯‰ - eÈOÚ ˙B¯‰Ë¿»»ƒ¬≈¿≈∆¿≈ƒ¿»∆»

˙BÙ¯O20ÔÎÂ .21?„ˆÈk .‰l˜ ‰‡ÓËa e‡ÓË Ì‡ ƒ¿»¿≈ƒƒ¿¿¿À¿»«»≈«
ÌÈ¯kk ÈL22„Á‡ ˙‡ ÏÎ‡ ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈ƒ»ƒ∆»»≈¿∆»»»«∆∆»

Ì‰Ó23ÈM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â B¯·Á ‡·e ,˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ≈∆¿»»¿»»¬≈¿»«∆«≈ƒ
Ô‰ÈL - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÏ‡L Ì‡ :˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»ƒƒ¿¬∆««∆¿≈∆

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë24‡e‰L , ¿ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿≈¿ƒ∆
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ e¯‰hL ˙B˜Ùq‰ ÏÏkÓ25; ƒ¿««¿≈∆ƒ¬¬»ƒ¿∆≈«¿

- B¯·Á ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï‡LpL B‡ ˙Á‡k Ô‰ÈL eÏ‡Lƒ¿¬¿≈∆¿««∆ƒ¿«»»¿«¬≈
È‡cÂ È¯‰L ,˙BÙ¯O Ì˙B¯‰ËÂ ,˜ÙqÓ ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL¿≈∆¿≈ƒƒ»≈¿»√»ƒ¿»∆¬≈««

„Á‡ ¯kk elÙ‡Â .‰‡ÓË Ô‰Ó ˙Á‡26·¯Ú˙pL ‡ÓË ««≈∆¿≈»«¬ƒƒ»∆»»≈∆ƒ¿»≈
ÔÈ‡ÓË Ôlk - ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯kk ‰‡Óa27.eÙ¯OÈÂ ¿≈»ƒ»¿ƒÀ»¿≈ƒ¿ƒ»¿

מ"ה.18) את 19)שם מפרש א  י, בפסחים רבא,
עצמו  על בשאל במשנתנו, יוסי ור' יהודה ר' של מחלוקתם
טמאים. - שאמר יוסי כר' רבינו ופסק חבירו, ועל

אדם 20) בני ובשני "תלויות", במ"ג שנינו אחד, באדם
שדינן  רבינו למד זה, לשון ומשינוי "טמאים". שנינו
וההגיון  זה, הבדל של טעמו נתבאר ולא ממש. כטמאות
בזה  בשאל שהחמרנו כשם אחד, באדם יותר להחמיר מחייב
שבגליון  חדשים' [ב'תוספות תלויות. שכולן זה, אחר
לשני  הכוונה "טמאים" במשנה שאמרו מה מפרש המשניות,

"וטהרות  כותב רבינו אולם תלויות. הטהרות אבל האנשים,
נשרפות"]. מ"ו.21)שעשו המשנה.22)שם לשון 

טמאים,23) אוכלין שהאוכל הי"א), (פי"א למעלה ונתבאר
מ  תרומה לאכילת זה 24)דרבנן.פסול נימוק לכאורה

בזה  הרגיש כן. פסק דאורייתא בטומאה גם שהרי מיותר,
שגם  בזה לרמז התכוון שרבינו ופירש המשנהֿלמלך,

טהור. היחיד ה"א.25)ברשות פט"ו זה 26)למעלה
ד, הלכה שם ובתוספתא נשרפות. למה הנימוק המשך

וכו'. אחד ככר "שאפילו" יוסי 27)הגירסא: ר' דברי
ה"ד. שם בתוספתא

.‚e‡·e ,ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯kk ‰ÚL˙a ·¯Ú˙pL ‡ÓË ¯kkƒ»»≈∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»¿ƒ»
Ì„‡ Èa ‰MÓÁ28e‡·e ,Ô‰Ó ˙B¯kk ‰MÓÁ eÏÎ‡Â ¬ƒ»¿≈»»¿»¿¬ƒ»ƒ»≈∆»

- ÌÈ¯‡Lp‰ ‰MÓÁ‰ eÏÎ‡Â ÌÈ¯Á‡ Ì„‡ Èa ‰MÓÁ¬ƒ»¿≈»»¬≈ƒ¿»¿«¬ƒ»«ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈»∆¬»ƒ¬≈ƒ

Ô‰a eÏ˙iL29ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈL‡‰ ‰MÓÁ‰Â ; ∆ƒ¿»∆¿«¬ƒ»»¬»ƒ»«¬ƒ
ÌÈBL‡¯a ÔÈÏBz Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë30. ¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ»ƒƒ

ה"ה.28) שם טמאה,29)תוספתא התערובת שכל ומפני
אכלו  שהרי נטמאו, - הקודמת ההלכה בסוף כלמעלה

טמאים. שטימאנו 30)אוכלין שהראשונים אומרים אנו
את  אכלו והם הטמאות, הכיכרות את אכלו - אותם

הטהורות.

.„ÔÈÏÈ·L ÈL31eÎÏ‰Â ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»¿»¿
,‡ÓË „Á‡ LÈ‡Â ¯B‰Ë „Á‡ LÈ‡ ,ÌÈL‡ ÈL Ô‰a»∆¿≈¬»ƒƒ∆»»¿ƒ∆»»≈
‰ÏBz ¯B‰h‰ ‰Ê È¯‰ - ÈeÏz „Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»»∆»»¬≈∆«»∆
¯B‰h‰ ÏÈ·Ma CÏ‰ ¯B‰h‰ ‰Ê :ÔÈ¯ÓB‡Â ,ÈeÏza«»¿¿ƒ∆«»»««¿ƒ«»
.‡Óh‰ ÏÈ·Ma CÏ‰ ÈeÏz‰ ‰ÊÂ ,B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰Â«¬≈¿»√»¿∆«»»««¿ƒ«»≈

.„Á‡k Ô‰ÈL eÏ‡LpL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆ƒ¿¬¿≈∆¿∆»

ברשות 31) המדובר א. ס, נדה חנינא, בר יוסי ר' של מימרא
הרבים.

á"ôùú'ä øééà 'ç éðù íåé

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
דברים 1) טומאה. לענין הרבים רשות שהם המקומות יבאר

ברשות  וחמור הרבים. כרשות דינם אם הרבים ברשות שהם
רוכב  זה היה ודין עליו. וטומאה טפחים עשרה גבוה הרבים

וכו'. בדרך ומהלכים חמורו על רוכב וזה חמורו על

.‡‡e‰L ÌB˜Ó Ïk˙aL ÔÈÚÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯2Ck , »»∆¿»«ƒ¿ƒ¿««»»
‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰3. ¿»«ƒ¿ƒ¿«À¿»

לרשות 2) היחיד מרשות בשבת להוציא תורה שאסרה
להיפך. וכן יש 3)הרבים, אבל טהור. ספיקו שיהיה

הרבים  רשות ואינם לטומאה הרבים רשות שהם דברים,
הבאות. בהלכות שיתבאר כמו לשבת,

.·˙Bn‡ Úa¯‡4Ô‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ˙BÎeÓq‰ «¿«««¿ƒ¿»«ƒ¬≈≈
‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k5˙ÈÏÓ¯k‰ ÔÎÂ .6Ìi‰ ÔB‚k , ƒ¿»«ƒ¿À¿»¿≈««¿¿ƒ¿«»

˙ÈÂËˆ‡‰Â7‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ -8. ¿»ƒ¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿À¿»

א.4) יב, שספק 5)בבאֿבתרא למדנו, שנסתרה מסוטה
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ולפיכך  טהור, סתירה) מקום (שאינה הרבים ברשות טומאה
טהור. ספיקו - סתירה בו שאין מקום שאינו 6)כל מקום

"כרמלית". נקרא היחיד, רשות ולא הרבים רשות לא
ספר  בהערות לעם' ב'רמב"ם נתבאר זו תיבה של [מקורה

ה"א]. פי"ד שבת הל' פירוש,7)זמנים מ"ו. פ"ו טהרות
רגילים  הציבור וראשי ציבורי רכוש שהוא גדול, אולם
זה. כנגד זה מכוונים ופתחיו התייעצות, לשם בו להתאסף

בה.8) להיסתר שאיֿאפשר מפני

.‚ÌL LÈ9˙BÓB˜Ó10˙eL¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡L , ≈»¿∆««ƒ∆≈¿
ÔÈÚÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ˙aLÏ „ÈÁi‰«»ƒ¿«»¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«

‰‡ÓË11ÔÈÁÈLÏ ÔÈLlÙÓ‰ ÔÈÏÈ·M‰ :Ô‰ el‡Â . À¿»¿≈≈«¿ƒƒ«¿À»ƒ«ƒƒ
˙BzbÏÂ ˙B¯B·ÏÂ12‰Ú˜a‰Â ;13˙BÓÈa ¯„b ˙Ùwn‰ ¿¿¿«ƒ¿«ƒ¿»«À∆∆»≈ƒ

‰nÁ‰14È˜ÏÈÒ·e ;15‰a¯‰ ·Á¯ ÔÈa ‡e‰L ,ÌÈÎÏÓ ««»»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿»»»«¿≈
‰·k¯n‰ ÈL‡ Ba „ÓÚÏ16‰a¯‰ ÌÈÁ˙t BÏ LÈÂ «¬…«¿≈«∆¿»»¿≈¿»ƒ«¿≈

ÏB„b‰ ÔÈa‰ ‡e‰Â ,Ô¯Bt‰Â ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÌÈÁe˙t¿ƒƒ¿»«ƒ¿«»¿«ƒ¿»«»
ÌÈa¯‰L ,¯ˆÁÂ ‰Ê „‚k ‰Ê ÌÈÁ˙t ÈL BÏ LiL∆≈¿≈¿»ƒ∆¿∆∆∆¿»≈∆»«ƒ
˙B‡B·Ó ÔÎÂ .¯Á‡ Á˙Ùa ÔÈ‡ˆBÈÂ ‰Ê Á˙Ùa ÔÈÒÎ17 ƒ¿»ƒ¿∆«∆¿¿ƒ¿∆««≈¿≈¿
ÔÈ¯e„b Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯‰pÏ B‡ ÌiÏ ÌÈ„¯Bi‰18 «¿ƒ«»«»»««ƒ∆≈¿ƒ

ÌÈa¯Â ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ19,Ô‰a ÔÈÏBÚÂ ÔÈÒtËÓ ƒ»ƒ»¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»∆
˙BÒBÓÈa‰Â20˙B‡ˆÁ¯n‰Â21ÌÈa¯‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ¿«ƒ¿«∆¿¬»¬≈≈ƒ¿»«ƒ

‰¯ÊÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ22.‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k - ¿À¿»¿≈»»¬»»ƒ¿»«ƒ¿À¿»

ערבי).9) (סיגנון במציאות מ"וֿט.10)יש לא 11)שם
שהיא  אמרו לשבת, היחיד רשות שאינה בלבד, בכרמלית

אלא  לטומאה, הרבים רשות כרשות שהם מקומות גם ישנם
לענין  הרבים רשות הם ואעפ"כ שבת לענין ממש היחיד

משני 12)טומאה. (פתוח מפולש מבוי פירוש, מ"ו. שם
ושביל  היציאה, את החוסמת גת או בור ובסופו צדדים)
הבורות  מן לשאוב אדם בני בו שהולכים מבוי באותו עובר

למשנה). בפירושו בו 13)(רבינו שיש במישור גדול שטח
שדות. את 14)הרבה לקצור פועלים לשם ובאים

היחיד  כרשות דינה כזו בקעה ולדוש. לאסוף התבואה,
הפועלים. מעיני להיסתר מקום שם אין אבל לשבת,

"בסיליאוס".15) ביוונית "מלך" יוונית. מלה
המלך.16) מרכבות על ה"ד.17)הממונים פ"ז תוספתא
הכניסה.18) את המכבידות צידיהם משני גדירות
רבים.19) אם פירוש,20)פירוש, והדימוסות. צ"ל:

טבריה. חמי כגון חמים, מעיינות מי של מרחצאות
ה"ה.21) פ"ז שם (פסחים 22)תוספתא, המקדש שבבית

ב). יח,

.„¯ÈÚ‰ ˙Bpb23˙eL¯ - Ô‰ÈÏÚ ˙¯·BÚ ¯ÈÚ‰ C¯cL «»ƒ∆∆∆»ƒ∆∆¬≈∆¿
.‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰»«ƒ¿À¿»

שם.23) תוספתא,

.‰‰pb‰24˙¯nzLÓ ‡È‰L ÔÓÊa ,25,„ÈÁi‰ ˙eL¯ - «ƒ»ƒ¿«∆ƒƒ¿«∆∆¿«»ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ - ˙¯nzLÓ dÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈»ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿À¿»¿≈

‰ÏB„‚ È˜ÏÈÒa26˙eL¯ - d˙B‡ ÔÈÁ˙BtL ÔÓÊa , »ƒ¿≈¿»ƒ¿«∆¿ƒ»¿
Ï ÌÈa¯‰˙eL¯ - d˙B‡ ÔÈÏÚBpL ÔÓÊ·e ,‰‡ÓË »«ƒ¿À¿»ƒ¿«∆¬ƒ»¿

.ÏkÏ „ÈÁi‰«»ƒ«…

ייכנסו 25)שם.24) שלא עליה שומרים מסוימות, בשעות
אדם. בני ביום.26)לה ונפתחת בלילה שננעלת

.Â‰Ú˜a‰27˙eL¯ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ¯„b ˙Ùwn‰ «ƒ¿»«À∆∆»≈ƒ«¿»ƒ¿
‰‡ÓËÏe ˙aLÏ „ÈÁi‰28- ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ; «»ƒ¿«»¿À¿»¿ƒ…»¿»À∆∆

„·Ïa ‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡È‰ È¯‰29‰Ú˜·e . ¬≈ƒ¿«»ƒ¿À¿»ƒ¿«ƒ¿»
e¯·ÚL30˙BÓÈa ‰ÈÏÚ31ÌÈÓLb‰32˙eL¯ ‡È‰ È¯‰ - ∆»¿»∆»ƒ«¿»ƒ¬≈ƒ¿

‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡ ‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰33Ô‰ eÏ‡Â .34 «»ƒ¿À¿»¬ƒƒ««»¿≈≈
Ô‰ eÏ‡Â .dÎBzÓ ‰‡e·z‰ ¯˜ÚzMÓ ?‰nÁ‰ ˙BÓÈ¿««»ƒ∆≈»≈«¿»ƒ»¿≈≈

‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zMÓ ?ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ35ÔÈa . ¿«¿»ƒƒ∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»≈
ÌÈÏebÚ‰36ÔÈ‚efÏ ÌÈ·Ú ÏL37ÌÈa¯‰ ˙eL¯ - »ƒƒ∆¬»ƒ«ƒ¿»«ƒ

‰‡ÓËÏ38. ¿À¿»

(שבת 27) אשי רב של פירושו פי על פ"וֿז, טהרות משנה
א). לשדות,28)ז, נכנסים אדם בני אין הגשמים בימות

התבואה. את לדרוס שלא לא 29)כדי אינה לשבת אבל
שדינה  ככרמלית, אלא הרבים כרשות ולא היחיד כרשות
מצויה  תבואה אין החמה בימות גם שבת. בהל' נתבאר
וגם  התבואה את לקצור לתוכם נכנסים אדם ובני בשדות,

סת  מקום אינם ולפיכך הרבים לטייל, כרשות ודינם ירה,
לטומאה. ב.30)אפילו קנג, בבבאֿבתרא רבא

גם 31) כך לגרוס ונראה "ימות". הגירסא שם, בבבאֿבתרא
רבינו. רשות 32)בדברי דין עליה וחל הגדר, הקמת אחר

חוזרת 33)היחיד. אינה היחיד, רשות שנעשתה מכיוון
עלֿפי  הוא זה [ביאור ה"י. לקמן ראה הרבים. רשות להיות
שני  הביאו אמר, ד"ה ב'תוספות' שם. הרשב"ם של פירושו
את  פיהם על ליישב אפשר ואי רבא, לדברי אחרים פירושים

כאן]. רבינו ה"ד.34)דברי פ"ז טהרות תוספתא,
במרֿחשון 35) ושלושה בעשרים מתחיל שזמנו השני הגשם

הי"א). פ"ו נדרים בהל' מ"ח.36)(רבינו פ"י, שם משנה,
הענבים  בהם שמונחים עגולים גדולים כלים רבינו: ופירש

בגת. לדריכה אחר 37)המוכנים הענבים של הפסולת
שם). (רבינו, גדולה לערימה שמתקבץ מפני 38)הדריכה

הדורכים. לעיני גלוי זה שמקום

.ÊÌ¯k39ÌÈ¯ˆBa‰ ÈÙlL40„ÈÁi‰ ˙eL¯ -41¯Á‡Ïe , ∆∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«»ƒ¿««
ÌÈ¯ˆBa‰42?È˙ÓÈ‡ .‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ -43ÔÓÊa «¿ƒ¿»«ƒ¿À¿»≈»«ƒ¿«

dc‚kL Áe¯a ÌÈ‡ˆBÈÂ BÊ Áe¯a ÌÈÒÎ ÌÈa¯‰L44. ∆»«ƒƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»«∆¿∆¿»
ÌLk - ÌÈ„ e¯‡aL el‡Ó ıeÁ ˙BÓB˜n‰ Ïk ¯‡L¿»»«¿≈≈∆≈«¿ƒ»¿≈
„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ì‰ Ck ,˙aLÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰L∆≈¿«»ƒ¿«»»≈¿«»ƒ

.‰‡ÓËÏ¿À¿»

עדיין.40)שם.39) נבצרו שלא מפני 41)המקומות
בהם  יחשדו שלא כדי שמה, מלהיכנס נמנעים אדם שבני
שהגפנים  הבוצרים, לעיני גלוי אינו והמקום ענבים, בגניבת

שנבצר.42)חוצצים. דינו 43)השטח הבוצרים לאחר
הרבים? לקצר 44)כרשות כדי שם נכנסים רבים כן ואם

('תפארת  הרבים רשות עושה אינו אחד פתח אבל הדרך, את
רשות  המקום אין למה המשנה מפרשי ביארו לא ישראל').

בוצרים. שם כשאין מדובר ואולי הבוצרים. מפני הרבים

.ÁÛ‡Â ,˙aLÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÔÈ‡L ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆≈»¿«»ƒ¿«»¿«
ÌÚ‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈¿«»ƒ¿À¿»ƒ¿≈∆≈»»
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Ô‰a ÔÈLnzLÓ45˙eL¯ È¯BÁÂ ,˙BÏÈ‡‰ :Ô‰ el‡Â . ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈≈»ƒ»¿≈¿
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈa¯‰46. »«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿»»««¿»»

‰‡ÓËÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a „ÓBÚ ‡e‰L ÔÏÈ‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»∆≈ƒ¿»«ƒ¿À¿»
BÎB˙a47- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,BL‡¯Ï ‰ÏÚ , ¿»»¿…»≈»«»≈…»«

‡ÓË B˜ÙÒ48B„È ÒÈÎ‰ .49¯BÁÏ50,‰‡ÓË Ba LiL ¿≈»≈ƒ¿ƒ»¿∆≈À¿»
‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ51. »≈»«»≈…»«¿≈»≈

עוברים 45) רבים אם העובדה, מכריעה טומאה לענין
לא. או אורך 46)במקום טפחים ארבעה בו שאין מקום

לשבת. היחיד רשות אינו רוחב, ארבעה בתוך 47)על
למעלה.48)הענפים. האמור כשיעור שם שאין אףֿעלֿפי

הרבים.49) ברשות העומד כשיעור,50)האדם בו שאין
לשבת. היחיד רשות שם.51)ואינו מצויים רבים שאין

.Ë˙eÁ52‰‡ÓË ‡È‰L53,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙Ùe ¬∆ƒ¿≈»¿»ƒ¿»«ƒ
¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ÒÎ ˜ÙÒ54ÏkL ; »≈ƒ¿«»≈…ƒ¿«¿≈»∆»

BÚbÓ ˜ÙqL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ápn‰ ı¯L BÓk ˙eÁ‰«¬¿∆∆«À»ƒ¿»«ƒ∆¿≈«»
,‰‡ÓË ˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ,˙BiÁ ÈzL eÈ‰ .¯B‰Ë»»¿≈¬À««¿»¿««¿≈»
- ¯B‰hÏ ˜ÙÒ ÒÎ ‡ÓhÏ ˜ÙÒ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿««≈∆»≈«»≈ƒ¿«»≈«»

„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒ ‰fL ;‡ÓË B˜ÙÒ55˙eÁ‰L , ¿≈»≈∆∆¿≈¿«»ƒ∆«¬
‰Ú˜a ÔÎÂ .„ÈÁi‰ ˙eL¯56ada LiL ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿»ƒ∆≈»

,‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ‰„O d·e ,‰a¯‰ ˙B„O»«¿≈»»∆««¿≈»¿««¿»
ÈzÒÎ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â BÊ ‰Ú˜·Ï ÈzÒÎ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ
˜ÙqL ;‡ÓË B˜ÙÒ - ÈzÒÎ ‡Ï B‡ ‰„O d˙B‡Ï¿»»∆…ƒ¿«¿ƒ¿≈»≈∆¿≈

‡ÓË - ‰‡Èa ˜ÙÒ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰‡ÓË57. À¿»ƒ¿«»ƒ¬ƒ¿≈ƒ»»≈

מ"ג.52) פ"ו באוהל.53)שם נטמא והנכנס בה, מונח מת
דומה 54) הרבים לרשות הפתוחה לחנות הכניסה פירוש,

עמד  ודאי האדם שהרי הרבים, ברשות המונח השרץ למגע
ולפיכך  הטומאה, למקום נכנס אם וספק הרבים, ברשות
הרבים  ברשות המונחת כטומאה הטמאה החנות כל נידונית

בפירושו). היחיד,55)(רבינו לרשות נכנס שוודאי מפני
הספק  ואםֿכן נכנס, טמא למקום אם יודעים אנו שאין אלא
הן  היחיד רשות החנויות שתי שהרי היחיד, ברשות הוא

וכסףֿמשנה). ראב"ד מ"ה.56)(ראה  נחלקו 57)שם
לדעת  היחיד, ברשות טומאה ספק בדין וחכמים אליעזר רבי
נגע  לא ספק בה, המונחת בטומאה נגע ספק - אליעזר רבי
(ספק  בו שהטומאה למקום נכנס אם ספק אבל טמא, –
ופסק  ביאה, בספק גם מטמאים וחכמים טהור, – ביאה)

כחכמים. רבינו

.ÈÌB˜Ó58˙eL¯ ‰OÚÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰È‰L »∆»»¿«»ƒ¿«¬»¿
ÌÈa¯‰59„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ60‡e‰Lk - »«ƒ¿»«¿«¬»¿«»ƒ¿∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰LÎe ,‡ÓË B˜ÙÒ „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒ¿≈»≈¿∆¿»«ƒ
.¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»

מ"א.58) לרבים.59)שם שמכרו וקנאו 60)כגון חזר
בקעה  לדין דומה זה ואין ישראל'). ('תפארת מהרבים

ה"ו). למעלה (ראה הגשמים בימות עליה שעברו

.‡ÈÌÈ¯·c61˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰L ¿»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ¬≈≈ƒ¿

‰¯OÚ ‰‰B·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰t˜ ?„ˆÈk .ÌÈa¯‰»«ƒ≈«À»ƒ¿»«ƒ¿»¬»»
ÌÈÁÙË62Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙a ‰‡Óh‰Â63Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿»ƒ¿«À¿»¿»»≈»«»≈…»«

¯B‰Ë B˜ÙÒ -64˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙Ï B„È ÒÈÎ‰ . ¿≈»ƒ¿ƒ»¿»»≈»«»≈
‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï65‰LÈÙk ‰˙È‰ .66ÏÚ ‰e˙ …»«¿≈»≈»¿»¿ƒ»¿»«

·ÈÒa Ce¯k ‰Óe¯z ¯kÎÂ ,BÙ˙k67Ôe˙Â ¯Èa B‡ ¿≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿»
¯Á‡ da Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙Ï68B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿»»≈»«»«≈»≈…»«¿≈
‡ÓË69. »≈

ה"ב.61) פ"ז שם היחיד.62)תוספתא, רשות שיעור
הקופה.63) לתוך ידו הכניס אם ספק זה 64)פירוש, ואין

ברשות  מונחת עצמה שהקופה מפני ביאה, לספק דומה
ט. שבהלכה ראשון לדין דומה זה והרי הרבים,

ספק 65) זה הרי שם, והטומאה היחיד ברשות שידו מכיוון
טמא. וספיקו - היחיד ברשות אבן 66)טומאה כלי

טומאה. מקבל שאינו על 67)וכדומה, המטפסים חוטים
מקבל  אינו נייר וכן טומאה, מקבלים ואינם האילנות גזעי
שלא  תרומה של לכיכר מעולה שמירה נעשתה ובכן טומאה,

לתרומה.68)תיטמא. טהור אם  ידוע כמו 69)ואין
רשות  אינה שהכפישה ואע"פ הקופה. לתוך ידו בהכניס
אדם  של כתיפו על שהיא מפני טמא ספיקו היחיד,
הכוונה  בנייר" או בסיב "כרוך שאמרו ומה (כסףֿמשנה).
נגע  שמא אנו חוששים שאףֿעלֿפיֿכן רבותא, להשמיענו

עצמה. בכיכר

.·È¯BÓÁ70ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¬ƒ¿»«ƒ»«¬»»¿»ƒ
Ò ,ÂÈÏÚ ‰e˙ ‰‡ÓËÂÚ‚ ˜Ù71B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿À¿»¿»»»»≈»«»≈…»«¿≈

- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,ÂÈab ÏÚ B„È ËLt .¯B‰Ë»»«»««»»≈»«»≈…»«
‡ÓË B˜ÙÒ72dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ápn‰ ÚÏÒ ÔÎÂ . ¿≈»≈¿≈∆««À»ƒ¿»«ƒ»«

˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,ÂÈÏÚ ‰e˙ ‰‡ÓËÂ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ¬»»¿»ƒ¿À¿»¿»»»»≈»«»≈
ÚÏq‰ L‡¯a ‰ÏÚ .¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï73˜ÙÒ , …»«¿≈»»»¿…«∆«»≈
.‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚»«»≈…»«¿≈»≈

רשות 72)אדם.71)שם.70) לאויר ידו שהושיט מכיוון
ידו",73)היחיד. "פשט כתוב בחמור למה נתבאר, לא

טמא. אינו ידו שפשט ומשמע "עלה". כתב וכאן

.‚È‰È‰74‰ÊÂ B¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯ ·Ê75B¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯ »»»≈«¬¿∆≈«¬
˜BÈz ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ·fa Ú‚ ˜ÙÒ ,C¯ca ÔÈÎl‰Óe¿«¿ƒ«∆∆»≈»««»»≈…»«ƒ
·k¯Ó ¯B‰Ë ˜BÈ˙Â ÂÈ·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ ·k¯Ó ‡ÓË»≈À¿»«¿≈∆»ƒ¿ƒ»À¿»
˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,‰Ê „ˆa ‰Ê eÎÏ‰Â ÂÈ·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ«¿≈∆»ƒ¿»¿∆¿«∆»≈»«»≈

Ï˙ka ˜a„Ó ˜¯‰Â BÙ˙k ÏÚ ‰ÏÈ·Á ;Ú‚ ‡Ï76˜ÙÒ , …»«¬ƒ»«¿≈¿»…À¿»«…∆»≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈÁeËL ÌÈÏk ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚»«»≈…»«≈ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ

‰¯OÚÓ ‰ÏÚÓÏ77‡Ï ˜ÙÒ ËÈÒ‰ ˜ÙÒ ,¯·BÚ ‡Óh‰Â ¿«¿»≈¬»»¿«»≈≈»≈≈ƒ»≈…
ËÈÒ‰78¯B‰Ë Ïk‰ -79. ≈ƒ«…»

ה"ג.74) טהור.75)שם טמא.76)אדם רוקין וספק
היחיד.77) כרשות נידון זה הזיז.78)ומקום
יעקב 79) רבי מחלוקת בהיסט. שמטמא זב הוא אם ואפילו

דרך  שהוא "שכל האומר יוסי, כרבי ופסק שם, יוסי ורבי
טהור". – הילוכו
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Ô‰a ÔÈLnzLÓ45˙eL¯ È¯BÁÂ ,˙BÏÈ‡‰ :Ô‰ el‡Â . ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈≈»ƒ»¿≈¿
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈa¯‰46. »«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿»»««¿»»

‰‡ÓËÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a „ÓBÚ ‡e‰L ÔÏÈ‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»∆≈ƒ¿»«ƒ¿À¿»
BÎB˙a47- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,BL‡¯Ï ‰ÏÚ , ¿»»¿…»≈»«»≈…»«

‡ÓË B˜ÙÒ48B„È ÒÈÎ‰ .49¯BÁÏ50,‰‡ÓË Ba LiL ¿≈»≈ƒ¿ƒ»¿∆≈À¿»
‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ51. »≈»«»≈…»«¿≈»≈

עוברים 45) רבים אם העובדה, מכריעה טומאה לענין
לא. או אורך 46)במקום טפחים ארבעה בו שאין מקום

לשבת. היחיד רשות אינו רוחב, ארבעה בתוך 47)על
למעלה.48)הענפים. האמור כשיעור שם שאין אףֿעלֿפי

הרבים.49) ברשות העומד כשיעור,50)האדם בו שאין
לשבת. היחיד רשות שם.51)ואינו מצויים רבים שאין

.Ë˙eÁ52‰‡ÓË ‡È‰L53,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙Ùe ¬∆ƒ¿≈»¿»ƒ¿»«ƒ
¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ÒÎ ˜ÙÒ54ÏkL ; »≈ƒ¿«»≈…ƒ¿«¿≈»∆»

BÚbÓ ˜ÙqL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ápn‰ ı¯L BÓk ˙eÁ‰«¬¿∆∆«À»ƒ¿»«ƒ∆¿≈«»
,‰‡ÓË ˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ,˙BiÁ ÈzL eÈ‰ .¯B‰Ë»»¿≈¬À««¿»¿««¿≈»
- ¯B‰hÏ ˜ÙÒ ÒÎ ‡ÓhÏ ˜ÙÒ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿««≈∆»≈«»≈ƒ¿«»≈«»

„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒ ‰fL ;‡ÓË B˜ÙÒ55˙eÁ‰L , ¿≈»≈∆∆¿≈¿«»ƒ∆«¬
‰Ú˜a ÔÎÂ .„ÈÁi‰ ˙eL¯56ada LiL ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿»ƒ∆≈»

,‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ‰„O d·e ,‰a¯‰ ˙B„O»«¿≈»»∆««¿≈»¿««¿»
ÈzÒÎ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â BÊ ‰Ú˜·Ï ÈzÒÎ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ
˜ÙqL ;‡ÓË B˜ÙÒ - ÈzÒÎ ‡Ï B‡ ‰„O d˙B‡Ï¿»»∆…ƒ¿«¿ƒ¿≈»≈∆¿≈

‡ÓË - ‰‡Èa ˜ÙÒ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰‡ÓË57. À¿»ƒ¿«»ƒ¬ƒ¿≈ƒ»»≈

מ"ג.52) פ"ו באוהל.53)שם נטמא והנכנס בה, מונח מת
דומה 54) הרבים לרשות הפתוחה לחנות הכניסה פירוש,

עמד  ודאי האדם שהרי הרבים, ברשות המונח השרץ למגע
ולפיכך  הטומאה, למקום נכנס אם וספק הרבים, ברשות
הרבים  ברשות המונחת כטומאה הטמאה החנות כל נידונית

בפירושו). היחיד,55)(רבינו לרשות נכנס שוודאי מפני
הספק  ואםֿכן נכנס, טמא למקום אם יודעים אנו שאין אלא
הן  היחיד רשות החנויות שתי שהרי היחיד, ברשות הוא

וכסףֿמשנה). ראב"ד מ"ה.56)(ראה  נחלקו 57)שם
לדעת  היחיד, ברשות טומאה ספק בדין וחכמים אליעזר רבי
נגע  לא ספק בה, המונחת בטומאה נגע ספק - אליעזר רבי
(ספק  בו שהטומאה למקום נכנס אם ספק אבל טמא, –
ופסק  ביאה, בספק גם מטמאים וחכמים טהור, – ביאה)

כחכמים. רבינו

.ÈÌB˜Ó58˙eL¯ ‰OÚÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰È‰L »∆»»¿«»ƒ¿«¬»¿
ÌÈa¯‰59„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ60‡e‰Lk - »«ƒ¿»«¿«¬»¿«»ƒ¿∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰LÎe ,‡ÓË B˜ÙÒ „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒ¿≈»≈¿∆¿»«ƒ
.¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»

מ"א.58) לרבים.59)שם שמכרו וקנאו 60)כגון חזר
בקעה  לדין דומה זה ואין ישראל'). ('תפארת מהרבים

ה"ו). למעלה (ראה הגשמים בימות עליה שעברו

.‡ÈÌÈ¯·c61˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰L ¿»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ¬≈≈ƒ¿

‰¯OÚ ‰‰B·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰t˜ ?„ˆÈk .ÌÈa¯‰»«ƒ≈«À»ƒ¿»«ƒ¿»¬»»
ÌÈÁÙË62Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙a ‰‡Óh‰Â63Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿»ƒ¿«À¿»¿»»≈»«»≈…»«

¯B‰Ë B˜ÙÒ -64˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙Ï B„È ÒÈÎ‰ . ¿≈»ƒ¿ƒ»¿»»≈»«»≈
‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï65‰LÈÙk ‰˙È‰ .66ÏÚ ‰e˙ …»«¿≈»≈»¿»¿ƒ»¿»«

·ÈÒa Ce¯k ‰Óe¯z ¯kÎÂ ,BÙ˙k67Ôe˙Â ¯Èa B‡ ¿≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿»
¯Á‡ da Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙Ï68B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿»»≈»«»«≈»≈…»«¿≈
‡ÓË69. »≈

ה"ב.61) פ"ז שם היחיד.62)תוספתא, רשות שיעור
הקופה.63) לתוך ידו הכניס אם ספק זה 64)פירוש, ואין

ברשות  מונחת עצמה שהקופה מפני ביאה, לספק דומה
ט. שבהלכה ראשון לדין דומה זה והרי הרבים,

ספק 65) זה הרי שם, והטומאה היחיד ברשות שידו מכיוון
טמא. וספיקו - היחיד ברשות אבן 66)טומאה כלי

טומאה. מקבל שאינו על 67)וכדומה, המטפסים חוטים
מקבל  אינו נייר וכן טומאה, מקבלים ואינם האילנות גזעי
שלא  תרומה של לכיכר מעולה שמירה נעשתה ובכן טומאה,

לתרומה.68)תיטמא. טהור אם  ידוע כמו 69)ואין
רשות  אינה שהכפישה ואע"פ הקופה. לתוך ידו בהכניס
אדם  של כתיפו על שהיא מפני טמא ספיקו היחיד,
הכוונה  בנייר" או בסיב "כרוך שאמרו ומה (כסףֿמשנה).
נגע  שמא אנו חוששים שאףֿעלֿפיֿכן רבותא, להשמיענו

עצמה. בכיכר

.·È¯BÓÁ70ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¬ƒ¿»«ƒ»«¬»»¿»ƒ
Ò ,ÂÈÏÚ ‰e˙ ‰‡ÓËÂÚ‚ ˜Ù71B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿À¿»¿»»»»≈»«»≈…»«¿≈

- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,ÂÈab ÏÚ B„È ËLt .¯B‰Ë»»«»««»»≈»«»≈…»«
‡ÓË B˜ÙÒ72dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ápn‰ ÚÏÒ ÔÎÂ . ¿≈»≈¿≈∆««À»ƒ¿»«ƒ»«

˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,ÂÈÏÚ ‰e˙ ‰‡ÓËÂ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ¬»»¿»ƒ¿À¿»¿»»»»≈»«»≈
ÚÏq‰ L‡¯a ‰ÏÚ .¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï73˜ÙÒ , …»«¿≈»»»¿…«∆«»≈
.‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚»«»≈…»«¿≈»≈

רשות 72)אדם.71)שם.70) לאויר ידו שהושיט מכיוון
ידו",73)היחיד. "פשט כתוב בחמור למה נתבאר, לא

טמא. אינו ידו שפשט ומשמע "עלה". כתב וכאן

.‚È‰È‰74‰ÊÂ B¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯ ·Ê75B¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯ »»»≈«¬¿∆≈«¬
˜BÈz ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ·fa Ú‚ ˜ÙÒ ,C¯ca ÔÈÎl‰Óe¿«¿ƒ«∆∆»≈»««»»≈…»«ƒ
·k¯Ó ¯B‰Ë ˜BÈ˙Â ÂÈ·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ ·k¯Ó ‡ÓË»≈À¿»«¿≈∆»ƒ¿ƒ»À¿»
˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,‰Ê „ˆa ‰Ê eÎÏ‰Â ÂÈ·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ«¿≈∆»ƒ¿»¿∆¿«∆»≈»«»≈

Ï˙ka ˜a„Ó ˜¯‰Â BÙ˙k ÏÚ ‰ÏÈ·Á ;Ú‚ ‡Ï76˜ÙÒ , …»«¬ƒ»«¿≈¿»…À¿»«…∆»≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈÁeËL ÌÈÏk ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚»«»≈…»«≈ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ

‰¯OÚÓ ‰ÏÚÓÏ77‡Ï ˜ÙÒ ËÈÒ‰ ˜ÙÒ ,¯·BÚ ‡Óh‰Â ¿«¿»≈¬»»¿«»≈≈»≈≈ƒ»≈…
ËÈÒ‰78¯B‰Ë Ïk‰ -79. ≈ƒ«…»

ה"ג.74) טהור.75)שם טמא.76)אדם רוקין וספק
היחיד.77) כרשות נידון זה הזיז.78)ומקום
יעקב 79) רבי מחלוקת בהיסט. שמטמא זב הוא אם ואפילו

דרך  שהוא "שכל האומר יוסי, כרבי ופסק שם, יוסי ורבי
טהור". – הילוכו
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¦§ª§©¢¨¦
ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ„ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒÀ¿«√»ƒ«¿ƒ

.Ô¯LÎ‰Â¿∆¿≈»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
אין 1) מיוחד ושאינו אדם, למאכל המיוחד אוכל יבאר

אינם  או האוכלין את שמכשירים המשקין טומאה. מקבל
שבני  פי על אף טומאה מקבלים שאינם הדברים מכשירים.
דעתו  בטלה עליהם חשב שאם הדברים אותם. אוכלים אדם

מחשבה. הזק או

.‡¯O·e ÌÁÏ ÔB‚k ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ‰ ÏÎ‡ Ïk»…∆«¿À»¿«¬«»»¿∆∆»»
ÏÎÂ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈ·ÚÂ«¬»ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆¿«≈À¿»¿…
BÈ‡Â ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L∆≈¿À»¿«¬«»»¬≈∆»¿≈
ÏÎ‡ÓÏ B„ÁÈÂ ÂÈÏÚ ·MÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»∆»ƒ≈ƒ≈»»¿ƒ¬¿«¬«
‰lÁz ÏÏaiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ‰ÊÂ ‰ÊÂ .Ì„‡»»¿∆»∆≈¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿ƒ»
:¯Ó‡pL .¯LÎ‰ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .ÔÈ˜LÓ ‰Ú·MÓ „Á‡a¿∆»ƒƒ¿»«¿ƒ¿∆«ƒ¿»∆¿≈∆∆¡«

Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ2. ¿ƒÀ««ƒ«∆«

משמע,2) לכם", הוא טמא עליו מנבלתם "ונפל ומסיים
פרק  שמיני כהנים ובתורת נטמא, לא מים ניתנו לא שאם
הבאה. בהלכה המפורטים משקין שישה מרבה ו הלכה יא

.·ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎnL ÔÈ˜LÓ ‰Ú·M‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»«¿ƒ∆«¿ƒƒ∆»√»ƒ
,·ÏÁ‰Â ,ÔÈi‰Â ,ÔÓM‰Â ,Ïh‰Â ,ÌÈn‰ :‰‡ÓËÏ¿À¿»««ƒ¿««¿«∆∆¿««ƒ¿∆»»

L·c‰Â ,Ìc‰Â3ÏÚ eÏtiL „Ú ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡Â . ¿«»¿«¿«¿≈»«¿ƒƒ«∆ƒ¿«
,ÔÈÁe¯Ò eÈ‰È ‡ÏÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ

¯ÈLÎÓ BÈ‡ Áe¯q‰ ‰˜Ln‰L4¯LÎ‰L ÔÂÈÎÂ . ∆««¿∆«»«≈«¿ƒ¿≈»∆À¿«
Ú Û‡ ,ÏÎ‡‰‰Ê È¯‰ - ·e‚ ‡e‰ È¯‰Â L·iL Èt Ï »…∆««ƒ∆»≈«¬≈»¬≈∆

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

א 3) הלכה ח פרשתא שם כהנים בתורת דבורים. דבש
נוסף) (שם לוואי שם להם שאין המשקין שכל אמרו,
דבש  אבל וכדומה, רימונים מי תותים, מי להוציא מכשירים,
שסתם  מפני לוואי שם להם שיש אלה בכלל אינו דבורים
רגליים, שמי שנינו, שם ה במשנה דבורים. דבש הוא דבש
מפני  כאן רבינו מנאם ולא מכשירים, כן גם האף ומי רוק

מים. תולדות "אשר 4)שהם ד: הלכה שם כהנים תורת
סרוח. למשקה פרט ישתה"

ãycew zegiyn zecewpã

אוכלין: לטומאת הרמב"ם ציין תנאים שלושה

באחד  תחילה שיבלל ב: לאדם. מיוחד אוכל שיהיה א:
אפילו  לקרקע מחובר יהיה שלא ג. המשקין. משבעת
שכל  בזה הפנימית והסיבה ב'). פרק (ריש קטן כשורש
אפשרות  או קדושה שיש במקום רק שייך הטומאה גדר
חיות  לקליפות הוקצבה הבריאה טבע מצד כי לקדושה,
למקום  להגיע משתדלים הם ולכן מאוד, מצומצמת

האדם  את שמורידים ידי על חיות תוספת ולקבל הקדושה
ובטומאה. בקליפה

היינו  אדם ומאכל האדם, צרכי כל היא הרחב במובן אכילה
אוכל  רק ולכן ומצוותי', התורה ענייני הם נשמתו צרכי
תוספת  בו יש כי טומאה לקבל יכול לאדם המיוחד
לעזוב  טבעם כי והשפעה חסד על מורים משקין, קדושה.
מטה. למטה ולהשפיע נמוך למקום ולירד גבוה מקום
חז"ל  אמרו (שלכן בגוף האוכל את המוליכים הם ובנוסף,

דם"). אכילתו שתה ולא "אכל
כדבעי  היא יהודי של ה' עבודת כאשר האדם, ובעבודת
ומשפיעה  הסביבה את ומחברת המדבקת לחלוחית בו יש
הקליפה  רוצה "אוכל" של זה בסוג ולכן, לו. הקרובים על
קדושה  השפעת בו יש כי עצמו, מהאוכל יותר להתדבק
מעל  יותר משקין על גזירות ריבוי מצינו כך ומשום לרבים

אוכלין.
אוכלין: שבטומאת השלישי בתנאי היא מכך להינצל העצה
מקבלין  אינן קטן... כשורש אפילו מחוברין שהן זמן "...כל
פנימיות  עם מקושרות האדם פעולות כשכל טומאה"
של  האמיתית במטרה וההכרה הידיעה עם כלומר נשמתו,
כי  כלל בו לגעת יכולה הטומאה אין בעולם, תפקידו

בשלימות. לעולם היא יהודי של נשמתו פנימיות
בתורה. הוא זה עניין של מקורו גם ה', בעבודת עניין ככל
"סם  לו שתהיה ובכדי התורה, בידיעת די שאין מצינו שבה
בתורה  "ברכו התורה נותן עם לימודו לקשר חייב החיים"
עם  תורה גופי שהן דתורה נגלה חיבור ידי על תחילה"
תלמוד  "וגדול דאורייתא. נשמתא שהיא התורה פנימיות
ופנימיות  דתורה גליא חיבור שע"י מעשה" לידי שמביא
עד  הנשמה פנימיות עם חיבור עבודתו בכל נפעל התורה

כלל. טומאה קבלת בגדר שאינו
(ak oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr .74 'r fk wlg y"ewl t"r)

.‚ÏeÏa ‰È‰L ÏÎ‡5ÌÈ˙ez ÈÓ ÔB‚k ,˙B¯t ÈÓa …∆∆»»»¿≈≈¿≈ƒ
ÌÈBn¯Â6ÏeÏa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,7B‡ ·f‰ Ba Ú‚Â ¿ƒƒ««ƒ∆»¿»««»

¯LÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ˙n‰ ¯Oa8 ¿««≈¬≈»ƒ¿≈∆…À¿«
.ÔÈ˜Ln‰ ˙Ú·MÓ „Á‡a¿∆»ƒƒ¿«««¿ƒ

ומי 6)רטוב.5) תותים מי אני "ומוציא א: הלכה שם
לוואי". שם להם שיש פירות מיני כל ושאר רימונים

לומר 7) ואפשר בטומאה שנגע בשעה רטוב עודנו
נטמא. ובסמוך 8)שהמשקה האוכל. נטמא לא למה נימוק

האוכל. שעל המשקה נטמא לא למה יבואר

.„˙Ú·L ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜nL ‰˜LÓ ÌL ÔÈ‡≈»«¿∆∆¿«≈À¿»∆»ƒ¿«
ÔÈ˜Ln‰9C¯„k - ˙B¯t ÈÓ ¯‡L Ï·‡ ;„·Ïa eÈnL ««¿ƒ∆»ƒƒ¿«¬»¿»≈≈¿∆∆

ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ck ,ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L10. ∆≈«¿ƒƒ»≈¿«¿ƒÀ¿»¿»

הקודמת.9) שבהלכה לדין הנימוק סיום הם כאן רבינו דברי
כשהוא  האוכל את לטהר רק מספיק שם שנאמר הנימוק
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את  ויטמא גבו שעל המשקה ייטמא לא למה אבל לעצמו,
ולפיכך  האדם? שבפי הרוק ידי על שיוכשר אחר האוכל
גם  אלא מכשירים שאינם רק לא אלה שמשקין כאן הוסיף

טומאה. מקבלים א 10)אינם הלכה שם כהנים בתורת
ישתה  אשר משקה "וכל לד) יא, (ויקרא הכתוב את דרשו
מי  לחשוב) (אפשר יכול משקה כל אי יטמא". כלי בכל
פירות, מיני כל ושאר רימונים מי או פירות מי או תותים
שם  להם שאין מיוחדים מים מה "מים", לומר תלמוד
שם  להם שיש וכו' רמונים ומי תותים מי ומוציא לוואי,
טומאה. וגם הכשר כוללת זו שפרשה רבינו וסובר לוואי".

.‰ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ11LÈÏL e‡È·‰ ‡lL12ÔÈ˜LÓ - ≈ƒ«¬»ƒ∆…≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ‡ÏÂ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰13, «¿ƒ≈∆≈»«¿ƒƒ¿…¿«¿ƒÀ¿»

.ÌÏBÚÏ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ˙B¯t ÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈≈ƒ¿»≈≈∆≈¿ƒ¿»

ג.11) הלכה סוף א פרק מעשרות יסחוט 12)ירושלמי אם
שיוציאו  ממה שליש כדי ושמן יין יוציאו לא אותם

שאינם 13)כשיובשלו. אמרו למעלה המובא בירושלמי
טומאה, מקבלים שאינם ואומר, מוסיף ורבינו מכשירים.
אינו  מכשיר שאינו שמשקה הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו
למעלה. שהבאנו כהנים בתורת משמע וכן טומאה. מקבל

.ÂÌÈ¯·„ el‡14ÏÚ Û‡ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ≈¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»««
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ì„‡ ÈaL Ètƒ∆¿≈»»¿ƒ»¿ƒ∆≈»∆¡»ƒ

ÔÙeb ˙‡‰Ï15˙BÏÎ‡na ÌÚË ÔÈ˙BpL ÈtÓ ‡l‡ , «¬»«»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ««««¬»
ËLw‰ :Ô‰ el‡Â .‰‡¯n‰ B‡ ÁÈ¯‰ ÈtÓ B‡ƒ¿≈»≈«««¿∆¿≈≈«¿¿
˙ÈzÏÁ‰Â ‰‡Èz‰Â ÌÈÓOa ÈL‡¯Â ÒÓÁ‰Â¿«¬«¿»≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«ƒ¿ƒ

ÚÈ¯Á ˙BlÁÂ ÔÈÏtÏt‰Â16.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ«¿≈…«≈»∆

ה.14) משנה ג אלה.15)פרק דברים מגוף ליהנות
לשיפור 16) בהם שמשתמשים הם, תבלינים מיני אלה כל

התבשיל. של הגוון או הריח או הטעם

.Ê˙·M‰17˙B˜¯È ¯‡Lk BÙeb ˙ÏÈÎ‡Ï BÓ˙Ò - «∆∆¿»«¬ƒ«ƒ¿»«¿
‡nË˙Ó BÈ‡ - ‰¯„wÏ ÂÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â ;‰„O‰«»∆¿ƒ»«»»«¿≈»≈ƒ¿«≈

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË18È¯‰ - ‰¯„wÏ ÌÚË ‰˙pMÓ ˙·M‰Â . À¿«√»ƒ¿«∆∆ƒ∆»¿»«««¿≈»¬≈
Ï·Êk BÊ19.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡nË˙Ó dÈ‡Â ¿∆∆¿≈»ƒ¿«¿»À¿«√»ƒ

שנקרא 17) ירק מין שהוא שם רבינו ופירש ד. משנה שם
הגמרא  פי (על חי כשהוא לאכילה ועומד בערבית גם כן
אותו  נותנים ואם עשוייה"). לכמך שבת "סתם ב: נא, נדה
כפסולת  הוא והנשאר התבשיל לתוך רובו יוצא בתבשיל

אדם. למאכל ראוייה לקדירה 18)שאינה עליו חישב אם
מקבלים  אינם שתבלינין למעלה ונתבאר כתבלין, הוא הרי

החלק 19)טומאה. מפני טומאה מקבל אינו למה נימוק
כתבלין. ואינו בקדירה נימוח שאינו

.ÁÌÈ¯Óz‰20˙B¯‚B¯b‰Â21˙k ‰¯„wÏ Ô˙pL- ÔÈÏ· «¿»ƒ¿«¿»∆¿»»«¿≈»¿«¿ƒ
ÏÎ‡lÓ e„ÒtiL „Ú ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ«∆ƒ»¿ƒ∆¡…

Ì„‡22. »»

ח.20) הלכה ג פרק עוקצין יבשות.21)תוספתא תאנים
גורס 22) ורבינו לכלב" "שיפסלו כתוב: שלפנינו בתוספתא

ד, הלכה ב פרק לקמן לשיטתו בהתאם כאן, שכתב כמו

שנפסלו  ולפני טומאה. מקבל אינו לאדם שנפסל שדבר
מתורת  להוציאם מועילה המחשבה ואין טומאה מקבלים
אוכל  שהם מפני - הקודמת שבהלכה שבת כמו - אוכל

חשוב.

.ËÌÈÈL¯k‰23ÔÈ‡nË˙Ó - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ Ô„ÁÈ Ì‡ , ««¿ƒƒƒƒ¬»¿«¬«»»ƒ¿«¿ƒ
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËÀ¿«√»ƒ

גרעינים 23) ובתוכם עדשים לשרביטי דומים שרביטים
ידי  על גם נאכלים הדחק ובשעת בהמה, מאכל והם קטנים

אדם. בני

.È¯Bw‰24B˜ÏL Ì‡Â .¯·c ÏÎÏ ıÚk ‡e‰ È¯‰ - «¬≈¿≈¿»»»¿ƒ¿»
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - BbËÂ¿ƒ¿ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

בני 24) אותו ואוכלין ... רך לבן עץ והוא הדקל "ראש
ז). משנה ג פרק עוקצין למשנה בפירושו (רבינו אדם"

.‡ÈÔÈpˆ¯Á‰25ÔÈbf‰Â26ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒkL Èt ÏÚ Û‡ ,27 ««¿«ƒ¿««ƒ««ƒ∆¿»»»√»ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ -28.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ≈»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ

הענבים.25) הענבים.26)גרעיני אחר 27)קליפות
יינם ויצא הענבים החרצנים שנדרכו הפסולת, את כנס
אותם. לאכול וחישב בני 28)והזגים של דרכם שאין מפני

זה. של דעתו בטלה לאכלם אדם

.·ÈÔÈˆ¯ÙpL ÌÈLw‰ ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ29˙ÁzÓ ÔÈ‡ˆBÈÂ ≈ƒ«¬»ƒ«»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ««
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÎÈ¯c‰ ˙ÚLa ‰¯Bw‰30„ÚÂ . «»ƒ¿««¿ƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿»¿«

‰nk31¯Bk ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ „Ú ?32ı¯Ùp‰ ‰È‰ . «»««¿»»«ƒ¿»»»«ƒ¿»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ‰fÓ ¯˙È33Û‡ ,ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒk Ì‡Â . »≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ¿»»»√»ƒ«

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÔÈa˜ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»≈«¿»»«ƒ¿«¿ƒÀ¿»

עליהם.29) הלוחצת הקורה מתחת מפני 30)קופצים
ויין. שמן לתעשיית ולא לאכילה לא ראויים שאינם

טומאה.31) יקבלו ולא הנפרצים כמות הכור 32)תהא
מחזיק  שהכור נמצא קבים, שישה והסאה סאה שלושים הוא
לכור  קבים מארבעה יותר נפרצים ואם קבים, ושמונים מאה
מוותר  אדם אין לגת או הבד לבית שהוכנסו ענבים או זיתים

אוכל,33)עליהם. מתורת לגמרי יצאו שלא מפני
מועילה. המחשבה

.‚È˙BiÙk‰34ÔÈbt‰Â35¯Òa‰Â36Áˆw‰Â37Ô‰ È¯‰ - ««¿ƒ¿««ƒ¿«…∆¿«∆«¬≈≈
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ÔÈÏÎ‡k»√»ƒ¿«¿ƒÀ¿»

(לשון 34) צמיחתם" בתחילת התמרים "עוקצי ז, משנה שם
שם). בפירושו בשלו.35)רבינו שלא ענבים 36)תאנים

עקיבא. כרבי ופסק ו. משנה שם בשלו. כמון 37)שטרם
(ערוך). שחור

.„ÈÌÈ„¯Ê È·ÏeÏ38Ûel‰ ÈÏÚÂ Ï¯Ú ÏLÂ ÔÈ·e¯ÁÂ ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿∆¬»«¬≈«
e˜zÓ˙iL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ËBM‰39. «∆≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ¿«¿

(הענפים 38) השבטים בקצוות היוצאים הרכים "הקצוות
מלבלבים". שהאילנות בעת טעמם 39)הדקים) שישופר

וכדומה. כבישה ידי על

.ÂËÔÈÒBÓ¯ez‰Â Ïc¯Á‰40- ÔÈLaÎp‰ Ïk ¯‡Le ««¿»¿«¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32



קמט oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - xii` 'h iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

את  ויטמא גבו שעל המשקה ייטמא לא למה אבל לעצמו,
ולפיכך  האדם? שבפי הרוק ידי על שיוכשר אחר האוכל
גם  אלא מכשירים שאינם רק לא אלה שמשקין כאן הוסיף

טומאה. מקבלים א 10)אינם הלכה שם כהנים בתורת
ישתה  אשר משקה "וכל לד) יא, (ויקרא הכתוב את דרשו
מי  לחשוב) (אפשר יכול משקה כל אי יטמא". כלי בכל
פירות, מיני כל ושאר רימונים מי או פירות מי או תותים
שם  להם שאין מיוחדים מים מה "מים", לומר תלמוד
שם  להם שיש וכו' רמונים ומי תותים מי ומוציא לוואי,
טומאה. וגם הכשר כוללת זו שפרשה רבינו וסובר לוואי".

.‰ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ11LÈÏL e‡È·‰ ‡lL12ÔÈ˜LÓ - ≈ƒ«¬»ƒ∆…≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ‡ÏÂ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰13, «¿ƒ≈∆≈»«¿ƒƒ¿…¿«¿ƒÀ¿»

.ÌÏBÚÏ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ˙B¯t ÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈≈ƒ¿»≈≈∆≈¿ƒ¿»

ג.11) הלכה סוף א פרק מעשרות יסחוט 12)ירושלמי אם
שיוציאו  ממה שליש כדי ושמן יין יוציאו לא אותם

שאינם 13)כשיובשלו. אמרו למעלה המובא בירושלמי
טומאה, מקבלים שאינם ואומר, מוסיף ורבינו מכשירים.
אינו  מכשיר שאינו שמשקה הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו
למעלה. שהבאנו כהנים בתורת משמע וכן טומאה. מקבל

.ÂÌÈ¯·„ el‡14ÏÚ Û‡ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ≈¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»««
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ì„‡ ÈaL Ètƒ∆¿≈»»¿ƒ»¿ƒ∆≈»∆¡»ƒ

ÔÙeb ˙‡‰Ï15˙BÏÎ‡na ÌÚË ÔÈ˙BpL ÈtÓ ‡l‡ , «¬»«»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ««««¬»
ËLw‰ :Ô‰ el‡Â .‰‡¯n‰ B‡ ÁÈ¯‰ ÈtÓ B‡ƒ¿≈»≈«««¿∆¿≈≈«¿¿
˙ÈzÏÁ‰Â ‰‡Èz‰Â ÌÈÓOa ÈL‡¯Â ÒÓÁ‰Â¿«¬«¿»≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«ƒ¿ƒ

ÚÈ¯Á ˙BlÁÂ ÔÈÏtÏt‰Â16.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ«¿≈…«≈»∆

ה.14) משנה ג אלה.15)פרק דברים מגוף ליהנות
לשיפור 16) בהם שמשתמשים הם, תבלינים מיני אלה כל

התבשיל. של הגוון או הריח או הטעם

.Ê˙·M‰17˙B˜¯È ¯‡Lk BÙeb ˙ÏÈÎ‡Ï BÓ˙Ò - «∆∆¿»«¬ƒ«ƒ¿»«¿
‡nË˙Ó BÈ‡ - ‰¯„wÏ ÂÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â ;‰„O‰«»∆¿ƒ»«»»«¿≈»≈ƒ¿«≈

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË18È¯‰ - ‰¯„wÏ ÌÚË ‰˙pMÓ ˙·M‰Â . À¿«√»ƒ¿«∆∆ƒ∆»¿»«««¿≈»¬≈
Ï·Êk BÊ19.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡nË˙Ó dÈ‡Â ¿∆∆¿≈»ƒ¿«¿»À¿«√»ƒ

שנקרא 17) ירק מין שהוא שם רבינו ופירש ד. משנה שם
הגמרא  פי (על חי כשהוא לאכילה ועומד בערבית גם כן
אותו  נותנים ואם עשוייה"). לכמך שבת "סתם ב: נא, נדה
כפסולת  הוא והנשאר התבשיל לתוך רובו יוצא בתבשיל

אדם. למאכל ראוייה לקדירה 18)שאינה עליו חישב אם
מקבלים  אינם שתבלינין למעלה ונתבאר כתבלין, הוא הרי

החלק 19)טומאה. מפני טומאה מקבל אינו למה נימוק
כתבלין. ואינו בקדירה נימוח שאינו

.ÁÌÈ¯Óz‰20˙B¯‚B¯b‰Â21˙k ‰¯„wÏ Ô˙pL- ÔÈÏ· «¿»ƒ¿«¿»∆¿»»«¿≈»¿«¿ƒ
ÏÎ‡lÓ e„ÒtiL „Ú ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ«∆ƒ»¿ƒ∆¡…

Ì„‡22. »»

ח.20) הלכה ג פרק עוקצין יבשות.21)תוספתא תאנים
גורס 22) ורבינו לכלב" "שיפסלו כתוב: שלפנינו בתוספתא

ד, הלכה ב פרק לקמן לשיטתו בהתאם כאן, שכתב כמו

שנפסלו  ולפני טומאה. מקבל אינו לאדם שנפסל שדבר
מתורת  להוציאם מועילה המחשבה ואין טומאה מקבלים
אוכל  שהם מפני - הקודמת שבהלכה שבת כמו - אוכל

חשוב.

.ËÌÈÈL¯k‰23ÔÈ‡nË˙Ó - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ Ô„ÁÈ Ì‡ , ««¿ƒƒƒƒ¬»¿«¬«»»ƒ¿«¿ƒ
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËÀ¿«√»ƒ

גרעינים 23) ובתוכם עדשים לשרביטי דומים שרביטים
ידי  על גם נאכלים הדחק ובשעת בהמה, מאכל והם קטנים

אדם. בני

.È¯Bw‰24B˜ÏL Ì‡Â .¯·c ÏÎÏ ıÚk ‡e‰ È¯‰ - «¬≈¿≈¿»»»¿ƒ¿»
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - BbËÂ¿ƒ¿ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

בני 24) אותו ואוכלין ... רך לבן עץ והוא הדקל "ראש
ז). משנה ג פרק עוקצין למשנה בפירושו (רבינו אדם"

.‡ÈÔÈpˆ¯Á‰25ÔÈbf‰Â26ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒkL Èt ÏÚ Û‡ ,27 ««¿«ƒ¿««ƒ««ƒ∆¿»»»√»ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ -28.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ≈»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ

הענבים.25) הענבים.26)גרעיני אחר 27)קליפות
יינם ויצא הענבים החרצנים שנדרכו הפסולת, את כנס
אותם. לאכול וחישב בני 28)והזגים של דרכם שאין מפני

זה. של דעתו בטלה לאכלם אדם

.·ÈÔÈˆ¯ÙpL ÌÈLw‰ ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ29˙ÁzÓ ÔÈ‡ˆBÈÂ ≈ƒ«¬»ƒ«»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ««
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÎÈ¯c‰ ˙ÚLa ‰¯Bw‰30„ÚÂ . «»ƒ¿««¿ƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿»¿«

‰nk31¯Bk ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ „Ú ?32ı¯Ùp‰ ‰È‰ . «»««¿»»«ƒ¿»»»«ƒ¿»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ‰fÓ ¯˙È33Û‡ ,ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒk Ì‡Â . »≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ¿»»»√»ƒ«

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÔÈa˜ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»≈«¿»»«ƒ¿«¿ƒÀ¿»

עליהם.29) הלוחצת הקורה מתחת מפני 30)קופצים
ויין. שמן לתעשיית ולא לאכילה לא ראויים שאינם

טומאה.31) יקבלו ולא הנפרצים כמות הכור 32)תהא
מחזיק  שהכור נמצא קבים, שישה והסאה סאה שלושים הוא
לכור  קבים מארבעה יותר נפרצים ואם קבים, ושמונים מאה
מוותר  אדם אין לגת או הבד לבית שהוכנסו ענבים או זיתים

אוכל,33)עליהם. מתורת לגמרי יצאו שלא מפני
מועילה. המחשבה

.‚È˙BiÙk‰34ÔÈbt‰Â35¯Òa‰Â36Áˆw‰Â37Ô‰ È¯‰ - ««¿ƒ¿««ƒ¿«…∆¿«∆«¬≈≈
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ÔÈÏÎ‡k»√»ƒ¿«¿ƒÀ¿»

(לשון 34) צמיחתם" בתחילת התמרים "עוקצי ז, משנה שם
שם). בפירושו בשלו.35)רבינו שלא ענבים 36)תאנים

עקיבא. כרבי ופסק ו. משנה שם בשלו. כמון 37)שטרם
(ערוך). שחור

.„ÈÌÈ„¯Ê È·ÏeÏ38Ûel‰ ÈÏÚÂ Ï¯Ú ÏLÂ ÔÈ·e¯ÁÂ ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿∆¬»«¬≈«
e˜zÓ˙iL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ËBM‰39. «∆≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ¿«¿

(הענפים 38) השבטים בקצוות היוצאים הרכים "הקצוות
מלבלבים". שהאילנות בעת טעמם 39)הדקים) שישופר

וכדומה. כבישה ידי על

.ÂËÔÈÒBÓ¯ez‰Â Ïc¯Á‰40- ÔÈLaÎp‰ Ïk ¯‡Le ««¿»¿«¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
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‡lL „Ú ÔÈa e˜ÈzÓ‰MÓ ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒÀ¿«√»ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ≈«∆…
e˜ÈzÓ‰41. ƒ¿ƒ

אותו 40) ששולקים אמרו ב כה, ביצה במסכת קטנית. מין
סעודה. בקינוח אותו ואוכלים פעמים של 41)שבע דרכם

אוכלין  תורת עליהם יש ולפיכך ולאוכלם לכובשם אדם בני
כבישתם. לפני אפילו

.ÊËÔÈÏÚ‰ ÔÈ‡ - Ô‰lL ÔÈÏÚa ÔL·kL ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆¿»»∆»ƒ∆»∆≈∆»ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó42‡l‡ ÔÈÏÎ‡Ï ÔL·k ‡lL ; ¿«¿ƒÀ¿»∆…¿»»¿√»ƒ∆»

‰‡¯ÓÏ43. ¿«¿∆

נאכלים.42) שאינם ויפים 43)מפני טריים נראים הזיתים
לעלים. מחוברים כשהם

.ÊÈ˙eM˜ ÏL ˙eLk44ıp‰Â45ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - dlL ¿∆ƒ¿«≈∆»≈¿«¿ƒ
‰‡ÓË46.ÏÎ‡ BÈ‡L ÈtÓ , À¿»ƒ¿≈∆≈…∆

שערות 44) כעין עליהם יש קטנים וכשהם קישואים
לאכילה. ראויות ואינן כשות שבראש 45)ונקראות הפרח

הקישות,46)הקישוא. נטמאו לא טומאה בהם נגעה אם
הלכה  ה פרק לקמן ראה לקישות. שומר ולא יד שאינם מפני

ב. והלכה א

.ÁÈBz¯eÎa L·c47ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ -48‡lL ¿«¿««¿ƒ«≈À¿«√»ƒ∆…
L·c‰ ‰„¯ .‰·LÁÓa49˙BlÁ‰ ˜q¯iMÓ -50 ¿«¬»»»»«¿«ƒ∆¿«≈««
‰˜LÓ ÌeMÓ ‡nË˙Ó51·f‰ L·c .52- Bz¯ekÓ ƒ¿«≈ƒ«¿∆¿««»ƒ««¿
ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó53- ÔÈÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ ; ƒ¿«≈À¿««¿ƒ»«»»»√»ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó54. ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

בכוורת.47) משקין 48)כשעודנו טומאת כמשקה. אינו
אוכלין. מטומאת הדבש 49)חמורה את אוגרות הדבורים

גדולות  לחתיכות המדובקות לשעווה משושות בשפופרות
נקראת  מהכוורת החלות והוצאת דבש", "חלות הנקראות
דבש  חלות הוציא משמעותו הדבש" "רדה ובכן: רדייה.

דובשן.50)מהכוורת. להוציא לפני 51)כדי אבל
אוכל. דין עליו יש חלות 53)מאליו.52)הריסוק כדין

דובשן. להוציא מחשבת 54)שריסקן אין החלות כשריסק
שנתכוון  המוכיח מעשה שעשה מפני מועילה אוכלין

מחשבתו. מועילה מאליו בזב אבל למשקה,

.ËÈLe¯w‰ ÔÓM‰55·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - «∆∆«»≈…∆¿…«¿∆»«
‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ÔÈa ÔÈÏÎ‡Ï ÔÈa Le¯˜ ‡e‰Lk ÂÈÏÚ»»¿∆»≈»√»ƒ≈¿«¿ƒ»¿»

BzÚ„56.‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - L¯wL Ìc‰ ÔÎÂ . «¿¿≈«»∆»«≈…∆¿…«¿∆
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ57·LÁ ; »«»»»√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ»«

.BzÚ„ ‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒ»¿»«¿

מדעתו 55) הוסיף ורבינו "השמן" סתם כתוב בתוספתא
המשקין. משבעת אחד הוא ניגר שמן שהרי "הקרוש",

אין 56) קרוש שמן לאכול אדם בני של דרכם שאין מכיוון
[הראב"ד  משקה. או אוכל לעשותו מועילה יחיד מחשבת
מן  מאליו שיצא בשמן התוספתא ומפרש רבינו על משיג
כדעת  תם רבינו בשם כתבו פסחים ובתוספות הזיתים.

הפשוט 57)רבינו]. וההגיון לשמן, דם בין מה נתפרש לא
ואולי  קרוש. מדם לאכילה ראוי יותר קרוש ששמן מחייב

אמרו  והרי קרוש, דם לאכול גויים היו רגילים בתקופתם
דם". כולו "כבד

.ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - L¯wL ·ÏÁ»»∆»«……∆¿…«¿∆»«»»
ÔÈÏÎ‡Ï58- ÔÈ˜LÓÏ ;ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó -‰ÏËa »√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ¿«¿ƒ»¿»

.BzÚ„«¿

צריכין 58) "אין הגירסא: ב) הלכה (שם שלפנינו בתוספתא
שלישי]. בפרק לקמן יתבארו חלב [דיני לאוכלין". ֵֶמחשבה
ואין  קרוש חלב לאכול רגילים היו לא המשנה בתקופת
שהרי  רך, עגל במעי שנמצא קרוש לחלב שהכוונה לפרש
לקמן  (ראה בו מועילה אינה ומחשבה ממש כפרש דינו

ט"ו). הלכה א פרק הטומאות אבות והלכות כ"ג הלכה

.‡ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - ÌÈ¯Óz L·c¿«¿»ƒ……∆¿…«¿∆»«»»
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï59‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ; »√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ¿«¿ƒ»¿»

BzÚ„60‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - Ôlk ˙B¯t ÈÓ Ïk ¯‡Le . «¿¿»»≈≈À»……∆¿…
- ÔÈ˜LÓÏ ÔÈa ÔÈÏÎ‡Ï ÔÈa Ô‰ÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ«¿∆»«¬≈∆≈»√»ƒ≈¿«¿ƒ

.BzÚ„ ‰ÏËa»¿»«¿

מועילה 59) ולפיכך תמרים דבש שאוכלים אדם בני ישנם
אוכל. תורת עליו להוריד אדם 60)מחשבתו שאין מפני

תמרים. דבש שותה

.·ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - ‚ÏM‰«∆∆≈…∆¿…«¿∆»«»»
˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈ˜LÓÏ ;BzÚ„ ‰ÏËa - ÔÈÏÎ‡Ï»√»ƒ»¿»«¿¿«¿ƒƒ¿«≈À¿«

Blk ‡ÓË ‡Ï - B˙ˆ˜Ó ‡ÓË .ÔÈ˜LÓ61B¯È·Ú‰ ;62 «¿ƒƒ¿»ƒ¿»…ƒ¿»À¡¡ƒ
‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk Èab ÏÚ63Blk ‡ÓË -64. ««≈¿ƒ∆∆«»≈ƒ¿»À

אינו 61) שהשלג מפני והטעם בטומאה, שנגע המקום אלא
בזה. זה דבוקים קרטים הרבה של קבוצה אלא אחד גוש

השלג.62) הכלי.63)את אוויר לתוך שהכניסו פירוש ,
אמרה 64) והתורה הכלי באוויר היה השלג שכל מפני

שם  בגמרא יטמא". בתוכו אשר "כל לג) יא, (ויקרא
מטמא  (שהוא חרס כלי על העידה התורה מסיימים:
הגירסא: שם [בברייתא חרדל. מלא הוא אפילו מאווירו),
כלי  גבי "על וכתב שינה ורבינו תנור", אוויר על "שהעבירו
מטמא  אינו חרס כלי שהרי לאווירו, שהתכוון מובן חרס".

מגבו].

.‚ÎÏÁkaL ·ÏÁ‰65,BzÚ„ ‰ÏËa - ÂÈÏÚ ·MÁL ∆»»∆«¿»∆ƒ≈»»»¿»«¿
‰·waL ·ÏÁ‰ ÏÚ ·LÁ .¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â66È¯‰ - «¬≈»»««∆»»∆«≈»¬≈

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó ‰Ê67. ∆ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

הבהמה.65) יונק.66)שד עגל בקיבת רוב 67)הנמצא
אין  עליו חישב לא אם ולפיכך אותו אוכלים אינם אדם בני
האוכלים  איסטניסים בלתי שישנם ומכיוון אוכל, תורת עליו
ראה  איסור (לעניין טומאה לעניין מחשבה בו מועילה אותו,
כ  בהלכה [למעלה ט). פרק אסורות מאכלות בהלכות
כרחנו  ובעל בו מועילה מחשבה אין קרוש שחלב אמרנו,
קצת  תמוה אולם ניגר. בחלב המדובר שכאן לפרש, עלינו
אוכלין  ומחשבת מועילה אינה משקין מחשבת למה
אלא  לשתותו אדם בני של דרכם אין ואולי מועילה.

וכדומה]. לחם בו מטבילים
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`oilkeקנ z`neh zekld - dxdh xtq - xii` 'i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„ÎÔÎ¯cL ÌÈ·Ú68È˙L C¯Bc‰ Ô‰a Cl‰iMÓ - ¬»ƒ∆¿»»ƒ∆¿«≈»∆«≈¿ƒ
ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ·¯ÚÂ69ÔÈ¯b¯b Ô‰a ¯izL . »≈∆ƒ¿«¿ƒÀ¿««¿ƒƒ¿«≈»∆«¿¿ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ¯b¯b Ô˙B‡ - ÌÈÓÏL70. ¿≈ƒ»«¿¿ƒƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ
ÌeÚËiMÓ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ71.ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ¿≈«≈ƒƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿««¿ƒ

˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÓÏL ÔÈ¯b¯b Ô‰a e¯izLƒ¿«¿»∆«¿¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿ƒÀ¿«
.ÔÈÏÎ‡√»ƒ

יינם.68) להוציא הקליפה.69)בגת בתוך הנשאר אפילו
שנשארו 70) בענבים שהמדובר משמע, רבינו של מלשונו

הדריכה. במקום הקורה 71)שלמים את עליהם יטעינו
הכבידה.

.‰Î‰Ï¯Ú‰72È‡ÏÎÂ ,73Ï˜Òp‰ ¯BLÂ ,Ì¯k‰74 »»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿«ƒ¿»
‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ ,ËÁLpL75ÔÈa ‰ËÁLpL ÔÈa ∆ƒ¿«¿∆¿»¬»≈∆ƒ¿¬»≈

‰Ù¯ÚpL76¯BÓÁ ¯ËÙe ,Ú¯ˆÓ È¯tˆÂ ,77¯O·e , ∆∆∆¿»¿ƒ√≈¿…»∆∆¬»»
‰n„‡ ‰¯t ¯O·e ,·ÏÁa78Ïebt‰Â ,79¯˙Bp‰Â ,80Û‡ , ¿»»¿«»»¬À»¿«ƒ¿«»«

ÔÈ‡nË˙Ó Ôlk - ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»≈¬ƒ«¬»»À»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË81. À¿«√»ƒ

לנטיעתו 72) הראשונות השנים בשלוש האילן פירות
קדושים  (פרשת ובהנאה באכילה ואסורים "ערלה" נקראים

ג). התבואה 73)יט, נאסרה הגפנים בין תבואה נזרעה אם
הלכות  זרעים בספר מפורטים דיניהם בהנאה. והענבים

בסקילה,74)כלאיים. דינו אשה רבע או אדם שנגח שור
בשרו  לסקילה, דין בבית דינו שנגמר אחר אותו שחטו ואם

ובהנאה. באכילה רצחו 75)אסור מי נודע ולא הרוג נמצא
באכילה  אסור ובשרה אותה, ועורפים עגלה דין בית מביא
פרק  רוצח הלכות נזיקין בספר מתבארים - דיניה ובהנאה.

נבילות.76)ט. טומאת מטמאה העגלה אין עריפתה אחר
במקום  עומדת (העריפה) היא בעריפה שמצוותה מפני

את 77)שחיטה. ולתת בשה לפדותו מצוה חמור בכור
בתורה  ככתוב אותו, עורפים פדאוהו, לא ואם לכהן, השה
ואינו  מפרכס, ועודו כשנשחט והמדובר, יג). יג, (שמות
על  ואף חיות, מקצת בו שיש זמן כל נבילות טומאת מטמא
בנגיעה, אחרים ומטמא טומאה מקבל כאוכלין, דינו כן פי
לגוי, טמאה בהמה "השוחט ב): (קיז, בחולין ששניניו כמו

או  טומאת עד מטמאה נבילות טומאת לא אבל כלין
טומאה  ומטמא נבילה הוא הרי שמת אחר אבל שתמות".
גם  זה דין להעמיד ואפשר בטומאה. נגע לא אפילו חמורה
החמור  מנבלת מכזית פחות שלקח כגון החמור, מיתת אחר
והשלים  טהור אוכל וצירף מטמא) אינו נבילה מכזית (פחות
מכביצה) בפחות מטמאים אינם טמאים (אוכלין לכביצה
האוכלין  את ומטמאים אוכלין טומאת נטמאו בשרץ, ונגעו

בהם. ובהנאה.78)שיגעו באכילה אסור בשרה
או 79) אימוריהם להקטיר שחיטתם בשעת שחישב קדשים

כולל  (לפעמים למקום מחוץ או הזמן אחר בשרם לאכול
תורה. שקבעה למקומם), חוץ מחשבת גם "פיגול" המונח

בזמנו.80) נאכל שלא קדשים שכל 81)בשר פי על אף
יצאו  לא ובהנאה, באכילה אסורים כאן שנימנו הדברים
בתוספתא  שמעון רבי דעת נגד כחכמים פסק אוכל. מתורת

שם.

á"ôùú'ä øééà 'é éòéáø íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
טומאה 1) מקבלים אם הקרקע מן הגדלים האוכלין יבאר

מחוברים  כשהם שהוכשרו אוכלין ודין שייעקרו. לפני
על  שנפלו טמאים משקין ודין שבקרקע. במים או לקרקע
וכו'. לאכילה ראוי שאינו עד ונסרח שנפסד ואוכל האוכלין,
נפסד  שנטמא ואחר שנטמא ומשקה שזרעם טמאים זרעים
ופשט  המקווה בתוך ונתונה משקין מלאה קדירה ונסרח.
הם  אם שפיכות מי וכו'. בה ונגע ידו לטומאה ראשון

גשמים. עליהם ירדו ואם טומאה בחזקת

.‡ÔÈÏÎ‡‰ Ïk2ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈÏ„b‰ »»√»ƒ«¿≈ƒƒ««¿«≈»¿«¿ƒ
,ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ï·‡ ;e¯˜ÚiL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆≈»¿¬»»¿«∆≈¿À»ƒ

epnÓ ˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎiL ÔË˜ L¯La elÙ‡3ÔÈ‡ - ¬ƒ¿…∆»»∆¿ƒƒ¿ƒ∆≈»
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»

מ"ח.2) פ"ג ומעורה 3)עוקצין סתם: כתוב במשנה
לחיות  יכולה התבואה אין שאם רבינו, וסובר קטן". בשורש

לגמרי. כעקורה היא הרי זה, משורש

.·¯eÁÈ4‰‡z ÏL5ÁLÙpL6BÈ‡L ‰tÏ˜a ‰¯ÚÓe ƒ∆¿≈»∆ƒ¿«¿…∆ƒ¿ƒ»∆≈
‰pnÓ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ7ÔÈ‡nË˙Ó BaL ÔÈÏÎ‡‰ Ïk -8. »ƒ¿ƒ∆»»»√»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ

„È BÓk ÔÏÈ‡‰ ¯‡L ‰È‰ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ9‰ÊÏ ¿≈«»»»≈ƒ»»¿»»ƒ»¿»¿∆
Â‡Ï B‡ ¯aLpL ¯eÁi‰10. «ƒ∆ƒ¿«»

בו.5)שם.4) תלויות ותאנים אם 7)נשבר.6)ענף,
עלים, להוציא לשוב יתרפא לא לקליפתו, הענף את תקשור

ופירות. נגעה 8)פרחים לא שהטומאה שם. חכמים כדעת
לאוכל. יד נקרא וזה טומאה 9)באוכל. נגעה אם פירוש,

בעיא  בייחור. התלויות התאנים נטמאו אם הוא ספק באילן,
ראשון  [בלשון בתיקו. ונשארה ב קכח, בחולין פפא רב של
והייחור  הייחור, זה נפשח אם היא, שהבעיא רש"י מפרש
טומאה, מקבלות שבו ופירות לחיות, יכול אינו השני
פפא, רב ושאל כמחובר. ודינו לחיות, יכול הראשון והייחור
בו  הנוגעת וטומאה לשני, יד נעשה הראשון הייחור אם
פפא  רב של ולשונו השני. שבייחור הפירות את מטמאה
שתעשה  "מהו אמר: שהרי זה, פירוש לפי יותר מתיישבת

לחברתה?"]. מובאה 10)יד ה"ג, פ"ב עוקצין תוספתא
ב. קכז, בחולין

.‚eL·iL ˙B˜¯È11Ô‰Èa‡a12,˙ÚÏ„e ·e¯k ÔB‚k ¿»∆»¿¿ƒ≈∆¿¿¿««
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰Èa‡a eL·iL13. ∆»¿¿ƒ≈∆≈»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ

ÔËwÏ14eÈ‰Lk ÔÈÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ÔLaÈÏ15eL·ÈiL „Ú ƒ¿»¿«¿»¬≈≈√»ƒ¿∆»«∆ƒ¿
.ıÚk eOÚÈÂ¿≈»¿≈

שנקצצו.11) לאכילה.12)טרם ראויים שאינם מפני
התוספתא]. לשון נקט ורבינו "שצמקו", כתוב שם [בחולין

לאכילה.13) וראויים לחים המחשבה 14)כשהם ואין
ד). הלכה (ראה אוכל תורת מהם להוריד שם 15)מועילה

ה"ד.

.„ÔÈLeÏ˙k Ô‰ È¯‰ - ˙B¯t B·e ÁLÙpL ÔÏÈ‡16ÔÎÂ . ƒ»∆ƒ¿«≈¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈLeÏ˙k Ô‰ È¯‰ - ˙B¯t B·e ÔÏÈ‡‰ L·È Ì‡17. ƒ»≈»ƒ»≈¬≈≈ƒ¿ƒ
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.„ÎÔÎ¯cL ÌÈ·Ú68È˙L C¯Bc‰ Ô‰a Cl‰iMÓ - ¬»ƒ∆¿»»ƒ∆¿«≈»∆«≈¿ƒ
ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ·¯ÚÂ69ÔÈ¯b¯b Ô‰a ¯izL . »≈∆ƒ¿«¿ƒÀ¿««¿ƒƒ¿«≈»∆«¿¿ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ¯b¯b Ô˙B‡ - ÌÈÓÏL70. ¿≈ƒ»«¿¿ƒƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ
ÌeÚËiMÓ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ71.ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ¿≈«≈ƒƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿««¿ƒ

˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÓÏL ÔÈ¯b¯b Ô‰a e¯izLƒ¿«¿»∆«¿¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿ƒÀ¿«
.ÔÈÏÎ‡√»ƒ

יינם.68) להוציא הקליפה.69)בגת בתוך הנשאר אפילו
שנשארו 70) בענבים שהמדובר משמע, רבינו של מלשונו

הדריכה. במקום הקורה 71)שלמים את עליהם יטעינו
הכבידה.

.‰Î‰Ï¯Ú‰72È‡ÏÎÂ ,73Ï˜Òp‰ ¯BLÂ ,Ì¯k‰74 »»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿«ƒ¿»
‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ ,ËÁLpL75ÔÈa ‰ËÁLpL ÔÈa ∆ƒ¿«¿∆¿»¬»≈∆ƒ¿¬»≈

‰Ù¯ÚpL76¯BÓÁ ¯ËÙe ,Ú¯ˆÓ È¯tˆÂ ,77¯O·e , ∆∆∆¿»¿ƒ√≈¿…»∆∆¬»»
‰n„‡ ‰¯t ¯O·e ,·ÏÁa78Ïebt‰Â ,79¯˙Bp‰Â ,80Û‡ , ¿»»¿«»»¬À»¿«ƒ¿«»«

ÔÈ‡nË˙Ó Ôlk - ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»≈¬ƒ«¬»»À»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË81. À¿«√»ƒ

לנטיעתו 72) הראשונות השנים בשלוש האילן פירות
קדושים  (פרשת ובהנאה באכילה ואסורים "ערלה" נקראים

ג). התבואה 73)יט, נאסרה הגפנים בין תבואה נזרעה אם
הלכות  זרעים בספר מפורטים דיניהם בהנאה. והענבים

בסקילה,74)כלאיים. דינו אשה רבע או אדם שנגח שור
בשרו  לסקילה, דין בבית דינו שנגמר אחר אותו שחטו ואם

ובהנאה. באכילה רצחו 75)אסור מי נודע ולא הרוג נמצא
באכילה  אסור ובשרה אותה, ועורפים עגלה דין בית מביא
פרק  רוצח הלכות נזיקין בספר מתבארים - דיניה ובהנאה.

נבילות.76)ט. טומאת מטמאה העגלה אין עריפתה אחר
במקום  עומדת (העריפה) היא בעריפה שמצוותה מפני

את 77)שחיטה. ולתת בשה לפדותו מצוה חמור בכור
בתורה  ככתוב אותו, עורפים פדאוהו, לא ואם לכהן, השה
ואינו  מפרכס, ועודו כשנשחט והמדובר, יג). יג, (שמות
על  ואף חיות, מקצת בו שיש זמן כל נבילות טומאת מטמא
בנגיעה, אחרים ומטמא טומאה מקבל כאוכלין, דינו כן פי
לגוי, טמאה בהמה "השוחט ב): (קיז, בחולין ששניניו כמו

או  טומאת עד מטמאה נבילות טומאת לא אבל כלין
טומאה  ומטמא נבילה הוא הרי שמת אחר אבל שתמות".
גם  זה דין להעמיד ואפשר בטומאה. נגע לא אפילו חמורה
החמור  מנבלת מכזית פחות שלקח כגון החמור, מיתת אחר
והשלים  טהור אוכל וצירף מטמא) אינו נבילה מכזית (פחות
מכביצה) בפחות מטמאים אינם טמאים (אוכלין לכביצה
האוכלין  את ומטמאים אוכלין טומאת נטמאו בשרץ, ונגעו

בהם. ובהנאה.78)שיגעו באכילה אסור בשרה
או 79) אימוריהם להקטיר שחיטתם בשעת שחישב קדשים

כולל  (לפעמים למקום מחוץ או הזמן אחר בשרם לאכול
תורה. שקבעה למקומם), חוץ מחשבת גם "פיגול" המונח

בזמנו.80) נאכל שלא קדשים שכל 81)בשר פי על אף
יצאו  לא ובהנאה, באכילה אסורים כאן שנימנו הדברים
בתוספתא  שמעון רבי דעת נגד כחכמים פסק אוכל. מתורת

שם.

á"ôùú'ä øééà 'é éòéáø íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
טומאה 1) מקבלים אם הקרקע מן הגדלים האוכלין יבאר

מחוברים  כשהם שהוכשרו אוכלין ודין שייעקרו. לפני
על  שנפלו טמאים משקין ודין שבקרקע. במים או לקרקע
וכו'. לאכילה ראוי שאינו עד ונסרח שנפסד ואוכל האוכלין,
נפסד  שנטמא ואחר שנטמא ומשקה שזרעם טמאים זרעים
ופשט  המקווה בתוך ונתונה משקין מלאה קדירה ונסרח.
הם  אם שפיכות מי וכו'. בה ונגע ידו לטומאה ראשון

גשמים. עליהם ירדו ואם טומאה בחזקת

.‡ÔÈÏÎ‡‰ Ïk2ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈÏ„b‰ »»√»ƒ«¿≈ƒƒ««¿«≈»¿«¿ƒ
,ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ï·‡ ;e¯˜ÚiL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆≈»¿¬»»¿«∆≈¿À»ƒ

epnÓ ˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎiL ÔË˜ L¯La elÙ‡3ÔÈ‡ - ¬ƒ¿…∆»»∆¿ƒƒ¿ƒ∆≈»
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»

מ"ח.2) פ"ג ומעורה 3)עוקצין סתם: כתוב במשנה
לחיות  יכולה התבואה אין שאם רבינו, וסובר קטן". בשורש

לגמרי. כעקורה היא הרי זה, משורש

.·¯eÁÈ4‰‡z ÏL5ÁLÙpL6BÈ‡L ‰tÏ˜a ‰¯ÚÓe ƒ∆¿≈»∆ƒ¿«¿…∆ƒ¿ƒ»∆≈
‰pnÓ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ7ÔÈ‡nË˙Ó BaL ÔÈÏÎ‡‰ Ïk -8. »ƒ¿ƒ∆»»»√»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ

„È BÓk ÔÏÈ‡‰ ¯‡L ‰È‰ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ9‰ÊÏ ¿≈«»»»≈ƒ»»¿»»ƒ»¿»¿∆
Â‡Ï B‡ ¯aLpL ¯eÁi‰10. «ƒ∆ƒ¿«»

בו.5)שם.4) תלויות ותאנים אם 7)נשבר.6)ענף,
עלים, להוציא לשוב יתרפא לא לקליפתו, הענף את תקשור

ופירות. נגעה 8)פרחים לא שהטומאה שם. חכמים כדעת
לאוכל. יד נקרא וזה טומאה 9)באוכל. נגעה אם פירוש,

בעיא  בייחור. התלויות התאנים נטמאו אם הוא ספק באילן,
ראשון  [בלשון בתיקו. ונשארה ב קכח, בחולין פפא רב של
והייחור  הייחור, זה נפשח אם היא, שהבעיא רש"י מפרש
טומאה, מקבלות שבו ופירות לחיות, יכול אינו השני
פפא, רב ושאל כמחובר. ודינו לחיות, יכול הראשון והייחור
בו  הנוגעת וטומאה לשני, יד נעשה הראשון הייחור אם
פפא  רב של ולשונו השני. שבייחור הפירות את מטמאה
שתעשה  "מהו אמר: שהרי זה, פירוש לפי יותר מתיישבת

לחברתה?"]. מובאה 10)יד ה"ג, פ"ב עוקצין תוספתא
ב. קכז, בחולין

.‚eL·iL ˙B˜¯È11Ô‰Èa‡a12,˙ÚÏ„e ·e¯k ÔB‚k ¿»∆»¿¿ƒ≈∆¿¿¿««
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰Èa‡a eL·iL13. ∆»¿¿ƒ≈∆≈»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ

ÔËwÏ14eÈ‰Lk ÔÈÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ÔLaÈÏ15eL·ÈiL „Ú ƒ¿»¿«¿»¬≈≈√»ƒ¿∆»«∆ƒ¿
.ıÚk eOÚÈÂ¿≈»¿≈

שנקצצו.11) לאכילה.12)טרם ראויים שאינם מפני
התוספתא]. לשון נקט ורבינו "שצמקו", כתוב שם [בחולין

לאכילה.13) וראויים לחים המחשבה 14)כשהם ואין
ד). הלכה (ראה אוכל תורת מהם להוריד שם 15)מועילה

ה"ד.

.„ÔÈLeÏ˙k Ô‰ È¯‰ - ˙B¯t B·e ÁLÙpL ÔÏÈ‡16ÔÎÂ . ƒ»∆ƒ¿«≈¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈLeÏ˙k Ô‰ È¯‰ - ˙B¯t B·e ÔÏÈ‡‰ L·È Ì‡17. ƒ»≈»ƒ»≈¬≈≈ƒ¿ƒ
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ãycew zegiyn zecewpã

בחי' הוא שהאוכל ו'משקה', 'אוכל' נקראו ובינה חכמה
בינה, - בגוף האוכל התפשטות מביאה השתיה אבל נקודה

המזונות. מן אינם כי במים" מערבין "אין ולכן
"מה  חז"ל כמאמר ומצוות, תורה עשיית על מרמז דבש
כך  לבעליה, מסגלת מסגלת שהיא מה כל הזאת הדבורה
הם  טובים ומעשים מצוות מסגלין שישראל מה כל
הם  העיקר המצוות, בעשיית שבשמים". לאביהם מסגלים
ועל  המצוה נעשית שבהם שבדומם־צומח־וחי הניצוצות
אבל  אכילה. של החיות בדוגמת חיות האדם מקבל ידם
העושה, באדם המים) (פעולת יתלבשו שהניצוצות כדי
תפיסת  שאין עוד שכל ומובן בידו". "תלמודו שיהיה צריך
במחובר. טומאה שאין וזהו לטומאה, מקום אין אדם יד
את  המביאים הם כי יותר נעלה עניינם שמים וכיון
לקבל  יותר עלולים לכן הגוף, לכל החיות התפשטות

טומאה.
משום  מיטמאות מאימתי דבש "חלות וב"ה ב"ש ונחלקו
עצמו  לשמור האדם צריך אופן באיזה היינו משקין"
בית־שמאי  עמו. ויתאחד הניצוץ בו שיתלבש כדי בעבודתו

ומחמירים xdxdiynאומרים: הדבש, לרדות בלבו מחשבה
שבאדם. המחשבה לבוש על גם וזהירות שימור להצריך

ואומרים מקילים בית־הלל על wqxiynאבל רק הקפידו כי
כמחוברים  נחשבים ריסק שלא עוד וכל המעשה, לבוש
ומתחיל  המצוה כשעושה ומיד טומאה, מקבלים ואינם
ומתאחד  משקה נעשה חיבורו ממקום גשמי דבר בהעלאת

הניצוץ. עם
(c"q a"lw 'g zeniyx t"r)

אוכלין.16) טומאת ומטמאים בתוספתא 17)מתטמאים
שהמדובר  פירשו שם בגמרא אבל "כמחוברין", כתוב שם
השיג  [הראב"ד כתלושים. דינם לטומאה אבל שבת, לענין
את  קיבל שהוא ברור זה, דין מקור נמצא שלא ואומר
רבינו  אולם הפירות. פירוש, "יבשו". שם שבגמרא הגירסא
יבש. האילן פירוש, "יבש". התוספתא גירסת על הסתמך
ברייתא  של הרישא שהרי הדעת, על יותר מתקבלת וגירסתו
"יבש", ואומרת: ממשיכה והיא שנפשח, באילן מדברת זו
שמואל, על הגמרא וקושיית כמחוברין". הן "הרי ומסיימת:
האילן  יבש אם מקלֿוחומר: היא שיבשו, פירות על המדבר
לא  - לבדם הפירות כשיבשו כמחוברים, הפירות דין - כולו

משנהֿלמלך]. וראה בגמרא, שם ע' כלֿשכן.

.‰ÌÈ‡z18eL·iL19˙‡ÓË ˙B‡nhÓ - Ô‰Èa‡a ¿≈ƒ∆»¿¿ƒ≈∆ƒ«¿À¿«
ÔÓB˜Óa ÔÈÏÎ‡20. √»ƒƒ¿»

שם.18) שמואל של כתוב 19)מימרא שם בגמרא
שיבשו. שם) רש"י (וכן רבינו ומפרש "שצמקו",

באילן.20) מחוברים כשעודם אפילו

.ÂÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈiÁ ÈÏÚaÓ Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ Ïk»»√»ƒ∆≈ƒ«¬≈«ƒ≈»¿«¿ƒ

e˙eÓiL „Ú ‰‡ÓË21ËÁL .22Û‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a À¿»«∆»»«¿≈»«»»«
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ23ÌÈ‚„Â . «ƒ∆¬«ƒ≈¿«¿¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿»ƒ

e˙eÓiMÓ ?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡Ó24Ô‰a „ÏB .25 ≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆»«»∆
‰Ù¯Ë26e‡nË˙Â27¯·ca LÈ È¯‰ - ÔÈ„„˙Ó Ô‰Lk ¿≈»¿ƒ¿«¿¿∆≈ƒ¿«¿¿ƒ¬≈≈«»»

eÙ¯ËÂ ÏÈ‡B‰ ÌÈ˙Ók ÔÈ·eLÁ Ô‰ Ì‡ ,˜ÙÒ28B‡ , »≈ƒ≈¬ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿¿
.e„„˙È ‡ÏÂ Ô·‡k eÓciL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ¿¿∆∆¿…ƒ¿«¿¿
ÔÈ‡L ‰iÁ B‡ ‰Ó‰·a ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰ B‡ ¯·È‡‰»≈»«»»«¿À¿»ƒƒ¿≈»«»∆≈»

˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎÈ29e¯LÎ‰ Ì‡ ,30‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ¿ƒƒ¿ƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»
‰ËÁL .L¯tL ÏÎ‡k ÔÈ·eLÁ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÓB˜Óaƒ¿»ƒ¿≈∆≈¬ƒ¿…∆∆≈≈ƒ¿¬»

Î‰ - ‰Ó‰a‰‰ËÈÁMa e¯L31BÓk dlk ‰Ó‰a‰L ; «¿≈»À¿¿«¿ƒ»∆«¿≈»À»¿
BÓk ,Blk ¯·È‡‰ ¯LÎ‰ - ¯LÎ‰L „ÈÂ ,‰Ê ¯·È‡Ï „È»¿≈»∆¿»∆À¿«À¿«»≈»À¿

¯‡a˙iL32‰ÈiÁa ‰Ó‰a‰ ‰È‰z Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ . ∆ƒ¿»≈¿≈«»»»≈ƒƒ¿∆«¿≈»¿«∆»
ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa B‡ ¯·È‡Ï „È BÓk33.da ¿»¿≈»»»«¿À¿»ƒ»

אוכל.21) תורת עליהם אין חיים, שהם זמן שם 22)כל
ב. לגוי.23)קיז, טמאה בהמה בשוחט שם, שנינו זה דין

לאכילה  טהורה בהמה מתירה ששחיטה מפני והטעם,
להוריד  טמאה בבהמה גם היא מועילה מפרכסת, כשעודה
שניתרת  טהורה, בהמה השוחט ומכלֿשכן אוכל, תורת לה

שתמות. לפני בשחיטה מ"ח,24)לאכילה פ"ג עוקצין
או 26)בדגים.25)כביתֿהלל. מום בהם נולד פירוש,

טריפה. - ועוף חיה בבהמה בהם שכיוצא מחלה,
בטומאה.27) א).28)נגעו עה, (חולין נפשטה שלא בעיא
שנמנו 30)להתרפא.29) המשקין משבעת באחד נרטבו

ה"א. בפ"א בשעת 31)למעלה שיצא בדם פירוש,
יד  נעשית שבהמה ב) קכז, (שם מאיר כר' פסק שחיטה.

תאנה. של ייחור דין ה"ב למעלה ראה לקמן 32)לאבר.
ה"ג. א.33)פ"ה קכח, שם נפשטה, שלא בעיא

.ÊÌca ¯Oa‰ Ïk ¯LÎ‰ - ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁBM‰«≈¿≈»«»»À¿«»«»»«»
‰ËÈÁMa ‡ˆiL34Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆»»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…»»≈∆»

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ô¯Oa Ïk È¯‰ - ‰ËÈÁMa35ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎk «¿ƒ»¬≈»¿»»»ƒ∆¿≈¿»»√»ƒ
¯LÎ‰ ‡lL.e ∆…À¿¿

לדין 34) מבוא כעין כאן ונכפל כבר, נתבאר זה דין
דעת 35)שלאחריו. נגד א) לג, (שם במשנה כתנאֿקמא

מכשירה. עצמה שהשחיטה שמעון ר'

.ÁÔÈÏÎ‡36Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk e¯LÎ‰L37B‡ , √»ƒ∆À¿¿¿∆≈¿À»ƒ««¿«
ÌÈ¯aÁÓ‰ ÌÈna e¯LÎ‰L38,¯LÎ‰ BÈ‡ - Ú˜¯waL ∆À¿¿««ƒ«¿À»ƒ∆««¿«≈∆¿≈

Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz‰ ÌÈÓa e¯˜ÚpL ¯Á‡ e¯LÎiL „Ú«∆À¿¿««∆∆∆¿¿«ƒ«¿ƒƒ««¿«
¯ÈLÎÓ BÈ‡ - ÈÏk ÏÎa :¯Ó‡pL ;ÔÈ˜LÓ ¯‡La B‡ƒ¿»«¿ƒ∆∆¡«¿»¿ƒ≈«¿ƒ

ÌÈÏÎaL ÌÈn‰ ÔÈÚk Ú˜¯w‰ ÔÓ LÏziL „Ú39·‡L . «∆ƒ»≈ƒ««¿«¿≈««ƒ∆¿≈ƒ»«
ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯wa Ô˙e ÈÏÎa ÌÈn‰40. ««ƒƒ¿ƒ¿»»««¿«≈»«¿ƒƒ

ב.36) קיח, שנוגבו.37)שם אחר מים 38)ונעקרו
במים  בעודם טומאה בהם ונגעה ובמערות, שבבורות
שעל  במים הוכשרו הבור מן הוציאם אם אבל המחוברים,
מכשירים. מחוברים שמים אמרו, א טז, [בפסחים גבם.
כשהוציאו  שהמדובר חד, ד"ה שם ב'תוספות' ריב"א ופירש
מכשירין  המשנה על ומסתמך המחוברים, המים מן האוכל

מ"ו]. ב.39)פ"ד ח, פרשתא שמיני פרשת כהנים' 'תורת
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להכשרה 40) ראויים והיו בכלי, כן לפני שהיו אףֿעלֿפי
ב'תורת המקור מציין נפלו (הכסףֿמשנה אולם שם, כהנים'

ראה  הנכונה. הגירסא את לקבוע וקשה שיבושים, כמה שם
שם). אהרן קרבן

.Ë˙eM˜41ıÈˆÚa dÚËpL42Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈc‚‰Â ƒ∆¿»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»««ƒ
ıÈˆÚÏ ıeÁ ˙‡ˆiL43‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -44. ∆»»∆»ƒ≈»¿«∆∆À¿»

Ba ‡ˆiL È„k ·e˜ ‡e‰L ıÈˆÚÂ45ÔË˜ L¯L46- ¿»ƒ∆»¿≈∆≈≈…∆»»
ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ Ba ÚeËp‰Â ,ı¯‡k ‡e‰ È¯‰¬≈»»∆¿«»«≈¿«≈À¿»¿≈

ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓ Ba eÈ‰ Ì‡47. ƒ»«ƒ≈»«¿ƒƒ

מ"ט.41) פ"ב דינם 42)עוקצין שבו והזרעים נקוב,
לקרקע. חוץ 43)כמחובר ממנה חלק ויצא הגדילה,

העציץ,44)לעציץ. מן נתלש זה שחלק אומרין אנו אין
ראה  במשנתנו. רבינו פירוש (עלֿפי תלושים כפירות ודינו
בעציץ  שהמדובר לפרש, גם [ואפשר וכסףֿמשנה). ראב"ד
ממנה  חלק יצא ואפילו כתלושה, הקישות ודין נקוב, שאינו
שכנגד  האוויר מן יונקת שהיא אומרים אנו אין לעציץ, חוץ
על  יותר מתקבל זה ופירוש כמחוברת. היא והרי הקרקע,
נקוב", שהוא "ועציץ מתחילה: הבאה שהבבא מפני הדעת,

נקוב]. באינו המדובר כאן שעד הנקב.45)משמע דרך
מ"ו.46) שם.47)שם

.ÈıÈˆÚ48Ïa˜Ó Ba ÚeËp‰ È¯‰ - ·e˜ BÈ‡L »ƒ∆≈»¬≈«»«¿«≈
.ÔÈ¯ÈLÎÓ - BÎB˙a ÌÈÓ eÈ‰ Ì‡Â ;‰‡ÓËÀ¿»¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒƒ

שם.48)

.‡ÈÈÏk49ÌÈÏÏ‚50‰Ó„‡ ÈÏÎe51ÔÈÏBÎÈ ÌÈL¯M‰L ¿≈¿»ƒ¿≈¬»»∆«»»ƒ¿ƒ
Ô‰a Ú˜·Ï52ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - ˙‡ˆÏÂ53, ƒ¿…«»∆¿»≈≈»«¿ƒƒ∆«¿»ƒ

.ÔÈ·e˜k Ô‰ È¯‰ - ÔÈ·e˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ

מיובש.50)שם.49) בהמות מרפש העשויים כלים
באש.51) מוסקים רכים.52)בלתי שהם מפני
ואינם 53) לקרקע כמחובר דינם בהם, הגדלים הזרעים

(במשנתנו  מכשירים אינם שבתוכו והמים הכשר, מקבלים
בו). חזר וכאן מאד, מסובך אחר פירוש רבינו כתב

.·Èe‰‡ÏnL ıÈˆÚ54·eLÁ BÈ‡ - B˙ÙO „Ú ¯ÙÚ »ƒ∆ƒ¿»»»«¿»≈»
ÈÏk55BÈ‡L ,‰ÙO dÏ ÔÈ‡L ‡Ï·Ëk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , ¿ƒ∆»¬≈¿«¿»∆≈»»»∆≈

Ïea˜ ÈÏk56. ¿ƒƒ

ביטלו 55)שם.54) שהעפר מפני נקוב, אינו אפילו
כלי. טומאה 56)מתורת מקבלים אינם חרס וכלי עץ כלי

שהמים  כאן ומשמיענו קיבול, בית להם יש אם אלא
מכשירים. אינם - עפר שמילאהו זה בכלי הנמצאים

.‚ÈÔÈ˜LÓ57ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ eÏÙpL ÔÈ‡ÓË58,e‡ÓË - «¿ƒ¿≈ƒ∆»¿«»√»ƒƒ¿¿
ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL eÏÙpL Èt ÏÚ Û‡59È¯‰L , ««ƒ∆»¿∆…ƒ¿«¿»ƒ∆¬≈

˙Á‡k ÔÈ‡a ¯LÎ‰‰Â ‰‡Óh‰60eÈ‰È ‡lL ‡e‰Â . «À¿»¿«∆¿≈»ƒ¿««¿∆…ƒ¿
Ú˜¯wa61. ««¿«

מ"א.57) פ"א טומאה.58)מכשירין לקבל הוכשרו שלא
לח)59) יא, (ויקרא הכתוב מן למדו ב כב, מציעא בבבא

בעלים. רצון צריך לדין 60)שהכשר גם נמשך זה נימוק

את  בארוכה רבינו מבאר במשנתנו לרצון. שלא מכשירים
בעלים  שרצון מכיוון היא: דבריו ותמצית הזה, הנימוק
עליו, מנבלתם ונפל זרע על מים יותן "וכי הכתוב מן למדנו
לפני  שבא בהכשר נאמר זה כתוב והרי לכם", הוא טמא
אחת  בבת באים והטומאה כשההכשר אבל הטומאה, נפילת
גזירת  שהוא דבר על מדעתנו להוסיף ואין שמענו, לא

למדנו 61)הכתוב. מכשירים, אינם שמחוברים הדין
לד). ו, (שם כלי" בכל ישתה "אשר מכתוב

.„ÈÏÎ‡ Ïk62ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L „Ú Á¯ÒÂ „ÒÙpL »…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿««∆≈»¿«¬«
‰˜LÓ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡63Á¯ÒpL »»≈¿«≈À¿»¿≈«¿∆∆ƒ¿«

,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡ ˙i˙LÏ Èe‡¯ BÈ‡Â „ÒÙÂ¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿ƒ«»»≈¿«≈À¿»
¯ÈLÎÓ BÈ‡L C¯„k64‰˙MÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ,65. ¿∆∆∆≈«¿ƒ∆∆¡«¬∆ƒ»∆

בטהרות:62) אמרו "כלל מ"ו: פ"ח טהרות במסכת שנינו
כלב". מאכילת שייפסל עד טמא אדם, לאוכל המיוחד כל
טומאה  לאסוקי "ההוא א: כא, בכריתות זו משנה על ואמרו
כבר  שישנה הטומאה את ממנו להעלות (פירוש, מיניה
לאדם  ראוי אינו שאם כאן שאמרנו (מה הכא עליו),
ליה  לאחותי טמא) אינו לכלב ראו שהוא אףֿעלֿפי
הלכה  מקור וכאן טהור). אוכל על טומאה (להוריד טומאה"

ה"ד.63)זו. ח פרשתא שמיני פרשת כהנים' 'תורת
ה"ב.64) בפ"א למעלה פרט 65)שאמרנו שם: ודרשו

להכשר, בעיקר שם בתו"כ נדרש זה [פסוק סרוח. למשקה
"יטמא"]. מסיים שהרי טומאה, גם כולל אבל

.ÂË¯BÚ‰66‰ÈÏÚ ·MÁL ‡ÈÏM‰Â B˜ÏML »∆¿»¿«ƒ¿»∆ƒ≈»∆»
‰ÏÈÎ‡Ï67ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó -68. «¬ƒ»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒƒ¿≈«¿»

ב.66) עז, חולין עור 67)ברייתא שלקה, שלא אףֿעלֿפי
רכה, היא שליא אבל שליקה, בלי נאכל אינו קשה שהוא
בלי  אוכל תורת לה להוריד המחשבה מועילה ולפיכך

אחר.68)שליקה. אוכל עם עירבם לא אפילו

.ÊË¯BÓÁ‰ ¯BÚ69,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - B˜ÏMLÌ‡ «¬∆¿»¬≈∆»≈ƒ
B‡ ,B˜ÏML ÈtÓ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Óƒ¿«≈À¿«√»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿≈∆¿»

.‰a¯‰ Òe‡Ó ‡e‰L ÈtÓ ‡nË˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈ƒ¿≈∆»«¿≈

אמרו,69) שם בגמרא נפשטה. שלא בעיא א, עמוד שם
שליקה. ע"י אפילו אותו אוכלים ואין מאוס החמור שעור

.ÊÈÌÈhÁ70¯˜a ÈÏÏ‚aL71ÈÏÏ‚aL ÌÈ¯BÚOe ƒƒ∆¿∆¿≈»»¿ƒ∆¿∆¿≈
ÔËwlL ‰Ó‰a‰72·MÁ Ì‡Â .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -73 «¿≈»∆ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»¿ƒƒ≈

.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙B‡nË˙Ó - ‰ÏÈÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¬ƒ»ƒ¿«¿À¿«√»ƒ

א.70) סט, מנחות הבקר 71)ברייתא, את להאכיל רגילים
- וגמלים סוסים כגון האחרות, הבהמות ואת חטים, -

(רש"י). לאכלן.72)שעורים חישב בשעה 73)ולא
(כ"מ). מועילה אינה הליקוט שלאחר והמחשבה שליקטן.
אינן  לאכילה, עליהן שחשב אע"פ כתוב: שם [בברייתא
טומאת  מטמאין - לאוכלין כנסן אוכלין. טומאת מטמאין
פירשם  הברייתא, לאותה רבינו דברי להתאים וכדי אוכלין.

כך]. הכסףֿמשנה

.ÁÈÏÎ‡ Ïk74:Á¯ÒÂ ÏÒÙ ‡ÓËpL ¯Á‡Â ‡ÓËpL »…∆∆ƒ¿»¿««∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
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להכשרה 40) ראויים והיו בכלי, כן לפני שהיו אףֿעלֿפי
ב'תורת המקור מציין נפלו (הכסףֿמשנה אולם שם, כהנים'

ראה  הנכונה. הגירסא את לקבוע וקשה שיבושים, כמה שם
שם). אהרן קרבן

.Ë˙eM˜41ıÈˆÚa dÚËpL42Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈc‚‰Â ƒ∆¿»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»««ƒ
ıÈˆÚÏ ıeÁ ˙‡ˆiL43‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -44. ∆»»∆»ƒ≈»¿«∆∆À¿»

Ba ‡ˆiL È„k ·e˜ ‡e‰L ıÈˆÚÂ45ÔË˜ L¯L46- ¿»ƒ∆»¿≈∆≈≈…∆»»
ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ Ba ÚeËp‰Â ,ı¯‡k ‡e‰ È¯‰¬≈»»∆¿«»«≈¿«≈À¿»¿≈

ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓ Ba eÈ‰ Ì‡47. ƒ»«ƒ≈»«¿ƒƒ

מ"ט.41) פ"ב דינם 42)עוקצין שבו והזרעים נקוב,
לקרקע. חוץ 43)כמחובר ממנה חלק ויצא הגדילה,

העציץ,44)לעציץ. מן נתלש זה שחלק אומרין אנו אין
ראה  במשנתנו. רבינו פירוש (עלֿפי תלושים כפירות ודינו
בעציץ  שהמדובר לפרש, גם [ואפשר וכסףֿמשנה). ראב"ד
ממנה  חלק יצא ואפילו כתלושה, הקישות ודין נקוב, שאינו
שכנגד  האוויר מן יונקת שהיא אומרים אנו אין לעציץ, חוץ
על  יותר מתקבל זה ופירוש כמחוברת. היא והרי הקרקע,
נקוב", שהוא "ועציץ מתחילה: הבאה שהבבא מפני הדעת,

נקוב]. באינו המדובר כאן שעד הנקב.45)משמע דרך
מ"ו.46) שם.47)שם

.ÈıÈˆÚ48Ïa˜Ó Ba ÚeËp‰ È¯‰ - ·e˜ BÈ‡L »ƒ∆≈»¬≈«»«¿«≈
.ÔÈ¯ÈLÎÓ - BÎB˙a ÌÈÓ eÈ‰ Ì‡Â ;‰‡ÓËÀ¿»¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒƒ

שם.48)

.‡ÈÈÏk49ÌÈÏÏ‚50‰Ó„‡ ÈÏÎe51ÔÈÏBÎÈ ÌÈL¯M‰L ¿≈¿»ƒ¿≈¬»»∆«»»ƒ¿ƒ
Ô‰a Ú˜·Ï52ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - ˙‡ˆÏÂ53, ƒ¿…«»∆¿»≈≈»«¿ƒƒ∆«¿»ƒ

.ÔÈ·e˜k Ô‰ È¯‰ - ÔÈ·e˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ

מיובש.50)שם.49) בהמות מרפש העשויים כלים
באש.51) מוסקים רכים.52)בלתי שהם מפני
ואינם 53) לקרקע כמחובר דינם בהם, הגדלים הזרעים

(במשנתנו  מכשירים אינם שבתוכו והמים הכשר, מקבלים
בו). חזר וכאן מאד, מסובך אחר פירוש רבינו כתב

.·Èe‰‡ÏnL ıÈˆÚ54·eLÁ BÈ‡ - B˙ÙO „Ú ¯ÙÚ »ƒ∆ƒ¿»»»«¿»≈»
ÈÏk55BÈ‡L ,‰ÙO dÏ ÔÈ‡L ‡Ï·Ëk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , ¿ƒ∆»¬≈¿«¿»∆≈»»»∆≈

Ïea˜ ÈÏk56. ¿ƒƒ

ביטלו 55)שם.54) שהעפר מפני נקוב, אינו אפילו
כלי. טומאה 56)מתורת מקבלים אינם חרס וכלי עץ כלי

שהמים  כאן ומשמיענו קיבול, בית להם יש אם אלא
מכשירים. אינם - עפר שמילאהו זה בכלי הנמצאים

.‚ÈÔÈ˜LÓ57ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ eÏÙpL ÔÈ‡ÓË58,e‡ÓË - «¿ƒ¿≈ƒ∆»¿«»√»ƒƒ¿¿
ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL eÏÙpL Èt ÏÚ Û‡59È¯‰L , ««ƒ∆»¿∆…ƒ¿«¿»ƒ∆¬≈

˙Á‡k ÔÈ‡a ¯LÎ‰‰Â ‰‡Óh‰60eÈ‰È ‡lL ‡e‰Â . «À¿»¿«∆¿≈»ƒ¿««¿∆…ƒ¿
Ú˜¯wa61. ««¿«

מ"א.57) פ"א טומאה.58)מכשירין לקבל הוכשרו שלא
לח)59) יא, (ויקרא הכתוב מן למדו ב כב, מציעא בבבא

בעלים. רצון צריך לדין 60)שהכשר גם נמשך זה נימוק

את  בארוכה רבינו מבאר במשנתנו לרצון. שלא מכשירים
בעלים  שרצון מכיוון היא: דבריו ותמצית הזה, הנימוק
עליו, מנבלתם ונפל זרע על מים יותן "וכי הכתוב מן למדנו
לפני  שבא בהכשר נאמר זה כתוב והרי לכם", הוא טמא
אחת  בבת באים והטומאה כשההכשר אבל הטומאה, נפילת
גזירת  שהוא דבר על מדעתנו להוסיף ואין שמענו, לא

למדנו 61)הכתוב. מכשירים, אינם שמחוברים הדין
לד). ו, (שם כלי" בכל ישתה "אשר מכתוב

.„ÈÏÎ‡ Ïk62ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L „Ú Á¯ÒÂ „ÒÙpL »…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿««∆≈»¿«¬«
‰˜LÓ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡63Á¯ÒpL »»≈¿«≈À¿»¿≈«¿∆∆ƒ¿«

,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡ ˙i˙LÏ Èe‡¯ BÈ‡Â „ÒÙÂ¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿ƒ«»»≈¿«≈À¿»
¯ÈLÎÓ BÈ‡L C¯„k64‰˙MÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ,65. ¿∆∆∆≈«¿ƒ∆∆¡«¬∆ƒ»∆

בטהרות:62) אמרו "כלל מ"ו: פ"ח טהרות במסכת שנינו
כלב". מאכילת שייפסל עד טמא אדם, לאוכל המיוחד כל
טומאה  לאסוקי "ההוא א: כא, בכריתות זו משנה על ואמרו
כבר  שישנה הטומאה את ממנו להעלות (פירוש, מיניה
לאדם  ראוי אינו שאם כאן שאמרנו (מה הכא עליו),
ליה  לאחותי טמא) אינו לכלב ראו שהוא אףֿעלֿפי
הלכה  מקור וכאן טהור). אוכל על טומאה (להוריד טומאה"

ה"ד.63)זו. ח פרשתא שמיני פרשת כהנים' 'תורת
ה"ב.64) בפ"א למעלה פרט 65)שאמרנו שם: ודרשו

להכשר, בעיקר שם בתו"כ נדרש זה [פסוק סרוח. למשקה
"יטמא"]. מסיים שהרי טומאה, גם כולל אבל

.ÂË¯BÚ‰66‰ÈÏÚ ·MÁL ‡ÈÏM‰Â B˜ÏML »∆¿»¿«ƒ¿»∆ƒ≈»∆»
‰ÏÈÎ‡Ï67ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó -68. «¬ƒ»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒƒ¿≈«¿»

ב.66) עז, חולין עור 67)ברייתא שלקה, שלא אףֿעלֿפי
רכה, היא שליא אבל שליקה, בלי נאכל אינו קשה שהוא
בלי  אוכל תורת לה להוריד המחשבה מועילה ולפיכך

אחר.68)שליקה. אוכל עם עירבם לא אפילו

.ÊË¯BÓÁ‰ ¯BÚ69,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - B˜ÏMLÌ‡ «¬∆¿»¬≈∆»≈ƒ
B‡ ,B˜ÏML ÈtÓ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Óƒ¿«≈À¿«√»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿≈∆¿»

.‰a¯‰ Òe‡Ó ‡e‰L ÈtÓ ‡nË˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈ƒ¿≈∆»«¿≈

אמרו,69) שם בגמרא נפשטה. שלא בעיא א, עמוד שם
שליקה. ע"י אפילו אותו אוכלים ואין מאוס החמור שעור

.ÊÈÌÈhÁ70¯˜a ÈÏÏ‚aL71ÈÏÏ‚aL ÌÈ¯BÚOe ƒƒ∆¿∆¿≈»»¿ƒ∆¿∆¿≈
ÔËwlL ‰Ó‰a‰72·MÁ Ì‡Â .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -73 «¿≈»∆ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»¿ƒƒ≈

.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙B‡nË˙Ó - ‰ÏÈÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¬ƒ»ƒ¿«¿À¿«√»ƒ

א.70) סט, מנחות הבקר 71)ברייתא, את להאכיל רגילים
- וגמלים סוסים כגון האחרות, הבהמות ואת חטים, -

(רש"י). לאכלן.72)שעורים חישב בשעה 73)ולא
(כ"מ). מועילה אינה הליקוט שלאחר והמחשבה שליקטן.
אינן  לאכילה, עליהן שחשב אע"פ כתוב: שם [בברייתא
טומאת  מטמאין - לאוכלין כנסן אוכלין. טומאת מטמאין
פירשם  הברייתא, לאותה רבינו דברי להתאים וכדי אוכלין.

כך]. הכסףֿמשנה

.ÁÈÏÎ‡ Ïk74:Á¯ÒÂ ÏÒÙ ‡ÓËpL ¯Á‡Â ‡ÓËpL »…∆∆ƒ¿»¿««∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
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O¯Ák L·iL B‡ ·Ïk‰ ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ Ì‡75‰Ê È¯‰ - ƒƒ¿«ƒ∆¡…«∆∆∆»≈¿∆∆¬≈∆
¯B‰Ë76Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ Ì„‡ ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ Ì‡Â ; »¿ƒƒ¿«ƒ∆¡…»»«¬«ƒ»

e‡ÓËpL ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .‰È‰Lk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ·ÏÎÏ¿∆∆¬≈∆»≈¿∆»»¿»»√»ƒ∆ƒ¿¿
‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ -77. ≈»∆»√»¿ƒ¿∆

יד.74) בהלכה למעלה ראוי 75)נתבאר אינו כך ומתוך
מציין  [הכסףֿמשנה נסרח. שלא אףֿעלֿפי כלב, לאכילת
המדובר  שם אולם א, נה, נדה בגמרא כחרס, יבש דין מקור
(לדעת  כקמח נעשה או יוחנן) ר' (לדעת שנפרך המת בבשר
ורבינו  כחרס, יבש בדין כלום שם נאמר ולא לקיש), ריש
המת  שבשר פסק ה,א) מת טומאת מהלכות (בפ"ב עצמו
כאן. לדבריו סתירה בזה יש ולכאורה מטמא. כחרס יבש
קשה  אבל אוכלין, לטומאת מת טומאת לדמות אין אולם
להלכה  מקור זו בסוגיא הכסףֿמשנה מצא כיצד להבין

כאן]. בה עוסקים טומאתו.76)שאנו פקעה
טהרה 77) להן "ואין ה"ב: פ"א טבולֿיום תוספתא

מטומאתן".

.ËÈÌÈÚ¯Ê78Ô‰Ó ÁÓBv‰ È¯‰ - ÌÚ¯fL ÌÈ‡ÓË ¿»ƒ¿≈ƒ∆¿»»¬≈«≈«≈∆
‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„a elÙ‡Â ,¯B‰Ë79‡e‰Â . »«¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆¿

eLÈ¯L‰L80,Ô˙‡ÓËa Ô‰ È¯‰ - ‰L¯L‰ Ì„˜ Ï·‡ ; ∆ƒ¿ƒ¬»…∆«¿»»¬≈≈¿À¿»»
‰Ïk BÚ¯fL ¯·„a elÙ‡81. ¬ƒ¿»»∆«¿»∆

מנין 78) דרשו: ה"ב, פי"א שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
יזרע  "אשר לומר תלמוד טהרו? שזרען טמאים לזרעים
השרישו, שלא אףֿעלֿפי יכול לז). יא, (ויקרא טהור"

"הוא". לומר בצלצל 79)תלמוד ששותלים בצלים כגון
"בצלים  שנינו: מ"ב, פ"ה [במעשרות והולך. גדל והוא קטן,
הר"ש, ומפרש מלטמא". טהרו - בעליה משהשרישו
שעפר  המעזיבה, גבי על בעלייה מונחים היו שהבצלים
שבסל, בצלים אבל עפר. באותו והשרישו עליה שטוח
א) לד, (פסחים ורש"י טהרו]. לא עלים הוציאו אפילו
ויצאו  לגבה בטלו - לקרקע שחוברו שכיוון הטעם, מפרש

אוכל. שרשים.80)מתורת באדמה.81)הוציאו נרקב

.ÎÔÈÏÎ‡82ÌÈÏÎÏ ÔÈ¯aÁnL83.ÏÎ‡ ˙¯BzÓ eÏËa - √»ƒ∆¿À»ƒ¿≈ƒ»¿ƒ«…∆
˙‡ÓËa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿À¿«

ÈÏk‰84ıÚ LÈÓLz ÔÈLnLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ;85È¯‰ - «¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ≈¬≈
.ıÚk Ô‰≈¿≈

א.82) קכט, הדבוקים 83)חולין עיסה שיירי כגון
לאכלם. דעתו ואין של 84)בעריבה הטומאה בדרגת

הטומאה. אב האוכל שיירי גם הטומאה, אב הכלי אם הכלי.
הכלי.85) מדופן חלק נעשו

.‡ÎÁ¯ÒÂ „ÒÙ ‡ÓËpL ¯Á‡Â ‡ÓËpL ‰˜LÓ Ïk»«¿∆∆ƒ¿»¿««∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
ÌÏBÚÏ B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰ -86‡ˆBÈ ‰˜Ln‰ ÔÈ‡L ,87 ¬≈∆¿À¿»¿»∆≈««¿∆≈

·Ïk‰ È„È ÏÚ88‰¯‰Ë ‡ÓËpL ‰˜LÓÏ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚÏ «¿≈«∆∆¿»¿≈¿«¿∆∆ƒ¿»»√»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ ÏÈaË‰ Ì‡L ,„·Ïa ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁƒ««ƒƒ¿«∆ƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ

Ô‰ÈÏÚ ‰Â˜Ó ÈÓ eÙvL ÔÂÈk - ‰Â˜Óa89e¯‰Ë90. ¿ƒ¿∆≈»∆»≈ƒ¿∆¬≈∆»¬
ÌÈÙÈa ÌÈÚ¯Â ,ÔÈnÁa ÔBˆÂ ÔBˆa ÔÈnÁ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÚ¯a ÌÈÙÈÂ91. ¿»ƒ¿»ƒ

שמשקה 86) הי"ד) (למעלה רבינו פסק טומאה, קבלת לענין

אבל  טומאה. מקבל אינו אדם מאוכל נפסד ואם כאוכל, דינו
כתב  באוכל ביניהם. רבינו מחלק - מטומאתו יציאה לענין
משקה  אבל נטהר, כלב מאכילת ונפסד נטמא שאם (בהי"ח)
פרשת  כהנים' ב'תורת הדין ומקור טומאתו. מידי יוצא אינו
"אשר  אומר אליעזר ר' שם: שנינו ה"ד. ח, פרשתא שמיני
יוצאים  משקין אין לו, אמרו סרוח. למשקה פרט ישתה",
ומפרש  מידי). גורסים: (יש פרה לידי ולא עופות לידי לא
- טומאה מכל התורה מיעטה אליעזר ר' שלדעת רבינו
לפני  נטמא אם ואפילו אדם, לשתיית ראוי שאינו משקה
לו  ואמרו כשנפסל; מטומאתו יוצא - אדם משתיית שנפסל

לעופות  ראוי זה משקה הרי כבר חכמים, אם ולפיכך ולפרה,
שנפסל  שמשקה הם מודים אבל מטומאתו, יוצא אינו נטמא
לו. כאמרו רבינו ופסק טומאה. מקבל אינו אדם משתיית

שהוא,88)מטומאתו.87) סרוח משקה כל מלקק שהכלב
[וב'תורת  כלב. משתיית שנפסל משקה בכלל אין ולפיכך
בהמה  לכל שהכוונה סובר, ורבינו "פרה". כתוב כהנים'

השלמות)]. (ראה מים 89)שהיא מלא כלי השקיע אם
המקוה. במי שנגעו עד במקוה ביצה 90)טמאים משנה

מים  טהרת והיא "השקה", נקרא זה חכמים בלשון ב. יז,
מ"ח). פ"ד (מכשירין משקין שאר לא אבל בלבד

ו.91) פ"ו, מקוואות במשנה כביתֿהלל

.·ÎÏwÓ92ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L93ÏÈaË‰Â «≈∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰Â˜Óa d˙ˆ˜Ó94d˙ˆ˜Ó ÏÚL ÌÈn‰ e¯‰Ë ‡Ï -95 ƒ¿»»¿ƒ¿∆…»¬««ƒ∆«ƒ¿»»

.dlk ˙‡ ÏaËiL „Ú«∆ƒ¿…∆À»

מ"ט.92) פ"ח טמאים.93)טהרות במים נרטב המקל כל
אמרנו  שהרי בלבד, למים הכוונה "משקין" שכתב [מה
בלבד]. מים אלא מטהרת אינה שהשקה בהכ"א) (למעלה

המקל.94) שעל המים במצקת המקוה מי שעל 95)ונגעו
שבחלק  למים מחוברים שהם אע"פ הוטבל, שלא המקצת
טמאים, המוטבל בחלק הנמצאים המים שגם [ונראה המושק.
דבר, של וטעמו בטומאתם]. שנשארו במים נגיעתם מפני
שסופם  אףֿעלֿפי משופע, במקום הנמצאים שמשקין מפני
"הניצוק  שם: ששנינו כמו חיבור, בגדר אינם למטה, לרדת
פני  על לאט לאט הזוחלים (משקין חיבור" אינו והקטפרס
- כלי אבל מקל, ודווקא "קטפרס"). נקראים משופע, שטח
המים  מקצת רק נגעו ואפילו בגומא), (מים כאשבורן דינו
המקוה  מי עם אחד שטח שנעשו מפני כולם, נטהרו במקוה
המשקין  טימאו לא למה לי נתבאר [ולא שם). בפירושו (רבינו
שנטהרו  אחר המשקין את ויטמא יחזור והכלי הכלי, את

טומאה]. מקבל שאינו לכלי רבינו התכוון ואולי בהשקה?

.‚Î‚ÏL96- ‰Â˜Ó ÈÓÏ B˙ˆ˜Ó ˜ÈM‰Â ‡ÓËpL ∆∆∆ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»¿≈ƒ¿∆
Blk ¯‰Ë ,B˙ˆ˜Ó ¯‰ËÂ ÏÈ‡B‰97. ƒ¿»«ƒ¿»»«À

א.96) יז, נדה למדנו 97)ברייתא, הכ"ב) (פ"א  למעלה
פתיתי  את דנים שאין מפני כולו, נטמא לא מקצתו שנטמא
לענין  אחד כגוף נחשב ולמה אחד, לגוש כמחוברים השלג
ב, פ"ג, טהרות למשנה בפירושו משאנץ הר"ש השקה?
המקוה  את משלים ששלג מפני הזה, ההבדל את מסביר
השלג  כל ואםֿכן מ"א), פ"ז (מקוואות סאה לארבעים

נטהר. ולכן מהמקווה, חלק נעשה המושק
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.„Î„Óz‰98ÔÈa B„nzL ¯Á‡ ‡ÓËpL ÔÈa ,‡Óh‰ «∆∆«»≈≈∆ƒ¿»««∆ƒ¿≈
B˜ÈMÓ - ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú :ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B„nzL∆ƒ¿¿«ƒ¿≈ƒ«∆…∆¿ƒ«ƒ
È¯‰ - ıÈÓÁ‰MÓ ;ÌÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,¯‰ËÈÂ ‰Â˜Óa¿ƒ¿∆¿ƒ¿«∆¬≈¿«ƒƒ∆∆¿ƒ¬≈

‰Â˜Óa ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,ÔÈÈk ‡e‰99. ¿«ƒ¿≈»√»¿ƒ¿∆

יין.98) ושמרי ממים שעושים חולין 99)משקה ברייתא,
ב. כו,

.‰Î‰¯„˜100ÔÈÈÂ L·c ÔB‚k ,ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏnL ¿≈»∆¿≈»«¿ƒ¿¿«¿«ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ101‰Â˜n‰ CB˙a ‰e˙e ,102ËLÙe , ¿«≈»∆¿»¿«ƒ¿∆»«

da Ú‚Â B„È ˙‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯‰103‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - »ƒ¿À¿»∆»¿»«»¬≈∆¿«≈
˙‡ÓËÂ ,‰Â˜n‰ CB˙a Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˜Ln‰ ˙‡∆««¿ƒ««ƒ∆≈¿«ƒ¿∆¿ƒ¿≈

‰¯„w‰104‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ ˙ÓÁÓ «¿≈»≈¬«««¿ƒ∆¿»««ƒ∆ƒ
‰Â˜n‰ CB˙a105‰¯„w‰ - ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰ . ¿«ƒ¿∆»¿»¿≈»«ƒ«¿≈»

‰¯B‰Ë106,ÌÏBÚÏ Ò¯Á ÈÏk ‡nËÓ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L , ¿»∆≈»ƒ¿«≈¿ƒ∆∆¿»
ÌÈn‰ ÔÈ‡ÂÌÈ‡ÓË dÎB˙aL107ÌÈ·¯ÚÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿≈««ƒ∆¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿…»ƒ

‰Â˜n‰ ÈÓa108da Ú‚Â B„È ˙‡ ‰‡Óh‰ ·‡ ËLt . ¿≈«ƒ¿∆»«««À¿»∆»¿»«»
Ò¯Á ÈÏk ¯‰ËÓ ‰Â˜n‰ ÔÈ‡L ,‰¯„w‰ ˙‡ÓË -109. ƒ¿≈«¿≈»∆≈«ƒ¿∆¿«≈¿≈∆∆

היא.100) חרס של קדירה סתם מ"ח. פ"ד מכשירין
למים.101) חוץ טומאה המקבלים המשקין כל
למים 102) אלא מועילה אינה שהשקה כ"א בהלכה נתבאר

עצמה 103)בלבד. בקדירה נגע ואם שבקדירה. במשקין
כלי. מטמא אינו שראשון מפני טהור, משום 104)הכול

ה"ב). ז פרק הטומאות אבות (הלכות משקין גזירת
(ויקרא 105) בתורה ככתוב במקוה, טהרה לו אין חרס שכלי

תשבורו". ואותו . . . חרש כלי "וכל לג): אפילו 106)יא,
עצמה. בקדירה בהם.107)נגע נגע אם אפילו

בהשקה.108) המים 109)ונטהרים את מטמאה והקדירה
במקוה  העומד לאדם דומה זה ואין המקוה, מן כשמוציאה

שבתוכה. בטומאה ונגע

.ÂÎÈÓ110˙eÎÈÙL111e„¯È .‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ≈¿ƒ¬≈≈¿∆¿«À¿»»¿
;ÌÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ea¯ Ì‡ ,ÌÈÓL‚ ÈÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿»ƒƒ«¬≈∆¬≈≈¿ƒ
ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa ,‡ÓË Ïk‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»«…»≈≈¿≈ƒ≈

˙BÚ˜¯˜a112Ï·‡ ;‰ÎÈÙL ÈÓ eÓ„wL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ . ¿«¿»≈»«ƒ¿«∆»¿≈¿ƒ»¬»
ÈnÓ ‡e‰L Ïk Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ÌÈÓL‚ ÈÓ eÓ„»̃¿≈¿»ƒ¿»¿¬≈∆»∆ƒ≈

‡ÓË Ïk‰ - ˙eÎÈÙL113e„¯iL ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnL , ¿ƒ«…»≈∆«¿ƒ¿≈ƒ∆»¿
.‡e‰L ÏÎa ÔÈ‡nËÓ - ÌÈ¯B‰ËÏƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»∆

מ"ג.110) פ"ב שופכים.111)מכשירין רבינו 112)מי
מיטמאים  מחוברים שמשקין ה"י, בפט"ו לשיטתו

בעלים. ברצון נגעו אם במשנה הרא"113)ומטמאים, ש
מי  את האדם החשיב לא השפיכה מי כשקדמו מסביר,
לרצונו  נפלו לא ולפיכך בשופכין, יוזהמו שהרי הגשמים,
לרצונו  גשמים, מי קדמו אם אבל טומאה. מקבלים ואינם

טומאה. ומקבלים הם

.ÊÎÛ¯Bh‰114Bbb ˙‡115B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰Â116È¯‰Â «≈∆«¿«¿«≈∆¿«¬≈
˙BÙÈËp‰ ea¯Â ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯È ,ÌÈÙhÓ Ô‰117- ≈¿«¿ƒ»¿¬≈∆¿»ƒ¿««¿ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó ÔÈÙËBp‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ ea¯ È¯‰¬≈«≈¿»ƒ¬≈∆¿«¿ƒ≈∆¿ƒ

מ"ד.114) הגג.115)שם על שטח הטיט את מחליק

במקום  הגג על חדש טיט נותנים היו הגשמים, ימות בפרוס
ומחליקים  מים עליו ושופכים החום, מחמת שנפרך הישן

במעגילה. משמע 116)אותו (כך כשופכין דינם אלה ומים
שהמדובר  מפרש שם והרא"ש למשנתנו, רבינו של מפירושו

טמאים). טפטוף 117)במים התגבר הגשמים, ירידת עם
המים.

.ÁÎCq‰118È¯‰Â Ï·ËÂ Ì„‡‰ ‰Ê ‡ÓËÂ ¯B‰Ë ÔÓL «»∆∆»¿ƒ¿»∆»»»¿»««¬≈
ÔË˜ ¯·È‡ ˙ÎÈÒ È„k ‰È‰ Ì‡ ,B¯Oa ÏÚ ÔÓM‰119- «∆∆«¿»ƒ»»¿≈ƒ«≈»»»

Ì„wÓ ‰È‰Lk ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰120‡ÓË ÔÓL CÒ . ¬≈»¿∆»»ƒ…∆»∆∆»≈
¯‡L Ì‡ ‡l‡ ;ÂÈÏÚL ÔÓM‰ ¯‰Ë ‡Ï - Ï·ËÂ¿»«…»««∆∆∆»»∆»ƒƒ¿«

ÁÙBË ‰˜LÓ epnÓ121Ì‡Â ,B˙‡ÓËa ÔÓM‰ È¯‰ - ƒ∆«¿∆≈«¬≈«∆∆¿À¿»¿ƒ
.BËeÚÓa ÏËa - epnÓ ÁÈtË‰Ï È„k epnÓ ¯‡L ‡Ï…ƒ¿«ƒ∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆»«¿ƒ

מ"ו.118) פ"ד בפירושו 119)עדיות (רבינו קטנה אצבע
אגב 120)למשנה). נתבטל שהשמן לפי הסיכה, לפני

נתבטל, לא - זה שיעור מכדי יותר היה אם אבל הגוף,
משקין. מטהר אינו והמקוה הטמא, הגוף מן ונטמא

מקולי 121) הם אלה דינים תורטב. - אצבע בו תיגע אם
כביתֿהלל, רבינו ופוסק ביתֿהלל, ומחומרי ביתֿשמאי

לחומרא. ובין לקולא בין מקום, בכל כמותם שהלכה

á"ôùú'ä øééà à"é éùéîç íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מיוחד 1) ואינו אחד במקום לאדם המיוחד אוכל יבאר

מחשבה  שצריכים דברים מחשבה. צריך אם אחר במקום
לא  או הכשר, ולא מחשבה או מחשבה, ולא הכשר והכשר,

זה. ולא זה

.‡e¯‡a ¯·k2„Ú ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈÏÎ‡‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈»√»ƒƒ¿«¿ƒ«
- Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎ‡ ÏkLÂ ;e¯LÎiL∆À¿¿¿∆»…∆∆≈¿À»¿«¬«»»

È‡.Ì„‡Ï B„ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó B ≈¿«≈À¿»«∆ƒ¬¿»»

ה"א.2) פ"א,

.·ÏÎ‡3BÈ‡Â ‰f‰ ÌB˜na Ì„‡Ï „ÁÈÓ ‡e‰L …∆∆¿À»¿»»«»«∆¿≈
Ba „ÁÈÓ ‡e‰L ÌB˜na - ¯Á‡ ÌB˜Óa Ì„‡Ï „ÁÈÓ¿À»¿»»¿»«≈«»∆¿À»
BÈ‡L ÌB˜n·e ,Ì„‡Ï B„ÁÈÏ ‰·LÁÓ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«¬»»¿«¬¿»»«»∆≈
Ïa˜È Ck ¯Á‡Â Ì„‡Ï B„ÁÈÏ ‰·LÁÓ CÈ¯ˆ Ba „ÁÈÓ¿À»»ƒ«¬»»¿«¬¿»»¿««»¿«≈

‰‡ÓË4ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÏ BÙBqL ÏÎ‡ ÏÎÂ .5BÈ‡ À¿»¿»…∆∆¿«≈»»¿≈ƒ≈
¯LÎ‰ CÈ¯ˆ6. »ƒ∆¿≈

מ"ג.3) פ"ג והכשר 4)עוקצין טומאה מדיני ברבים
מכריע. משקל בעלת היא האדם מחשבת כגון 5)טומאה,

מטמאה  אינה - מפרכסת והיא לגוי, טמאה בהמה השוחט
לאחר  אבל ב). קיז, חולין (משנה, הפירכוס זמן כל כנבילה
ראה  וכלים. אדם חמורה טומאה תטמא – מלפרכס שתפסיק

ה"ד. אוכלין.6)לקמן טומאת מטמא וגם ומתטמא

.‚ÔÈÏÎ‡ LÈ7ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯vL ≈√»ƒ∆¿ƒƒ∆¿≈¿≈»¿ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯vL LÈÂ ,‰·LÁÓ«¬»»¿≈∆¿ƒƒ«¬»»¿≈»¿ƒƒ
ÔÈ‡L LÈÂ ,¯LÎ‰Â ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯vL LÈÂ ,¯LÎ‰∆¿≈¿≈∆¿ƒƒ«¬»»¿∆¿≈¿≈∆≈
ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ?„ˆÈk .¯LÎ‰ ‡ÏÂ ‰·LÁÓ ‡Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ…«¬»»¿…∆¿≈≈«»»√»ƒ
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.„Î„Óz‰98ÔÈa B„nzL ¯Á‡ ‡ÓËpL ÔÈa ,‡Óh‰ «∆∆«»≈≈∆ƒ¿»««∆ƒ¿≈
B˜ÈMÓ - ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú :ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B„nzL∆ƒ¿¿«ƒ¿≈ƒ«∆…∆¿ƒ«ƒ
È¯‰ - ıÈÓÁ‰MÓ ;ÌÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,¯‰ËÈÂ ‰Â˜Óa¿ƒ¿∆¿ƒ¿«∆¬≈¿«ƒƒ∆∆¿ƒ¬≈

‰Â˜Óa ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,ÔÈÈk ‡e‰99. ¿«ƒ¿≈»√»¿ƒ¿∆

יין.98) ושמרי ממים שעושים חולין 99)משקה ברייתא,
ב. כו,

.‰Î‰¯„˜100ÔÈÈÂ L·c ÔB‚k ,ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏnL ¿≈»∆¿≈»«¿ƒ¿¿«¿«ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ101‰Â˜n‰ CB˙a ‰e˙e ,102ËLÙe , ¿«≈»∆¿»¿«ƒ¿∆»«

da Ú‚Â B„È ˙‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯‰103‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - »ƒ¿À¿»∆»¿»«»¬≈∆¿«≈
˙‡ÓËÂ ,‰Â˜n‰ CB˙a Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˜Ln‰ ˙‡∆««¿ƒ««ƒ∆≈¿«ƒ¿∆¿ƒ¿≈

‰¯„w‰104‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ ˙ÓÁÓ «¿≈»≈¬«««¿ƒ∆¿»««ƒ∆ƒ
‰Â˜n‰ CB˙a105‰¯„w‰ - ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰ . ¿«ƒ¿∆»¿»¿≈»«ƒ«¿≈»

‰¯B‰Ë106,ÌÏBÚÏ Ò¯Á ÈÏk ‡nËÓ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L , ¿»∆≈»ƒ¿«≈¿ƒ∆∆¿»
ÌÈn‰ ÔÈ‡ÂÌÈ‡ÓË dÎB˙aL107ÌÈ·¯ÚÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿≈««ƒ∆¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿…»ƒ

‰Â˜n‰ ÈÓa108da Ú‚Â B„È ˙‡ ‰‡Óh‰ ·‡ ËLt . ¿≈«ƒ¿∆»«««À¿»∆»¿»«»
Ò¯Á ÈÏk ¯‰ËÓ ‰Â˜n‰ ÔÈ‡L ,‰¯„w‰ ˙‡ÓË -109. ƒ¿≈«¿≈»∆≈«ƒ¿∆¿«≈¿≈∆∆

היא.100) חרס של קדירה סתם מ"ח. פ"ד מכשירין
למים.101) חוץ טומאה המקבלים המשקין כל
למים 102) אלא מועילה אינה שהשקה כ"א בהלכה נתבאר

עצמה 103)בלבד. בקדירה נגע ואם שבקדירה. במשקין
כלי. מטמא אינו שראשון מפני טהור, משום 104)הכול

ה"ב). ז פרק הטומאות אבות (הלכות משקין גזירת
(ויקרא 105) בתורה ככתוב במקוה, טהרה לו אין חרס שכלי

תשבורו". ואותו . . . חרש כלי "וכל לג): אפילו 106)יא,
עצמה. בקדירה בהם.107)נגע נגע אם אפילו

בהשקה.108) המים 109)ונטהרים את מטמאה והקדירה
במקוה  העומד לאדם דומה זה ואין המקוה, מן כשמוציאה

שבתוכה. בטומאה ונגע

.ÂÎÈÓ110˙eÎÈÙL111e„¯È .‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ≈¿ƒ¬≈≈¿∆¿«À¿»»¿
;ÌÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ea¯ Ì‡ ,ÌÈÓL‚ ÈÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿»ƒƒ«¬≈∆¬≈≈¿ƒ
ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa ,‡ÓË Ïk‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»«…»≈≈¿≈ƒ≈

˙BÚ˜¯˜a112Ï·‡ ;‰ÎÈÙL ÈÓ eÓ„wL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ . ¿«¿»≈»«ƒ¿«∆»¿≈¿ƒ»¬»
ÈnÓ ‡e‰L Ïk Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ÌÈÓL‚ ÈÓ eÓ„»̃¿≈¿»ƒ¿»¿¬≈∆»∆ƒ≈

‡ÓË Ïk‰ - ˙eÎÈÙL113e„¯iL ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnL , ¿ƒ«…»≈∆«¿ƒ¿≈ƒ∆»¿
.‡e‰L ÏÎa ÔÈ‡nËÓ - ÌÈ¯B‰ËÏƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»∆

מ"ג.110) פ"ב שופכים.111)מכשירין רבינו 112)מי
מיטמאים  מחוברים שמשקין ה"י, בפט"ו לשיטתו

בעלים. ברצון נגעו אם במשנה הרא"113)ומטמאים, ש
מי  את האדם החשיב לא השפיכה מי כשקדמו מסביר,
לרצונו  נפלו לא ולפיכך בשופכין, יוזהמו שהרי הגשמים,
לרצונו  גשמים, מי קדמו אם אבל טומאה. מקבלים ואינם

טומאה. ומקבלים הם

.ÊÎÛ¯Bh‰114Bbb ˙‡115B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰Â116È¯‰Â «≈∆«¿«¿«≈∆¿«¬≈
˙BÙÈËp‰ ea¯Â ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯È ,ÌÈÙhÓ Ô‰117- ≈¿«¿ƒ»¿¬≈∆¿»ƒ¿««¿ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó ÔÈÙËBp‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ ea¯ È¯‰¬≈«≈¿»ƒ¬≈∆¿«¿ƒ≈∆¿ƒ

מ"ד.114) הגג.115)שם על שטח הטיט את מחליק

במקום  הגג על חדש טיט נותנים היו הגשמים, ימות בפרוס
ומחליקים  מים עליו ושופכים החום, מחמת שנפרך הישן

במעגילה. משמע 116)אותו (כך כשופכין דינם אלה ומים
שהמדובר  מפרש שם והרא"ש למשנתנו, רבינו של מפירושו

טמאים). טפטוף 117)במים התגבר הגשמים, ירידת עם
המים.

.ÁÎCq‰118È¯‰Â Ï·ËÂ Ì„‡‰ ‰Ê ‡ÓËÂ ¯B‰Ë ÔÓL «»∆∆»¿ƒ¿»∆»»»¿»««¬≈
ÔË˜ ¯·È‡ ˙ÎÈÒ È„k ‰È‰ Ì‡ ,B¯Oa ÏÚ ÔÓM‰119- «∆∆«¿»ƒ»»¿≈ƒ«≈»»»

Ì„wÓ ‰È‰Lk ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰120‡ÓË ÔÓL CÒ . ¬≈»¿∆»»ƒ…∆»∆∆»≈
¯‡L Ì‡ ‡l‡ ;ÂÈÏÚL ÔÓM‰ ¯‰Ë ‡Ï - Ï·ËÂ¿»«…»««∆∆∆»»∆»ƒƒ¿«

ÁÙBË ‰˜LÓ epnÓ121Ì‡Â ,B˙‡ÓËa ÔÓM‰ È¯‰ - ƒ∆«¿∆≈«¬≈«∆∆¿À¿»¿ƒ
.BËeÚÓa ÏËa - epnÓ ÁÈtË‰Ï È„k epnÓ ¯‡L ‡Ï…ƒ¿«ƒ∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆»«¿ƒ

מ"ו.118) פ"ד בפירושו 119)עדיות (רבינו קטנה אצבע
אגב 120)למשנה). נתבטל שהשמן לפי הסיכה, לפני

נתבטל, לא - זה שיעור מכדי יותר היה אם אבל הגוף,
משקין. מטהר אינו והמקוה הטמא, הגוף מן ונטמא

מקולי 121) הם אלה דינים תורטב. - אצבע בו תיגע אם
כביתֿהלל, רבינו ופוסק ביתֿהלל, ומחומרי ביתֿשמאי

לחומרא. ובין לקולא בין מקום, בכל כמותם שהלכה

á"ôùú'ä øééà à"é éùéîç íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מיוחד 1) ואינו אחד במקום לאדם המיוחד אוכל יבאר

מחשבה  שצריכים דברים מחשבה. צריך אם אחר במקום
לא  או הכשר, ולא מחשבה או מחשבה, ולא הכשר והכשר,

זה. ולא זה

.‡e¯‡a ¯·k2„Ú ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈÏÎ‡‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈»√»ƒƒ¿«¿ƒ«
- Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎ‡ ÏkLÂ ;e¯LÎiL∆À¿¿¿∆»…∆∆≈¿À»¿«¬«»»

È‡.Ì„‡Ï B„ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó B ≈¿«≈À¿»«∆ƒ¬¿»»

ה"א.2) פ"א,

.·ÏÎ‡3BÈ‡Â ‰f‰ ÌB˜na Ì„‡Ï „ÁÈÓ ‡e‰L …∆∆¿À»¿»»«»«∆¿≈
Ba „ÁÈÓ ‡e‰L ÌB˜na - ¯Á‡ ÌB˜Óa Ì„‡Ï „ÁÈÓ¿À»¿»»¿»«≈«»∆¿À»
BÈ‡L ÌB˜n·e ,Ì„‡Ï B„ÁÈÏ ‰·LÁÓ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«¬»»¿«¬¿»»«»∆≈
Ïa˜È Ck ¯Á‡Â Ì„‡Ï B„ÁÈÏ ‰·LÁÓ CÈ¯ˆ Ba „ÁÈÓ¿À»»ƒ«¬»»¿«¬¿»»¿««»¿«≈

‰‡ÓË4ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÏ BÙBqL ÏÎ‡ ÏÎÂ .5BÈ‡ À¿»¿»…∆∆¿«≈»»¿≈ƒ≈
¯LÎ‰ CÈ¯ˆ6. »ƒ∆¿≈

מ"ג.3) פ"ג והכשר 4)עוקצין טומאה מדיני ברבים
מכריע. משקל בעלת היא האדם מחשבת כגון 5)טומאה,

מטמאה  אינה - מפרכסת והיא לגוי, טמאה בהמה השוחט
לאחר  אבל ב). קיז, חולין (משנה, הפירכוס זמן כל כנבילה
ראה  וכלים. אדם חמורה טומאה תטמא – מלפרכס שתפסיק

ה"ד. אוכלין.6)לקמן טומאת מטמא וגם ומתטמא

.‚ÔÈÏÎ‡ LÈ7ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯vL ≈√»ƒ∆¿ƒƒ∆¿≈¿≈»¿ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯vL LÈÂ ,‰·LÁÓ«¬»»¿≈∆¿ƒƒ«¬»»¿≈»¿ƒƒ
ÔÈ‡L LÈÂ ,¯LÎ‰Â ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯vL LÈÂ ,¯LÎ‰∆¿≈¿≈∆¿ƒƒ«¬»»¿∆¿≈¿≈∆≈
ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ?„ˆÈk .¯LÎ‰ ‡ÏÂ ‰·LÁÓ ‡Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ…«¬»»¿…∆¿≈≈«»»√»ƒ
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ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ‰8ÔÈ‡Â ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ - «¿À»ƒ¿»»¿»»¿ƒƒ∆¿≈¿≈
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ‚c .‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¬»»»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯Ùka ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„Â ÌÈ‡ÓË ÌÈ·‚ÁÂ ,ÌB˜Ó ÏÎa9 ¿»»«¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¿»ƒ
‡ÏÂ ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆe ,Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿À»ƒ¿»»¿ƒƒ∆¿≈¿…

‰·LÁÓ10CÈ¯ˆ - ‰˙nL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÎÂ . «¬»»¿≈≈∆¿≈»¿»∆≈»»ƒ
¯LÎ‰11ÌB˜Ó ÏÎa ‰·LÁÓ ‡ÏÂ12ÔÈÎÈ¯ˆ el‡Â . ∆¿≈¿…«¬»»¿»»¿≈¿ƒƒ

‰Â ‰·LÁÓ¯LÎ13ÈÁ‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯Oa :14ÔÓ ÔÈa , «¬»»¿∆¿≈»»«≈ƒ««≈ƒ
ÛBÚ‰ ˙Ï·Â ,ÛBÚ‰ ÔÓ ÔÈa ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈa Ì„‡‰»»»≈ƒ«¿≈»≈ƒ»¿ƒ¿«»

‡Óh‰15ÌÈ¯Ùka ‰ËeÁL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁÂ ,16. «»≈¿≈∆¿≈»¿»¿»«¿»ƒ
‰ËÈÁMa ¯LÎ‰L Èt ÏÚ Û‡17ÈL ¯LÎ‰ CÈ¯ˆ , ««ƒ∆À¿««¿ƒ»»ƒ∆¿≈≈ƒ

‰·LÁn‰ ¯Á‡18‰„O‰ ˙B˜¯È Ïk ¯‡Le .19ÔB‚k ,20 ««««¬»»¿»»«¿«»∆¿
ÌÈ·‚Á ÔÎÂ .˙Bi¯Ët‰Â ¯˙BÈa ÌÈLw‰ ÌÈÏˆa‰«¿»ƒ«»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ

ÌÈpË˜ ÌÈ‚„Â21ÔÈLÏÚ .ÌÈ¯Ùka ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯ˆ -22 ¿»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¬»»«¿»ƒÀ¿ƒ
‰Ó‰·Ï ÔÚ¯fL23ÔÈ‡ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ ∆¿»»ƒ¿≈»¿ƒ¿«¬≈∆¿»»≈»

,eLÏziL ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ·LÁiL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»«∆«¿…¬≈∆««∆ƒ»¿
¯eaÁ ˙·LÁnL24ÔËwÏL ÔÈLÏÚ .‰·LÁÓ dÈ‡ ∆«¬∆∆ƒ≈»«¬»»À¿ƒ∆ƒ¿»

ÔÈÎÈ¯ˆ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ ,ÔÁÈ„‰Â BzÓ‰·Ïƒ¿∆¿∆¡ƒ»¿ƒ¿«¬≈∆¿»»¿ƒƒ
‰·LÁn‰ ¯Á‡ ÈL ¯LÎ‰25.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿≈≈ƒ««««¬»»¿≈…«≈»∆

ÏÏ‡‰26˙‡ÓË Ïa˜Ó - ‰ÏÈÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ Ì‡ , »¬»ƒ»«»»«¬ƒ»¿«≈À¿«
ÔÈÏÎ‡27ıÚk ‡e‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,28Ïa˜Ó BÈ‡Â √»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈¿«≈

,ÌÈ„Èb‰Â ,¯Oaa ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙BÓˆÚ‰ ÔÎÂ .‰‡ÓËÀ¿»¿≈»¬»«¿À»ƒ«»»¿«ƒƒ
ÌÈÙÏh‰ ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â29, ¿«¿»«ƒƒ««¿«ƒƒ«¿»«ƒ

k‰ÂÌÈÙ30‰ˆBp‰Â31ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â , ¿«¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ˆ - ¯Oaa ÔÈÚÏ·n‰ ÌBË¯Á‰ ÔÓe ÌÈ¯tv‰«ƒ»¿«ƒƒ««¿«À¿»ƒ«»»¿ƒƒ
‰·LÁÓ ‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L el‡Â .‰·LÁÓe ¯LÎ‰∆¿≈«¬»»¿≈∆≈¿ƒƒ…«¬»»

ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙Ï· :¯LÎ‰ ‡ÏÂ32, ¿…∆¿≈ƒ¿«¿≈»¿»¿»»
¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·Â33‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁÂ34 ¿ƒ¿«»«»¿≈∆¿≈»¿»

ÌÈk¯ka35„Á‡ ÔÈ‡ ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÈÙÏ . «¿«ƒ¿ƒ∆≈¿À»ƒ¿«¬«»»≈∆»
ÈtÓ ,¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;‰·LÁÓ CÈ¯ˆ el‡Ó≈≈»ƒ«¬»»¿≈»¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿≈

‡nËÏ ÔÙBqL36˙ÈÊÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡37‡nËÓ‰ ÏÎÂ , ∆»¿«≈»»¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«≈
ÌÈÎÈ¯ˆ el‡Â .¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ ‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»≈»ƒ∆¿≈¿≈¿ƒƒ

¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰·LÁÓ38¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· : «¬»»¿≈»¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿«»«»
‡e‰Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·Â ,ÌÈ¯Ùka«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿≈»¿»»¿
‰‡ÓË ·‡ - ˙ÈÊk Ï·‡ ;˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÚ ·MÁL∆ƒ≈«»ƒ¿«ƒ¬»¿«ƒ«À¿»

.‡e‰

מ"א.7) פ"ג בין 8)עוקצין בערים בין הם נאכלים
לאוכלם.9)בכפרים. רגילים אינם הערים תושבי

"צריכים 10) הגירסא שלפנינו במשנה ה"א. שם תוספתא,
רבינו, לעיני היתה אחרת שגירסא ברור בכפרים". מחשבה

המשנה. על התוספתא את להעדיף אין חלב 11)שהרי
כד): ז, (ויקרא שנאמר נבילות, טומאת מטמא אינה נבילה
ואפילו  מלאכה", לכל יעשה טריפה וחלב נבילה "וחלב
בפירושו  אוכלין. טומאת מטמא אבל קודש, למלאכת
טומאת  מטמא הוא במים הוכשר שאם רבינו, כתב למשנה
אותו  טיהרה שהתורה מפני בטומאה נגע שלא אע"פ אוכלין
חולקים  וכלים. אדם יטמא שלא כדי בלבד, נבילות מטומאת
שרץ, הכשר גם שצריך ודעתם המשנה, מפרשי כל עליו

אבות  הל' (ראה יטמא ואחרֿכך בשרץ שיגע פירוש,
ה"ה). פ"א בכפרים.12)הטומאות ובין בכרכים בין

צריכה  מקום בכל מתה "חלב שונים: אנו שם, בתוספתא
(ראה  כגופה" שהיא מפני מחשבה צריכה ואינה הכשר,

טו). הערה ב.13)לקמן פ"ג, שם במשנה 14)משנה,
בשר  וכתב דייק ורבינו וכו'" האדם מן "החותך כתוב:
יש  - אדם חתכו אם אבל מאליו, שפרש פירוש הפורש,
לכלב, להאכילו ובין לאדם להאכילו חתכו בין הבדל
היא  חתיכתו לאדם חתכו שאם בה"ט, לקמן כמבואר
תתפרש  ומשנתינו שניה. מחשבה צריך ואינו מחשבתו
לכלב. במתכוון או כוונה כל בלי או מאליו, בנחתך

אוכל.15) ככל טומאה מקבל אבל כלל, מטמא שאינו
בין16) מחלק חלב רבינו ובין שנתנבלה טהורה בהמה חלב

מחשבה  צריכה שאינה למעלה כתב נבילה בחלב שחוטה,
צריכה  שבכפרים כאן פוסק ובשחוטה בכפרים, אפילו
למעלה  שהבאנו בתוספתא הוא זה הבדל מקור מחשבה.
צריך  בכפרים שחוטה "חלב ואומרת: הממשיכה יא) (הערה
נאכל  אינו לבדו חלב דבר: של וטעמו והכשר". מחשבה
שמרובים  בכרכים אבל מחשבה, צריך ולפיכך בכפרים
שפורש  בחלב זה וכל לחלב. גם קונים נמצאים תושביהם
ומכאן  בכפרים. גם נאכל לבשר מחובר חלב אבל הבשר, מן
שנשחטה  בהמה שחוטה. וחלב נבילה חלב בין ההבדל
ומוכרים  חותכים החלב ואת ליהודים נאכל בשרה כהלכה,
לגויים  כולה אותה מוכרים - שנתנבלה בהמה אבל לגויים,
איש'. ('חזון שעליו החלב עם ביחד הבשר את אוכלים והם

השלמות). הכשירה.17)ראה  השחיטה  ההכשר 18)דם
אז  היה לא שהחלב מפני מועיל, אינו המחשבה שלפני
עלֿידי  אוכל שנעשה אחר הכשר טעון הוא ולכן אוכל,

בה"א.19)מחשבתו. נמנו שלא אלה פירוש,
"חוץ 20) הגירסא: מ"ב) פ"ג (שם שלפנינו במשנה

גירסת  אולם ופטריות". מאוד) חריפים (בצלים משמרקעין
אלה  שני נקטה שהמשנה מפרש והוא "ושמרקעין" רבינו:

דגים 21)לדוגמא. כתוב: שלפנינו, ט) (שם במשנה
קטנים. רבינו: וגירסת ראוי 22)טמאים. שהוא ירק מין

בהמה. מאכל משמש הוא ובעיקרו אדם, למאכל בדוחק
לקפה  תחליף ממנו שעושים לירק "עולש" קוראים כיום

בלעז). את 23)(ציקוריה להאכיל חישב זריעה בשעת
לבהמה. היה 24)הגידולים כשהירק שחישב המחשבה

לקרקע. מחובר 25)מחובר בדבר מועיל אינו שהכשר
המים  כשנתייבשו מדובר שחוטה). חלב בדין למעלה (ראה
אם  אבל אדם, לאכילת עליהם שחישב לפני שעליהם
הנוגעת  האצבע את להרטיב כדי לחלוחית עליהם נשארה

זו. בלחלוחית הוכשרו – למשנה 26)בהם בפירושו
דבוק  הנשאר הבשר הוא שאלל רבינו, כותב ב) קיז, (חולין
דעת  נגד שם, לקיש כריש הבהמה. את כשמפשיטים בעור

יוחנן. א.27)רבי קכא, זה 28)שם דבר אמרו שם
והצואר  השדרה (גיד מרקטא הוא שאלל יוחנן, רבי לדעת
משום  הוא הנימוק לקיש, ריש של לפירושו אבל רש"י). –
רבי  של נימוקו רבינו נקט למה קצת ותמוה חשוב. שאינו

לקיש. ריש של ופירושו הטלפיים 29)יוחנן, חלקי
הם. רכים בבשר, המובלעים הנוצה 30)והקרניים

הגדולה. הנוצה מריטת אחר הדקה 31)הנשארת מן הדקה
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במס' רבינו פירוש (עלֿפי הנוצות כל מריטת אחר הנשארת
שם). הגר"א וכגירסת מ"ב, פ"א פ"ג 32)טהרות עוקצין

טהורה 34)שם.33)מ"ג. בהמה חלב דין שחוטה.
למעלה. נתבאר - שתושביהם 35)שנתנבלה בכפרים

דבוק  שאינו חלב ולא עוף נבלת אוכלים אין מועטים,
למעלה. שנתבאר כמו לנבלת 36)לבשר, נמשך זה נימוק

– נבילה של אפילו – חלב שהרי לחלב, ולא ועוף, בהמה
אינו  שחוטה חלב ולמה לעולם. חמורה טומאה מטמא אינו

בשחיטה. שהוכשר מפני הכשר? בהמה 37)צריך בנבלת
והשלימו  אחר, טמא לאוכל וצירפו מכזית, בפחות מדובר
שאם  מכביצה), בפחות אחרים מטמא אינו (אוכל לכביצה
חמורה  שהיא נבילות טומאת מטמא הוא הרי כזית בו יש
(ראה  אוכלין בטומאת דנים אנו מה ולשם אוכלין, מטומאת
נבילה  מכזית שהפחות רבינו, ומשמיענו זו)? הלכה סוף
שלם  שכזית מפני הכשר, בלי אוכלין טומאת לענין מצטרף

ה"ו). לקמן (ראה חמורה טומאה שם.38)מטמא משנה,

.„ËÁML Ï‡¯OÈ39da ËÁLÂ ,È¯ÎÏ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ƒ¿»≈∆»«¿≈»¿≈»¿»¿ƒ¿»«»
ÌÈL40˙‡ÓË ‰‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - [ÌÈL ·¯ B‡] ¿«ƒ…¿«ƒ¬≈ƒ¿«¿»À¿«

˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ÔÈÏÎ‡41‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈¿ƒ»
„·BÚ‰ ˙ÏÈÎ‡Ï dËÁL Ï‡¯OÈ È¯‰L ,‰·LÁÓ«¬»»∆¬≈ƒ¿»≈¿»»«¬ƒ«»≈
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ;BfÓ ‰ÏB„‚ ‰·LÁÓ EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈¿«¬»»¿»ƒ¿≈»¿ƒ»
da ËÁL .‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÏ dÙBqL ÈÙÏ ,¯LÎ‰∆¿≈¿ƒ∆»¿«≈À¿»¬»»«»

„Á‡42d¯ÁpL B‡43ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡ÓhÓ dÈ‡ -44. ∆»∆¿»»≈»ƒ«¿»À¿«√»ƒ
,Ï‡¯OÈÏ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ËÁML ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ¿≈≈»ƒ∆»«¿≈»¿»¿ƒ¿»≈
˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÌÈL ·¯ B‡ ÌÈL da ËÁLÂ¿»«»¿«ƒ…¿«ƒƒ¿«≈À¿«

ÔÈÏÎ‡45‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈»¿ƒ»
‰‡nËÓ dÈ‡ - d¯Á B‡ „Á‡ da ËÁL .¯LÎ‰∆¿≈»«»∆»¿»»≈»¿«¿»

.˙BÏ·p‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰Â ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËÀ¿«√»ƒ«¬≈ƒƒ¿»«¿≈

ב 39) קיז, וקנה.40)חולין וושט הסימנים: שני
טהורה 41) בהמה המתירה שחיטה שחטה שישראל מפני

מפרכסת, שעודנה אףֿעלֿפי כאוכל היא הרי באכילה,
טומאת  מטמאה שתמות ולאחר אוכלין, טומאת ומטמאה

קנה.42)נבילות. או וושט אחד, דקרה.43)סימן
גם 44) עושה באכילה, מפרכסת טהורה המתירה שחיטה

נחירה, או שחיטה אבל כאוכל, מפרכסת טמאה בהמה
מועילה  אינה – באכילה מתירה אינה בטהורה שדוגמתן

עלֿידי 45)בטמאה. שכזו ששחיטה מפני ב. קכא, שם
גוי  שחיטת מועילה באכילה, המפרכסת את מתירה ישראל
וכסףֿמשנה). ראב"ד ראה (רש"י. אוכל תורת עליה להוריד

.‰ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Ó ¯Oa C˙BÁ‰46¯Á‡Â ‰Ó‰a ÏL «≈»»≈≈»ƒ««∆¿≈»¿««
ÂÈÏÚ ·MÁ Ck47¯LÎ‰ CÈ¯ˆ -48¯Á‡Â ÂÈÏÚ ·MÁ . »ƒ≈»»»ƒ∆¿≈ƒ≈»»¿««

BÎ˙Á Ck49‡nËnL ÈtÓ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ - »¬»≈»ƒ∆¿≈ƒ¿≈∆¿«≈
Á ‰‡ÓË‰Ï·k ‰¯eÓ50‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÓ‰ ÏÎÂ , À¿»¬»ƒ¿≈»¿»«¿«≈À¿»¬»

.¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ∆¿≈

ממנו 46) הפורש והבשר כנבילה, מטמא החי מן שלם אבר
עצמו. טומאת טמא אוכל.47)אינו ואף48ֿ)ונעשה

בתורת  חמורה טומאה עליו היתה שחתכו שלפני עלֿפי
אבר  מתורת יצא הזה שהבשר מפני מועיל, זה אין אבר,

טומאה  טימא לא אוכל שנעשה ומשעה אוכל, ונעשה
ב). קכח, בחולין רש"י (סברת חדשות כפנים והוא חמורה

לאבר.49) מחובר בעודו אוכל, תורת עליו וירדה
שלאו 50) מכאן, למדנו אוכל. כבר כשהיה שחתכו לפני

צריך  אינו חמורה טומאה לטמא "שסופו אמרו דווקא
כך. הדין - חמורה טומאה תחילתו אם גם אלא הכשר"
רבינו  אולם הכשר, שצריך משמע, א) (קכט, שם [בגמרא
שרבינו  מציין (הראב"ד המפורשת התוספתא את מעדיף
נמנע  רבינו שבגמרא. שקלאֿוטריא על כזו) תוספתא מצא
ראה  שקלאֿוטריא. מתוך הלכות מלהוציא כלל בדרך

וכסףֿמשנה]. ראב"ד

.Â˙ÈÊkÓ ˙BÁt51·MÁL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·pÓ »ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿≈»¿≈»∆ƒ≈
ÔÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎ‡Ó ‰ˆÈ·k ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰Â ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿ƒ»»¿≈»≈√»ƒ¬≈ƒ≈

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ïk‰52˙ÈÊkÓ ˙BÁÙe ÏÈ‡B‰ ;53ÏÎaL «…»ƒ∆¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ∆¿»
.‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÓ ,˙ÈÊÎÏ BÓÈÏL‰ Ì‡ ,‰ˆÈa‰«≈»ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈À¿»¬»

˙ÈÊk ÔÎÂ54,ÂÈÏÚ ·MÁL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·pÓ ¿≈¿«ƒƒƒ¿«¿≈»¿≈»∆ƒ≈»»
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆÈ·ÎÏ ÌÈÏL‰L „Ú ˜ˆ·a dÁÈp‰Â¿ƒƒ»¿»≈«∆ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈

˜ˆa‰ ÈtÓ ÚbÓa ‡nËÓ55.‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ¿«≈¿«»ƒ¿≈«»≈¬≈∆»ƒ«¬»»
¯eÚM‰ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ ‰f‰ ˜ˆa‰ ÔÈ‡Â¿≈«»≈«∆»ƒ∆¿≈ƒ¿»«ƒ

‡OÓa ‡nËÓ ‰f‰56Û‡ ,BÎB˙aL ‰Ï· ˙ÈÊk ÈtÓ «∆¿«≈¿«»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈»∆¿«
BÙBÒ È¯‰ ,ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ57‡nËÏ «ƒ∆≈¿«≈¿«»¬≈¿«≈

.¯LÎ‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»¿ƒ»≈»ƒ∆¿≈

א.51) כא, אחרים.52)כריתות אוכלין של החלק אפילו 
בהמה 53) בנבלת [גם לה"ז). השלמות (ראה הנבילה של

עליו", "חישב משום טמאה, בהמה ונקט כך, הדין טהורה
רמז  רבינו מחשבה. צריכה אינה טהורה בהמה נבלת שהרי

ביארנו]. ושם ה"ג, בסוף זה דין ב.54)על עמוד שם
הנוגע.55) ובין הנבילה בין מטמא 56)החוצץ משא

ה"ז). פ"א מת טומאת (הל' נגיעה בלא פירוש,57)אפילו
למעלה  ראה חמורה. טומאה לטמא סופו בדין נכלל זה הרי

נא. הערה

.Ê˙ÈÊkÓ ˙BÁt58‰ˆÈ·k ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰L ˙n‰ ¯OaÓ »ƒ¿«ƒƒ¿««≈∆ƒ¿ƒ»»¿≈»
Ïk‰ - ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ59ÏË· È¯‰L ,‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ƒ¿»√»ƒ«…»ƒ«¬»»∆¬≈»«

Ïk‰60ÈtÓ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ïk‰ ÔÈ‡Â ;Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ «…≈∆»»»¿≈«…»ƒ∆¿≈ƒ¿≈
.BÏÏÎaL ˙n‰ ¯Oa¿««≈∆ƒ¿»

שעליו.59)שם.58) הבצק גירסת 60)אפילו היא כך
שכתוב  כמו ולא להמבי"ט) ספר' ('קרית שם בגמרא רבינו
[ולעיני  אדם" כל אצל דעתו "בטלה שלפנינו: בספרים
שמחשבה  כתב ולפיכך שלפנינו, הגירסא היתה הראב"ד
שההבדל  יוצא ומדבריו דעתו]. בטלה שהרי מועילה, אינה
הבצק  אין נבילה שבבשר הוא, המת לבשר נבילה בשר בין
מהֿשאיןֿכן  אדם, למאכל ראוי הוא כי מחשבה, צריך
המת, בשר ממולא שהיה בצק אוכל אדם שאין המת, בבשר
לא  לעצמו שכשהוא מפני מחשבתו, מועילה ואףֿעלֿפיֿכן
לבשר  כיסוי ששימש ידע ואילמלא אדם, מאכילת נפסל

השלמות). (ראה אוכלו היה המת

.Á˙ÈÊk61‡nË˙Ó Ïk‰ - ˜ˆ·a e‰tÁL ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈∆ƒ»¿»≈«…¿¿«≈
‰¯eÓÁ ‰‡ÓË62. À¿»¬»
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במס' רבינו פירוש (עלֿפי הנוצות כל מריטת אחר הנשארת
שם). הגר"א וכגירסת מ"ב, פ"א פ"ג 32)טהרות עוקצין

טהורה 34)שם.33)מ"ג. בהמה חלב דין שחוטה.
למעלה. נתבאר - שתושביהם 35)שנתנבלה בכפרים

דבוק  שאינו חלב ולא עוף נבלת אוכלים אין מועטים,
למעלה. שנתבאר כמו לנבלת 36)לבשר, נמשך זה נימוק

– נבילה של אפילו – חלב שהרי לחלב, ולא ועוף, בהמה
אינו  שחוטה חלב ולמה לעולם. חמורה טומאה מטמא אינו

בשחיטה. שהוכשר מפני הכשר? בהמה 37)צריך בנבלת
והשלימו  אחר, טמא לאוכל וצירפו מכזית, בפחות מדובר
שאם  מכביצה), בפחות אחרים מטמא אינו (אוכל לכביצה
חמורה  שהיא נבילות טומאת מטמא הוא הרי כזית בו יש
(ראה  אוכלין בטומאת דנים אנו מה ולשם אוכלין, מטומאת
נבילה  מכזית שהפחות רבינו, ומשמיענו זו)? הלכה סוף
שלם  שכזית מפני הכשר, בלי אוכלין טומאת לענין מצטרף

ה"ו). לקמן (ראה חמורה טומאה שם.38)מטמא משנה,

.„ËÁML Ï‡¯OÈ39da ËÁLÂ ,È¯ÎÏ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ƒ¿»≈∆»«¿≈»¿≈»¿»¿ƒ¿»«»
ÌÈL40˙‡ÓË ‰‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - [ÌÈL ·¯ B‡] ¿«ƒ…¿«ƒ¬≈ƒ¿«¿»À¿«

˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ÔÈÏÎ‡41‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈¿ƒ»
„·BÚ‰ ˙ÏÈÎ‡Ï dËÁL Ï‡¯OÈ È¯‰L ,‰·LÁÓ«¬»»∆¬≈ƒ¿»≈¿»»«¬ƒ«»≈
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ;BfÓ ‰ÏB„‚ ‰·LÁÓ EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈¿«¬»»¿»ƒ¿≈»¿ƒ»
da ËÁL .‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÏ dÙBqL ÈÙÏ ,¯LÎ‰∆¿≈¿ƒ∆»¿«≈À¿»¬»»«»

„Á‡42d¯ÁpL B‡43ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡ÓhÓ dÈ‡ -44. ∆»∆¿»»≈»ƒ«¿»À¿«√»ƒ
,Ï‡¯OÈÏ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ËÁML ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ¿≈≈»ƒ∆»«¿≈»¿»¿ƒ¿»≈
˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÌÈL ·¯ B‡ ÌÈL da ËÁLÂ¿»«»¿«ƒ…¿«ƒƒ¿«≈À¿«

ÔÈÏÎ‡45‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈»¿ƒ»
‰‡nËÓ dÈ‡ - d¯Á B‡ „Á‡ da ËÁL .¯LÎ‰∆¿≈»«»∆»¿»»≈»¿«¿»

.˙BÏ·p‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰Â ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËÀ¿«√»ƒ«¬≈ƒƒ¿»«¿≈

ב 39) קיז, וקנה.40)חולין וושט הסימנים: שני
טהורה 41) בהמה המתירה שחיטה שחטה שישראל מפני

מפרכסת, שעודנה אףֿעלֿפי כאוכל היא הרי באכילה,
טומאת  מטמאה שתמות ולאחר אוכלין, טומאת ומטמאה

קנה.42)נבילות. או וושט אחד, דקרה.43)סימן
גם 44) עושה באכילה, מפרכסת טהורה המתירה שחיטה

נחירה, או שחיטה אבל כאוכל, מפרכסת טמאה בהמה
מועילה  אינה – באכילה מתירה אינה בטהורה שדוגמתן

עלֿידי 45)בטמאה. שכזו ששחיטה מפני ב. קכא, שם
גוי  שחיטת מועילה באכילה, המפרכסת את מתירה ישראל
וכסףֿמשנה). ראב"ד ראה (רש"י. אוכל תורת עליה להוריד

.‰ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Ó ¯Oa C˙BÁ‰46¯Á‡Â ‰Ó‰a ÏL «≈»»≈≈»ƒ««∆¿≈»¿««
ÂÈÏÚ ·MÁ Ck47¯LÎ‰ CÈ¯ˆ -48¯Á‡Â ÂÈÏÚ ·MÁ . »ƒ≈»»»ƒ∆¿≈ƒ≈»»¿««

BÎ˙Á Ck49‡nËnL ÈtÓ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ - »¬»≈»ƒ∆¿≈ƒ¿≈∆¿«≈
Á ‰‡ÓË‰Ï·k ‰¯eÓ50‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÓ‰ ÏÎÂ , À¿»¬»ƒ¿≈»¿»«¿«≈À¿»¬»

.¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ∆¿≈

ממנו 46) הפורש והבשר כנבילה, מטמא החי מן שלם אבר
עצמו. טומאת טמא אוכל.47)אינו ואף48ֿ)ונעשה

בתורת  חמורה טומאה עליו היתה שחתכו שלפני עלֿפי
אבר  מתורת יצא הזה שהבשר מפני מועיל, זה אין אבר,

טומאה  טימא לא אוכל שנעשה ומשעה אוכל, ונעשה
ב). קכח, בחולין רש"י (סברת חדשות כפנים והוא חמורה

לאבר.49) מחובר בעודו אוכל, תורת עליו וירדה
שלאו 50) מכאן, למדנו אוכל. כבר כשהיה שחתכו לפני

צריך  אינו חמורה טומאה לטמא "שסופו אמרו דווקא
כך. הדין - חמורה טומאה תחילתו אם גם אלא הכשר"
רבינו  אולם הכשר, שצריך משמע, א) (קכט, שם [בגמרא
שרבינו  מציין (הראב"ד המפורשת התוספתא את מעדיף
נמנע  רבינו שבגמרא. שקלאֿוטריא על כזו) תוספתא מצא
ראה  שקלאֿוטריא. מתוך הלכות מלהוציא כלל בדרך

וכסףֿמשנה]. ראב"ד

.Â˙ÈÊkÓ ˙BÁt51·MÁL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·pÓ »ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿≈»¿≈»∆ƒ≈
ÔÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎ‡Ó ‰ˆÈ·k ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰Â ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿ƒ»»¿≈»≈√»ƒ¬≈ƒ≈

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ïk‰52˙ÈÊkÓ ˙BÁÙe ÏÈ‡B‰ ;53ÏÎaL «…»ƒ∆¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ∆¿»
.‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÓ ,˙ÈÊÎÏ BÓÈÏL‰ Ì‡ ,‰ˆÈa‰«≈»ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈À¿»¬»

˙ÈÊk ÔÎÂ54,ÂÈÏÚ ·MÁL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·pÓ ¿≈¿«ƒƒƒ¿«¿≈»¿≈»∆ƒ≈»»
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆÈ·ÎÏ ÌÈÏL‰L „Ú ˜ˆ·a dÁÈp‰Â¿ƒƒ»¿»≈«∆ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈

˜ˆa‰ ÈtÓ ÚbÓa ‡nËÓ55.‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ¿«≈¿«»ƒ¿≈«»≈¬≈∆»ƒ«¬»»
¯eÚM‰ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ ‰f‰ ˜ˆa‰ ÔÈ‡Â¿≈«»≈«∆»ƒ∆¿≈ƒ¿»«ƒ

‡OÓa ‡nËÓ ‰f‰56Û‡ ,BÎB˙aL ‰Ï· ˙ÈÊk ÈtÓ «∆¿«≈¿«»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈»∆¿«
BÙBÒ È¯‰ ,ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ57‡nËÏ «ƒ∆≈¿«≈¿«»¬≈¿«≈

.¯LÎ‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»¿ƒ»≈»ƒ∆¿≈

א.51) כא, אחרים.52)כריתות אוכלין של החלק אפילו 
בהמה 53) בנבלת [גם לה"ז). השלמות (ראה הנבילה של

עליו", "חישב משום טמאה, בהמה ונקט כך, הדין טהורה
רמז  רבינו מחשבה. צריכה אינה טהורה בהמה נבלת שהרי

ביארנו]. ושם ה"ג, בסוף זה דין ב.54)על עמוד שם
הנוגע.55) ובין הנבילה בין מטמא 56)החוצץ משא

ה"ז). פ"א מת טומאת (הל' נגיעה בלא פירוש,57)אפילו
למעלה  ראה חמורה. טומאה לטמא סופו בדין נכלל זה הרי

נא. הערה

.Ê˙ÈÊkÓ ˙BÁt58‰ˆÈ·k ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰L ˙n‰ ¯OaÓ »ƒ¿«ƒƒ¿««≈∆ƒ¿ƒ»»¿≈»
Ïk‰ - ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ59ÏË· È¯‰L ,‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ƒ¿»√»ƒ«…»ƒ«¬»»∆¬≈»«

Ïk‰60ÈtÓ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ïk‰ ÔÈ‡Â ;Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ «…≈∆»»»¿≈«…»ƒ∆¿≈ƒ¿≈
.BÏÏÎaL ˙n‰ ¯Oa¿««≈∆ƒ¿»

שעליו.59)שם.58) הבצק גירסת 60)אפילו היא כך
שכתוב  כמו ולא להמבי"ט) ספר' ('קרית שם בגמרא רבינו
[ולעיני  אדם" כל אצל דעתו "בטלה שלפנינו: בספרים
שמחשבה  כתב ולפיכך שלפנינו, הגירסא היתה הראב"ד
שההבדל  יוצא ומדבריו דעתו]. בטלה שהרי מועילה, אינה
הבצק  אין נבילה שבבשר הוא, המת לבשר נבילה בשר בין
מהֿשאיןֿכן  אדם, למאכל ראוי הוא כי מחשבה, צריך
המת, בשר ממולא שהיה בצק אוכל אדם שאין המת, בבשר
לא  לעצמו שכשהוא מפני מחשבתו, מועילה ואףֿעלֿפיֿכן
לבשר  כיסוי ששימש ידע ואילמלא אדם, מאכילת נפסל

השלמות). (ראה אוכלו היה המת

.Á˙ÈÊk61‡nË˙Ó Ïk‰ - ˜ˆ·a e‰tÁL ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈∆ƒ»¿»≈«…¿¿«≈
‰¯eÓÁ ‰‡ÓË62. À¿»¬»
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מפני 62)שם.61) בבצק, שנגעו וכלים אדם אפילו
ויורדת. ובוקעת ועולה בוקעת מת שטומאת

.Ë·ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï ÈÁ Ì„‡Ó ¯Oa C˙BÁ‰63Ì‡ , «≈»»≈»»«¿«¬ƒ¿∆∆ƒ
ÂÈÏÚ ·MÁ64,‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ƒ≈»»¿«¬«»»¬≈∆»ƒ«¬»»

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â65. ¿≈»ƒ∆¿≈

לענין 63) כאוכל הבשר את לעשות מועילה אינה זו מחשבה
טומאה  מקבל אינו לאדם ראוי שאינו שאוכל מפני טומאה,

שם). כריתות מס' וחישב 64)(ראה נמלך שחתכו לאחר
שהרי  מיותרות, מחשבה" "צריך המילים אדם. למאכל עליו
עוקצין  מס' המשנה לשון שנקט אלא עליו, בחישב מדובר
והכשר. מחשבה צריך וכו' האדם מן החותך ב: פ"ג,

רבינו 65) כתב וכן הכשר". "צריך וגורס מגיה איש' ה'חזון
ולענין  החי, מן הפורש בשר בדין ה"ג, למעלה בפירוש

מאליו. פורש לבין חותך בין לחלק סברא אין הכשר

.ÈÏÊBb66˙‚Ï ÏÙpL67˙b‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÓÂ »∆»«¿«»≈««ƒ∆««
‰È„na68˙ba Ò‡Ó È¯‰ -69CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe , «¿ƒ»¬≈ƒ¿«««¿ƒ»»ƒ
‰·LÁÓ70- È¯ÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï e‰ÏÚ‰Lk ÂÈÏÚ ·MÁ . «¬»»ƒ≈»»¿∆∆¡»¿«¬ƒ¿»¿ƒ

·MÁ .Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÂÈÏÚ ·MÁ È¯‰L ,‡nËÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈∆¬≈ƒ≈»»¿«¬«»»ƒ≈
˙‡ÓË ‡nË˙Ó BÈ‡ - ·ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï ÂÈÏÚ»»¿«¬ƒ¿∆∆≈ƒ¿«≈À¿«

ÌÈÏÎ‡71L¯Á Ì„‡Ï BÏÈÎ‡‰Ï ÂÈÏÚ ·MÁL ‰Ê ‰È‰ . √»ƒ»»∆∆ƒ≈»»¿«¬ƒ»»»≈≈
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔË˜Â ‰ËBL72È„k e‰eÏÚ‰ . ∆¿»»¬≈∆»∆¡¿≈

‰OÚÓ Ô‰Ï LiL ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ì„‡Ï BÏÈÎ‡‰Ï73, ¿«¬ƒ¿»»¬≈∆»≈∆≈»∆«¬∆
.‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â¿≈»∆«¬»»

קטן.66) מ"ו.67)עוף פ"ח בעיר 68)טהרות
טהור. עוף נבלת ואוכלים מרובים, נדה 69)שאוכלוסיה

ב. צריכה 70)נ, אינה טהור עוף שנבלת אףֿעלֿפי
ה"ג). סוף למעלה (ראה בכרכים שלא 71)מחשבה מפני

ה"א). פ"א למעלה (ראה אדם למאכל ייחדו
מועילה.72) אינה מועילים 73)שמחשבתם מעשיהם

נשנו  זו שבהלכה הדינים כל ומבוגר. בריא אדם כמעשה
שם.

á"ôùú'ä øééà á"é éùéù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) עצמם לטמא ומשקין אוכלין שיעור כמה יבאר

לשיעור. מצטרפים והמשקין האוכלין כל אם ודין אחרים.

ונתפחו. בגשמים הניחם או ונתמעטו בחמה שהניחם דברים
שיעורם  ולא טומאתם או שוים וטומאתם ששיעורם כל ודין

טומאתם. ולא שיעורם או

.‡‰nk2Ïk - ÔÓˆÚ ˙‡ÓËÏ ?‰‡ÓËÏ ÔÈÏÎ‡ ¯eÚL «»ƒ√»ƒ¿À¿»¿À¿««¿»»
Ïk :¯Ó‡pL .‡nË˙Ó Ïc¯Á B‡ ÌeLÓL elÙ‡ .Ô‰L∆≈¬ƒÀ¿«¿»ƒ¿«≈∆∆¡«»

‡e‰L Ïk - ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰3‡ÓË ÏÎ‡ ÔÈ‡Â . »…∆¬∆≈»≈»∆¿≈…∆»≈
Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈ„È B‡ ÔÈ˜LÓ B‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÓ¿«≈…∆«≈«¿ƒ»«ƒ«∆ƒ¿∆

d˙tÏ˜ ‡Ïa ‰ˆÈ·k4- ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ . ¿≈»¿…¿ƒ»»¿≈»≈√»ƒ¿≈ƒ
ÏÒÙ BÈ‡5‰ˆÁÓe ‰ˆÈ·k ÏÎ‡iL „Ú6ÈˆÁ e‰ÊÂ . ≈ƒ¿»«∆…«¿≈»∆¡»¿∆¬ƒ

.Ò¯t¿»

א.2) הלכה ט פרק שמיני פרשת כהנים דרשו 3)תורת
המיותרת. "כל" מהתיבה פסק 4)זאת הקשה. הקליפה

א. פג, בעירובין וקדשים.5)כחכמים תרומה מלאכול
שחכמים  נתבאר, ו הלכה הטומאות אבות מהלכות ח בפרק
משקין  שותה או טמאים אוכלין האוכל על טומאה גזרו
זו  טומאה נקראה ובגמרא ולקדשים. לתרומה טמאים,

גווייה". כתב 6)"פסול שם הטומאות אבות בהלכות
יותר. קימעא פירוש שוחקות" ומחצה "כביצה רבינו

.·ÔÈ‡nËÓe ,Ô‰L Ïk ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ˜Ln‰7ÏÎa ««¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆≈¿«¿ƒ¿»
‰Ú‚pL Ïc¯Ák ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ˙tË elÙ‡ .Ô‰L∆≈¬ƒƒ««¿ƒ¿≈ƒ¿«¿»∆»¿»
Û‡Â .e‡ÓË - ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa B‡ ÌÈÏÎa B‡ ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¬≈ƒƒ¿¿¿«
„Ú ÏÒÙ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈«∆«¿ƒ¿≈ƒƒ¿»«

˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL8.e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆≈«¿

הלוג.8)אחרים.7) רביעית שהן וחצי כביצה

.‚b‰ ˙‡ ÏÒÙÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ Ïk.˙ÈÚÈ·¯Ï ‰iÂ »««¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿…∆«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
˙‡ÓË ‡nËÏ ‰ˆÈ·ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈»¿«≈À¿«
‰hÁ elÙ‡ .‰iÂb‰ ˙‡ ÏÒÙÏ Ò¯t ÈˆÁÎÏe ,ÌÈÏÎ‡√»ƒ¿«¬ƒ¿»ƒ¿…∆«¿ƒ»¬ƒƒ»
- el‡a ‡ˆBiÎÂ ¯O·e ‰‡z ÌÚ ˜ˆa ÌÚ ÁÓ˜ ÌÚƒ∆«ƒ»≈ƒ¿≈»»»¿«≈¿≈

.Û¯ËˆÓ Ïk‰«…ƒ¿»≈

.„¯BÚ‰9¯Oaa ¯aÁÓ‰10˜¯n‰Â ,11ÔÈÏ·z‰Â12, »«¿À»«»»¿«»»¿««¿ƒ
ÏÏ‡‰Â13ÂÈÏÚ ·MÁ B˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ -14 ¿»¬»««ƒ∆ƒ¿»ƒ≈»»

‰iÁ ezËÏt B˙ˆ˜Ó ,ÂÈÏÚ ·MÁ ‡Ï B˙ˆ˜Óe15 ƒ¿»…ƒ≈»»ƒ¿»¿»««»
ÔÈkÒ ezËÏt B˙ˆ˜Óe16˙B¯aÁÓ‰ ˙BÓˆÚ‰Â - ƒ¿»¿»««ƒ¿»¬»«¿À»

ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ,¯Oaa«»»¿«ƒƒ¿«¿»«ƒƒ««¿«ƒƒ
ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ,‰ˆBp‰Â ÌÈÙk‰Â ,ÌÈÙÏh‰«¿»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ
„Á‡ Ïk - ¯Oaa ÔÈÚÏ·n‰ ÌBË¯Á‰ ÔÓe ÌÈ¯tv‰«ƒ»¿«ƒƒ««¿«À¿»ƒ«»»»∆»

‰ˆÈ·ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓe ,ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó el‡Ó17B‡ ≈≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈»
Ò¯t ÈˆÁÎÏ18. ¿«¬ƒ¿»

והאלל 9) והקופה והרוטב העור שנינו: קיז, בחולין
לטמא  מצטרפים והטלפיים והקרניים והגידין והעצמות
שנאמרו  הדינים את כאן מביא ורבינו אוכלין. טומאת

בגמרא. שנתבארו כפי לעצמו 10)במשנה כשהוא עור
דבוק  הוא אם אבל לאכילה, ראוי שאינו מפני מטמא, אינו
מפני  ומטמא, לכביצה משלימו הוא בשר מכביצה בפחות
א  פרק (עוקצין מטמאים השומרים וכל לבשר שומר שהוא

א). בגמ 11)משנה "הרוטב". כתוב: (קכ,במשנה שם רא
פירש  ורבא הבשר, מן המתמצה סמיך ציר אביי פירש א)
"מרק" וכנראה המרק) שעל השומן רש"י (פירש "שומנא"

אלה. משני אחד כרב 12)הוא שבמשנה, "קיפה" פירוש
שם. דבוקות 13)פפא שנשארו בשר של קטנות חתיכות

הפשטו. אגב א.14)בעור קכא, שם חיה 15)לאכילה.
דבוקים  בשר ושרידי העור את והשאירה הבשר את אכלה

פי 16)בו. מתחת נפלטו בסכין הבהמה את כשהפשיטו
מקצתו  א. היינו: הללו הפירושים שני נאמרו שם הסכין.
ומקצתו  חיה פלטתו מקצתו ב. חישב; לא ומקצתו חישב

להלכה. שניהם את רבינו וקיבל אוכלין.17)סכין, לטמא
אינם 18) זו בהלכה שנימנו הדברים כל הגווייה. את לפסול
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את  משלימים אבל עצמם. בפני אוכלין טומאת מקבלים
מכשיעור. פחות אחר אוכל עמהם כשיש השיעור

.‰eËÚÓ˙Â ‰nÁa ÔÁÈp‰L ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ‰ˆÈ·k19 ¿≈»√»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»««»¿ƒ¿«¬
‰Ï·p‰ ÔÓ B‡ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÔÎÂ .ÌÈ‡nËÓ ÔÈ‡ -≈»¿«¿ƒ¿≈¿«ƒƒ«≈ƒ«¿≈»

ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚÎÂ20- eËÚÓ˙Â ‰nÁa ÔÁÈp‰L ¿«¬»»ƒ«∆∆∆ƒƒ»««»¿ƒ¿«¬
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

בהם 19) נשאר ולא וצמקו השמש חום מחמת נתייבשו
הטומאות 20)כביצה. אבות מהלכות ד בפרק נתבאר

מטמאים  בתורה האמורים שרצים ששמונה ב הלכה
זו  הלכה פרטי והערות, פנים י"ג, הלכה שם (ראה בכעדשה

ו). והלכה

.Â¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ ˙ÈÊk21ÏebÙe22‰nÁa ÔÁÈp‰L ¿«ƒ≈∆¿»¿»ƒ∆ƒƒ»««»
ÌÈÓLba ÔÁÈp‰ .˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - eËÚÓ˙Â23 ¿ƒ¿«¬≈«»ƒ¬≈∆»≈ƒƒ»«¿»ƒ

eÁt˙Â24‰‡ÓËÏ ÔÈa .eÈ‰L ˙BÓÎÏ e¯ÊÁ - ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆»≈¿À¿»
‰¯eÓÁ25‰l˜ ‰‡ÓËÏ ÔÈa ,26¯eq‡Ï ÔÈa ,27. ¬»≈¿À¿»«»≈¿ƒ

התורה 21) שקבעה הזמן אחר שנשאר קדשים בשר
בשעת 22)לאכילתו. חישב הקרבן את המקריב הכהן אם

הרי  - תורה שקבעה הזמן אחר הבשר את לאכול עבודתו
עונשו  כאן שנימנו הדברים מאחד כזית והאוכל פיגול. זה

שנתמעטו.23)כרת. הכזיתים אותם בהם 24)את  ויש
ונבילה.25)כזית. אוכלין.26)מת טומאת

ותפח 27) מעיקרו מכזית פחות בגשמים הניח ואם אכילה.
סופרים. מדברי אסור לכזית עד

.ÊÌÈÏˆa ÈÏÚ28ÌÈÏˆa È·e29LÈ Ì‡ :ÔÈÏeÏÁ Ô‰L ¬≈¿»ƒ¿≈¿»ƒ∆≈¬ƒƒ≈
Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓ - ¯È¯ Ì‰a30ÔÈÏeÏÁ eÈ‰ Ì‡Â ; »∆ƒƒ¿«¬ƒ¿∆≈¿ƒ»¬ƒ

ÔÏÏÁ ˙‡ CÚÓÓ - ÌÈ˜È¯Â31. ¿≈»ƒ¿«≈∆¬»»

לקנים 28) דומים אלה עלים ח. משנה ב פרק עוקצין
סמיך. ריר ובתוכם מבצלים 29)חלולים היוצאים העלים

לקרקע. מחוברים ולכן 30)שאינם נאכל הריר שגם מפני
כביצה. לשיעור אחר 31)מצטרף כשיעור אין ואם

מטמא. אינו שמיעכו

.ÁÔÈbÙÒ ˙t32‡È‰L ˙BÓk ˙¯ÚzLÓ -33LÈ Ì‡Â . «À¿»ƒƒ¿«∆∆¿∆ƒ¿ƒ≈
ÏÏÁ da34.dÏÏÁ ˙‡ CÚÓÓ - »»»¿«≈∆¬»»

כספוג.32) הקטנים.33)נקבובי הנקבים מקום 34)עם
גדול. ריק

.ËÁt˙pL Ï‚Ú‰ ¯Oa35‰ËÚÓ˙pL ‰˜Ê ¯O·e36- ¿«»≈∆∆ƒ¿«¿«¿≈»∆ƒ¿«¬»
Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓ37. ƒ¿«¬ƒ¿∆≈

הרבה 35) אותו כשמבשלים גדל רך עגל בשר בבישול.
שם). בבישול.36)(רבינו ומתמעט מצטמק כזה בשר

ורבי 37) חייא ורבי רב כגירסת הנגיעה. בשעת כמותם כפי
א. נד, במנחות יוחנן

.ÈÌÈL˜¯˜˙n‰ „˜M‰Â ÌÈ¯Óz‰Â ÊB‚‡‰38- »¡¿«¿»ƒ¿«»≈«ƒ¿«¿¿ƒ
.Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓƒ¿«¬ƒ¿∆≈

וכשהם 38) מקשקשים אינם לחים כשהם המתקשקשים.
מקשקשים. כן ומצטמקים מתייבשים

.‡ÈB˙‡ÓhL Ïk39ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔÈÂL B¯eÚLÂ …∆À¿»¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ
Ï·‡ Ô¯eÚL ,Ô¯eÚL ‡Ï Ï·‡ ÔÈÂL Ô˙‡ÓË eÈ‰ .‰Ê∆»À¿»»»ƒ¬»…ƒ»ƒ»¬»

¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ô˙‡ÓË ‡ÏÏwk ‡nËÏ elÙ‡Â ÔÈÙ …À¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¿«≈««
Ô‰ÈLaL40¯Oa ÔB‚k ?B¯eÚL ‡ÏÂ B˙‡ÓË „ˆÈk . ∆ƒ¿≈∆≈«À¿»¿…ƒ¿¿«

˙n‰41BlL ·˜¯Â42¯Oa ÔB‚k ?B˙‡ÓË ‡ÏÂ B¯eÚL . «≈¿»»∆ƒ¿…À¿»¿¿«
‰Ï·p‰ ¯O·e ˙n‰43eÈ‰ ‡Ï Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «≈¿««¿≈»¿≈»ƒ«∆ƒ…»

‰Ï· ¯Oa ÔB‚k ,‰‡Óha ‡ÏÂ ¯eÚMa ‡Ï ÌÈÂL44 »ƒ…«ƒ¿…«À¿»¿¿«¿≈»
ı¯M‰ ¯O·e45.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L - ¿««∆∆∆≈ƒ¿»¿ƒ

הטומאה.39) הטומאה 40)חומרת הרי אומרים אנו ואין
להצטרף  לחמורה לה וראוי קלה טומאה גם כוללת החמורה
יצטרף  בשיעורים הבדל לעניין וכן לכשיעור, הקלה עם
כשיש  גדול, יותר ששיעורו זה עם קטן ששיעורו הדבר
מפני  מצטרפים? אין ולמה הגדול. השיעור כדי יחד בשניהם

טומאה. מיני שני בכזית.41)שהם בשר 42)שמטמא
מת  טומאת (הלכות חפניו במלוא ששיעורו שהרקיב, המת
טומאתן  אבל שווה, אינו שיעורם ובכן י"א). הלכה ב פרק
[ואף  ובאוהל. במשא חמורה טומאה מטמאים שניהם שווה,
בעצם  שינוי בכך אין לא, ורקב במגע מטמא שמת פי על
שלם  בכזית ליגע לו אפשר שאי מפני אלא הטומאה, חומרת
זעירים]. לפירורים התפורר הבשר שהרי חפניו, במלוא או

שבעה 43) טומאת מטמא מת אבל בכזית, מטמאים שניהם
נבילה. כן שאין מה באוהל בלי 44)ומטמא במשא מטמא

בכזית. ושיעורו מטמא 45)נגיעה ואינו בכעדשה שיעורו
במשא.

.·È‡ÓË ÏÎ‡ ÏkL ,‰ÂL Ì¯eÚL - ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒƒ»»∆∆»…∆»≈
‡nËÓ BÈ‡46‰ÂL Ì˙‡ÓËÂ ,‰ˆÈ·k ‡l‡47ÏkL , ≈¿«≈∆»¿≈»¿À¿»»»»∆»

‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ÚbÓa ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ ‡ÓË ÏÎ‡…∆»≈≈¿«≈∆»¿«»¿≈¿«≈…
Ïwk ‡nËÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ CÎÈÙÏ ,ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«≈««

ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁk ?„ˆÈk .Ô‰ÈLaL48ÈˆÁÎÂ ∆ƒ¿≈∆≈««¬ƒ≈»…∆ƒ¿«¬ƒ
Ì‡Â ,ÈL ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈa≈»…∆≈ƒ∆¿»»∆»∆¬≈∆≈ƒ¿ƒ

dÏÒt - ‰Óe¯˙a Ú‚49ÈˆÁÎÂ ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁk . »«ƒ¿»¿»»«¬ƒ≈»…∆≈ƒ¿«¬ƒ
ÈLÈÏL ‰Ê È¯‰ - ÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈa50ÔÎÂ . ≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»¬≈∆¿ƒƒ¿≈

ÈˆÁÂ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁ elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¬ƒ¬ƒ≈»…∆ƒ«¬ƒ
È¯‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL L„˜ ÏL ÈÚÈ·¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa≈»…∆¿ƒƒ∆…∆∆¿»»∆»∆¬≈

ÈÚÈ·¯ Ïk‰51. «…¿ƒƒ

אחרים.46) טומאתם 47)אוכלין חומרת האוכלין כל
אין  רביעי והשני לטומאה ראשון האחד ואפילו שווה
נגע  וזה באב נגע שזה מקרי, אלא מהותי הבדל בזה לראות

ראשון 48)בשלישי. נעשה הטומאה באב הנוגע אוכל
הלאה. וכן לטומאה שני בו הנוגע את היא 49)ועושה

בנגיעתה. אחרת תרומה פוסלת אינה אבל פסולה, עצמה
רביעי 50) שאין התרומה, את לא אבל הקודש, את ופוסל

בקודש 51)לתרומה. חמישי שאין הקודש, את פוסל ואינו
את  תופסים אנו שאין משמיענו, אדומה. בפרה אלא
כוחה  את במקצת להעלות משפיע הראשון לומר הממוצע

הרביעי. טומאת של

.‚È‰Ê ÔÏÏaL ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆ƒ¿≈»…∆≈ƒ∆¿»»∆
ÔBL‡¯ Ïk‰ - ‰Êa52Ô˜lÁ .53ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk -54. »∆«…ƒƒ¿»»∆»≈∆≈ƒ
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את  משלימים אבל עצמם. בפני אוכלין טומאת מקבלים
מכשיעור. פחות אחר אוכל עמהם כשיש השיעור

.‰eËÚÓ˙Â ‰nÁa ÔÁÈp‰L ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ‰ˆÈ·k19 ¿≈»√»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»««»¿ƒ¿«¬
‰Ï·p‰ ÔÓ B‡ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÔÎÂ .ÌÈ‡nËÓ ÔÈ‡ -≈»¿«¿ƒ¿≈¿«ƒƒ«≈ƒ«¿≈»

ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚÎÂ20- eËÚÓ˙Â ‰nÁa ÔÁÈp‰L ¿«¬»»ƒ«∆∆∆ƒƒ»««»¿ƒ¿«¬
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

בהם 19) נשאר ולא וצמקו השמש חום מחמת נתייבשו
הטומאות 20)כביצה. אבות מהלכות ד בפרק נתבאר

מטמאים  בתורה האמורים שרצים ששמונה ב הלכה
זו  הלכה פרטי והערות, פנים י"ג, הלכה שם (ראה בכעדשה

ו). והלכה

.Â¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ ˙ÈÊk21ÏebÙe22‰nÁa ÔÁÈp‰L ¿«ƒ≈∆¿»¿»ƒ∆ƒƒ»««»
ÌÈÓLba ÔÁÈp‰ .˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - eËÚÓ˙Â23 ¿ƒ¿«¬≈«»ƒ¬≈∆»≈ƒƒ»«¿»ƒ

eÁt˙Â24‰‡ÓËÏ ÔÈa .eÈ‰L ˙BÓÎÏ e¯ÊÁ - ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆»≈¿À¿»
‰¯eÓÁ25‰l˜ ‰‡ÓËÏ ÔÈa ,26¯eq‡Ï ÔÈa ,27. ¬»≈¿À¿»«»≈¿ƒ

התורה 21) שקבעה הזמן אחר שנשאר קדשים בשר
בשעת 22)לאכילתו. חישב הקרבן את המקריב הכהן אם

הרי  - תורה שקבעה הזמן אחר הבשר את לאכול עבודתו
עונשו  כאן שנימנו הדברים מאחד כזית והאוכל פיגול. זה

שנתמעטו.23)כרת. הכזיתים אותם בהם 24)את  ויש
ונבילה.25)כזית. אוכלין.26)מת טומאת

ותפח 27) מעיקרו מכזית פחות בגשמים הניח ואם אכילה.
סופרים. מדברי אסור לכזית עד

.ÊÌÈÏˆa ÈÏÚ28ÌÈÏˆa È·e29LÈ Ì‡ :ÔÈÏeÏÁ Ô‰L ¬≈¿»ƒ¿≈¿»ƒ∆≈¬ƒƒ≈
Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓ - ¯È¯ Ì‰a30ÔÈÏeÏÁ eÈ‰ Ì‡Â ; »∆ƒƒ¿«¬ƒ¿∆≈¿ƒ»¬ƒ

ÔÏÏÁ ˙‡ CÚÓÓ - ÌÈ˜È¯Â31. ¿≈»ƒ¿«≈∆¬»»

לקנים 28) דומים אלה עלים ח. משנה ב פרק עוקצין
סמיך. ריר ובתוכם מבצלים 29)חלולים היוצאים העלים

לקרקע. מחוברים ולכן 30)שאינם נאכל הריר שגם מפני
כביצה. לשיעור אחר 31)מצטרף כשיעור אין ואם

מטמא. אינו שמיעכו

.ÁÔÈbÙÒ ˙t32‡È‰L ˙BÓk ˙¯ÚzLÓ -33LÈ Ì‡Â . «À¿»ƒƒ¿«∆∆¿∆ƒ¿ƒ≈
ÏÏÁ da34.dÏÏÁ ˙‡ CÚÓÓ - »»»¿«≈∆¬»»

כספוג.32) הקטנים.33)נקבובי הנקבים מקום 34)עם
גדול. ריק

.ËÁt˙pL Ï‚Ú‰ ¯Oa35‰ËÚÓ˙pL ‰˜Ê ¯O·e36- ¿«»≈∆∆ƒ¿«¿«¿≈»∆ƒ¿«¬»
Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓ37. ƒ¿«¬ƒ¿∆≈

הרבה 35) אותו כשמבשלים גדל רך עגל בשר בבישול.
שם). בבישול.36)(רבינו ומתמעט מצטמק כזה בשר

ורבי 37) חייא ורבי רב כגירסת הנגיעה. בשעת כמותם כפי
א. נד, במנחות יוחנן

.ÈÌÈL˜¯˜˙n‰ „˜M‰Â ÌÈ¯Óz‰Â ÊB‚‡‰38- »¡¿«¿»ƒ¿«»≈«ƒ¿«¿¿ƒ
.Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓƒ¿«¬ƒ¿∆≈

וכשהם 38) מקשקשים אינם לחים כשהם המתקשקשים.
מקשקשים. כן ומצטמקים מתייבשים

.‡ÈB˙‡ÓhL Ïk39ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔÈÂL B¯eÚLÂ …∆À¿»¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ
Ï·‡ Ô¯eÚL ,Ô¯eÚL ‡Ï Ï·‡ ÔÈÂL Ô˙‡ÓË eÈ‰ .‰Ê∆»À¿»»»ƒ¬»…ƒ»ƒ»¬»

¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ô˙‡ÓË ‡ÏÏwk ‡nËÏ elÙ‡Â ÔÈÙ …À¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¿«≈««
Ô‰ÈLaL40¯Oa ÔB‚k ?B¯eÚL ‡ÏÂ B˙‡ÓË „ˆÈk . ∆ƒ¿≈∆≈«À¿»¿…ƒ¿¿«

˙n‰41BlL ·˜¯Â42¯Oa ÔB‚k ?B˙‡ÓË ‡ÏÂ B¯eÚL . «≈¿»»∆ƒ¿…À¿»¿¿«
‰Ï·p‰ ¯O·e ˙n‰43eÈ‰ ‡Ï Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «≈¿««¿≈»¿≈»ƒ«∆ƒ…»

‰Ï· ¯Oa ÔB‚k ,‰‡Óha ‡ÏÂ ¯eÚMa ‡Ï ÌÈÂL44 »ƒ…«ƒ¿…«À¿»¿¿«¿≈»
ı¯M‰ ¯O·e45.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L - ¿««∆∆∆≈ƒ¿»¿ƒ

הטומאה.39) הטומאה 40)חומרת הרי אומרים אנו ואין
להצטרף  לחמורה לה וראוי קלה טומאה גם כוללת החמורה
יצטרף  בשיעורים הבדל לעניין וכן לכשיעור, הקלה עם
כשיש  גדול, יותר ששיעורו זה עם קטן ששיעורו הדבר
מפני  מצטרפים? אין ולמה הגדול. השיעור כדי יחד בשניהם

טומאה. מיני שני בכזית.41)שהם בשר 42)שמטמא
מת  טומאת (הלכות חפניו במלוא ששיעורו שהרקיב, המת
טומאתן  אבל שווה, אינו שיעורם ובכן י"א). הלכה ב פרק
[ואף  ובאוהל. במשא חמורה טומאה מטמאים שניהם שווה,
בעצם  שינוי בכך אין לא, ורקב במגע מטמא שמת פי על
שלם  בכזית ליגע לו אפשר שאי מפני אלא הטומאה, חומרת
זעירים]. לפירורים התפורר הבשר שהרי חפניו, במלוא או

שבעה 43) טומאת מטמא מת אבל בכזית, מטמאים שניהם
נבילה. כן שאין מה באוהל בלי 44)ומטמא במשא מטמא

בכזית. ושיעורו מטמא 45)נגיעה ואינו בכעדשה שיעורו
במשא.

.·È‡ÓË ÏÎ‡ ÏkL ,‰ÂL Ì¯eÚL - ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒƒ»»∆∆»…∆»≈
‡nËÓ BÈ‡46‰ÂL Ì˙‡ÓËÂ ,‰ˆÈ·k ‡l‡47ÏkL , ≈¿«≈∆»¿≈»¿À¿»»»»∆»

‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ÚbÓa ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ ‡ÓË ÏÎ‡…∆»≈≈¿«≈∆»¿«»¿≈¿«≈…
Ïwk ‡nËÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ CÎÈÙÏ ,ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«≈««

ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁk ?„ˆÈk .Ô‰ÈLaL48ÈˆÁÎÂ ∆ƒ¿≈∆≈««¬ƒ≈»…∆ƒ¿«¬ƒ
Ì‡Â ,ÈL ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈa≈»…∆≈ƒ∆¿»»∆»∆¬≈∆≈ƒ¿ƒ

dÏÒt - ‰Óe¯˙a Ú‚49ÈˆÁÎÂ ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁk . »«ƒ¿»¿»»«¬ƒ≈»…∆≈ƒ¿«¬ƒ
ÈLÈÏL ‰Ê È¯‰ - ÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈa50ÔÎÂ . ≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»¬≈∆¿ƒƒ¿≈

ÈˆÁÂ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁ elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¬ƒ¬ƒ≈»…∆ƒ«¬ƒ
È¯‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL L„˜ ÏL ÈÚÈ·¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa≈»…∆¿ƒƒ∆…∆∆¿»»∆»∆¬≈

ÈÚÈ·¯ Ïk‰51. «…¿ƒƒ

אחרים.46) טומאתם 47)אוכלין חומרת האוכלין כל
אין  רביעי והשני לטומאה ראשון האחד ואפילו שווה
נגע  וזה באב נגע שזה מקרי, אלא מהותי הבדל בזה לראות

ראשון 48)בשלישי. נעשה הטומאה באב הנוגע אוכל
הלאה. וכן לטומאה שני בו הנוגע את היא 49)ועושה

בנגיעתה. אחרת תרומה פוסלת אינה אבל פסולה, עצמה
רביעי 50) שאין התרומה, את לא אבל הקודש, את ופוסל

בקודש 51)לתרומה. חמישי שאין הקודש, את פוסל ואינו
את  תופסים אנו שאין משמיענו, אדומה. בפרה אלא
כוחה  את במקצת להעלות משפיע הראשון לומר הממוצע

הרביעי. טומאת של

.‚È‰Ê ÔÏÏaL ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆ƒ¿≈»…∆≈ƒ∆¿»»∆
ÔBL‡¯ Ïk‰ - ‰Êa52Ô˜lÁ .53ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk -54. »∆«…ƒƒ¿»»∆»≈∆≈ƒ
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- ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ [BÓˆÚÏ ‰ÊÂ] BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÙ»«∆¿«¿¿∆¿«¿«ƒ»∆¿»
e‰eÏÒt55ÈL e‰e‡OÚ - „Á‡k Ô‰ÈL eÏÙ .56. ¿»»¿¿≈∆¿∆»¬»≈ƒ

ראשון.52) של שלם שיעור כאן שיש לשני 53)מפני
כשיעור.54)חלקים. לבדו בראשון אין שהרי

שאתה 55) מקום בכל אחרים. פוסל ואינו שלישי נעשה
פוסל  ואינו מטמא שאינו הכוונה פסול, של ההגדרה  מוצא

של 56)אחרים. שלם בשיעור אחת בבת נגע שהרי
ראשון.

.„ÈÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆≈ƒ¿≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»
Ô‰Ó „Á‡ Ïk - Ô˜lÁ .ÈL Ïk‰ È¯‰ - ‰Êa ‰Ê∆»∆¬≈«…≈ƒƒ¿»»∆»≈∆
ÏL ¯kk ÏÚ [BÓˆÚÏ ‰ÊÂ] BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÙ .ÈLÈÏL¿ƒƒ»«∆¿«¿¿∆¿«¿«ƒ»∆
,e‰eÏÒt - „Á‡k Ô‰ÈL eÏÙ .e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Óe¯z¿»…¿»»¿¿≈∆¿∆»¿»

.ÈLÈÏL e‰e‡OÚL ÈtÓƒ¿≈∆¬»¿ƒƒ

.ÂËÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆ƒ¿≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»
ÔBL‡¯ - ‰Êa ‰Ê57,ÈL ‰ÊÂ ÈL ‰Ê - Ô˜lÁ . ∆»∆ƒƒ¿»∆≈ƒ¿∆≈ƒ

.ÈL ‰OÚ ÔBL‡¯a Ú‚pL ÈLÈÏM‰L∆«¿ƒƒ∆»«»ƒ«¬»≈ƒ

כראשון.57) כולו

.ÊËÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLÎÂ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLkƒ¿≈≈ƒ…∆ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ…∆
„Á‡ Ïk - ÌÈLÏ Ô˜lÁ .ÔBL‡¯ Ïk‰ - ÔÏÏaL ÈL≈ƒ∆¿»»«…ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ»∆»
- ‰Úa¯‡Ï B‡ ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ Ô˜lÁ .ÔBL‡¯ Ô‰Ó≈∆ƒƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»»
ÈzLÎÂ ÈL ÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLk ÔÎÂ .ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk»∆»≈∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒ…∆≈ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈLÏ Ô˜lÁ .ÈL Ïk‰ - ÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ÌÈˆÈa≈ƒ…∆¿ƒƒ∆¿»»«…≈ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ
Ïk È¯‰ - ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏ ;ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk -»∆»≈∆≈ƒƒ¿»¿«¿»»¬≈»

.ÈLÈÏL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿ƒƒ

á"ôùú'ä øééà â"é ÷"ù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מי 1) דינם. ומה ושומריהם האוכלין ידות הן מה יבאר

אם  זה ולא זה לא או יד ולא שומר שומר, ואינו יד שהוא
או  ידות לו יש אם לגת הבוצר ומצטרף. ומטמא מתטמא
שומר  ודין בגורן. שבססם האוכלין וידות לסיכוך, הקוצר
ודין  ומצטרפים. שמטמאין והגרעינים והקליפות שומר ע"ג
או  מצטרפים שאינם או ומצטרפין ומטמאים המתטמאים

מצטרפים. ולא מטמאים ולא מתטמאים שאין

.‡ÌÈÏÎ‡‰ ˙B„È2ÔÈÎeÓq‰ ÔÈk¯‰ ÌÈˆÚ‰ Ô‰ - ¿»√»ƒ≈»≈ƒ»«ƒ«¿ƒ
ÏÎ‡‰L ÏÎ‡Ï3‰ ÔÓ Ô‰a ‰Ï˙Èˆ˜Ú BÓk ,ÔÏÈ‡ »…∆∆»…∆ƒ¿∆»∆ƒ»ƒ»¿À¿≈

ÏBkL‡‰ ˙ˆ˜e ÌÈqb‡‰Â ÌÈ‡z‰4ÌÈÈÚ¯b‰ ÔÎÂ , «¿≈ƒ¿»¬«ƒ¿«»∆¿¿≈««¿ƒƒ
È¯ÓBLÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ ÏÎ‡‰L ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»…∆»ƒ»∆¿¿≈
.ez¯ÓBL ‡È‰L ÏÎ‡‰ ÏÚL ‰tÏw‰ Ô‰ - ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ≈«¿ƒ»∆«»…∆∆ƒ¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ5. ¿≈…«≈»∆

מ"א.2) פ"א בהלכה 4)הפרי.3)עוקצין לקמן יבואר
ובהלכות 5)כ. המונחים, את רבינו מבאר זו בהלכה

דיניהם. יבוארו הבאות

.·„È ‡e‰L Ïk6‡ÏÂ ‡nËÓe ‡nË˙Ó - ¯ÓBL BÈ‡Â …∆»¿≈≈ƒ¿«≈¿«≈¿…

Û¯ËˆÓ7- „È BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÓBL ‡e‰L ÏÎÂ ; ƒ¿»≈¿…∆≈««ƒ∆≈»
‡ÏÂ ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡L ÏÎÂ ;Û¯ËˆÓe ‡nË˙Óe ‡nËÓ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿…∆≈…≈¿…
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‡nËÓ ‡ÏÂ ‡nË˙Ó BÈ‡ - „È»≈ƒ¿«≈¿…¿«≈¿≈»ƒ«

Û¯ËˆÓ BÈ‡L8BÈ‡Â ‡nËÓe ‡nË˙Ó „ˆÈk . ∆≈ƒ¿»≈≈«ƒ¿«≈¿«≈¿≈
ÏÎ‡‰ ‡ÓË - „ia ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡L ?Û¯ËˆÓƒ¿»≈∆ƒ»¿»À¿»«»ƒ¿»»…∆

Ba ÈeÏz‰9„i‰ ‡ÓË - ÏÎ‡a ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡Â ;10; «»¿ƒ»¿»À¿»»…∆ƒ¿»«»
‰ˆÈ·ÎÏ BÓÈÏL‰Ï ÏÎ‡‰ ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ „i‰ ÔÈ‡Â11B‡ ¿≈«»ƒ¿»∆∆ƒ»…∆¿«¿ƒƒ¿≈»

Ò¯t ÈˆÁÎÏ12Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÓBL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬ƒ¿»¬»ƒ»»≈¬≈∆ƒ¿»≈
.Ò¯t ÈˆÁÎÏe ‰ˆÈ·ÎÏƒ¿≈»¿«¬ƒ¿»

זו.7)שם.6) בהלכה לקמן שלמדנו 8)יתבאר מכיוון
יש  מצטרף, אינו ואףֿעלֿפיֿכן ומטמא, שמיטמא ביד
אינו  ומטמא מיטמא שאינו שהדבר בקלֿוחומר ללמוד
שאינו  במשנה נאמר לא למה לתרץ רבינו [כותב מצטרף.
לומר"]. צריך "ואין וכתב: הדגיש ולפיכך מצטרף,

"מטמא".9) "מתטמא".10)היינו למדנו 11)היינו
כביצה. בו אין אם אחרים מטמא אינו שאוכל הקודם, בפרק
- היד בלי - עצמו באוכל אין שאם כאן, רבינו ומשמיענו
השיעור. את להשלים היד את מצרפים אין שלם, כזית

ראה 12) בתרומה, מלאכול האוכלו האדם את לפסול
ושומר  יד דיני למדו א קיח, בחולין ה"א. פ"ד למעלה

מהמקרא.

.‚ÌLk13¯LÎ‰Ï „È LÈ Ck ,‰‡ÓËÏ „iL14Ì‡L . ¿≈∆»¿À¿»»≈»¿∆¿≈∆ƒ
Ba ÈeÏz‰ ÏÎ‡‰ Ïk ¯LÎ‰ - „i‰ ¯LÎ‰15„È LÈÂ . À¿««»À¿«»»…∆«»¿≈»

˙ÈÊkÓ ˙BÁÙÏ16ÏBÙkÓ ˙BÁÙÏ ¯ÓBL LÈÂ .17¯ÓBLÂ . ¿»ƒ¿«ƒ¿≈≈¿»ƒ¿¿≈
B˜lÁL18ÏÎ‡‰ ÌÚ Û¯ËˆÓ BÈ‡ -19. ∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»…∆

ב.13) קיח, מקבל 14)חולין אינו שאוכל כבר, נתבאר
שנמנו  המשקין משבעת באחד הורטב שלא זמן כל טומאה

ה"ב). (פ"א שם.15)למעלה יוחנן הכוונה 16)כר'
ה"א) בפ"ד (למעלה רבינו לדעת בהתאם עצמו, לטומאת
יד). אין ד"ה שם 'תוספות' (ראה שהן בכל עצמם שטומאת

מכפול.17) לפחות יד שאין משמע מלשונו שם. יוחנן כר'
ד"ה  שם רש"י (ראה זית כחצי בו ואין שעועית, מין = פול

יוחנן). ב.18)ור' קיט, בפני 19)שם חלק שכל מכיוון
שמירה. כדי בו אין עצמו

.„ÔÈpÓe20È¯ÓBLÏ21ÌÚ ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰L ÔÈÏÎ‡ ƒ«ƒ¿¿≈√»ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ
Ú¯Ê Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ?Ô‰a ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿∆≈¿À»ƒ»∆∆∆¡««»∆«

Ú¯fÈ ¯L‡ Úe¯Ê22ÔÈ‡ÈˆBÓ Ì„‡ ÈaL C¯„k - ≈«¬∆ƒ»≈«¿∆∆∆¿≈»»ƒƒ
Ô‰È¯BÚOa ÌÈhÁ :‰ÚÈ¯ÊÏ23Ô‰ÈtÏ˜a ÌÈ¯BÚOe ƒ¿ƒ»ƒƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈∆

.ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Ô‰ÈtÏ˜a ÌÈL„ÚÂ«¬»ƒƒ¿ƒ≈∆¿«ƒƒ¿»«¿ƒ

ב.20) קיז, רומי.21)שם ודפוס תימן כת"י ע"פ
לשמורי. "ונפל 22)בדפוסים: כתוב: שלאחריו ובפסוק

לכם". הוא טמא עליו, לפרש 23)מנבלתם יודע אינני
רבינו  וגם בקליפתה, חיטה כתוב שם בגמרא זו. תיבה
שהשין  להניח [יש כך. גורס מ"א פ"א לעוקצין בפירושו
לחיטה  קליפה אין כי "בעוריהן" לקרוא ויש מיותרת,
שאיֿאפשר  דקיק עור אלא עדשים, או לשעורים בדומה
ומלשונו  וניפוי. טחינה בלי שבחיטה הקמח מגוש להפרידו
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שהכוונה  משמע קליפת, ד"ה ב ע, במנחות רש"י של
אגב  ונופלת הדישה לפני בה טמונה שהחיטה לקליפה

דישה].

.‰˙B„ÈÏ ÔÈpÓe24˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ ƒ«ƒƒ»√»ƒ∆≈ƒ¿«¿¿«¿
ÌÎÏ ‡e‰ ‡ÓË :¯Ó‡pL ?ÔÈÏÎ‡‰ ÌÚ ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk¿∆≈¿À»ƒƒ»√»ƒ∆∆¡«»≈»∆

ÌÎÈÎ¯ˆaL ÏÎÏ -25. ¿…∆¿»¿≈∆

א.24) קיח, עם 25)חולין בקשר לכם הנצרך דבר כל
אוכל. אותו

.Â¯ˆBa‰26˙bÏ27C¯ˆ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,˙B„È BÏ ÔÈ‡ - «≈««≈»∆¬≈≈…∆
ÈtÓ ,„ia‰˜Ln‰ ˙‡ ıˆBnL28. «»ƒ¿≈∆≈∆««¿∆

ב.26) יג, בגת 27)סוכה אותם לדרוך כדי ענבים הקוטף
יין. רוצה 28)לעשיית האדם אין ולפיכך יין, סופגת היד

בו.

.Ê¯ˆBw‰29CekÒÏ30˙B„È BÏ ÔÈ‡ -31BÈ‡ È¯‰L , «≈¿ƒ≈»∆¬≈≈
.„iÏ CÈ¯»̂ƒ«»

סוכתו.30)שם.29) בו שם.31)לסכך מנשיא כרב

.Á˙B„È Ïk32ÔÒÒaL ÔÈÏÎ‡‰33.ÔÈ¯B‰Ë - Ô¯ba »¿»√»ƒ∆¿»»«…∆¿ƒ

מ"ה.32) פ"ג בוססו 33)עוקצין מלשון ורצצן, "מכתתן
יוחנן  כר' שם). בפירושו (רבינו יח)" סג, (ישעיה מקדשך

א. יד, בסוכה

.Ë‰‚ÈÒt34dw¯L ÏBkL‡ ÏL35Ì‡Â .‰¯B‰Ë - ¿ƒ»∆∆¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ
¯b¯b da ¯izL36¯b¯‚ B˙B‡Ï „È BÊ È¯‰ - „Á‡ ƒ¿«≈»«¿≈∆»¬≈»¿«¿≈

ÔÎÂ .‰‡ÓË ˙Ïa˜Óe37‰¯Óz ËÈ·¯L38- Bw¯L ¿«∆∆À¿»¿≈«¿ƒ¿»»∆ƒ¿
ËÈ·¯L ÔÎÂ .‡ÓË - ˙Á‡ ‰¯Óz Ba ¯iL .¯B‰Ë»ƒ≈¿»»««»≈¿≈«¿ƒ

˙BiË˜39Ïa˜Ó - „Á‡ ¯b¯‚ Ba ¯iL .¯B‰Ë - Bw¯L ƒ¿ƒ∆ƒ¿»ƒ≈«¿≈∆»¿«≈
.‰‡ÓËÀ¿»

של 34) האמצעית משידרה היוצא קטן ענבים אשכול
בו. תלויים וענבים הענבים 35)האשכול, את ממנה הוריד

שם). תלויות 38)שם.37)ענב.36)(משנה תמרים
גדולה  שידרה ענבים, לאשכולות דומה באופן בדקל,
ענפים  כעין צומחים וממנה לאילן, ישר מחוברת מרכזית
"שרביטים". ונקראים בהם מחוברות שהתמרים קטנים

אבל 39) לאכילה, ראויים שאינם בשרביטים המדובר שם.
שלא  זמן כל לאכילה ראויים וכדומה אפונה שרביטי

אוכל. בתורת טומאה ומקבלים נתייבשו,

.ÈÌÏBÚÏ40¯ÓBL Èab ÏÚ ¯ÓBL ÔÈ‡41¯ÓBL ‡l‡ , ¿»≈≈««≈≈∆»≈
.BnÚ ·LÁp‰ ‡e‰ ÏÎ‡Ï CeÓq‰ „·Ïa „Á‡∆»ƒ¿««»»…∆«∆¿»ƒ

ב.40) קיט, גבי 41)חולין שעל הירוקה הקליפה כגון
האגוז. קליפת

.‡ÈLÏL42˙ÈÓÈt :Ïˆ·a ˙BtÏ˜43‰ÓÏL ÔÈa - »¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈¿≈»
‰¯e„˜ ÔÈa44˙Ù¯ËˆÓ45˙ÈÚˆÓ‡ ;46‰ÓÏL - ≈¿»ƒ¿»∆∆∆¿»ƒ¿≈»

˙Ù¯ËˆÓ47˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ ‰¯e„˜ ,48ÔÈa - ‰BˆÈÁ‰ ; ƒ¿»∆∆¿»≈»ƒ¿»∆∆«ƒ»≈
‰¯B‰Ë Ck ÔÈ·e Ck49. »≈»¿»

מ"ד.42) פ"ב הבצל.43)עוקצין של הלבן בשר
נקובה.44) מובן 45)חתוכה, אוכל. עצמה שהיא מפני

ונקט  צירוף. צריכה ואינה עצמה, מחמת מיטמאה שהיא
הבאים. הדינים משום צירוף, שאינה 46)לשון קליפה

אותה. מקיפה (חיצונה) שניה וקליפה מדין 47)נאכלת,
ונקלפת 48)שומר. הבצל, על שומרת אינה חתוכה קליפה

בידים. משמוש גבי 49)אגב על שומר שאין מפני א.
כר' פסק בה. כשנוגעים ליפול נוחה שהיא מפני ב. שומר;
"ואין  שם: שמסיים בפירושו עצמו מדברי בו וחזר יהודה,
תנאֿקמא? נגד יהודה כר' פסק ולמה יהודה". כר' הלכה
(כסףֿ דבריו על הגמרא מסתמכת ב) (קיט, שבחולין מפני

משנה).

.·ÈÔÈtÏw‰ Ïk50,˙BÙ¯ËˆÓe ˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó »«¿ƒƒƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿
ÔÈÏBt ÈtÏ˜ .¯ÓBL Ô‰L ÈtÓ51ÔÈÒBÓ¯e˙Â52- Ô˜¯Ê : ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿»»

¯‡L Ì‡Â .ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒk ,˙B‡nË˙Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿¿»»»√»ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿«
ÏÎ‡ Ô‰aÔBÙÙÏÓ ÈtÏ˜ .ÔÈ‡nË˙Ó Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa -53, »∆…∆≈»≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿»¿

ÔBÙÙÏn‰ CBzÓ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡54˙B‡nË˙Ó - ««ƒ∆≈»∆ƒ«¿»¿ƒ¿«¿
ÌÈ¯BÚO‰ .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË55Ô˙tÏ˜ - ÔÈL·È Ô‰L ÔÓÊa , À¿«√»ƒ«¿ƒƒ¿«∆≈¿≈ƒ¿ƒ»»

˙Ù¯ËˆÓ56.˙Ù¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÁÏ Ô‰L ÔÓÊ·e ,Ô‰nÚ ƒ¿»∆∆ƒ»∆ƒ¿«∆≈«ƒ≈ƒ¿»∆∆
.˙Ù¯ËˆÓ d˙tÏ˜ - ‰L·È ÔÈa ‰ÁÏ ÔÈa ,‰hÁ‰ Ï·‡¬»«ƒ»≈«»≈¿≈»¿ƒ»»ƒ¿»∆∆

שם.50) ה"ג.51)עוקצין פ"ב עוקצין מין 52)תוספתא
ואוכלים  ששולקים אדם בני יש הט"ו). פ"א (ראה קטנית

אלו. מאוד,54)שם.53)קליפות דקה קליפה שקלף
עצמו. המלפפון מבשר כלום עליה נשאר ולא

מצטרפת".55) אינה קלופה שאינה שעורה ב: ע, במנחות
ישמעאל  ר' דבי תנא של מהדרשה זו ברייתא על והקשו
הא  בלחות, (כאן) "הא ותירצו ד, בהלכה למעלה המובאה
מצטרפות. יבשות מצטרפות, אין לחות פירוש, ביבשות".
ששעורה  מפני טעמו ואולי זה. הבדל של טעמו נתבאר ולא
אינן  יבשות להיפך: מפרש שם [רש"י בנקל. מתקלפת רכה
ראויות  לחות אבל לאכילה, ראויות שאינן מפני מצטרפות

ומצטרפות]. ה"ד.56)לאכילה למעלה ראה

.‚ÈÔÈÈÚ¯b‰ Ïk57‡ÏÂ ˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó »««¿ƒƒƒ¿«¿¿«¿¿…
˙BÙ¯ËˆÓ58·Ë¯‰ ˙BÈÚ¯bÓ ıeÁ ,59ÏL Ï·‡ ; ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»…∆¬»∆

.˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ - ‰L·È ‰¯Óz¿»»¿≈»≈»ƒ¿»∆∆

מ"ב.57) פ"ב (ראה 58)עוקצין כשומר ולא כיד נידונים
את 59)ה"ב). תוציא ואם ולחה. צעירה רטובה, תמרה

(רבינו  ומצטרף כשומר הגרעין דין ולפיכך תתקלקל, גרעינה
למשנה). בפירושו

.„ÈÏ˙BÁ‰60·Ë¯ ÏL ‰ÈÚ¯b‰ ÏÚL61ÔÈ‡ - «»∆«««¿ƒ»∆…∆≈
Û¯ËˆÓ62Û¯ËˆÓ - ‰L·È‰ ˙ÈÚ¯b ÏÚLÂ ,63ÈtÓ ; ƒ¿»≈¿∆««¿ƒ««¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈

ÏÎ‡k ·LÁ ,ÏÎ‡a ˜e·„ ‡e‰L64. ∆»»…∆∆¿»¿…∆

גרעינה.60) לבין התמרה בשר בין המבדיל דק קרום
ד): טז, (יחזקאל המקרא מלשון ליפוף, משמעותו "חותל"

חתלת". לא  לחה.61)"והחתל תמרה משום 62)של
שביארנו. כמו הגרעין, אלא הפרי על שומר הוא שלא

שומר.63) שאינו עצמו 64)אףֿעלֿפי שהוא משמע,
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שהכוונה  משמע קליפת, ד"ה ב ע, במנחות רש"י של
אגב  ונופלת הדישה לפני בה טמונה שהחיטה לקליפה

דישה].

.‰˙B„ÈÏ ÔÈpÓe24˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ ƒ«ƒƒ»√»ƒ∆≈ƒ¿«¿¿«¿
ÌÎÏ ‡e‰ ‡ÓË :¯Ó‡pL ?ÔÈÏÎ‡‰ ÌÚ ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk¿∆≈¿À»ƒƒ»√»ƒ∆∆¡«»≈»∆

ÌÎÈÎ¯ˆaL ÏÎÏ -25. ¿…∆¿»¿≈∆

א.24) קיח, עם 25)חולין בקשר לכם הנצרך דבר כל
אוכל. אותו

.Â¯ˆBa‰26˙bÏ27C¯ˆ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,˙B„È BÏ ÔÈ‡ - «≈««≈»∆¬≈≈…∆
ÈtÓ ,„ia‰˜Ln‰ ˙‡ ıˆBnL28. «»ƒ¿≈∆≈∆««¿∆

ב.26) יג, בגת 27)סוכה אותם לדרוך כדי ענבים הקוטף
יין. רוצה 28)לעשיית האדם אין ולפיכך יין, סופגת היד

בו.

.Ê¯ˆBw‰29CekÒÏ30˙B„È BÏ ÔÈ‡ -31BÈ‡ È¯‰L , «≈¿ƒ≈»∆¬≈≈
.„iÏ CÈ¯»̂ƒ«»

סוכתו.30)שם.29) בו שם.31)לסכך מנשיא כרב

.Á˙B„È Ïk32ÔÒÒaL ÔÈÏÎ‡‰33.ÔÈ¯B‰Ë - Ô¯ba »¿»√»ƒ∆¿»»«…∆¿ƒ

מ"ה.32) פ"ג בוססו 33)עוקצין מלשון ורצצן, "מכתתן
יוחנן  כר' שם). בפירושו (רבינו יח)" סג, (ישעיה מקדשך

א. יד, בסוכה

.Ë‰‚ÈÒt34dw¯L ÏBkL‡ ÏL35Ì‡Â .‰¯B‰Ë - ¿ƒ»∆∆¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ
¯b¯b da ¯izL36¯b¯‚ B˙B‡Ï „È BÊ È¯‰ - „Á‡ ƒ¿«≈»«¿≈∆»¬≈»¿«¿≈

ÔÎÂ .‰‡ÓË ˙Ïa˜Óe37‰¯Óz ËÈ·¯L38- Bw¯L ¿«∆∆À¿»¿≈«¿ƒ¿»»∆ƒ¿
ËÈ·¯L ÔÎÂ .‡ÓË - ˙Á‡ ‰¯Óz Ba ¯iL .¯B‰Ë»ƒ≈¿»»««»≈¿≈«¿ƒ

˙BiË˜39Ïa˜Ó - „Á‡ ¯b¯‚ Ba ¯iL .¯B‰Ë - Bw¯L ƒ¿ƒ∆ƒ¿»ƒ≈«¿≈∆»¿«≈
.‰‡ÓËÀ¿»

של 34) האמצעית משידרה היוצא קטן ענבים אשכול
בו. תלויים וענבים הענבים 35)האשכול, את ממנה הוריד

שם). תלויות 38)שם.37)ענב.36)(משנה תמרים
גדולה  שידרה ענבים, לאשכולות דומה באופן בדקל,
ענפים  כעין צומחים וממנה לאילן, ישר מחוברת מרכזית
"שרביטים". ונקראים בהם מחוברות שהתמרים קטנים

אבל 39) לאכילה, ראויים שאינם בשרביטים המדובר שם.
שלא  זמן כל לאכילה ראויים וכדומה אפונה שרביטי

אוכל. בתורת טומאה ומקבלים נתייבשו,

.ÈÌÏBÚÏ40¯ÓBL Èab ÏÚ ¯ÓBL ÔÈ‡41¯ÓBL ‡l‡ , ¿»≈≈««≈≈∆»≈
.BnÚ ·LÁp‰ ‡e‰ ÏÎ‡Ï CeÓq‰ „·Ïa „Á‡∆»ƒ¿««»»…∆«∆¿»ƒ

ב.40) קיט, גבי 41)חולין שעל הירוקה הקליפה כגון
האגוז. קליפת

.‡ÈLÏL42˙ÈÓÈt :Ïˆ·a ˙BtÏ˜43‰ÓÏL ÔÈa - »¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈¿≈»
‰¯e„˜ ÔÈa44˙Ù¯ËˆÓ45˙ÈÚˆÓ‡ ;46‰ÓÏL - ≈¿»ƒ¿»∆∆∆¿»ƒ¿≈»

˙Ù¯ËˆÓ47˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ ‰¯e„˜ ,48ÔÈa - ‰BˆÈÁ‰ ; ƒ¿»∆∆¿»≈»ƒ¿»∆∆«ƒ»≈
‰¯B‰Ë Ck ÔÈ·e Ck49. »≈»¿»

מ"ד.42) פ"ב הבצל.43)עוקצין של הלבן בשר
נקובה.44) מובן 45)חתוכה, אוכל. עצמה שהיא מפני

ונקט  צירוף. צריכה ואינה עצמה, מחמת מיטמאה שהיא
הבאים. הדינים משום צירוף, שאינה 46)לשון קליפה

אותה. מקיפה (חיצונה) שניה וקליפה מדין 47)נאכלת,
ונקלפת 48)שומר. הבצל, על שומרת אינה חתוכה קליפה

בידים. משמוש גבי 49)אגב על שומר שאין מפני א.
כר' פסק בה. כשנוגעים ליפול נוחה שהיא מפני ב. שומר;
"ואין  שם: שמסיים בפירושו עצמו מדברי בו וחזר יהודה,
תנאֿקמא? נגד יהודה כר' פסק ולמה יהודה". כר' הלכה
(כסףֿ דבריו על הגמרא מסתמכת ב) (קיט, שבחולין מפני

משנה).

.·ÈÔÈtÏw‰ Ïk50,˙BÙ¯ËˆÓe ˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó »«¿ƒƒƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿
ÔÈÏBt ÈtÏ˜ .¯ÓBL Ô‰L ÈtÓ51ÔÈÒBÓ¯e˙Â52- Ô˜¯Ê : ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿»»

¯‡L Ì‡Â .ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒk ,˙B‡nË˙Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿¿»»»√»ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿«
ÏÎ‡ Ô‰aÔBÙÙÏÓ ÈtÏ˜ .ÔÈ‡nË˙Ó Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa -53, »∆…∆≈»≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿»¿

ÔBÙÙÏn‰ CBzÓ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡54˙B‡nË˙Ó - ««ƒ∆≈»∆ƒ«¿»¿ƒ¿«¿
ÌÈ¯BÚO‰ .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË55Ô˙tÏ˜ - ÔÈL·È Ô‰L ÔÓÊa , À¿«√»ƒ«¿ƒƒ¿«∆≈¿≈ƒ¿ƒ»»

˙Ù¯ËˆÓ56.˙Ù¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÁÏ Ô‰L ÔÓÊ·e ,Ô‰nÚ ƒ¿»∆∆ƒ»∆ƒ¿«∆≈«ƒ≈ƒ¿»∆∆
.˙Ù¯ËˆÓ d˙tÏ˜ - ‰L·È ÔÈa ‰ÁÏ ÔÈa ,‰hÁ‰ Ï·‡¬»«ƒ»≈«»≈¿≈»¿ƒ»»ƒ¿»∆∆

שם.50) ה"ג.51)עוקצין פ"ב עוקצין מין 52)תוספתא
ואוכלים  ששולקים אדם בני יש הט"ו). פ"א (ראה קטנית

אלו. מאוד,54)שם.53)קליפות דקה קליפה שקלף
עצמו. המלפפון מבשר כלום עליה נשאר ולא

מצטרפת".55) אינה קלופה שאינה שעורה ב: ע, במנחות
ישמעאל  ר' דבי תנא של מהדרשה זו ברייתא על והקשו
הא  בלחות, (כאן) "הא ותירצו ד, בהלכה למעלה המובאה
מצטרפות. יבשות מצטרפות, אין לחות פירוש, ביבשות".
ששעורה  מפני טעמו ואולי זה. הבדל של טעמו נתבאר ולא
אינן  יבשות להיפך: מפרש שם [רש"י בנקל. מתקלפת רכה
ראויות  לחות אבל לאכילה, ראויות שאינן מפני מצטרפות

ומצטרפות]. ה"ד.56)לאכילה למעלה ראה

.‚ÈÔÈÈÚ¯b‰ Ïk57‡ÏÂ ˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó »««¿ƒƒƒ¿«¿¿«¿¿…
˙BÙ¯ËˆÓ58·Ë¯‰ ˙BÈÚ¯bÓ ıeÁ ,59ÏL Ï·‡ ; ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»…∆¬»∆

.˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ - ‰L·È ‰¯Óz¿»»¿≈»≈»ƒ¿»∆∆

מ"ב.57) פ"ב (ראה 58)עוקצין כשומר ולא כיד נידונים
את 59)ה"ב). תוציא ואם ולחה. צעירה רטובה, תמרה

(רבינו  ומצטרף כשומר הגרעין דין ולפיכך תתקלקל, גרעינה
למשנה). בפירושו

.„ÈÏ˙BÁ‰60·Ë¯ ÏL ‰ÈÚ¯b‰ ÏÚL61ÔÈ‡ - «»∆«««¿ƒ»∆…∆≈
Û¯ËˆÓ62Û¯ËˆÓ - ‰L·È‰ ˙ÈÚ¯b ÏÚLÂ ,63ÈtÓ ; ƒ¿»≈¿∆««¿ƒ««¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈

ÏÎ‡k ·LÁ ,ÏÎ‡a ˜e·„ ‡e‰L64. ∆»»…∆∆¿»¿…∆

גרעינה.60) לבין התמרה בשר בין המבדיל דק קרום
ד): טז, (יחזקאל המקרא מלשון ליפוף, משמעותו "חותל"

חתלת". לא  לחה.61)"והחתל תמרה משום 62)של
שביארנו. כמו הגרעין, אלא הפרי על שומר הוא שלא

שומר.63) שאינו עצמו 64)אףֿעלֿפי שהוא משמע,
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התמרים  בעצם דבק "הוא כתב: למשנה [בפירושו אוכל.
הגרעין"]. לא השומר, והוא

.ÂË‰ÈÚ¯b65d˙ˆ˜Ó ˙‡ˆiL ·Ë¯ ÏL66Ïk - «¿ƒ»∆…∆∆»»ƒ¿»»…
ÔÎÂ .Û¯ËˆÓ BÈ‡ ‡ˆBi‰Â ,Û¯ËˆÓ ÏÎ‡‰ „‚kL∆¿∆∆»…∆ƒ¿»≈¿«≈≈ƒ¿»≈¿≈

¯Oa‰ „‚kL Ïk - ¯Oa ÂÈÏÚ LiL ÌˆÚ67.Û¯ËˆÓ ∆∆∆≈»»»»…∆¿∆∆«»»ƒ¿»≈
„Á‡ „vÓ ¯Oa‰ ÂÈÏÚ ‰È‰68epnÓ Û¯ËˆÓ BÈ‡ - »»»»«»»ƒ«∆»≈ƒ¿»≈ƒ∆

ÌˆÚ‰ ÏÏÁ „Ú ¯Oa‰ ˙ÁzL ÌˆÚ‰ ‡l‡69‡Ï Ì‡Â . ∆»»∆∆∆«««»»«¬«»∆∆¿ƒ…
È·Úk ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÏÏÁ ÌˆÚÏ ‰È‰»»»∆∆»»ƒ¿ƒ»√ƒ

·BÊ‡‰70˙BÓˆÚ‰L ,Û¯ËˆÓ ÔÈ‡ ÌˆÚ‰ ¯‡Le .71 »≈¿»»∆∆≈ƒ¿»≈∆»¬»
.ÔÈ·eLÁ Ô‰ ¯ÓBLk ¯OaÏ«»»¿≈≈¬ƒ

שנאכל 66)שם.65) "רוטב שנינו: ה"א שם בתוספתא
האוכל  כנגד ושלא מצטרף. האוכל כנגד קיים, וחציו חציו
דוגמא, מביאה שהתוספתא רבינו וסובר מצטרף", אינו -
הדין  - מהגרעין חלק ויצא קיימת התמרה כל אם גם אבל

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מהעצם 67)כך שחלק כגון,
צד. מכל בשר מוקף וחלק לגמרי, אינו 68)מגולה הבשר

סביב. סביב העצם את הן 69)מקיף חלולות עצמות רוב
ה"א). שם שמתחת 70)(תוספתא העצם נחתכה כאילו

דק  וחלק לבשר, מודבקת איזוב כעובי ממנה ונשאר לבשר,
כדי  מספיקה דקה עצם כי מצטרף. אינו והשאר מצטרף זה

למשנה). רבינו פירוש (ע"פ הבשר על נימוק 71)לשמור
מצטרפת. העצם למה

.ÊË˙ÈÏe˜72¯¯Bb - ÏBÙk elÙ‡ ¯Oa ‰ÈÏÚ ‰È‰L ƒ∆»»»∆»»»¬ƒ¿≈
‰‡ÓËÏ dlk ˙‡73. ∆À»¿À¿»

א).72) קיט, (חולין הירך לפי 73)עצם שם, כחכמים
ה"ג. למעלה ראה הגר"א. גירסת

.ÊÈÌÈ˙ÈÊ ÈÈÚ¯b74Ô˜ÏML Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ó˙e «¿ƒ≈≈ƒ¿»»««ƒ∆¿»»
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡Ï75. »√»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ

ה"ג.74) פ"ב עוקצין יג 75)תוספתא בהלכה למעלה
מיטמא  אבל מצטרפת, אינה יבישה תמרה שגרעיני אמרנו
התמרה, בתוך כשהגרעין שם המדובר יד. משום ומטמא

הפרי. מן לגמרי כשיצא וכאן

.ÁÈÔÈ·e¯Á ÈÈÚ¯b76- ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒkL Èt ÏÚ Û‡ , «¿ƒ≈»ƒ««ƒ∆¿»»»√»ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï Ô˜ÏL ;ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡77. ≈ƒ¿«¿ƒ¿»»»√»ƒƒ¿«¿ƒ

וראויים 77)שם.76) בבישול, מתרככים שהם משום
אדם. למאכל

.ËÈel‡Â78ÈL¯L :ÔÈÙ¯ËˆÓe ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿≈
˙BËBÏÙw‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰79‰L ÔÓÊa,ÔÈÁÏ Ô «¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«∆≈«ƒ

‰ÓËt‰Â80„enÚ‰Â ,‰L·È ÔÈa ‰ÁÏ ÔÈa Ô‰lL81 ¿«ƒ¿»∆»∆≈«»≈¿≈»¿»«
ÔÈ¯ÊÁ‰ ÈL¯LÂ .ÏÎ‡‰ „‚k ÔeÎÓ ‡e‰L82ÒeÙp‰Â83. ∆¿À»¿∆∆»…∆¿»¿≈««¿ƒ¿«»

BlL ·Èq‰Â ,Û¯ËˆÓ - ÏB„b ÔBˆ L¯LÂ84BÈ‡ - ¿…∆¿»ƒ¿»≈¿«ƒ∆≈
‡zn‰ ÈL¯LÂ .Û¯ËˆÓ85Ì‚Èt‰Â86˙B˜¯È ÈL¯LÂ . ƒ¿»≈¿»¿≈«ƒ¿»¿«≈»¿»¿≈«¿

‰„O87‰pb ˙B˜¯ÈÂ88Ô¯˜ÚL89ÌÈÏ˙LÏ90‰¯eM‰Â .91 »∆¿«¿ƒ»∆¬»»ƒ¿»ƒ¿«»
dlL Le·l‰Â ˙ÏaL ÏL92˙B¯‚B¯‚e ÌÈ‡z Èˆ˜ÚÂ . ∆ƒ…∆¿«¿∆»¿À¿≈¿≈ƒ¿»
ÌÈÒÏk‰Â93ÔÈ·e¯Á‰Â94. ¿«¿»ƒ¿∆»ƒ

מ"ב.78) פ"א (הרא"ש 79)עוקצין קטנים בצלים מין
הבצל.80)במשנה). שבראש כפתור קנה 81)כעין כעין

הבצל. זרע ובתוכו כיס ובראשו הבצל, של מאמצעותו יוצא
צנון.83)חסא.82) היוצאים 84)מין חוטים כעין

(מם 85)מהצנון. "מנתה" שפות בכמה ושמו עשב, מין
דגושה). ותיו רבינו 86)סגולה בערבית. פג'אן אל

בשדה.87)בפיה"מ. מעצמם או 88)הגדלים שזורעים
בגינה. אותה הגירסא 89)שותלים וכן תימן, בכ"י כך

שעיקרם. בדפוסים: ולפיכך 90)במשנה. אחר, במקום
לשרשיהם. צריך וכן 91)הוא תימן, (כת"י והשדרה צ"ל

נשאר  מהשיבולת, החיטה את כשמוציאים במשנה). הגירסא
כשידרה  חוליות חוליות עשויה שלשלת כעין במקומה שם

במשנה). טמונים 92)(רבינו התבואה שגרעיני הקליפה
"קרום", כתוב [בפיה"מ דישה. בשעת נופלת והיא בה,

שאמרנו]. לקליפה התכוון רבינו תאנים 93)אולם מין
שם). למשנה בפירושו (רבינו של 94)דקות עוקצין

מקדימים  עוקציהם שניטלו וחרובים כלוסים חרובים.
כשומר. העוקץ דין ולפיכך להתייבש,

.Îel‡Â95ÔÈÙ¯ËˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓe ÌÈ‡nË˙Ó96: ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ
Ô‰L ÔÓÊa ˙BËBÏÙw‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰ ÈL¯L»¿≈«¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«∆≈

ÏÎ‡‰ „‚k ÔeÎÓ BÈ‡L „enÚ‰Â ,ÌÈL·È97ÔÈÚÏÓe . ¿≈ƒ¿»«∆≈¿À»¿∆∆»…∆«¿ƒ
L‡¯aL ˙B¯BÁM‰ ˙B¯ÚO‰ Ô‰Â .ÌÈÏaL ÏL∆ƒ√ƒ¿≈«¿»«¿∆¿…

¯qÓ BÓk ÔÈÓBcL ˙ÏaM‰98ÌÈÒb‡‰ Èˆ˜ÚÂ . «ƒ…∆∆ƒ¿«»¿À¿≈»«»ƒ
ÔÈÏÓËÒe¯w‰Â99ÔÈLÈ¯t‰Â100ÔÈ„¯ÊÚ‰Â101ı˜ÚÂ . ¿«¿¿¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»À¿»ƒ¿…∆

Ò„e˜ ı˜ÚÂ .ÏÎ‡Ï CeÓq‰ ÁÙË - ˙ÚÏc102.ÁÙË - ¿««∆««»»…∆¿…∆¿»∆«
ÏÈk¯t‰Â .Ô‡kÓ ÁÙËÂ Ô‡kÓ ÁÙË - ÏÈk¯t‰ „È ÔÎÂ¿≈«««¿ƒ∆«ƒ»¿∆«ƒ»¿««¿ƒ

‚È¯O‰ ‡e‰103„ÈÂ .Ba ÔÈÈeÏz ˙BÏBkL‡‰L «»ƒ∆»«¿¿ƒ¿«
ÏBkL‡‰104ÏBkL‡‰ ·Êe .‡e‰L Ïk -105Bw¯L106 »∆¿»∆¿«»∆¿∆ƒ¿

„aÎn‰Â .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ‰¯Óz ÏL „aÎn‰ „ÈÂ¿«««¿≈∆¿»»«¿»»¿»ƒ¿««¿≈
ÔÈ¯Óz‰Â ,Ba ÔÈÈeÏz ÔÈËÈ·¯M‰L Ì„‡‰ ıÚ‰ ‡e‰»≈»»…∆««¿ƒƒ¿ƒ¿«¿»ƒ

˙ÏaM‰ ‰˜e .ÔÈËÈ·¯Ma ˙B˜e·c107‰LÏL - ¿««¿ƒƒ¿≈«ƒ…∆¿»
ÔÈ‡LÂ ;ÌÈÁÙË ‰LÏL - ÔÈ¯ˆ˜p‰ Ïk „ÈÂ .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ¿∆≈

¯ˆw‰Ï Ôk¯c108Ô‰L Ïk Ô‰ÈL¯LÂ Ì‰È„È -109Ïk . «¿»¿ƒ»≈¿≈∆¿»¿≈∆»∆≈»
Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó el‡≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆≈

.ÔÈÏÎ‡ ˙B„È¿√»ƒ

מ"ג.95) כשומר.96)שם ולא כיד, רבינו 97)דינם
הבצל  שבמרכז הפנימי הגוש את רק "אוכל" במונח מגדיר
הגוש  את הסובבים הבצל חלקי כל את להוציא בלבד,

נאכלים. הם שגם ואףֿעלֿפי משור.98)הפנימי,
מ"ו).99) (שם זעירים תפוחים חבושים.100)מין

בישראל.101) המדוברת בשפה ירק 102)"זערורים" מין
במים  שרייה עלֿידי מתנדפת ומרירותו חי, כשהוא מר

(ערוך). שריגים,103)חמים נקראים הדקים הגפן ענפי
ליד  הוא צריך שריג בכל תלויים אשכולות שכמה ומפני

מכאן. וטפח מכאן טפח המחובר 104)באורך העוקץ
האשכול.105)לשריג. את 106)סוף ממנו הוריד

מחובר  שהיה בקצהו שבאשכול הענבים ונשארו הענבים,
הנשאר  שבחלק והענבים דק, הוא הזנב שעץ מפני לשריג,
את  להחזיק כדי גדול שיעור צריך - וגדולים מרובים
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התבואה,107)האשכול. של העליון החלק הוא שיבולת
נקרא  - מהשיבולת שלמטה וכל הגרגירים. טמונים שבו

אותו.108)קנה. עוקרים קטן.109)אלא ובין גדול בין

.‡Îel‡Â110‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡Ï ¿≈…ƒ¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿…
.·e¯k‰ ÈÁÏ˜ ÈL¯LÂ .ÌÈˆ˜Ú‰ Ïk ¯‡L :ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿»»»À¿ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¿

ÌÈ„¯z ÈÙÏÁÂ111e¯‡LpL ÔÈ¯wÚ‰ Ô‰Â .˙Ùl‰ ÈÙÏÁÂ ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿¬
eÙÈÏÁ‰Â e¯ÊÁÂ ˙Ùl‰Â ·e¯k‰ eËwlLk Ú˜¯wa112. ««¿«¿∆ƒ¿«¿¿«∆∆¿»¿¿∆¡ƒ

ÊÊb‰Ï Ôk¯cL ÔÈL¯M‰ ÏÎÂÏÎ‡‰ ÌÚ e¯˜ÚpL113. ¿»«»»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈∆∆∆¿ƒ»…∆
‰ÓËt‰114ıp‰Â ,˙Ù¯ËˆÓ - ÔBn¯ ÏL115BÈ‡ - BlL «ƒ¿»∆ƒƒ¿»∆∆¿«≈∆≈

.Û¯ËˆÓƒ¿»≈

מ"ד.110) בפירושו 111)שם (רבינו "סלק" בערבית
ולפת.112)למשנה). תרד שנית ואין 113)הצמיחו

כלל. להם צריך כעין 114)האוכל נמצא הרימון בראש
כשומר. דינו ולפיכך לפרי, נזק ייגרם יינטל ואם כפתור,

הפיטמא.115) סביב הגדלות השערות

.·ÎÔBn¯‰116˜BnpL ÁÈh·‡‰Â117ÔÈ‡ - B˙ˆ˜Ó »ƒ¿»¬«ƒ«∆ƒƒ¿»≈
˜BnpL B˙B‡Ï ¯eaÁ ¯‡Lp‰118ÔÓ ¯‡Lp‰ ÔÈ‡Â . «ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

‰tÏw‰119˙ÏÚBÓ B˙¯ÈÓL ÔÈ‡ È¯‰L ,Û¯ËˆÓ «¿ƒ»ƒ¿»≈∆¬≈≈¿ƒ»∆∆
ÌeÏk120˜BnÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÏL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿¿≈ƒ»»»≈ƒ»ƒ»¿ƒ

ÚˆÓ‡a121B˙tÏ˜ ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ ÔÈ„„v‰ ÔÈ‡ - »∆¿«≈«¿»ƒƒ∆»∆¿≈¿ƒ»
ÔÈw¯È :˙B˜¯È ÈÏÚ .˙Ù¯ËˆÓ122,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ƒ¿»∆∆¬≈¿»¿Àƒƒ¿»¿ƒ

ÌÈ·Ïe123.ÌeÏk ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈ‡ - ¿»ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ∆¬≈≈»¿

מ"ג.116) פ"ב הרקיב.117)שם ואין 118)נמס,
שומר. ולא יד נרקבה.119)הנימוק שהרי 120)שלא

עליו. שמרה שהיא הפרי חלק אותו פירוש,121)הרקיב
נימוק  שלא הרימון שחלק באופן הרימון מבשר חלק נימוק

ביניהם. מפריד והרקב חלקים, לשני ראויים 122)נחלק
הירק. על שומרים או נכמשו.123)לאכילה
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á"ôùú'ä øééà 'æ ïåùàø íåé
.ãò÷ äùò úåöî

.ãéù .âéù .áéù äùòú àì úåöî
― הקע"ד ׁשּנהּמצוה ּדיןהּצּוּוי לבית לׁשמע צטּוינּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֹ

אּסּור ּבעניני יצּוּו אׁשר ּבכל ּפיהם על ולנהג ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹהּגדֹול
ּבקּבלה ׁשּקּבלּוהּו ּדבר ּבין ּבזה חּלּוק ואין (`yiּומּתר. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

(epiax dyn cr yi` itnּבאחת ׁשּלמדּוהּו ּדבר ּובין ,ְְֵֶַַָָָ
עליו ׁשהסּכימּו ּדבר אֹו ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּמּדֹות

ּפרצה לגדֹור dxezl)ּכדי biq mdy epinkg zexfb)אֹו , ְְְִִֵָ
ׁשהּוא מּצב לאיזה xecd)ּבהתאם ly miipgexd eikxv itl), ְְְֵֵֶֶֶַָ

ּכלֿזה ― לּתֹורה חּזּוק ּבֹו וׁשּיׁש נכֹון להם ּׁשּנראה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּמה
ּבל ּדבריהם, ּפי על ולנהג ולעׂשֹותֹו לקּימֹו אנּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹחּיבים
אׁשר הּתֹורה "עלּֿפי יתעּלה: אמרֹו והּוא עליהם, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָנעבֹור

וגֹו'" יֹורּו(`i ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(mihtey zyxt): ְְְִֵ
מצות זֹו ― ּתעׂשה ל אׁשרֿיאמרּו הּמׁשּפט ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָֹ"ועל

סנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(ft.)עׂשה". ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָ

― השי"ב עלהּמצוה מּלחלֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֻ
הּׁשלֹום עליהם הּקּבלה milawnּבעלי ep` mdny minkg) ֲֲֵֵֶַַַַָָָ

(dt lray dxezהּתֹורה ּבמעׂשי מּכלֿמהּֿׁשּיצּוּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָּומּלסּור
"ל אׁשרֿיּגידּו מןֿהּדבר תסּור "לא אמרֹו: (my)והּוא ְְְֲִִֶַַָָָָֹ

ספרי my)ּולׁשֹון mihtey zyxt)זֹו ― וגֹו' תסּור "לא : ְְְִֵָֹ
זקן והּוא ― זה לאו על והעֹובר לאֿתעׂשה". ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹמצות

(mkg)ממרא(ezrck dxene oixcdpqd it),חנק חּיב ― ְֵֶֶַַָ
סנהדרין ּבסֹוף המבארים המקּבלים וׁשם(et:)ּבּתנאים , ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֻ

זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

― השי"ג מּלהֹוסיףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבעלּֿפה, ולא ׁשּבכתב לא ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבּתֹורה

עליו" `)"לאֿתסף ,bi my)ּבכּמה אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְֵֵַָָָָֹֹ
cere)מקֹומֹות :gk dpyd y`x),"ּבלֿתֹוסיף על "עֹובר : ְִֵַַ

ּבלּֿתֹוסיף". על ְִַַַָָ"עברּת

― השי"ד מּלגרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ׁשּבעלּֿפה, ולא ׁשּבכתב לא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹמןֿהּתֹורה,

מּמּנּו" תגרע אֹומרים:(my)"ולא מקֹומֹות ּובכּמה . ְְְְְִִִֶַַָֹ
ּבלּֿתגרע". על עברּת "והרי ּבלּֿתגרע", על עֹובר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָ"נמצא

á"ôùú'ä øééà 'ç éðù íåé
.èéù .çéù äùòú àì úåöî

.àéø .éø äùò úåöî
øééà'ç-'æéðù-ïåùàøíåé

― השי"ח מּמּנּוהּמצוה ּכלֿאדם ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה, מפרׁש הענׁש והּנה ואם, אב ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹמּלקּלל

יּומת" מֹות ואּמֹו אביו fi)"ּומקּלל ,`k zeny)מּכלל והּוא ְְְְִִִֵַַָָ
ּבמזיד מֹותֹו לאחר ּבׁשם מהם אחד קּלל ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנסקלין
ׁשּלא ּבפרּוׁש, ּבּכתּוב נתּבארה לא האזהרה אבל נסקל. ―ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ
האזהרה ׁשּבאה קדם ּכבר אּלא ;אבי תקּלל לא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹאמר:
וזּולתֹו. אתֿהאב ּכֹולל וזה ― מּיׂשראל ּכלֿאדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּלקּלל

fi)ּובּמכלּתא ,`k zeny mihtyn zyxt)מקּלל" אמרּו: ְְְְִֵַַָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת", מֹות ואּמֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹאביו
הּוא הרי ― אבי הּוא ּדּין אם תקּלל", ּלא "אלהים ְֱֲִִִֵֵַַַָָֹֹלֹומר
נׂשיא; ּבכלל הּוא הרי ― הּוא נׂשיא ואם אלהים; ְְְֱֲִִִִִִֵַַָָֹּבכלל
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התבואה,107)האשכול. של העליון החלק הוא שיבולת
נקרא  - מהשיבולת שלמטה וכל הגרגירים. טמונים שבו

אותו.108)קנה. עוקרים קטן.109)אלא ובין גדול בין

.‡Îel‡Â110‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡Ï ¿≈…ƒ¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿…
.·e¯k‰ ÈÁÏ˜ ÈL¯LÂ .ÌÈˆ˜Ú‰ Ïk ¯‡L :ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿»»»À¿ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¿

ÌÈ„¯z ÈÙÏÁÂ111e¯‡LpL ÔÈ¯wÚ‰ Ô‰Â .˙Ùl‰ ÈÙÏÁÂ ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿¬
eÙÈÏÁ‰Â e¯ÊÁÂ ˙Ùl‰Â ·e¯k‰ eËwlLk Ú˜¯wa112. ««¿«¿∆ƒ¿«¿¿«∆∆¿»¿¿∆¡ƒ

ÊÊb‰Ï Ôk¯cL ÔÈL¯M‰ ÏÎÂÏÎ‡‰ ÌÚ e¯˜ÚpL113. ¿»«»»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈∆∆∆¿ƒ»…∆
‰ÓËt‰114ıp‰Â ,˙Ù¯ËˆÓ - ÔBn¯ ÏL115BÈ‡ - BlL «ƒ¿»∆ƒƒ¿»∆∆¿«≈∆≈

.Û¯ËˆÓƒ¿»≈

מ"ד.110) בפירושו 111)שם (רבינו "סלק" בערבית
ולפת.112)למשנה). תרד שנית ואין 113)הצמיחו

כלל. להם צריך כעין 114)האוכל נמצא הרימון בראש
כשומר. דינו ולפיכך לפרי, נזק ייגרם יינטל ואם כפתור,

הפיטמא.115) סביב הגדלות השערות

.·ÎÔBn¯‰116˜BnpL ÁÈh·‡‰Â117ÔÈ‡ - B˙ˆ˜Ó »ƒ¿»¬«ƒ«∆ƒƒ¿»≈
˜BnpL B˙B‡Ï ¯eaÁ ¯‡Lp‰118ÔÓ ¯‡Lp‰ ÔÈ‡Â . «ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

‰tÏw‰119˙ÏÚBÓ B˙¯ÈÓL ÔÈ‡ È¯‰L ,Û¯ËˆÓ «¿ƒ»ƒ¿»≈∆¬≈≈¿ƒ»∆∆
ÌeÏk120˜BnÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÏL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿¿≈ƒ»»»≈ƒ»ƒ»¿ƒ

ÚˆÓ‡a121B˙tÏ˜ ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ ÔÈ„„v‰ ÔÈ‡ - »∆¿«≈«¿»ƒƒ∆»∆¿≈¿ƒ»
ÔÈw¯È :˙B˜¯È ÈÏÚ .˙Ù¯ËˆÓ122,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ƒ¿»∆∆¬≈¿»¿Àƒƒ¿»¿ƒ

ÌÈ·Ïe123.ÌeÏk ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈ‡ - ¿»ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ∆¬≈≈»¿

מ"ג.116) פ"ב הרקיב.117)שם ואין 118)נמס,
שומר. ולא יד נרקבה.119)הנימוק שהרי 120)שלא

עליו. שמרה שהיא הפרי חלק אותו פירוש,121)הרקיב
נימוק  שלא הרימון שחלק באופן הרימון מבשר חלק נימוק

ביניהם. מפריד והרקב חלקים, לשני ראויים 122)נחלק
הירק. על שומרים או נכמשו.123)לאכילה
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á"ôùú'ä øééà 'æ ïåùàø íåé
.ãò÷ äùò úåöî

.ãéù .âéù .áéù äùòú àì úåöî
― הקע"ד ׁשּנהּמצוה ּדיןהּצּוּוי לבית לׁשמע צטּוינּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֹ

אּסּור ּבעניני יצּוּו אׁשר ּבכל ּפיהם על ולנהג ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹהּגדֹול
ּבקּבלה ׁשּקּבלּוהּו ּדבר ּבין ּבזה חּלּוק ואין (`yiּומּתר. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

(epiax dyn cr yi` itnּבאחת ׁשּלמדּוהּו ּדבר ּובין ,ְְֵֶַַָָָ
עליו ׁשהסּכימּו ּדבר אֹו ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּמּדֹות

ּפרצה לגדֹור dxezl)ּכדי biq mdy epinkg zexfb)אֹו , ְְְִִֵָ
ׁשהּוא מּצב לאיזה xecd)ּבהתאם ly miipgexd eikxv itl), ְְְֵֵֶֶֶַָ

ּכלֿזה ― לּתֹורה חּזּוק ּבֹו וׁשּיׁש נכֹון להם ּׁשּנראה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּמה
ּבל ּדבריהם, ּפי על ולנהג ולעׂשֹותֹו לקּימֹו אנּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹחּיבים
אׁשר הּתֹורה "עלּֿפי יתעּלה: אמרֹו והּוא עליהם, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָנעבֹור

וגֹו'" יֹורּו(`i ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(mihtey zyxt): ְְְִֵ
מצות זֹו ― ּתעׂשה ל אׁשרֿיאמרּו הּמׁשּפט ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָֹ"ועל

סנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(ft.)עׂשה". ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָ

― השי"ב עלהּמצוה מּלחלֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֻ
הּׁשלֹום עליהם הּקּבלה milawnּבעלי ep` mdny minkg) ֲֲֵֵֶַַַַָָָ

(dt lray dxezהּתֹורה ּבמעׂשי מּכלֿמהּֿׁשּיצּוּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָּומּלסּור
"ל אׁשרֿיּגידּו מןֿהּדבר תסּור "לא אמרֹו: (my)והּוא ְְְֲִִֶַַָָָָֹ

ספרי my)ּולׁשֹון mihtey zyxt)זֹו ― וגֹו' תסּור "לא : ְְְִֵָֹ
זקן והּוא ― זה לאו על והעֹובר לאֿתעׂשה". ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹמצות

(mkg)ממרא(ezrck dxene oixcdpqd it),חנק חּיב ― ְֵֶֶַַָ
סנהדרין ּבסֹוף המבארים המקּבלים וׁשם(et:)ּבּתנאים , ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֻ

זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

― השי"ג מּלהֹוסיףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבעלּֿפה, ולא ׁשּבכתב לא ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבּתֹורה

עליו" `)"לאֿתסף ,bi my)ּבכּמה אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְֵֵַָָָָֹֹ
cere)מקֹומֹות :gk dpyd y`x),"ּבלֿתֹוסיף על "עֹובר : ְִֵַַ

ּבלּֿתֹוסיף". על ְִַַַָָ"עברּת

― השי"ד מּלגרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ׁשּבעלּֿפה, ולא ׁשּבכתב לא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹמןֿהּתֹורה,

מּמּנּו" תגרע אֹומרים:(my)"ולא מקֹומֹות ּובכּמה . ְְְְְִִִֶַַָֹ
ּבלּֿתגרע". על עברּת "והרי ּבלּֿתגרע", על עֹובר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָ"נמצא

á"ôùú'ä øééà 'ç éðù íåé
.èéù .çéù äùòú àì úåöî

.àéø .éø äùò úåöî
øééà'ç-'æéðù-ïåùàøíåé

― השי"ח מּמּנּוהּמצוה ּכלֿאדם ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה, מפרׁש הענׁש והּנה ואם, אב ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹמּלקּלל

יּומת" מֹות ואּמֹו אביו fi)"ּומקּלל ,`k zeny)מּכלל והּוא ְְְְִִִֵַַָָ
ּבמזיד מֹותֹו לאחר ּבׁשם מהם אחד קּלל ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנסקלין
ׁשּלא ּבפרּוׁש, ּבּכתּוב נתּבארה לא האזהרה אבל נסקל. ―ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ
האזהרה ׁשּבאה קדם ּכבר אּלא ;אבי תקּלל לא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹאמר:
וזּולתֹו. אתֿהאב ּכֹולל וזה ― מּיׂשראל ּכלֿאדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּלקּלל

fi)ּובּמכלּתא ,`k zeny mihtyn zyxt)מקּלל" אמרּו: ְְְְִֵַַָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת", מֹות ואּמֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹאביו
הּוא הרי ― אבי הּוא ּדּין אם תקּלל", ּלא "אלהים ְֱֲִִִֵֵַַַָָֹֹלֹומר
נׂשיא; ּבכלל הּוא הרי ― הּוא נׂשיא ואם אלהים; ְְְֱֲִִִִִִֵַַָָֹּבכלל
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אב ּבנין ּדן אּתה הרי dxezdyחרׁש". zecndn zg`) ְֲִֵֵֵַַָָָ
ceqie "a`"k `ed miieqn weqta `aend hxty Ð oda zyxcp

(oipr eze`ay mitqep zenewnl ewizrdlעד וגֹו' ְְְִַָָמׁשלׁשּתן
ק על מזהר ואּתה 'ּבעּמ' ׁשהם ׁשּבהם הּׁשוה ללתם,הּצד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּובספרא קללתֹו". על מזהר אּתה ׁשּבעּמ אבי (zyxtאף ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

(miyecw"ואתֿאּמֹו אתֿאביו יקּלל אׁשר איׁש "ּכיֿאיׁש :ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ
h)וגֹו' ,k `xwie)ּתלמּוד ׁשמענּו! לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְְְֶַַַַָָָָֹֹ

ּוכבר הּמכלּתא. ללׁשֹון ׁשוה תקּלל", לא "אלהים ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹֹלֹומר:
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(bp.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― השי"ט אבהּמצוה מּלהּכֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
למעׂשה מיחדת אזהרה ּבּכתּוב נתּבארה לא ּכן וגם ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻואם.
מֹות ואּמֹו אביו "ּומּכה ואמר: אתֿהענׁש הזּכיר אבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹזה;

fh)יּומת" ,`k zeny)על אביו למּכה האזהרה ולמדנּו , ְְְְִֵַַַַָָָָָָ
ּבּמצוה ּבארנּו ׁשּכבר והּוא אביו, למקּלל ׁשּלמדנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדר
ּכלֿאדם על מזהרים: ׁשאנּו מאֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּמׁשלימה
הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבכלל. ואביו להּכֹותֹו, ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמּיׂשראל

(my mihtyn zyxt),ׁשמענּו ענׁש וגֹו' ואּמֹו" אביו "מּכה :ְְְִִֵֶַַָָֹ
יסיף" לא יּכּנּו ארּבעים לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו! לא ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹאזהרה

(b ,dk mixac)ׁשּמצוה מי אם וחמר: קל ּדברים והרי .ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּלא ׁשּמצוה מי להּכֹותֹו, ׁשּלא מזהר הּוא הרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻלהּכֹותֹו
והעֹובר להּכֹותֹו". ׁשּלא מזהר ׁשּיהא הּוא ּדין ― ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻלהּכֹותֹו
מהם ויֹוצא ּבמזיד ואּמֹו אביו הּמּכה ּכלֹומר: זה, לאו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעל
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. חּיב ― ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּדם

.(dt:)סנהדרין ְְִֶַ

― ועׂשר מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
"ּכּבד יתעּלה: אמרֹו והּוא ואם אב לכּבד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו

"ואתֿאּמ אתֿאבי(fh ,c mixac ;ai ,k zeny)ּוכבר ְְִִֶֶֶָָ
רּבם ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻנתּבארּו

ספראl`:)(ּבקּדּוׁשין ּולׁשֹון .(miyecw zyxt yix)איזהּו" : ְְְִִִֵֶָ
ּומֹוציא". מכניס ּומכּסה, מלּביׁש ּומׁשקה, מאכיל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָּכבֹוד?

― הרי"א ואם.הּמצוה מאב לירא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
,הּמל ּכמֹו ׁשּיעניׁש, מּמּנּו ׁשיראים מי ּכמעלת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַוׁשּנחׁשבם
מּמּנּו, ׁשּיראים מי עם ׁשּנתנהג ּכמֹו עּמהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָונתנהג
אמרֹו והּוא רצּוי, ּבלּתי ּדבר להם יעׂשה ּפן ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָוחֹוׁשׁשים

ּתיראּו" ואביו אּמֹו "איׁש b)יתעּלה: ,hi `xwie)ּולׁשֹון ְְְִִִִִֶַָָ
my)ספרא miyecw zyxt)יּׁשב לא מֹורא? "איזהּו : ְִֵֵֵֶָָֹ

el)ּבמקֹומֹו cgeind)יסּתֹור ולא ּבמקֹומֹו מּדּבר ולא ְְְְְְִִִֵַֹֹ
ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָאתּֿדבריו".

(:dl).
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― הקצ"ה זֹוללהּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

hedle)וסֹובא rewy)הּנערּות ּבימי ּומׁשּתה ּבמאכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָ
סֹורר ּבבן האמּורים ekxcn)ּבתנאים xq)ּומֹורהit dxnn) ְְֲִִִֵֵֶָָ

(eia`"עלֿהּדם תאכלּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,`xwie) ְְְְִֶַַַָָֹֹ
(ek ,hiמחּיבי מּכלל ּומֹורה סֹורר ׁשּבן זה ענין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻּובאּור

ּבּתֹורה ּומפרׁש ּדין ּבית k`)מיתת ,`k mixac)ׁשהּוא ְִִֵֶַַָָֹ
מאמר ּבהקּדמת ּבארנּו ּוכבר (seqזה(xtq)ּבסקילה. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

(c"id llkdּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ּבֹו ִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכלֿמהּֿׁשחּיב
והּמילה, מןֿהּפסח חּוץ לאֿתעׂשה, מצות הּוא הרי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹּדין

ׁשּבארנּו c"id)ּכמֹו llkd xg`ly dncwda)וכיו את. ׁשּדן ן ְְְֵֵֶֶֶַָָ
ׁשּזה ידענּו ּבסקילה האמּורים ּבתנאים והּסֹובא הּזֹולל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
הענׁש, נתּבאר והרי ּבהחלט, עליו ׁשּמזהרים ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמעׂשה
ענׁש לא ׁשּלנּו: הּכלל לפי האזהרה על לחקֹור לנּו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֹונׁשאר

סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הזהיר. אּלאֿאםּֿכן :(bq.)הּכתּוב ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּומֹורה סֹורר לבן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ"אזהרה
ּדם, לׁשּפֹו הּגֹורמת אכילה תאכל לא ּכלֹומר: ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹעלֿהּדם",
אכל ואם מיתה. ּבֹו ׁשחּיב וסֹובא הּזֹולל זה אכילת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוהיא
― טֹובים הּבלּתי הּדרכים ּבאֹותם הרעה האכילה ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָאֹותּה
ׁשּבכללּות, לאו ׁשּזה ואףֿעלּֿפי לאו, על עֹובר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהריהּו
ׁשּכיון ּכלּום. ּבכ אין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכמֹו

נחׁש לא מפרׁש, היא(wtwtp)ׁשהענׁש אם לאזהרה ְְִִֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ
ּכּמה אתֿזה ּבארנּו ּוכבר ׁשּבכללּות. לאו מן אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמןֿהּדין
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדגמאֹות. מּמּנּו וקדמּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֻּפעמים

מּסנהדרין. ח' ְְְִִֶֶֶַּבפרק

― הל"ז הּכהניםהּמצוה ׁשּיתטּמאּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ּבּתֹורה הּנזּכרים bÎa)לּקרֹובים ,`k my)מאחר ׁשּכן . ְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבלבד למת מּלהתטּמא הּכתּוב x`ylׁשּמנעם `le) ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
(ze`nehd,לּקרֹובים להתטּמא להם והּתיר לכּבדם, ּכדי ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבלבד: רׁשּות וׁשּזֹו ּברצֹונם ּתלּוי ׁשּזה לחׁשב אפׁשר ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה
ּגזר לפיכ יתטּמא, אל ― רֹוצה אינֹו יתטּמא; ― ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָרֹוצה
"לּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחיּוב, וחּיבם ּגזרה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָעליהם

ספרא(my)יּטּמא" ּולׁשֹון לאחֹותֹו. `xenּכלֹומר zyxt) ְְְֲִִַַַָָ
(myמטּמאין להּטּמא, רצה לא מצוה. ― יּטּמא "לּה :ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּבערב אׁשּתֹו ׁשּמתה הּכהן ּביֹוסף ּומעׂשה ּכרחֹו. על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹותֹו
להּטּמ רצה ולא וטּמאּוהּוהּפסח חכמים ּודחפּוהּו לּה, א ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשּכלֿאדם ּכלֹומר: אבל, מצות היא עצמּה וזֹו ּכרחֹו". ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
ׁשּׁשה לֹומר רצֹוני קרֹוביו, על להתאּבל חּיב ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמּיׂשראל

מצוה zeg`e)מתי ,g` ,za ,oa ,m` ,a`)חּיּוב חמר ּומחמת . ְֲִִֵֵֵֶַָֹ
ׁשּיתטּמא הּטמאה, על מזהר ׁשהּוא ּבּכהן, ּפרׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻזה
ּבדיני יקּלּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּכׁשאר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹעלּֿכלּֿפנים

נתּבאר ּוכבר w.)האבלּות. migaf)ראׁשֹון יֹום ׁשאבלּות ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָ
קטן ּבמֹועד אמרּו ּובפרּוׁש אינֹו(ci:)ּדאֹוריתא. "אבל : ְְְְְֵֵֵֵַָָָָָ
ּדמעּקרא אבלּות אי ּברגל, אבלּות inנֹוהג lr ,okÎiptln) ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ

(lbxd mcew znyאתי ― "zgnyeעׂשה(a`)הוא ly) ֲֲֵֵָָ
("jbgaּדרּבים(l`xyi llk lr lhend)"ּדיחיד עׂשה ודחי ְְְֲִִֵֵַָָ

(cala la`d lr zlhend Ð zela`d)נתּבאר הּנה .jkn) ְִִֵֵָ
("dyr" `xwpyמצות וׁשהיא ּדאֹוריתא האבלּות ׁשחּיּוב ,ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
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הּׁשבעה ׁשאר אבל ּבלבד: ראׁשֹון ּביֹום ּדוקא א ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָעׂשה,
ראׁשֹון ּביֹום אבלּות ינהג הּכהן וׁשאפּלּו מּדרּבנן, ―ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זה. והבן לקרֹוביו; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָויתטּמא

(d`nehe zela`)מׁשקין jli`e)ּבמּסכת hi ohw cren) ְְִֶֶַַ
ּבברכֹות מקֹומֹות (ak:ּוביבמֹות(d:)ּוכתּבֹות(gi.)ּובכּמה ְְְְִִַָָָֻ

(cereזרה אל(bi.)ועבֹודה "אמר ּבפרׁשת ּובספרא ְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹ
להּטּמא אתֿהּכהן מחּיבים ׁשאנּו זה וחּיּוב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹהּכהנים".
ׁשּלא ׁשהזהר ׁשּמי לפי ― לּנׁשים חֹובה אינֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻלּקרֹובים
לּקרֹובים; להּטּמא ׁשּנצטּוה הּוא הּקרֹובים, לזּולת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָיטּמא
ּכמֹו מת, טמאת על הזהרה ׁשּלא ּכיון הּכהנת ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻאבל

ּבמקֹומֹו eqw)ׁשאבאר dyrz `l)ולא צּוּוי עליה אין ּכ , ְְֲִִֵֵֶֶָָָָֹ
אמנ להּטּמא. הּטמאהחּיּוב אבל ּבאבלּות, היא חּיבת ם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

זה. והבן ּברצֹונּה. ְְְִֵֶָָָּתלּויה
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― הקס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
הּטּמאה, ׁשּתהיה אֹופן ּבאיזה הּמתים מן למת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמּלהּטּמא

ּבמּׂשא ּבין ּבנגיעה ilaּבין eilr gpen zndy utg mixd) ְְִִֵֵַָָ
(zna zrbl"יּטּמא לא ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא ,ְְְְִִִַָָָֹ

(`i ,`k `xwie)והּקֹודם ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואּולי .dyrz `l) ְְְֵֶֶַַַ
(fqwלא ּולאּמֹו "לאביו ׁשאמר וׁשּזה הּוא, אחד ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹענין

לאוין: ׁשני הם אּלא ּכן, הּדבר אין ― הּוא ּבאּור ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיּטּמא"
ספרא ּולׁשֹון יּטּמא. ולא יבֹוא my)לא xen` zyxt): ְְְִִַָָָֹֹ

הדיֹוט ּבכהן חּיבּו וכן יּטּמא" ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ"חּיב
עליו ׁשּנאסרה ּגדֹול ׁשכהן "ּכׁשם אמרּו: ׁשוה, ּגזרה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּבדין
ּגם ּכ יּטּמא, ולא יבֹוא לא לאוין: ּבׁשני חּיב מת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹנפׁש
חּיב מת ּבנפׁש להּטּמא עליו ׁשּנאסר ּכיון הדיֹוט, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

אֹותֹו מנינּו לא אבל יבֹוא". odkaּבלא mb zeevn izyk) ְֲִָָָֹֹ
(heicdהּׁשני ּבּכלל ׁשּבארנּו a`מהּטעם epi`y oeik :`ede) ְְִֵֵֵֶַַַַַַָ

(yxetnaאּלּו לאוין ׁשני מנינּו אּלא ,(lecb odka)מּכיון ְִִִֵֵֵֶָָָָ
"לא וענין יּטּמא; ולא יבֹוא לא ּפסּוקים: ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹֹׁשהם

הּפרּוׁש מקּבלי ׁשּבארּו ּכמֹו יּטּמא", "לא ענין אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיבֹוא"
(l"fg).יּטּמא ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא חּיב ְְְְְִַַַָָָָָֹֹואמרּו:

á"ôùú'ä øééà à"é éùéîç íåé
.æñ÷ äùòú àì úåöî

― הקס"ז ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
מצוה, מתי ואפּלּו אחת ּתקרה ּתחת מת עם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָמּלהּמצא
לא מת ּכלֿנפׁשת "ועל אמרֹו: והּוא קרֹוביו, ְְְְְְֵַַַָָָֹֹּכלֹומר:

i`)יבא" ,`k `xwie)― ּולאּמֹו לאביו ואפּלּו נטמא, ואם ְְְְֲִִִִִַָָָֹ
ֶלֹוקה.

á"ôùú'ä øééà á"é éùéù íåé
.åñ÷ äùòú àì úåöî

― הקס"ו הדיֹוטהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
המפרׁשים מןֿהּקרֹובים חּוץ מתים לׁשאר ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹמּלהּטּמא
ּבעּמיו" לאֿיּטּמא "לנפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּכתּוב,

(` ,`k `xwie)חמּׁשה לזּולת ונטמא זה לאו על והעֹובר .ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
על חל אינֹו זה ולאו מלקּות. חּיב ― מצוה מתי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ[ׁשּׁשה]

ּבקּבלה ּבא `xen)הּנׁשים; zyxt yix `xtq)אהרן "ּבני : ְְֲִֵַַַָָָָֹ
אהרן". ּבנֹות ולא ―ְְֲַֹֹ

á"ôùú'ä øééà â"é ÷"ù íåé
.åñ÷ äùòú àì úåöî

øééàâ"é-'éùãå÷-úáù-éòéáøíåé
― הקס"ו הדיֹוטהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

המפרׁשים מןֿהּקרֹובים חּוץ מתים לׁשאר ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹמּלהּטּמא
ּבעּמיו" לאֿיּטּמא "לנפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּכתּוב,

(` ,`k `xwie)חמּׁשה לזּולת ונטמא זה לאו על והעֹובר .ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
על חל אינֹו זה ולאו מלקּות. חּיב ― מצוה מתי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ[ׁשּׁשה]

ּבקּבלה ּבא `xen)הּנׁשים; zyxt yix `xtq)אהרן "ּבני : ְְֲִֵַַַָָָָֹ
אהרן". ּבנֹות ולא ―ְְֲַֹֹ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc zenai(ycew zay meil)

y ,'lk`zdìñt ,dì ìeñôì äìòápL ïåék.dnexza lek`ln Ÿ¥¥¨¤¦§£¨§¨¨§¨¨
:`xnbd ddnzéàä'xf yi`l didz ik odk zae' ly ,df weqt - ©

`l` ,ef dyxcl xzein epi`déì éòaéîz` cnll weqtd jxvp - ¦¨¥¥
,weqta `aend oicd mvràáñpéîc ïäk úa ,àðîçø øîà÷c- §¨¨©©£¨¨©Ÿ¥§¦©§¨

z`yipyìeëéz àì ,øæì:`xnbd zvxzn .dnexza zlke` dpi` - §¨Ÿ¥
àéää,dnexza zlke` dpi` xfl z`yipy odk zay ,df oic - ©¦

îweqtd'ìëàz äéáà íçlî äéøeòðk äéáà úéa ìà äáLå'(bi ak my) ¥§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¥
à÷ôð,ecnell yi -àðîçø øîà÷cîmiiwzn xy`k wxyäáLå' ©§¨¦§¨¨©©£¨¨§¨¨

äéáà úéa ìàdia` mgNn'y `ed oicd f` 'dixErpMììkî ,'ìëàz ¤¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¥¦§¨
àøwéòîcoiicr `idyk ,dia` zial dayy mcewy rnyn - §¥¦¨¨

,l`xyil d`eypäìëà àìik odk zae' weqtdy `vnp .dnexza Ÿ¨§¨
,oi`eyipa dl xfy inl dlrap m`y yexcl xzein 'xf yi`l didz

.dnexza lek`ln zlqtp
nbd dywn:`xàéääî éàodk za xeqi` micnel epiid m` - ¦¥©¦

xizdl dxezd dkxvedy jkn dnexza lek`l l`xyil d`eypd
,xzein 'odk zae' weqtd `linne ,dyxbzdy xg`l dze`äåä£¨

àðéîàoeik ,lk`z m` zewlna aiigzz `ly xnel mileki epiid - £¦¨
jkn cnlp `ed `l` ,e`l oeyla df xeqi` dxezd dazk `ly

e ,dnexza lek`l dleki dyxbzpy xg`ly dxez dxn`yåàì̈
äNò ììkî àaäcnlp `l` yexita aezk epi`y e`l xeqi` - ©¨¦§¨£¥

zevnk aygp ,dxezd dxn`y dyr zevn gkn,äNòxaerdy £¥
,dwel epi` dilràðîçø áúkaezkl dxezd dkxved okl -éàä ¨©©£¨¨©

weqtd z` -','xf yi`l didz ik odk zaeìa dxq`,åàì`linne §¨
z` jixv oi` :`xnbd zvxzn .dnexz zlik` lr dwel `id
ik ,e`la l`xyil d`eypd odk za xeq`l 'odk zae' weqtd

xeqi`î ,[åàì]weqtd(i ak my)'Lã÷ ìëàé àì øæ ìëå'à÷ôð`ed - ¨¥§¨¨ŸŸ©Ÿ¤©§¨
l`xyil z`yipy oeikne ,dnexz zlik`a wqer df weqty ,cnlp

.xfk dnexza dxeq`e ezenk dxf ziyrp
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שבת קודש עמ' א



קסה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc zenai(iyiy meil)

,`ziixaaíàzad' l`rnyi iax xn` dilry ,odkd zpnl` - ¥
yiy oebk ,dnexza zlke`d odk zpnl`y xnel ezpeeke ,'zlk`n
,dnexza dly belnd icar z` dlik`n ,odkd dlran mipa dl

lirl x`eanke ,dly mdy oeik(.eq)'lik`n epi` oad' xn`y dne .
,dnexza lfxa o`v icarl lik`n epi`y ,odkd ly epal dpeekd
dpi` zad s` dfk ote`a zn`ae ,dyexia xaerd ly ewlg iptn

.xaer ly ewlg iptn ,dlik`n
:`xnbd ddnz,éëä éà,za zyexil oa zyexi oia welig oi`y ¦¨¦

,xaerd zngn dnexza milke` micard oi` mlerleéaø eðééä©§©¦
éñBéeia` iqei iax ixacl miey iqei iaxa l`rnyi iax ixac - ¥

`id ,zlke` odkd zy`y ote`a mdipy ixacly ,`ziixaa
mpi` lfxa o`v icar eli`e ,dly beln icard z` dlik`n
rnyn `ziixaae ,xaer ly ewlg meyn ,zxaern `idyk milke`

e ,zwelgn o`k oi` zn`a :`xnbd zvxzn .miwleg mdydlek- ¨
`ziixad lkdì éðz÷ éñBé éaøa ìàòîLé éaøiaxa l`rnyi iax - ©¦¦§¨¥§©¦¥¨¨¥¨

.eia` iqei iax mya efd `ziixad lk z` dpy iqei

äðùî
lek`ln dy`d dxeq` mday mipte` dnk d`ian epzpyn
l`xyi zaa oiae l`xyil z`yipy odk zaa oia ,dnexza

:odkl z`yipyøaeòädgipde lrad zny ,dy`d irnay ¨¨
.xaerd `l` epnn mipa dl oi`e ,zxaerníáiäådlra zny - §©¨¨

.eig`n dvilg e` meail dwewf `ide ,mipa `llïéñeøéàäå- §¨¥¦
.z`yip `l oiicre dlral dycwzdyLøçäå,yxgl d`eypd - §©¥¥

.opaxcn wx miqtez ei`eyipyãçà íBéå íéðL òLz ïáeepiipry] ¤¥©¨¦§¤¨
z`yipy odk za `id dy`d m` ,el` lk ,[`xnba x`eai

md ixd ,l`xyilïéìñBt,dnexza lek`ln dze`åza `id m` §¦§
md ixd ,odkl z`yipy l`xyiïéìéëàî àì.dnexza dze` Ÿ©£¦¦

meie mipy ryz oa `edy ohw wx `l :zxne`e dpynd dtiqen
ea yiy ohw s` `l` ,lqet cg`íBéå íéðL òLz ïa àeäL ÷ôñ̈¥¤¤¥©¨¦§

BðéàL ÷ôñ ,ãçàdn oke .lqet `ed mb ,cg` meie mipy ryz oa ¤¨¨¥¤¥
zrya m` s` edf ,milik`n mpi`e milqet oiqexi`y x`azdy

yi oiqexi`÷ôñm`àéáäqex`dúBøòN ézLeiyeciwe lecb `ede ¨¥¥¦§¥§¨
,oiyeciwàéáä àlL ÷ôñålqet `ed wtqn ,ohw `ede zexry izy §¨¥¤Ÿ¥¦

.[lqet epi`e ,oiqexi` eiqexi` oi` ,i`ce ohw `ed m` la`]
oic dpynd zhwep ,wtqn mda mixingny mipexg`d mipicd ab`
odn zg`e ,miyp izy el yiy mc` :wtqn `xneg ea yiy sqep

e ,mipa el oi`e ,eig` za `idìòå åéìò úéaä ìôð`idy ezy`úa ¨©©©¦¨¨§©©
,åéçà,meaia zaiig dipyd ezy` m`d `ed oecipde ,ezneïéàå ¨¦§¥

äæ éà òeãémdipyn,ïBLàø úî`vnpe dligz zn yi`d m`d ¨©¥¤¥¦

dia` lr dxeq` eig` zay oeike ,meail miypd izy eltpy
lirl x`eank ,meain zxhtp dzxv s` ,meain dxehte(.a)zxvy

znyky `vnpe ,dligz eig` za dzny e` .meain dxeht dexr
zaiig `ide ,ezaexw dpi`y dipyd dy`l wx ieyp did yi`d
oeike .meain dpxhtzy mail daexwd dxv dl oi` ixdy ,meaia

,wtq `edy,úöìBç dúøös`e] dligz eig` za dzny yygn ¨¨¨¤¤
xeqi` lk oi` ,meain dxeht dzxve dligz dzn `l m`

,[dvilga,úîaééúî àìådxvd `linne dligz zn `edy yygn §Ÿ¦§©¤¤
.devn mewna `ly g` zy` oick eilr dxeq`e ,meain dxeht

àøîâ
:dpyna epipy,'øaeòä'z` `xnbd zx`an .lik`n epi`e lqet ¨¨

:dpynd zpeekïäk úa éàz`yipy,àéä ìàøNéì,dlra zne ¦©Ÿ¥§¦§¨¥¦
xaerddì ìéñtxn`py oeik ,dnexza lek`l dia` zial aeyln ¨¦¨

dyxbzd e` dpnl`zdy l`xyil d`eypd odk za iablak `xwie)

(biziA l` daWe Dl oi` rxfe dWExbE dpnl` didz iM odM zaE'©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨§¤©¥¨§¨¨¤¥
oeylne ,'lk`Y dia` mgNn dixErpM dia`'äéøeòðk'cenll yi ¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¥¦§¤¨

,dnexza lek`l day `id dixerp onfl dnec `idy onfa `weecy
,úøaeòîì èøtday dpi` ,dixerp onfl dnec dpi`y oeiky §¨¦§¤¤

e .dnexza lek`lìàøNé úa éàz`yipy,àéä ïäëìmipa dl oi`e ¦©¦§¨¥§Ÿ¥¦
,xaerd `l`dì ìéëàî àìwxy oeik ,dnexza xaerdãeìéin - Ÿ©£¦¨¨
,clep xakyìéëàîin eli`e ,dnexza en` z`,ãeìé BðéàLepiide ©£¦¤¥¨

,xaerìéëàî Bðéà.dnexza ¥©£¦
:dpyna epipy,'íáiä'zx`an .lik`n epi`e lqet `ed s`y ©¨¨

:`xnbdïäk úa éàz`yipy,àéä ìàøNéìdltpe ,mipa `ll zne ¦©Ÿ¥§¦§¨¥¦
,l`xyid eig` iptl meaildì ìéñtdia` zial xefgln maid ¨¦¨

xn`py ,dnexza lek`l(my)dWExbE dpnl` didz iM odM zaE'©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨
,Dl oi` rxfeáà úéa ìà äáLåäé,'lk`Y dia` mgNn dixErpM §¤©¥¨§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¥

,dnexza zlke` dia` zial dayd `weecy eyxceì èøtúøîBL §¨§¤¤
íáé.maia dceb`e dwewf ixdy dia` zial aeyl dleki dpi`y ¨¨

eìàøNé úa éàz`yipy,àéä ïäëìmaid ,mipa `ll zneìéëàî àì ¦©¦§¨¥§Ÿ¥¦Ÿ©£¦
dìc meyn ,odk `edy s` ,dnexzaàðîçø øîà 'Btñk ïéð÷'oic - ¨¦§©©§¨©©£¨¨

weqtdn cnlp dnexza zlke` dy`dy df(`i ak my)iM odke'§Ÿ¥¦
oipw enk zaygp ezy` s`e ,'FA lk`i `Ed FRqM oipw Wtp dpwi¦§¤¤¤¦§©©§Ÿ©

,etqkàäå`l` ,etqk oipw dpi` eneail dwewfd eli`e -ïéð÷ §¨¦§©
,àeä åéçàc.dnexza zlke` dpi`e §¨¦

:dpyna epipy,ïéñeøéàäå':`xnbd zx`an .'oilik`n oi`e oilqet §¨¥¦
ïäk úa éàzqxe`ndì ìéñt ,àéä ìàøNéìlek`ln qex`d ¦©Ÿ¥§¦§¨¥¦¨¦¨
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שישי עמ' ב

הטעם שבסעודה שלישית לא צריך להיות עניין של אכילה ושתייה כבשאר הסעודות דשבת, ועד שיש דעות שיוצאים ידי-חובה 
באמירת דברי תורה, להיותה מעין עולם הבא שאין בו לא אכילה ולא שתייה.

ממאמר שבת פרשת בהר, ה'תשכ"ה

"את שבתותי תשמורו", הנה עניין השמירה שייך בהמשכה שהיא בבחינת אתערותא-דלעילא, שבזה צריך להיות רק עניין השמירה. 
וקאי על בחינת השבת דמקדשא וקיימא, וגם על השבת שבבחינת מתנה.

ממאמר שבת פרשת בהר, ה'תשכ"ה



יום ראשון ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבנצח(קסו

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dheq(oey`x meil)

àøwL`xwn -äðLådpyn -íéîëç éãéîìz LnéL àìåcenll - ¤¨¨§¨¨§Ÿ¦¥©§¦¥£¨¦
lr zeipynd z` rcei epi`y jezny .dizexaqe dpynd inrh mdn
dpzyn minrhd ici lr minrty ,oica dreh ,mdinrhe mdizexaq
zexdha e` ,zekfle aeigl zepenn ipica e` ,xzidle xeqi`l oicd
,dkldk `ly dxen mipicd inrh rcei epi`y jezne ,xdhle `nhl
zeipyna eze`iwa z` rneydy ,`ed mexr s`e .ryx `xwp okle
ea mibdep jk jezne ,oixea lr orceie mdinrha s` `ed iway xeaq

.mkg cinlz ceak
àø÷ ,øîzà`xwn -äðLådpyn -íéîëç éãéîìz LnéL àìå ¦§©¨¨§¨¨§Ÿ¦¥©§¦¥£¨¦

.oicd inrhe zexaq mdn cenllíò äæ éøä ,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥£¥¤©
õøàälre zexyrnd lr ceygy ux`d mr enk ea bedpl yi - ¨¨¤

.zexdhdøea äæ éøä ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaømrn rexb - ©¦§¥©©§¨¦¨©£¥¤
.ux`déúek äæ éøä ,øîBà éàpé éaølek`l xeq`y izekk epic - ©¦©©¥£¥¤¦

dlbn minkg icinlz ynyn epi`y oeiky .epiin zezyle ezitn
.izekk epic okle ,dpynd iyxtn minkg zpen` el oi`y envraáø©

LBâî äæ éøä ,øîBà á÷òé øa àçàepi`y mc` ,xnelk .sykn - ©¨©©£Ÿ¥£¥¤¨
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ì àìL eléôàì àìL CBznL ,dîLì àa dîL.dîL £¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨
àélbîãe àønhî àønhîc :÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨§¦©§¨¦©§¨§¦©§¨
.éãðeb eôçc éðäî òøtúéì äaø àðéc éa ,àélbî¦©§¨¥¦¨©¨¦§¨©¥¨¥§¨§¥
ïî éàøéúz ìà :déúéáãì àkìî éàpé dì øîà̈©¨©©©§¨¦§¥¥©¦§¨§¦¦
ïéòeávä ïî àlà ,ïéLeøt ïðéàL énî àìå ,ïéLeøtä©§¦§Ÿ¦¦¤¥¨§¦¤¨¦©§¦
ïéLwáîe éøîæ äNòîk ïäéNònL ,ïéLeøôì ïéîBcL¤¦¦§¦¤©£¥¤§©£¥¦§¦§©§¦

:ñçðôk øëN'éðúîúeëæ ïéà :øîBà ïBòîL 'ø ¨¨§¦§¨¦§¥¥§
äìBz úeëfä øîBà äzà íàå .íéønä íéna äìBz¨©©¦©¨¦§¦©¨¥©§¨
ìk éðôa íénä úà äzà ääãî ïéøøànä íéna©©¦©§¨§¦©§¤©¨¤©©¦¦§¥¨
úBøBähä ìò òø íL äzà àéöBîe úBúBMä íéLpä©¨¦©¦©¨¥©©©§
ïäì äúìzL àlà ,ïä úBàîè íéøîBàL ,eúML¤¨¤§¦§¥¥¤¨¤¨§¨¨¤
,íéøøàîä íéna äìBz úeëfä :øîBà éaø .úeëæ§©¦¥©§¨©©¦©§¨§¦
,úëìBäå äðåeðúî àlà úçaLî dðéàå úãìBé dðéàå§¥¨¤¤§¥¨©§©©¤¨¦§©§¨§¤¤
ãò dúçðî úàîèð .äúéî dúBàa äúî àéä óBñì§¦¥¨§¨¦¨¦§¥¦§¨¨©
.äãtúå úBçðnä ìëk àéä éøä ,éìka dLã÷ àìŸ¨§¨©§¦£¥¦§¨©§¨§¦¨¤

úBôøNð ïäéúBçðnL elàå .óøOúå ,úBçðnä ìëk àéä éøä éìka äLãwMî íàå§¦¦¤¨§¨©§¦£¥¦§¨©§¨§¦¨¥§¥¤¦§¥¤¦§¨
úøîåàä
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום ראשון ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבנצח(



קסט יום ראשון ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבנצח(

ביאורים למסכת סוטה דף כב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

אגרות קודש
 ב"ה,  אדר"ח אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מודיע אשר מלאו לבנו יוסף יצחק שי' שלש שנים בכ"ג בניסן.

והנה אף שיש למצוא היתר לעשות התספורת בימי הספירה, ובמכש"כ ]מ[מה שהתירו לעשות 
גזיזת  בביאור  בפע"ח  עפמ"ש  ובפרט  )בכ"ז  תקל"א(  סי'  או"ח  תשובה  שערי  )עיין  המועד  בחול  זה 
השערות בימי הספירה( לדעתי כדאי לעשות התספורת בל"ג בעומר ובפרט שמנהג בנ"י לגזוז שערות 
ילידיהם שיחיו לתורה  יגדלו את כל   - - שיחיו  זוגתו  יצליחו שביחד עם  זה, והשי"ת  תינוקות ביום 

ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת.

בברכה.

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

,`xnbd zl`eyänk ãòåzexedl mkg cinlz ie`x lib dfi`n - §©©¨
.miaxl dkldïéðL ïéòaøà ãò.mirax` oa didpyn - ©©§§¦§¦
,`xnbd dywnéðéàie`x mirax` libl mc` ribny dryn wx ike - ¥¦
,zexedl `edéøBà äaø àäå,miaxl ze`xed dxen did dax ixde - §¨©¨¥

,`xnbd zvxzn .dpy mirax` `l` ig `l envr `edeïéåLadf - §¨¦
mkg cinlz xira yiyk mirax` libl cr zexedl ie`x mc` oi`y
mkg cinlz m` la` .dnkga epnn lecb `ede ,zexedl ie`xd xg`
oi`y e` ,dnkga xira yiy xg` mkgl dey zexedl ie`xd xirv

.zexedl df ie`x ,xira epnn owf
,dpyna epipyïä ïéLeøt äòáL ,ïðaø eðz .'eëå ïéLeøt úBkîe- ©§¦§¨©¨¨¦§¨§¦¥

.myxtn xg`l `pzd mhxtn dligz,éôwð Leøt ,éîëéL Leøẗ¦§¦¨©¨¦
Leøt ,äpNòàå éúáBç äî Leøt ,àéëeãî Leøt ,éàæé÷ Leøẗ¦¨¦¨§§¨¨©¨¦§¤¡¤¨¨

.äàøiî Leøt ,äáäàî,`pzd yxtneäNBòä äæ ,éîëéL Leøt ¥©£¨¨¦¦§¨¨¦§¦¤¨¤
¯ íëL äNòî,df s`e .miny myl `ly mnvr z` exrive elny ©£¥§¤

`le mc` ipa edecakiy ick ez`pdl envr xrvne zebeprzn yxet
.miny myléwðnä äæ ,éôwð Leøtåéìâø úà óenvr dyer - ¨©¨¦¤©§©¥¤©§¨

.mipa`a eizerav` dkne ux`a eilbx jxyn jk jezne ,ltyLeøẗ
íéìúkì íc æéwnä äæ ,÷çöé øa ïîçð éaø øîà ,éàæé÷dyer - ¦¨¦¨©©¦©§¨©¦§¨¤©©¦¨©§¨¦

ey`x dkn jk jezne miypa hiadl `l ick eipir mverk envr
edekixrie jka mc` ipa ede`xiy ick df lke ,mc aef ick cr lzeka

.ezewcv lrék òtLîc ,àìéL øa äaø øîà ,àéëeãî Leøẗ§§¨¨©©¨©¦¨¦§©©¦
àéëeãî.setk dy`xy `ikecnd znbeck ltye setk jled - §§¨

äpNòàå éúáBç äî Leøtilr dn il exn` miyp`l xne` - ¨©¨¦§¤¡¤¨
,`xnbd zl`ey .dyr`e zeyrlàéä àúeélòî àärexb dn - ¨§©§¨¦

,`xnbd daiyn .miiwl icka cenll ywan `ed ixd df mc`aàlà¤¨
äpNòàå ez éúáBç äî øîàc,epiid .iziyr `l cer dn xne`y - §¨©©¨¦§¤¡¤¨

dn cer el oi`e dlek dxezd lk z` miiw eli`k envr d`xny
.zeyrl

äáäàî Leøtjezn zeevnd z` miiwl dfd mler ipiiprn yxety - ¨¥©£¨
.`xead zad` jezn `le xkyd zad`äàøiî Leøtyxety - ¨¦¦§¨

miiwl mc`l el yiy `l` ,jxcd ef oi`e .yperd z`xin zexiardn
.`al xkyd seqe 'd zad`n dxezd z`

àpúì àáøå éiaà déì eøîà,ef `ziixa mdipta dpyy -éðúéz àì ¨§¥©©¥§¨¨§©¨Ÿ¦§¥
dpyz l` -øîà äãeäé áø øîàc ,äàøiî Leøt äáäàî Leøẗ¥©£¨¨¦¦§¨§¨©©§¨¨©

ì àlL eléôà úBönáe äøBza íãà ÷Bñòé íìBòì ,áødîL ©§¨©£¨¨©¨©¦§£¦¤Ÿ¦§¨
ì àlL CBznLì àa dîLdîLdxeza wqer m` mby ,epiid - ¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨

.dnyl mda weqrl eteq ,dnyl `ly zeevnae
àéìbî àéìbîãe àøîhî àøîhîc ,÷çöé øa ïîçð áø øîà- ¨©©©§¨©¦§¨§¦©§¨¦©§¨§¦©§¨¦©§¨

lkd miny itlk la` ,ielb ielby dne ,xzqp mc` ipan xzqpy dn
,ielbäaø àðéc éalecbd oic ziae -éãðeb eôçc éðäî òøtúéì- ¥¦¨©¨¦§§©¥¨¥©£§¥

lr mihere zeyixt ly dlhv`a mithrznd mze`n rxti `ed
.miyextk mnvr ze`xdl zilh my`x

déúéáãì àkìî éàpé dì øîà.ezy`l -ïéLeøtä ïî éàøéúz ìà ¨©¨©©©§¨¦§¥¥©¦§¨§¦¦©§¦
.dt lraye azkay dxeza epin`dy i`pi ly execa micedil iepik -
ly ezvra l`xyi inkgn daxd bxdy lr i`pi z` mi`pey eid mde
`ly mdn d`xi i`pi ly ezy` dzid znyke .miwecvd on cg`
.dipa lre dilr mdn ywaiy el dxn`e .dipan dkelnd z` exiari
jl elnbi `le md miwicvy ,mdn `xil jl oi` ,dl aiyd i`pie

.mdl mzrxd `l mz`y .illba drx jipaleïðéàL énî àìå§Ÿ¦¦¤¥¨
ïéLeøt.iade` mdy -ïéòeávä ïî àlà,mxak mkez oi`y el` - §¦¤¨¦©§¦

el`n ,epiidïéLeøôì ïéîBcL,miyextk mnvr mi`xny - ¤¦¦§¦
¯ éøîæ äNòîk ïäéNònLixnfk miryx zn`a mdyïéLwáîe ¤©£¥¤§©£¥¦§¦§©§¦

ñçðôk øëNmze` ecakiy ick ,miwicv zeixal mnvr mi`xne.- ¨¨§¦§¨
.qgpt enk

,ypern dilr obn df zekf dy`l yi m`y ,epipy lirl dpyna
.oipra zetqep zehiy ze`aen epzpyna

íéønä íéna äìBz úeëæ ïéà ,øîBà ïBòîL éaø .äðùîmb - ©¦¦§¥¥§¨©©¦©¨¦
,mind da erbti `ly dl dlez zekfd oi` ,zekf dl yiy dheq dy`

ääãî ,ïéøøànä íéna äìBz úeëfä øîBà äzà íàåxiqgn - §¦©¨¥©§¨©©¦©§¨§¦©§¤
oeebd z`úBúBMä íéLpä ìk éðôa íénä úà äzà,xnelk - ©¨¤©©¦¦§¥¨©¨¦©

,miypd lk ipta mind ly drzxdd gekd z` yilgnäzà àéöBîe¦©¨
eúML úBøBähä ìò òø íL,mind ici lr erbtp `leíéøîBàL, ¥©©©§¤¨¤§¦

.úeëæ ïäì äúìzL àlà ïä úBàîè§¥¥¤¨¤¨§¨¨¤§
íéøøànä íéna äìBz úeëfä ,øîBà éaøzenz `ly oiprl wx ©¦¥©§¨©©¦©§¨§¦

j` ,cindteba iepiyl minxeb mind,úçaLî dðéàå úãìBé dðéàå§¥¨¤¤§¥¨©§©©
äðåeðúî àlàzklede zygkn -äúî àéä óBñì ,úëìBäå ¤¨¦§©§¨§¤¤§¦¥¨
äúéî dúBàa.dheq zyxta daezkd - §¨¦¨

dúçðî úàîèðdheq lyéìka äLã÷ àlL ãò`ly oeik ,zxy ¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¨§¨©§¦
,seb zyecw dycwzpúBçðnä ìëk àéä éøämcew e`nhpy £¥¦§¨©§¨

,ilka eycwzpyäãtúå.zxg` dpwi zerndne oilegl `vzeíàå §¦¨¤§¦
d`nhpéìka äLãwMî,ilka dycwzpy xg`l -ìëk àéä éøä ¦¤¨§¨©§¦£¥¦§¨
úBçðnäilka eycwzpy xg`l e`nhpyóøOúåoeiky .oycd ziaa ©§¨§¦¨¥

.oilegl z`vei dpi`e oeict cer dl oi` sebd zyecw dycwy
elàåzeheqd odúBôøNð ïäéúBçðnLaxwil zeie`x opi`y iptn §¥¤¦§¥¤¦§¨

.oilegl z`vle zectidl `le

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



יום שני ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבנצח(קע

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc dheq(ipy meil)

úøîBàä,dlral.Cì éðà äàîèe`àéäL íéãò dì eàaLå ¨¤¤§¥¨£¦¨§¤¨¨¥¦¤¦
äàîèe` ,,äúBL éðéà úøîBàäåe`,äöBø Bðéà dìòaLå §¥¨§¨¤¤¥¦¨§¤©§¨¥¤

dúB÷Läìoke .ilka dgpnd yeciw xg`l erxi` m` olekedìòaLå §©§¨§¤©§¨
Cøca äéìò àadycwyne ,ilka dgpnd dycwy cr rcep `le ¨¨¤¨©¤¤

mbe ,dzey dpi` ixdy die`x dpi` axwidle ,zictp dpi` ilka
.mixeryd on d`a dpi` dacpy ,die`x dpi` dacp zgpnl

íéðäkì úBàeNpä ìëåoia ,dgpn e`iad m` ,zil`xyi elit` §¨©§©Ÿ£¦
,dacp zgpn e`iad oia dheq zgpn e`iadúBôøNð ïäéúBçðîmb - ¦§¥¤¦§¨

,ezkldk axw unewde leqt mey mda rxi` `le e`nhp `l m`
.milk`p opi`e oycd ziaa mitxyp dgpnd ixiiy

a ,wx jiiy df oicy `pzd x`an,ïäëì úàOpL ìàøNé úaf`y ©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥
úôøNð dúçðîziaa dgpnd ixiiy mitxyp ,unewd axwy xg`l - ¦§¨¨¦§¤¤

mle` ,x`azpy itk ,oycdúðäëåodk za -,ìàøNéì úàOpLoi` §Ÿ¤¤¤¦¥§¦§¨¥
`l gafnl lilk dgpnd z` zelrl oicdy ,melk day dpedkd cva

jkitle ,zpdk zgpna `le odk zgpna `l` xn`púìëàð dúçðî¦§¨¨¤¡¤¤
m`y ,dyexbe dpnl` zpdk ly dpic `ed oke .l`xyi zgpn oick

.l`xyi zgpn oick zlk`p dzgpn ,dgpn d`iad
`pzd xikfn ,zpdk zgpnl odk zgpn oia welig `pzd xikfdy ab`

,zpdkl odk oia mitqep miweligúðäk úçðî ,úðäëì ïäk ïéa äî©¥Ÿ¥§Ÿ¤¤¦§©Ÿ¤¤
úìëàð dðéà ïäk úçðîe úìëàð.x`eankúìlçúî úðäkon ¤¡¤¤¦§©Ÿ¥¥¨¤¡¤¤Ÿ¤¤¦§©¤¤

,dnexza lek`le odkl `ypidl dxeq`e ,leqtl dlrap m` dpedkd
ìlçúî ïéà ïäëåe` dyexb oebk ,el dxeq`d dy` `yp m` - §Ÿ¥¥¦§©¥

.dllgíéúîì äànhî úðäkmiznl `nhidl zxzen -ïäk ïéàå , Ÿ¤¤¦©§¨§¥¦§¥Ÿ¥
íéLã÷ éLã÷a ìëBà ïäk .íéúîì ànhî,dgpne my` z`hg - ¦©¥§¥¦Ÿ¥¤§¨§¥¨¨¦

.íéLã÷ éLã÷a úìëBà úðäk ïéàå§¥Ÿ¤¤¤¤§¨§¥¨¨¦
dyi`l yi` oia yiy miillk mipic iwelig `pzd xikfn ,jk ab`

,l`xyia elit`òøBt Léàä ,äMàì Léà ïéa äîey`x z`íøBôe ©¥¦§¦¨¨¦¥©¥
,rxevn `edyk ,eicba z`Léàä .úîøBôe úòøBt äMàä ïéàå§¥¨¦¨©©¤¤¨¦

øéæða Bða úà øécî'xifp ipa df `di' ,ohw epa lr a`d xn` m` - ©¦¤§§¨¦
lcbiykl elit` zexifp eilr dlg.øéæða dða úøcî äMàä ïéàå ,§¥¨¦¨©¤¤§¨§¨¦
åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàäyixtde zexifp eia` xcp m` - ¨¦§©¥©©§¦¨¦

.eia` yixtdy zepaxw `iadl leki ,zexifp epa xcp m` ,zne zepaxw
Bza úà Lc÷î Léàä .äéáà úeøéæð ìò úçlâî äMàä ïéàå- §¥¨¦¨§©©©©§¦¨¦¨¨¦§©¥¤¦

`ide ,dzrcn `ly dxrp oke dphwd ezia xear oiyeciw lawn
jka dxenb zycewndza úà úLc÷î äMàä ïéàåzlawn dpi` - §¥¨¦¨§©¤¤¤¦¨
.dzia xear oiyeciwBza úà øëBî Léàä,dphw `idyk dn`l ¨¦¥¤¦

dza úà úøëBî äMàä ïéàå.dn`líeøò ì÷ñð Léàäxar m` - §¥¨¦¨¤¤¤¦¨¨¦¦§¨¨
lwqp ,d`xzde micra dliwq mdilr miaiigy zexiard zg` lr

.mexräîeøò úì÷ñð äMàä ïéàå.welg zyiala `l`Léàä §¥¨¦¨¦§¤¤£¨¨¦
äìúð.lwqpy xg`l ,miakek zcear caer e` scbn -äMàä ïéàå ¦§¤§¥¨¦¨

Búáéðâa økîð Léàä .úéìúð,apbpl mlyl el oi`e apb m` - ¦§¥¨¦¦§¨¦§¥¨
apbpl einc minlyne eze` mixken.dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå .§¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨

úBôøNð ïäéúBçðî ,äpeäëì úBàeNpä ìk ,ïðaø eðz .àøîâoi` - ¨©¨¨¨©§¦§¨¦§¥¤¦§¨
.gafnl md mb miaxw `l` mipdkl milk`p mdizegpn ixiiy,ãöék¥©

éðtî ,úìëàð dúçðî ïéà ,ïäëì úàOpL úéìàøNéå äiåì úðäkŸ¤¤§¦¨§¦§§¥¦¤¦¥§Ÿ¥¥¦§¨¨¤¡¤¤¦§¥
Bì LiLodkd dlral -da ÷ìçodk zgpne ,elyn d`ian `idy ¤¥¥¤¨

,mpn`e .gafnl dlek daxw `l` zlk`p dpi`ìéìk äìBò dðéàå§¥¨¨¨¦
,gafnl lilk daixw odk zgpny itkda ÷ìç dì LiL éðtî- ¦§¥¤¥¨¥¤¨

dpi`y ,l`xyi zgpnk dpic odk za zgpne ,dzxtkl d`a dgpndy
.dvinwd `l` lilk dlerBîöòa áø÷ õîBwä àlàunew odkd ¤¨©¤¨¥§©§

,unewd z` aixwne ,dzgpnnïîöòa ïéáéø÷ íéøéMäåxg`l §©¦©¦§¥¦§©§¨
.unewd zaxwd

,unewd zxhwd xg`l miixiyd miaxw ji` ,`xnbd dywnéø÷éà¦§¥
ïàk,xn`p df oebk lr ixd -íéMéàì epnî àeäL ìklky - ¨¨¤¦¤§¦¦

gafnl ,epiid ,miyi`l xak epnn eaixwdyeøéè÷z ìáa àeä éøä£¥§©©§¦
ixiiy z` mixihwn ji` ,dyw ok m`e .exihwz laa xzepdy ixd -
ile`e ,dgpna wlg yi dl mby oeik ,unewd zxhwd xg`l zegpnd
`vnp ,ziyrp dzkldk unewd zxhwde ,dly wlgd ixg` mikled

zvxzn .dxhwda mixeq` dgpnd ixiiyy,`xnbdäãeäé øîà̈©§¨
ì eäì ÷éqîc ,éft ïa ïBòîL éaøc déøaíéöò íeL,o`k xaecn - §¥§©¦¦§¤©¦§©¦§§¥¦

m` ,jk xne`e dpzn `ed dgpnd ixiiy z` odkd xihwny mcewy
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על כל אחד ואחד לדעת, כי הוא יתברך בהשגחתו הפרטית נותן לכל אדם האפשרות להביא רצון העליון יתברך מן הכוח אל הפועל, 
בקיום המצוות ובחיזוק היהדות ותורתנו הקדושה בכל עת ובכל מקום שהוא, ואין הדבר תלוי אלא בעבודתו.

היום יום כא אייר
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,daiyneïøäà éða íéðäkä ìà øîà" ,àø÷ øîà`nhi `l ytpl ¨©§¨¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ

"einra,xeqi`dy micnel 'oxd` ipa' dazke dxezd dxziy jkne
l wx xn`p `nhidlïøäà éða,mixkf mipdk -àìålïøäà úBða- §¥©£Ÿ§Ÿ§©£Ÿ

zepdk.
,dpyna epipyíéLã÷ éLã÷a ìëBà ïäkzlke` dpi` zpdke Ÿ¥¥§¨§¥¨¨¦

n cnlp df oicy `xnbd zx`an .miycw iycwaáéúëcoaxw iabl ¦§¦
,dgpn,"äðìëàé ïøäà éðáa øëæ ìk".daiwp `le xkf rnyne ¨¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨

,dpyna epipy'eë Léà ïéa äîdy`d oi`e ,mxete rxet yi`d ©¥¦
.znxete zrxet,ïðaø eðz,xn`p zgabe zgxw z`neh iablLéà" ¨©¨¨¦

."`ed rexvéì ïéàz`neha `nhpy mircei epiid `l df weqtn - ¥¦
zgabe zgxw irbpøîBà àeäLk .ïépî äMà ,Léà àlàweqta ¤¨¦¦¨¦©¦§¤¥

,eixg`l jenqdBa øLà òeøväå"ey`xe minext eidi eicba rbpd §©¨©£¤
ea xy` rexvde' milind dxe`kle ."dhri mty lre rext didi
dzide ,rexv lr dxezd dxaic mcewd weqta ixdy ,zexzein 'rbpd
.'rext didi ey`xe minext eidi eicba'y `ed epicy jiyndl dkixv

'rexvde' aey dazke dxezd dxfgy jkne,y cenll yiïàk éøä£¥¨
íéðLdy` mby xnelk ,sqep rexv yiy rexv zeaxl dxezd d`a - §©¦

,zl`eye `ziixad dkiynn .zgabe zgxw z`neha z`nhpïk íà¦¥
,mirbpa z`nhp dy` mby -øîBì ãeîìz äîweqta recn - ©©§©

' xn`p oey`xd.'Léà,zx`ane'eëå òøBt Léà ähîlL ïéðòì- ¦§¦§¨¤§©¨¦¥©§
ipyd weqta xen`d oicdy hrnl `a ,oey`xd weqta xen`d 'yi`'
dy` j` ,rexv yi`l `l` xn`p `l ,dnixte drixt epidc

znxete zrxet dpi` drxhvpy.
,dpyna epipydða úøcî äMàä ïéàå øéæða Bða úà øécî Léàä̈¦©¦¤§§¨¦§¥¨¦¨©¤¤§¨

äëìä ,ïðçBé éaø øîà .øéæðaipiqn dynløéæða àéädf oic - §¨¦¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦
.ipiqn dynl dkldn lawzd ,dy` `le xifpa epa z` xicn yi`dy

,dpyna epipyúçlâî äMàä ïéàå åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàä̈¦§©¥©©§¦¨¦§¥¨¦¨§©©©
øéæða àéä äëìä ,ïðçBé éaø øîà .äéáà úeøéæð ìòdf oic mb - ©§¦¨¦¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦

.ipiqn dynl dkldn cnlp
,dpyna epipyúà úLc÷î äMàä ïéàå Bza úà Lc÷î Léàä̈¦§©¥¤¦§¥¨¦¨§©¤¤¤

.dzan cnlp df oicy `xnbd zx`an" ,áéúëcdxrpd ia` xn`e ¦¨¦§¦
mipwfd l`,"äæä Léàì ézúð éza úàz` dxezd dxqny ixd ¤¦¦¨©¦¨¦©¤

.m`d icia `le a`d icia zad z` ycwl gkd
,dpyna epipyàä ïéàå Bza úà øëBî Léàä.dza úà úøëBî äM ¨¦¥¤¦§¥¨¦¨¤¤¤¦¨

n cnlp df oicy `xnbd zx`an,"Bza úà Léà økîé éëå" áéúëc¦§¦§¦¦§Ÿ¦¤¦
.dy` `le yi` rnyne

,dpyna epipyíeøò ì÷ñð Léàädnexr zlwqp dy`d oi`e.'eë ¨¦¦§¨¨
,`xnbd zl`eyàîòè éàî,daiyne .dnexr zlwqp dy`d oi`y ©©£¨

'd z` llwy mc` iabl xn`p"Búà eîâøå"dliwq aiigy -.yie §¨§Ÿ
,le`yl'BúBà' éàî,'eze`'n hrnl dxezd d`a dn -¯ àîéìéà ©¦¥¨

,xnel dxezd d`ay xn`p m`dúBà àìå BúBàaiig yi` wxy - §Ÿ¨
dy` `le dliwq¯ áéúëäå ,xeqi` iabl xn`p ixdy ,ok xnel oi` §¨§¦

,dliwqa eypery dxf dcearúà Bà àeää Léàä úà úàöBäå"§¥¨¤¨¦©¤
àåää dLàämzlwqe 'ebe jixry l` dfd rxd xacd z` eyr xy` ¨¦¨©¦

zlwqp dy` mby ixd ,"ezne mipa`aàlà .,jk mihrnny gxkda ¤¨
wx'BúBà'lwqp ,lwqidl `veiy yi` -Búeñk àìamexr -àìå , §Ÿ§§Ÿ

¯ dúBàzlwqp dpi` ,zlwqpy dy` la`.dúeñk àìa ¨§Ÿ§¨
,dpyna epipyïéàå äìúð Léàäzilzp diy`d.'eë,`xnbd zl`ey ¨¦¦§¤§¥

àîòè éàîy dnn cnlp ,daiyne .zilzp dy`d oi` recn -øîà ©©£¨¨©
,"õò ìò Búà úéìúå" àø÷' rnyne.dúBà àìå 'BúBà §¨§¨¦¨Ÿ©¥§Ÿ¨

,dpyna epipyBúáéðâa økîð Léàä,daipbd z` mlyl el oi` m` ¨¦¦§¨¦§¥¨
.dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå,`xnbd zl`eyàîòè éàîoi`y §¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨©©£¨

y dnn cnlp ,daiyne .dzaipba zxknp dy`døkîðå" àø÷ øîà̈©§¨§¦§©
,"Búáðâaxknp apb wxy rnynedúáéðâa àìå ,Búáéðâaj` - ¦§¥¨¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨¨

dzaipb xear zxknp dpi` dapby dy`.

ìèåð äéä êìò ïøãä

éòéáø ÷øô ¯ äñåøà
zlhep dpi`e dzey dheqd oi` mday mipte` wlgne x`an df wxt
x`ye ,dzaezk zlhep j` dzey dpi` mday mipte` ,dzaezk

.dzaezk zlhep e` dzey e` dheqd mday mipte`d
äñeøà .äðùî,dxzqpe qex`d dl `piwyíáé úøîBLådl `piwy £¨§¤¤¨¨
,dxzqpe maidúBúBL àì,oldlcke oze` hrin weqtdy oeikàìå Ÿ§Ÿ

äaeúk úBìèBðexzqpy ici lr onvr eciqtdy oeik,opi`y daiqde §§¨
zezey"dLéà úçz äMà äèNz øLà" øîàpLzayei dy`dy - ¤¤¡©£¤¦§¤¦¨©©¦¨
,eizgzíáé úøîBLå äñeøàì èøtze`eyp `l oiicr ody. §¨¨£¨§¤¤¨¨

opi`e zezey opi`y miyp ly mixwn cer hxtl dpynd dkiynne
,ozaezk zelhepèBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§
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קעג יום שני ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבנצח(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dheq(ipy meil)

ïðaø eléôàåodk ly `heg zgpny exn`e oerny iax lr ewlgy - ©£¦©¨¨
,zvnwp dpi`ïBòîL éaøa øæòìà éaøc déìò éâéìt àìxne`d Ÿ§¦¥£¥§©¦¤§¨¨§©¦¦§

,oycd ziaa dgpnd ixiiy mixftznyìL àèBç úçðîa àlà¤¨§¦§©¥¤
àéä äáø÷ä úác ,íéðäklr lilk dler `idy md mixaeqy itl - Ÿ£¦§©©§¨¨¦
zvnwp dpi`e ,gafnd iabàäa ìáà ,oi`y ,odkl d`eypd dy` - £¨§¨

dlik`a `le daxwda `l dzgpnl dpwzeãBî ïðaø eléôà£¦©¨¨
.oycd ziaa `id zxftzny

,dpyna epipyäàeNpä ìàøNé úazpdke ,ztxyp dzgpn odkl ©¦§¨¥©§¨
zlk`p dzgpn l`xyil z`yipy.'eëå,`xnbd zl`eyàîòè éàî §©©£¨

dy`n dpey `id dn ,zlk`p l`xyil d`eypd zpdk zgpny
.gafnd lr lilk dler dzgpny ,odkl d`eypd,`xnbd daiyn

,"ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå" ,àø÷ øîàcmiyxece §¨©§¨§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥
zgpn wxyïäk,zlk`p dpi`àìåly dgpn.úðäk Ÿ¥§ŸŸ¤¤

,dpyna epipy.ìlçúî ïéà ïäk úìlçúî úðäk,`xnbd zl`ey Ÿ¤¤¦§©¤¤Ÿ¥¥¦§©¥
ïìðî.dpedkd on llgzn epi` el dleqtd dy` `ypy odkdy - §¨¨

,daiyneàø÷ øîàcdpedkl dleqt `ypy odk iablììçé àìå" §¨©§¨§Ÿ§©¥
,'åéîòa Bòøæ,dleqt z`iyp ici lry o`knìlçúî Bòøælqtp - ©§§©¨©§¦§©¥

j` ,dpedkd onàeäådleqtd z` `ypy odkd -.ìlçúî Bðéà §¥¦§©¥
,dpyna epipy.'eë äànhî úðäk,`xnbd zl`eyàîòè éàî- Ÿ¤¤¦©§¨©©£¨

.jka xeq`y odkn dpey `id dn miznl `nhidl zxzen zpdk
,daiyneïøäà éða íéðäkä ìà øîà" ,àø÷ øîà`nhi `l ytpl ¨©§¨¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ

"einra,xeqi`dy micnel 'oxd` ipa' dazke dxezd dxziy jkne
l wx xn`p `nhidlïøäà éða,mixkf mipdk -àìålïøäà úBða- §¥©£Ÿ§Ÿ§©£Ÿ

zepdk.
,dpyna epipyíéLã÷ éLã÷a ìëBà ïäkzlke` dpi` zpdke Ÿ¥¥§¨§¥¨¨¦

n cnlp df oicy `xnbd zx`an .miycw iycwaáéúëcoaxw iabl ¦§¦
,dgpn,"äðìëàé ïøäà éðáa øëæ ìk".daiwp `le xkf rnyne ¨¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨

,dpyna epipy'eë Léà ïéa äîdy`d oi`e ,mxete rxet yi`d ©¥¦
.znxete zrxet,ïðaø eðz,xn`p zgabe zgxw z`neh iablLéà" ¨©¨¨¦

."`ed rexvéì ïéàz`neha `nhpy mircei epiid `l df weqtn - ¥¦
zgabe zgxw irbpøîBà àeäLk .ïépî äMà ,Léà àlàweqta ¤¨¦¦¨¦©¦§¤¥

,eixg`l jenqdBa øLà òeøväå"ey`xe minext eidi eicba rbpd §©¨©£¤
ea xy` rexvde' milind dxe`kle ."dhri mty lre rext didi
dzide ,rexv lr dxezd dxaic mcewd weqta ixdy ,zexzein 'rbpd
.'rext didi ey`xe minext eidi eicba'y `ed epicy jiyndl dkixv

'rexvde' aey dazke dxezd dxfgy jkne,y cenll yiïàk éøä£¥¨
íéðLdy` mby xnelk ,sqep rexv yiy rexv zeaxl dxezd d`a - §©¦

,zl`eye `ziixad dkiynn .zgabe zgxw z`neha z`nhpïk íà¦¥
,mirbpa z`nhp dy` mby -øîBì ãeîìz äîweqta recn - ©©§©

' xn`p oey`xd.'Léà,zx`ane'eëå òøBt Léà ähîlL ïéðòì- ¦§¦§¨¤§©¨¦¥©§
ipyd weqta xen`d oicdy hrnl `a ,oey`xd weqta xen`d 'yi`'
dy` j` ,rexv yi`l `l` xn`p `l ,dnixte drixt epidc

znxete zrxet dpi` drxhvpy.
,dpyna epipydða úøcî äMàä ïéàå øéæða Bða úà øécî Léàä̈¦©¦¤§§¨¦§¥¨¦¨©¤¤§¨

äëìä ,ïðçBé éaø øîà .øéæðaipiqn dynløéæða àéädf oic - §¨¦¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦
.ipiqn dynl dkldn lawzd ,dy` `le xifpa epa z` xicn yi`dy

,dpyna epipyúçlâî äMàä ïéàå åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàä̈¦§©¥©©§¦¨¦§¥¨¦¨§©©©
øéæða àéä äëìä ,ïðçBé éaø øîà .äéáà úeøéæð ìòdf oic mb - ©§¦¨¦¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦

.ipiqn dynl dkldn cnlp
,dpyna epipyúà úLc÷î äMàä ïéàå Bza úà Lc÷î Léàä̈¦§©¥¤¦§¥¨¦¨§©¤¤¤

.dzan cnlp df oicy `xnbd zx`an" ,áéúëcdxrpd ia` xn`e ¦¨¦§¦
mipwfd l`,"äæä Léàì ézúð éza úàz` dxezd dxqny ixd ¤¦¦¨©¦¨¦©¤

.m`d icia `le a`d icia zad z` ycwl gkd
,dpyna epipyàä ïéàå Bza úà øëBî Léàä.dza úà úøëBî äM ¨¦¥¤¦§¥¨¦¨¤¤¤¦¨

n cnlp df oicy `xnbd zx`an,"Bza úà Léà økîé éëå" áéúëc¦§¦§¦¦§Ÿ¦¤¦
.dy` `le yi` rnyne

,dpyna epipyíeøò ì÷ñð Léàädnexr zlwqp dy`d oi`e.'eë ¨¦¦§¨¨
,`xnbd zl`eyàîòè éàî,daiyne .dnexr zlwqp dy`d oi`y ©©£¨

'd z` llwy mc` iabl xn`p"Búà eîâøå"dliwq aiigy -.yie §¨§Ÿ
,le`yl'BúBà' éàî,'eze`'n hrnl dxezd d`a dn -¯ àîéìéà ©¦¥¨

,xnel dxezd d`ay xn`p m`dúBà àìå BúBàaiig yi` wxy - §Ÿ¨
dy` `le dliwq¯ áéúëäå ,xeqi` iabl xn`p ixdy ,ok xnel oi` §¨§¦

,dliwqa eypery dxf dcearúà Bà àeää Léàä úà úàöBäå"§¥¨¤¨¦©¤
àåää dLàämzlwqe 'ebe jixry l` dfd rxd xacd z` eyr xy` ¨¦¨©¦

zlwqp dy` mby ixd ,"ezne mipa`aàlà .,jk mihrnny gxkda ¤¨
wx'BúBà'lwqp ,lwqidl `veiy yi` -Búeñk àìamexr -àìå , §Ÿ§§Ÿ

¯ dúBàzlwqp dpi` ,zlwqpy dy` la`.dúeñk àìa ¨§Ÿ§¨
,dpyna epipyïéàå äìúð Léàäzilzp diy`d.'eë,`xnbd zl`ey ¨¦¦§¤§¥

àîòè éàîy dnn cnlp ,daiyne .zilzp dy`d oi` recn -øîà ©©£¨¨©
,"õò ìò Búà úéìúå" àø÷' rnyne.dúBà àìå 'BúBà §¨§¨¦¨Ÿ©¥§Ÿ¨

,dpyna epipyBúáéðâa økîð Léàä,daipbd z` mlyl el oi` m` ¨¦¦§¨¦§¥¨
.dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå,`xnbd zl`eyàîòè éàîoi`y §¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨©©£¨

y dnn cnlp ,daiyne .dzaipba zxknp dy`døkîðå" àø÷ øîà̈©§¨§¦§©
,"Búáðâaxknp apb wxy rnynedúáéðâa àìå ,Búáéðâaj` - ¦§¥¨¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨¨

dzaipb xear zxknp dpi` dapby dy`.

ìèåð äéä êìò ïøãä

éòéáø ÷øô ¯ äñåøà
zlhep dpi`e dzey dheqd oi` mday mipte` wlgne x`an df wxt
x`ye ,dzaezk zlhep j` dzey dpi` mday mipte` ,dzaezk

.dzaezk zlhep e` dzey e` dheqd mday mipte`d
äñeøà .äðùî,dxzqpe qex`d dl `piwyíáé úøîBLådl `piwy £¨§¤¤¨¨
,dxzqpe maidúBúBL àì,oldlcke oze` hrin weqtdy oeikàìå Ÿ§Ÿ

äaeúk úBìèBðexzqpy ici lr onvr eciqtdy oeik,opi`y daiqde §§¨
zezey"dLéà úçz äMà äèNz øLà" øîàpLzayei dy`dy - ¤¤¡©£¤¦§¤¦¨©©¦¨
,eizgzíáé úøîBLå äñeøàì èøtze`eyp `l oiicr ody. §¨¨£¨§¤¤¨¨

opi`e zezey opi`y miyp ly mixwn cer hxtl dpynd dkiynne
,ozaezk zelhepèBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§
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דרך החסידות שהרבי יסד הוא החידוש האלוקי הגדול, שהרבי אינו בודד וחסידים אינם בודדים.
היום יום כב אייר



יום שלישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבנצח(קעד

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dheq(iyily meil)

,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úáe ,ìàøNéì äðéúðeoeik dl` lk §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦
,xeqi`a ze`eypyúBúBL àì`wec "ezy` dhyz ik" xn`py Ÿ

,ezy` zeidl die`xyäaeúk úBìèBð àìåici lr onvrl eciqtdy §Ÿ§§¨
zelhepy xeqi`a ze`eyp mzqn od zerexbe .lirlcke ,exzqpy

ozaezk.
odn yi j` ,zezey opi`y miyp zepnl dpynd dkiynn cer

,`ly odn yie daezk zelhepyúBìèBð àìå úBúBL àì elàå§¥Ÿ§Ÿ§
éðà äàîè úøîBàä ,äaeúkdxizqde iepiwd ixg` dzcedy - §¨¨¤¤§¥¨£¦

,d`nh `idyäàîè àéäL íéãò dì eàaLåoi` xak odizy z`y , §¤¨¨¥¦¤¦§¥¨
,zewydl jxeväúBL éðéà úøîBàäålk ,dzlibn dwgnpy iptl §¨¤¤¥¦¨

enxb ody lirl x`eanke ,daezk zelhep `le zezey `l dl`
la` .ozaezk ciqtdl onvrld÷Lî éðéà dìòa øîàmxb `ede ¨©©§¨¥¦©§¨

,ipiwyde ip` dxedh oerhl dleki `id ixdy ,dzyz `ly dl
Cøca äéìò àa dìòaLåmeyn dze` miwyn oi` xak ok mby §¤©§¨¨¨¤¨©¤¤

eilr dxq`py xeqi`a dilr `a `ede "oern yi`d dwpe" xn`py
dl` ,dxizqe iepiwa.úBúBL àìå äaeúk úBìèBðopicy el` lke §§¨§Ÿ

m` ,zezylíéøîBà éànL úéa ,eúL àlL ãò ïäéìòa eúî¥©§¥¤©¤Ÿ¨¥©©§¦
úBúBL àìå äaeúk úBìèBð,"ezy` z` yi`d `iade" xn`py §§¨§Ÿ

,miiw epi` `ed zrkeúBìèBð àì Bà úBúBL Bà íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦Ÿ§
ïúaeúkmb ,l"pd weqtdn x`azpy enk ,zezey `ly jezn xnelk §¨¨

z`f gikedl mileki eppi`e e`nhp ok` `ny ,daezk zelhep `l.
,zezey opi`y miyp zepnl dpynd dkiynn cerBøéáç úøaeòî- §¤¤£¥

,oldlcke dp`yil xeq`y minkg exfbyBøéáç ú÷éðîeexq`y ¥¦©£¥
dzcill miizpy e`lniy cr dp`yil minkgàìå úBúBL àì ,Ÿ§Ÿ

äaeúk úBìèBðoyxbl aiigy xi`n iax xaeqe eilr zexeq`y oeik §§¨
zezey opi`e zeyi`l zeie`x opi` ok m`íéîëçå .øéàî éaø éøác ,¦§¥©¦¥¦©£¨¦

dLéøôäì àeä ìBëé ,íéøîBà,dyxbl -ïîæ øçàì døéæçäìe §¦¨§©§¦¨§©§¦¨§©©§©
zeyi`l die`x zaygp ok m`e ,zexeq`d miizpyd eniizqpy

dze` miwyne.
e` zezey m`d zerc oda yiy miyp zepnl dpynd dkiynn cer

,`lúéðBìééàzcll dleki dpi`y rah mr dclepyäðé÷æeliba ©§¦§¥¨
zcll dleki dpi`yãìéì äéeàø dðéàLåxwrnd mq dzzyy §¤¥¨§¨¥¥

,diaxe dixta aiigd mc` lr zexeq` el` lky ,dze`úBìèBð àìŸ§
àìå äaeúk,øîBà øæòéìà éaø .úBúBLzexeq` zeaygp el` oi` §¨§Ÿ©¦¡¦¤¤¥
y iptn ,eilr.äpîéä úBaøìå úBøôìå úøçà äMà àOéì àeä ìBëé̈¦¨¦¨©¤¤§¦§§¦§¥¤¨

íéLpä ìk øàLe,odilra lr zexzenyúBúBL Bà,miypd aexk §¨¨©¨¦
äaeúk úBìèBð àì Bàe` dzey ipi` dxn`y ,mcew epnpy oze`k Ÿ§§¨

.d`nhy micirn micry e` ip` d`nh
,odipice miyp ibeq dnk cer hxtl dpynd dkiynneïäk úLà¥¤Ÿ¥

ñéøñ úLà .dìòáì úøzeîe äúBLmdi`eyip xg`l qxzqpy ¨¤¤§©§¨¥¤¨¦
.äúBL¨

dze` xeq`l epiidc ,dl `pwl lrad leki inn dpynd zx`an zrk
,dpwyi xzqz m`e enr xzqidlïép÷î úBéøò ìk éãé ìòleki - ©§¥¨£¨§©¦

s` ,dig`e dia` llek ,diaexw lk mr xzqiz `ly dl `pwl dlra
,zepfd ila mb mdilr dxeq` dzidyïèwä ïî õeçhrnzpy ¦©¨¨

"dze` yi` akye" weqtdnLéà BðéàL énîednda oebk. ¦¦¤¥¦
,mdl `pwl leki lrad oi`y miyp yiy dpynd d`ianúéaL elàå§¥¤¥

ïäì ïép÷î ïéczevixta zebdpzny mi`ex m`dìòa LøçúpL éî . ¦§©¦¨¤¦¤¦§¨¥©§¨
ähzLð Bàodi`eyip xg`lïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ,`le ¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦

dl `pwl leki did.mpn`eøîà dúB÷Läì àìoic zia elkeiy - Ÿ§©§¨¨§
,"ezy` z` yi`d `iade" xn`p ixdy ,dzewydlàlàoic zia ¤¨

wnick wx dze` oipóà ,øîBà éñBé éaø .dúaeúkî dìñBôì§§¨¦§¨¨©¦¦¥©
dúB÷Läì,ixyt`ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëì`ixai e` §©§¨¦§¤¥¥©§¨¦¥¨£¦

ezehy e` ezeyxgn.äp÷Lé©§¤¨
.àøîâzwiicn .zezey opi` mai zxneye dqex`y dpyna epipy

,dpynd oeyln `xnbdàééúL àìc àeä àzLéîopi` `wec - ¦§¨§Ÿ©§¨
zezeydì ép÷î éep÷ àä ,ixdy ,oze` xqe`e odl `pwn `ed la` - ¨¦§©¥¨

zxxan .eilr dxeq`y ixd ,'daezk zelhep `l' dpyna epipy
,`xnbdéléî éðä àðîdper .zexq`pe odl `pwn ok`y epl oipn - §¨¨¥¦¥
,`xnbd,ïðaø eðúcdxeza aezk,"zøîàå ìàøNé éða ìà øaã" §¨©¨¨©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨

`a 'zxn`e' xeziiéepé÷ì íáé úøîBLå äñeøà úBaøìit lr s`y §©£¨§¤¤¨¨§¦
.exzqpyk zexq`pe odl `pwn lrad j` ,zezey opi`yzxxan

`xnbdépî ïéúéðúîe ,dqex`y epzpyn z` dpyy `pzd ine - ©§¦¦©¦
,zezey opi` mai zxneyeàéðúc ,àéä ïúðBé éaøweqta xn`p , ©¦¨¨¦§©§¨

"d`neh zihy `l m`eCLéà úçzmixnd inn iwpdèøt ," ©©¦¥§¨
äñeøàìxdy dzey dpi`yeizgz dpi` ióà àéöBî éðàL ìBëé , ©£¨¨¤£¦¦©

íáé úøîBL,eizgz dpi` `id mby ,dzey dpi`yøîBì ãeîìz ¤¤¨¨©§©
Léà Léà"ezy` dhyz ik"xaky ,dzey mai zxneyy zeaxl ¦¦

,oldlcke dn zcna eizgz zaygpïúðBé éaø .äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨
ì èøt "CLéà úçz" ,øîBàíáé úøîBLiax xaeqy ,dzey dpi`y ¥©©¦¥§¨§¤¤¨¨

xnel aeygz m`e .oldlcke eizgz zegt zaygp `id daxc` ,ozpei
íáé úøîBL àéöBà,dzey dpi`yäñeøà úà àéöBà àìålkepe ¦¤¤¨¨§Ÿ¦¤£¨

,zvwna eizgz zaygp xaky ,dzewydløîBì ãeîìzjynda ©§©
,dheq ly dyxtdäñeøàì èøt "dLéà úçz äMà äèNz øLà"£¤¦§¤¦¨©©¦¨§¨©£¨

z` `xnbd zx`ane .zezey opi` odizye ,dhrnzp `id mby
,zwelgndøîozpei iax -déì àîélàezy`k xzei el zaygp - ©©¦¨¥

`idykdéãéc éLecé÷c ,äñeøà,dze` yciw envr `edy - £¨§¦¥¦¥
Bãé ìò ïéì÷Bñåokl ,ezy` zaygp `idy zngn zlwqp dzpif m` §§¦©¨

,mai zxney hrnn mcew `edøîediy`i iax -déì àîélà ©©¦¨¥
é úøîBLäteçì äøéñî àøqçéî àìc ,íád`iaa zipwp dnaidy ¤¤¨¨§Ÿ¦©§¨§¦¨§¨

`ed okl ,dqex`n xzei eizgzk zaygpe ,xac lkl ezy`k zeidl
,`xnbd zl`ey .dqex` hrnn"Léà Léà" éàä ïúðBé éaøåiaxy §©¦¨¨©¦¦

,dzey mai zxneyy xeziidn cnl diy`idéì ãéáò éàîezhiyl ©¨¦¥
,`xnbd zvxzn .dzey mai zxney oi`yúBaøì déì éòaéîmiyp ¦¨¥¥§©

,od el`e ,odl oipwn oic ziay ,odl zepwl leki odilra oi`yúLà ©¦¥¤
úLàå ,äèBL úLàå ,Løç¥¥§¥¤¤§¥¤
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ונותן כוח לאדם שיעמוד  . הקדוש־ברוך־הוא כביכול, מתחנן לפניהם שישמרו את התורה, זה עצמו מסייע   . "אם בחוקותי תלכו" 
בבחירתו הטובה.

היום יום כד אייר

oifge` mipy` cenr ck sc oey`x wxtdheq
.äðéúðzFnaiA opixn`cM l`xUiA `al oixEq`e ,mipFraBd on(:gr sC):odilr xfB ceCàì §¦¨¦©¦§¦©£¦¨Ÿ§¦§¨¥¦§©§¦¨¦¨©¨¦¨©£¥¤Ÿ

.úBúBLFYW` dhUz iM ixtqA `ipY ikde ,DnIwl diE`xA `N` dWxR dxn`p `lC§Ÿ¤¤§¨¨¨¨¤¨¦§¨§©§¨§¨¥©§¨§¦§¥¦¦§¤¦§

:'eke b"kl dpnl`l hxR xAcn aEzMd zEyi`l diE`xA.dúaúk úìèBð àìåx`WC b"r`e ¦§¨§¦©¨§©¥§¨§©§¨¨§§§Ÿ¤¤§ª¨¨§¦§¨

zipFGp dpnl` wxtA zFAzkA opixn`cM dAzM opAx dEqpw `l b"kl dpnl`(:w sC)oi` Ff , ©§¨¨§Ÿ§¨¨©¨¨§ª¨¦§©§¦¨¦§ª§¤¤©§¨¨¦¥©¥

`id 'it`e eilr xq`il Dl dnxB DzxizqC ,Dl̈¦§¦¨¨¨§¨¨¥¨¥¨¨©£¦¦

`lC `id dAzM zA e`l KMld ,Fl diE`x§¨¦§¨¨©§ª¨¦§Ÿ

:dxWMn `ticrdìòaLå d÷Lî éðéà dìòa øîà £¦¨¦§¥¨¨©©£¨¥¦©§¨§¤©£¨
.Cøca äéìò àamxB `EdWdYWY `NW Dl ¨¨¤¨©¤¤¤¨©¨¤Ÿ¦§¤

:DzAzM zlhFp.ïäéìòa eúîzFhFq lM lW ¤¤§ª¨¨¥©£¥¤¤¨

EwiRqd `le zFYWl zFiE`xE zFxYqPd©¦§¨§¦§§Ÿ¦§¦

:'eM ozFwWdl.úBúBL àìåWi`d `iade opiraC §©§¨§Ÿ§¨¦¨§¥¦¨¦

:'Fbe FYW` z`àì Bà úBúBL Bà íéøîBà ä"áe ¤¦§§§¦Ÿ
.äaúk úBìèBð`l zFzFW `NW KFYn xnFlM §§ª¨§©¦¤ŸŸ

:EdiiYbElR Wxtn 'nbaE ,dAzM zFlhFpúøaòî §§ª¨©§¨¥§§©§§ª¤¤
.BøáçDWxBW F` dwipnE zxArn DgiPde zOW £¥¤¥§¦¦¨§ª¤¤¥¦¨¤¥§¨

`UPl minkg dExq`e ,dwipn F` zxArn `ide§¦§ª¤¤¥¦¨©£¨¨£¨¦¦¨¥

,Fzwipi onf KMW mipW 'a oA clEd `dIW cr©¤§¥©¨¨¤¨¦¤¨§©§¦¨

Dpi` ixdW dzFW `l ,Dl `Pwe D`UpE df Klde§¨©¤§¨¨§¦¥¨Ÿ¨¤£¥¥¨

:DnIwl Fl diE`x.dLéøôäì àeä ìBëéc"k cr §¨§©§¨¨§©§¦¨©

`pixw zEWi`l diE`x KMld ,DxifgdlE WcgŸ¤§©£¦¨¦§¨§¨§¦¨¥¨

:DiA.úéðBìééàirOOW ,dcli `lC `zipxkEC ¥©§¦§¨©§¨§Ÿ¨§¨¤¦§¦

miCC `l dX` ipniq Dl oi`e KM z`xap DO ¦̀¨¦§¥¨§¥¨¦¨¥¦¨Ÿ©¦

:dar DlFwe zFxrU `le.ãìéì äéeàø dðéàLå §Ÿ§¨§¨¨¤§¤¥¨§¨¥¥
Fl oi`W inl DnIwl zFxEq`e oixTr qFM zzXW¤¨©¦¨¦©£§©§¨§¦¤¥

:dIaxE dIxR lr l`xUi EEhvp ixdW ,mipAúLà ¨¦¤£¥¦§©¦§¨¥©§¦¨§¦¨¥¤
.dìòáì úøzîe äúBL ïäk.dIwp z`vnp m` Ÿ¥¨ª¤¤§©£¨¦¦§¥§¦¨

:`hiWR KixR 'nbaE.ñéøñ úLàqxYqPW oFbM ©¨¦§¦¨¥¤¨¦§¤¦§¨¥

:lrFal lrA zaikW dncwC ,D`UPW xg`l§©©¤§¨¨§¨§¨§¦©©©§¥

.äúBL:`hiWR KixR 'nbaEúBéøòä ìk é"ò ¨©¨¦§¦¨¨¨£¨
.ïép÷îlMn cg`nE dig`nE dia`n Dl `Pw m` §©¦¦¦¥¨¥¨¦¨¥¨¤¨¥¤¨¦¨

zxq`pe iEPw FiEPw ied dxYqpe dxFYAW zFixrd̈£¨¤©¨§¦§§¨¨¥¦¦§¤¡¤¤

:`hiWR KixR 'nbaE .dzFWe eilr.ïèwä ïî õeç ¨¨§¨©¨¦§¦¨¦©¨¨
:DzF` Wi` akWe aizkC.Léà BðéàL énîe'nbaE ¦§¦§¨©¦¨¦¦¤¥¦©

:Dl Wxtn.ïäì ïép÷î ã"áL elàåoi`Fx m` §¨¥¨§¥¤§©¦¨¤¦¦

:zEvixtA zFbdpzn mzF`.eøîà dúB÷Läì àì ¨¦§©£¦§¦Ÿ§©§¨¨§
,FYW` z` Wi`d `iade opiraC ,dEwWi `l md¥Ÿ©§¨§¨¥¨§¥¦¨¦¤¦§

dvxIWkl df iEPwA dPwWi `l iOp dlraE©£¨©¥Ÿ©§¤¨§¦¤¦§¤¦§¤

irA `l iqFi iAxe ,`iade `Pwe opiraC [`vIWkl]¦§¤¥¥§¨¥¨§¦¥§¥¦§©¦¦Ÿ¨¥

:`iade `Pwe.dì ép÷î éep÷ àä 'îâ,eilr xq`il §¦¥§¥¦¨¦§©¥¨¥¨¥¨¨

:dAzM zFlhFp `l ipYwCnéða ìà øac â"ä ¦§¨¨¥Ÿ§§ª¨©¥¤§¥
úøîBLå äñeøà úBaøì íäéìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥§¨©§¨£¥¤§©£¨§¤¤

.éep÷ì íáé`WxclC ,Wi` Wi` qxB `le ¨¨§¦§Ÿ¨©¦¦§¦§¨¨

oOwl Dil opiWxC `pixg`(.fk sC)`iEAx `N` , ©£¦¨©§¦¨¥§©¨©¤¨¦¨

oiwxitA oOwl xn` p"de ,mdil` Yxn`En¦§¨©§¨£¥¤§¨©§©¨§¦§¦

:`Ed `iEAx Yxn`e.'åk àéöBî éðàL ìBëé §¨©§¨¦¨¨¤£¦¦
ihErnl dqEx` ol rnWn `xw zErnWOnC§¦©§¨§¨©§©¨£¨§©¥

mai zxnFW la` ,KWi` zgY DA opixw `lC§Ÿ¨¦¨¨©©¦¥£¨¤¤¨¨

`lC 'iOwl WxtncM KWi` zgY DA opixẅ¦¨¨©©¦¥§¦§¨¥§©¥§Ÿ

:dRgl dxiqn `xQgin.ïúðBé éaøådqEx` la` mai zxnFWl `Ow `hErn Dil rnWn ¦©§¨§¦¨§ª¨§©¦¨¨©§©¥¦¨©¨§¤¤¨¨£¨£¨

DWCw `EdC mEXn oOwl WxtncM `pixg` `xw Dihrn xcdC e`l i` zEWi` DA `pixẅ¥¨¨¦¦¨§¨©©£¥§¨©£¦¨§¦§¨¥§©¨¦§¦§¨

:mai zxnFWA oM oi`X dn ,Fci lr zlwqPW cFre ,mixg` iWECw gMn Fl d`A Dpi`eøî §¥¨¨¨¦Ÿ©¦¥£¥¦§¤¦§¤¤©¨©¤¥¥§¤¤¨¨©
.äñeøà déì àîélà:mai zxnFXn ith dxEnB dX` dqEx` Dil daiWg ozpFi iAxéLec÷c ©¦¨¥£¨©¦¨¨£¦¨¥£¨¦¨§¨§¥¦¤¤¨¨§¦¥

.déãécr iWECw i"rW:Fl d`A Fnv.Bãé ìò ïéì÷Bñå:FliaWA zlwqp dzPf m`àøqçî àìc ¦¥¤¦¥©§¨¨§§¦©¨¦¦§¨¦§¤¤¦§¦§Ÿ¦©§¨
.ätçì äøéñîopzcM xaC lkl FYW`M zFidl zEpfA 'it`e `zcixB d`iaA maIl zipwpC §¦¨§ª¨§¦§¥©¨¨§¦¨§¥¨¨©£¦¦§¦§§¦§§¨¨¨§¦§©

zFnaiA(:bp sC):`wxitA oOwl Dl 'iziinE.äèBL [úLàå] Løç úLà úBaøìoiPwn c"aW ¦¨©©§¦¨§©¨§¦§¨§©¥¤¥¥§¥¤¤¤§©¦

:oiwxiR idlWA `id `ziixaE .odl̈¥¨©§¨¦§¦§¥¦§¦
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äðéàùt"r` 'ta la` oixwir qek zzy 'it i"yx .clil die`x(:q sc zeaezk)rnyn `l

zipelii`e dpiwf dxwr `id dzidy e` da ipze `ziixa mzd iziinc ikd

oixwir qek zzy i"yxtle dxwr e`l clil die`x dpi`yc `nl` clil die`x dpi`ye

dpi`y epiid dxwr epiid zipelii` epiid l`yinl `ki` mzd g"x oeyl dfe dxwr epiid

oilgep yi wxta epxn`y daeyze clil die`x

(:hiw sc a"a)aey 'nl zqip 'n cr zclei 'kl zqip

die`x dpi`y yxtl lkepy d"de zclei dpi`

did `le mipy xyr dlra xg` dzdyy clil

mig` 'c wxt seqa xn`c `ypil dzrcsc zenai)

(:clxg` dzdyy lk l`eny xn` ongp ax xn`

oiax `z` ik zxarzn dpi` aey mipy 'i dlra

xn`c b"r`e `ypil dzrc oi`y `l` y"l i"x`

dxwr xikfd `l g"x 'itle dpiwfe dxwra 'nba

i`n` dniz edin `pyila wc `lc l"i dpyna

:dxwr 'ipzna inp `pz `løàùåmiypd lk

`d l"nw i`n `xizi dpyn `d dniz .zezey e`

dpi` dzey ipi` zxne`de `yixn dil opirny

dpi` zxaern `weec iax xne`e dzaezk zlhep

wxta xn`ck zeytp zpkq `ki`c meyn dzey

ulegd(:an sc zenai)miycg 'b jeza zqip la`

opixwe `ivedl dil opiqpw `l eze ded dedc i`n

dpi` opaxl elit` odkae el die`xd ezy` da

ulegd 'ta opiwqnc dzey(.fl my)opaxl elit`

:hba `ivei

éáøåirain dil ciar i`n yi` yi` i`d ozpei

el` 'ta xn`c edi` `de dniz 'eke dil

oiwpgpd(:dt sc oixcdpq)llwi ikc yi` yi` iab

oeylk dxez dxac xn`w en` z`e eia` z`

`kid z"ke izixg` dyxcl dil yixc `le `"pa

dcen z"c dil zi`c o`n 'it` yxcnl `ki`c

l`eyd wxt yixa jixt i`n k"` opiyxcc `ed

(:cv sc n"a)xky xneyc olpn dcia` ira `wc `d`

dcia` daipb `l` il oi` apbi aepb m` 'ipzc aiig

`l c"nl `gipd n"n apbi aepb l"z oipnz"c

yxcnl `ki` mzd `de l"`n 'ixn` c"nl `l`

dl yixc i`n` `kde z"c xn` `l` opiyxc `le

dlrnde hgeyd 'ta 'ixn`e(:gw migaf)iaxe inp

inp yi` yi` i`d dxac yi` yi` `eddcn iqei

`le dil `pn aiigc heicdl hgeyd `l` dxac

xn` `lc `ed dcen yxcnl ivnc oeik zxn`

n"xc 'iywc z"cc zereny ayiil dywe dxac

'xc` iqei iaxce dcedi 'xc` dcedi 'xce n"xc`

zezin 'c 'ta xn`c n"xc y"xc` y"xce iqei

(.ep sc oixcdpq)zkxa iab aizkc yi` yi` iab opaxl

a"tae miiepik zeaxl dil yixc n"xe z"c myd

f"r zkqnc(.fk sc)x"`c iqei 'xe dcedi 'x bilt inp

myl ln `edy iptn l`xyi leni `l izek dcedi

dlin epivn okid ike iqei 'x el xn` mifixb xd

aizk leni lend iqei iaxe lend 'dl aizkc meyn dcedi 'xc `nrh yxtne dnyl dxeza

['ek dxez dxac dil zil iqei iaxc `nl`] mc` ipa oeylk z"c leni lend aizkd inp jci`e

i`nx` leni `le izek leni opixn`e dcedi 'xe n"x `zbelt diteb `zzrny `edda mzde

dxtk ixqegn 'c 'tae z"c xn` `lc inc xity izek xn`c iqei 'xk epiide n"x ixacsc zezixk)

(.`iseqa `zi`ck n"x epiid mixg`e z"c xaqwc dzctp `l dctde `nlya mixg`l opixn`

zeixed 'qn(:bi sc)dy`d z`ivn 'tae z"c xn` `wc leni lendc `dn dcedi 'xcsc zeaezk)

(:fq'eke dpzn myl el oipzep qpxtzdl dvex oi`e el oi`y df ephiarz hard `ziixa iziin

ephiarz miiwn ip` dn `l` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el yi `"kge dcedi iax ixac

mizek zepa 'ta oke dil yixc dcedi 'x la` z"c(:al dcp)otec `vei 'tae(:cn sc my)yi` yi`

ly epa l`rnyi 'x dcedi iax ixac daifa `nhny '` mei oa wepiz zeaxl yi` yi` l"z dn

dlrnde hgeydc `iddn iqei 'xc z"c yi` yi` l"z dn k"` 'ebe eaef z` afde xne` `ed ixd v"` xne` dwexa oa opgei 'xlendc `idde z"c yi` yi` xn`wc lirl opizii`c (:gw sc migaf)

'tae oiaiigy elrde xa`a efg`y mipy zeaxl yixce xn`e y"x dilr bilt z"c (my df mb) hgeyd 'ta iqei x"`wc yi` yi` `edd y"xc z"c xn`c dcedi 'xc` bilte dl yixcc edi`c leni

yi xn` (:`l n"a) ze`ivn el`edl ixaq i`pz ipd lke 'il opiyxc yxcnl `ki`c `kid lk dcen z"c xn`c l"qc o`nc d`xpe z"c ephiarz l"z dn k"` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el
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äðéàùt"r` 'ta la` oixwir qek zzy 'it i"yx .clil die`x(:q sc zeaezk)rnyn `l

zipelii`e dpiwf dxwr `id dzidy e` da ipze `ziixa mzd iziinc ikd

oixwir qek zzy i"yxtle dxwr e`l clil die`x dpi`yc `nl` clil die`x dpi`ye

dpi`y epiid dxwr epiid zipelii` epiid l`yinl `ki` mzd g"x oeyl dfe dxwr epiid

oilgep yi wxta epxn`y daeyze clil die`x

(:hiw sc a"a)aey 'nl zqip 'n cr zclei 'kl zqip

die`x dpi`y yxtl lkepy d"de zclei dpi`

did `le mipy xyr dlra xg` dzdyy clil

mig` 'c wxt seqa xn`c `ypil dzrcsc zenai)

(:clxg` dzdyy lk l`eny xn` ongp ax xn`

oiax `z` ik zxarzn dpi` aey mipy 'i dlra

xn`c b"r`e `ypil dzrc oi`y `l` y"l i"x`

dxwr xikfd `l g"x 'itle dpiwfe dxwra 'nba

i`n` dniz edin `pyila wc `lc l"i dpyna

:dxwr 'ipzna inp `pz `løàùåmiypd lk

`d l"nw i`n `xizi dpyn `d dniz .zezey e`

dpi` dzey ipi` zxne`de `yixn dil opirny

dpi` zxaern `weec iax xne`e dzaezk zlhep

wxta xn`ck zeytp zpkq `ki`c meyn dzey

ulegd(:an sc zenai)miycg 'b jeza zqip la`

opixwe `ivedl dil opiqpw `l eze ded dedc i`n

dpi` opaxl elit` odkae el die`xd ezy` da

ulegd 'ta opiwqnc dzey(.fl my)opaxl elit`

:hba `ivei

éáøåirain dil ciar i`n yi` yi` i`d ozpei

el` 'ta xn`c edi` `de dniz 'eke dil

oiwpgpd(:dt sc oixcdpq)llwi ikc yi` yi` iab

oeylk dxez dxac xn`w en` z`e eia` z`

`kid z"ke izixg` dyxcl dil yixc `le `"pa

dcen z"c dil zi`c o`n 'it` yxcnl `ki`c

l`eyd wxt yixa jixt i`n k"` opiyxcc `ed

(:cv sc n"a)xky xneyc olpn dcia` ira `wc `d`

dcia` daipb `l` il oi` apbi aepb m` 'ipzc aiig

`l c"nl `gipd n"n apbi aepb l"z oipnz"c

yxcnl `ki` mzd `de l"`n 'ixn` c"nl `l`

dl yixc i`n` `kde z"c xn` `l` opiyxc `le

dlrnde hgeyd 'ta 'ixn`e(:gw migaf)iaxe inp

inp yi` yi` i`d dxac yi` yi` `eddcn iqei

`le dil `pn aiigc heicdl hgeyd `l` dxac

xn` `lc `ed dcen yxcnl ivnc oeik zxn`

n"xc 'iywc z"cc zereny ayiil dywe dxac

'xc` iqei iaxce dcedi 'xc` dcedi 'xce n"xc`

zezin 'c 'ta xn`c n"xc y"xc` y"xce iqei

(.ep sc oixcdpq)zkxa iab aizkc yi` yi` iab opaxl

a"tae miiepik zeaxl dil yixc n"xe z"c myd

f"r zkqnc(.fk sc)x"`c iqei 'xe dcedi 'x bilt inp

myl ln `edy iptn l`xyi leni `l izek dcedi

dlin epivn okid ike iqei 'x el xn` mifixb xd

aizk leni lend iqei iaxe lend 'dl aizkc meyn dcedi 'xc `nrh yxtne dnyl dxeza

['ek dxez dxac dil zil iqei iaxc `nl`] mc` ipa oeylk z"c leni lend aizkd inp jci`e

i`nx` leni `le izek leni opixn`e dcedi 'xe n"x `zbelt diteb `zzrny `edda mzde

dxtk ixqegn 'c 'tae z"c xn` `lc inc xity izek xn`c iqei 'xk epiide n"x ixacsc zezixk)

(.`iseqa `zi`ck n"x epiid mixg`e z"c xaqwc dzctp `l dctde `nlya mixg`l opixn`

zeixed 'qn(:bi sc)dy`d z`ivn 'tae z"c xn` `wc leni lendc `dn dcedi 'xcsc zeaezk)

(:fq'eke dpzn myl el oipzep qpxtzdl dvex oi`e el oi`y df ephiarz hard `ziixa iziin

ephiarz miiwn ip` dn `l` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el yi `"kge dcedi iax ixac

mizek zepa 'ta oke dil yixc dcedi 'x la` z"c(:al dcp)otec `vei 'tae(:cn sc my)yi` yi`

ly epa l`rnyi 'x dcedi iax ixac daifa `nhny '` mei oa wepiz zeaxl yi` yi` l"z dn

dlrnde hgeydc `iddn iqei 'xc z"c yi` yi` l"z dn k"` 'ebe eaef z` afde xne` `ed ixd v"` xne` dwexa oa opgei 'xlendc `idde z"c yi` yi` xn`wc lirl opizii`c (:gw sc migaf)

'tae oiaiigy elrde xa`a efg`y mipy zeaxl yixce xn`e y"x dilr bilt z"c (my df mb) hgeyd 'ta iqei x"`wc yi` yi` `edd y"xc z"c xn`c dcedi 'xc` bilte dl yixcc edi`c leni

yi xn` (:`l n"a) ze`ivn el`edl ixaq i`pz ipd lke 'il opiyxc yxcnl `ki`c `kid lk dcen z"c xn`c l"qc o`nc d`xpe z"c ephiarz l"z dn k"` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el
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,`xnbd zvxzn ."jyi` zgz"näMàì Léà Léwäì déì éòaéî¦¨¥¥§©¦¦§¦¨

Léàì äMàåwxtd seqa `xnbd zyxecy enk. §¦¨§¦
dqex`y micnlnd miweqt yiy epx`ay dnn ,`xnbd zl`ey

wiicl yi ,dzey dpi`àîòè àlàmeyn `ed ,dzey dpi` dqex`c ¤¨©£¨
éàø÷ éðä éáéúëc,el` miweqt miaezky llba wx -éëä åàì àä ¦§¦¥¨¥§¨¥¨¨¨¦

,el` miweqt `lel -àðéîà äåäy dheytd `xaqdnäñeøà £¨£¦¨£¨
,àéúL,dyweàîBøcî àðéðç øa àçà éaø àúà ék àäåixde - ©§¨§¨¦¨¨©¦©¨©£¦¨¦¨¨

,mexcd on `pipg xa `g` iax ribdykdéãéa àúéðúî éúééàå àúà̈¨§©§¥©§¦¨¦¥
riaynyk weqtd oeyln wiicl yiy ,dcnll eicia `ziixa `iad -

dy`d z` odkd"ezaky z` ja yi` ozie"CLéà éãòìaîrnyn , ¦©§£¥¦¥
epiidc ,dxzqpy iptl ezaky z` da ozp dlrayúáéëL äîãwMî¦¤¨§¨§¦©

ìòáì ìòBa úáéëL äîãwL àìå ,ìòBáì ìòa,dyw ok m`e , ©©§¥§Ÿ¤¨§¨§¦©¥§©©
il dnle ,dzyz `l ,dilr `a `l dlra oiicry ,dqex`y `hiyty
ozpei iaxe diy`i iax ly "dyi` zgz"e "jyi` zgz" miweqtd

,`xnbd zvxzn .Dhrnldì úçkLî ,àîç øa éîø øîàokzi - ¨©¨¦©¨¨©§©©¨
,dqex` `idyk s` lrad zaiky dncwy ote`äéìò àaL ïBâk§¤¨¨¤¨

ñeøàzepfaäéáà úéáadxzqp jk xg`e.,`xnbd zl`eydúååëc ¨§¥¨¦¨¦§¨©
mb dnec dxwna xaecny xnel jixv -íáé úøîBL éabick , ©¥¤¤¨¨

xaecn ok m`e ,lread zliral lrad zlira mcwzyàaL ïBâk§¤¨
íáé äéìò,eig` zzin xg`l,äéîç úéáadywe'íáé úøîBL' àä ¨¤¨¨¨§¥¨¦¨¨¤¤¨¨

dì úéø÷,dzey dpi`y zxn`e ,dl mi`xew 'mai zxney' ef ike - ¨¥¨
ixdeàzéélòî BzLàdxenb -áø øîàäc ,àéä,zenai zkqna ¦§§©©§¨¦§¨¨©©

`ay yexit ,dpw cifna oia bbeya oia eznai lr `ady dpynd lr
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epizpyn ,`xnbd zvxzn .dzey dpi`y epxn`e 'mai zxney' dl

dhriny`l` ,ax zhiyk dpi` weqtd on mai zxneyìàeîLk¦§¥
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eclepy mipad oi` xiibzpy ixkp okle ,clepy ohwk miaygpy oeik
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eipa m` xiibzpy ixkpa yiwl yixe opgei iax ewlgpy x`azp
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:`xnbd dywn,éáéúéîxn`p(i h 'a l`eny)øNò äMîç àáéöìe' ¥¦¥§¦¨£¦¨¨¨
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,eia`énð íúä`aedy 'oc`lA oA oc`lA Kc`xA' weqta my mb - ¨¨©¥§Ÿ©©§£¨¤©§£¨

recne ,lreta epa `edy wx `l` qegil epi`y xn`p ,lirl
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קעז יום שלישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבנצח(
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il dnle ,dzyz `l ,dilr `a `l dlra oiicry ,dqex`y `hiyty
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,ozpei iaxkøîàc ìàeîLe,dyxta mixen`d mixacl `l` dpw `l §¥§¨©
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dpi` mai zxneyy hrnl ozpei iax ixacl dxezd dkxvedy dnn -
,dzeyììkîmeyn ,dzeyy xne` iziid ,weqtd `lelc rnyn - ¦§¨
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eclepy mipad oi` xiibzpy ixkp okle ,clepy ohwk miaygpy oeik
xg`l diaxe dixt mda miiwn epi`e ,eipa miaygp mcew el

.ycgn dniiwl jixv `l` xiibzpy
eipa m` xiibzpy ixkpa yiwl yixe opgei iax ewlgpy x`azp
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,da aiig oiicre ,diaxe dixt mda miiw `l ,icedi didpe xxgzype
áéúëcecar xfril` mdipiae eixrpl mdxa` xn`y(d ak ziy`xa) ¦§¦
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,mdia`àëäåcard `aiva o`k -Løôî àì,eipa zeny aezkd §¨¨Ÿ§¨¥
.mipa el eid lretay xnel `l` qegil df oi`y xnel yi okle

:sqep uexiz,àîéà úéòaéàåick oi` mzeny zxkfda s` zn`a §¦¨¥¥¨
o`k j` ,mqgilïBäeáàc àáàáe ïBäeáàa éúéøçà àzëeãa eäðéñçé©£¦§§§¨©£¦¦©£§£¨©£

,mdia` ia` myae mdia` mya xg` mewna aezkd mqgii -
áéúëc(gi eh '` mikln)ïBîéøáè ïa ããä ïa ìà àñà Cìnä íçìLéå' ¦§¦©¦§¨¥©¤¤¨¨¤¤£©¤©§¦

,'øîàì ÷Nnãa áLBiä íøà Cìî ïBéæç ïaxnel oi` i`ce jk lre ¤¤§¤¤£¨©¥§©¤¤¥Ÿ
xg` qegi mixkpl yiy ezpeek `l` ,lreta epa `edy wx ezpeeky
qegi mdl oi`y xnel yi okle ,z`f epivn `l micara j` ,mdia`

.mdia`l lreta eclepy dpeekd wx `l`
:l`xyia diaxe dixta oecl zxfeg `xnbdBì eéä ,øîzéà- ¦§©¨

l`xyil,øîà àðeä áø ,eúîe íéðaok it lr s`íéi÷zevn a`d ¨¦¥©¨¨©¦¥
,øîà ïðçBé éaø .äiáøe äiøtmipad ezny oeikíéi÷ àìz` mdia` §¦¨§¦¨©¦¨¨¨©Ÿ¦¥

:mdinrh z` zx`an `xnbd .devndíeMî ,íéi÷ øîà àðeä áø©¨¨©¦¥¦
k `ed diaxe dixt zevn mrhyïéà ,éqà áø øîàc ,éqà áøcgiyn §©©¦§¨©©©¦¥

eìëiL ãò ,àa ãåc ïacleeidlìkdóebaL úBîLðxve`ay - ¤¨¦¨©¤¦§¨§¨¤©
,my mpzpe ziy`xa ini zyya 'd mxviy ,'seb' enyyøîàpL¤¤¡©

(fh fp diryi)'åâå óBèòé éðôlî çeø ék',eyexite ,'iziUr ip` zFnWpE ¦©¦§¨©©£§¨£¦¨¦¦
eyexit 'sehri' ,ecleiy izxfby iptlny zenypd epiidc gexdy
`ly el` zenypy epiide ,dle`bd lr xacn df weqte ,akrn

lepeidy dfe ,diaxe dixt lr eehvp okle ,dle`bd z` zeakrn ec
`vnpe ,mlerl e`ae df xve`n mdizenyp elhip ixd mipa el

.eipa ezn seqaly s` devnd z` miiwyíéi÷ àì øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©Ÿ¦¥
,äiáøe äiøty `ed diaxe dixt zevn mrh okyì'ïðéòa 'døöé úáL §¦¨§¦¨¨¤¤§¨¨¨¦©

,mlerd z` ayiil mikixv -àkéì àäå,ezny mipaa epi` dfe - §¨¥¨
.mlerd z` miayiin mpi` dzry

:`xnbd dywn,éáéúéî¥¦¥
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המשך ביאור למס' יבמות ליום ראשון עמ' א



יום רביעי י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבנצח(קעח

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc dheq(iriax meil)

øîà ìàeîLe,ozpei iaxk `wec xeaq`y gxkd oi`éøîàc àðà- §¥¨©£¨§¨§¦
md ixacéøèöéàcî ,äiLàé éaøì eléôàdééeaøì àø÷ Cdnn - ©£¦§©¦Ÿ¦¨¦§¦§§¦§¨§©¥

,dzey mai zxneyy zeaxl diy`i iax ixacl dxezd dkxvedy
ììkîmeyn ,dzey dpi`y xne` iziid weqtd ilely rnyn - ¦§¨

ììk àéä BzLà åàìc,dyxta exn`py mze`l `l` ,mipicd lkl §¨¦§¦§¨
.lirlcke

,`xnbd zl`eyúc ìò úøáBò ,eäì àéòaéàdy` `ide ,zicedi ¦©§¨§¤¤©¨
lk mr zxacne weya deeh ,rext dy`xe d`vei ,drepv dpi`y
,daezk `ll dlran z`veiy zeaezka dpyna exn`y enk ,mc`

m`däàøúä äëéøödpic da xefgz `l m` wxe ,da xefgz `ny §¦¨©§¨¨
äëéøö dðéà Bà ,dúaeúk dãéñôäìcin zcqtne ,d`xzd §©§¦¨§¨¨¥¨§¦¨

zc lr dxaryk.,wtqd iccveúc ìò úøáBòc ïåék ïðéøîà éî¦¨§¦©¥¨§¤¤©¨
àéä,xeq` xacdy zrcei xake,àîìc Bà ,äàøúä àéòa àì ¦Ÿ¨£¨©§¨¨¦§¨

äàøúä éòaézzepncfd dl zzl ,d`xzd jxhvz -da äøãä éàc ¦¨¥©§¨¨§¦©§¨¨
da øcäéz.da xefgl lkez da xefgl dvxz m`y - ¤§©¨
òîL àz,epzpync `yixn gikedlàì íáé úøîBLå äñeøà ¨§©£¨§¤¤¨¨Ÿ

,äaeúk úBìèBð àìå úBúBL,`xnbd zwiicneàìc àeä àzLéî §Ÿ§§¨¦§¨§Ÿ
àéúL,dzey `l wxy rnyn -dì ép÷î ééep÷ àälra la` -d ©§¨¨©¥§©¥¨

,dl `pwnéàîìlkei `ly rcei ixde ,dl `pwn dn myl - §©
m`d ,dzewydl,dúaeúk dãéñôäì åàì`pwi `l m`y rnyne ¨§©§¦¨§¨¨

dxzqpy ,efk zc lr zxaery o`kn di`xe ,dzaezk ciqtz `l dl
,`xnbd dgec .d`xzd dkixv ,miyp` mràì ,éiaà øîàepi` - ¨©©©¥Ÿ

,iepiw ila mb dciqtn `id dze`y ,dzaezk ciqtdl ick dl `pwn
dl `pwn `l`åéìò døñBàì.eilr dxeq` `dz xzqz m`y ick - §§¨¨¨

,`xnbd dgec ceräàeNð àéäLk dúB÷Läì ,øîà àtt áø- ©¨¨¨©§©§¨§¤¦§¨
xg`l xzqz m` dzewydl lkeiy ick dqex` `idyk dl `pwny

,mdi`eyipàéäLk dúB÷Läì äñeøàì ïép÷î ïéà ,àéðúãk¦§©§¨¥§©¦©£¨§©§¨§¤¦
äñeøàlirlcke dzey dpi` dqex` ixdyäñeøàì ïép÷î ìáà , £¨£¨§©¦©£¨

.äàeNð àéäLk dúB÷Läì§©§¨§¤¦§¨
,wtqd heytl cer `xnbd dqpnòîL àz ,àáø øîàjyndn ¨©¨¨¨§©

,epzpynúøæîî ,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤
àìå úBúBL àì ,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa ,ìàøNéì äðéúðe§¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦Ÿ§Ÿ

.äaeúk úBìèBð,`ax wiicneàéúL àìc àeä àzLéîrnyn - §§¨¦§¨§Ÿ©§¨
,zezey `l wxyeäì ép÷î ééep÷ àä,odl `pwn odilra la` - ¨©¥§©¥§

éàîìe,ozewydl lkei `ly rcei ixde ,odl `pwn dn myl -éà §©¦
ñBàìåéìò ïø,epzpync `yix lr lirl iia` x`iay enkïøéñà àä §§¨¨¨¨£¦¨

ïîéi÷åepx`iay enke ,eilr zexeq` el` miyp lk `linn ixd - §©§¨
,dpyna lirl,ïúaeúk ïãéñôäì åàì àlà`pwi `l m`y rnyne ¤¨¨§©§¦¨§¨¨

dkixv zc lr zxaery wtqd heytpe ,ozaezk eciqti `l odl
,`xnbd dgec .d`xzdàì ,àzø÷ñécî äãeäé áø øîàzaiq oi` , ¨©©§¨¦¦§©§¨Ÿ

ick `l` ,ozaezk ociqtdl ick iepiwdìòBaì døñBàìdxzqpy §§¨©¥
enrìòáklkez `l dpyxbi e` dlra zeni m`e ,eilr dxq`py §©©

,lreal `ypilïðúc,epwxta oldlìòaì äøeñàL íLkonf lk ¦§©§¥¤£¨©©©
,dzzy `ly,ìòBaì äøeñà Ckiptl zn e` dlra dyxib m` ¨£¨©¥

dzzyy.
,wtqd z` heytl aey `xnbd dqpnàz ,àøeqî àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¦¨¨

òîL,dpynd jyndnLøçúpL éî ,ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå §©§¥¤¥¦§©¦¨¤¦¤¦§¨¥
àìå ,ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ähzLð Bà dìòa©§¨¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦§Ÿ

dúaeúkî dìñBôì àlà eøîà dúB÷Läì`l m`y yxetn ixd , §©§¨¨§¤¨§§¨¦§¨¨
ciqtz `l da exzi.,`xnbd dwiqndpéî òîLdfn rnyp - §©¦¨

zc lr zxaery.dpéî òîL ,äàøúä éòä¥©§¨¨§©¦¨
,`xnbd zl`eyeäleëåly `yixdn egikedy lirlc mi`xen`d - §§

,dpyndàäî éøîà àì àîòè éàîdi`xd z` e`iad `l dnl - ©©£¨Ÿ¨§¦¥¨
exaqy ,`xnbd dper .`pipg iaxkíúä éðàL àîìcdpey `ny - ¦§¨©¦¨¨

,mixeq`d ziaa e` dhey e` yxg odilray miypa mydì úéìc§¥¨
ììk ìòác àúîéàda exzi `l m`e ,lrad zni` odilr oi`y - ¥§¨§©©§¨

zevixt dyrn dzyry dyibxn dpi`y oeik dqpewl oi` oicd zia
epnn ze`xi opi`e odipta odilray mixwnd x`ya la` ,lecb

.d`xzd zekixv opi`e `id dlecb zevixt ,zc lr zexaere
,`xnbd zwtzqn cerìòa äöøå úc ìò úøáBò ,eäì àéòaéà¦©§¨§¤¤©¨§¨¨©©

dîéi÷ìdpeer lr dl lgenedîéi÷î ,,dnr ige elv`Bðéà Bà §©§¨§©§¨¥
dîéi÷î,wtqd iccve .dyxbl aiigeìòác àãéô÷a ïðéøîà éî §©§¨¦¨§¦©¦§¥¨§©©

àðîçø àìz,lrad zcitwa xacd dzlz dxezdy xn`p m`d - ¨¨©£¨¨
,"ezy` z` `pwe" xn`pyãéô÷ àì àäålekie ,citwn epi` ixde - §¨Ÿ¨¦

.dniiwlàîìc Bà`l` ,df lraa ielz xacd oi`ãéô÷c ïåék- ¦§¨¥¨§¨¦
`edy `xwp ok mb df lra ly egxk lr ,jka citwdl milrad jxcy

.ãéô÷̈¦
òîL àz,epzpynn wtqd heytléî ,ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå ¨§©§¥¤¥¦§©¦¨¤¦

.ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ähzLð Bà dìòa LøçúpL¤¦§¨¥©§¨¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦
,`xnbd dgikenezøîà éàåm`y ,lirlc oey`xd cvdkìòa äöø §¦¨§©§¨¨¨©

,dîéi÷î dîéi÷ìy okzi ikeïéc úéa éãáòoic zia eyriiy - §©§¨§©§¨¨§¥¥¦¥
jxevl migelyìòaì déì àçéð àì àîìãc éãéîokziy xac - ¦¦§¦§¨Ÿ¦¨¥©©©

mc`l oiag oi`y epcnl ixde ,ea utg epi`e lral gp didi `ly
xzeel dvex lrad ile` ,oic zia dl oipwn ji` ok m` ,eipta `ly
s`y ,`xnbd dgec .dniiwl leki epi` dvxi m` s`y i`ce `l` ,dl

ote` lka ,dniiwl leki dvxi m`àúléîc àîúñxacd zelibx - §¨¨§¦§¨
ydéì àçéð çðéî ,àéä úc ìò úøáBòc ïåéke`pwiy lral gp - ¥¨§¤¤©¨¦¥¨¦¨¥

.dl
,`xnbd zwtzqn cer,eäì àéòaéàlirlc wtqd heytp m` s` ¦©§¨§

,dl `piw `lyk `wec edf ,dniiwl dlral xzen zc lr zxaery
m`d ,dxizqe iepiw yiyk la`ìeçî Béepé÷ ,Béepé÷ ìò ìçnL ìòa©©¤¨©©¦¦¨

el zxzene.ìeçî Bðéà Bà ,,wtqd iccveìòác éepé÷a ïðéøîà éî ¥¨¦¨§¦©§¦§©©
àðîçø àìz,lrad iepiwa xacd dzlz dxezdy xn`p m`d - ¨¨©£¨¨

àøwéòî déì ép÷c ïåék ,àîìc Bà .Béepé÷ì déì ìéçî àä ìòáe©©¨¨¦¥§¦¦§¨¥¨§©¥¥¥¦¨¨
,dligza lrad dl `piw xaky oeik -déì ìéçî éöî àìxak - Ÿ¨¥¨¦¥

.dl legnl leki epi`
òîL àz,epzpynn wtqd heytléî ,ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå ¨§©§¥¤¥¦§©¦¨¤¦

.ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ähzLð Bà dìòa LøçúpL¤¦§¨¥©§¨¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦
gikene,`xnbd dzøîà éàåy ,lirlc oey`xd cvdkìçnL ìòa §¦¨§©§©©¤¨©

,ìeçî Béepé÷ Béepé÷ ìòy okzi ikeìéçî ìòa éúàc éãéî ïðéãáò ©¦¦¨¨§¦©¦¦§¨¥©©¨¦
déìleflf didie ,legnie lrad `eai ok ixg`y xac oic zia eyriy - ¥

,`xnbd dgec . ,oic zialàúlîc àîúñy xacd zelibx -íãà §¨¨§¦§¨¨¨
ïéc úéa úòc ìò íékñîlr mikneqe ,dl oipwn oic zia okle , ©§¦©©©¥¦©

.legn didi legnie lrad `eai m` ok`e ,legni `ly zelibxd
,zkqnd zligza dpyndn wtqd heytl `xnbd dqpn ceràz̈

,ïéøñBîe ,òîL,lrad ly enewnay oic ziaBìdlrnyk dlral - §©§¦
,lecbd oic zial dze`íéîëç éãéîìz éðLeilr exnyiyànL §¥©§¦¥£¨¦¤¨

.Cøca äéìò àáé,`xnbd dgikenezøîà éàåoey`xd cvdk ¨Ÿ¨¤¨©¤¤§¦¨§©§
y lirlc,ìeçî Béepé÷ Béepé÷ ìò ìçnL ìòael xeq` dnl ok m` ©©¤¨©©¦¦¨

leki ixde ,jxca dilr `ealdéepé÷ì délçìeiepiw z` legnl - §©§¥§¦¥
ìBòáìålegnl leki epi`y mi`ex `l` ,.leki zn`a ,`xnbd dgec §¦§

dpyndn wiicze ,legnlíéîëç éãéîìz àðL éàîmigley dnl - ©§¨©§¦¥£¨¦
meyn ,minkg icinlz `wec enréøéîâcmirceie ecnl mdy - ¦§¦¥
okle ,legni `l m` eilr dxeq`yìòáéîì éòa éàce`xi m` - §¦¨¥§¦§©

,leral dvexyééepé÷ì déìçà déì éøîàClegnl el exn`i - ¨§¦¥©§¥§¦¥
,eiepiwdìòáexzida. §¨¨

òîL àz,wtqd heytl cer zeqplìL ,äiLàé éaø øîàcäL ¨§©§¨©©¦Ÿ¦¨§Ÿ¨
àøéòæ éì çñ íéøácdidyìò ìçnL ìòa ,íéìLeøé éLðàî §¨¦¨¦§¥¨¥©§¥§¨©¦©©¤¨©©

àøîî ï÷æå ,ìeçî Béepé÷ Béepé÷zifbd zkyl ly oic zia lr wlgy ¦¦¨§¨¥©§¥
k j` ,wpga dzin epiceïáe ,Bì ïéìçBî Bì ìBçîì ïéc úéa eöøL¤¨¥¦¦§£¦¥

äøBîe øøBñk j` ,dliwqa epicyBì ìBçîì Bnàå åéáà eöøLs` ¥¤¤¨¨¦§¦¦§
,lwlwe xfge edewlde lwlwe ea exzdy xg`lBì ïéìçBîaezkdy , £¦
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המשך בעמוד יב

oifge` mipy` cenr dk sc oey`x wxtdheq
.äiLàé éaøì 'éôà éøîàc àðà øîàc ìàeîLeDpi` xn`C ozpFi iAxl y"ke ,dnExY Dlik`dlE Dl `nHle DWxil `id FYW` e`l n"y dIzWl iiEAxl Kixhvi`CnC ,dzFW xn`C §¥§¨©£¨§¨§¦£¦§©¦Ÿ¦¨§¨©¨§¦§¦§§¦§©¥¦§¦¨¨¦§¦§¨§¨§¦¨¥¨§©£¦¨§¨§§©¦¨¨§¨©¥¨

:lirl ipWcM Wi`l dX` WiTdl `N` `z` ikdl `xwC e`le `id `nlrA `Yknq` ihErnl Kixhvi`C `de `id FYW` e`lC mEXn dzFW.úc ìò úøáBò,drEpv Dpi`W zicEdi ¨¦§¨¦§¦§¨§¦§§¦§©¥©§©§¨§¨§¨¦§¨¦§¨§¨¥¨¨¤¨§©¦¦¨§¦¦§¨¥§¥¤¤©¨§¦¤¥¨§¨

xiCOd wxtA zFAzkA xn`C ,mc` lM mr zxAcnE wEXA deFhe drExR DW`xe d`vFi(.ar sC):dAzkA `NW d`vFiCéøö.äàøúä äëF` ,DzAzM ciqtY `l xFfgY m`e xFfgY `OW §¨§Ÿ¨§¨§¨©§©¤¤¦¨¨¨§¨©¦§ª§¤¤©©¦©§§¨¤Ÿ¦§ª¨§¦¨©§¨¨¤¨©£§¦©£Ÿ©§¦§ª¨¨

:`cqtn d`xzd e`laC d`xzd dkixv Dpi`.éàîì:ipd` i`nl iEPw `izW `lC oeiM.dúaúk éãeñôàì`id zC lr zxaFr Ffe d`xzd dkixv `nl` ,`cqtn `l iPwC e`l i`e ¥¨§¦¨©§¨¨¦§¨©§¨¨©§§¨§©¥¨§Ÿ©§¨¦§©©£¥§©§¥§ª¨¨§¦¨§©¦Ÿ©§§¨©§¨§¦¨©§¨¨§¤¤©¨¦

:miWp` mr dxYqPW.äàeNð àéäLk dúB÷Läì ¤¦§§¨¦£¨¦§©§¨§¤¦§¨
lW iEPw ici lr dzFW oi`EVp xg`l xzQY m`e§¦¦¨¥§©©¦¦¨©§¥¦¤

dqEx` `idWM DzFwWdl lFki Fpi`W ,oiqExi ¥̀¦¤¥¨§©§¨§¤¦£¨

:DWi` zgY opiraC.ìòBaà døñàì`l iEPw §¨¥¨©©¦¨§¨§¨©¥¦Ÿ

F` df zEni m` DlrFA lr Dxq`l `N` ipdn©£¥¤¨§¨§¨©£¨¦¨¤

:zzW `lE dPWxbi.dúaúkî dìñôì àlà §¨§¤¨§¨©¤¨§¨§¨¦§ª¨¨
:`cqtn `l DA Exz` `l i`C llMn.ïðúcoOwl ¦§¨§¦Ÿ©§¨Ÿ©§§¨¦§©§©¨

oiwcFA miOdW mWM wxtA(:fk sC):.íúä éðàL §¤¤§¥¤©©¦§¦©¨¥¨¨
:d`xzd irAC `d.ìòác àúîéà dì úéìci`e ¨§¨¥©§¨¨§¥¨¥§¨§©©§¦

,Dqpwnl ol ded `l `piC iA DA Exz`C e`l̈§©§¨¥¦¨Ÿ£¨¨§¦§§¨

m` xaCA DniY oi` `zni` Dl zilC oeikC§¥¨§¥¨¥§¨¥¥¨©¨¨¦

in la` ,`zxzi `zEvixR df oi`e zC lr zxaFr¤¤©¨§¥¤§¦¨§¥§¨£¨¦

lr zxaFre EPOn d`xi dpi`e Dlv` DlrAW¤©£¨¤§¨§¥¨§¥¨¦¤§¤¤©

xninl `Mi`e DA zi` `zxizi `zEvixR zC̈§¦¨§¥§¨¦¨§¦¨§¥©
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zy`e oizpl dpizp xfnnl zxfnn l`xyie iell odkl e`ypy zil`xyie diel zpdk [dzaezk zlhep `l e` dzey e` envr zwipn e` envr zxaern] dzaezk zlhep `l e` dzey e`

zipelii`l hxt rxfil ie`xy rxf drxfpe dzwpe '`py dzaezk zlhep `le dzey `l zipelii` xn` xfrl` oa oerny iax dzaezk zlhep `l e` dzey e` zipelii`de xxgeyn care xbl xb

`le zezey `l mipae dy` el oi`e dpiwfe dxwr `ypy] `aexd dzaezk zelhep `le zezey `l dxzqp dqpk `ly cr ely eznai zxneyle ezqex`l `pwnd la` rxfdl die`x dpi`y

.onf xg`l dxifgdle dyixtdl `ed leki xne` xfril` iax [daezk zelhep `le zezey `l exiag zwipne exiag zxaern daezk zlhep
`ypy]
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:éîc éeáâk åàì úBaâì ãîBòä øèL :éøáñ ìlä úéáe¥¦¥¨§¦§¨¨¥¦§¨§¨¨¥
äaø øîà ïîçð áø øîà :'eë Bøéáç úøaeòî§¤¤£¥¨©©©§¨¨©©¨
úéðBìééà ìáà ,äðé÷æe äø÷òa ú÷Bìçî :deáà øa©£©£¤©£¨¨§¥¨£¨©§¦
,dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ìkä éøác¦§¥©ŸŸ¨§Ÿ¤¤§¨¨
,òéøæäì dkøcL éî "òøæ äòøæðå äúwðå" :øîàpL¤¤¡©§¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨§©§¦©
àp÷îä ,éáéúéî ,òéøæäì dkøc ïéàL Bæ äàöé̈§¨¤¥©§¨§©§¦©¥¦¥©§©¥

ìe BúñeøàìàìL ãò íà ,BlL íáé úøîBL ©£¨§¤¤¨¨¤¦©¤Ÿ
.dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ,äøzñð dñðk§¨¨¦§§¨Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨¨

úøáåòî
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כה עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום רביעי י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבנצח(

בביאת המשיח תתגלה מעלת הפשיטות והתמימות שיש בעבודתם של אנשים פשוטים שמתפללים ואומרים תהלים בתמימות.
היום יום כד אייר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dheq(iriax meil)

ì úBábì ãîBòä øèL ,éøáñ ìlä úéáeéîc éeáâk åàmiqkpde , ¥¦¥¨§¥§©¨¥¦¨¨§¨¨¥
dl oi` dzpif m`y ,wtqn zraezd `ide ,miyxeid zwfga md

dxedh `idy di`x `iadl dilre ,daezk.
,dpyna epipy'eë Bøéáç úøaeòîdie`x dpi`ye dpwfe zipelii` §¤¤£¥

`yil `ed leki xfril` iax ,zezey `le daezk zelhep `l clil
dpnid zeaxle zextle zxg` dy`.

ú÷Bìçî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàlr xfril` iax ¨©©©§¨¨©©¨©£©©£¤
wx ,minkgäðé÷æe äø÷òa,dheq in zezeyy xaeq xfril` iaxy , ©£¨¨§¥¨

,zcll die`xd zxg` `yil lekiy oeik eilr zexeq` od oi`y
,zezey opi`e eilr zexeq`y mixaeq minkgeéøác úéðBìééà ìáà£¨©§¦¦§¥

,dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ìkä,dfa dcen xfril` iax mbe ©ŸŸ¨§Ÿ¤¤§¨¨

oeik mewn lkn ,zxg` `yile dniiwl xzeny s`øîàpLdxeza ¤¤¡©
dheq in dzzyy dy`d lr"`id dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

,"òøæ äòøæðå äúwðå`wecy x`eanòéøæäì dkøcL éîdie`xy - §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨§©§¦©
,dheqd inn dzey `id ,oeixdlBæ äàöézipelii`d -dkøc ïéàL ¨§¨¤¥©§¨

òéøæäìwlgp `le .oeixdl die`x dpi`e ,dn` ohan `id diewly , §©§¦©
oeixdl zeie`x eidy ,dpwfae ,ileg ly dxwra `l` xfril` iax

zcll zeie`xy miypd oinn ode ,okl mcew.
,`xnbd dywnìe Búñeøàì àp÷nä ,éáéúéîíà ,BlL íáé úøîBL ¥¦¥©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤¦

dñðk àlL ãòoi`eyipa Dgwly iptl -àìå äúBL àì ,äøzñð ©¤Ÿ§¨¨¦§§¨Ÿ¨§Ÿ
dúaeúk úìèBðepzpyna lirl epipyy enke ,. ¤¤§¨¨
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קפי יום רביעי י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבנצח(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dheq(iriax meil)

ì úBábì ãîBòä øèL ,éøáñ ìlä úéáeéîc éeáâk åàmiqkpde , ¥¦¥¨§¥§©¨¥¦¨¨§¨¨¥
dl oi` dzpif m`y ,wtqn zraezd `ide ,miyxeid zwfga md

dxedh `idy di`x `iadl dilre ,daezk.
,dpyna epipy'eë Bøéáç úøaeòîdie`x dpi`ye dpwfe zipelii` §¤¤£¥

`yil `ed leki xfril` iax ,zezey `le daezk zelhep `l clil
dpnid zeaxle zextle zxg` dy`.

ú÷Bìçî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàlr xfril` iax ¨©©©§¨¨©©¨©£©©£¤
wx ,minkgäðé÷æe äø÷òa,dheq in zezeyy xaeq xfril` iaxy , ©£¨¨§¥¨

,zcll die`xd zxg` `yil lekiy oeik eilr zexeq` od oi`y
,zezey opi`e eilr zexeq`y mixaeq minkgeéøác úéðBìééà ìáà£¨©§¦¦§¥

,dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ìkä,dfa dcen xfril` iax mbe ©ŸŸ¨§Ÿ¤¤§¨¨

oeik mewn lkn ,zxg` `yile dniiwl xzeny s`øîàpLdxeza ¤¤¡©
dheq in dzzyy dy`d lr"`id dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

,"òøæ äòøæðå äúwðå`wecy x`eanòéøæäì dkøcL éîdie`xy - §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨§©§¦©
,dheqd inn dzey `id ,oeixdlBæ äàöézipelii`d -dkøc ïéàL ¨§¨¤¥©§¨

òéøæäìwlgp `le .oeixdl die`x dpi`e ,dn` ohan `id diewly , §©§¦©
oeixdl zeie`x eidy ,dpwfae ,ileg ly dxwra `l` xfril` iax

zcll zeie`xy miypd oinn ode ,okl mcew.
,`xnbd dywnìe Búñeøàì àp÷nä ,éáéúéîíà ,BlL íáé úøîBL ¥¦¥©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤¦

dñðk àlL ãòoi`eyipa Dgwly iptl -àìå äúBL àì ,äøzñð ©¤Ÿ§¨¨¦§§¨Ÿ¨§Ÿ
dúaeúk úìèBðepzpyna lirl epipyy enke ,. ¤¤§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc zenai(iyily meil)

dén÷ äåä àãáeòeiptl dyrn `a -ïBòîc àzLéðëa ïðçBé éaøc- ¨¨£¨©¥§©¦¨¨¦§¦§¨§¨
oern xird ly zqpkd ziaa,úaLa úBéäì ìçL íéøetkä íBéa§©¦¦¤¨¦§§©¨

äìîed zeg`däðBLàødpa z`,úîed zeg`d okeäiðLz` dln ¨¨¦¨¥§¦¨
dpa,úîedeåéðôì äàa úéLéìLe ,dpa z` lenl m`d le`yløîà ¥§¦¦¨¨§¨¨¨©

éìeîe éëì dì.zaye mixetkd mei meidy s`eéiaà déì øîàaxl ¨§¦¦¨©¥©©¥
,wgviúéøL÷c éæçjpd ,df dyrn lr cirn dz`y jkay d`x - £¦§¨¨¦
xiznàøeqéàmixetikd meie zay lyål mxeb,àzðkñdwfg m`y ¦¨§©©§¨

,zeni `ny ,dpa z` lenl ziyilyl xeq` minrt izya zrawp
,mixetikd meie zayd z` dgec dpi`e dpnfa `ly dlny `vnpe
ok it lr s`e .dlin zngn eig` ezny wepiz lenl dpkq ef oke

éiaà dìò Cîñ,dkldldáñð ìæàådy`l `ype jlde -äîeçì ¨©£¨©©¥©£©§©©§¨
àzøa[eza-]dáñðc ,äãeäé áøc déøa ÷çöé áøc déøa éñéàc- §©¨§¦¦§¥§©¦§¨§¥§©§¨§§©©

d`yp xakyàúéãaîeôc àáçø[`zicaneta xc didy-]áéëLe ©£¨§§§¦¨§¦
d`yp eixg`e ,[xhtpe-]áéëLe ,äðç øa øa äaøc déøa ÷çöé áø©¦§¨§¥§©¨©©¨¨§¦

,xhtp `ed s`e -àeä dáñðe,iia` d`yp okn xg`le -áéëLe §©©§¦
ipy ezny xg`l iia` d`ypy `vnpe .xhtp `ed mb seqale

.dilra
:`xnbd dywnéàä ék déLôða àãáeò ãéáòc àkéà éîe ,àáø øîà̈©¨¨¦¦¨§¨¦¨¨§©§¥¦©

,dfk okeqn dyrn envra dyerd mc` yi ike -øîàc eäéà àäå§¨¦§¨©
,xn` envr iia` ixde -àëîñc ïéáàiax mya oia` ixac lr - ¨¦¦§¨¨

ixac lr j` ,xn` jk ok`y jenql ozip opgeià÷neñ ÷çöé¦§¨¨¨
sqei xa wgvi ax `edy [mec`d-]àëîñ øa åàìozip `l - ¨©§¨¨

oky ,jenqläøæça BðLé ïéáàz` aeh xkfe ecenlz lr xfg - ¨¦¤§©£¨¨
eli`e ,opgei iax ixn`näøæça Bðéà à÷neñ ÷çöéxfeg did `l - ¦§¨¨¨¥©£¨¨

zngn oekp epi`y xac opgei iax mya xne`y okzie ,ecenlz lr
.dgky,ãBòåixdyéâéìôc øîéàoaxe iax ewlgpy xnel yi - §¥©¦§¦¥

wx l`ilnb oa oerny,äìéî ïéðòìj`ïéàeOéða,iia` bdpy itkéî §¦§©¦¨§¦¦¦
éâéìtl`ilnb oa oerny oax s`y okzie .dfa ewlgpy epivn ike - §¦¥

.dwfg zrawp minrt izyay dcen
:dipyd `iyewd z` `xnbd zvxznïéàmb ewlgpy epivn ok` - ¦

,oi`eyip oipraàéðzäå,`ziixaa epipy jke -úqéðdy`dïBLàøì §¨©§¨¦¥¨¦
,úîeaey d`yipeå éðMì`ed mb.éaø éøác ,àNpú àì éLéìMì ,úî ¥©¥¦§¥©§¦¦Ÿ¦¨¥¦§¥©¦

,àNpz éLéìMì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøj`.àNpú àì éòéáøì ©¨¦§¤©§¦¥¥©§¦¦¦¨¥¨§¦¦Ÿ¦¨¥
.oi`eyipa s` ewlgpy yxetne

:`xnbd zxxanàîìLal oaen mpn` -äìéî éabmig`d ezn m`y ¦§¨¨©¥¦¨
oky ,mdig` z` lenl xeq` dzngnàîc éôøc äçtLî àkéà- ¦¨¦§¨¨§¨¥§¨

,mixai`a rlap epi`e jx mzcill jenq mdicli mcy zegtyn yi
,dphw dkn jxc elek `veieàîc èéî÷c äçtLî àkéàåyie - §¦¨¦§¨¨§¨¦§¨

okle ,cin `vei epi`e mixai`a rlape xvrp mdicli mcy zegtyn
dwfged ,ezne dgtynd ipan dnk elenp m`e .mizn mpi`
.dipa x`y z` lenl oi` okle ,rlap epi` mdicli mcy mzgtyn

àlàaïéàeOéðxeq` ezne dyly e` mipyl d`yipy dy`y ¤¨¦¦

,dp`yil xg` mc`l.àîòè éàî©©§¨
:`xnbd daiynéîéáà øîà éëä ,éLà áøì éëcøî áø déì øîà̈©¥©¨§§©§©©¦¨¥¨©£¦¦

,àðeä áøc déîMî àéðBøâäîdïéòîdy`d lyíøBb,zenl dlral ¥©§§¨¦§¥§©¨©§¨¥
.jka dwfged dilra ezny xg`le,øîà éLà áøådìfîdy`d ly §©©¦¨©©¨

íøBb:`xnbd zxxan .zenl dilraleäééðéa éàîlcadd dn - ¥©¥©§
:`xnbd daiyn .el` minrh oia dkldleäééðéa àkéàlcad yi - ¦¨¥©§

ote`adñøéàcd`yp `le iyilyd lradénð éà ,úéîemb e` - §¥§¨¦¦©¥
ote`aàì÷écî ìôðcltpe lwcl dlr -,úéîei`ce el` mipte`ay §§©¦¦§¨¦

ltpyke ,dilr `a `l oiicr dqex`y ,ezenl mxb dpiirn `l
.ezenl mxb dlfny okzi mdipya j` ,ilegn zn `l lwcn

:df oipra dyrn d`iane dkldd dn dpc `xnbdáø déì øîà̈©¥©
óñBé áøî dépéî éòa ,àáøì àáøc déøa óñBésqei ax z` izl`y - ¥§¥§¨¨§¨¨¨¦¦¥¥©¥

m`déaøk äëìä,minrt izya zrawp dwfgyïéà éì øîàå.[ok-] £¨¨§©¦§¨©¦¦
m`d eizl`y zxg` mrtaeìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìädwfgy £¨¨§©¨¦§¤©§¦¥

,minrt ylya zrawp.ïéà éì øîàådkldy okzi `ly oeike §¨©¦¦
,mdipykéçà éëeçàéa C.ia wgyy il d`xp -déì øîà,`ax,àì ©¥©¥¦¨©¥Ÿ

`l`àéä éîúñ`pzd my `la mzqa epypy zeipyn dnk yi - §¨¥¦
oa oerny oaxk ewqty yie iaxk ewqty mdn yie ,m`pyy

,jk dkldy minrte jk dkldy minrty epiide ,l`ilnbèéLôå§¨¦
CìoiprlïéàeOéðdwfged minrt izyay x`eankeoiprlúBi÷ìî ¨¦¦©§ª

x`aziy itk miinrt dwly mc`a epiidc,éaøkminrt izyay §©¦
zriaw oiprl j` .oldlcke dpyn mzqa epipy jky ,dwfg zrawp

úBúñåe` ycega mei eze`a dzqe mc d`ex m`y ,dy` ly §¨
yeygl dilr ,zncewd dii`xdn mini zbltd xeriy eze`a

,mc d`xz aey `ad ycega df meiayeoiprlãòenä øBLeilray ©¨
dkld ,[wfp ivg `le] mly wfp ezgibp lr mlynïa ïBòîL ïaøk§©¨¦§¤

ìàéìîbepipy jk mby x`aziy ,dwfg zrawp minrt ylya wxy ©§¦¥
eze`a iax mzqy dn itl sqei ax wqt mewn lkae .dpyn mzqa

.oipr
oipra :el` zekld mzqa epy oday zeipynd z` d`ian `xnbd

ïéàeOéðitk `ed dpyn mzqïøîàc àäepipyy ,epxn`y dn - ¦¦¨©£¨¨
rnyne ,ipyl `ypz mipy xyr xg` dcli `ly dy`y epzpyna

oiprae .iaxk epiide ,iyilyl `le ipyl wxyúBi÷ìîmzq epipy ©§ª
,dpynïðúcdpyna(:`t oixcdpq)äðLå ä÷lL éîmiinrt dwly - ¦§©¦¤¨¨§¨¨

aey xar m`e ,ryxk wfged ,zxk dilr miaiigy dxiar lr
`l` ,aey eze` oiwln oi` ,ef dxiarätékì BúBà ïéñðBk ïéc úéa¥¦§¦©¦¨

milik`n dligzae ,xzei `le mc` znew xeriyk ohw mewn -
,eirn ipa ephweiy ick mine mgl hrn wx eze`eokn xg`l

íéøBòN BúBà ïéìéëàîeirn ipaa egtpziy ickBñéøë àäzL ãò ©£¦¦§¦©¤§¥§¥
úò÷áð,ryxk wfged dwly minrt izya xaky x`eane .zne ¦§©©

oipra dpyn mzq epipy mpn` .iaxk epiideúBúñå,dy`dïðúc §¨¦§©
dpyna(:bq dcp),äMàä ïéà¥¨¦¨
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שלישי עמ' ב



יום חמישי י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבנצח(קפב

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc dheq(iying meil)

,`ziixad dkiynneúBúBL àì ,Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî§¤¤£¥¥¤¤£¥Ÿ
àì øîBà øéàî éaø äéäL ,øéàî éaø éøác ,äaeúk úBìèBð àìå§Ÿ§§¨¦§¥©¦¥¦¤¨¨©¦¥¦¥Ÿ

Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî íãà àOé`yil minkg exq`y ¦¨¨¨§¤¤£¥¥¤¤£¥
ozcill miizpy e`lniy cr oze`àéöBé àNð íàå ,hbaøéæçé àìå §¦¨¨¦§Ÿ©§¦

úéîìBò,zezey opi` ,zeyi`l zeie`x opi`e eilr zexeq`y oeike , ¨¦
lirl dpyna x`eankBpîæ òébiLëe àéöBé ,íéøîBà íéîëçå .©£¨¦§¦¦§¤©¦©§©

ñBðëìf` ,dp`yi `ly minkg exfby miizpyd xg`l -,ñBðëém`e ¦§¦§
dpyna x`eank ,dze` miwyne ,zeyi`l die`x zaygp ok.

àáBøäåxegad -íéðáe äMà Bì ïéàå äðé÷æe äø÷ò àNpL §¨¤¤¨¨£¨¨§¥¨§¥¦¨¨¦
àøwéòîok iptln -äaeúk úìèBð àìå äúBL àì ,zexeq`y oeik , ¥¦¨¨Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨

diaxe dixta aiigy oeik eilrøîBà øæòìà éaø .zeaygp el` oi` , ©¦¤§¨¨¥
y oeik ,eilr zexeq`úBaøìå úBøôìå úøçà àOéì àeä ìBëé̈¦¨©¤¤§¦§§¦§

ìe Búñeøàì àp÷nä ìáà .äpîéädñðkMîe BlL íáé úøîBL ¥¤¨£¨©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤¦¤§¨¨
äøzñðdpic f` ,oi`eyipd xg`l `l` dxzqp `ly -Bà äúBL Bà ¦§§¨¨

Bîöò ú÷ðéîe úøaeòî .äaeúk úìèBð àìezy` dzidy - Ÿ¤¤§¨§¤¤¥¤¤©§
dl `piwe dwipn e` zxaernäúBL Bà ,zenzy okziy it lr s` ¨

,dnr dcle zenieàáBøä .dúaeúk úìèBð àì Bàxegad -àNpL Ÿ¤¤§¨¨¨¤¤¨¨
íéðáe äMà Bì Léå äðé÷æe dø÷òdiaxe dixt miiw xaky ,Bà , £¨¨§¥¨§¥¦¨¨¦

ïéúð úLàå ,øæîîì øæîî úLà .äaeúk úìèBð àì Bà äúBL¨Ÿ¤¤§¨¥¤©§¥§©§¥§¥¤¨¦
øøçeLî ãáòå øb úLàå ,ïéúðì,xenb xzida ze`eyp el` oky , §¨¦§¥¤¥§¤¤§§¨

úéðBìééàåmipae dy` el yie ,zipelii` `yp -,opic el` lkBà §©§¦
.äaeúk úìèBð àì Bà äúBLzwiicne .`ziixad ixac o`k cr ¨Ÿ¤¤§¨

,`xnbdàäéî éðz÷y ,`ziixaa aezk mipt lk lr -úéðBìééà ¨¨¥¦¨©§¦
,dzeyïîçð áøc dézáeézzipelii`y xn`y ongp ax lr dywe - §§¥§©©§¨

.dzey dpi` lkd ixacl
,`xnbd zvxznàéä éàpz ,ïîçð áø Cì øîàmi`pz zwelgn ef - ¨©¨©©§¨©¨¥¦

zxaeq mpn` d`aedy `ziixade ,`l e` dzey zipelii` m`d
,dzey zipelii`yàpz éàä ék éøîàc àðàå`pzdk xaeq ip`e - ©£¨§¨§¦¦©©¨

,dzey dpi` zipelii` xfril` iaxl s`y oldlcïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§
òìà ïaøîàpL ,äaeúk úìèBð àìå äúBL àì úéðBìééà ,øîBà øæ ¤¤§¨¨¥©§¦Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨¤¤¡©

dheq in dzzyy dy`d lr dxeza"dy`d d`nhp `l m`e
`id dxedhe,"òøæ äòøæðå äúwðå`wec ,miyxecedkøcL éî §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨

òéøæäìdheqd inn dzey `id ,oeixdl die`xy -Bæ äúàöé ,- §©§¦©¨§¨
zipelii`dòéøæäì dkøc ïéàLmya ongp ax zyxca lirlcke , ¤¥©§¨§©§¦©

dea` xa dax.
,`xnbd zl`eyïðaøå,dzey zipelii`y mixaeqyäúwðå" éàä §©¨¨©§¦§¨

"òøæ äòøæðådpi` zipelii`y epnn cnl xfrl` oa oerny iaxy §¦§§¨¨©
,dzeydéì éãáò éàî.`edd weqtd on opax ecnli dn - ©¨§¥¥

,`xnbd zvxzneäì éòaéî,weqtd z` mikixv opax -,àéðúãëì ¦¨¥§§¦§©§¨
dheq in dzzyy dy`d lr xn`p"dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

`id"[òøæ] äòøæðå äúwðådl didiy dgihan dxezdy rnyn , §¦§¨§¦§§¨¨©
,rxfäø÷ò äúéä íàL,ok iptlúã÷ôðzrk.àáé÷ò éaø éøác , ¤¦¨§¨£¨¨¦§¤¤¦§¥©¦£¦¨

ìàòîLé éaø Bì øîà,`aiwr iaxlúBø÷òä ìk eøúqé ïk íà ¨©©¦¦§¨¥¦¥¦¨§¨¨£¨
,odilraleã÷téå,dxezd zghadaBæåpi`y ,dxwr drepv dy` -d §¦¨§§

xzqdl dvex.äãéñôä äøzñð àìå ìéàBä ,iax xaeq ,`l` ¦§Ÿ¦§§¨¦§¦¨
,l`rnyi,"òøæ äòøæðå äúwðå" øîBì ãeîìz äî ïk íàxnel `l ¦¥©©§©§¦§¨§¦§§¨¨©

xnel `l` ,cwtz dxenb dxwr dzid m`yúãìBé äúéä íàLcr ¤¦¨§¨¤¤
meidúãìBé ,øòöazrkn,çåéøameid cr zclei dzid m`e §©©¤¤§¤©

úãìBé ,úBá÷ðzrkn,íéøëæmicli meid cr zclei dzid m` oke §¥¤¤§¨¦
úãìBé ,íéøö÷micli zrkn,íékeøàmicli zclei dzid m` e` §¨¦¤¤£¦
úãìBé ,íéøBçLmicli zrkn.íéðáì §¦¤¤§¨¦

,lirl `ziixaa epipyøæîîì øæîî úLàzlhep `l e` dzey e` ¥¤©§¥§©§¥
dzaezk.

,`xnbd zl`eyàèéLtzaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,dzeyy §¦¨
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨

,dlral dze` xizp diwydd ici lre `id dxedh `ny ,dze` dwyp
eLetéì àì ïéìeñt éLetàlk ixdy ,l`xyia mileqt daxp `l - ©¥§¦Ÿ¥

ei sicre ,xfnn `ed mdn clexq`ze dheq wtqa x`yzy xz

,dlralïì òîLî à÷miwyn ,ezy` z`xwpe eilr zxzeny oeiky ¨©§©¨
dy` lkk dze`.

y ,lirl `ziixaa epcnl cerúéðBìééàå øøçeLî ãáòå øb úLàe` ¥¤¥§¤¤§§¨§©§¦
daezk zelhep `l e` zezey:,`xnbd zl`eyàèéLtxb zy`y §¦¨

zeaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,zezey xxgeyn car zy`e
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨

dheq zyxt zligza aezk ik ,oze` dwyp"ìàøNé éða ìà øaã", ©¥¤§¥¦§¨¥
,ynn "l`xyi ipa" `wec wiicpeíéøb àìåmdy ,mixxgeyn micare §Ÿ¥¦

,odizeyp z` miwyn mpi`ïì òîLî à÷.zezey mdizeypy ¨©§©¨
,`xnbd zl`eyénð éëä àîéàå,zezey odizeyp oi` zn`a ile` - §¥¨¨¦©¦

.lirl epyxcy enk ,`wec "l`xyi ipa l` xac" aezk ixdy
weqta aezk ,`xnbd zvxzn"l`xyi ipa l` xac,"zøîàå§¨©§¨

"zxn`e" ztqezeàeä àéeaømicare mixb zeyp mb zeaxl - ¦¨
zezeyy ,mixxgeyn.

,dpyna epipy'eë äúBL ïäk úLà[dlral zxzene]. ¥¤Ÿ¥¨
,`xnbd zl`eyàèéLt (äúBL ïäk úLà)didi recn ,dzeyy ¥¤Ÿ¥¨§¦¨

.l`xyi zy` oial dpia iepiy
`xnbd zvxznàîéúc eäî ,dxen` dheq zyxty xne` iziid - ©§¥¨

dheq zyxta aezky oeik ,l`xyi iabl wx"äNtúð àì àåäå", §¦Ÿ¦§¨¨
z`f `wecy "`id" zaiza dxezd dyibcde ,dqp`p `ly yexit

yäøeñà,dqp`p `lyk wxäNtúð àäqpe`a,úøzeîdilr £¨¨¦§§¨¤¤
`id ixd d`nhp m` wtq yie ,dlra dl `piw m`y dxezd dxn`

la` ,dzeyBæåodk zy` -äøeñà ,äNtúðå ìéàBäm` mby , §¦§¦§§¨£¨
dlral dxeq` dqp`py odk zy` ixdy ,dxeq` `id dqp`pàîéà ,¥¨

,äzLz àì,dlra lr dxeq` didzeïì òîLî à÷dzeyy. Ÿ¦§¤¨©§©¨
dzey odk zy`y dpyna epipy.dìòáì úøzeîe¤¤§©§¨

,`xnbd zl`eyàèéLtdewcae dzzy ixdy ,dlral zxzeny §¦¨
.`id dxedhy mind

,`xnbd zvxzn,àðeä áø øîà`ed dlral zxzeny yecigd ¨©©¨
äðåeðúîadyigkn yexit ,zpeepzn la` ,mind zngn dzn `ly - §¦§©§¨

mind dewca ixdy dlral dxeq`y xn`z `ly ,zklede.
`id m` ,`xnbd zl`ey,äðåeðúîc ,dlral dxeq` zn`a `idàä ¦§©§¨¨

àiî äe÷ãa`l` ,`id d`nhy egikede mind dewca ixdy - ©§¨©¨
.cin dzn `ly zekf dl dlzy

`ly xaecny meyn ,zpeepzna o`k zxzeny dn ,`xnbd zvxzn
`l` ,d`nhd dheq oirn mikxiae miirna zpeepznCøc äðåeðúîa§¦§©§¨¤¤

íéøáàyecig yi ote` lkae ,dilr micak dixa` x`ye dy`x - ¥¨¦
y oeikn ,odkl zxzeny dnàîéúc eäî,xne` iziid -ééepæ àä ©§¥¨¨©¥

éàpæ,zpeepzn okle ,dzpif i`ce `idy -ék àiî äe÷ãa àìc àäå ©©§¨§Ÿ©§¨©¨¦
déçøBàdirna epiidc ,mind zwica jxc zpeepzn `ly dne - §¥

`ed ,dixa` x`ya wx `l` ,dikxiaeéàpæ ñðBàác íeMîoeik - ¦¦§¤©©
,qpe`a wx ,oevxa dzpif `lyïäk éaâìemipt lk lràøéñàixdy , §©¥Ÿ¥£¦¨

,dlral dxeq` dqp`py odk zy`ïì òîLî à÷zpeepzny dny , ¨©§©¨
,xg` ileg `ed `l` ,qpe`a dzpify meyn epi` mixai` jxc

zxzene.
,dpyna epipy.äúBL ñéøñ úLà¥¤¨¦¨

,`xnbd zl`eyàèéLtyi mixenb oi`eyip ixdy ,dzey ezy`y §¦¨
.mdl

,`xnbd zvxznàîéúc eäîdazk dxezdy oeik xne` iziid - ©§¥¨
dy`d z` riayn odkdy"ezaky z` ja yi` ozieéãòìaî¦¦§£¥

"CLéày ixd ,àðîçø øîà,rxf zaky xa `ed dlra mby `wec ¦¥¨©©£¨¨
éàäå,qixqd -àeä éëä øa åàì,drixf xa epi`y -ïì òîLî à÷ §©¨©¨¦¨©§©¨

dzey qixq zy` mby.
,dpyna epipyïép÷î úBéøò ìk éãé ìòmb ezy`l `pwn lrady - ©§¥¨£¨§©¦

zeixr x`y e` ,dig`e dia` oebk ,diaexwn cg` mr dxzqp m`
dxezay.

,`xnbd zl`eyàèéLte` diaexw mdy jka dne ,dxizq zaygpy §¦¨
.zeixr x`y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116



קפג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc dheq(iying meil)

,`ziixad dkiynneúBúBL àì ,Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî§¤¤£¥¥¤¤£¥Ÿ
àì øîBà øéàî éaø äéäL ,øéàî éaø éøác ,äaeúk úBìèBð àìå§Ÿ§§¨¦§¥©¦¥¦¤¨¨©¦¥¦¥Ÿ

Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî íãà àOé`yil minkg exq`y ¦¨¨¨§¤¤£¥¥¤¤£¥
ozcill miizpy e`lniy cr oze`àéöBé àNð íàå ,hbaøéæçé àìå §¦¨¨¦§Ÿ©§¦

úéîìBò,zezey opi` ,zeyi`l zeie`x opi`e eilr zexeq`y oeike , ¨¦
lirl dpyna x`eankBpîæ òébiLëe àéöBé ,íéøîBà íéîëçå .©£¨¦§¦¦§¤©¦©§©

ñBðëìf` ,dp`yi `ly minkg exfby miizpyd xg`l -,ñBðëém`e ¦§¦§
dpyna x`eank ,dze` miwyne ,zeyi`l die`x zaygp ok.

àáBøäåxegad -íéðáe äMà Bì ïéàå äðé÷æe äø÷ò àNpL §¨¤¤¨¨£¨¨§¥¨§¥¦¨¨¦
àøwéòîok iptln -äaeúk úìèBð àìå äúBL àì ,zexeq`y oeik , ¥¦¨¨Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨

diaxe dixta aiigy oeik eilrøîBà øæòìà éaø .zeaygp el` oi` , ©¦¤§¨¨¥
y oeik ,eilr zexeq`úBaøìå úBøôìå úøçà àOéì àeä ìBëé̈¦¨©¤¤§¦§§¦§

ìe Búñeøàì àp÷nä ìáà .äpîéädñðkMîe BlL íáé úøîBL ¥¤¨£¨©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤¦¤§¨¨
äøzñðdpic f` ,oi`eyipd xg`l `l` dxzqp `ly -Bà äúBL Bà ¦§§¨¨

Bîöò ú÷ðéîe úøaeòî .äaeúk úìèBð àìezy` dzidy - Ÿ¤¤§¨§¤¤¥¤¤©§
dl `piwe dwipn e` zxaernäúBL Bà ,zenzy okziy it lr s` ¨

,dnr dcle zenieàáBøä .dúaeúk úìèBð àì Bàxegad -àNpL Ÿ¤¤§¨¨¨¤¤¨¨
íéðáe äMà Bì Léå äðé÷æe dø÷òdiaxe dixt miiw xaky ,Bà , £¨¨§¥¨§¥¦¨¨¦

ïéúð úLàå ,øæîîì øæîî úLà .äaeúk úìèBð àì Bà äúBL¨Ÿ¤¤§¨¥¤©§¥§©§¥§¥¤¨¦
øøçeLî ãáòå øb úLàå ,ïéúðì,xenb xzida ze`eyp el` oky , §¨¦§¥¤¥§¤¤§§¨

úéðBìééàåmipae dy` el yie ,zipelii` `yp -,opic el` lkBà §©§¦
.äaeúk úìèBð àì Bà äúBLzwiicne .`ziixad ixac o`k cr ¨Ÿ¤¤§¨

,`xnbdàäéî éðz÷y ,`ziixaa aezk mipt lk lr -úéðBìééà ¨¨¥¦¨©§¦
,dzeyïîçð áøc dézáeézzipelii`y xn`y ongp ax lr dywe - §§¥§©©§¨

.dzey dpi` lkd ixacl
,`xnbd zvxznàéä éàpz ,ïîçð áø Cì øîàmi`pz zwelgn ef - ¨©¨©©§¨©¨¥¦

zxaeq mpn` d`aedy `ziixade ,`l e` dzey zipelii` m`d
,dzey zipelii`yàpz éàä ék éøîàc àðàå`pzdk xaeq ip`e - ©£¨§¨§¦¦©©¨

,dzey dpi` zipelii` xfril` iaxl s`y oldlcïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§
òìà ïaøîàpL ,äaeúk úìèBð àìå äúBL àì úéðBìééà ,øîBà øæ ¤¤§¨¨¥©§¦Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨¤¤¡©

dheq in dzzyy dy`d lr dxeza"dy`d d`nhp `l m`e
`id dxedhe,"òøæ äòøæðå äúwðå`wec ,miyxecedkøcL éî §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨

òéøæäìdheqd inn dzey `id ,oeixdl die`xy -Bæ äúàöé ,- §©§¦©¨§¨
zipelii`dòéøæäì dkøc ïéàLmya ongp ax zyxca lirlcke , ¤¥©§¨§©§¦©

dea` xa dax.
,`xnbd zl`eyïðaøå,dzey zipelii`y mixaeqyäúwðå" éàä §©¨¨©§¦§¨

"òøæ äòøæðådpi` zipelii`y epnn cnl xfrl` oa oerny iaxy §¦§§¨¨©
,dzeydéì éãáò éàî.`edd weqtd on opax ecnli dn - ©¨§¥¥

,`xnbd zvxzneäì éòaéî,weqtd z` mikixv opax -,àéðúãëì ¦¨¥§§¦§©§¨
dheq in dzzyy dy`d lr xn`p"dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

`id"[òøæ] äòøæðå äúwðådl didiy dgihan dxezdy rnyn , §¦§¨§¦§§¨¨©
,rxfäø÷ò äúéä íàL,ok iptlúã÷ôðzrk.àáé÷ò éaø éøác , ¤¦¨§¨£¨¨¦§¤¤¦§¥©¦£¦¨

ìàòîLé éaø Bì øîà,`aiwr iaxlúBø÷òä ìk eøúqé ïk íà ¨©©¦¦§¨¥¦¥¦¨§¨¨£¨
,odilraleã÷téå,dxezd zghadaBæåpi`y ,dxwr drepv dy` -d §¦¨§§

xzqdl dvex.äãéñôä äøzñð àìå ìéàBä ,iax xaeq ,`l` ¦§Ÿ¦§§¨¦§¦¨
,l`rnyi,"òøæ äòøæðå äúwðå" øîBì ãeîìz äî ïk íàxnel `l ¦¥©©§©§¦§¨§¦§§¨¨©

xnel `l` ,cwtz dxenb dxwr dzid m`yúãìBé äúéä íàLcr ¤¦¨§¨¤¤
meidúãìBé ,øòöazrkn,çåéøameid cr zclei dzid m`e §©©¤¤§¤©

úãìBé ,úBá÷ðzrkn,íéøëæmicli meid cr zclei dzid m` oke §¥¤¤§¨¦
úãìBé ,íéøö÷micli zrkn,íékeøàmicli zclei dzid m` e` §¨¦¤¤£¦
úãìBé ,íéøBçLmicli zrkn.íéðáì §¦¤¤§¨¦

,lirl `ziixaa epipyøæîîì øæîî úLàzlhep `l e` dzey e` ¥¤©§¥§©§¥
dzaezk.

,`xnbd zl`eyàèéLtzaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,dzeyy §¦¨
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨

,dlral dze` xizp diwydd ici lre `id dxedh `ny ,dze` dwyp
eLetéì àì ïéìeñt éLetàlk ixdy ,l`xyia mileqt daxp `l - ©¥§¦Ÿ¥

ei sicre ,xfnn `ed mdn clexq`ze dheq wtqa x`yzy xz

,dlralïì òîLî à÷miwyn ,ezy` z`xwpe eilr zxzeny oeiky ¨©§©¨
dy` lkk dze`.

y ,lirl `ziixaa epcnl cerúéðBìééàå øøçeLî ãáòå øb úLàe` ¥¤¥§¤¤§§¨§©§¦
daezk zelhep `l e` zezey:,`xnbd zl`eyàèéLtxb zy`y §¦¨

zeaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,zezey xxgeyn car zy`e
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨

dheq zyxt zligza aezk ik ,oze` dwyp"ìàøNé éða ìà øaã", ©¥¤§¥¦§¨¥
,ynn "l`xyi ipa" `wec wiicpeíéøb àìåmdy ,mixxgeyn micare §Ÿ¥¦

,odizeyp z` miwyn mpi`ïì òîLî à÷.zezey mdizeypy ¨©§©¨
,`xnbd zl`eyénð éëä àîéàå,zezey odizeyp oi` zn`a ile` - §¥¨¨¦©¦

.lirl epyxcy enk ,`wec "l`xyi ipa l` xac" aezk ixdy
weqta aezk ,`xnbd zvxzn"l`xyi ipa l` xac,"zøîàå§¨©§¨

"zxn`e" ztqezeàeä àéeaømicare mixb zeyp mb zeaxl - ¦¨
zezeyy ,mixxgeyn.

,dpyna epipy'eë äúBL ïäk úLà[dlral zxzene]. ¥¤Ÿ¥¨
,`xnbd zl`eyàèéLt (äúBL ïäk úLà)didi recn ,dzeyy ¥¤Ÿ¥¨§¦¨

.l`xyi zy` oial dpia iepiy
`xnbd zvxznàîéúc eäî ,dxen` dheq zyxty xne` iziid - ©§¥¨

dheq zyxta aezky oeik ,l`xyi iabl wx"äNtúð àì àåäå", §¦Ÿ¦§¨¨
z`f `wecy "`id" zaiza dxezd dyibcde ,dqp`p `ly yexit

yäøeñà,dqp`p `lyk wxäNtúð àäqpe`a,úøzeîdilr £¨¨¦§§¨¤¤
`id ixd d`nhp m` wtq yie ,dlra dl `piw m`y dxezd dxn`

la` ,dzeyBæåodk zy` -äøeñà ,äNtúðå ìéàBäm` mby , §¦§¦§§¨£¨
dlral dxeq` dqp`py odk zy` ixdy ,dxeq` `id dqp`pàîéà ,¥¨

,äzLz àì,dlra lr dxeq` didzeïì òîLî à÷dzeyy. Ÿ¦§¤¨©§©¨
dzey odk zy`y dpyna epipy.dìòáì úøzeîe¤¤§©§¨

,`xnbd zl`eyàèéLtdewcae dzzy ixdy ,dlral zxzeny §¦¨
.`id dxedhy mind

,`xnbd zvxzn,àðeä áø øîà`ed dlral zxzeny yecigd ¨©©¨
äðåeðúîadyigkn yexit ,zpeepzn la` ,mind zngn dzn `ly - §¦§©§¨

mind dewca ixdy dlral dxeq`y xn`z `ly ,zklede.
`id m` ,`xnbd zl`ey,äðåeðúîc ,dlral dxeq` zn`a `idàä ¦§©§¨¨

àiî äe÷ãa`l` ,`id d`nhy egikede mind dewca ixdy - ©§¨©¨
.cin dzn `ly zekf dl dlzy

`ly xaecny meyn ,zpeepzna o`k zxzeny dn ,`xnbd zvxzn
`l` ,d`nhd dheq oirn mikxiae miirna zpeepznCøc äðåeðúîa§¦§©§¨¤¤

íéøáàyecig yi ote` lkae ,dilr micak dixa` x`ye dy`x - ¥¨¦
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבנצח(

"שכר מצווה מצווה", המצווה בעצם עצמותה היא השכר.
היום יום כה אייר
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éèeòîì :àtt áø øîà ?éàî éèeòîì àlàå .dä§¤¨§©¥©¨©©©¨§©¥
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבנצח(
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segy lr l`eny xn`y dn ,`xnbd zxxan cer,äîeøúa ìñBôe¥¦§¨

df ixde `xnbd zl`eyàèéLton cg` dilr `ay odk za ixdy , §¦¨
lek`ln dlqtp ,xfnn e` oizp e` llg e` car e` ieb oebk ,mileqtd

.segy `ed leqtd m` yecigd dne ,dnexza xzei
,`xnbd zvxznàîéúc eäîodk ipica aezky oeik xne` iziid - ©§¥¨

,àðîçø øîà "Bòøæ ìlçé àìå"`l" aezkl dleki dxezd dzide §Ÿ§©¥©§¨©©£¨¨
z` llgny cg` ,milelig ipy miyxec "llgi `l" zelitkdne ,"lgi

`wec ok m` ,drxf z` llgny cg`e dy`dìlçéì òøæ déì úéàc§¦¥¤©¦©¥
,ez`iaa dpedkn dy` llgn rxf `iadl lekiy lekiy in -úéìc§¥

ìlçéì àì òøæ déì,segyd oebk ,rxf `iadl leki epi`y in la` - ¥¤©Ÿ¦©¥
,ez`iaa dpedkn dy` llgi `lïì òîLî à÷dze` lqety ¨©§©¨

.dpedkn
oipwn oi` 'yi` epi`y' iny dpynd zpeek dn xxal `xnbd zxfeg

,eci lràlàå'yi` epi`y'áëBk ãáBò éèeòîìíédy`d m`y , §¤¨§©¥¥¨¦
,`xnbd zl`ey ,dl `pwn dlra oi` ,ieb mr dxzqpáø øîàäå§¨¨©©

íéáëBk ãáBò àðeðîäokäîeøúa ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷î.lirlcke ©§¨¥¨¦§©¦©¨¥¦§¨
,ieb mr dxzqpyk ezy`l `pwn lrady yxetna mi`ex mipt lk lr

'yi` epi`y' dpynd zpeek efy yxtl xyt` i`e.
xxal jiynzy iptl ,`pepnd ax ixac mvr z` `xnbd zxxan aeye

ieby `pepnd ax xn`y dn .'yi` epi`y' dpynd zpeek dnïép÷î§©¦
,Bãé ìò`xnbd zl`ey,àèéLtzvxzne .lrad `pwi `ly dnl ©¨§¦¨
,`xnbdàîéúc eäîzyxta dxezd zxne`y oeik xne` iziid - ©§¥¨

dheqíéîòt ézL "äàîèð" "äàîèð"`ay epcnle ,lirlck ¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦
zeaxlãçàdxeq`yãçàå ìòaìdxeq`y,ìòBaìxaeq iziide ¤¨©©©§¤¨©¥

wx dheq oic miiwl zxne` dxezdyúeðæ àäa àøñzéî÷c àëéä¥¨§¨¦©§¨§¨§
,lread lr ef zepf zngn wx zxq`py mewna -àä ìáà`piwy - £¨¨

,ieb mr dxzqpy dlra dlàîéé÷å äøeñàå ìéàBädxeq` xak - ¦©£¨§©§¨
,efd zepfd iptl lread iebd lràì àîéà,dzey `ly xne` iziid - ¥¨Ÿ

ïì òîLî÷.eci lr oipwny ¨©§©¨
ieb lr `pepnd ax xn`y dn ,`xnbd zxxan cer,äîeøúa ìñBôe¥¦§¨

df ixde `xnbd zl`eyàèéLtp ieb dilr `ay odk zay ,dlqt §¦¨
.lirlcke ,mileqtd lk enk ,dnexza lek`ln

,`xnbd zvxznàîéúc eäîxne` iziid -äéäú ék ïäk úáe" ©§¥¨©Ÿ¥¦¦§¤
øæ Léàìlk`z `l miycwd znexza `id",àðîçø øîàxn`p - , §¦¨¨©©£¨¨

inl dy`d dlrap m`y miyxec df weqtne ,dpedk ipica dxeza
dze` milqet ,oeziga mileqtd epiidc ,oi`eyipa dlv` 'xf' `edy
`l miycwd znexza `id' ,weqtd jynda aezky enk ,dnexza

wiicp "didz" dxezd oeylny ayeg iziide ,'lk`zäéåä øác- §©£¨¨
e` xfnn oebk ,leqt `edy `l` ,icedi ,oiyeciw ea miqtezy in wxy

,llg e` oizpïéàla` ,dnexza lek`ln ez`iaa dze` lqet ok - ¦
äéåä øa åàìc,oiyeciw ea miqtez oi`y ,llk died zxeza epi`y - §¨©£¨¨
,care ieb oebkàì,ez`iaa dze` lqetïì òîLî÷,`pepnd ax Ÿ¨©§©¨

ìéñôc,ez`iaa dy`d z` iebïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøcî §¨¦¦§©¦¨¨§¨©©¦¨¨
úðäkä ìò eàaL ãáòå íéáëBk ãáBòì ïépî ,ìàòîLé éaø íeMî¦©¦¦§¨¥¦©¦§¥¨¦§¤¤¤¨©©Ÿ¤¤

äeìñtL ìàøNé úa ìòå äéiålä ìòå,lirlck dpedkd onøîàpL §©©§¦¨§©©¦§¨¥¤§¨¨¤¤¡©
äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk úáe"zia l` daye dl oi` rxfe ©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨

lk`z dia` mgln ,dixerpk dia`"oi`y odk zay ixd ,rxf dl
,dnexza lek`l dia` zial zxfeg ,dyxbzp e` dpnl`zpe

l d`eyp dzidyk `wec ,miwiicneïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éî¦¤¥©§§§¥¦
da,eqtz eiyeciwy oeik oiyexibe zepnl` ipic el yiy ,icedi lk , ¨

Bì ïéàL ãáòå íéáëBk ãáBò eàöéipicda ïéLeøéâå úeðîìà, ¨§¥¨¦§¤¤¤¥©§§§¥¦¨
on mz`iaa dy`d z` milqet ,ea miqtez oiyeciw oi` ixdy

dpedkd.
oipwn oi` 'yi` epi`y' iny dpynd zpeek dn xxal `xnbd zxfeg

zl`eye ,eci lràlàå'yi` epi`y'.éàî éèeòîì,`xnbd zvxzne §¤¨§©¥©
,àtt áø øîàyi` epi`y'äîäa éèeòîìdy`d dxzqp m`y , ¨©©¨¨§©¥§¥¨

,dl `pwn dlra oi` dnda mräîäaa úeðæ ïéàcdy`d oi`y - §¥§©§¥¨
dlra lr zxq`p dpi`e ,dnda z`iaa dpef zaygp.

,oipr eze`a `xnbd zxxan] àé÷æøtî àáø déì øîàmewn my -[, ¨©¥¨¨¦©§©§¨
ïðaø øeîàc àúléî àä àðî ,éMà áøìz` opax ecnl okidn - §©©¦§¨¨¦§¨§¨©¨¨

y oicd.äîäáa úeðæ ïéà¥§¦§¥¨
`dnáéúëcycwnd zial zepaxw z`ad ipicaïðúà àéáú àì" ¦§¦Ÿ¨¦¤§©

áìk øéçîe äðBæjidl` 'd zia'Bâåmdipy mb 'd zarez ikàéðúå ," ¨§¦¤¤§§©§¨
la` ,mixeq` "alk xigne dpef opz`" wxy weqtd oeyln ewiic

áìk ïðúà,ialkl ilrade dlh igw dpefl xn` mc` -äðBæ øéçîe ¤§©¤¤§¦¨
dlha dze` silgde ,dpef dgty el dzidy -øîàpL ,ïéøzeî ,¨¦¤¤¡©

weqtd seqa"íäéðL íâ",miwiicne ,íéðL,mixeq`.äòaøà àìå ©§¥¤§©¦§Ÿ©§¨¨
zaygp dpi` alk z`iay mi`ex ,alk opz` exizdy dnn ok m`e

.dxeara ozipy opz`d xeq` did zepf zaygp dzid m` ik ,zepf
,zl`eye ,dixac zligz z` xxal `xnbd zxfegàlàåixac itl §¤¨

dx`iae ,dl `pwn dlra segy mr dxzqpy dy`y ,lirlc l`eny
in `wec jixvy "rxf zaky dze` yi` akye"n cnlz `ly `xnbd

weqtd xn`y dn ok m` ,rixfn `edyél änì "òøæ úáëL"dn - ¦§©¤©¨¨¦
,`xnbd zvxzn .hrnl `a,àéðúãëì déì éòaéîweqta aezk ¦¨¥¥§¦§©§¨

lirlc"zaky dze` yi` akyeøçà øáãì èøt ,"òøæ úáëL, ¦§©¤©§¨§¨¨©¥
`l j` ,ipelt mr xzqz `ly da dxzdy lrad ly iepiw yiy

iepiw aygp `l `ede ,xg` xacl `l` ,rxf z`veda ynn d`ial.
,`xnbd zl`ey,øçà øác éàî.iepiw `xwp epi`y eilr zxn`y ©¨¨©¥
,`xnbd zvxznì èøt ,úLL áø øîàwLdkøãk àlL dì àpé ¨©©¥¤§¨§¤¦¥¨¤Ÿ§©§¨

`l` ,dlibx d`ial ipelt mr xzqz `ly dlra dl `piw `ly -
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המשך בעמוד טו



יום שישי י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבנצח(קפו

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dheq(iyiy meil)

äîecdite`ip lr mixacn mleky dy` -,äîec úa àOé ìàå , ¨§©¦¨©¨
BfL,dnEcd -äøLk ätéhî äàadzid dxyk Dn` ixdy ,Bæå ,- ¤¨¨¦¦¨§¥¨§

,dnEcd zaäìeñt ätéhî äàaokzi ,Dn` lr mifirlny oeiky , ¨¨¦¦¨§¨
ieb e` xfnn za `id ok`yïðçBé éaøå .e l`eny lr wlg,øîàsicr §©¦¨¨¨©

yBfL ,äîec àOé ìàå ,äîec úa íãà àOédnvra dnEcd za - ¦¨¨¨©¨§©¦¨¨¤
úeøLk ú÷æça úãîBòzxzene ,mipepix mey oi` dilr ixdy , ¤¤§¤§©©§

dxarzd Dn`y dwfge lrad xg` zelira aexy oeik dlral
ef ly dia` `edy dlranBæå ,,dnEcd -ú÷æça úãîBò dðéà §¥¨¤¤§¤§©

úeøLkeilr dxeq`e ,dlra zgz dpfny dilr mippxn mlek ixdy , ©§
xeqi`a dilr `ae rcei epi`e.

,`xnbd zl`eyäîec íãà àNBð ,éáéúéîzan sicry rnyne , ¥¦¥¥¨¨¨
opgei iax lr dywe ,dnec.

,`xnbd zvxzn,àáø øîà,oiprd xxal yiàNBð àøañúå ¨©¨¨§¦§§¨¥
älçzëìxzeny `id `ziixad zpeeky jzrc lr dlrz ike - §©§¦¨

.eizgz dpfz ixde ,dligzkl dp`yilàlà`cez` owzl miaiig i ¤¨
,da zFpyle `ziixad ixacàNð íàda xzen dnec carica,m`e ¦§¦¨¨

,carica xaecny da eptqede `ziixad epyay xakénð éðz- §¦©¦
`yp m`y siqedl mb xyt`äîec úa.xzen ©¨

,`xnbd zwqeteäîec àOé ìàå äîec úa íãà àOé ,àúëìäå, §¦§§¨¦¨¨¨©¨§©¦¨¨
,opgei iaxkàáøòî øa àôéìçz áø éðúc,l`xyi ux`n didy - §¨¥©©£¦¨©©£¨¨

äMà ,eäaà éaøc dén÷`idyïéøLk äéða ,äpæîmiyyeg `le ©¥§©¦©¨¦¨§©¨¨¤¨§¥¦
y dwfgy oeik ,mixfnn mde dlran mpi` `nyøçà úBìéòa áBø§¦©©

.ìòaäeizgz didze ,dxyk `idy oeik ,dnEc za `yil sicr okl ©©©
dnr igy eze` d`ihgny dnvr dnEc `yil xy`n ,xzid zwfga

.dpevxn mixg` mr dpfny oeik xeqi`a
,`xnbd zl`ey,íøîò áø éòaxg` zelira aexy epxn`y llkd ¨¥©©§¨

y dy`a oicd dn ,mixyk dipa dpfn dy`e ,lradäöeøt äúéä̈§¨§¨
øúBéa`l` dlra ici lr opi` dizelira aexy yeygl yiy , §¥

mixg`neäî ,mixyk dipa m`d ,.,`xnbd zx`aneïàîc àaélà ©©¦¨§©
dzñååì Ceîñ àlà úøaòúî äMà ïéà øîàcdy`dy - §¨©¥¦¨¦§©¤¤¤¨¨§¦§¨

jxca zxarzn,ritedl jixv dzqeey iptl cg` mei llkéòaéz àìŸ¦¨¥
Cì,mixyk mpi` dipay heyte ,dl`y epl oi` -àìå da òãé àìc ¨§Ÿ¨©¨§Ÿ

dì øèðîdxnyl ick dzqee ribi izn zrcl leki `l dlra ixdy - ©§©¨
.xarzz `ly ick mixg` mr dpfz `ly ok iptly meiaéòaéz ék¦¦¨¥

Cìdl`y epl yi mpn` -úøaòúî äMà ïéà øîàc ïàîc àaélà ¨©¦¨§©§¨©¥¦¨¦§©¤¤
dúìéáèì Ceîñ àlàdy`dy zxaeqe ,zwlegd drcd itl - ¤¨¨¦§¦¨¨

epwtzqp ,zxgnl e` dzliah lila llk jxca zxarzn,éàîm`d ©
da òãéc ïåék,dzliah lil izn dlradì øèðî éøBèð`ed - ¥¨§¨©¨¨¥©§©¨

`ly ick dpfz `ly dliahd xg`y miinei meia dze` xney
mixg`n xarzzàì øúBéa äöeøôc ïåék àîìc Bà ,dlra gilvn ¦§¨¥¨¦§¨§¥Ÿ

.rztl epnn zgxeay ,el` miinei mei elit` dilr xenyl.e÷éz¥
,dpyna epipy'eë ïéc úéaL elàådlra yxgzpy in ,odl oipwn] §¥¤¥¦

[oixeq`d ziaa yeag didy e` ,dzhyp e`.
,`ziixaa epcnl,ïðaø eðzdheq zyxta dxeza xn`pLéà"yi` ¨©¨¨¦

lrn ea dlrne ezy` dhyz ik,",`ziixad zxxaneãeîìz äî©©§
"Léà Léà" øîBì`a ,dpere ,miinrtúBaøì,lirl epipyy enk ©¦¦§©

L úLàå ,Løç úLàíeîòL úLàå ,äèBiewly mc` `edy ¥¤¥¥§¥¤¤§¥¤©£
al oednzaúéáa Leáç äéäLå ,íiä úðéãîì dìòa CìäLå ,§¤¨©©§¨¦§¦©©¨§¤¨¨¨§¥

ïäì ïép÷î ïéc úéaL ,ïéøeñàä,zevixta zebdpzny mi`ex m` ¨£¦¤¥¦§©¦¨¤
ïúaeúkî ïìñBôìozaezk lawl ila odilran e`viy ,.zxxan §§¨¦§¨¨

,`ziixadìBëéodl oipwn oic ziay ayeg iziid -óàickïúB÷Läì ¨©§©§¨
,dpere ,zeheq x`yk mewcaiy dheqd in dze` ewyi oic ziay -

BzLà úà Léàä àéáäå" øîBì ãeîìzodkd l`"oic zia oi`e , ©§©§¥¦¨¦¤¦§
leki epi` ,dlra `ixad m` s`e ,dzewydl odkd l` dze` mi`ian
jynda `xnbd zx`any itk ,oicd zia iepiw jnq lr dzewydl.

éñBé éaøe wleg,øîBàdl oipwn oic ziaóàickdúB÷Läìmpn` , ©¦¥¥©§©§¨
z` yi`d `iade' xn`p ixdy ,dzewydl mileki mpi` mnvr md

`l` ,'ezy`ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëìå`ed.äp÷Lé §¦§¤¥¥©§¨¦¥¨£¦©§¤¨
,`xnbd zl`eyéâìôéî à÷ éàîapax miwleg dna -.iqei iaxe o §©¨¦§§¥

,`xnbd dperéøáñ ïðaøiepiw jnq lr dzewydl leki lrad oi`y ©¨¨¨§¥
c meyn oicd zia"àéáäå àpé÷å" ïðéòaz` `piwe" xn`py - §¦¨§¦¥§¥¦

m` `wecy zekinqd miyxec ,"ezy` z` yi`d `iade" ,"ezy`
diiwydl d`iadl leki `ed ,dl `piw lradàì øáñ éñBé éaøå ,§©¦¦¨©Ÿ

"àéáäå àpé÷å" ïðéòaleki lrade ,zekinqd yexcl oi` - §¦¨§¦¥§¥¦
zian lrad `viyk okl ,oicd zia iepiw jnq lr dzewydl

dl e`piw oic ziay it lr s` ,dpwyi mixeq`d.
,`ziixaa epcnl,ïðaø eðzdheq zyxt seqa dxeza aezk"z`f ¨©¨¨

,ze`pwd zxezdLéà úçz äMà äèNz øLàd`nhpe,"df weqte £¤¦§¤¦¨©©¦¨
ick `ae ,xzeinäMàì Léà Léwäì,yi`k dy` ipicyLéàì äMàå §©¦¦§¦¨§¦¨§¦

dy`k yi` ipicy.
,`xnbd zl`eyàúëìä éàîìdy` ecnl dn ,eywed dn oiprl - §©¦§§¨

dy`n yi` ecnl dne yi`n.
,`xnbd dper,úLL áø øîày ,micnel yi`n dy`íàL íLk ¨©©¥¤§¥¤¦

àîeñ àeä,xeir -áéúëc ,d÷Lî äéä àìdheq zyxta dxeza ¨Ÿ¨¨©§¨¦§¦
"dLéà éðéòî íìòðå"in `wec epcnll d`ae zxzein "ipir" zaiz , §¤§©¥¥¥¦¨

,eipira d`exyúéä íà àéä Ck.äúBL äúéä àì àîeñ ä ¨¦¦¨§¨¨Ÿ¨§¨¨
,øîà éMà áø,micnel dy`n yi`úøbéçL íLklbx dl oi`y - ©©¦¨©§¥¤¦¤¤

úîcéâåci dl oi`y -áéúëc äúBL äúéä àìzyxta dxeza §¦¤¤Ÿ¨§¨¨¦§¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אייר, תשי"ד
ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יוסף שי'

שלום וברכה!

בנועם הנני מאשר קבלת מכתבו מד' אייר עם המוסגר בו ההמחאות לכולל חב"ד באה"ק ת"ו 
שנשלחים ימים אלו למטרתם, ונהניתי גם מזריזותו דמר בשילוח הנ"ל מבלי לחכות על השאר.

לבני  רק  לא  וסמל  דוגמא  המשמש  מאורע  העקדה  לענין  בנוגע  הזקן  רבנו  דברי  נפלאו  ומה 

המשך בעמוד קפט

oifge` mipy` cenr fk sc oey`x wxtdheq
.äîecdCpA 'ixn`cM ,xEAce dqlw oFWl dnEC .ditE`ip lr lM itA zxAcpe zprhpsC) ¨¦§¤¤§¦§¤¤§¦Ÿ©¦¤¨¨§§¨¨§¦¦§©§¦§¦¨©

(.eqlr DA mixAcp EidW xzi xEAC `N` `Ed cWg e`l `Edde ,KiA dzlr Kxir znEC©¦¥¨§¨¦§©¨£¨¤¨¦¤¤¤¨¦§¨¦¨©

gaW oFWll KRdp `Ed Kkitl ,`Ed xzi xEAC oFWl dqlw s`e .DlrA lW DzEaiag£¦¨¤©£¨§©§¨¨§¦¤¤§¦¨¤§©¦§¤©

:(FzF` oiqlwOW) xn`cM i`pB oFWlle.äìeñt äàéaî äàa BæåF` miakFM caFrn `OW §¦§§©¦§¨©¤§©§¦§¨¨¦¦¨§¨¤¨¥¥¨¦

:xfnn.[BfL]zxYnE zExWM zwfgA zcnFr zAd ©§¥¤©©¤¤§¤§©©§ª¤¤

axC ,opiWiig `l dlEqR dRhlE .Dlral§©£¨§¦¨§¨Ÿ©§¦¨§Ÿ

:dxArzp DlrAnE lrAd xg` zFlirAdðéà Bæå §¦©©©©©¦©£¨¦§©§¨§¥¨
.úeøLk ú÷æça úãîBòzxq`pe eiYgY dPfOW ¤¤§¤§©©§¤§©¨©§¨§¤¡¤¤

dilr `aE DWxbn Fpi`e d`Fx Fpi` `Ede eilr̈¨§¥¤§¥§¨§¨¨¨¤¨
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,"Léà" :ïðaø eðz :'eë ïéc úéaL elàå :e÷éz ,àìŸ¥§¥¤¥¦¨©¨¨¦
,Løç úLà úBaøì "Léà Léà" øîBì ãeîìz äî©©§©¦¦§©¥¤¥¥
úðéãîì dìòa CìäLå ,íeîòL úLàå ,äèBL úLàå§¥¤¤§¥¤¦§§¤¨©©§¨¦§¦©
ïép÷î ïéc úéaL ,ïéøeñàä úéáa Leáç äéäLå ,íiä©¨§¤¨¨¨§¥¨£¦¤¥¦§©¦
ãeîìz ?ïúB÷Läì óà ìBëé .ïúaeúkî ïìñBôì ïäì̈¤§§¨¦§¨¨¨©§©§¨©§
óà :øîBà éñBé 'ø ."BzLà úà Léàä àéáäå" :øîBì©§¥¦¨¦¤¦§¥¥©
.äp÷Lé ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëìå ,dúB÷Läì§©§¨§¦§¤¥¥©§¨¦¥¨£¦©§¤¨
,"àéáäå àp÷å" ïðéòa :éøáñ ïðaø ?éâìtéî à÷ éàîa§©¨¦©§¦©¨¨¨§¦¨¥©§¦¥§¥¦
:ïðaø eðz ."àéáäå ...àp÷å" ïðéòa àì :øáñ éñBé 'øå§¥¨©¨¨¥©§¦¥§¥¦¨©¨¨
Léà Léwäì ,"dLéà úçz äMà äèNz øLà"£¤¦§¤¦¨©©¦¨§©¦¦
:úLL áø øîà ?àúëìä éàîì .Léàì äMàå äMàì§¦¨§¦¨§¦§©¦§§¨¨©©¥¤
:áéúëc ,d÷Lî äéä àì àîeñ àeä íàL íLk§¥¤¦¨Ÿ¨¨©§¨¦§¦
àîeñ äúéä íà ,àéä Ck ,"dLéà éðéòî íìòðå"§¤§©¥¥¥¦¨¨¦¦¨§¨¨

úøbéçL íLk :øîà éLà áø .äúBL äúéä àì:áéúëc ,äúBL äúéä àì úîcéâå Ÿ¨§¨¨©©¦¨©§¥¤¦¤¤§¦¤¤Ÿ¨§¨¨¦§¦
ãéîòäå"

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



קפז

oifge` mipy` cenr fk sc oey`x wxtdheq
.äîecdCpA 'ixn`cM ,xEAce dqlw oFWl dnEC .ditE`ip lr lM itA zxAcpe zprhpsC) ¨¦§¤¤§¦§¤¤§¦Ÿ©¦¤¨¨§§¨¨§¦¦§©§¦§¦¨©

(.eqlr DA mixAcp EidW xzi xEAC `N` `Ed cWg e`l `Edde ,KiA dzlr Kxir znEC©¦¥¨§¨¦§©¨£¨¤¨¦¤¤¤¨¦§¨¦¨©

gaW oFWll KRdp `Ed Kkitl ,`Ed xzi xEAC oFWl dqlw s`e .DlrA lW DzEaiag£¦¨¤©£¨§©§¨¨§¦¤¤§¦¨¤§©¦§¤©

:(FzF` oiqlwOW) xn`cM i`pB oFWlle.äìeñt äàéaî äàa BæåF` miakFM caFrn `OW §¦§§©¦§¨©¤§©§¦§¨¨¦¦¨§¨¤¨¥¥¨¦

:xfnn.[BfL]zxYnE zExWM zwfgA zcnFr zAd ©§¥¤©©¤¤§¤§©©§ª¤¤

axC ,opiWiig `l dlEqR dRhlE .Dlral§©£¨§¦¨§¨Ÿ©§¦¨§Ÿ

:dxArzp DlrAnE lrAd xg` zFlirAdðéà Bæå §¦©©©©©¦©£¨¦§©§¨§¥¨
.úeøLk ú÷æça úãîBòzxq`pe eiYgY dPfOW ¤¤§¤§©©§¤§©¨©§¨§¤¡¤¤

dilr `aE DWxbn Fpi`e d`Fx Fpi` `Ede eilr̈¨§¥¤§¥§¨§¨¨¨¤¨

:xEQ`A.älçzëì àNBð àøañúåi`Ce `d §¦§¦§§¨¥§©§¦¨¨©©

`id `YWAXn KgxM lr `N` ,Dil dlwlwn§©§§¨¥¤¨©¨§¨¦©¤§¨¦

dnEC mc` `Up m` ipznlE DvFxzl ziraE¨¦§¨¨§¦§¥¦¨¨¨¨¨

e`l `PY `nl` DvFxzl ziraC oeike ,xYnª¨§¥¨§¨¦§¨¨©§¨©¨¨

iOp `dA xninl `Mi`C ,DPn opiazFn `le `weC©§¨§Ÿ§¦¨¦¨§¦¨§¥©§¨©¥

`Vi opixn` iM iOp op`e ,dnEC zA iOp ipze drḧ¨§¨¥©¥©¨©£©©¥¦©§¦¨¦¨
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`ivn `lc meyn dzey dpi` znli`c dcen aizkck `xw opira `l (:dn sc oixcdpq)

dleqt ozvilg evlgy znli`e mli` `akrn `l diixwc dvilg iab 'it`e dreay ileawl

`xw ira `ed `xizi `xw e`lc b"r` ditk lr ozpe `l` dlial ie`xd lk `xif 'xc meyn

sc) xifpa oipin dyly wxta rnyn ikde aizkck

e` hxenn xifpc aizkck `xw irac o`nc (:en

lr ozpe aizkc meyn dpwz el oi` mitk el oi`

oda lr aizkc meyn ci oda el oi` oke xifpd itk

iy` axc uixz ecimetl `yiyw xnl xcdn

aizkck `xw opirac 'ipznn wcinl irac ezxaq
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`id xg`l oia el oia xq`il dkxcy ici lr `id

ewca wcap `ed dzyzykl `ed la` zwcap

`gip dlez zekfd xne` ip` dze` `le eze`
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cifn `ed didy xztiz wcap `ed dzyzykl
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dil dlz zekfd xne` ip` eze` ewca `le dze`

c"nk mxa zxkip epi`e dlez zekfd c"nk `gip

ip` `l` xked `l `ed ixd zxkipe dlez zekfd
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'x mya `a` x"a oerny da ielz xacdy oipne

jzaky ozz `l jzinr zy` l`e xn` opgei

dcifn dzid m` ielz xacd da da d`nhl rxfl

:zxzen zbbey dxeq`
`edd

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

."äétk ìò ïúðå ...'ä éðôì äMàä úà ïäkä ãéîòäå"§¤¡¦©Ÿ¥¤¨¦¨¦§¥§¨©©©¤¨
øî .d÷Lî äéä àì ,ícéb Bà øbéç äéä íà ,àeä Ck̈¦¨¨¦¥¦¥Ÿ¨¨©§¨¨
,äúBL äúéä àì úîléàL íLk :øîà éLà áø øa©©©¦¨©§¥¤¦¤¤Ÿ¨§¨¨
äéä íà ,àeä Ck ."ïîà ïîà äMàä äøîàå" áéúëc¦§¦§¨§¨¨¦¨¨¥¨¥¨¦¨¨

:d÷Lî äéä àì íléà¦¥Ÿ¨¨©§¨

äñåøà êìò ïøãä
íLkíé÷ãBa íénä Ck ,dúBà íé÷ãBa íénäL §¥¤©©¦§¦¨¨©©¦§¦

íLk ."eàáe" ,"eàáe" øîàpL ,BúBà¤¤¡©¨¨§¥
"äàîèð" :øîàpL ,ìòBaì äøeñà Ck ìòaì äøeñàL¤£¨©©©¨£¨©¥¤¤¡©¦§¨¨
Ck :òLBäé éaø øîà .àáé÷ò éaø éøác ,"äàîèðå"§¦§¨¨¦§¥©¦£¦¨¨©©¦§ª©¨
íéîòô éðL :øîBà éaø .ávwä ïa äéøëæ LøBc äéä̈¨¥§©§¨¤©©¨©¦¥§¥§¨¦
ìòaì ãçà ,äàîèðå äàîèð "äLøta íéøeîàä̈£¦©¨¨¨¦§§¨§¦§¨¨¤¨©©©
Nøç éìëe" àáé÷ò 'ø Løc íBia Ba :ìòBaì ãçàå§¤¨©¥©¨©£¦¨§¦¤¤
,"àîèé BëBúa øLà ìk BëBz ìà íäî ìté øLà£¤¦Ÿ¥¤¤Ÿ£¤§¦§¨
.íéøçà ànèì ,"àîèé" àlà "àîè" øîBà Bðéà¥¥¨¥¤¨¦§¨§©¥£¥¦
'ø øîà .éLéìMä úà ànènL ,éðL økk ìò ãnì¦¥©¦¨¥¦¤§©¥¤©§¦¦¨©

éðéòî øôò älâé éî :òLBäééàkæ ïa ïðçBé ïaø E §ª©¦§©¤¨¨¥¥¤©¨¨¨¤©©
,éLéìL økk øäèì øçà øBc ãéúò :øîBà úééäL¤¨¦¨¥¨¦©¥§©¥¦¨§¦¦
'ø àìäå ,àîè àeäL äøBzä ïî àø÷î Bì ïéàL¤¥¦§¨¦©¨¤¨¥©£Ÿ
àeäL äøBzä ïî àø÷î Bì àéáî Eãéîìz àáé÷ò£¦¨©§¦§¥¦¦§¨¦©¨¤
íBia Ba :"àîèé BëBúa øLà ìk" :øîàpL ,àîè̈¥¤¤¡©Ÿ£¤§¦§¨©
úàt úà øéòì õeçî íúcîe" ,àáé÷ò 'ø Løc̈©£¦¨©Ÿ¤¦¨¦¤§©
øéwî :øîà øçà àø÷îe "...änàa íétìà äîã÷¥§¨©§©¦¨©¨¦§¨©¥¨©¦¦
øîBì øLôà éà ,"áéáñ änà óìà äöeçå øéòä̈¦¨¨¤¤©¨¨¦¦¤§¨©
øLôà éàå ,änà íétìà øîàð øákL änà óìà¤¤©¨¤§¨¤¡©©§©¦©¨§¦¤§¨
àä ,änà óìà øîàð øákL ,änà íétìà øîBì©©§©¦©¨¤§¨¤¡©¤¤©¨¨
.úaMä íeçz änà íétìàå ,Løâî änà óìà ,ãöék¥©¤¤©¨¦§¨§©§©¦©¨§©©¨
óìà :øîBà éìéìbä éñBé 'ø ìL Bða øæòéìà 'ø¡¦¤¤§¤¥©§¦¦¥¤¤
íBia Ba :íéîøëe úBãN änà íétìàå ,Løâî änà©¨¦§¨§©§©¦©¨¨§¨¦©
úà ìàøNé éðáe äLî øéLé æà" ,àáé÷ò 'ø Løc̈©£¦¨¨¨¦¤§¥¦§¨¥¤
ãeîìz ïéàL ,"øîàì eøîàiå 'äì úàfä äøéMä©¦¨©Ÿ©©Ÿ§¥Ÿ¤¥©§
ãnìî ?"øîàì" øîBì ãeîìz äîe ,"øîàì" øîBì©¥Ÿ©©§©¥Ÿ§©¥

çà äøéL ïéðBò ìàøNé eéäLìk ìò äLî ìL åéø ¤¨¦§¨¥¦¦¨©£¨¤¤©¨
äàâ ék 'äl äøéLà" ,ìlä úà ïéàøB÷k øáãå øác̈¨§¨¨§§¦¤©¥¨¦¨©¦¨Ÿ
ïéøB÷k :øîBà äéîçð 'ø ."øîàì" øîàð Cëì "äàb̈¨§¨¤¡©¥Ÿ§¤§¨¥§¦
áBià ãáò àì :ñBð÷øeä ïa òLBäé 'ø Løc íBia Ba :ìlä úà ïéøB÷k àìå ,òîL úà¤§©§Ÿ§¦¤©¥©¨©§ª©¤§¨Ÿ¨©¦
ìe÷L øácä ïééãòå ."ìçéà Bì éðìè÷é ïä" :øîàpL ,äáäàî àlà àeä Ceøa LBãwä úà¤©¨¨¤¨¥©£¨¤¤¡©¥¦§§¥¦£©¥©£©¦©¨¨¨
ãnìî ,"épnî éúnz øéñà àì òåâà ãò" :øîBì ãeîìz ?ätöî éðéà Bà ,ätöî éðà Bì£¦§©¤¥¦§©¤©§©©¤§¨Ÿ¨¦ª¨¦¦¤¦§©¥

éðéòî øôò älâé éî :òLBäé 'ø øîà .äNò äáäànLLøBc úééäL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø E ¤¥©£¨¨¨¨©§ª©¦§©¤¨¨¥¥¤©¨¨¨¤©©¤¨¦¨¥
éîé ìkíéäìà àøé øLéå íz Léà" :øîàpL ,äàøiî àlà íB÷nä úà áBià ãáò àì E ¨¨¤Ÿ¨©¦¤©¨¤¨¦¦§¨¤¤¡©¦¨§¨¨§¥¡Ÿ¦

:äNò äáäànL ãnì Eãéîìz ãéîìz òLBäé àìäå ,"òøî øñå'îâàîéú éëå ?ãéáò éàî ìòa ,ìòaì àîéìéà ?ïàîì "BúBà" §¨¥¨©£Ÿ§ª©©§¦©§¦§¦¥¤¥©£¨¨¨§©¦¥¨©©©©©©¨¥§¦¥¨
éàã

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

סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבנצח(
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ישראל אלא גם לאו"ה ועמא דבר מפרש תוכן הענין שאב זקן מוסר לעקדה את בנו יחידו על פי ציוויו 
של הקב"ה. ובא רבנו הזקן ומעמיק לבאר שלא זהו פנימיות הדברים, ובלשונו הק' "העקדה עצמה 
גדול לערך מעלת אברהם אבינו ע"ה בשגם כי ה' דיבר בו קח נא את בנך  אינה נחשבה כ"כ לנסיון 
כו' רק שא"א ע"ה עשה זאת בזריזות נפלאה להראות שמחתו וחפצו כו' וממנו למדו רז"ל לקיום כל 
המצות בכלל ובפרט מעשה הצדקה העולה על כולנה" )עיין אגרת הקדש סי' כ"א( ומזה מובנת מעלת 
הזריזות אשר עוד יותר גדולה רבה ונפלאה היא אפילו ממעלת העקדה, והאריכות לדכוותי' בודאי אך 

למותר.

מכתבי הקודם בטח קיבל במועדו.

בברכת הצלחה בכל עניניו.

המשך מעמוד קפו
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.úàaL íB÷nîe`d dhFQ dnC ,oFce xFfg ,dhFQn `N` wtQn opiOhnC Ycnl `le li`Fd ¦¨¤¨¨¦§Ÿ¨©§¨¦§©¦¨¦¨¥¤¨¦¨£§§©¨¨

la` ,`nh Fwtq cigId zEWxA d`nh s` ,xzql iE`xd mFwn ,`Ed i"dxA wtQn d`nhC¦§¥¨¦¨¥¦¨¨¨§¥¤©ª§¨¦§©¨¦§¥¨¥£¨

:xFdh x"dxA.àéä ìàMì úòc Ba LiL øác äèBq äîewtq s` ,e`l m` z`nhp m` ¦¨©¨¨¨¤¥©©¦¨¥¦¦¦§¥¦¨©§¥

oFbM ,rcFi ipi` xnF` `Ede e`l m` rbp m` l`Xl zrC df rbFpA FA WIW xaC d`nhª§¨¨¨¤¥§¥©¤©©¦¨¥¦¨©¦¨§¥¥¦¥©§

drWA mdA wEqr mc` didW zFxdh F` mc`̈¨¨¢¤¨¨¨¨¨¨¤§¨¨
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ïàëîoi` wxtae (:h sc) oileg zhigyc w"ta .xedh ewitq miaxd zeyxa 'eke exn`

dheqn dl ixinb `zkld miaxd zeyxa d`neh wtqc xn` (:fl sc f"r) oicinrn

dnize `ed i`ce xedhc ixinb dxizq mewna `ly la` `nh dxizq mewna `wecc rnync

`icda xn` ikde `nhp `l xeni`e ezwfg lr xedh cnrd `nil `zkld jixhvi` i`nl

dl xnb oerny iaxc (.b sc) dcp zkqn yixa inp

`zyd ikd opaxe xn`e x"dxa d`neh wtqn

`l `witqn i`w dxdh zwfga `xab mzd

opixnbc `zkld e`l i` l"ie d`neh dil `pizgn

`l `xw hwpc dxizq `pin` ded xedh x"dxac

d`neh wtq lkl d"de deeda `l` aezkd xac

xzei ef xdhl oi` `xaqnc dclepy mewn lka

d`neh wtq lka `id jk jln zxifbc `"cqe efn

d`neh wtq cinrdl `zkld jixhvi` jkld

d`neh dil opizgn `lc dzwfg` miaxd zeyxa

milbx yi n"n `nw oiwxitc inlyexi wtqn

ze`eanl meia daxegl dlila `ihltl xacl

wtq dn iptn `nef oa z` el`y meia zelit`

i`ce dlral `id dn dheq oel xn` `nh i"dx

ea yiy xac exn` o`kn 'eke s` l`yil zrc ea yiy xac o`k dne oldl s` cigid zeyx o`k dn uxyl oc dz` o`kne dlral dxeq` `idy epivn edl xn` wtq dil exn` wtq e`

`kd mxa `nh ewitq l`yil zrc ea yiy xac lk opipz `de dlra lr xq`dl oevx dl oi` dzpify dphw opgei 'x mya iqei 'xe `xirf iax xnc oibilt opaxc oedilin 'eke l`yil zrc

td z` oiyer xeaivdy epivn edl xn` xedh x"dx wtq dn iptne xedh ewitq l`yil zrc ea yiy t"r`e"w xeavl dxzed zi`ce d`neh m` mi`nh xeaiv ly eaexy onfa d`neha gq

l`yil xyt` i`e cigil l`yil xyt`y iptn xedh x"dx wtqe `nh i"dx wtq dn iptn xne` b"ayx zehegyd zeliapd wxt zexdh zkqnc `ztqeza `ziixad meiqe d`neh wtql

:miaxlúåùøád`neh oaxw oi`ian odipy `ed mkn dfi` rcei ipi`e `nhpy mkn cg` izi`x cg` odl xn`y oixifp ipy opzc (.fp sc xifp) oixifp ipy wxtn 'iywn .xedh ewitq miaxd

ied `zlz `d oediab mi`wc i`de oixifp ipy `kd la` ixz ia `ki`c oebk i"dxa d`neh wtq lk s` zlrape lrea dheq dn dheqn ixinb `kidn d`neh wtq lk i`n`e `xnba wiicwe

zg` zgz mc `vnpe zg` dhna zepiyi eidy miyp yly (:q dcp) dikxv dyer `idy dy`d wxta opzc `d k"` x"dxk dil aiyg zlz `ki`c `kid lk `nl` x"dxa d`neh wtq dil

dtebn mcd `viy d`nh i`ce odn zg` mzd la` xedhe rbp `ly xyt` uxyc uxyl inc `lc icin `iyw `l mzdn edin x"dxk dil ded yly `ki`c oeik i`n` ze`nh olek odn

`id dz`xe dyxite zexdha dweqre dhna zayei dzid dzry dic cvik opzc opiywn (.a sc) dcpc `nw wxtn la` (d"n d"t zexdh) oiliay ipyl `l` inc `le mlek xdhp j`ide

`iedc dhna dze` ze`yep dizexagyk `nbxz xedh ewitq l`yil zrc ea oi`y xac ickn `nhn inp dhn zrl zrn `d dzry dicc `nrh (:d sc) `xnba wiice zexedh oleke d`nh

lkl dielb zeidl dleki dzid `witqc `kid `l` x"dxa d`neh opiayg `lc d`xpe dl opinhn i`n`e x"dxa d`neh wtq dil dede yly `ied `ide dizexag seq seq dizexag ci dl

xzq mewn xewnd mewne e`l e` dz`x m` `l` wtq mey oi`e dhna drbpy `ed i`ce rbnd dcpc `idd la` (.eh sc zeaezk) mdipia cg` uxye mircxtv dryze xifpc `idd oebk

i`ce dheqc dheql `inc `l `de cigid zeyxa d`neh wtqk dhn opieyn i`n` dnznl `ki` `da la` miaxd zeyxa dzii`x wtq clep m` elit` x"dx dia xninl jiiy `le `ed

zrc ea oi`y xac `dc dheql incc `l` dheqn opitli `l op`e dz`x `l `nyc uxy `ed zrl zrn wtqe rbn i`ce mzd la` lra m` wtqe uxyd `ed lrea oebk rbn wtqe uxy

xi`n iax zn `vnpe cner xgnl zn m` ig m` rcei epi`e dlila cg`a rbp (e"t) zehegyd [zeliapd] wxt zexdhc `ztqeza `icda `ipz cere dheql inc `le li`ed opihrnn l`yil

rbn i`ce iedc b"r` ixinb dheqnc `nl` xedh miaxd zeyx wtqy xdhn`l `peeb i`d ikae dheql inc `le li`ed l`yil zrc ea oi`y xac opixdhnc `py i`n dnize uxy wtqe

xac oia ibeltl `ki`c `xw ol ilbc oeike oizrnya onwlck lk`i `l `nh lka rbi xy` xyaden ol `wtp l`yil zrc ea oi`y xacd xwir p"` dl ixinb `zkld ikdc l"ie opixdhn

ded dheqn i` wiqnc b"r`e dxizq mewn `wec ea yxtnc dheqn yxetnd on mezq cenlp okid ez`neh yxit `le `nh ewitq zrc ea yiy xacc zrc ea oi`yl l`yil zrc ea yiy

cg`a rbpc `ziixad meiq .ribne rbep zrc `pin` ded l`yil zrc ea yiy xac opirac dheqa `xw ol ilb ded i`e eyexit ikd inp i` dil hwp dithiy ab` ribne rbep zrc `pin`

oia opaxl oiac `nl` x"dx wtq dfy iptn xedh zn e`vne zixgy `ay t"r` axran ig ede`x m`y xi`n iaxl minkg micene oz`ivn zryk ze`nehd lky oi`nhn minkge dlila

ewitq eixg` ly meia `vne meia dlila `vne meia xedh meia `vne meia ca`nd (b"n) ipiny wxt zexdh zkqna opzc `dn `iywe miaxd zeyx dil opiayg dlila elit` xi`n iaxl

meia daxegl dlila `ihltl xacl milbx yi n"n inlyexin inp opizii` lirle cigid zeyxk mlerl aiyg dlilc `nl` `nh ewitq ezvwn e` dlild eilr xary lk llkd df `nh

rbp `l wtq rbp wtq ekeza d`nehde migth 'i deab i"dxa dtew i"dxk me`yre x"dxa mixac yi 'f wxt zexdhc `ztqeza .i"dx aiyg dlila `ihltc `nl` meia milit` ze`eanl

wtq dkezl eci qipkd xedh rbp `l wtq rbp wtq ekeza ozpe xiipa e` aiqa jexk dnexz xkke etizk lr dyetk dzid `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq dkezl eci qipkd xedh ewitq

deab x"dxa rlq `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr eci hyt xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr dpezp d`nehe migth 'i deab x"dxa xeng `nh ewitq rbp `l wtq rbp

df erbp wtq xedh cg`e `nh cg` exeng lr akex dfe exeng lr akex df did `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq ey`xl dlr xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eilr d`nehe migth 'i

iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa df erbp wtq `nh cg`e xedh cg` [eitizk] szk lr akex df ly epae eitizk lr akex df ly epa xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa

iqeimigth dxyrn dlrnl `edy lk xne` awri 'x didy xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x hiqd `l wtq hiqd wtq migth 'in dlrnl lzeka waecn wexde eitizk lr dliag dzid xdhn

minybd zeni od el`e d`eaz xwrzyn dngd zeni od el` minybd zeniae dngd zenia drwa oic mzd yxtn cere xedh x"dxa ekelid jxcy lk xne` iqei iaxe i"dxk `ed ixd x"dxa

cigid zeyx minybd zeni eilr exar la` minybd zeni eilr exar `ly `l` epy `l d`nehl x"dx dngd zenia opixn`c `d yxtn (:bpw sc a"a) zny in wxtae dipy driax cxzyn

:o`kle o`kl

åúåzi`ce dlira dl leqtl dlrapy oeik k"` l`rnyi iaxc xnege lw dil zil i` dnize l`rnyi iax epiid ok m`c sili `l xnege lwnc 'it i"yx .dil `pn dpedk `aiwr iaxl

eed `l i`c meyn xnege lw dil zil `kd xnel yi icin dilr jxtinl `kil `d cere xnege lw i`dn dil opitli (:gq sc) dpnl` wxta zenaia `de dpedkl dleqtc dil `pn

:`icda dnexz daizk oileqt zlira iab la` l`rnyi iaxl jixtck ith xingc dpedkl cge lral cge lreal cg `pin` ded i`xw `zlz `l` iaizk
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"ולא תשא עליו חטא", שאם לא פעלה ההוכחה, בוודאי אתה האשם, שלא היו דברים היוצאים מן הלב.
היום יום כו אייר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dheq(ycew zay meil)

éàcåk.i`cek mi`nh md ixd ,uxya zexdhd erbp m` wtqa s`y - §©©
,cer `xnbd dtiqenúàaL íB÷nîe`nhn uxyy zcnly oeik - ¦¨¤¨¨

`nhn ,wtqn d`nh dheqy ote`a wxy cnlp ok enk ,dheqn wtqn
,wtqa uxyd mbäèBq äîa wx d`neh wtq da jiiyãéçiä úeLø ©¨§©¨¦

,xzqdl ie`xd mewn `edyõøL óà`l` wtqa `nhn epi` ©¤¤
a,ãéçiä úeLø.i`cea `l` `nhn uxyd oi` miaxd zeyxa la` §©¨¦

,cnlp ok enkeäèBq äîe`idìàMéì úòc Ba LiL øácxyt`y - ©¨¨¨¤¥©©¦¨¥
,`l e` d`nhp m` dze` le`ylõøL óàa wx wtqa `nhnøác ©¤¤¨¨

,ìàMéì úòc Ba LiLxyt`y zexdha wqrznd mc`a oebk ¤¥©©¦¨¥
zexdhd mi`nhp rcei epi` m` ,mda rbp uxyd m` eze` le`yl

.i`cea `l` mi`nhp zexdhd oi` le`yl mc` oi` m` j` ,wtqn
,`xnbd zniiqnìàMéì úòc Ba LiL øác ,eøîà ïàkîewtq oebk ¦¨¨§¨¨¤¥©©¦¨¥

e`nhp m` wtq ,zexdha wqrznd mc` e` ,uxyn mc` `nhp m`
`ed m` ,`ed oicd ,uxyn zexdhd,àîè B÷éôñ ,ãéçiä úeLøa¦§©¨¦§¥¨¥

la`,ìàMéì úòc Ba ïéàLå .øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøaoebk ¦§¨©¦§¥¨§¤¥©©¦¨¥
,mc` cia mpi`y zexdha rbp m` wtqy zn uxyúeLøa ïéa¥¦§

.øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä©¨¦¥¦§¨©¦§¥¨
cg`e lral cg` ,dnl 'd`nhp' minrt yly ,`ziixaa epipy
lw ,l`rnyi iax xn` ,`aiwr iax ixac dnexzl cg`e lreal
dxeq`y ef ,dpedkl dxeq` dnexzl zxzeny dyexb dne ,xnege
,l`rnyi iax lr `xnbd dywn .dpedkl dxeq`y oic epi` dnexza

,ìàòîLé éaøåixdàáé÷ò éaø øîàdxeq`y wx weqtn micnely §©¦¦§¨¥¨©©¦£¦¨
lek`läîeøz,wtqnäpeäk eäéà déì øcäîeel aiyd `ede - §¨©§©¥¦§¨

.jk lr xaic `l `aiwr iax ixde ,dpedka dxeq`y weqt jixv oi`y
,àáé÷ò éaøì ,eúål dxeq`yäpeäkdlra zn m`déì àðîi`e , §§©¦£¦¨§¨§¨¥

i` oke ,xnege lw yiy oeik ,dpedkl zxzeny xaeqy xnel xyt`
.l`rnyi iax zhiy dfy ,xnege lwdn cnely xnel xyt`

,àø÷ àëéøö àì äpeäk àîéz éëå`linn dxeq`e §¦¥¨§¨Ÿ§¦¨§¨
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קצג שבת קודש י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבנצח(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dheq(ycew zay meil)

éàcåk.i`cek mi`nh md ixd ,uxya zexdhd erbp m` wtqa s`y - §©©
,cer `xnbd dtiqenúàaL íB÷nîe`nhn uxyy zcnly oeik - ¦¨¤¨¨

`nhn ,wtqn d`nh dheqy ote`a wxy cnlp ok enk ,dheqn wtqn
,wtqa uxyd mbäèBq äîa wx d`neh wtq da jiiyãéçiä úeLø ©¨§©¨¦

,xzqdl ie`xd mewn `edyõøL óà`l` wtqa `nhn epi` ©¤¤
a,ãéçiä úeLø.i`cea `l` `nhn uxyd oi` miaxd zeyxa la` §©¨¦

,cnlp ok enkeäèBq äîe`idìàMéì úòc Ba LiL øácxyt`y - ©¨¨¨¤¥©©¦¨¥
,`l e` d`nhp m` dze` le`ylõøL óàa wx wtqa `nhnøác ©¤¤¨¨

,ìàMéì úòc Ba LiLxyt`y zexdha wqrznd mc`a oebk ¤¥©©¦¨¥
zexdhd mi`nhp rcei epi` m` ,mda rbp uxyd m` eze` le`yl

.i`cea `l` mi`nhp zexdhd oi` le`yl mc` oi` m` j` ,wtqn
,`xnbd zniiqnìàMéì úòc Ba LiL øác ,eøîà ïàkîewtq oebk ¦¨¨§¨¨¤¥©©¦¨¥

e`nhp m` wtq ,zexdha wqrznd mc` e` ,uxyn mc` `nhp m`
`ed m` ,`ed oicd ,uxyn zexdhd,àîè B÷éôñ ,ãéçiä úeLøa¦§©¨¦§¥¨¥

la`,ìàMéì úòc Ba ïéàLå .øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøaoebk ¦§¨©¦§¥¨§¤¥©©¦¨¥
,mc` cia mpi`y zexdha rbp m` wtqy zn uxyúeLøa ïéa¥¦§

.øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä©¨¦¥¦§¨©¦§¥¨
cg`e lral cg` ,dnl 'd`nhp' minrt yly ,`ziixaa epipy
lw ,l`rnyi iax xn` ,`aiwr iax ixac dnexzl cg`e lreal
dxeq`y ef ,dpedkl dxeq` dnexzl zxzeny dyexb dne ,xnege
,l`rnyi iax lr `xnbd dywn .dpedkl dxeq`y oic epi` dnexza

,ìàòîLé éaøåixdàáé÷ò éaø øîàdxeq`y wx weqtn micnely §©¦¦§¨¥¨©©¦£¦¨
lek`läîeøz,wtqnäpeäk eäéà déì øcäîeel aiyd `ede - §¨©§©¥¦§¨

.jk lr xaic `l `aiwr iax ixde ,dpedka dxeq`y weqt jixv oi`y
,àáé÷ò éaøì ,eúål dxeq`yäpeäkdlra zn m`déì àðîi`e , §§©¦£¦¨§¨§¨¥

i` oke ,xnege lw yiy oeik ,dpedkl zxzeny xaeqy xnel xyt`
.l`rnyi iax zhiy dfy ,xnege lwdn cnely xnel xyt`

,àø÷ àëéøö àì äpeäk àîéz éëå`linn dxeq`e §¦¥¨§¨Ÿ§¦¨§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אייר, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

בשליחותו  הצליח  והמצב  הזמן  לפ"ע  אשר  כותב  בו  אייר  מר"ח  מכתבו  נתקבל  עתה  זה 
במדינת... ולפלא שאין כותב יותר פרטים ובכל אופן בודאי יודע ושמע על הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לשד"רים צו קלייבען גשמיות און זייהען - לזרוע - רוחניות אשר מלשונו זה 

מובן שהא בהא תליא.

מה שכותב אשר יש רופאים מייעצים לנתח את השקדים של... שי' ומחכים לקריאה מהרופא 
לעשות הנתוח. הנה בטח קודם שיעשו ישאלו את דעתו עוד הפעם כיון שתלוי זה במצב האויר בעת 
לנתח  בהחלט  כ"כ  דעתם  אין  רופאים  שכמה  מה  על  נוסף  השקדים  להסיר  שצריך  שאומרים  ויום 
ויגדלוהו  ומוצלחת  יה"ר מהשי"ת שיהי' בשעה טובה  ואיך שיהי'  כמו שהי' בשנים שעברו,  שקדים 

לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בהנוגע לעניני פרנסתו. הנה בכלל צריך להשתדל בכל תוקף שתהי' גם הפרנסה בגשמיות קשורה 
עם עבודה בכרם חב"ד, שמלבד שזה קרוב יותר ללבם של אנ"ש אם ביודעים או בלא יודעים ובמילא 
לתלמידי'  המשפיעים  הם  הק'  נשיאנו  כי  מובן  הדבר  רוחנית  מצד  גם  הנה  יותר,  בהצלחה  העבודה 
ולאנ"ש בכלל כל השפעות הנצרכים להם וע"ד מה שנאמר במשה רבנו מאין לי בשר וכו' שלא הי' זה 
זקנים,  ובמילא הוכרחה השפעת הבשר להיות באמצעית השבעים  במדריגתו כלל כמבואר בלקו"ת 

אבל בכ"ז רק ע"י משה רבנו.

שכותב  ומה  זל"ז.  מסייעים  והגשמי  הרוחני  הצד  הרי  חב"ד  בכרם  קשורה  וכשהפרנסה 
שעסקנותו עד עתה בכרם חב"ד מזיקה לבריאות כו' הרי בטח יש לסדר באופן שלא ללכת בהקצוות, 
היינו אם לעשות נסיעות הרי אין זה מוכרח להיות כל השנה או רובה אבל לאידך גיסא שלא למשוך את 
ידו מזה לגמרי, והשי"ת ימציא לו פרנסתו ופרנסת ב"ב שיחיו בהרחבת הדעת ויוסיף אומץ גם בכמות 

בהפצת המעיינות חוצה ובלימוד הנגלה וחסידות גם לעצמו.

בברכה.



kקצד wxt l`wfgi - mi`iap

ë-÷øô ìà÷æçénÎal

áìì úBöøàä úBçtLîk íéBbë äéäð íéøîà ízà | øLà äéäú àì Béä íëçeø-ìò äìòäåõò úøL §¨«Ÿ¨Æ©´£¤½¨−´Ÿ¦«§¤®£¤´©¤´Ÿ§¦À¦«§¤³©¦Æ§¦§§´¨£¨½§¨¥−¥¬
:ïáàåâì:íëéìò CBìîà äëeôL äîçáe äéeèð òBøæáe ä÷æç ãéa àì-íà ýåýé éðãà íàð éðà-éç ¨¨«¤©¾̈¦§ª−£Ÿ¨´¡¦®¦ÂŸ§¨̧£¨¹̈¦§¯©§¨²§¥¨¬§−̈¤§¬£¥¤«

ãìäéeèð òBøæáe ä÷æç ãéa ía íúöBôð øLà úBöøàä-ïî íëúà ézöa÷å íénòä-ïî íëúà éúàöBäå§¥¦³¤§¤Æ¦¨´©¦½§¦©§¦´¤§¤½¦¨´£¨½£¤¬§Ÿ¤−¨®§¨³£¨¨Æ¦§´©§½̈
:äëeôL äîçáeäì:íéðt-ìà íéðt íL íëzà ézètLðå íénòä øaãî-ìà íëúà éúàáäååìøLàk §¥−̈§¨«§¥¥¦´¤§¤½¤¦§©−¨«©¦®§¦§©§¦³¦§¤Æ½̈¨¦−¤¨¦«©£¤³

:ýåýé éðãà íàð íëzà èôMà ïk íéøöî õøà øaãîa íëéúBáà-úà ézètLðæìíëúà ézøáòäå ¦§©Æ§¦Æ¤£´¥¤½§¦§©−¤´¤¦§¨®¦¥µ¦¨¥´¦§¤½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«§©£©§¦¬¤§¤−
:úéøaä úøñîa íëúà éúàáäå èáMä úçzçìäå íéãønä íkî éúBøáeíäéøeâî õøàî éa íéòLBt ©´©©¨®¤§¥¥¦¬¤§¤−§¨¬Ÿ¤©§¦«¨¦´¦¤À©Ÿ§¦³§©«§¦Æ¦½¥¤³¤§«¥¤Æ

:ýåýé éðà-ék ízòãéå àBáé àì ìàøNé úîãà-ìàå íúBà àéöBàèì| øîà-äk ìàøNé-úéa ízàå ¦´½̈§¤©§©¬¦§¨¥−´Ÿ¨®¦«©§¤−¦£¦¬§¨«§©¤̧¥«¦§¨¥¹«Ÿ¨©´
ãBò-eìlçú àì éLã÷ íL-úàå éìà íéòîL íëðéà-íà øçàå eãáò eëì åéìelb Léà ýåýé éðãà£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦³¦¨Æ§´£½Ÿ§©©¾¦¥§¤−Ÿ§¦´¥¨®§¤¥³¨§¦Æ´Ÿ§©§½

:íëéìelâáe íëéúBðzîaîúéa-ìk éðãáòé íL ýåýé éðãà íàð ìàøNé íBøî | øäa éLã÷-øäá ék §©§«¥¤−§¦¥¤«¦´§©¨§¦º§©´§´¦§¨¥À§ªÆ£Ÿ¨´¡¦½¨´©©§ª¹¦¨¥¯
:íëéLã÷-ìëa íëéúBàNî úéLàø-úàå íëéúîeøz-úà LBøãà íLå íöøà íL õøàa älk ìàøNé¦§¨¥²ª−Ÿ¨¨®¤¨´¤§¥½§º̈¤§´¤§«Ÿ¥¤À§¤¥¦²©§¥¤−§¨¨§¥¤«

i"yx
(·Ï).íëçåø ìò äìåòäå:דעתכם על äéäðשעולה
.íéåâë:מעליו ששלח מאחר צוארנו מעל עולו נפרוק

.äéäú àì åéä בימי מדעתכם עליכם קבלתם כבר כי
שנאמר כמו כד )יהושע כל (יהושע  את יהושע ויאסוף

הענין: וכל ישראל íéîòä.(Ï‰)שבטי øáãî הוא
ניבא וכן שנה ארבעים בו שהלכו ב)המדבר (הושע 

המדבר: èáùä.(ÊÏ)והולכתיה úçú'כפופי שתהיו
ולמוסרי: úéøáä.לי úøåñîá:לכם שמסרתי בברי'

(ÁÏ).éúåøáå:ברירה íäéøåâî.לשון õøàî מארץ
במדבר: ואמיתם אותם אוציא åãåáò.(ËÏ)גלותם åëì

אל  בבואכם שמי על נקראים שאתם לאומות תראו ואל
דברי  לכם אומר שהוא ומאחר תורה לו לשאול הנביא

שנאמר כענין אלי שומעים לג)אינכם להם (לקמן והנך
עושים  ואינם דבריך את שומעים וגו' עגבים כשיר

íëéìåìâáå.אותם: íëéúåðúîá מפרישים שאתם
ומשנקרא  אתכם צויתי כאשר בכורה בשם הבכורות
כוכבים: לעבודת אותם מקריבים אתם הדבר על שמי

(Ó).íëéúåàùî כמו מזון לשון משארותיכם כמו
יגרע לא ועונתה כסותה כא)שארה חברו (שמות  וכן

מנחם:

cec zcevn
(·Ï).‰ÏÂÚ‰Âלא מחשבותיכם  על  העולה הדבר ועכ "ז

אותנו שלח  והמקום הואיל  אומרים שאתם  מה והוא תתקיים
ואבן עץ  פסילי לעבוד  גלולים כעובדי  א "כ  נהיה  פניו מעל 
נעזבים נהיה אבל ממנו מושגחים  באמת עוד  נהיה  ולא כמותם 

העכו"ם: כמו השמים ולמערכות הזמן Ï‡.(Ï‚)למקרי Ì‡
עליהם : ימלוך שבע"כ  לומר  שנשבע שבועה  ענין ·È„הוא

.‰˜ÊÁ:'ה את  לעבוד שפוכה בחמה אותם שיכוף ר "ל 
(„Ï).È˙‡ˆÂ‰Âשם נטמעו  אשר העמים  מן אתכם אוציא כי

הזאת : ÊÁ˜‰.במחשבה „È· ואשפוך עליהם ידי אכביד 
מארצם : ולהוציאם  לגרשם  העמים בלב בתת  חמתי ‰ÌÈÓÚ.(Ï‰)עליהם ¯·„Ó Ï‡מצוא מבלי שממה שיהיה מקום  אל  ר"ל 

והמורדים : הפושעים במפלת יראו שלא האומות  מן מי סרחונכם:È˙ËÙ˘Â.שם להודיע  פנים אל פנים  עמכם אתווכח  שם 
(ÂÏ).¯˘‡Î:עמכם אתווכח כן מצרים לארץ  הסמוך  במדבר אבותיכם  עם שהתווכחתי  אחד È˙¯·Ú‰Â.(ÊÏ)כמו  אתכם אעביר

השבט  תחת  יעבור אשר כל  כמ "ש השבט תחת  זה אחר  זה שמעבירם  הצאן מונה כדרך  כ"ז)אחד  משל :(ויקרא דרך על והוא 
.˙È¯·‰ ˙¯ÂÒÓ·:ממנה עוד  תצאו שלא הברית קשר  במדבר:È˙Â¯·Â.(ÁÏ)באסורי  לכלותם  בי המורדים את מכם  אברור 
.Ì‰È¯Â‚Ó ı¯‡Ó:העכו"ם בין  דרים שהיו ‰'.ממקום È‡ ÈÎ:במאמרו Â„Â·Ú.(ËÏ)הנאמן ÂÎÏ בזבח לבד העכו"ם עבדו ר"ל 

אותי: לעבוד תוסיפו  ולא  לבד :Á‡Â¯.ומנחה עכו"ם  לעבודת  לעבוד  מוטב  אלי שומעים  אינכם אם  הואיל וזהו ·ÌÎÈ˙Â˙Óר"ל
.ÌÎÈÏÂÏ‚·Â בע "כ כי ה' חילול  באה  עי"ז  הנה  עכו"ם  עבודת עובדים שאתם  ובמה ה ' לבית מתנות מתנדבים שאתם במה  ר "ל 

מתנות מתנדבים  המה הלא חרי ומה  הזאת  לארץ ככה  ה' עשה  מה על  הבריות  ויאמרו  הגילולים  עבודת בעבור הפורעניות  תבוא
הפורעניות: בהבאת ה' חילול עוד יהיה  שלא  לבד כוכבים לעבודת לעבוד  מוטב ולכן ה ' Â‚Â'.(Ó)לבית ¯‰· ÈÎבהר אלא 

הצדיקים ר"ל בארץ  הבאים  כולם ישראל  בית  כל  יעבדוני  שם  המקדש מקום  הוא ישראל של  הרמה  בהר ומפרש  וחוזר קדשי
המשיח: בימי בארץ הבאים אלהים  בדת  ‡¯ˆÌ.המחזיקים Ì˘תרומותיכם את לשאול  אדרוש  ושם  ברצון קרבנותיהם אקבל  שם

לאישים: הנתון המזבח קדשי והם קדשיכם בכל  לי הראוי  מתנותיכם מיטב ואת

oeiv zcevn
(·Ï).ÌÎÁÂ¯: ומחשבה רצון עניןÈ˙ËÙ˘Â.(Ï‰)ענין 

והוא·ÂÒÓ¯˙.השרביט:‰˘·Ë.(ÊÏ)ויכוח: במאסרת  כמו
וקישור: מאסר הברית:‰·¯È˙.מלשון  È˙Â¯·Â.(ÁÏ)כריתות

לי ישיב ידי  כבור  כמו ונקיות  בירור  כב)מלשון :(ש"ב 
(ËÏ).¯Á‡Âאלהים הודיע אחרי וכן הואיל  כמו  (בראשית ענינו 

רצון:‡¯ˆÌ.(Ó):מא) ראשית¯‡˘È˙.מלשון כמו מיטב  ענין
מט)גבורתם  כמוÌÎÈ˙Â‡˘Ó.:(ירמיה ודורון , תשורה ענין 

ומשאת מ)ארוחה  :(שם

b wxt minid ixac - miaezk

â-÷øô à íéîéä éøáãgiÎ`

àìéâéáàì ìàiðc éðL úéìàòøæiä íòðéçàì ïðîà | øBëaä ïBøáça Bì-ãìBð øLà ãéåã éða eéä älàå§¥³¤¨Æ§¥´¨¦½£¤¬«©−§¤§®©§´©§ÀŸ©£¦ŸÆ©Æ©¦§§¥¦½¥¦Æ¨¦¥½©£¦©−¦
:úéìîøkäáìMä:úébç-ïá äiðãà éòéáøä øeLb Cìî éîìz-úa äëòî-ïa íBìLáàì éLâéLéîçä ©«©§§¦«©§¦¦Æ§©§¨´¤«©£½̈©©§©−¤´¤§®¨§¦¦−£Ÿ¦¨¬¤©¦«©£¦¦¬

:BzLà äìâòì íòøúé éMMä ìèéáàì äéèôLãäMLå íéðL òáL íL-Cìîiå ïBøáçá Bì-ãìBð äML §©§−̈©£¦¨®©¦¦¬¦§§−̈§¤§¨¬¦§«¦¨Æ«©´§¤§½©¦̧§¨½̈¤¬©¨¦−§¦¨´
ìLe íéLãç(ñ) :íìLeøéa Cìî äðL LBìLå íéLäïúðå ááBLå àòîL íéìLeøéa Bì-eãleð älàå ¢¨¦®§Ÿ¦³§¨Æ¨½̈¨©−¦¨¨¦«§¥¬¤§−¦¨¨®¦¦Â§¨§º̈§¨¨³

:ìàénò-úa òeL-úáì äòaøà äîìLeå:èìôéìàå òîLéìàå øçáéåæ:òéôéå âôðå dâðåçòîLéìàå §ŸŸÆ©§¨½̈§©−©©©¦¥«§¦§¨¬¤¡¦¨−̈¤¡¦¨«¤§¬Ÿ©§¤−¤§¨¦«©¤¡¦¨¨¯
:äòLz èìôéìàå òãéìàåè(ô) :íúBçà øîúå íéLâìéô-éða ãálî ãéåã éða ìkéíòáçø äîìL-ïáe §¤§¨¨²¤¡¦¤−¤¦§¨«−Ÿ§¥´¨¦®¦§©¬§¥¦«©§¦−§¨¨¬£¨«¤§Ÿ−Ÿ§©§¨®

:Bða èôLBäé Bðá àñà Bðá äiáààé:Bða LàBé Bðá eäéæçà Bða íøBéáéíúBé Bðá äéøæò Bðá eäéöîà £¦¨¬§²¨¨¬§−§¨¨¬§«¨¬§²£©§¨¬§−¨¬§«£©§¨¯§²£©§¨¬§−¨¬
:Bðaâé:Bðá äMðî Bðá eäi÷æç Bða æçàãé:Bðá eäiLàé Bða ïBîàåèéðMä ïðçBé øBëaä eäiLàé éðáe §«¨¨¬§²¦§¦¨¬§−§©¤¬§«¨¬§−Ÿ¦¨¬§«§¥ÆŸ¦½̈©§Æ¨½̈©¥¦−

ìMä íé÷éBäé:íelL éòéáøä eäi÷ãö éLæè:Bðá äi÷ãö Bðá äéðëé íé÷éBäé éðáeæéøqà äéðëé éðáe §¨¦®©§¦¦Æ¦§¦½̈¨§¦¦−©«§¥−§¨¦®§¨§¨¬§−¦§¦¨¬§«§¥Æ§¨§¨´©¦½
:Bða ìàézìàLçé:äéáãðe òîLBä äéî÷é øvàðLå äéãôe íøékìîe §©§¦¥−§«©§¦¨¬§¨−̈§¤§©©®§©§¨¬¨−̈§©§¨«

i"yx
(‡).ìéâéáàì ìàéðã éðù והשני כתוב ג') ב' (ובשמואל

נשא  שדוד לפי מפרש ויכולו ובמדרש לאביגיל, כלאב
שהוא  הבן אותו חושדין והיו נבל מיתת אחר אביגיל
ודניאל  כלאב שנים שמות דוד קראו לכך נבל של
לאב: כולו דומה שהיה כלאב אל, דני דניאל

(‚).åúùà äìâòì íòøúé éùùä בלבד היא וכי מדרש
עליו  חביבה ושהיתה וילדתו כעגלה שפעת אלא אשתו
בעגלתי  חרשתם לולא י"ד) (שופטים כמו כעגלה
אשתו: אותה קורא מיכל של חביבותה ומפני

(Â).èìôéìàå òîùéìàå בשמואל) ואליפלט, ואלידע
מונה  ואינו אחת פעם אלא אליפלט מונה אינו ה') ב'
מת  בנו אליפלט טעמא וזהו ט' מונה וכאן ז' אם כי
אליפלט  כן כמו שמו ונקרא כן לאחר אחר בן לו ונולד
ב' כאן מונה אלישמע וגם לשם, שמנה הוא שהיה
א' וגם אחר לו ונולד שמת לומר נוכל כן כמו פעמים
כיֿאם  לשם מונה שאינו וזה שבעה ונשארו מת מאלו
לו  שהיו דוד של כבודו משום שמונה והט' שבעה
דוד  של כבודו מפני נכתב הספר כל שהרי הרבה בנים

ùàåé.(È‡)וזרעו: åðá åäéæçà'ח יואש עד משלמה
יואש  בימי כלה זרעו שהיה דוד שראה ולפי דורות
ותדבר, ותקם כ"ב) (ב' זה בספר כדכתיב עתליהו ע"י
זה  ואמר בתפלה עמד המות סם ע"י דבר לשון על
(ס"א  נימין שמונה השמינית על למנצח המזמור
וגו' חסיד גמר כי ה' הושיעה שמיני דור על במנין)
דורות  ח' יאשיהו עד יואש ומן יואש ונמלט (שם)
זה  לאבדון הולכין כולם ובניו שיאשיהו דוד שראה
דור  על השמינית על עוד והתפלל עיניו נקרו וזה נהרג
תפילתו  ובשביל ו') (שם תוכיחני באפך אל ה' שמיני
על  יותר אין תהלים ספר ובכל יהויקים בני נשתיירו
ומיהויקים) (ס"א ומיכניה שנים, אלו אלא השמינית
ז') (בדניאל דכתיב המשיח מלך שהוא שבעה ענני עד
דורות  ובין בנים בין בנים ל"ח שמיא ענני עם וארו
ל"ח  להקב"ה שאמר בשביל כן עשה הקב"ה לבנים
עזרא  ספר (וקראו כ"ט) א' (ד"ה עזרא בספר תשבחות
אלהי  ה' ברוך מן יוש"ה) ד"ה כתב שעזרא לפי

תיבות: ל"ח ולחזק עד וגו' ישראל

cec zcevn
(·).ÌÂÏ˘·‡Ïוכן את במקום הוא והלמ"ד  אבשלום את

ג): (ש"ב  לאבנר כל ‡˘˙Â.(‚)הרגו לומר כולן  על  מוסב 
פילגש: לא  אשתו היתה כסדר˘ÚÓ‡.(‰)אחת מנאם לא 

הראשון : היה שלמה  כי  בקטנותם :ÂÂ‚‰.(Ê)תולדותם מתו ואולי השני אליפלט לא גם  נוגה  הזכיר לא ·È(Ë)בש"ב  ÏÎ
.„ÈÂ„:הנשים מן  דוד  בני כל  אחותם:Ó˙Â¯.אלה  תמר  ומלבד  ·Â.(È)ר"ל  ‰È·‡זה המלכים והולך  מונה וכן רחבעם  של

המלך :È¯ÊÚ‰.(È·)אח"ז: עוזיה  ÔÁÂÈ.(ÂË)הוא ¯ÂÎ·‰קראו ממנו גדול היה  יהויקים כי ועם  (במ"ב ) הנזכר  יואחז הוא 
(במ "ב): כמ"ש  יהויקים קודם  שמלך  למלכות בכור היה כי על  ע "ש˘ÌÂÏ.בכור רביעי  גם וקראו הנזכר צדקיה שהוא  ארז "ל 

לפניו: מלך  יהויקים בן יכניה  כי למלכות הרביעי ·Â.(ÊË)שהי' ‰È˜„ˆוצדקיהו יכניה בן הי ' זה כי  המלך  צדקיה  זה אין 
יאשיהו : בן דודו הי' ÈÒÈ‰.(ÊÈ)המלך È·Â: הנזכר צדקיהו ·Â.מלבד  Ï‡È˙Ï‡˘: היה אסיר ÂÎÂ'.(ÁÈ)בן Ì¯ÈÎÏÓÂבני

לאביהם: סמוך  הבנים  את שזוכר המבין  על  סמך  ולקצר היו, שאלתיאל

oeiv zcevn
(‡).Ï‡È„:(בב"ש) האמור  כלאב ˘ÚÂ.(‰)הוא  ˙·Ïהיא

שבע: (בש"ב):Ï‡ÈÓÚ.בת האמור אליעם האותיות  בהיפוך



קצה k wxt l`wfgi - mi`iap

ë-÷øô ìà÷æçénÎal

áìì úBöøàä úBçtLîk íéBbë äéäð íéøîà ízà | øLà äéäú àì Béä íëçeø-ìò äìòäåõò úøL §¨«Ÿ¨Æ©´£¤½¨−´Ÿ¦«§¤®£¤´©¤´Ÿ§¦À¦«§¤³©¦Æ§¦§§´¨£¨½§¨¥−¥¬
:ïáàåâì:íëéìò CBìîà äëeôL äîçáe äéeèð òBøæáe ä÷æç ãéa àì-íà ýåýé éðãà íàð éðà-éç ¨¨«¤©¾̈¦§ª−£Ÿ¨´¡¦®¦ÂŸ§¨̧£¨¹̈¦§¯©§¨²§¥¨¬§−̈¤§¬£¥¤«

ãìäéeèð òBøæáe ä÷æç ãéa ía íúöBôð øLà úBöøàä-ïî íëúà ézöa÷å íénòä-ïî íëúà éúàöBäå§¥¦³¤§¤Æ¦¨´©¦½§¦©§¦´¤§¤½¦¨´£¨½£¤¬§Ÿ¤−¨®§¨³£¨¨Æ¦§´©§½̈
:äëeôL äîçáeäì:íéðt-ìà íéðt íL íëzà ézètLðå íénòä øaãî-ìà íëúà éúàáäååìøLàk §¥−̈§¨«§¥¥¦´¤§¤½¤¦§©−¨«©¦®§¦§©§¦³¦§¤Æ½̈¨¦−¤¨¦«©£¤³

:ýåýé éðãà íàð íëzà èôMà ïk íéøöî õøà øaãîa íëéúBáà-úà ézètLðæìíëúà ézøáòäå ¦§©Æ§¦Æ¤£´¥¤½§¦§©−¤´¤¦§¨®¦¥µ¦¨¥´¦§¤½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«§©£©§¦¬¤§¤−
:úéøaä úøñîa íëúà éúàáäå èáMä úçzçìäå íéãønä íkî éúBøáeíäéøeâî õøàî éa íéòLBt ©´©©¨®¤§¥¥¦¬¤§¤−§¨¬Ÿ¤©§¦«¨¦´¦¤À©Ÿ§¦³§©«§¦Æ¦½¥¤³¤§«¥¤Æ

:ýåýé éðà-ék ízòãéå àBáé àì ìàøNé úîãà-ìàå íúBà àéöBàèì| øîà-äk ìàøNé-úéa ízàå ¦´½̈§¤©§©¬¦§¨¥−´Ÿ¨®¦«©§¤−¦£¦¬§¨«§©¤̧¥«¦§¨¥¹«Ÿ¨©´
ãBò-eìlçú àì éLã÷ íL-úàå éìà íéòîL íëðéà-íà øçàå eãáò eëì åéìelb Léà ýåýé éðãà£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦³¦¨Æ§´£½Ÿ§©©¾¦¥§¤−Ÿ§¦´¥¨®§¤¥³¨§¦Æ´Ÿ§©§½

:íëéìelâáe íëéúBðzîaîúéa-ìk éðãáòé íL ýåýé éðãà íàð ìàøNé íBøî | øäa éLã÷-øäá ék §©§«¥¤−§¦¥¤«¦´§©¨§¦º§©´§´¦§¨¥À§ªÆ£Ÿ¨´¡¦½¨´©©§ª¹¦¨¥¯
:íëéLã÷-ìëa íëéúBàNî úéLàø-úàå íëéúîeøz-úà LBøãà íLå íöøà íL õøàa älk ìàøNé¦§¨¥²ª−Ÿ¨¨®¤¨´¤§¥½§º̈¤§´¤§«Ÿ¥¤À§¤¥¦²©§¥¤−§¨¨§¥¤«

i"yx
(·Ï).íëçåø ìò äìåòäå:דעתכם על äéäðשעולה
.íéåâë:מעליו ששלח מאחר צוארנו מעל עולו נפרוק

.äéäú àì åéä בימי מדעתכם עליכם קבלתם כבר כי
שנאמר כמו כד )יהושע כל (יהושע  את יהושע ויאסוף

הענין: וכל ישראל íéîòä.(Ï‰)שבטי øáãî הוא
ניבא וכן שנה ארבעים בו שהלכו ב)המדבר (הושע 

המדבר: èáùä.(ÊÏ)והולכתיה úçú'כפופי שתהיו
ולמוסרי: úéøáä.לי úøåñîá:לכם שמסרתי בברי'

(ÁÏ).éúåøáå:ברירה íäéøåâî.לשון õøàî מארץ
במדבר: ואמיתם אותם אוציא åãåáò.(ËÏ)גלותם åëì

אל  בבואכם שמי על נקראים שאתם לאומות תראו ואל
דברי  לכם אומר שהוא ומאחר תורה לו לשאול הנביא

שנאמר כענין אלי שומעים לג)אינכם להם (לקמן והנך
עושים  ואינם דבריך את שומעים וגו' עגבים כשיר

íëéìåìâáå.אותם: íëéúåðúîá מפרישים שאתם
ומשנקרא  אתכם צויתי כאשר בכורה בשם הבכורות
כוכבים: לעבודת אותם מקריבים אתם הדבר על שמי

(Ó).íëéúåàùî כמו מזון לשון משארותיכם כמו
יגרע לא ועונתה כסותה כא)שארה חברו (שמות  וכן

מנחם:

cec zcevn
(·Ï).‰ÏÂÚ‰Âלא מחשבותיכם  על  העולה הדבר ועכ "ז

אותנו שלח  והמקום הואיל  אומרים שאתם  מה והוא תתקיים
ואבן עץ  פסילי לעבוד  גלולים כעובדי  א "כ  נהיה  פניו מעל 
נעזבים נהיה אבל ממנו מושגחים  באמת עוד  נהיה  ולא כמותם 

העכו"ם: כמו השמים ולמערכות הזמן Ï‡.(Ï‚)למקרי Ì‡
עליהם : ימלוך שבע"כ  לומר  שנשבע שבועה  ענין ·È„הוא

.‰˜ÊÁ:'ה את  לעבוד שפוכה בחמה אותם שיכוף ר "ל 
(„Ï).È˙‡ˆÂ‰Âשם נטמעו  אשר העמים  מן אתכם אוציא כי

הזאת : ÊÁ˜‰.במחשבה „È· ואשפוך עליהם ידי אכביד 
מארצם : ולהוציאם  לגרשם  העמים בלב בתת  חמתי ‰ÌÈÓÚ.(Ï‰)עליהם ¯·„Ó Ï‡מצוא מבלי שממה שיהיה מקום  אל  ר"ל 

והמורדים : הפושעים במפלת יראו שלא האומות  מן מי סרחונכם:È˙ËÙ˘Â.שם להודיע  פנים אל פנים  עמכם אתווכח  שם 
(ÂÏ).¯˘‡Î:עמכם אתווכח כן מצרים לארץ  הסמוך  במדבר אבותיכם  עם שהתווכחתי  אחד È˙¯·Ú‰Â.(ÊÏ)כמו  אתכם אעביר

השבט  תחת  יעבור אשר כל  כמ "ש השבט תחת  זה אחר  זה שמעבירם  הצאן מונה כדרך  כ"ז)אחד  משל :(ויקרא דרך על והוא 
.˙È¯·‰ ˙¯ÂÒÓ·:ממנה עוד  תצאו שלא הברית קשר  במדבר:È˙Â¯·Â.(ÁÏ)באסורי  לכלותם  בי המורדים את מכם  אברור 
.Ì‰È¯Â‚Ó ı¯‡Ó:העכו"ם בין  דרים שהיו ‰'.ממקום È‡ ÈÎ:במאמרו Â„Â·Ú.(ËÏ)הנאמן ÂÎÏ בזבח לבד העכו"ם עבדו ר"ל 

אותי: לעבוד תוסיפו  ולא  לבד :Á‡Â¯.ומנחה עכו"ם  לעבודת  לעבוד  מוטב  אלי שומעים  אינכם אם  הואיל וזהו ·ÌÎÈ˙Â˙Óר"ל
.ÌÎÈÏÂÏ‚·Â בע "כ כי ה' חילול  באה  עי"ז  הנה  עכו"ם  עבודת עובדים שאתם  ובמה ה ' לבית מתנות מתנדבים שאתם במה  ר "ל 

מתנות מתנדבים  המה הלא חרי ומה  הזאת  לארץ ככה  ה' עשה  מה על  הבריות  ויאמרו  הגילולים  עבודת בעבור הפורעניות  תבוא
הפורעניות: בהבאת ה' חילול עוד יהיה  שלא  לבד כוכבים לעבודת לעבוד  מוטב ולכן ה ' Â‚Â'.(Ó)לבית ¯‰· ÈÎבהר אלא 

הצדיקים ר"ל בארץ  הבאים  כולם ישראל  בית  כל  יעבדוני  שם  המקדש מקום  הוא ישראל של  הרמה  בהר ומפרש  וחוזר קדשי
המשיח: בימי בארץ הבאים אלהים  בדת  ‡¯ˆÌ.המחזיקים Ì˘תרומותיכם את לשאול  אדרוש  ושם  ברצון קרבנותיהם אקבל  שם

לאישים: הנתון המזבח קדשי והם קדשיכם בכל  לי הראוי  מתנותיכם מיטב ואת

oeiv zcevn
(·Ï).ÌÎÁÂ¯: ומחשבה רצון עניןÈ˙ËÙ˘Â.(Ï‰)ענין 

והוא·ÂÒÓ¯˙.השרביט:‰˘·Ë.(ÊÏ)ויכוח: במאסרת  כמו
וקישור: מאסר הברית:‰·¯È˙.מלשון  È˙Â¯·Â.(ÁÏ)כריתות

לי ישיב ידי  כבור  כמו ונקיות  בירור  כב)מלשון :(ש"ב 
(ËÏ).¯Á‡Âאלהים הודיע אחרי וכן הואיל  כמו  (בראשית ענינו 

רצון:‡¯ˆÌ.(Ó):מא) ראשית¯‡˘È˙.מלשון כמו מיטב  ענין
מט)גבורתם  כמוÌÎÈ˙Â‡˘Ó.:(ירמיה ודורון , תשורה ענין 

ומשאת מ)ארוחה  :(שם

b wxt minid ixac - miaezk

â-÷øô à íéîéä éøáãgiÎ`

àìéâéáàì ìàiðc éðL úéìàòøæiä íòðéçàì ïðîà | øBëaä ïBøáça Bì-ãìBð øLà ãéåã éða eéä älàå§¥³¤¨Æ§¥´¨¦½£¤¬«©−§¤§®©§´©§ÀŸ©£¦ŸÆ©Æ©¦§§¥¦½¥¦Æ¨¦¥½©£¦©−¦
:úéìîøkäáìMä:úébç-ïá äiðãà éòéáøä øeLb Cìî éîìz-úa äëòî-ïa íBìLáàì éLâéLéîçä ©«©§§¦«©§¦¦Æ§©§¨´¤«©£½̈©©§©−¤´¤§®¨§¦¦−£Ÿ¦¨¬¤©¦«©£¦¦¬

:BzLà äìâòì íòøúé éMMä ìèéáàì äéèôLãäMLå íéðL òáL íL-Cìîiå ïBøáçá Bì-ãìBð äML §©§−̈©£¦¨®©¦¦¬¦§§−̈§¤§¨¬¦§«¦¨Æ«©´§¤§½©¦̧§¨½̈¤¬©¨¦−§¦¨´
ìLe íéLãç(ñ) :íìLeøéa Cìî äðL LBìLå íéLäïúðå ááBLå àòîL íéìLeøéa Bì-eãleð älàå ¢¨¦®§Ÿ¦³§¨Æ¨½̈¨©−¦¨¨¦«§¥¬¤§−¦¨¨®¦¦Â§¨§º̈§¨¨³

:ìàénò-úa òeL-úáì äòaøà äîìLeå:èìôéìàå òîLéìàå øçáéåæ:òéôéå âôðå dâðåçòîLéìàå §ŸŸÆ©§¨½̈§©−©©©¦¥«§¦§¨¬¤¡¦¨−̈¤¡¦¨«¤§¬Ÿ©§¤−¤§¨¦«©¤¡¦¨¨¯
:äòLz èìôéìàå òãéìàåè(ô) :íúBçà øîúå íéLâìéô-éða ãálî ãéåã éða ìkéíòáçø äîìL-ïáe §¤§¨¨²¤¡¦¤−¤¦§¨«−Ÿ§¥´¨¦®¦§©¬§¥¦«©§¦−§¨¨¬£¨«¤§Ÿ−Ÿ§©§¨®

:Bða èôLBäé Bðá àñà Bðá äiáààé:Bða LàBé Bðá eäéæçà Bða íøBéáéíúBé Bðá äéøæò Bðá eäéöîà £¦¨¬§²¨¨¬§−§¨¨¬§«¨¬§²£©§¨¬§−¨¬§«£©§¨¯§²£©§¨¬§−¨¬
:Bðaâé:Bðá äMðî Bðá eäi÷æç Bða æçàãé:Bðá eäiLàé Bða ïBîàåèéðMä ïðçBé øBëaä eäiLàé éðáe §«¨¨¬§²¦§¦¨¬§−§©¤¬§«¨¬§−Ÿ¦¨¬§«§¥ÆŸ¦½̈©§Æ¨½̈©¥¦−

ìMä íé÷éBäé:íelL éòéáøä eäi÷ãö éLæè:Bðá äi÷ãö Bðá äéðëé íé÷éBäé éðáeæéøqà äéðëé éðáe §¨¦®©§¦¦Æ¦§¦½̈¨§¦¦−©«§¥−§¨¦®§¨§¨¬§−¦§¦¨¬§«§¥Æ§¨§¨´©¦½
:Bða ìàézìàLçé:äéáãðe òîLBä äéî÷é øvàðLå äéãôe íøékìîe §©§¦¥−§«©§¦¨¬§¨−̈§¤§©©®§©§¨¬¨−̈§©§¨«

i"yx
(‡).ìéâéáàì ìàéðã éðù והשני כתוב ג') ב' (ובשמואל

נשא  שדוד לפי מפרש ויכולו ובמדרש לאביגיל, כלאב
שהוא  הבן אותו חושדין והיו נבל מיתת אחר אביגיל
ודניאל  כלאב שנים שמות דוד קראו לכך נבל של
לאב: כולו דומה שהיה כלאב אל, דני דניאל

(‚).åúùà äìâòì íòøúé éùùä בלבד היא וכי מדרש
עליו  חביבה ושהיתה וילדתו כעגלה שפעת אלא אשתו
בעגלתי  חרשתם לולא י"ד) (שופטים כמו כעגלה
אשתו: אותה קורא מיכל של חביבותה ומפני

(Â).èìôéìàå òîùéìàå בשמואל) ואליפלט, ואלידע
מונה  ואינו אחת פעם אלא אליפלט מונה אינו ה') ב'
מת  בנו אליפלט טעמא וזהו ט' מונה וכאן ז' אם כי
אליפלט  כן כמו שמו ונקרא כן לאחר אחר בן לו ונולד
ב' כאן מונה אלישמע וגם לשם, שמנה הוא שהיה
א' וגם אחר לו ונולד שמת לומר נוכל כן כמו פעמים
כיֿאם  לשם מונה שאינו וזה שבעה ונשארו מת מאלו
לו  שהיו דוד של כבודו משום שמונה והט' שבעה
דוד  של כבודו מפני נכתב הספר כל שהרי הרבה בנים

ùàåé.(È‡)וזרעו: åðá åäéæçà'ח יואש עד משלמה
יואש  בימי כלה זרעו שהיה דוד שראה ולפי דורות
ותדבר, ותקם כ"ב) (ב' זה בספר כדכתיב עתליהו ע"י
זה  ואמר בתפלה עמד המות סם ע"י דבר לשון על
(ס"א  נימין שמונה השמינית על למנצח המזמור
וגו' חסיד גמר כי ה' הושיעה שמיני דור על במנין)
דורות  ח' יאשיהו עד יואש ומן יואש ונמלט (שם)
זה  לאבדון הולכין כולם ובניו שיאשיהו דוד שראה
דור  על השמינית על עוד והתפלל עיניו נקרו וזה נהרג
תפילתו  ובשביל ו') (שם תוכיחני באפך אל ה' שמיני
על  יותר אין תהלים ספר ובכל יהויקים בני נשתיירו
ומיהויקים) (ס"א ומיכניה שנים, אלו אלא השמינית
ז') (בדניאל דכתיב המשיח מלך שהוא שבעה ענני עד
דורות  ובין בנים בין בנים ל"ח שמיא ענני עם וארו
ל"ח  להקב"ה שאמר בשביל כן עשה הקב"ה לבנים
עזרא  ספר (וקראו כ"ט) א' (ד"ה עזרא בספר תשבחות
אלהי  ה' ברוך מן יוש"ה) ד"ה כתב שעזרא לפי

תיבות: ל"ח ולחזק עד וגו' ישראל

cec zcevn
(·).ÌÂÏ˘·‡Ïוכן את במקום הוא והלמ"ד  אבשלום את

ג): (ש"ב  לאבנר כל ‡˘˙Â.(‚)הרגו לומר כולן  על  מוסב 
פילגש: לא  אשתו היתה כסדר˘ÚÓ‡.(‰)אחת מנאם לא 

הראשון : היה שלמה  כי  בקטנותם :ÂÂ‚‰.(Ê)תולדותם מתו ואולי השני אליפלט לא גם  נוגה  הזכיר לא ·È(Ë)בש"ב  ÏÎ
.„ÈÂ„:הנשים מן  דוד  בני כל  אחותם:Ó˙Â¯.אלה  תמר  ומלבד  ·Â.(È)ר"ל  ‰È·‡זה המלכים והולך  מונה וכן רחבעם  של

המלך :È¯ÊÚ‰.(È·)אח"ז: עוזיה  ÔÁÂÈ.(ÂË)הוא ¯ÂÎ·‰קראו ממנו גדול היה  יהויקים כי ועם  (במ"ב ) הנזכר  יואחז הוא 
(במ "ב): כמ"ש  יהויקים קודם  שמלך  למלכות בכור היה כי על  ע "ש˘ÌÂÏ.בכור רביעי  גם וקראו הנזכר צדקיה שהוא  ארז "ל 

לפניו: מלך  יהויקים בן יכניה  כי למלכות הרביעי ·Â.(ÊË)שהי' ‰È˜„ˆוצדקיהו יכניה בן הי ' זה כי  המלך  צדקיה  זה אין 
יאשיהו : בן דודו הי' ÈÒÈ‰.(ÊÈ)המלך È·Â: הנזכר צדקיהו ·Â.מלבד  Ï‡È˙Ï‡˘: היה אסיר ÂÎÂ'.(ÁÈ)בן Ì¯ÈÎÏÓÂבני

לאביהם: סמוך  הבנים  את שזוכר המבין  על  סמך  ולקצר היו, שאלתיאל

oeiv zcevn
(‡).Ï‡È„:(בב"ש) האמור  כלאב ˘ÚÂ.(‰)הוא  ˙·Ïהיא

שבע: (בש"ב):Ï‡ÈÓÚ.בת האמור אליעם האותיות  בהיפוך
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‰äðMä Làø ãò ïúBà íéáwðîe íébtä úà ïéëñ.úéòéáMì eñðëpL úéòéáL áøò ébt,eàöiL úéòéáL ìLå ¨¦¤©©¦§©§¦¨©Ÿ©¨¨©¥¤¤§¦¦¤¦§§©§¦¦§¤§¦¦¤¨§
úéòéáL éàöBîì,ïúBà ïéáwðî àGå ïéëñ àG.äãeäé éaøøîBà:Ceñì eâäpL íB÷î–ïéëñ ïðéà,àéäL éðtî §¨¥§¦¦¨¦§§©§¦¨©¦§¨¥§¤¨£¨¥¨¨¦¦§¥¤¦

äãBáò;Ceñì àHL eâäpL íB÷î–ïéëñ.ïBòîL éaøøézîïìéàa,ïìéàä úãBáòa éàMø àeäL éðtî. £¨§¤¨£¤¨¨¦©¦¦§©¦¨¦¨¦§¥¤©©©£©¨¦¨
ÂïéòèBð ïéà,ïéëéøáî ïéàå,úéòéáL áøò ïéáékøî ïéàå,GMî úBçtéðôì íBé íéLäðMä Làø;Bà òèð íàå ¥§¦§¥©§¦¦§¥©§¦¦¤¤§¦¦¨¦§¦¦§¥Ÿ©¨¨§¦¨©

éøáäáékøä Bà C–ø÷òé.äãeäé éaøøîBà:ì úèìB÷ dðéàL äákøä ìkGLíéîé äL,úèìB÷ dðéà áeL.éaø ¦§¦¦§¦©£Ÿ©¦§¨¥¨©§¨¨¤¥¨¤¤¦§¨¨¦¥¨¤¤©¦
ïBòîL éaøå éñBéíéøîBà:ìúBúaL ézL. ¥§©¦¦§§¦¦§¥©¨

d.mibtd z` oikqéà á÷ðä êåúá ïîù íéîéùîå ïúåà íéá÷ðîù íéîòôå .ïìåùá øäîì ïìéàì íéøáåçî ïäùë ïîùá ïúåà ïéëñ ïìåùá øîâð àìù úåøéô
:äøäî åìùáúéå íéîùâ íäá åñðëéù éãë íéâôä íéá÷ðî éîð.ziriay axr ibtïúåà ïéá÷ðî ïéàå ïéëñ ïéà ,úéòéáù ìù éøùú ãò íéìùáúî ïéàù úåøéô

íå÷îì êåñì åâäðù íå÷î ïéá âéìôî äãåäé 'øå .àî÷ àðú øñà êåñì àìù åâäðù íå÷îá åìéôàå ,úéòéáù ñðëúù ãò ïìåùá øîâð ïéàù øçàî úéùùá
:éøùå äãåáò äëéñ àéæçî àì êåñì åâäð àìù íå÷îáã ,êåñì åâäð àìù.oli`a xizn oerny 'xéàöåîá äëàìî åá úåùòì úéòéáù úåøéô àìî àåäù

:àî÷ àðúë äëìäå .úéòéáù úùåã÷á íéùåã÷ úåøéôäù ô"òà ïìéàä úãåáòá éàùø àåäù éðôî ,úéòéáù
e.oikixan:øôòá äúåà íéñëîå õøàá ïôâä úøåîæ íéôôåë.miaikxnðò íéàéáî:åðéîî àåäù øçà ïìéà áâ ìò åúåà ïéáéëøîå ïìéà ìù ó'ln zegt

.mei,úéòéáù úôñåúã íåé 'ì íãå÷ ïéëéøö ,ù"øå éñåé 'øã úåúáù éúùå ,äãåäé éáøã íéîé 'âå ,÷"úì äèéì÷ã íåé 'ì êðäã çéëåî ä"ø úëñîá àøîâá
'ìå äèéì÷ã 'ì êéøö íåé 'ìî äúåçô äèéì÷ ïéà øîàã ÷"úì êëìä ,íåé 'ì úéòéáù úôñåú ì"ñ åäìåëå ,úéòéáù úôñåú íãå÷ äòéèðä èåì÷úù ïðéòáã
äèéì÷ì úåúáù éúù êéøö úåúáù éúù éøîàã ù"øå éñåé éáø éøáãì ,úôñåúã 'ìå äèéì÷ã 'â êéøö äèéì÷ éåä íéîé äùìùá øîàã äãåäé 'øì ,úôñåúã

:ù"øå éñåé éáøë äëìäå .õøàá äéùøùá úæçàðå úèì÷ð äòéèðä àäúù äèéì÷ ùåøéôå .úôñåúì 'ìå

`xephxa yexit
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כדי עדיין , הבשילו שלא בתאנים היינו בפגים, הנעשות בעבודות דנה משנתנו
בישולן. למהר

íébtä úà ïéëñכדי בשמן  אותן סכים הבשילו , שלא תאנים – ÈÄÆÇÇÄ
בישולן; ïúBàלמהר  íéáwðîe וימהרו השמן בהן  שייכנס כדי  – ÀÇÀÄÈ

äðMäלהתבשל ; Làø ãò.שביעית של  –úéòéáL áøò ébt ÇÙÇÈÈÇÅÆÆÀÄÄ
úéòéáMì eñðëpL יבשילו לא וניקוב סיכה ידי  על שאפילו  כלומר – ÆÄÀÀÇÀÄÄ

שביעית, בהתחלת úéòéáLאלא éàöBîì eàöiL úéòéáL ìLåÀÆÀÄÄÆÈÀÀÈÅÀÄÄ
בשנה  היינו  שביעית, במוצאי  אלא הבשילו  ולא בשביעית שגדלו –

הבאה), השמיטה של הראשונה (השנה àGåהשמינית ïéëñ àGÈÄÀ
ïúBà ïéáwðî מנקבים ואין  סכים אין שביעית ערב פגי כלומר , – ÀÇÀÄÈ

בשביעית, אלא יבשילו ולא שהואיל  שביעית, בערב אפילו  אותם
למוצאי שיצאו שביעית ופגי שביעית, לצורך אלו  עבודות נמצאות

קדושת  מפני  שביעית במוצאי אותם מנקבים ואין  סכים אין שביעית
שביעית. Ceñìפירות eâäpL íB÷î :øîBà äãeäé éaø את – ÇÄÀÈÅÀÆÈÂÈ

ïéëñהפגים, ïðéà,קמא תנא כדעת –äãBáò àéäL éðtî– ÅÈÈÄÄÀÅÆÄÂÈ
היא, אסורה ולכן עבודה, שם חשובה àHLשהסיכה eâäpL íB÷îÀÆÈÂÆ

Ceñì,הפגים את לסוך נהגו שלא במקום כלומר  –ïéëñלפי – ÈÈÄ
קמא  תנא על  חולק אינו יהודה רבי עבודה. שם חשובה הסיכה שאין
אפילו  אוסר קמא שתנא לשביעית, שנכנסו  שביעית ערב בפגי  אלא

לסוך, שלא שנהגו  במקום מקל יהודה ורבי  לסוך, שלא שנהגו במקום
שביעית  בפגי אבל שביעית. בערב שם הפגים את שסכים סובר  והוא

סכים  אין מקום שבכל מודה יהודה רבי אף שביעית, למוצאי  שיצאו
שביעית פירות קדושת משום אותם מנקבים éaøÇÄ(תוספתא).ואין 

ïìéàa øézî ïBòîL באילן מלאכה לעשות שמתיר כלומר – ÄÀÇÄÈÄÈ
שביעית, פירות מלא שהוא אף שביעית, éàMøבמוצאי àeäL éðtîÄÀÅÆÇÇ

ïìéàä úãBáòa,שביעית בקדושת קדושים שהפירות פי  על  שאף – ÇÂÇÈÄÈ
שנו  שכן גופו , באילן שביעית במוצאי עבודה לעשות הוא רשאי 

שביעית, שיצאת כיון – לארץ" יהיה שבתון "שנת כוהנים: בתורת
של בגופו מלאכה לעשות אתה מותר שמיטה, שפירותיה פי על  אף

מפרשים: ויש  בשבט. ט"ו  עד  אסורים פירותיו אבל  oernyאילן , iax
oli`a xizn שנכנסו שביעית מפגי בו  שיש האילן את ולנקב לסוך –

שביעית, oli`dלמוצאי  zceara i`yx `edy iptn שביעית במוצאי –

יהוסף ). ה"ר בשם שלמה" ("מלאכת 

ר' של  דעתו וזוהי להקל, בא יהודה שרבי  המפרשים) (כרוב משנתנו  בארנו 

להחמיר; אלא יהודה רבי  בא שלא שם, יוחנן ר' דעת אבל בירושלמי . אלעזר 
הוא: כך  משנתנו של  פירושה y`xולדעתו cr mze` miawpne mibtd z` oikq

,dpyd:והיינוziriayl eqpkpy ziriay axr ibt העומדים שהפגים כלומר –
שביעית. של השנה ראש עד אותם ומנקבים סכים שביעית בהתחלת להתבשל

ziriay lye(שביעית של  אבל  le`(כלומר: oikq `l ziriay i`venl e`viy
oze` oiawpn.שביעית במוצאי –:xne` dcedi iaxשנכנסו שביעית ערב פגי

oikqלשביעית, opi` jeql ebdpy mewn,שביעית בערב אפילו  –dcear `idy iptn
השנה; ראש עד  אותם ומנקבים שסכים הסובר קמא כתנא ולא –mewn ,mxa

.oikq ,jeql `ly ebdpy
ו ה נ ש מ ר ו א ב

ïéòèBð ïéà,אילן –ïéëéøáî ïéàå–dkxad זמורת שכופפים היינו ÅÀÄÀÅÇÀÄÄ
והיא  אחר, מצד  ראשה את ומוציאים באדמה אותה ומכסים הגפן

החדש, ממקומה וצומחת שרשים שם ïéáékøîמכה ïéàå ענף – ÀÅÇÀÄÄ
ממינו , שהוא אחר לאילן GMîאילן  úBçt ,úéòéáL áøòíéL ÆÆÀÄÄÈÄÀÄ

äðMä Làø éðôì íBé באדמה נקלטת הנטיעה שאין  שביעית, של  – ÄÀÅÙÇÈÈ
שביעית  ערב מרכיב או  מבריך  או והנוטע יום, שלושים לאחר  אלא
ההברכה  או  הנטיעה, נמצאת השנה, ראש לפני  יום משלושים פחות

או  מבריך  או  נוטע, כאילו  זה והרי  בשביעית, נקלטת ההרכבה, או
בשביעית. áékøäמרכיב, Bà Céøáä Bà òèð íàå שביעית ערב – ÀÄÈÇÄÀÄÄÀÄ

השנה, ראש לפני יום משלושים את ø÷òéפחות או הנטיעה את – ÇÂÙ
שהרכיב. הענף את או שהבריך ìkהזמורה :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈ

GLì úèìB÷ dðéàL äákøäíéîé äL ימים שלושה שתוך – ÇÀÈÈÆÅÈÆÆÄÀÈÈÄ
בארץ, להאחז  שרשים מכה ÷úèìBאינה dðéà áeLמותר הלכך  – ÅÈÆÆ

לנטיעה  הדין  והוא שביעית, של  השנה ראש לפני  ימים שלושה להרכיב
úBúaLולהברכה. ézLì :íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø– ÇÄÅÀÇÄÄÀÀÄÄÀÅÇÈ

אין  ולכן  קולטת, אינה שוב שבועות, לשני  קולטת שאינה הרכבה כל
השנה  ראש לפני שבועיים אלא מרכיבין  ואין מבריכין ואין  נוטעים

אמרו  בבבלי  שביעית. ב),של י, השנה  הללו (ראש  השיעורים שכל 
ההלכה  לפי  שהיא שביעית" "תוספת מלבד  הם במשנתנו שנאמרו 
בפתיחה  (עיין שביעית של  השנה ראש לפני  יום שלושים מסיני  למשה

אלא  וכו ' נוטעים אין  קמא תנא שלדעת יוצא זה ולפי למסכתנו ),
ושלושים  לקליטה יום שלושים שביעית, של  השנה ראש  לפני  יום ששים

ימים  ושלושה שלושים – יהודה רבי ולדעת שביעית; לתוספת יום
וארבעה  ארבעים – שמעון  ורבי  יוסי  רבי  ולדעת השנה; ראש לפני 

רבנו  ברם, המשנה. מפרשי רוב פירשו  וכן השנה. ראש לפני ימים
ולדעתו  בגמרא, הדברים שם נאמרו  שביעית לענין שלא מפרש תם

לענין  שכן קודם, שביארנוה כמו כפשוטה, אלא משנתנו לפרש אין 
בשביעית. נקלטת הנטיעה תהא שלא אלא לחשוש  אין שביעית
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ÊïéîLîMäå ïéâøtäå ïçcäå æøàä,äðMä Làø éðôì eLéøLäL,ì ïéøOòúîøáòL,úéòéáMa ïéøzîe;åàì íàå, ¨Ÿ¤§©Ÿ©§©§¨¦§©ª§§¦¤¦§¦¦§¥Ÿ©¨¨¦§©§¦§¤¨©ª¨¦©§¦¦§¦¨
äàaä äðMì ïéøOòúîe úéòéáMa ïéøeñà. £¦©§¦¦¦§©§¦§¨¨©¨¨

ÁéøeæL ïBòîL éaøøîBà:älçza òøæì BòøfL éøönä ìBt–ïäá àöBik.ïBòîL éaøøîBà:ïéðBìîbä ïéðeôà ©¦¦§§¦¥©¦§¦¤§¨§¤©©§¦¨©¥¨¤©¦¦§¥£¦©©§¦
–ïäá àöBik.øæòìà éaøøîBà:ïéðBìîbä ïéðeôà–äðMä Làø éðôì eìîøzMî. ©¥¨¤©¦¤§¨¨¥£¦©©§¦¦¤¦§§¦§¥Ÿ©¨¨
Ëéøönä ìBôe íéñéøqä íéìöaä,GL íéî íäî òðnLäðMä Làø éðôì íBé íéL,ì ïéøOòúîíéøzîe øáòL ©§¨¦©¨¦¦©¦§¦¤¨©¥¤©¦§¦¦§¥Ÿ©¨¨¦§©§¦§¤¨©ª¨¦

f.fxe`d:ù"éø æ"òìá.ogece:å"éìéî.oibxtde:å"øååàôô æ"òìáå ù"ëùë éáøòá åì ïéøå÷å ,åëåúá ù÷ù÷î åìù òøæäå òøæ àìî ïåîø ïéòë.oinyneyde
:ñ"ñîåñ éáøòá åì ïéøå÷å äáøä åðîî é"àáå ,êåøà òøæ ïéîë.xaryl mixyrznøùòî ,äèéîù ìù äéðùå äðåùàø äðù äúéä íà ,äøáòù äðù øùòîë

:éðò øùòî 'â íàå ,éðù.ziriaya oixzene:úéòéáù úùåã÷ íäá ïéà úéòéáù ìù äðùä ùàø éðôì úéùù äðùá åùéøùäù ïåéë.d`ad dpyl oixyrzne
øúá ÷øéáå ,äèðç øúá ïðéìæà ïìéàáã â"òà .úéòéáù úùåã÷ ïäì ùéå ììë ïéøùòúî ïéà úéòéáù äðù àéä íàå .åùéøùä äðù äúåàáã ïåéë ïúèé÷ì úðùë
ãçàë íúåà íéè÷åì ïéàã ïéîùîåùå ïéâøôå ïçåãå æøåàá î"î ,úåøùòîá åáééçúð æà ïìåùá ùéìù åàéáéùë øîåìë ,ùéìù øúá íéúéæå äàåáúáå ,äèé÷ì

:ïúåà íéòøåæ úçà úáá éøäù äãùä ìë úùøùî úçà äðùáã ,äùøùä øçà àìà íäá íéëìåä ïéà ãçàë íìåùá ùéìù íéàéáî ïéàå
g.ixvnd let:æ"òìá é"ìåùàô.rxfl erxfy:äìéëàì àìå òåøæì òøæ åðîî àéöåäì éãë.mda `veikúåøùòî ïéðòì ïéá ,ïçåãå æøåàë ,äùøùä øúá

:÷øéë äèé÷ì øúá ïðéìæà ÷øéì åòøæ ìáà òøæì åòøæù à÷åãå .úéòéáù ïéðòì ïéá.oipelnbd:íéñâä.elnxzynåìéîøúá åúîâåãå .ñéë ïéîë åùòðå åù÷åäù
[.àì úáù]:íéòåø ìù ñéë àåäù

h.miqixqd milvad:íéìöá øàùë òøæ íéùåò ïéàù.ixvnd leteòðî àì åìéôà äùøùä øúá äéá ïðéìæàã ìéòì ïðú àä òøæì åòøæ éàã ,÷øéì åòøæù
:íéî ïäî.mei miyly min mdn rpny:øáòùì ïéøùòúî êëìä ,íéîùâ éîá ú÷ôñîù ìòáä úéá äãùë åùòðå íéî ìë ìò úåìãâä úå÷øé úøåúî åàöé
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השישית  בשנה מקצתם שגדלו  ופירות בתשרי , אחד הוא לשביעית השנה ראש
אחר  בהם הולכים לשמינית, ויצאו בשביעית מקצתם שגדלו  או  לשביעית, ונכנסו 
הרי שביעית, של השנה ראש לפני  למעשר חיובם הגיע שאם למעשר, חיובם זמן
שביעית. פירות הם הרי  בשביעית, הגיע למעשר חיובם זמן ואם ששית, פירות הם
שליש אחר  הולכים בתבואה שכן השונים, הצמחים מיני לפי  דינים חילוקי בזה ויש 
כגון גידולה, שליש  בה שהביאה שנה לאותה מתייחסת שהתבואה כלומר הגידול,
בשביעית, בישולה שנגמר פי  על  אף השישית, בשנה גידולה שליש הביאה אם
הולכים  ובירק הגידול ; שליש  אחר  הולכים בזיתים גם וכן שישית; כפירות דינה

חנטה אחר הולכים ובאילן  לקיטה; ixtd).אחר zeedzd zlgzd)למדנו שכבר  וכפי 
שכן עני , ומעשר  שני מעשר  לענין  השנים בשאר גם חשובה הפירות שנת קביעת
שני, מעשר מפרישים ובחמישית וברביעית ובשנייה לשמיטה הראשונה בשנה
פירות  ברם, שני . מעשר  במקום עני  מעשר מפרישים ובשישית בשלישית ואילו
שהולכים  צמחים מיני  ארבעה מונה משנתנו – המעשרות. מן  בכלל  פטורים שביעית

שביעית ולענין  מעשר  לענין  dyxydd.בהם xg` השנה (ראש  בבבלי  הטעם ומבואר 
בזמן נעשית אינה לקיטתם ואף כאחד , גידולם אין אלו  ומינים שהואיל  ב), יג,
בתבואה  כמו שליש  הבאת אחר לא בהם ללכת שאין  חכמים קבעו  לפיכך  אחד ,

הש אחר אלא בירקות, כמו לקיטה אחר שהמעשרות ולא ברש "י , שם מבואר  כן  רשה.
דעתם. לפי חיובם זמן לקבוע החכמים יכולים ולכן  מדרבנן, הם הללו המינים של

eLéøLäL ,ïéîLîMäå ïéâøtäå ïçcäå æøàä,שרשים שהכו  – ÈÙÆÀÇÙÇÀÇÀÈÄÀÇËÀÀÄÆÄÀÄ
äðMä Làø éðôì השישית בשנה ולא השנים בכל  כאן ומדובר – ÄÀÅÙÇÈÈ

øáòLìבלבד , ïéøOòúî.שעברה השנה של המעשר  כפי – ÄÀÇÀÄÀÆÈÇ
של השנה ראש  לפני השרישו ואם ההשרשה, אחר  בהם שהולכים

השביעית  של השנה ראש לפני  או  השלישית) (בשנה לשמיטה הרביעית
בשאר השרישו ואם עני, מעשר מהם מפרישים לשמיטה), (בששית

שני , מעשר מהם מפרישים úéòéáMaהשנים, ïéøzîeכלומר – ËÈÄÇÀÄÄ
שביעית; כפירות דינם אין שביעית, של  השנה ראש לפני  השרישו  שאם

åàì íàå,שביעית של השנה ראש  לאחר  אלא השרישו שלא – ÀÄÈ
úéòéáMa ïéøeñà,שביעית כפירות דינם כלומר  –ïéøOòúîe ÂÄÇÀÄÄÄÀÇÀÄ

äàaä äðMì שנת של  כלומר הבאה, השנה של  המעשר כפי  – ÀÈÈÇÈÈ
מהם  נותנים שהשרישו, שנה באותה היא ולקיטתם שהואיל לקיטתם,

מתעשרים  אינם שביעית שנה היא ואם שנה. באותה הנוהג המעשר  את
המעשרות. מן  פטורים שביעית שפירות כלל,

אמרו  ב):בבבלי יג, השנה אם (ראש הפרי", גמר אחר הולך  "הכל 
ואם  בהם, נוהגת שביעית אין  שביעית, של  השנה ראש קודם נגמרו

אין  פרי " גמר ו "אחר שביעית. דין בהם נוהג השנה ראש  אחר נגמרו
dhiwlזה xg`. זמן לאחר ונלקטים היום נגמרים שלפעמים ירק, כדין

מקום  בכל  שנקטו  אלא הפרי , גמר אחר הולכים ירקות בשאר ואף
מי היא הלקיטה כלל  שבדרך  לפי לקיטה, אבלאחר הפרי . בגמר ד

עד להם שממתין  הפרי , בגמר לקיטתם אין  שבמשנתנו המינים
אחד בזמן הוא הפרי  גמר  ברם כאחד . לקיטתם ואין  שיתייבשו ,

הפרי"). גמר "אחר המתחיל דיבור  שם " אנשי ("תוספות 
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älçza òøæì BòøfL éøönä ìBt :øîBà éøeæL ïBòîL éaøÇÄÄÀÀÄÅÇÄÀÄÆÀÈÀÆÇÇÀÄÈ
לזריעה, זרע ממנו  להוציא דעתו  היתה שזרעו  בשעה שלכתחילה –

הירק ולא שלו הזרע לאכול מפרשים: ויש  לאכילה; ראש ולא (רש"י,

ב ), יג , ïäáהשנה àöBik במשנה שנימנו  המינים כארבעת דינו – ÇÅÈÆ
oinyneyde"),הקודמת mibxtde ogecde fxe`d")אחר בו  והולכים

לירק  זרעו אם אבל שביעית. לענין ובין  מעשרות לענין  בין ההשרשה

ירק. כדין לקיטה אחר  בו  הולכים פריו, לאכילת ïBòîLהיינו  éaøÇÄÄÀ
ïéðBìîbä ïéðeôà :øîBà,ג כלאים (עיין  ירק מין שהם הגסים, – ÅÂÄÇÇÀÄ

ïäáב) àöBik בהם והולכים לעיל , ששנינו המינים כדין  דינם – ÇÅÈÆ
ההשרשה. ïéðBìîbä,אחר ïéðeôà :øîBà øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÅÂÄÇÇÀÄ

äðMä Làø éðôì eìîøzMîשגרעיני תרמילים, משעשו  – ÄÆÄÀÀÄÀÅÙÇÈÈ
השנה  של כפירות דינם השנה, ראש  לפני  בהם, נתונים האפונים

התירמול. אחר  בהם שהולכים כלומר  שעברה,

i y i l y m e i

ט ה נ ש מ ר ו א ב

íéñéøqä íéìöaä,בצלים כשאר זרע עושים שאין –éøönä ìBôe ÇÀÈÄÇÈÄÄÇÄÀÄ
אחר בו  הולכים שזורי שמעון רבי לדעת (שאף לירק שזרעו כגון –

GLלקיטה), íéî íäî òðnLäðMä Làø éðôì íBé íéL– ÆÈÇÅÆÇÄÀÄÄÀÅÙÇÈÈ
אותם, השקה øáòLìשלא ïéøOòúîכפי מעשר מהם נותנים – ÄÀÇÀÄÀÆÈÇ

יצאו  מים מהם ומנע שהואיל לקיטתם, כשנת ולא שעברה השנה
להלן; עוד שנבאר כפי  ירקות, úéòéáMaמתורת íéøzîe אם – ËÈÄÇÀÄÄ

דינם  אין שביעית, של  השנה ראש  לפני יום שלושים מים מהם מנע

שביעית, åàìכפירות íàå יום שלושים מים מהם מנע לא אם – ÀÄÈ
השנה, ראש úéòéáMaלפני íéøeñà לקיטה אחר  בהם שהולכים – ÂÄÇÀÄÄ

הם, שביעית פירות בשביעית, היא שלקיטתם וכיון  הירקות, כדין 
äàaä äðLì ïéøOòúîeכפי מעשר  מהם שמפרישים כלומר  – ÄÀÇÀÄÀÈÈÇÈÈ

בבבלי לקיטתם. א)שנת יד, השנה  יוסי(ראש "רבי  ברייתא: מובאת
אומר : יג):aezkהגלילי  טז, מה (דברים – ומיקבך " מגרנך "באספך 
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‰äðMä Làø ãò ïúBà íéáwðîe íébtä úà ïéëñ.úéòéáMì eñðëpL úéòéáL áøò ébt,eàöiL úéòéáL ìLå ¨¦¤©©¦§©§¦¨©Ÿ©¨¨©¥¤¤§¦¦¤¦§§©§¦¦§¤§¦¦¤¨§
úéòéáL éàöBîì,ïúBà ïéáwðî àGå ïéëñ àG.äãeäé éaøøîBà:Ceñì eâäpL íB÷î–ïéëñ ïðéà,àéäL éðtî §¨¥§¦¦¨¦§§©§¦¨©¦§¨¥§¤¨£¨¥¨¨¦¦§¥¤¦

äãBáò;Ceñì àHL eâäpL íB÷î–ïéëñ.ïBòîL éaøøézîïìéàa,ïìéàä úãBáòa éàMø àeäL éðtî. £¨§¤¨£¤¨¨¦©¦¦§©¦¨¦¨¦§¥¤©©©£©¨¦¨
ÂïéòèBð ïéà,ïéëéøáî ïéàå,úéòéáL áøò ïéáékøî ïéàå,GMî úBçtéðôì íBé íéLäðMä Làø;Bà òèð íàå ¥§¦§¥©§¦¦§¥©§¦¦¤¤§¦¦¨¦§¦¦§¥Ÿ©¨¨§¦¨©

éøáäáékøä Bà C–ø÷òé.äãeäé éaøøîBà:ì úèìB÷ dðéàL äákøä ìkGLíéîé äL,úèìB÷ dðéà áeL.éaø ¦§¦¦§¦©£Ÿ©¦§¨¥¨©§¨¨¤¥¨¤¤¦§¨¨¦¥¨¤¤©¦
ïBòîL éaøå éñBéíéøîBà:ìúBúaL ézL. ¥§©¦¦§§¦¦§¥©¨

d.mibtd z` oikqéà á÷ðä êåúá ïîù íéîéùîå ïúåà íéá÷ðîù íéîòôå .ïìåùá øäîì ïìéàì íéøáåçî ïäùë ïîùá ïúåà ïéëñ ïìåùá øîâð àìù úåøéô
:äøäî åìùáúéå íéîùâ íäá åñðëéù éãë íéâôä íéá÷ðî éîð.ziriay axr ibtïúåà ïéá÷ðî ïéàå ïéëñ ïéà ,úéòéáù ìù éøùú ãò íéìùáúî ïéàù úåøéô

íå÷îì êåñì åâäðù íå÷î ïéá âéìôî äãåäé 'øå .àî÷ àðú øñà êåñì àìù åâäðù íå÷îá åìéôàå ,úéòéáù ñðëúù ãò ïìåùá øîâð ïéàù øçàî úéùùá
:éøùå äãåáò äëéñ àéæçî àì êåñì åâäð àìù íå÷îáã ,êåñì åâäð àìù.oli`a xizn oerny 'xéàöåîá äëàìî åá úåùòì úéòéáù úåøéô àìî àåäù

:àî÷ àðúë äëìäå .úéòéáù úùåã÷á íéùåã÷ úåøéôäù ô"òà ïìéàä úãåáòá éàùø àåäù éðôî ,úéòéáù
e.oikixan:øôòá äúåà íéñëîå õøàá ïôâä úøåîæ íéôôåë.miaikxnðò íéàéáî:åðéîî àåäù øçà ïìéà áâ ìò åúåà ïéáéëøîå ïìéà ìù ó'ln zegt

.mei,úéòéáù úôñåúã íåé 'ì íãå÷ ïéëéøö ,ù"øå éñåé 'øã úåúáù éúùå ,äãåäé éáøã íéîé 'âå ,÷"úì äèéì÷ã íåé 'ì êðäã çéëåî ä"ø úëñîá àøîâá
'ìå äèéì÷ã 'ì êéøö íåé 'ìî äúåçô äèéì÷ ïéà øîàã ÷"úì êëìä ,íåé 'ì úéòéáù úôñåú ì"ñ åäìåëå ,úéòéáù úôñåú íãå÷ äòéèðä èåì÷úù ïðéòáã
äèéì÷ì úåúáù éúù êéøö úåúáù éúù éøîàã ù"øå éñåé éáø éøáãì ,úôñåúã 'ìå äèéì÷ã 'â êéøö äèéì÷ éåä íéîé äùìùá øîàã äãåäé 'øì ,úôñåúã

:ù"øå éñåé éáøë äëìäå .õøàá äéùøùá úæçàðå úèì÷ð äòéèðä àäúù äèéì÷ ùåøéôå .úôñåúì 'ìå
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כדי עדיין , הבשילו שלא בתאנים היינו בפגים, הנעשות בעבודות דנה משנתנו
בישולן. למהר

íébtä úà ïéëñכדי בשמן  אותן סכים הבשילו , שלא תאנים – ÈÄÆÇÇÄ
בישולן; ïúBàלמהר  íéáwðîe וימהרו השמן בהן  שייכנס כדי  – ÀÇÀÄÈ

äðMäלהתבשל ; Làø ãò.שביעית של  –úéòéáL áøò ébt ÇÙÇÈÈÇÅÆÆÀÄÄ
úéòéáMì eñðëpL יבשילו לא וניקוב סיכה ידי  על שאפילו  כלומר – ÆÄÀÀÇÀÄÄ

שביעית, בהתחלת úéòéáLאלא éàöBîì eàöiL úéòéáL ìLåÀÆÀÄÄÆÈÀÀÈÅÀÄÄ
בשנה  היינו  שביעית, במוצאי  אלא הבשילו  ולא בשביעית שגדלו –

הבאה), השמיטה של הראשונה (השנה àGåהשמינית ïéëñ àGÈÄÀ
ïúBà ïéáwðî מנקבים ואין  סכים אין שביעית ערב פגי כלומר , – ÀÇÀÄÈ

בשביעית, אלא יבשילו ולא שהואיל  שביעית, בערב אפילו  אותם
למוצאי שיצאו שביעית ופגי שביעית, לצורך אלו  עבודות נמצאות

קדושת  מפני  שביעית במוצאי אותם מנקבים ואין  סכים אין שביעית
שביעית. Ceñìפירות eâäpL íB÷î :øîBà äãeäé éaø את – ÇÄÀÈÅÀÆÈÂÈ

ïéëñהפגים, ïðéà,קמא תנא כדעת –äãBáò àéäL éðtî– ÅÈÈÄÄÀÅÆÄÂÈ
היא, אסורה ולכן עבודה, שם חשובה àHLשהסיכה eâäpL íB÷îÀÆÈÂÆ

Ceñì,הפגים את לסוך נהגו שלא במקום כלומר  –ïéëñלפי – ÈÈÄ
קמא  תנא על  חולק אינו יהודה רבי עבודה. שם חשובה הסיכה שאין
אפילו  אוסר קמא שתנא לשביעית, שנכנסו  שביעית ערב בפגי  אלא

לסוך, שלא שנהגו  במקום מקל יהודה ורבי  לסוך, שלא שנהגו במקום
שביעית  בפגי אבל שביעית. בערב שם הפגים את שסכים סובר  והוא

סכים  אין מקום שבכל מודה יהודה רבי אף שביעית, למוצאי  שיצאו
שביעית פירות קדושת משום אותם מנקבים éaøÇÄ(תוספתא).ואין 

ïìéàa øézî ïBòîL באילן מלאכה לעשות שמתיר כלומר – ÄÀÇÄÈÄÈ
שביעית, פירות מלא שהוא אף שביעית, éàMøבמוצאי àeäL éðtîÄÀÅÆÇÇ

ïìéàä úãBáòa,שביעית בקדושת קדושים שהפירות פי  על  שאף – ÇÂÇÈÄÈ
שנו  שכן גופו , באילן שביעית במוצאי עבודה לעשות הוא רשאי 

שביעית, שיצאת כיון – לארץ" יהיה שבתון "שנת כוהנים: בתורת
של בגופו מלאכה לעשות אתה מותר שמיטה, שפירותיה פי על  אף

מפרשים: ויש  בשבט. ט"ו  עד  אסורים פירותיו אבל  oernyאילן , iax
oli`a xizn שנכנסו שביעית מפגי בו  שיש האילן את ולנקב לסוך –

שביעית, oli`dלמוצאי  zceara i`yx `edy iptn שביעית במוצאי –

יהוסף ). ה"ר בשם שלמה" ("מלאכת 

ר' של  דעתו וזוהי להקל, בא יהודה שרבי  המפרשים) (כרוב משנתנו  בארנו 

להחמיר; אלא יהודה רבי  בא שלא שם, יוחנן ר' דעת אבל בירושלמי . אלעזר 
הוא: כך  משנתנו של  פירושה y`xולדעתו cr mze` miawpne mibtd z` oikq

,dpyd:והיינוziriayl eqpkpy ziriay axr ibt העומדים שהפגים כלומר –
שביעית. של השנה ראש עד אותם ומנקבים סכים שביעית בהתחלת להתבשל

ziriay lye(שביעית של  אבל  le`(כלומר: oikq `l ziriay i`venl e`viy
oze` oiawpn.שביעית במוצאי –:xne` dcedi iaxשנכנסו שביעית ערב פגי

oikqלשביעית, opi` jeql ebdpy mewn,שביעית בערב אפילו  –dcear `idy iptn
השנה; ראש עד  אותם ומנקבים שסכים הסובר קמא כתנא ולא –mewn ,mxa

.oikq ,jeql `ly ebdpy
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ïéòèBð ïéà,אילן –ïéëéøáî ïéàå–dkxad זמורת שכופפים היינו ÅÀÄÀÅÇÀÄÄ
והיא  אחר, מצד  ראשה את ומוציאים באדמה אותה ומכסים הגפן

החדש, ממקומה וצומחת שרשים שם ïéáékøîמכה ïéàå ענף – ÀÅÇÀÄÄ
ממינו , שהוא אחר לאילן GMîאילן  úBçt ,úéòéáL áøòíéL ÆÆÀÄÄÈÄÀÄ

äðMä Làø éðôì íBé באדמה נקלטת הנטיעה שאין  שביעית, של  – ÄÀÅÙÇÈÈ
שביעית  ערב מרכיב או  מבריך  או והנוטע יום, שלושים לאחר  אלא
ההברכה  או  הנטיעה, נמצאת השנה, ראש לפני  יום משלושים פחות

או  מבריך  או  נוטע, כאילו  זה והרי  בשביעית, נקלטת ההרכבה, או
בשביעית. áékøäמרכיב, Bà Céøáä Bà òèð íàå שביעית ערב – ÀÄÈÇÄÀÄÄÀÄ

השנה, ראש לפני יום משלושים את ø÷òéפחות או הנטיעה את – ÇÂÙ
שהרכיב. הענף את או שהבריך ìkהזמורה :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈ

GLì úèìB÷ dðéàL äákøäíéîé äL ימים שלושה שתוך – ÇÀÈÈÆÅÈÆÆÄÀÈÈÄ
בארץ, להאחז  שרשים מכה ÷úèìBאינה dðéà áeLמותר הלכך  – ÅÈÆÆ

לנטיעה  הדין  והוא שביעית, של  השנה ראש לפני  ימים שלושה להרכיב
úBúaLולהברכה. ézLì :íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø– ÇÄÅÀÇÄÄÀÀÄÄÀÅÇÈ

אין  ולכן  קולטת, אינה שוב שבועות, לשני  קולטת שאינה הרכבה כל
השנה  ראש לפני שבועיים אלא מרכיבין  ואין מבריכין ואין  נוטעים

אמרו  בבבלי  שביעית. ב),של י, השנה  הללו (ראש  השיעורים שכל 
ההלכה  לפי  שהיא שביעית" "תוספת מלבד  הם במשנתנו שנאמרו 
בפתיחה  (עיין שביעית של  השנה ראש לפני  יום שלושים מסיני  למשה

אלא  וכו ' נוטעים אין  קמא תנא שלדעת יוצא זה ולפי למסכתנו ),
ושלושים  לקליטה יום שלושים שביעית, של  השנה ראש  לפני  יום ששים

ימים  ושלושה שלושים – יהודה רבי ולדעת שביעית; לתוספת יום
וארבעה  ארבעים – שמעון  ורבי  יוסי  רבי  ולדעת השנה; ראש לפני 

רבנו  ברם, המשנה. מפרשי רוב פירשו  וכן השנה. ראש לפני ימים
ולדעתו  בגמרא, הדברים שם נאמרו  שביעית לענין שלא מפרש תם

לענין  שכן קודם, שביארנוה כמו כפשוטה, אלא משנתנו לפרש אין 
בשביעית. נקלטת הנטיעה תהא שלא אלא לחשוש  אין שביעית

izdw - zex`ean zeipyn
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השישית  בשנה מקצתם שגדלו  ופירות בתשרי , אחד הוא לשביעית השנה ראש
אחר  בהם הולכים לשמינית, ויצאו בשביעית מקצתם שגדלו  או  לשביעית, ונכנסו 
הרי שביעית, של השנה ראש לפני  למעשר חיובם הגיע שאם למעשר, חיובם זמן
שביעית. פירות הם הרי  בשביעית, הגיע למעשר חיובם זמן ואם ששית, פירות הם
שליש אחר  הולכים בתבואה שכן השונים, הצמחים מיני לפי  דינים חילוקי בזה ויש 
כגון גידולה, שליש  בה שהביאה שנה לאותה מתייחסת שהתבואה כלומר הגידול,
בשביעית, בישולה שנגמר פי  על  אף השישית, בשנה גידולה שליש הביאה אם
הולכים  ובירק הגידול ; שליש  אחר  הולכים בזיתים גם וכן שישית; כפירות דינה

חנטה אחר הולכים ובאילן  לקיטה; ixtd).אחר zeedzd zlgzd)למדנו שכבר  וכפי 
שכן עני , ומעשר  שני מעשר  לענין  השנים בשאר גם חשובה הפירות שנת קביעת
שני, מעשר מפרישים ובחמישית וברביעית ובשנייה לשמיטה הראשונה בשנה
פירות  ברם, שני . מעשר  במקום עני  מעשר מפרישים ובשישית בשלישית ואילו
שהולכים  צמחים מיני  ארבעה מונה משנתנו – המעשרות. מן  בכלל  פטורים שביעית

שביעית ולענין  מעשר  לענין  dyxydd.בהם xg` השנה (ראש  בבבלי  הטעם ומבואר 
בזמן נעשית אינה לקיטתם ואף כאחד , גידולם אין אלו  ומינים שהואיל  ב), יג,
בתבואה  כמו שליש  הבאת אחר לא בהם ללכת שאין  חכמים קבעו  לפיכך  אחד ,

הש אחר אלא בירקות, כמו לקיטה אחר שהמעשרות ולא ברש "י , שם מבואר  כן  רשה.
דעתם. לפי חיובם זמן לקבוע החכמים יכולים ולכן  מדרבנן, הם הללו המינים של

eLéøLäL ,ïéîLîMäå ïéâøtäå ïçcäå æøàä,שרשים שהכו  – ÈÙÆÀÇÙÇÀÇÀÈÄÀÇËÀÀÄÆÄÀÄ
äðMä Làø éðôì השישית בשנה ולא השנים בכל  כאן ומדובר – ÄÀÅÙÇÈÈ

øáòLìבלבד , ïéøOòúî.שעברה השנה של המעשר  כפי – ÄÀÇÀÄÀÆÈÇ
של השנה ראש  לפני השרישו ואם ההשרשה, אחר  בהם שהולכים

השביעית  של השנה ראש לפני  או  השלישית) (בשנה לשמיטה הרביעית
בשאר השרישו ואם עני, מעשר מהם מפרישים לשמיטה), (בששית

שני , מעשר מהם מפרישים úéòéáMaהשנים, ïéøzîeכלומר – ËÈÄÇÀÄÄ
שביעית; כפירות דינם אין שביעית, של  השנה ראש לפני  השרישו  שאם

åàì íàå,שביעית של השנה ראש  לאחר  אלא השרישו שלא – ÀÄÈ
úéòéáMa ïéøeñà,שביעית כפירות דינם כלומר  –ïéøOòúîe ÂÄÇÀÄÄÄÀÇÀÄ

äàaä äðMì שנת של  כלומר הבאה, השנה של  המעשר כפי  – ÀÈÈÇÈÈ
מהם  נותנים שהשרישו, שנה באותה היא ולקיטתם שהואיל לקיטתם,

מתעשרים  אינם שביעית שנה היא ואם שנה. באותה הנוהג המעשר  את
המעשרות. מן  פטורים שביעית שפירות כלל,

אמרו  ב):בבבלי יג, השנה אם (ראש הפרי", גמר אחר הולך  "הכל 
ואם  בהם, נוהגת שביעית אין  שביעית, של  השנה ראש קודם נגמרו

אין  פרי " גמר ו "אחר שביעית. דין בהם נוהג השנה ראש  אחר נגמרו
dhiwlזה xg`. זמן לאחר ונלקטים היום נגמרים שלפעמים ירק, כדין

מקום  בכל  שנקטו  אלא הפרי , גמר אחר הולכים ירקות בשאר ואף
מי היא הלקיטה כלל  שבדרך  לפי לקיטה, אבלאחר הפרי . בגמר ד

עד להם שממתין  הפרי , בגמר לקיטתם אין  שבמשנתנו המינים
אחד בזמן הוא הפרי  גמר  ברם כאחד . לקיטתם ואין  שיתייבשו ,

הפרי"). גמר "אחר המתחיל דיבור  שם " אנשי ("תוספות 
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älçza òøæì BòøfL éøönä ìBt :øîBà éøeæL ïBòîL éaøÇÄÄÀÀÄÅÇÄÀÄÆÀÈÀÆÇÇÀÄÈ
לזריעה, זרע ממנו  להוציא דעתו  היתה שזרעו  בשעה שלכתחילה –

הירק ולא שלו הזרע לאכול מפרשים: ויש  לאכילה; ראש ולא (רש"י,

ב ), יג , ïäáהשנה àöBik במשנה שנימנו  המינים כארבעת דינו – ÇÅÈÆ
oinyneyde"),הקודמת mibxtde ogecde fxe`d")אחר בו  והולכים

לירק  זרעו אם אבל שביעית. לענין ובין  מעשרות לענין  בין ההשרשה

ירק. כדין לקיטה אחר  בו  הולכים פריו, לאכילת ïBòîLהיינו  éaøÇÄÄÀ
ïéðBìîbä ïéðeôà :øîBà,ג כלאים (עיין  ירק מין שהם הגסים, – ÅÂÄÇÇÀÄ

ïäáב) àöBik בהם והולכים לעיל , ששנינו המינים כדין  דינם – ÇÅÈÆ
ההשרשה. ïéðBìîbä,אחר ïéðeôà :øîBà øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÅÂÄÇÇÀÄ

äðMä Làø éðôì eìîøzMîשגרעיני תרמילים, משעשו  – ÄÆÄÀÀÄÀÅÙÇÈÈ
השנה  של כפירות דינם השנה, ראש  לפני  בהם, נתונים האפונים

התירמול. אחר  בהם שהולכים כלומר  שעברה,

i y i l y m e i
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íéñéøqä íéìöaä,בצלים כשאר זרע עושים שאין –éøönä ìBôe ÇÀÈÄÇÈÄÄÇÄÀÄ
אחר בו  הולכים שזורי שמעון רבי לדעת (שאף לירק שזרעו כגון –

GLלקיטה), íéî íäî òðnLäðMä Làø éðôì íBé íéL– ÆÈÇÅÆÇÄÀÄÄÀÅÙÇÈÈ
אותם, השקה øáòLìשלא ïéøOòúîכפי מעשר מהם נותנים – ÄÀÇÀÄÀÆÈÇ

יצאו  מים מהם ומנע שהואיל לקיטתם, כשנת ולא שעברה השנה
להלן; עוד שנבאר כפי  ירקות, úéòéáMaמתורת íéøzîe אם – ËÈÄÇÀÄÄ

דינם  אין שביעית, של  השנה ראש  לפני יום שלושים מים מהם מנע

שביעית, åàìכפירות íàå יום שלושים מים מהם מנע לא אם – ÀÄÈ
השנה, ראש úéòéáMaלפני íéøeñà לקיטה אחר  בהם שהולכים – ÂÄÇÀÄÄ

הם, שביעית פירות בשביעית, היא שלקיטתם וכיון  הירקות, כדין 
äàaä äðLì ïéøOòúîeכפי מעשר  מהם שמפרישים כלומר  – ÄÀÇÀÄÀÈÈÇÈÈ

בבבלי לקיטתם. א)שנת יד, השנה  יוסי(ראש "רבי  ברייתא: מובאת
אומר : יג):aezkהגלילי  טז, מה (דברים – ומיקבך " מגרנך "באספך 
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úéòéáMa;åàì íàå,ì ïéøOòúîe úéòéáMa íéøeñàäàaä äðL.ìòa ìLå–úBðBò ézL íéî íäî òðnL;éøác ©§¦¦§¦¨£¦©§¦¦¦§©§¦§¨¨©¨¨§¤©©¤¨©¥¤©¦§¥¦§¥
øéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:GLL. ©¦¥¦©£¨¦§¦¨

Èòøæì ïîiwL ïéòeìcä–íãà ìëàî eìñôðå äðMä Làø éðôì eL÷ä íà,úéòéáMa ïîi÷ì øzî;åàì íàå,øeñà ©§¦¤¦§¨§¤©¦ª§¦§¥Ÿ©¨¨§¦§§¥Ÿ¤¨¨ª¨§©§¨©§¦¦§¦¨¨
úéòéáMa ïîi÷ì.úéòéáMa úBøeñà ïälL úBøîzä.ïáì øôòa ïéöéaøîe;éøácïBòîL éaø.á÷òé ïa øæòéìà éaø §©§¨©§¦¦©§¨¤¨¤£©§¦¦©§¦¦§¨¨¨¨¦§¥©¦¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

øñBà.úéòéáMa æøàa ïéñøîî.ïBòîL éaøøîBà:ïéçqëî ïéà ìáà. ¥§¨§¦¨Ÿ¤©§¦¦©¦¦§¥£¨¥§©§¦
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡úBztLàì íéìáæ ïéàéöBî éúîéàî?äãBáò éãáBò e÷ñôiMî;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:LáéiMî ¥¥¨©¦¦§¨¦§©§©¦¤¦§§§¥£¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¦¤¦©

.lra lyeäúà÷ùä ïîæ ,úåðåò éúù íéî íäî òðîù éðú÷ éëä íåùî ,äà÷ùä äëéøö ÷øéì íå÷î ìëîå ,äúå÷ùäì êéøö ïéàå úçìçåìîå ÷îòá àéäù äãù
:íéîëçë äëìäå .äðåò éø÷ äúå÷ùäì ïéìéâøù

i.eywed:ïéù÷ åùòðå åùáéúð.ziriaya oniiwl xeq`:òøæì ïçéðäì øåñà úéòéáù úåøéôù.zexnzdíè÷ð åäåîëå ,äøîúì äîåã çúôéù íãå÷ õéöä
ìåæâä áìåì 'ôá äøîúë åá äúìòå åùàø[.âì]:íéðôâ éáìåì ïéòë úåøîú øçà ùåøéô.oal xtra oiviaxníé÷ùîù äëìä ïëå .ïáì äãùíé÷ùî øîåìë

:úéòéáù éàöåîì úå÷øé åàöéù éãë úéòéáùá åúåà íé÷ùîù àìà ãåò àìå ,úéòéáùá úå÷øé åàöéù éãë úéòéáù áøò ïáì äãù.fxe`a oiqxnnïé÷ùî
àîåéá ñøîîì åðúð åîë ,íéîá åúåà ïéáøòîå æøåàä øôò[:âî]:.oigqkn `l la`äëìäå .çñëú àì øåîæú àì íåâøú ,æøåàä ìù ïéìòä íéëúåç ïéàù

:ïåòîù éáøë
b`.zety`l milaf mi`iven izni`n:äìáæì äãùá åøæôî àåäù ãò äìåãâ äôùà íù äùåòå äãùá ãçà íå÷îì ìáæä ñåðëì äîãà éãáåò êøã

`xephxa yexit

לשנה  ומתעשרין  שעברה שנה מי על שגדלים מיוחדים ויקב גורן
lecibd)שעברה yily xg` mikled awiae oxebay)על שגדלים כל  אף

מי על שגדלים ירקות יצאו  שעברה, לשנה מתעשרין  שעברה שנה מי 
הבאה mzhiwl)שנה zpy epiid) עקיבא רבי הבאה. לשנה ומתעשרין 

מים רוב על  שגדלים מיוחדים ויקב גורן מה minybאומר : in epiid)
mci lr milcb mirxf aexy(רש "י כל― אף שעברה, לשנה מתעשרין 

שגדלים  ירקות יצאו שעברה, לשנה מתעשרין מים רוב על שגדלין
מים כל  oiprkעל ,cinz mze` miwyne milecy ,miae`y min lr s`)
Ð xn`py– י  יא, ekxcדברים wxid ob mzq ,"wxid obk jlbxa ziwyde"
d`wydaרש "י הבאה)– לשנה mzhiwl).מתעשרין  zpyk) ומוסיפה

הגלילי יוסי רבי משנתנו: ענין  הוא ביניהם שההבדל הגמרא, שם
השנה, ראש לפני  יום שלושים מים מהם ומנע שהואיל כמשנתנו , סובר

ורבי ויקב. כגורן דינם ולכן  שעברה, שנה מי  על גדלים נמצאו  הרי
ירקות  ותורת מים כל  על  הם גדלים שהרי  כמשנתנו, סובר אינו  עקיבא

שרבי להיפך , יוצא הירושלמי לפי אבל  רש "י . שם מפרש כך עליהם.
לפני יום שלושים מים מהם ומנע שהואיל כמשנתנו, סובר עקיבא

כשדה  ונעשו מים, כל  על הגדלים ירקות מתורת יצאו השנה ראש
הגדלים  ויקב כגורן  דינם ולפיכך גשמים, במי  המסתפקת הבעל בית
הסריסים  בבצלים ודווקא שעברה. השנה לפי  ומתעשרים מים רוב על 

זמן  פרק מים מהם למנוע שדרכם לפי  זה, דין  נוהג המצרי  ובפול 
בכך, דרכם שאין ירקות שאר אבל להקשותם. כדי לקיטתם קודם

כל אצל  דעתו שבטלה ירקות, מתורת יצאו לא מים מהם מנע אפילו
לקיטה אחר בהם והולכים שם).אדם, ìòa(רש"י  ìLå הבצלים – ÀÆÇÇ

גשמים  במי המסתפקת בעל , בשדה הגדלים המצרי ופול הסריסים
השקאה, צריכים בה הגדלים שהירקות אלא להשקותה, צריכים ואין

אלו  ירקות מיני שני  הלכך  לעונה; מעונה אותה משקים òðnLÆÈÇולכן 
úBðBò ézL íéî íäî מתעשרים השנה, ראש  לפני השקאתם, של  – ÅÆÇÄÀÅ

בשביעית. ומותרים øéàîלשעבר éaø éøácידי שעל  הסובר  – ÄÀÅÇÄÅÄ
ירקות. מתורת הם יוצאים עונות שתי  במשך  מים íéîëçåÇÂÈÄמניעת

GL :íéøîBàLלפני מים מהם מנע אם השקאתם, של  עונות – ÀÄÈ
ולענין  מעשר  לענין  ודינם לקיטה, אחר  בהם הולכים אין  השנה, ראש

שעברה. השנה כפירות dkld.שביעית oke
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òøæì ïîiwL ïéòeìcä,לזריעה מהם ליטול כדי בקרקע שהניחם – ÇÀÄÆÄÀÈÀÆÇ
äðMä Làø éðôì eL÷ä íàלפני קשים ונעשו  נתייבשו אם – ÄËÀÄÀÅÙÇÈÈ

שביעית, של השנה íãàראש ìëàî eìñôðå ראויים שאינם – ÀÄÀÀÅÙÆÈÈ
אדם, למאכל úéòéáMaעוד ïîi÷ì øzî ששית שפירות לזרע, – ËÈÀÇÀÈÇÀÄÄ

åàìהם, íàå,שביעית של  השנה ראש  אחר אלא נתקשו  שלא – ÀÄÈ
úéòéáMa ïîi÷ì øeñàאסור בביעור שחייבים שביעית שפירות – ÈÀÇÀÈÇÀÄÄ

מבואר: בירושלמי לזרע. pipg`להניחם xa iqei iax ?wcea `ed cvik
evwer :xne`,(במחט הדלעת dg`zn(עוקץ m`,(הנקב)xeq` שעדיין)

הוא), e`lלח m`e,(מתאחה אינו  הוא).xzen(אם יבש (שכבר 
ïälL úBøîzä;לתמרות דומים פתיחתם לפני הדלועים ציצי – ÇÀÈÆÈÆ

:xg` yexit– גפנים לולבי  כעין ("תמרות" הדלועים של  הענפים

לאכילה,ברטנורא  התמרות ראויות הדלועים, שנתקשו לאחר  שאף ,(

úéòéáMa úBøeñàשביעית פירות כדין שדינם כלומר  –oiir) ÂÇÀÄÄ
.(ziriay zexit zyecw ipic epx`a my ,epzkqnl dgiztaïéöéaøîeÇÀÄÄ

בשביעית, מים –ïáì øôòa, לבן שדה להשקות שמותר כלומר  – ÀÈÈÈÈ
ïBòîL éaø éøác לשדה שמעון רבי  שכוונת מפרש, והרמב"ם – ÄÀÅÇÄÄÀ

ביותר מהן  עשרה שיש  עד מזה זה מרוחקים שהם אילנות בה שיש 
להתיז  (היינו זו  בשדה להרביץ שמותר  שמעון  רבי  וסובר  סאה, מבית

קרובים  האילנות ואם יתקלקלו . שלא האילנות בשביל  מים) רסיסי בה
עבודה שאינה להרביצם, מותר  הכל לדברי לזה המשניות זה (פירוש

וישלהרמב"ם ). ולחה, תחוחה קרקע היינו לבן" ש"עפר מפרשים, ויש

להשקותה  שמעון רבי  ומתיר  מועטת, בהשקאה לה ודי  אילנות, בה
מהפסד להצילה הרמב"ם ),כדי לפי שלמה" ïa("מלאכת øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆ

øñBà á÷òé. לבן בעפר להרביץ –.oerny 'xk dkldeæøàa ïéñøîî ÇÂÙÅÀÈÀÄÈÙÆ
úéòéáMaשביעית של השנה ראש  לפני שהשריש  האורז ("מלאכת – ÇÀÄÄ

לשון שלמה "), המשנה ונקטה הרבה; במים בשביעית להשקותו מותר 
מערבב, היינו  ממרס, ונמצא רבים למים זקוק שהאורז  לפי "ממרסין ",

אורז לספיחי  כאן שהכוונה מפרשים, יש במים. העפר  ("תפארת את

ïéçqëîישראל "). ïéà ìáà :øîBà ïBòîL éaø חותכים אין – ÇÄÄÀÅÂÈÅÀÇÀÄ
השבחת  משום בה שיש  שעבודה להשביחו , כדי  האורז של  העלים את
תנא  על  לחלוק בא אינו  שמעון רבי בשביעית. היא אסורה הצמח

שעבודת  לפי  מותר, להשקות שאמנם דבריו , על להוסיף אלא קמא
לפי אסור, לכסח אבל ייפסד , שלא האורז בשביל  היא ההשקאה

אסורה  וזו  האורז , גידול  השבחת בשביל היא הכיסוח שעבודת
בשביעית.

i r i a x m e i
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dcyd leaifוכל שביעית. מוצאי  לצורך בין  שביעית לצורך  בין בשביעית, אסור 
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÷Búnä.éñBé éaøøîBà:øL÷iMî. ©¨©¦¥¥¦¤¦§Ÿ
·ïéìaæî änk ãò?GL ãòGL Läàñ úéáì úBztLà L,Cúì Cúì ìL úBìtLî øNò øNò ìL.ìò ïéôéñBî ©©¨§©§¦©¨¨©§©§¥§¨¤¤¤¤¤©§¥¤¤¤¤¤¦¦©

úBìtLnä,úBztLàä ìò ïéôéñBî ïéàå.ïBòîL éaøøîBà:úBztLàä ìò óà. ©©§¥§¥¦¦©¨©§©©¦¦§¥©©¨©§©
‚GL eäãN úà íãà äNBòGL Läàñ úéáì úBztLà L.ïkî øúé,áéöçî;éøácïBòîL éaø.íéîëçåïéøñBà, ¤¨¨¤¨¥¨¨©§©§¥§¨¨¥¦¥©£¦¦§¥©¦¦§©£¨¦§¦

GL ÷éîòiL ãòäL,GL déaâiL ãò BàäL.øöBà Bìáæ úà íãà äNBò.øéàî éaøøñBà,GL ÷éîòiL ãòäL, ©¤©£¦§¨©¤©§¦©§¨¤¨¨¤¦§¨©¦¥¦¥©¤©£¦§¨

.dxiar ixaer ewqtiyn.àéöåî àåä åäãù ìáæìå àåä äøéáò éøáåòî åøîàé àìù øåñà äøéáò éøáåò å÷ñôéù íãå÷å ,úéòéáùä äðùá õøàä úà ãåáòì
:àéä àéäå äãåáò éãáåò íäá áåúëù íéøôñ ùéå.weznd yaiyn:úåøéôì ä÷éúî ïúåðù ìáæä ùáé äéäéùî.xywiynäùòðå äáòúî ùáéúäì ìéçúîùë

àìà íéùáéúî íðéàå íéî íéàìîúî ãøåé øèîäùë äò÷ááù ïé÷ãñ ÷åúîä ùáéùî ùøôî éîìùåøéáå .íéåù úåéäì íäéøáã íéáåø÷å ,íéøù÷,ïîæ øçàì
ìçð éáâø åì å÷úî íù ìò ÷åúî íéàø÷ðå(àë áåéà):

a.zeltyn:ïéàñ å"è øåë éöç êúìäå ,øåîç ìù éåàùî àåäù êúì ÷éæçî ìôùî ìëù íéìáæ íäá ïéàéöåîù úåôå÷.zeltynd lr oitiqenäôùàá ïúåð
:äöåø àåäù åîë úåìôùî úçà.zety`d lr oitiqen oi`e:äãùä úà ìáæîë äàøé àìù äàñ úéáá úåôùà ùìùî øúåé úåùòìxne` oerny iax

.zety`d lr s`:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .ìáæîë éæçéî àì ãçà íå÷îá ìåãâ øåáö ùéù ïåéë ,ïéôéñåî
b.o`kn xziúåçô äá äéäé àìù ãáìáå úåìôùî 'é ïéà åìéôà ïåòîù 'ø éøùã ïðéòîùàì àúà àúùäå ,àùéøã ïåòîù éáøã åðééäå .øúåî [úåôùà] 'âî

éñåî íàã ïåòîù éáø äãåîã à"ãñå äôùàá ìáæ èòî ùéù éô ìò óàã ,ùìùî:åøæôî åðéàå ìéàåä ìáæîë éæçéî àìã ì"î÷ ,ìáæîë äàøð úåôùàä ócr
.dyly winriy:äãùä úà ìáæì àìå äùåò àåä 'à íå÷îì ìáæä ñåðëìã øëéð äéäéù ,íéçôè 'â ò÷ø÷ä øàùî äéáâé åà äôùàä íå÷î ÷éîòéùdyer

`xephxa yexit

מחצרו או  מביתו זבל להוציא אף בשביעית אסור השדות לזבל  שרגילים זמן
הזבל את לצבור  המזבלים דרך  שכן  אחד , במקום ערימה שם ולעשות לשדה,
שדהו את שמזבל בו יחשדו  ולכן אותו , מפזרים כך  ואחר ערימות, ערימות בשדה
אותה  לצורך  לזבל  שרגילים הזמן  שעבר שלאחר ללמד , באה משנתנו – בשביעית.
במוצאי השדה זיבול לצורך בערימות שם ולצברו לשדהו הזבל להוציא מותר שנה,

שביעית.

úBztLàì íéìáæ ïéàéöBî éúîéàî בשביעית מותר זמן מאיזה – ÅÅÈÇÄÄÀÈÄÀÇÀÇ
בערימות, היינו ב"אשפתות", שם לצברו כדי  לשדהו  זבלים להוציא

השמינית? השנה äãBáòלצורך éãáBò e÷ñôiMî שנכרים משעה – ÄÆÄÀÀÀÅÂÈ
השביעית, השנה לצורך  שדותיהם את לעבוד  יפסקו  עבירה עוברי או

"משיפסקו  גורסים: dxiarויש  ixaer";(ברטנורא)øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄ
בשדה  הזבל  את צוברים שאין יודעים הכל עבודה, עובדי  שמשפסקו –
זבלים  להוציא הזמן מאותו  מותר  ולכן  הבאה, השנה לצורך אלא

Búnä÷לאשפתות. LáéiMî :øîBà äãeäé éaø,הזבל היינו  – ÇÄÀÈÅÄÆÄÇÇÈ
הפירות את "ממתק" משייבשו (ר"ש );שהוא פירוש : מובא ובערוך

"סגי בלשון  "מתוק" הנקראות המרות הדלועים והן  השדה, פקועות

שבשדה בבקיעים המים משייבשו  מפרשים: ויש (ירושלמי),נהור ".

הכתוב שם על "מתוק" לג):ונקראים כא , נחל ".(איוב  רגבי  לו  "מתקו

ליחלוחם וכלה המתוקים העשבים משייבשו מבארים: אלבק).ויש (ר "ח

בשדה  עובדים אין  שוב המתוק משייבש יהודה, רבי לדעת מקום מכל

בשב  מאז מותר ולכן  זו , שנה בשדה לצורך הזבל את לצבור יעית
øL÷iMîבערימות. :øîBà éñBé éaøעד שיתייבש המתוק, – ÇÄÅÅÄÆÄÀÙ

דבריהם  "קרובים ברייתא: מובאת ובירושלמי קשרים. כמיני בו  שייעשו
שווים". להיות
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מותר  זבל  ערימות כמה ללמדנו, באה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו
שיעור  ומהו  לאשפתות, הזבלים להוציא שמותר בזמן  בשדהו  לעשות בשביעית

הערימות.

ïéìaæî änk ãò ומהו לאשפתות, להוציא מותר זבלים כמה – ÇÇÈÀÇÀÄ
בשביעית? שדהו כמזבל נראה יהא שלא האשפתות, GLשיעור ãòL ÇÈ

GLäàñ úéáì úBztLà L חמישים שהוא סאה, בית של לשטח – ÈÇÀÇÀÅÀÈ
ערימות, היינו  אשפתות, שלש עד  מוציאים אמה, חמישים ìLÆעל

úBìtLî øNò øNò,משפלות עשר של  לפחות היא ערימה שכל – ÆÆÆÆÇÀÅ
זבלים, בהן שמוציאים קופות עשר  Cúìהיינו Cúì ìL קופה וכל – ÆÆÆÆÆ

= והכור כור, חצי הוא (לתך  סאה עשרה חמש היינו  לתך, של  היא

סאה. וחמישים מאה זבל ערימת כל נמצאת סאה). 30ìò ïéôéñBîÄÄÇ
úBìtLnä אלא אחת, בערימה משפלות מעשר  יותר  לתת יכולים – ÇÇÀÅ

בשביעית, כמזבל ייראה שלא משפלות מעשר  פחות לתת שאסרו
úBztLàä ìò ïéôéñBî ïéàå אשפתות משלש  יותר  לעשות אסור  – ÀÅÄÄÇÈÇÀÇ

שדהו . כמזבל  שנראה מפני סאה, óàלבית :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÇ
úBztLàä ìòאחד במקום גדולה ערימה ויש  שהואיל  מוסיפים, – ÇÈÇÀÇ

שדהו. כמזבל נראה זה oerny.אין  iaxk dkld oi`e

i y i n g m e i
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רבי בדברי ברישא ממשיכה והיא מזבלין", כמה "עד ללמד מוסיפה זו משנה

הקודמת. המשנה בהם שמסתיימת שמעון,

GL eäãN úà íãà äNBòGL Läàñ úéáì úBztLà L– ÆÈÈÆÈÅÈÈÇÀÇÀÅÀÈ
באה  שמשנתנו  מבואר , בירושלמי הקודמת. במשנה לעיל שבארנו  כמו 

דווקא  להיות צריכות האשפתות אין שמעון  רבי שלדעת כאן להשמיע
קטנות, יותר  אשפתות לעשות גם מותר  אלא משפלות, עשר  עשר של

משפלות. משלש פחות מהן אחת בכל  יהא שלא ïkîובלבד  øúéÈÅÄÅ
הן  האשפתות שאם הירושלמי) (לפי  כלומר אשפתות, משלש  יותר  –

סאה, לבית אשפתות שלש על  להוסיף בא והוא –áéöçîקטנות, ÇÂÄ
ה"חצובה" רגלי בצורת האשפתות את מניח owpw,כלומר  ly qiqa)

,(milbx daxd oaישרה בשורה טוב").ולא יום  גורסים:("תוספות  ויש 
,"xzen okn xzi" הנכונה הגירסה שזו  טוב" יום "תוספות בעל  וכותב

ופירוש שלהלן ). ו  ממשנה לכאן  "מחציב" תיבת שנשתרבבה (ויתכן

לבית  אשפתות שלש  על להוסיף מותר שמעון  רבי שלדעת הדברים,
תיבת לא גורסים שאין ויש  קטנות). כשהן (אפילו ולא "aivgn"סאה

zialאלא"xzen",תיבת zezty` yly yly edcy z` mc` dyer"
;okn xzi ,d`qïBòîL éaø éøác–דברי מפרשת שמשנתנו  כלומר ÄÀÅÇÄÄÀ

אומר : שמעון  "רבי הקודמת: המשנה בסוף ששנינו  שמה שמעון , רבי
היינו האשפתות", על אדםאף ואף שעושה אשפתות שלש  שלש בשדה

מכן. oernyיתר  iax ixac o`k epyipe.דלקמן חכמים דברי íéîëçåÇÂÈÄאגב
ïéøñBà,סאה לבית אשפתות שלש  על להוסיף –÷éîòiL ãò ÀÄÇÆÇÂÄ

GLäL,טפחים שלושה עמוק בבור האשפתות את שיתן  –ãò Bà ÀÈÇ
GL déaâiLäL הקרקע משאר  גבוה שהוא מקום על  אותן  שיתן  – ÆÇÀÄÇÀÈ

אלא  שדהו  את לזבל  מתכוון  שאינו  ניכר שיהא כדי טפחים, שלושה
הזבל . את øöBàלצבור Bìáæ úà íãà äNBò את לצבור מותר  – ÆÈÈÆÄÀÈ

יש אם ואפילו גדולה אחת בערימה הזבל  שלשכל  משיעור  יותר בה
øñBàאשפתות. øéàî éaø,גדולה אחת ערימה לעשות –ãò ÇÄÅÄÅÇ

GL ÷éîòiLGL déaâiL ãò Bà ,äLäL שבארנו כמו  טפחים, – ÆÇÂÄÀÈÇÆÇÀÄÇÀÈ
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.lra lyeäúà÷ùä ïîæ ,úåðåò éúù íéî íäî òðîù éðú÷ éëä íåùî ,äà÷ùä äëéøö ÷øéì íå÷î ìëîå ,äúå÷ùäì êéøö ïéàå úçìçåìîå ÷îòá àéäù äãù
:íéîëçë äëìäå .äðåò éø÷ äúå÷ùäì ïéìéâøù

i.eywed:ïéù÷ åùòðå åùáéúð.ziriaya oniiwl xeq`:òøæì ïçéðäì øåñà úéòéáù úåøéôù.zexnzdíè÷ð åäåîëå ,äøîúì äîåã çúôéù íãå÷ õéöä
ìåæâä áìåì 'ôá äøîúë åá äúìòå åùàø[.âì]:íéðôâ éáìåì ïéòë úåøîú øçà ùåøéô.oal xtra oiviaxníé÷ùîù äëìä ïëå .ïáì äãùíé÷ùî øîåìë

:úéòéáù éàöåîì úå÷øé åàöéù éãë úéòéáùá åúåà íé÷ùîù àìà ãåò àìå ,úéòéáùá úå÷øé åàöéù éãë úéòéáù áøò ïáì äãù.fxe`a oiqxnnïé÷ùî
àîåéá ñøîîì åðúð åîë ,íéîá åúåà ïéáøòîå æøåàä øôò[:âî]:.oigqkn `l la`äëìäå .çñëú àì øåîæú àì íåâøú ,æøåàä ìù ïéìòä íéëúåç ïéàù

:ïåòîù éáøë
b`.zety`l milaf mi`iven izni`n:äìáæì äãùá åøæôî àåäù ãò äìåãâ äôùà íù äùåòå äãùá ãçà íå÷îì ìáæä ñåðëì äîãà éãáåò êøã

`xephxa yexit

לשנה  ומתעשרין  שעברה שנה מי על שגדלים מיוחדים ויקב גורן
lecibd)שעברה yily xg` mikled awiae oxebay)על שגדלים כל  אף

מי על שגדלים ירקות יצאו  שעברה, לשנה מתעשרין  שעברה שנה מי 
הבאה mzhiwl)שנה zpy epiid) עקיבא רבי הבאה. לשנה ומתעשרין 

מים רוב על  שגדלים מיוחדים ויקב גורן מה minybאומר : in epiid)
mci lr milcb mirxf aexy(רש "י כל― אף שעברה, לשנה מתעשרין 

שגדלים  ירקות יצאו שעברה, לשנה מתעשרין מים רוב על שגדלין
מים כל  oiprkעל ,cinz mze` miwyne milecy ,miae`y min lr s`)
Ð xn`py– י  יא, ekxcדברים wxid ob mzq ,"wxid obk jlbxa ziwyde"
d`wydaרש "י הבאה)– לשנה mzhiwl).מתעשרין  zpyk) ומוסיפה

הגלילי יוסי רבי משנתנו: ענין  הוא ביניהם שההבדל הגמרא, שם
השנה, ראש לפני  יום שלושים מים מהם ומנע שהואיל כמשנתנו , סובר

ורבי ויקב. כגורן דינם ולכן  שעברה, שנה מי  על גדלים נמצאו  הרי
ירקות  ותורת מים כל  על  הם גדלים שהרי  כמשנתנו, סובר אינו  עקיבא

שרבי להיפך , יוצא הירושלמי לפי אבל  רש "י . שם מפרש כך עליהם.
לפני יום שלושים מים מהם ומנע שהואיל כמשנתנו, סובר עקיבא

כשדה  ונעשו מים, כל  על הגדלים ירקות מתורת יצאו השנה ראש
הגדלים  ויקב כגורן  דינם ולפיכך גשמים, במי  המסתפקת הבעל בית
הסריסים  בבצלים ודווקא שעברה. השנה לפי  ומתעשרים מים רוב על 

זמן  פרק מים מהם למנוע שדרכם לפי  זה, דין  נוהג המצרי  ובפול 
בכך, דרכם שאין ירקות שאר אבל להקשותם. כדי לקיטתם קודם

כל אצל  דעתו שבטלה ירקות, מתורת יצאו לא מים מהם מנע אפילו
לקיטה אחר בהם והולכים שם).אדם, ìòa(רש"י  ìLå הבצלים – ÀÆÇÇ

גשמים  במי המסתפקת בעל , בשדה הגדלים המצרי ופול הסריסים
השקאה, צריכים בה הגדלים שהירקות אלא להשקותה, צריכים ואין

אלו  ירקות מיני שני  הלכך  לעונה; מעונה אותה משקים òðnLÆÈÇולכן 
úBðBò ézL íéî íäî מתעשרים השנה, ראש  לפני השקאתם, של  – ÅÆÇÄÀÅ

בשביעית. ומותרים øéàîלשעבר éaø éøácידי שעל  הסובר  – ÄÀÅÇÄÅÄ
ירקות. מתורת הם יוצאים עונות שתי  במשך  מים íéîëçåÇÂÈÄמניעת

GL :íéøîBàLלפני מים מהם מנע אם השקאתם, של  עונות – ÀÄÈ
ולענין  מעשר  לענין  ודינם לקיטה, אחר  בהם הולכים אין  השנה, ראש

שעברה. השנה כפירות dkld.שביעית oke
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òøæì ïîiwL ïéòeìcä,לזריעה מהם ליטול כדי בקרקע שהניחם – ÇÀÄÆÄÀÈÀÆÇ
äðMä Làø éðôì eL÷ä íàלפני קשים ונעשו  נתייבשו אם – ÄËÀÄÀÅÙÇÈÈ

שביעית, של השנה íãàראש ìëàî eìñôðå ראויים שאינם – ÀÄÀÀÅÙÆÈÈ
אדם, למאכל úéòéáMaעוד ïîi÷ì øzî ששית שפירות לזרע, – ËÈÀÇÀÈÇÀÄÄ

åàìהם, íàå,שביעית של  השנה ראש  אחר אלא נתקשו  שלא – ÀÄÈ
úéòéáMa ïîi÷ì øeñàאסור בביעור שחייבים שביעית שפירות – ÈÀÇÀÈÇÀÄÄ

מבואר: בירושלמי לזרע. pipg`להניחם xa iqei iax ?wcea `ed cvik
evwer :xne`,(במחט הדלעת dg`zn(עוקץ m`,(הנקב)xeq` שעדיין)

הוא), e`lלח m`e,(מתאחה אינו  הוא).xzen(אם יבש (שכבר 
ïälL úBøîzä;לתמרות דומים פתיחתם לפני הדלועים ציצי – ÇÀÈÆÈÆ

:xg` yexit– גפנים לולבי  כעין ("תמרות" הדלועים של  הענפים

לאכילה,ברטנורא  התמרות ראויות הדלועים, שנתקשו לאחר  שאף ,(

úéòéáMa úBøeñàשביעית פירות כדין שדינם כלומר  –oiir) ÂÇÀÄÄ
.(ziriay zexit zyecw ipic epx`a my ,epzkqnl dgiztaïéöéaøîeÇÀÄÄ

בשביעית, מים –ïáì øôòa, לבן שדה להשקות שמותר כלומר  – ÀÈÈÈÈ
ïBòîL éaø éøác לשדה שמעון רבי  שכוונת מפרש, והרמב"ם – ÄÀÅÇÄÄÀ

ביותר מהן  עשרה שיש  עד מזה זה מרוחקים שהם אילנות בה שיש 
להתיז  (היינו זו  בשדה להרביץ שמותר  שמעון  רבי  וסובר  סאה, מבית

קרובים  האילנות ואם יתקלקלו . שלא האילנות בשביל  מים) רסיסי בה
עבודה שאינה להרביצם, מותר  הכל לדברי לזה המשניות זה (פירוש

וישלהרמב"ם ). ולחה, תחוחה קרקע היינו לבן" ש"עפר מפרשים, ויש

להשקותה  שמעון רבי  ומתיר  מועטת, בהשקאה לה ודי  אילנות, בה
מהפסד להצילה הרמב"ם ),כדי לפי שלמה" ïa("מלאכת øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆ

øñBà á÷òé. לבן בעפר להרביץ –.oerny 'xk dkldeæøàa ïéñøîî ÇÂÙÅÀÈÀÄÈÙÆ
úéòéáMaשביעית של השנה ראש  לפני שהשריש  האורז ("מלאכת – ÇÀÄÄ

לשון שלמה "), המשנה ונקטה הרבה; במים בשביעית להשקותו מותר 
מערבב, היינו  ממרס, ונמצא רבים למים זקוק שהאורז  לפי "ממרסין ",

אורז לספיחי  כאן שהכוונה מפרשים, יש במים. העפר  ("תפארת את

ïéçqëîישראל "). ïéà ìáà :øîBà ïBòîL éaø חותכים אין – ÇÄÄÀÅÂÈÅÀÇÀÄ
השבחת  משום בה שיש  שעבודה להשביחו , כדי  האורז של  העלים את
תנא  על  לחלוק בא אינו  שמעון רבי בשביעית. היא אסורה הצמח

שעבודת  לפי  מותר, להשקות שאמנם דבריו , על להוסיף אלא קמא
לפי אסור, לכסח אבל ייפסד , שלא האורז בשביל  היא ההשקאה

אסורה  וזו  האורז , גידול  השבחת בשביל היא הכיסוח שעבודת
בשביעית.
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dcyd leaifוכל שביעית. מוצאי  לצורך בין  שביעית לצורך  בין בשביעית, אסור 
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÷Búnä.éñBé éaøøîBà:øL÷iMî. ©¨©¦¥¥¦¤¦§Ÿ
·ïéìaæî änk ãò?GL ãòGL Läàñ úéáì úBztLà L,Cúì Cúì ìL úBìtLî øNò øNò ìL.ìò ïéôéñBî ©©¨§©§¦©¨¨©§©§¥§¨¤¤¤¤¤©§¥¤¤¤¤¤¦¦©

úBìtLnä,úBztLàä ìò ïéôéñBî ïéàå.ïBòîL éaøøîBà:úBztLàä ìò óà. ©©§¥§¥¦¦©¨©§©©¦¦§¥©©¨©§©
‚GL eäãN úà íãà äNBòGL Läàñ úéáì úBztLà L.ïkî øúé,áéöçî;éøácïBòîL éaø.íéîëçåïéøñBà, ¤¨¨¤¨¥¨¨©§©§¥§¨¨¥¦¥©£¦¦§¥©¦¦§©£¨¦§¦

GL ÷éîòiL ãòäL,GL déaâiL ãò BàäL.øöBà Bìáæ úà íãà äNBò.øéàî éaøøñBà,GL ÷éîòiL ãòäL, ©¤©£¦§¨©¤©§¦©§¨¤¨¨¤¦§¨©¦¥¦¥©¤©£¦§¨

.dxiar ixaer ewqtiyn.àéöåî àåä åäãù ìáæìå àåä äøéáò éøáåòî åøîàé àìù øåñà äøéáò éøáåò å÷ñôéù íãå÷å ,úéòéáùä äðùá õøàä úà ãåáòì
:àéä àéäå äãåáò éãáåò íäá áåúëù íéøôñ ùéå.weznd yaiyn:úåøéôì ä÷éúî ïúåðù ìáæä ùáé äéäéùî.xywiynäùòðå äáòúî ùáéúäì ìéçúîùë

àìà íéùáéúî íðéàå íéî íéàìîúî ãøåé øèîäùë äò÷ááù ïé÷ãñ ÷åúîä ùáéùî ùøôî éîìùåøéáå .íéåù úåéäì íäéøáã íéáåø÷å ,íéøù÷,ïîæ øçàì
ìçð éáâø åì å÷úî íù ìò ÷åúî íéàø÷ðå(àë áåéà):

a.zeltyn:ïéàñ å"è øåë éöç êúìäå ,øåîç ìù éåàùî àåäù êúì ÷éæçî ìôùî ìëù íéìáæ íäá ïéàéöåîù úåôå÷.zeltynd lr oitiqenäôùàá ïúåð
:äöåø àåäù åîë úåìôùî úçà.zety`d lr oitiqen oi`e:äãùä úà ìáæîë äàøé àìù äàñ úéáá úåôùà ùìùî øúåé úåùòìxne` oerny iax

.zety`d lr s`:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .ìáæîë éæçéî àì ãçà íå÷îá ìåãâ øåáö ùéù ïåéë ,ïéôéñåî
b.o`kn xziúåçô äá äéäé àìù ãáìáå úåìôùî 'é ïéà åìéôà ïåòîù 'ø éøùã ïðéòîùàì àúà àúùäå ,àùéøã ïåòîù éáøã åðééäå .øúåî [úåôùà] 'âî

éñåî íàã ïåòîù éáø äãåîã à"ãñå äôùàá ìáæ èòî ùéù éô ìò óàã ,ùìùî:åøæôî åðéàå ìéàåä ìáæîë éæçéî àìã ì"î÷ ,ìáæîë äàøð úåôùàä ócr
.dyly winriy:äãùä úà ìáæì àìå äùåò àåä 'à íå÷îì ìáæä ñåðëìã øëéð äéäéù ,íéçôè 'â ò÷ø÷ä øàùî äéáâé åà äôùàä íå÷î ÷éîòéùdyer

`xephxa yexit

מחצרו או  מביתו זבל להוציא אף בשביעית אסור השדות לזבל  שרגילים זמן
הזבל את לצבור  המזבלים דרך  שכן  אחד , במקום ערימה שם ולעשות לשדה,
שדהו את שמזבל בו יחשדו  ולכן אותו , מפזרים כך  ואחר ערימות, ערימות בשדה
אותה  לצורך  לזבל  שרגילים הזמן  שעבר שלאחר ללמד , באה משנתנו – בשביעית.
במוצאי השדה זיבול לצורך בערימות שם ולצברו לשדהו הזבל להוציא מותר שנה,

שביעית.

úBztLàì íéìáæ ïéàéöBî éúîéàî בשביעית מותר זמן מאיזה – ÅÅÈÇÄÄÀÈÄÀÇÀÇ
בערימות, היינו ב"אשפתות", שם לצברו כדי  לשדהו  זבלים להוציא

השמינית? השנה äãBáòלצורך éãáBò e÷ñôiMî שנכרים משעה – ÄÆÄÀÀÀÅÂÈ
השביעית, השנה לצורך  שדותיהם את לעבוד  יפסקו  עבירה עוברי או

"משיפסקו  גורסים: dxiarויש  ixaer";(ברטנורא)øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄ
בשדה  הזבל  את צוברים שאין יודעים הכל עבודה, עובדי  שמשפסקו –
זבלים  להוציא הזמן מאותו  מותר  ולכן  הבאה, השנה לצורך אלא

Búnä÷לאשפתות. LáéiMî :øîBà äãeäé éaø,הזבל היינו  – ÇÄÀÈÅÄÆÄÇÇÈ
הפירות את "ממתק" משייבשו (ר"ש );שהוא פירוש : מובא ובערוך

"סגי בלשון  "מתוק" הנקראות המרות הדלועים והן  השדה, פקועות

שבשדה בבקיעים המים משייבשו  מפרשים: ויש (ירושלמי),נהור ".

הכתוב שם על "מתוק" לג):ונקראים כא , נחל ".(איוב  רגבי  לו  "מתקו

ליחלוחם וכלה המתוקים העשבים משייבשו מבארים: אלבק).ויש (ר "ח

בשדה  עובדים אין  שוב המתוק משייבש יהודה, רבי לדעת מקום מכל

בשב  מאז מותר ולכן  זו , שנה בשדה לצורך הזבל את לצבור יעית
øL÷iMîבערימות. :øîBà éñBé éaøעד שיתייבש המתוק, – ÇÄÅÅÄÆÄÀÙ

דבריהם  "קרובים ברייתא: מובאת ובירושלמי קשרים. כמיני בו  שייעשו
שווים". להיות

ב ה נ ש מ ר ו א ב

מותר  זבל  ערימות כמה ללמדנו, באה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו
שיעור  ומהו  לאשפתות, הזבלים להוציא שמותר בזמן  בשדהו  לעשות בשביעית

הערימות.

ïéìaæî änk ãò ומהו לאשפתות, להוציא מותר זבלים כמה – ÇÇÈÀÇÀÄ
בשביעית? שדהו כמזבל נראה יהא שלא האשפתות, GLשיעור ãòL ÇÈ

GLäàñ úéáì úBztLà L חמישים שהוא סאה, בית של לשטח – ÈÇÀÇÀÅÀÈ
ערימות, היינו  אשפתות, שלש עד  מוציאים אמה, חמישים ìLÆעל

úBìtLî øNò øNò,משפלות עשר של  לפחות היא ערימה שכל – ÆÆÆÆÇÀÅ
זבלים, בהן שמוציאים קופות עשר  Cúìהיינו Cúì ìL קופה וכל – ÆÆÆÆÆ

= והכור כור, חצי הוא (לתך  סאה עשרה חמש היינו  לתך, של  היא

סאה. וחמישים מאה זבל ערימת כל נמצאת סאה). 30ìò ïéôéñBîÄÄÇ
úBìtLnä אלא אחת, בערימה משפלות מעשר  יותר  לתת יכולים – ÇÇÀÅ

בשביעית, כמזבל ייראה שלא משפלות מעשר  פחות לתת שאסרו
úBztLàä ìò ïéôéñBî ïéàå אשפתות משלש  יותר  לעשות אסור  – ÀÅÄÄÇÈÇÀÇ

שדהו . כמזבל  שנראה מפני סאה, óàלבית :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÇ
úBztLàä ìòאחד במקום גדולה ערימה ויש  שהואיל  מוסיפים, – ÇÈÇÀÇ

שדהו. כמזבל נראה זה oerny.אין  iaxk dkld oi`e

i y i n g m e i
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רבי בדברי ברישא ממשיכה והיא מזבלין", כמה "עד ללמד מוסיפה זו משנה

הקודמת. המשנה בהם שמסתיימת שמעון,

GL eäãN úà íãà äNBòGL Läàñ úéáì úBztLà L– ÆÈÈÆÈÅÈÈÇÀÇÀÅÀÈ
באה  שמשנתנו  מבואר , בירושלמי הקודמת. במשנה לעיל שבארנו  כמו 

דווקא  להיות צריכות האשפתות אין שמעון  רבי שלדעת כאן להשמיע
קטנות, יותר  אשפתות לעשות גם מותר  אלא משפלות, עשר  עשר של

משפלות. משלש פחות מהן אחת בכל  יהא שלא ïkîובלבד  øúéÈÅÄÅ
הן  האשפתות שאם הירושלמי) (לפי  כלומר אשפתות, משלש  יותר  –

סאה, לבית אשפתות שלש על  להוסיף בא והוא –áéöçîקטנות, ÇÂÄ
ה"חצובה" רגלי בצורת האשפתות את מניח owpw,כלומר  ly qiqa)

,(milbx daxd oaישרה בשורה טוב").ולא יום  גורסים:("תוספות  ויש 
,"xzen okn xzi" הנכונה הגירסה שזו  טוב" יום "תוספות בעל  וכותב

ופירוש שלהלן ). ו  ממשנה לכאן  "מחציב" תיבת שנשתרבבה (ויתכן

לבית  אשפתות שלש  על להוסיף מותר שמעון  רבי שלדעת הדברים,
תיבת לא גורסים שאין ויש  קטנות). כשהן (אפילו ולא "aivgn"סאה

zialאלא"xzen",תיבת zezty` yly yly edcy z` mc` dyer"
;okn xzi ,d`qïBòîL éaø éøác–דברי מפרשת שמשנתנו  כלומר ÄÀÅÇÄÄÀ

אומר : שמעון  "רבי הקודמת: המשנה בסוף ששנינו  שמה שמעון , רבי
היינו האשפתות", על אדםאף ואף שעושה אשפתות שלש  שלש בשדה

מכן. oernyיתר  iax ixac o`k epyipe.דלקמן חכמים דברי íéîëçåÇÂÈÄאגב
ïéøñBà,סאה לבית אשפתות שלש  על להוסיף –÷éîòiL ãò ÀÄÇÆÇÂÄ

GLäL,טפחים שלושה עמוק בבור האשפתות את שיתן  –ãò Bà ÀÈÇ
GL déaâiLäL הקרקע משאר  גבוה שהוא מקום על  אותן  שיתן  – ÆÇÀÄÇÀÈ

אלא  שדהו  את לזבל  מתכוון  שאינו  ניכר שיהא כדי טפחים, שלושה
הזבל . את øöBàלצבור Bìáæ úà íãà äNBò את לצבור מותר  – ÆÈÈÆÄÀÈ

יש אם ואפילו גדולה אחת בערימה הזבל  שלשכל  משיעור  יותר בה
øñBàאשפתות. øéàî éaø,גדולה אחת ערימה לעשות –ãò ÇÄÅÄÅÇ

GL ÷éîòiLGL déaâiL ãò Bà ,äLäL שבארנו כמו  טפחים, – ÆÇÂÄÀÈÇÆÇÀÄÇÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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GL déaâiL ãò BàäL.èòî øác Bì äéä,éñBîCìBäå åéìò ó.äéøæò ïa øæòìà éaøøñBà,GL ÷éîòiL ãòäL, ©¤©§¦©§¨¨¨¨¨ª¨¦¨¨§¥©¦¤§¨¨¤£©§¨¥©¤©£¦§¨
GL déaâiL ãò BàäL,òìqä ìò ïziL ãò Bà. ©¤©§¦©§¨©¤¦¥©©¤©

„eäãN úà øiãîä–íéúàñ úéáì øäñ äNBò,GL ø÷Bòúéòöîàä úà çépîe úBçeø L,úéa øiãî àöîð ©§©¥¤¨¥¤©©§¥¨©¦¥¨©¦©¤¨¤§¨¦¦§¨§©¥¥
ïéàñ úòaøà.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ïéàñ úðBîL úéa.ïéàñ úòaøà úéa eäãN ìk äúéä–äpnî øiLî ©§©©§¦©¨¦§¤©§¦¥¥¥§©§¦¨§¨¨¨¥¥©§©©§¦§©¥¦¤¨

úö÷î,ïéòä úéàøî éðtî,ïúBðå øäqä ïî àéöBîeïéìaæîä Cøãk eäãN CBúì. ¦§¨¦§¥©§¦¨©¦¦¦©©©§¥§¨¥§¤¤©§©§¦
‰eäãN CBúì älçza áöçî íãà çzôé àG,GL Ba eéäiL ãòúBiaøî L,GL ïäLGL ìò LLGL íeø ìòL, ¦§©¨¨©§¥©§¦¨§¨¥©¤¦§¨ª§¦¤¥¨©¨©¨

íéðáà òáLå íéøNò ïøeòL. ¦¨¤§¦§¤©£¨¦

.xve` elaf z` mc`éñåäìå úçà äôùà íúåà úåùòì ìåëé úåìôùî íéùìù ìù úåôùà 'â íúåàøúåé øåñàã éëéä éë àîéú àìã ,äöøéù åîë íäéìò ó
:'à íå÷îá úåôùà 'â øåòéùî øúåé øåñà éîð éëä äàñ úéáì úåôùà 'âî.xqe` n"x,øåòéùëá ìáà .î"ø øñà ãáìá øåòéùëî øúåéáã çëåî éîìùåøéá

:î"øë äëìä ïéàå .ù"ë àì 'à íå÷îá øúåî úåîå÷î 'âá àúùä.hren xac el didèòî åúåà àéöåî ìéòì ùøåôîä øåòéùë 'à íòôá àéöåäì åì ïéàù
éñåîå:êìåäå åéìò ó.xqe` dixfr oa `"xàîùåà úçàë úåìôùî øùò àéöåéù ãò åäãù ìáæîë äàøðå øúåé ìáæ åì äéäé àìdiabi e` 'b winriy cr
.'b:äòéøæì éåàø åðéàù òìñä ìò åðúð íà ïëå ìáæîë éæçéî àì äãùä øàùî äðåùî íå÷î åúåàù ïåéëù
c.edcy xiicndúåôùàì ìáæä ñéðëäì åúòãå äæ ïéðòá åäãù ìáæì ïéåëúî åðéàå íù àìà åéúåîäá ãéîòäì éåðô íå÷î åì ïéàù ,úåîäá ìù øéã ïåùì

:ë"çà.xdq:ïàöä áéáñ äöéçî ìù ó÷éä ,øçñ åîë.zegex 'b xwerúéòöîà ìù [øçà] ãöì ïô÷åæå úåçåø ùìù øçñä ïî ø÷åò ìáæ øçñä úàìîúðùë
:ïøîàãë äàñ úéáì úåôùà 'â åäãù êåúá úåôùà äùåòå ,íéúàñ úéá ïë åîë íù øééãîå.mi`q zrax` zia xiicn `vnpäöéçî ìù äæ ãöî íéúàñ

:ïéåëúî åäãù øééãì åøîàé àìù àì éôè ìáà ,úåôùà äðîî äùòéù íãå÷ ïéàñ 'ã úéá øééãì éøùã ïéúéðúî ïðéòîùàå .[øçà] ãöî íéúàñå úéòöîà
.oird zi`xn iptn:øçñ äìåë úà äùåò íà åäãù ìáæì ïéåëúîë äàøð àäé àìù.oilafnd jxck:â"áùøë äëìä ïéàå .äàñ úéá ìëì úåôùà 'â

d.avgnï÷úì øîåà äàåøäù ,úéòéáùá äìçúá åúåà ïéçúåô ïéà äàøð äéä àìå øôò äñåëî äéä íà .ïéðáì íéðáà åðîî ïéáöåçù åäãù êåúá íå÷î
:ïéðáì íéðáàä àéöåäì àìå åëåúá òåøæì éãë äùåò àåä åäãù.zeiaxen yly ea `diy crúåøåù ùìù úéòéáù íãå÷ áöçî åúåàî íéàøðå íéìâð åéäéù

`xephxa yexit

מכשיעור ביותר אלא אוסר מאיר  רבי שאין מוכח, ובירושלמי  לעיל ;
משפלות  שלושים היינו  אשפתות, שלש בשיעור  אבל אשפתות, שלש 

שכן . כל  לא אחד  במקום להניחו, מותר  מקומות בשלושה אם זבל,
.xi`n iaxk dkld oi`eèòî øác Bì äéä בו שאין זבל, מעט – ÈÈÈÈËÈ

למעלה, ששנינו השיעורים את לשדה להוציא åéìòכדי óéñBîÄÈÈ
CìBäå מעט מעט עליו מוסיף כך  ואחר לו , שיש  המעט את מוציא – ÀÅ

בפעם  השיעור כל את להוציא צריך שאינו לכשיעור , שמצטרף עד 
øñBàאחת. äéøæò ïa øæòìà éaø שנראה מעט, מעט להוציא – ÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅ

שדהו , GLכמזבל  ÷éîòiL ãòGL déaâiL ãò Bà ,äLäL– ÇÆÇÂÄÀÈÇÆÇÀÄÇÀÈ
לזבל , עכשיו  מתכוון  שאינו  שניכר  ïziLטפחים, ãò Bà את – ÇÆÄÅ

òìqäהזבל , ìò.לזריעה ראוי  שאינו  – ÇÇÆÇ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

לצאנו דיר  כמין שדהו בתוך לעשות לו  מותר  צאנו, להעמיד  נוח מקום לו שאין  מי 
"דיור". הנקרא והוא לשם, צאנו  ומכניס מסויים שטח שגודר דהיינו  בשביעית,
כיון מותר , מקום מכל לו , נוח והדבר  זו  בדרך  שדהו  מזבל שצאנו  פי על  ואף
שמותר  השטח שיעור מהו ללמד , באה משנתנו  שם. צאנו  להעמיד כוונתו שעיקר

ל"דיור". לגדרו 

eäãN úà øiãîä,בשביעית לצאנו  דיר  כמין שדהו העושה – ÇÀÇÅÆÈÅ
מאליה, מזדבלת השדה øäñונמצאת äNBò:גורסים ויש –,xgq ÆÇÇ

מחיצות, גדור מקום íéúàñהיינו úéáì,סאתים בית של לשטח – ÀÅÈÇÄ
אמה, חמישים על מאה GLהיינו  ø÷BòúBçeø L משנתמלא – ÅÈ

רוחות, שלש של המחיצות את ממנו  עוקר  זבל úàהסהר  çépîeÇÄÇÆ
úéòöîàä המחיצה של האחר בצד  המחיצות שלש את שמעמיד  – ÈÆÀÈÄ

ונמצאת  סאתיים, לבית שני  סהר  עושה הוא כך ידי  ועל  הרביעית,
כאן  נקראת היא מכאן  הסהרים; שני באמצע הרביעית המחיצה

ïéàñ"האמצעית". úòaøà úéa øiãî àöîð שבאה כלומר  – ÄÀÈÀÇÅÅÇÀÇÇÀÄ
(כ 3400ֿ סאים ארבעת בית בשביעית לדייר  שמותר  להשמיענו , המשנה
לזבל כדי שדייר  יאמרו  שלא אסור , מכן יותר  אבל מרובעים); מטרים

ïéàñשדהו . úðBîL úéa :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø– ÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÅÀÇÀÄ
סאתיים  לבית ולא סאים, שמונה לבית סהר בתחילה לעשות מותר

כדברי סאתיים לבית סהר עושה בתחילה שאמנם מפרשים ויש  בלבד.
סהר כך אחר שעושה אלא קמא, שלתנא וצד  צד  מכל סאתיים לבית

האמצעי. הסהר מלבד  סאין שמונת בית מדייר ונמצא האמצעי, הסהר 
.l`ilnb oa oerny oaxk dkld oi`eúòaøà úéa eäãN ìk äúéäÈÀÈÈÈÅÅÇÀÇÇ

ïéàñאלא השדה, כל  את מדייר אינו –úö÷î äpnî øiLî– ÀÄÀÇÅÄÆÈÄÀÈ
פנוי , ïéòäמקום úéàøî éðtî מתכוון שהוא יחשדוהו  שלא – ÄÀÅÇÀÄÈÇÄ

שדהו, øäqäלזבל ïî àéöBîeהסהר שנתמלא שלאחר כלומר – ÄÄÇÇÇ
משם, מוציאו  הוא הרי ïéìaæîäזבל , Cøãk eäãN CBúì ïúBðåÀÅÀÈÅÀÆÆÇÀÇÀÄ

ששנינו  כמו  סאה, לבית אשפתות שלש  שלש של  השיעור  לפי  –
הרמב"ם  אבל המשנה. מפרשי רוב פירשו  כך  – הקודמות. במשניות

ד):כותב ב, שמיטה  צאן (הל' של  הסהר  מן זבל להוציא לאדם "מותר 
אם  הרמב"ם שלדעת כלומר  זבל ", מכניסי  כל כדרך שדהו  לתוך  ונותן 

שמשנתנו  אלא מותר, הוא הרי  הסהר בתוך הזבל  את להשאיר  רוצה
בשביעית  לשדהו  מחצרו  זבל אדם שמוציא שכשם להשמיע, באה

בשדהו  ולהניחו הסהר  מן  להוציא גם הוא רשאי כך  המזבלים, כדרך
ומבאר הרמב"ם על  שמשיג שם הראב"ד  השגות (עיין  המזבלים כדרך

לעיל ). שבארנו כמו משנתנו

i y y m e i
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לבניין אבנים מהן לחצוב השדה בעל ורוצה סלעים בה שיש  בשדה דנה משנתנו
החיצוב, בעבודת בשביעית לעסוק לו  מותר אופן באיזה דומה, אחרת למטרה או 

בשביעית. שדהו  כמתקן ייראה שלא

eäãN CBúì älçza áöçî íãà çzôé àG לו שיש מי  – ÄÀÇÈÈÇÀÅÇÀÄÈÀÈÅ
avgn לא לבניין, אבנים ממנו שחוצבים סלע היינו  שדהו , בתוך 

מערב  ממנו חצב לא אם מהסלע, אבנים לחצוב בשביעית יתחיל 

Baשביעית, eéäiL ãò,במחצב –GLúBiaøî L שורות שלש  – ÇÆÄÀÈËÀÄ
זו, גבי על  GLזו ïäLGL ìò LL,אמות –GL íeø ìòL– ÆÅÈÇÈÇÈ

לפחות  ממנו  לחצוב שאפשר עד גדול הוא שהסלע כלומר  אמות,

אמות  שלש  הן  כאחת שכולן זו, גבי  על  זו  אבנים של  שורות שלש 
אמות, שלש של  בגובה רוחב אמות שלש  על  íéøNòאורך ïøeòLÄÈÆÀÄ

íéðáà òáLå אמה היא אבן שכל  אבנים, תשע שורה בכל  – ÀÆÇÂÈÄ
רואים  הכל זה שיעור  שבכגון אמה), ברום אמה על (אמה מעוקבת

בשביעית; שדהו  מתקן שהוא בו  יחשדו ולא לבניין , אבנים שחוצב
כמבואר אבנים, ושבע עשרים של  שיעור  כדי במחצב אין אם אבל 

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂíéðL íéðL éBàOî ìL íéðáà øNò Ba LiL øãb,eìèpé elà éøä.íéçôè äøNò øãb øeòL.ïkî úBçt– ¨¥¤¤¤¤£¨¦¤©§§©¦§©¦£¥¥¦¨¥¦¨¥£¨¨§¨¦¨¦¥
) ávçîאחר áöçî,çôè):נוסח õøàäî úBçt ãò BîîBâå.íéøeîà íéøác äna?BlL CBzî,Bøáç ìL CBzî ìáà, §©¥©§¥§§©¨¥¨¨¤¤©©¤§¨¦£¦¦¤£¨¦¤£¥

ìhé äöBø àeäM äî.íéøeîà íéøác äna?úéòéáL áøòî Ba ìéçúä àHL ïîæa,áøòî Ba ìéçúä íà ìáà ©¤¤¦Ÿ©¤§¨¦£¦¦§©¤¦§¦¥¤¤§¦¦£¨¦¦§¦¥¤¤
úéòéáL,ìèBð äöBø àeäM äî. §¦¦©¤¤¥

ÊäLøçnä ïúòæòfL íéðáà,elbúðå úBqëî eéäL Bà–íéðL íéðL éBàOî ìL íézL ïäa Lé íà,éøä £¨¦¤¦§§¨©©©£¥¨¤¨§ª§¦§©¦¥¨¤§©¦¤©§§©¦§©¦£¥
eìèpé elà.eäãN úà ìwñîä,õøàa úBòâBpä úà çépîe úBðBéìòä úà ìèBð.ìL ìb Bà úBøBøö ìL øbøb ïëå ¥¦¨¥©§©¥¤¨¥¥¤¨¤§©¦©¤©§¨¨¤§¥©§©¤§©¤

íéðáà–õøàa úBòâBpä úà çépîe úBðBéìòä úà ìèBð.L÷ Bà òìñ ïäézçz Lé íà,eìèpé elà éøä. £¨¦¥¤¨¤§©¦©¤©§¨¨¤¦¥©§¥¤¤©©£¥¥¦¨¥

ïëå ,'â íåøá äîà ìò äîà àåä ïáà ìëù íéðáà 'è íù åàöîðù ,úåîà ùìù íåøá áçåø úåîà ùìùå êøåà úåîà ùìù íäî äøåù ìëù ,íéðáà ìù
:åäãù ï÷úì àìå íàéöåî àåä ïéðáì íéðáà êøåöìù øëéð éëäáå ,úåøåù ùìùì íéðáà æ"ë éøä äøåùå äøåù ìëá

e.mipy mipy ie`yn ly:íãà éðá éðù éåàùî ïäî úçà ìëá ùéù.elhpi el` ixdåîå÷î úåùòì øãâä äðôîë éæçúî àìå ïäáù úåðè÷ä åìéôàå ïìë
:äãù.avgn o`kn zegt:äòéøæì éåàø àäé àìù éãë çôè õøàá òìñä ïî çéðîå åîîåâ àìà åìåë åìèåð åðéàå.mixen` mixac dnaçúôé àìã éàä

:åîîåâã éàäå áöçî.lehi dvex `edy dnáøòî ìåèéì ìéçúä íà äãù ï÷úîë éæçéî àì éîð åìùá åìéôàå àåä äéãéã åàìã ïåéë äãù ï÷úîë éæçéî àìã
:úéòéáù

f.dyixgnd ozrfrfy:ïúòæòæ åìéàë éåä ïòæòæì äãéúòù àìà ïúòæòæ àì åìéôàå.elhpi el` ixd:íéúù íúåà áâà ïìåë.edcy lwqndíéðáàä ÷ìñîù
ïáàî åì÷ñ ïåùì ,äãùä ïî(áñ äéòùé):z` gipne.ux`a zerbepd zepezgzd:äãù ï÷úîë éæçî àì â"äëáã.zexexv ly xibxbíéðáà ìù ìâ

:úåðè÷.yw e` rlq odizgz yi m`:äòéøæì éåàø íå÷îä ïéàã ïåéë ï÷úîë éæçî àì

`xephxa yexit

סובר, שהרואה בשביעית, החיצוב בעבודת להתחיל  לו  אסור לעיל ,
אסור שהוא שדהו, את לסקל כדי  אלא זו עבודה עושה שאינו 

בשביעית.

כפשוטה משנתנו  mbבארנו yxtn oke ;ifpky` sqei 'x mya "dnly zk`ln" it lr)
(y"yxdבמשנתנו שמדובר הר "ש), פי (על מבארים המשנה מפרשי  רוב אבל .

בתחילה  אותו  יפתח שלא ללמדנו המשנה ובאה עפר , מכוסה שהיה בסלע
שלא  אבנים, ממנו ולחצוב לגלותו כדי  בשדהו  יחפור  שלא כלומר בשביעית,
היה  כן  אם אלא בשביעית, לזריעה לתקנה כדי בשדהו עודר שהוא יאמרו 

ממנו לחצוב כדי  שביעית לפני מחצב מאותו ומגולה mdyפתוח zeiaxen yly
,yly mexa yly lr yly שלש היא מהן אחת שכל אבנים שורות שלש כלומר

אמות, שלש ברום רוחב אמות שלש על  אורך `mipa,אמות raye mixyr oxeriy
אמה על  אמה היא אבן שכל  l`xyi")היינו zx`tz" ;`xephxa) zen` yly mexa.

בשביעית מחצב אדם יפתח שלא מפרש, aevglוהרמב"ם ligzd ok m` `l`
,mipa` raye mixyr epnn avg xake ,ziriay iptl אמה על  אמה מהן  אחת שכל

החיצוב  בעבודת להמשיך  לו  מותר זה שבכגון  מזו , גדולות או אמה, ברום
e)בשביעית ,a laeie dhiny 'ld ,m"anxdl zeipynd yexit).
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בשביעית. מהשדה אבנים של  גדר בסילוק דנה זו  משנה

øãb,בשדה העומד –íéðL éBàOî ìL íéðáà øNò Ba LiL ÈÅÆÆÆÆÂÈÄÆÇÀÀÇÄ
íéðL,אדם בני שני משא כדי היא אבן  שכל  –eìèpé elà éøä ÀÇÄÂÅÅÄÈÅ

שבהן , הקטנות ואפילו  הגדר, אבני כל  את בשביעית ליטול מותר  –
את  ולתקן מאבנים המקום את לפנות כדי  נוטלן  שאינו  שניכר לפי

לאבנים. צריך  שהוא מפני אלא øãbהשדה øeòL גבהו שיעור – ÄÈÅ
שלמעלה, הדין  בו שנוהג גדר  íéçôèשל  äøNò סנטימטרים 96) – ÂÈÈÀÈÄ

ïkîבערך ). úBçt שאין או  טפחים, עשרה גבוה אינו הגדר אם – ÈÄÅ
אדם בני שני  משא של האבנים שאין או  אבנים, עשר  (רמב"ם ),בו

) ávçî: אחר BîîBâåנוסח ,(áöçîהגדר כל  את נוטל  אינו – ÀÇÅÇÀÅÀÀ
אבנים, ממנו ועוקר חוצב çôèאלא õøàäî úBçt ãòכלומר – ÇÈÅÈÈÆÆÇ

לזריעה. ראוי  המקום יהא שלא הארץ, פני על  טפח הגדר  מן  שמניח

מפרשים: דינו avgnיש – המשנה) בנוסח שבסוגרים הניקוד (כפי ©§¥
כולו , נוטל אינו  במחצב שגם ללמדנו באה שהמשנה כלומר  כמחצב,

פח  עד גוממו טפחאלא מהארץ הפיסקה (ר"ש ).ות שכל  מפרשים, ויש 
ששנינו  גדר  על וגם הקודמת במשנה ששנינו  מחצב על גם מוסבה

אחד בכל ששנינו  מהשיעור פחות בגדר  או במחצב יש שאם כאן ,
במחצב,avgnמהם, –ennebe,בגדר –gth ux`dn zegt cr תוספות")

שם "). íéøeîàאנשי íéøác äna מהארץ פחות עד שגוממו  – ÇÆÀÈÄÂÄ
BlLטפח? CBzîליטול בא והוא שדהו  בתוך  עומד  שהגדר – ÄÆ

ממנו, Bøáçאבנים ìL CBzî ìáà,חבירו שדה מתוך  –äî ÂÈÄÆÂÅÇ
ìhé äöBø àeäM שדה לתקן  מתכוון שהוא בו  יחשדו לא שהרי  – ÆÆÄÙ

íéøeîàחבירו . íéøác äna,אבנים ליטול אסור שלו  שמתוך  – ÇÆÀÈÄÂÄ
שגוממו? או  לעיל, ששנינו כשיעורים בגדר  יש  כן אם ïîæaÄÀÇאלא

úéòéáL áøòî Ba ìéçúä àHL אבנים ליטול התחיל  שלא – ÆÄÀÄÅÆÆÀÄÄ
שביעית, לפני äîמהגדר  ,úéòéáL áøòî Ba ìéçúä íà ìáàÂÈÄÄÀÄÅÆÆÀÄÄÇ
ìèBð äöBø àeäMלארץ עד  וגומם בשביעית, רוב (רמב"ם).– אבל  ÆÆÅ

מבארים: המשנה `mixenמפרשי  mixac dna מחצב יפתח שלא –

טפח? מהארץ פחות עד  ושגוממו elyבתחילה jeznכלומר וכו ',
הקודמת  המשנה של ההלכה על  גם הסיפא מוסבה זה פירוש  שלפי 

ישראל"). "תפארת  ברטנורא ; רא"ש; (ר"ש ;
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בשביעית. מהשדה אבנים סילוק בדין ממשיכה משנתנו 

äLøçnä ïúòæòfL íéðáà, עדיין זעזעתן לא ואפילו  ממקומן; – ÂÈÄÆÄÀÀÈÇÇÇÂÅÈ
זעזעתן  כאילו  דינן  לזעזען , המחרשה שעתידה Bà(ירושלמי),אלא

elbúðå úBqëî eéäL,ונתגלו בעפר  מכוסות שהיו  אבנים –íà ÆÈÀËÀÄÀÇÄ
íézL ïäa Lé,אבנים שתי –íéðL íéðL éBàOî ìLשכל – ÅÈÆÀÇÄÆÇÀÀÇÄÀÇÄ

לבניין , שלוקחים האבנים כמו אדם, בני שני  של משא כדי היא אבן
eìèpé elà éøä.אלו שתיים אגב האבנים כל ליטול מותר –ìwñîä ÂÅÅÄÈÅÇÀÇÅ

eäãN úàלאבנים צריך  שהוא מפני משדהו אבנים המפנה (רמב"ם ),– ÆÈÅ
úBðBéìòä úà ìèBð,העליונות האבנים את –úBòâBpä úà çépîe ÅÆÈÆÀÇÄÇÆÇÀ

õøàaניכר זה שבכגון  בקרקע, הנוגעות התחתונות האבנים את – ÈÈÆ
מפני אלא השדה את לתקן כדי  העליונות האבנים את נוטל שאינו 

לאבנים. צריך úBøBøöשהוא ìL øbøb ïëå אבנים של קטן  גל  – ÀÅÇÀÇÆÀ
íéðáàקטנות, ìL ìb Bà,גדולות –çépîe úBðBéìòä úà ìèBð ÇÆÂÈÄÅÆÈÆÀÇÄÇ

õøàa úBòâBpä úà. לעיל שבארנו מהטעם –zçz Lé íàïäé ÆÇÀÈÈÆÄÅÇÀÅÆ
L÷ Bà òìñ,לזריעה ראוי  המקום ואין הואיל  –eìèpé elà éøä ÆÇÇÂÅÅÄÈÅ

האבנים, נטילת לאחר שגם כיון שדהו , כמתקן  נראה שאינו  כולן, –
מתוקנת. השדה אין עדיין

izdw - zex`ean zeipyn
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GL déaâiL ãò BàäL.èòî øác Bì äéä,éñBîCìBäå åéìò ó.äéøæò ïa øæòìà éaøøñBà,GL ÷éîòiL ãòäL, ©¤©§¦©§¨¨¨¨¨ª¨¦¨¨§¥©¦¤§¨¨¤£©§¨¥©¤©£¦§¨
GL déaâiL ãò BàäL,òìqä ìò ïziL ãò Bà. ©¤©§¦©§¨©¤¦¥©©¤©

„eäãN úà øiãîä–íéúàñ úéáì øäñ äNBò,GL ø÷Bòúéòöîàä úà çépîe úBçeø L,úéa øiãî àöîð ©§©¥¤¨¥¤©©§¥¨©¦¥¨©¦©¤¨¤§¨¦¦§¨§©¥¥
ïéàñ úòaøà.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ïéàñ úðBîL úéa.ïéàñ úòaøà úéa eäãN ìk äúéä–äpnî øiLî ©§©©§¦©¨¦§¤©§¦¥¥¥§©§¦¨§¨¨¨¥¥©§©©§¦§©¥¦¤¨

úö÷î,ïéòä úéàøî éðtî,ïúBðå øäqä ïî àéöBîeïéìaæîä Cøãk eäãN CBúì. ¦§¨¦§¥©§¦¨©¦¦¦©©©§¥§¨¥§¤¤©§©§¦
‰eäãN CBúì älçza áöçî íãà çzôé àG,GL Ba eéäiL ãòúBiaøî L,GL ïäLGL ìò LLGL íeø ìòL, ¦§©¨¨©§¥©§¦¨§¨¥©¤¦§¨ª§¦¤¥¨©¨©¨

íéðáà òáLå íéøNò ïøeòL. ¦¨¤§¦§¤©£¨¦

.xve` elaf z` mc`éñåäìå úçà äôùà íúåà úåùòì ìåëé úåìôùî íéùìù ìù úåôùà 'â íúåàøúåé øåñàã éëéä éë àîéú àìã ,äöøéù åîë íäéìò ó
:'à íå÷îá úåôùà 'â øåòéùî øúåé øåñà éîð éëä äàñ úéáì úåôùà 'âî.xqe` n"x,øåòéùëá ìáà .î"ø øñà ãáìá øåòéùëî øúåéáã çëåî éîìùåøéá

:î"øë äëìä ïéàå .ù"ë àì 'à íå÷îá øúåî úåîå÷î 'âá àúùä.hren xac el didèòî åúåà àéöåî ìéòì ùøåôîä øåòéùë 'à íòôá àéöåäì åì ïéàù
éñåîå:êìåäå åéìò ó.xqe` dixfr oa `"xàîùåà úçàë úåìôùî øùò àéöåéù ãò åäãù ìáæîë äàøðå øúåé ìáæ åì äéäé àìdiabi e` 'b winriy cr
.'b:äòéøæì éåàø åðéàù òìñä ìò åðúð íà ïëå ìáæîë éæçéî àì äãùä øàùî äðåùî íå÷î åúåàù ïåéëù
c.edcy xiicndúåôùàì ìáæä ñéðëäì åúòãå äæ ïéðòá åäãù ìáæì ïéåëúî åðéàå íù àìà åéúåîäá ãéîòäì éåðô íå÷î åì ïéàù ,úåîäá ìù øéã ïåùì

:ë"çà.xdq:ïàöä áéáñ äöéçî ìù ó÷éä ,øçñ åîë.zegex 'b xwerúéòöîà ìù [øçà] ãöì ïô÷åæå úåçåø ùìù øçñä ïî ø÷åò ìáæ øçñä úàìîúðùë
:ïøîàãë äàñ úéáì úåôùà 'â åäãù êåúá úåôùà äùåòå ,íéúàñ úéá ïë åîë íù øééãîå.mi`q zrax` zia xiicn `vnpäöéçî ìù äæ ãöî íéúàñ

:ïéåëúî åäãù øééãì åøîàé àìù àì éôè ìáà ,úåôùà äðîî äùòéù íãå÷ ïéàñ 'ã úéá øééãì éøùã ïéúéðúî ïðéòîùàå .[øçà] ãöî íéúàñå úéòöîà
.oird zi`xn iptn:øçñ äìåë úà äùåò íà åäãù ìáæì ïéåëúîë äàøð àäé àìù.oilafnd jxck:â"áùøë äëìä ïéàå .äàñ úéá ìëì úåôùà 'â

d.avgnï÷úì øîåà äàåøäù ,úéòéáùá äìçúá åúåà ïéçúåô ïéà äàøð äéä àìå øôò äñåëî äéä íà .ïéðáì íéðáà åðîî ïéáöåçù åäãù êåúá íå÷î
:ïéðáì íéðáàä àéöåäì àìå åëåúá òåøæì éãë äùåò àåä åäãù.zeiaxen yly ea `diy crúåøåù ùìù úéòéáù íãå÷ áöçî åúåàî íéàøðå íéìâð åéäéù

`xephxa yexit

מכשיעור ביותר אלא אוסר מאיר  רבי שאין מוכח, ובירושלמי  לעיל ;
משפלות  שלושים היינו  אשפתות, שלש בשיעור  אבל אשפתות, שלש 

שכן . כל  לא אחד  במקום להניחו, מותר  מקומות בשלושה אם זבל,
.xi`n iaxk dkld oi`eèòî øác Bì äéä בו שאין זבל, מעט – ÈÈÈÈËÈ

למעלה, ששנינו השיעורים את לשדה להוציא åéìòכדי óéñBîÄÈÈ
CìBäå מעט מעט עליו מוסיף כך  ואחר לו , שיש  המעט את מוציא – ÀÅ

בפעם  השיעור כל את להוציא צריך שאינו לכשיעור , שמצטרף עד 
øñBàאחת. äéøæò ïa øæòìà éaø שנראה מעט, מעט להוציא – ÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅ

שדהו , GLכמזבל  ÷éîòiL ãòGL déaâiL ãò Bà ,äLäL– ÇÆÇÂÄÀÈÇÆÇÀÄÇÀÈ
לזבל , עכשיו  מתכוון  שאינו  שניכר  ïziLטפחים, ãò Bà את – ÇÆÄÅ

òìqäהזבל , ìò.לזריעה ראוי  שאינו  – ÇÇÆÇ
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לצאנו דיר  כמין שדהו בתוך לעשות לו  מותר  צאנו, להעמיד  נוח מקום לו שאין  מי 
"דיור". הנקרא והוא לשם, צאנו  ומכניס מסויים שטח שגודר דהיינו  בשביעית,
כיון מותר , מקום מכל לו , נוח והדבר  זו  בדרך  שדהו  מזבל שצאנו  פי על  ואף
שמותר  השטח שיעור מהו ללמד , באה משנתנו  שם. צאנו  להעמיד כוונתו שעיקר

ל"דיור". לגדרו 

eäãN úà øiãîä,בשביעית לצאנו  דיר  כמין שדהו העושה – ÇÀÇÅÆÈÅ
מאליה, מזדבלת השדה øäñונמצאת äNBò:גורסים ויש –,xgq ÆÇÇ

מחיצות, גדור מקום íéúàñהיינו úéáì,סאתים בית של לשטח – ÀÅÈÇÄ
אמה, חמישים על מאה GLהיינו  ø÷BòúBçeø L משנתמלא – ÅÈ

רוחות, שלש של המחיצות את ממנו  עוקר  זבל úàהסהר  çépîeÇÄÇÆ
úéòöîàä המחיצה של האחר בצד  המחיצות שלש את שמעמיד  – ÈÆÀÈÄ

ונמצאת  סאתיים, לבית שני  סהר  עושה הוא כך ידי  ועל  הרביעית,
כאן  נקראת היא מכאן  הסהרים; שני באמצע הרביעית המחיצה

ïéàñ"האמצעית". úòaøà úéa øiãî àöîð שבאה כלומר  – ÄÀÈÀÇÅÅÇÀÇÇÀÄ
(כ 3400ֿ סאים ארבעת בית בשביעית לדייר  שמותר  להשמיענו , המשנה
לזבל כדי שדייר  יאמרו  שלא אסור , מכן יותר  אבל מרובעים); מטרים

ïéàñשדהו . úðBîL úéa :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø– ÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÅÀÇÀÄ
סאתיים  לבית ולא סאים, שמונה לבית סהר בתחילה לעשות מותר

כדברי סאתיים לבית סהר עושה בתחילה שאמנם מפרשים ויש  בלבד.
סהר כך אחר שעושה אלא קמא, שלתנא וצד  צד  מכל סאתיים לבית

האמצעי. הסהר מלבד  סאין שמונת בית מדייר ונמצא האמצעי, הסהר 
.l`ilnb oa oerny oaxk dkld oi`eúòaøà úéa eäãN ìk äúéäÈÀÈÈÈÅÅÇÀÇÇ

ïéàñאלא השדה, כל  את מדייר אינו –úö÷î äpnî øiLî– ÀÄÀÇÅÄÆÈÄÀÈ
פנוי , ïéòäמקום úéàøî éðtî מתכוון שהוא יחשדוהו  שלא – ÄÀÅÇÀÄÈÇÄ

שדהו, øäqäלזבל ïî àéöBîeהסהר שנתמלא שלאחר כלומר – ÄÄÇÇÇ
משם, מוציאו  הוא הרי ïéìaæîäזבל , Cøãk eäãN CBúì ïúBðåÀÅÀÈÅÀÆÆÇÀÇÀÄ

ששנינו  כמו  סאה, לבית אשפתות שלש  שלש של  השיעור  לפי  –
הרמב"ם  אבל המשנה. מפרשי רוב פירשו  כך  – הקודמות. במשניות

ד):כותב ב, שמיטה  צאן (הל' של  הסהר  מן זבל להוציא לאדם "מותר 
אם  הרמב"ם שלדעת כלומר  זבל ", מכניסי  כל כדרך שדהו  לתוך  ונותן 

שמשנתנו  אלא מותר, הוא הרי  הסהר בתוך הזבל  את להשאיר  רוצה
בשביעית  לשדהו  מחצרו  זבל אדם שמוציא שכשם להשמיע, באה

בשדהו  ולהניחו הסהר  מן  להוציא גם הוא רשאי כך  המזבלים, כדרך
ומבאר הרמב"ם על  שמשיג שם הראב"ד  השגות (עיין  המזבלים כדרך

לעיל ). שבארנו כמו משנתנו

i y y m e i
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לבניין אבנים מהן לחצוב השדה בעל ורוצה סלעים בה שיש  בשדה דנה משנתנו
החיצוב, בעבודת בשביעית לעסוק לו  מותר אופן באיזה דומה, אחרת למטרה או 

בשביעית. שדהו  כמתקן ייראה שלא

eäãN CBúì älçza áöçî íãà çzôé àG לו שיש מי  – ÄÀÇÈÈÇÀÅÇÀÄÈÀÈÅ
avgn לא לבניין, אבנים ממנו שחוצבים סלע היינו  שדהו , בתוך 

מערב  ממנו חצב לא אם מהסלע, אבנים לחצוב בשביעית יתחיל 

Baשביעית, eéäiL ãò,במחצב –GLúBiaøî L שורות שלש  – ÇÆÄÀÈËÀÄ
זו, גבי על  GLזו ïäLGL ìò LL,אמות –GL íeø ìòL– ÆÅÈÇÈÇÈ

לפחות  ממנו  לחצוב שאפשר עד גדול הוא שהסלע כלומר  אמות,

אמות  שלש  הן  כאחת שכולן זו, גבי  על  זו  אבנים של  שורות שלש 
אמות, שלש של  בגובה רוחב אמות שלש  על  íéøNòאורך ïøeòLÄÈÆÀÄ

íéðáà òáLå אמה היא אבן שכל  אבנים, תשע שורה בכל  – ÀÆÇÂÈÄ
רואים  הכל זה שיעור  שבכגון אמה), ברום אמה על (אמה מעוקבת

בשביעית; שדהו  מתקן שהוא בו  יחשדו ולא לבניין , אבנים שחוצב
כמבואר אבנים, ושבע עשרים של  שיעור  כדי במחצב אין אם אבל 

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn iyily wxt ziriay zkqn

ÂíéðL íéðL éBàOî ìL íéðáà øNò Ba LiL øãb,eìèpé elà éøä.íéçôè äøNò øãb øeòL.ïkî úBçt– ¨¥¤¤¤¤£¨¦¤©§§©¦§©¦£¥¥¦¨¥¦¨¥£¨¨§¨¦¨¦¥
) ávçîאחר áöçî,çôè):נוסח õøàäî úBçt ãò BîîBâå.íéøeîà íéøác äna?BlL CBzî,Bøáç ìL CBzî ìáà, §©¥©§¥§§©¨¥¨¨¤¤©©¤§¨¦£¦¦¤£¨¦¤£¥

ìhé äöBø àeäM äî.íéøeîà íéøác äna?úéòéáL áøòî Ba ìéçúä àHL ïîæa,áøòî Ba ìéçúä íà ìáà ©¤¤¦Ÿ©¤§¨¦£¦¦§©¤¦§¦¥¤¤§¦¦£¨¦¦§¦¥¤¤
úéòéáL,ìèBð äöBø àeäM äî. §¦¦©¤¤¥

ÊäLøçnä ïúòæòfL íéðáà,elbúðå úBqëî eéäL Bà–íéðL íéðL éBàOî ìL íézL ïäa Lé íà,éøä £¨¦¤¦§§¨©©©£¥¨¤¨§ª§¦§©¦¥¨¤§©¦¤©§§©¦§©¦£¥
eìèpé elà.eäãN úà ìwñîä,õøàa úBòâBpä úà çépîe úBðBéìòä úà ìèBð.ìL ìb Bà úBøBøö ìL øbøb ïëå ¥¦¨¥©§©¥¤¨¥¥¤¨¤§©¦©¤©§¨¨¤§¥©§©¤§©¤

íéðáà–õøàa úBòâBpä úà çépîe úBðBéìòä úà ìèBð.L÷ Bà òìñ ïäézçz Lé íà,eìèpé elà éøä. £¨¦¥¤¨¤§©¦©¤©§¨¨¤¦¥©§¥¤¤©©£¥¥¦¨¥

ïëå ,'â íåøá äîà ìò äîà àåä ïáà ìëù íéðáà 'è íù åàöîðù ,úåîà ùìù íåøá áçåø úåîà ùìùå êøåà úåîà ùìù íäî äøåù ìëù ,íéðáà ìù
:åäãù ï÷úì àìå íàéöåî àåä ïéðáì íéðáà êøåöìù øëéð éëäáå ,úåøåù ùìùì íéðáà æ"ë éøä äøåùå äøåù ìëá

e.mipy mipy ie`yn ly:íãà éðá éðù éåàùî ïäî úçà ìëá ùéù.elhpi el` ixdåîå÷î úåùòì øãâä äðôîë éæçúî àìå ïäáù úåðè÷ä åìéôàå ïìë
:äãù.avgn o`kn zegt:äòéøæì éåàø àäé àìù éãë çôè õøàá òìñä ïî çéðîå åîîåâ àìà åìåë åìèåð åðéàå.mixen` mixac dnaçúôé àìã éàä

:åîîåâã éàäå áöçî.lehi dvex `edy dnáøòî ìåèéì ìéçúä íà äãù ï÷úîë éæçéî àì éîð åìùá åìéôàå àåä äéãéã åàìã ïåéë äãù ï÷úîë éæçéî àìã
:úéòéáù

f.dyixgnd ozrfrfy:ïúòæòæ åìéàë éåä ïòæòæì äãéúòù àìà ïúòæòæ àì åìéôàå.elhpi el` ixd:íéúù íúåà áâà ïìåë.edcy lwqndíéðáàä ÷ìñîù
ïáàî åì÷ñ ïåùì ,äãùä ïî(áñ äéòùé):z` gipne.ux`a zerbepd zepezgzd:äãù ï÷úîë éæçî àì â"äëáã.zexexv ly xibxbíéðáà ìù ìâ

:úåðè÷.yw e` rlq odizgz yi m`:äòéøæì éåàø íå÷îä ïéàã ïåéë ï÷úîë éæçî àì
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סובר, שהרואה בשביעית, החיצוב בעבודת להתחיל  לו  אסור לעיל ,
אסור שהוא שדהו, את לסקל כדי  אלא זו עבודה עושה שאינו 

בשביעית.

כפשוטה משנתנו  mbבארנו yxtn oke ;ifpky` sqei 'x mya "dnly zk`ln" it lr)
(y"yxdבמשנתנו שמדובר הר "ש), פי (על מבארים המשנה מפרשי  רוב אבל .

בתחילה  אותו  יפתח שלא ללמדנו המשנה ובאה עפר , מכוסה שהיה בסלע
שלא  אבנים, ממנו ולחצוב לגלותו כדי  בשדהו  יחפור  שלא כלומר בשביעית,
היה  כן  אם אלא בשביעית, לזריעה לתקנה כדי בשדהו עודר שהוא יאמרו 

ממנו לחצוב כדי  שביעית לפני מחצב מאותו ומגולה mdyפתוח zeiaxen yly
,yly mexa yly lr yly שלש היא מהן אחת שכל אבנים שורות שלש כלומר

אמות, שלש ברום רוחב אמות שלש על  אורך `mipa,אמות raye mixyr oxeriy
אמה על  אמה היא אבן שכל  l`xyi")היינו zx`tz" ;`xephxa) zen` yly mexa.

בשביעית מחצב אדם יפתח שלא מפרש, aevglוהרמב"ם ligzd ok m` `l`
,mipa` raye mixyr epnn avg xake ,ziriay iptl אמה על  אמה מהן  אחת שכל

החיצוב  בעבודת להמשיך  לו  מותר זה שבכגון  מזו , גדולות או אמה, ברום
e)בשביעית ,a laeie dhiny 'ld ,m"anxdl zeipynd yexit).

ו ה נ ש מ ר ו א ב

בשביעית. מהשדה אבנים של  גדר בסילוק דנה זו  משנה

øãb,בשדה העומד –íéðL éBàOî ìL íéðáà øNò Ba LiL ÈÅÆÆÆÆÂÈÄÆÇÀÀÇÄ
íéðL,אדם בני שני משא כדי היא אבן  שכל  –eìèpé elà éøä ÀÇÄÂÅÅÄÈÅ

שבהן , הקטנות ואפילו  הגדר, אבני כל  את בשביעית ליטול מותר  –
את  ולתקן מאבנים המקום את לפנות כדי  נוטלן  שאינו  שניכר לפי

לאבנים. צריך  שהוא מפני אלא øãbהשדה øeòL גבהו שיעור – ÄÈÅ
שלמעלה, הדין  בו שנוהג גדר  íéçôèשל  äøNò סנטימטרים 96) – ÂÈÈÀÈÄ

ïkîבערך ). úBçt שאין או  טפחים, עשרה גבוה אינו הגדר אם – ÈÄÅ
אדם בני שני  משא של האבנים שאין או  אבנים, עשר  (רמב"ם ),בו

) ávçî: אחר BîîBâåנוסח ,(áöçîהגדר כל  את נוטל  אינו – ÀÇÅÇÀÅÀÀ
אבנים, ממנו ועוקר חוצב çôèאלא õøàäî úBçt ãòכלומר – ÇÈÅÈÈÆÆÇ

לזריעה. ראוי  המקום יהא שלא הארץ, פני על  טפח הגדר  מן  שמניח

מפרשים: דינו avgnיש – המשנה) בנוסח שבסוגרים הניקוד (כפי ©§¥
כולו , נוטל אינו  במחצב שגם ללמדנו באה שהמשנה כלומר  כמחצב,

פח  עד גוממו טפחאלא מהארץ הפיסקה (ר"ש ).ות שכל  מפרשים, ויש 
ששנינו  גדר  על וגם הקודמת במשנה ששנינו  מחצב על גם מוסבה

אחד בכל ששנינו  מהשיעור פחות בגדר  או במחצב יש שאם כאן ,
במחצב,avgnמהם, –ennebe,בגדר –gth ux`dn zegt cr תוספות")

שם "). íéøeîàאנשי íéøác äna מהארץ פחות עד שגוממו  – ÇÆÀÈÄÂÄ
BlLטפח? CBzîליטול בא והוא שדהו  בתוך  עומד  שהגדר – ÄÆ

ממנו, Bøáçאבנים ìL CBzî ìáà,חבירו שדה מתוך  –äî ÂÈÄÆÂÅÇ
ìhé äöBø àeäM שדה לתקן  מתכוון שהוא בו  יחשדו לא שהרי  – ÆÆÄÙ

íéøeîàחבירו . íéøác äna,אבנים ליטול אסור שלו  שמתוך  – ÇÆÀÈÄÂÄ
שגוממו? או  לעיל, ששנינו כשיעורים בגדר  יש  כן אם ïîæaÄÀÇאלא

úéòéáL áøòî Ba ìéçúä àHL אבנים ליטול התחיל  שלא – ÆÄÀÄÅÆÆÀÄÄ
שביעית, לפני äîמהגדר  ,úéòéáL áøòî Ba ìéçúä íà ìáàÂÈÄÄÀÄÅÆÆÀÄÄÇ
ìèBð äöBø àeäMלארץ עד  וגומם בשביעית, רוב (רמב"ם).– אבל  ÆÆÅ

מבארים: המשנה `mixenמפרשי  mixac dna מחצב יפתח שלא –

טפח? מהארץ פחות עד  ושגוממו elyבתחילה jeznכלומר וכו ',
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ישראל"). "תפארת  ברטנורא ; רא"ש; (ר"ש ;

y c e w z a y
ז ה נ ש מ ר ו א ב

בשביעית. מהשדה אבנים סילוק בדין ממשיכה משנתנו 

äLøçnä ïúòæòfL íéðáà, עדיין זעזעתן לא ואפילו  ממקומן; – ÂÈÄÆÄÀÀÈÇÇÇÂÅÈ
זעזעתן  כאילו  דינן  לזעזען , המחרשה שעתידה Bà(ירושלמי),אלא
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íézL ïäa Lé,אבנים שתי –íéðL íéðL éBàOî ìLשכל – ÅÈÆÀÇÄÆÇÀÀÇÄÀÇÄ

לבניין , שלוקחים האבנים כמו אדם, בני שני  של משא כדי היא אבן
eìèpé elà éøä.אלו שתיים אגב האבנים כל ליטול מותר –ìwñîä ÂÅÅÄÈÅÇÀÇÅ
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úBðBéìòä úà ìèBð,העליונות האבנים את –úBòâBpä úà çépîe ÅÆÈÆÀÇÄÇÆÇÀ
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izdw - zex`ean zeipyn



gרב dpyn iyily wxt ziriay zkqn

ÁíéîLbä e÷ñtMî úéòéáL áøò úBéàbä ét ìò úBâøãî ïéðBa ïéà,úéòéáMì ïðwúî àeäL éðtî;äðBa ìáà ¥¦©§¥©¦©¥¨¤¤§¦¦¦¤¨§©§¨¦¦§¥¤§©§¨©§¦¦£¨¤
íéîLbä e÷ñtMî úéòéáMa àeä,úéòéáL éàöBîì ïðwúî àeäL éðtî.øôòa Cîñé àGå,õéç àeä äNBò ìáà. ©§¦¦¦¤¨§©§¨¦¦§¥¤§©§¨§¨¥§¦¦§¦§Ÿ¤¨¨£¨¤©¦

dìhìå Bãé úà èBLôì ìBëé àeäL ïáà ìk,øäìèpz Bæ é. ¨¤¤¤¨¦§¤¨§¦§¨£¥¦¨¥

g.zebxcn oipea oi`åéúåãù ïäá úå÷ùäì ïð÷úîë äàøðã ,úåîåâä ïúåàá ÷îòá åöá÷úðù íéîä úç÷ì ïúãéøéá å÷éìçé àìù ,úåéàâä ô"ò úåìòî
:úéòéáùá.xtra jenqi `lïäî úå÷ùäì ïéåëúî àåäù éôè éæçéîã íåùî íéðáàä ïéá èéèå øôò ïúé àì ,íéðáàá íéîä úàéöé íå÷î øëåñ úåéäì àá íà
:åéúåãù.uiig `ed dyer la`:èéèå øôò àìá øãâ ïéòë åæ ìò åæ úåøåãñ íéðáà.oa` lkìåëé ïéðáä åà øãâä äðåá àåäùë íà äðè÷ åìéôà åäãùáù

:äá úåðáìå äìèéìå åãé èåùôì.lhpz ef ixd:äòéøæì äãùä ï÷úì àìå äìèåð àåä åøãâ úåðáìã åéìò úçëåî øãâäù

`xephxa yexit

ח ה נ ש מ ר ו א ב

e÷ñtMî úéòéáL áøò úBéàbä ét ìò úBâøãî ïéðBa ïéàÅÄÇÀÅÇÄÇÅÈÆÆÀÄÄÄÆÈÀ
íéîLbäכדי הגשמים, שפסקו  לאחר  מדרגות שם בונים שהיו  – ÇÀÈÄ

לבנותן  ואסור בעמק, שנתקבצו המים לקחת היורדים יחליקו  שלא
שביעית, úéòéáMìבערב ïðwúî àeäL éðtî כמתקן שנראה – ÄÀÅÆÀÇÀÈÇÀÄÄ

בשביעית; שדותיו  להשקאת המדרגות úéòéáMaאת àeä äðBa ìáàÂÈÆÇÀÄÄ
íéîLbä e÷ñtMîפי על מדרגות לבנות מותר עצמה בשביעית – ÄÆÈÀÇÀÈÄ

úéòéáLהגאיות, éàöBîì ïðwúî àeäL éðtî.השמינית לשנה – ÄÀÅÆÀÇÀÈÀÈÅÀÄÄ
øôòa Cîñé àGåסוכר או בשביעית המדרגות את בונה כשהוא – ÀÄÀÙÆÈÈ

האבנים, בין  וטיט עפר יתן לא המים, יציאת àeäמקום äNBò ìáàÂÈÆ
õéç בלא זו  על  זו סדורות אבנים של מחיצה לעשות לו מותר – ÇÄ

וטיט. ïáàעפר ìk, שבשדהו –Bãé úà èBLôì ìBëé àeäL ÈÆÆÆÈÄÀÆÈ
dìhìå,החייץ את בונה שהוא בשעה –ìèpz Bæ éøäמותר – ÀÄÀÈÂÅÄÈÅ

לתקן  כדי  ולא המחיצה בניין  לצורך שנוטלה רואים שהרי ליטלה, לו 
שדהו .

"תפארת  ובעל  מברטנורא הרב הר"ש, שפירשוה כפי המשנה את בארנו 
מברטנורא  הרב לשיטת שהרי  זה, פירוש על תמהים רבים אבל  ישראל ".
בערב  מדרגות לבנות שאין  מפרש הוא וכאן בשביעית, מותרת עצמה השקאה

"משנה  (עיין  בשביעית שדותיו  בהן  להשקות כמתקנן  שנראה לפי שביעית,
עשויות  שהמדרגות יוצא הרמב"ם פירוש ולפי  זו). קושיה שמיישב ראשונה"
עד השדות לתקן  דרך  שאין ומפני לתקנן , שבגיא השדות לתוך לרדת בשביל

הגשמים" "משפסקו  המשנה נקטה לכן  הגשמים, זמן  שעבר  ("zetqezאחרי
("my iyp` מפרש חייץ" הוא עושה אבל בעפר יסמוך "ולא ששנינו: וזה .

ההם לגאיות העפר יחזיר "לא zebxcnd)הרמב"ם: z` odilr dpeay) שישווה כדי 
וב"משנה  השדה". מכל  גיא אותו  להבדיל מחיצה הוא עושה אבל  פניהם,
שמתקן מפני בעפר , יתקננו או  עפר גיא אדם ימלא לא כותב: הוא תורה"

ויובל  שמיטה (הל' הגיא" פני על  חייץ הוא עושה אבל הארץ; יא).את ב,
.dyw df yexit s` המשנה (שם): כותב והוא פירושו  על משיג  הראב"ד  ואמנם

היא  הגיא שפת שעל  המדרגה שעל  כך... היא אבל  כלל... זה על דברה לא
לזריעה, שמכשירה מפני בעפר  יעשנה לא בשביעית אותה כשבונה מדברת,
שונים  פירושים נאמרו  בסיפא גם כן  באבנים". היינו  חייץ, הוא עושה אבל 

zebyd oiir).(m"anxdl zeipynd yexit oiire ,my c"a`xd שכוונת מבארים, ויש
ונותנים  הבקעות על  ההרים בשיפוע שעושים אבנים של למדרגות המשנה

המשנה ונקטה בהן. ונוטעים וזורעים עפר  minybd",עליהן ewqtyn"היו שאז 
הגשמים. בימות שנתקלקלו המדרגות את ומתקנים xtraבונים jenqi `le–

כמתקנן שנראה מפני בעפר , יסמכן לא בשביעית המדרגות את בונה כשהוא
בשביעית, שם uiigלזרוע `ed dyer la`ביניהן עפר בלא אבנים מחיצת –

גביהן על לא `wal)ואף g"x).

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' אייר, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' 

מוה"ר ירחמיאל שי' שו"ב

שלום וברכה!

זה בסו"ס  ימצא  לו שלש שנים. הנה  עד מלאת  לגלח שערות הבן  ע"ד המנהג שלא  ... מ"ש 
ושע"ת  ועפמש"כ בבאה"ט  )מסיק שם דתספורת ראשונה של קטן חנוך מצוה היא.  שבעים תמרים 
סתקל"א( וכן מובא זה בסידור מהרי"ד לבן בנו של אדמו"ר הצמח צדק )ומבאר שם ג"כ הענינים ע"פ 
- ומועתק לקמן קטע מכתבו בנוגע  וכן שמעתי כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר  תורת החסידות(. 
לההנהגה אז. ובמילא נכון במאד שגם הוא יקיים את זה. וכבר ידוע הפסק אשר מנהג ישראל תורה 
היא. ועיין ג"כ ברמב"ם ריש הלכות ממרים, דמשמע שם שהמנהג שנתקבל בכל ישראל, הרי נכנס בגדר 

דעשה ולא תעשה דאורייתא. וראה חו"מ סכ"ה ובאורים ס"ק כ"ב. הל' ת"ת לאדה"ז רפ"ב.

בס' כתר שם טוב )להרב גאגין( ע' תקצ"א כותב שבא"י נוהגים כנ"ל במלאות להנער ארבע 
שנים! ואולי הוא טה"ד וצ"ל ג' שנים.

בברכה המחכה לבשו"ט.
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ע"ב: עא במשנה:דף ביתו,שנינו עד אותו äNBòומלוין äéä áBè íBéå§¨¨¤
Lc÷nä úéaî àöiL ãçà ìBãb ïäëa äNòî ,ïðaø eðz .åéáäBàì§£¨¨©¨¨©£¤§Ÿ¥¨¤¨¤¨¨¦¥©¦§¨

הכיפורים, יום déøúaבמוצאי àîìò élek éìæà eåäå.ללוותוïåék §¨¨§¥¥¨§¨©§¥¥¨
eäðeéæçcהציבור ראו כאשר -ìdéãéãì eäe÷áL ,ïBéìèáàå äéòîL §©§§¦§©§¨§©§©§©§§¦¥

הגדול, הכהן את הניחו -ïBéìèáàå äéòîL øúa éìæàå גדולי שהיו לפי §¨§¥¨©§©§¨§©§©§
לב óBqìהדור. שפרשו לפני éøeèôéàìיתם,- ïBéìèáàå äéòîL eúà ©¨§©§¨§©§©§§¦§¥

ïäì[-להיפרד] øîà .ìBãb ïäëc dépéî,הגדול ïéîîòהכהן éða ïeúéé ¦¥§Ÿ¥¨¨©¨¤¥§¥£¨¦
ìíìL.העמים בני לשלום ילכו -déì eøîà אכן ואבטליון , שמעיה ¦§¨¨§¥

ì ïéîîò éða ïeúééíìLלפי לשלום העמים בני יבואו -àcáeò ïéãáòc ¥§¥£¨¦¦§¨§¨§¦§¨
ïøäàc,שלום רודף שהיה הכהן אהרן כמעשה שעושים -øa éúéé àìå §©£Ÿ§Ÿ¥¥©

ì ïøäàíìLאהרן בן לשלום ילך ולא -ïøäàc àcáeò ãéáò àìc ©£Ÿ¦§¨§Ÿ¨¦§¨§©£Ÿ
דברים'. 'אונאת איסור על ועובר מצערנו אלא

המשכן: שבכלי ה'זר' בענין ìLמאמר  ,ïðçBé éaø øîàïä íéøéæ äL ¨©©¦¨¨§Ÿ¨¥¦¥
לישראל, שניתנו הכתרים שלשת את ומסמלים המקדש בכלי ¤ìLשנעשו 

çaæî,הקטורתçaæî ìL .ïçìL ìLå ,ïBøà ìLå לכתר סימן שהוא ¦§¥©§¤¨§¤ª§¨¤¦§¥©
Bìèðeכהונה, ïøäà äëæ.לעולם ולזרעו ïçìLלו ìL,מלכות לכתר סימן ¨¨©£Ÿ§¨¤ª§¨

Bìèðe ãåc äëæ.ולזרעו ïBøàלו ìL,תורה לכתר àeäסימן çpeî ïééãò ¨¨¨¦§¨¤¨£©¦¨
לפיכך ולזרעו, לו להיות לאיש נמסר çwéå.ולא àáé çwéì äöBøä ìk̈¨¤¦©¨Ÿ§¦©

,øîàz ànLתורה àeäכתר úeçt יכול אדם כל  שהרי הכתרים, משאר  ¤¨Ÿ©¨
øîBìליטלו. ãeîìz(טו ח eëìîé'(משלי íéëìî éa' התורה כביכול - ©§©¦§¨¦¦§Ÿ

וכיון  התורה. במשפט יתנהגו אם היינו המלכים', את ממליכה 'אני מכרזת
ממנה. גדולה שהיא הרי המלכות, את מקיימת שהתורה

ה'זר': בענין נוסף 'øæ'מאמר áéúk ,éîø ïðçBé éaø שמשמע יו"ד ללא ©¦¨¨¨¥§¦¥
זרות, מלשון øéæ'זר' ïðéø÷å התורה כוונת אלא כתר. שמשמעו בציר"י ָ¨¦©¥

שאם ולקיימהäëæללמדנו, לשמה תורה ללמוד Bìאדם úéNòð התורה ¨¨©£¥
אםøéæל  אך äëæוכתר, àìנעשית לשמה, שלא בה epîéäומתעסק äøæ ¥Ÿ¨¨¨¨¥¤

.ומשכחה 
המשכן: כלי בפסוקי נוספת áéúkסתירה ,éîø ïðçBé éaø(א י (דברים ©¦¨¨¨¥§¦

,'õò ïBøà Eì úéNòå',הארון את לעשות הוטל רבינו משה שעל הרי §¨¦¨§£¥
áéúëe(י כה íéhL'(שמות éöò ïBøà eNòå' הוטל הציבור שעל ומשמע §¦§¨££¥¦¦

ו  הציבור, על מוטלת שמלאכתו אלא רבינו משה על מוטלת הארון עשיית מלאכת אכן ותירץ, ¨¦ïàkîלעשותו.
îעניןìלמדנו Bøéò éðaL ,íëç ãéîìúBzëàìî Bì úBNòì ïéeeö.בתורה לעסוק פנאי לו שיהא כדי §©§¦¨¨¤§¥¦§¦©£§©§

הארון: בענין דרשה נאמרעוד הארון יא)על כה àáø,(שמות øîà ,'eptöz õeçîe úéaî' שהארון כיון ¦©¦¦§©¤¨©¨¨
ש  למדנו ומבחוץ, מבפנים מצופה והוא לעיל, שאמרו כפי התורה על BëBzרומז ïéàL íëç ãéîìz ìk̈©§¦¨¨¤¥

Bøák,בסתר עבירות עושה אלא חוץ, כלפי כמנהגו בסתר מנהגו אין -Bðéàנחשב.íëç ãéîìz מוסיפה §¨¥©§¦¨¨
àìeòהגמרא: øa äaø àîéúéàå éiaà (øîà)אף כברו תוכו שאין חכם תלמיד 'áòúð'אמר, àø÷ð- ©©¥§¦¥¨©¨©¨¦§¨¦§¨
טז)øîàpLתועבה, טו äìåò'(איוב íénë äúL Léà ,çìàðå áòúð ék óà' כמים תורה ששותה מי - ¤¤¡©©¦¦§¨§¤¡¨¦Ÿ¤©©¦©§¨

ונאלח. נתעב הוא הרי עוולה, ועושה

i"yx

ïåéìèáàå äéòîù åúà óåñì
äéðéî éøåèôéàìzeyx lehil Ð

.ozia cvl yextle ,epnnéðá ïåúéé
íìùì ïéîîò,`ed i`pb oeyl Ð

,aixgpq ly eipa ipan e`ay itl
.(a,fp) oihib zkqna opixn`ck

ïøäàã àãáåò éãáòãitcex Ð
.melyïøäàã àãáåò ãáò àìãÐ

xn xn`e ,mixac z`pe` epzipedy
yi` epez `l" (a,gp `rivn `aa)
z`pe`a (dk `xwie) "ezinr z`
oa did m` ,xacn aezkd mixac
dyrn xekf el xn`i `l mixb

.jizea`ïéøéæ äùìùeyrp Ð
oniq gafn ly ycewd ilka
oniq oex` lye ,dpedk xzkl
oniq ogley lye ,dxez xzkl
`ed ogleydy zekln xzkl
:opiqxb ikd .mikln xyerl oniq
ìù ,åìèðå ïøäà äëæ çáæî ìù

åìèðå ãåã äëæ ïçìùÐ
zixa oxd`l dpzip dpedkdy
zeklnd oke (gi xacna) gln

.(gi mildz) erxfle cecléá
åëåìîé íéëìîjilnnd lecbe Ð

`xwn dxn` dxezde .jlnd on
.dfäëædnyl cenll Ð

.dniiwleäøæ.epnn zgkzyn Ð
åúëàìî úåùòì ïéååöîÐ

aezkd lihd dligza oex`dy
jk xg`e dyn lr dk`lnd
ab lr s`e .xeaivd lr elihd
iaizk `xciq i`da e`l i`xwc
.xn`wc `ed `nlra `zknq`

äúåù ùéàea yie mink dxez Ð
.dleer



xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc zenai(oey`x meil)

øLôà éàMîoi` okle ,xg` ote`a zeyrl ozip `ly mewnn - ¦¤¦¤§¨
dawp dzid `l deg `la myy oeik ,mlerd z`ixan cenll
s` ic o`k mle` ,dicrla miiwzdl leki mlerd did `le zxg`
mlera zeawp daxd yi ixdy ,devnd meiwl mixkf ipya

.odici lr miiwziy
:`xnbd dywneôìéì énð ìlä úéáez` ecnli lld zia mby - ¥¦¥©¥¦§

devnd meiw ote`,äLnî.dy`d on yxit mixkf ipy xg`ly ¦¤
:`xnbd zvxznCì éøîàoky ,dynn cenll ozip `l ,lld zia ¨§¥¨

ãáòc àeä dézòcî äLîmeyn dy`d on yxit envr zrcn - ¤¦©§¥©£©
ipa x`yl j` ,jk lr dehvp `le ,cinz enr dzidy dpikyd

.ok zeyrl xeq` mc`àéðúc,`ziixaa jkìLäNò íéøác äL §©§¨§Ÿ¨§¨¦¨¨
,Bzòcî äLî,'d ieeiv `la xnelkäîékñäå[dpeeik-]úòãì Bzòc ¤¦©§§¦§¦¨©§§©©

,íB÷nä,md el`e .'d enr mikqdyäMàä ïî Løétwqr `l aeye ©¨¥©¦¨¦¨
,dxez ozn xg`l diaxe dixtaúBçelä øaéLålbrd `hg xg`l §¦©©

(hi al zeny),éñBäåãçà íBé óda eehvpy dyixt zevn ini ipy lr §¦¤¨
xn`py dxez ozn mcew l`xyi ipa(i hi my),'xgnE mFId mYWCwe'§¦©§¨©¨¨

xn`e(eh hi my).'mini zWlWl mipFkp Eid'¡§¦¦§Ÿ¤¨¦
mixac dyly ezrcn dyn dyry minrhd z` zx`an `xnbd

yk :el`Løc éàî äMàä ïî Løét,yxit jk meynyøîàlw ¥©¦¨¦¨©¨©¨©
,xnegeäòL éôì àlà äðéëL íänò äøac àlL ìàøNi äîewx - ©¦§¨¥¤Ÿ¦§¨¦¨¤§¦¨¤¨§¦¨¨

,dxez ozna hren onfl xnelk ,zg` drylåmbïîæ íäì òá÷eay §¨©¨¤§©
ok it lr s`e ,mdnr xacn epi` onfd x`yae ,mdnr xaciäøîà̈§¨

d mdläøBz(eh hi my)øeaãì ãçeénL éðà ,'äMà ìà eLbz ìà''d - ¨©¦§¤¦¨£¦¤§¨§¦
inr xacne cgiiznå ,äòLå äòL ìëambïîæ éì òá÷ àìxeaicl §¨¨¨§¨¨§Ÿ¨©¦§©

,dy`d on mcew yextl lke`yänëå änk úçà ìòjixv ip`y ©©©©¨§©¨
.onfd lk dy`d on yextley dníB÷nä úòãì Bzòc äîékñä¦§¦¨©§§©©©¨

dnn micnløîàpLdxez ozn xg`l(ek d mixac)íäì øBîà Cì' ¤¤¡©¥¡¨¤
,'íëéìäàì íëì eáeLmkizeyp epiid 'mkild`'e(:f w"en)micnle , ¨¤§¨¢¥¤

'd xn` dynl j` ,mdizeypl xefgl exzedy jkn(fk d my)äzàå'§©¨
,'éãnò ãBîò ätin 'icnr'eon yextiy enr mikqdy cnll xze Ÿ£¦¨¦

.enr cenrl x`yie dy`d
yk :x`al `xnbd dkiynnøîà ,Løc éàî úBçelä úà øaéLlw ¦©¤©©¨©¨©

,xnegeäîeoaxwìLe úBàî LMî ãçà àeäL çñt,úBöî äøNò L ©¤©¤¤¨¦¥¥§Ÿ¤§¥¦§
äøîàeaäøBz(bn ai zeny),'Ba ìëàé àì øëð ïa ìk'`ed 'xkp oa'e ¨§¨¨¨¤¥¨ŸŸ©

minyay eia`l eiyrn exkpzpy xnen(:ak migaf)y o`k ,äøBzä©¨
dlek,el` zegela dielzíéøîeî ìàøNéåoick ,lbrd `hg xg`l ¨§¦§¨¥¨¦

xnenk aygpy dxf dcear caer(:c oileg),änëå änk úçà ìò©©©©¨§©¨
.dxezd z` lawl miie`x mpi`y,íB÷nä úòãì Bzòc äîékñäå§¦§¦¨©§§©©©¨

áéúëc(` cl zeny)mipW`xd zgEld 'ebe 'd xn`ie','zøaL øLà ¦§¦©Ÿ¤©Ÿ¨¦Ÿ¦£¤¦©§¨
,Lé÷ì Léø øîàåy 'xy`'n miyxecyàeä Ceøa LBãwä déì øîà §¨©¥¨¦¨©¥©¨¨

øLéé ,äLîì[wfgzi-]EçklrzøaML`ed 'xy`'y ,zegeld z` §¤¦©Ÿ£¤¦©§¨
.'xyii' oeyln

yk :x`al `xnbd dkiynnéñBä,Løc éàî Bzòcî ãçà íBé ó ¦¤¨¦©§©¨©
áéúëc(i hi my),'øçîe íBiä ízLc÷å'y yxce'íBiä'`ed'øçî'k, ¦§¦§¦©§¨©¨¨©§¨¨

,Bnò Bìéì øçn äî,elil `ay mcew dzr eilr mze` xidfd ixdy ©¨¨¥¦
íBiä óàxq`p xeqi`l oey`xd meid epiidcäìéìå ,Bnò Bìéì ©©¥¦§©§¨
àðcéàäceehvp eay df mei ly xnelk eiykr ly -déì ÷ôðxak - §¨¦¨¨§©¥

,meia meiv ixdy xare `vidpéî òîLeyxtiy 'd oevxy gken - §©¦¨
àðcéàäî øáì éîBé éøzmdl xn` okle ,df mein caln mini ipy - §¥¥§©¥¨¦¨¨

.df mein 'mini zWlWl mipFkp Eid'íB÷nä úòãì Bzòc äîékñäå ¡§¦¦§Ÿ¤¨¦§¦§¦¨©§§©©©¨
jkn gkenàúaL ãò äðéëL àéøL àìclr dpikyd dzxy `ly - §Ÿ¨§¨§¦¨©©§¨

iriax inia eyxty xg`l ,zay cr dxezd z` zzl ipiq xd
.iyiye iying

:diaxe dixt meiwa i`ny zia zhiya dpey drc d`ian `xnbd
àéðz,`ziixaa,íéøîBà éànL úéa ,øîBà ïúð éaømiiwn mc` ©§¨©¦¨¨¥¥©©§¦

el yiyk diaxe dixt zevnìlä úéáe .úBá÷ð ézLe íéøëæ éðL§¥§¨¦§¥§¥¥¦¥
,íéøîBàel yiyk dniiwn.äá÷ðe øëæ:`xnbd zxxanáø øîà §¦¨¨§¥¨¨©©

àaéìà ïúð éaøc àîòè éàî ,àðeä[mzhiya-]éànL úéácmeiwly ¨©©£¨§©¦¨¨©¦¨§¥©©
:`xnbd daiyn .zeawp izye mixkf ipy jixv devndáéúëcdega ¦§¦

(a c ziy`xa),'ìáä úà åéçà úà úãìì óñBzå''z`' zeaizd izye ©¤¨¤¤¤¨¦¤¨¤
eclepy cnll e`ae od miieaixBúBçàå ìáäe dne`zdBúBçàå ïé÷ ¤¤©£©¦©£

,zeawp izye mixkf ipy dege mc`l eclepy `vnpe ,dne`zd
áéúëexg` oa degl clepe lad z` oiw bxdy xg`l(dk c my) §¦

zW FnW z` `xwYe'Bâøä ék ìáä úçz øçà òøæ íéäìà éì úL ék ©¦§¨¤§¥¦¨¦¡Ÿ¦¤©©¥©©¤¤¦£¨
,'ïé÷ecnl ,lad mewna xg` oa milydl dkxvedy jkne ©¦

.zeawp izye mixkf ipya wx diaxe dixt miniiwny
:df cenil lr miwlegd minkg zrc z` zx`an `xnbdïðaøå§©¨¨
`l` ,lad zgz oa milydl dkixvy xn`p `l myy ,exaqééeãBà¥

úéãBî à÷c àeä.enewna xg` oa dl ozpy lr midl`l dzced - §¨¦
ote`a ozp iax ixac z` d`iand zxg` `ziixa d`ian `xnbd

:xg`Cãéà àéðz,zxg` `ziixa epipy -éànL úéa ,øîBà ïúð éaø ©§¨¦¨©¦¨¨¥¥©©
,íéøîBàa miniiwn diaxe dixt zevnìlä úéáe ,äá÷ðe øëæ §¦¨¨§¥¨¥¦¥

.äá÷ð Bà øëæ Bà ,íéøîBà§¦¨¨§¥¨
:`xnbd zxxanìlä úéác àaéìà ïúð éaøc àîòè éàî ,àáø øîà̈©¨¨©©§¨§©¦¨¨©¦¨§¥¦¥

ixan cnel epi` ixd ,dawp e` xkfa icyxkf eid ixdy mlerd z`
:`xnbd daiyn .mixkf ipy eidy dynn `le ,dawpeøîàpLdiryi) ¤¤¡©

(gi dnì dàøá eäú àì','døöé úáLmlerd z` 'd `xa `ly xnelk ŸŸ§¨¨¨¤¤§¨¨
,eaeyia miweqr zeidl zayl `l` ,ayein epi`y edezlãáò àäå§¨£©

úáL dìaeyii z` jka dyr xak ,dawp e` xkf el clepy dfe - ¨¤¤
.mlerd

:diaxe dixt ea miiw m` sqep ote`a dpc `xnbdBì eéä ,øîzéà¦§©¨
íéáëBk ãáBò BúBéäa íéða[ixkp-]íéi÷ ,øîà ïðçBé éaø ,øéibúðå ¨¦¦§¥¨¦§¦§©¥©¦¨¨¨©¦¥

mdaíéi÷ àì ,øîà Lé÷ì Léøå .äiáøe äiøtmda.äiáøe äiøt §¦¨§¦¨§¥¨¦¨©Ÿ¦¥§¦¨§¦¨
:mdinrh z` zx`an `xnbd,äiáøe äiøt íéi÷ øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¦¥§¦¨§¦¨

meyndéì eåä àäc,devnd dniiwzp mdae mipa el eid ixdy - §¨¨¥
,äiáøe äiøt íéi÷ àì øîà Lé÷ì Léøåy meyn÷k øéibúpL øbïè §¥¨¦¨©Ÿ¦¥§¦¨§¦¨¥¤¦§©¥§¨¨

éîc ãìBpLmcew el eidy mipad dzrne ,dzr clepy ohwk oecip - ¤©¨¥
.diaxe dixt ycgn miiwl eilre ,eipa miaygp mpi`

:`xnbd dtiqeneäééîòèì eãæàåixkp ipa oica mzhiyl eklde - §¨§§©§©§
,dlgpl xeka oiprl mb exaq jky ,xiibzpyíéða Bì eéä ,øîzéàc§¦§©¨¨¦

,øéibúðå íéáëBk ãáBò BúBéäa,sqep oa el clep xiibzpy xg`leéaø ¦§¥¨¦§¦§©¥©¦
Bì ïéà ,øîà ïðçBéoic df oal -äìçðì øBëamipy it lawn epi`e ¨¨¨©¥§§©£¨

l`xyi xekak eia` iqkpa(fi `k mixac),déì äåä àäcixdy - §¨£¨¥
miaygpe mipey`x eclepy mipa el eid xak ixkp a`d zeida

'BðBà úéLàø'(my).xeka oicl raewd dfy ,epenn ziy`x iyxei - ¥¦
Bì Lé ,øîà Lé÷ì Léøåoicäìçðì øBëaeia` iqkpa mipy it lhepe §¥¨¦¨©¥§§©£¨

y oeik ,l`xyi xeka lkk,éîc ãìBpL ïè÷k øéibúpL øb`linne ¥¤¦§©¥§¨¨¤©¨¥
.eipak miaygp mpi` xiibzpy mcew eclepy mipad

:mipicd ipya yecigd z` zx`an `xnbdàëéøöeiax ekxvede - §¦¨
,mipicd ipya mdizehiy z` xnel yiwl yixe opgeiïðéòîLà éàc§¦©§§¦©

àúéén÷ àéääaoica wx mdizehiy z` mirinyn eid m`y - §©¦©©§¨
epiid ,xiibzpy mcew eclepy mipaa diaxe dixt meiw ly oey`xd

wxy mixne`ïðçBé éaø øîà÷ àéääamda miiwe eipa miaygpy §©¦¨¨©©¦¨¨
,diaxe dixteäðéð äiáøe äiøt éða énð àøwéòîc íeMîmby - ¦§¥¦¨¨©¥§¥§¦¨§¦¨¦§

gp ipa da eehvpy ,diaxe dixta md mikiiy ixkp ecera dligza
xn`py(` h ziy`xa)mdl xn`ie'xiibzpy s` okle ,'EaxE ExR ©Ÿ¤¨¤§§

,eipak oiicr miaygpïéðòì ìáàoicäìçð,xekaaäìçð éða åàìc £¨§¦§©©£¨§¨§¥©£¨
eäðéðoi`y epiide ,l`xyik dlgp oica mikiiy mpi` mixkpdy - ¦§

,dyexid oiprl oak dpic zade ,eia` iqkpa mipy it lhep xekad
Lé÷ì Léøì déì éãBî àîéàit lhep xiibzpy xg`l clepy oady ¥¨¥¥§¥¨¦

.mipyàäa øîzéà éàå,df oica wx zxn`p mzwelgn dzid m`e - §¦¦§©§¨
mixne` epiid ,xekak mipy it lhep xiibzpy xg`l clepd m`

wxyLé÷ì Léø øîà÷ àäamixkpd mipad oi`y oeik ,xekak epicy §¨¨¨©¥¨¦
,x`eank df oica mikiiy eiptl eclepyàéääa ìáàdixt oica - £¨§©¦
,x`eank da mikiiy mixkp s`y diaxeïðçBé éaøì déì äãBî àîéà¥¨¥¥§©¦¨¨

okle ,ixkp ecera el eclepy mipaa mb devnd miiwnyàëéøö- §¦¨
.mipicd ipya mdizehiy rinydl ekxved
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áééçezy` z` cewtl mc``edyk `l` ,yinyz epi` ef dciwtc :mz epiax xne` Ð

dpnn wegx `ed m` ,jxca z`vl dvex,dpcwtie dil` aeyi ok m` `l` jxcl `vi `l Ð

.dal lr xacie ,mixac x`ya e` yinyza e`

dy`dy cnln ,dil `wtp mzdn :jixte

oeik `nzqne ,jxcl `veiyk dlra lr zwwezyn

el de`znyezy` cakndc ,dcwetl el yi Ð

xn` ,ipyne !"'ebe `xwz f`" :xne` aezkd eilr

opiqxb ikd .dcp ezy`l `l` dkxvp `l :sqei ax

`z` `xw cgc :eyexit ikde .mipyi mixtqd lka

dnke ,dcwetl el yi dcp ezy`a elit`cÐ

dgny mewn lkn ,ynyl xeq`y it lr s` .dper

ikde .jxca z`vl dvexe li`ed ,dl `ed beprze

`rliwa oyid :(a,bq oiaexir) "xcd" yixa opixn`

my mipyi ezy`e yi`y:xne` aezkd eilr Ð

sqei ax xn`e ."dibeprz zian oeyxbz inr iyp"

mixtqa edibdy dne .dcp ezy` elit`e :mzd

"dzqel jenq `l` dkxvp `l".llk d`xp oi` Ð

epiid dciwtc yxtl oivexy itl ok edibdc

jenqc giken (mye :gi) zereayae ,yinyz

l`xyi ipa z` mzxfde"n ,`ziixe`cn dzqel

m`e ,zeyxd xacl `veia dl iwenc :cere ,"'ebe

opaxc zezqee (`,eh dcp) xn`c o`nl elit` ,ok

opaxc inp dzqeel jenq ok m` Ðmewn lkn Ð

?zeyxd xacl `veia xzen `di dnl

êåîñowxitlopixn`ck ,i`w inp eipA` Ð©¨

ab lr s`e .(a,er oicdpq) "oitxypd"a

onwl opixn`ck ,oi`eyp opax dil epiwz `l ohwc

epiwz ikdl mewn lkn (`,gq) "dpnl`" wxta

.zepf zlira ezlira `ied `lc ,oi`eyp dil

àùåðäåezeg` za z`epiax yxit Ð

za oicd `edc :xi`n oa l`eny

,mixaca ezlcyny itl hwp ezeg` la` .eig`

hwp `wecc :xne` mz epiaxe .dza `yepy gikye

aex :opixn`ck elfn za `idy itl ,ezeg` za

.m`d ig`l oinec mipa
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,íäî ãçà úî ,íéðák íä éøä íéðá éða :éáéúéî¥¦¥§¥¨¦£¥¥§¨¦¥¤¨¥¤
àzáeéz .äiáøe äiøt íéi÷ àì ,ñéøñ àöîpL Bà¤¦§¨¨¦Ÿ¦¥§¦¨§¦¨§§¨
øáñ ."íéðák íä éøä íéðá éða" .àzáeéz !àðeä áøc§©¨§§¨§¥¨¦£¥¥§¨¦¨©
ïkL ìëå ,àzøáì àzøáe àøáì àøa :øîéîì ééaà©©¥§¥©§¨¦§¨§©¨¦§©¨§¨¤¥
déì øîà .àì ¯ àøáì àzøa ìáà ,àzøáì àøa§¨¦§©¨£¨§©¨¦§¨¨£©¥

ì" :àáøàîìò éleëc .àkéà àäå ,àéòa "døöé úáL ¨¨¨¤¤§¨¨¨£¨§¨¦¨§¥¨§¨
ïðaø déì éøîà àäå !?àìå .àì ãçî éøz úäéî¦©§¥¥©¨§¨§¨¨§¦¥©¨©
éða :eäì øîàå !éða ãéìBàå àúzéà áéñð :úLL áøì§©¥¤§¥¦§¨§¥§¥©£©§§¥
úLL áøc ,eäì éçãî÷ ééeçc íúä .eäðéð éða ézøá§©¦¨©¦§¨¨©¥¨©§¥§§©¥¤
øa àáøì äaø déì øîà .àðeä áøc dé÷øétî ø÷òéà¦£©¦¦§¥§©¨£©¥©¨§¨¨©
éøä íéðá éða ïðaø øeîàc àúléî àä àðî :éøàî̈¦§¨¨¦§¨©£©¨©§¥¨¦£¥

:áéúëcî àîéìéà ?íéðák ïäíéðaäå éúBða úBðaä" ¥§¨¦¦¥¨¦¦§¦©¨§©§©¨¦
¯ àlà ?éîð éëä "éðàö ïàväå" ,äzòî àlà "éðä©¤¨¥©¨§©ŸŸ¦¨¦©¦¤¨
:àëäî àlà !éàpéî úéð÷c ¯ éîð àëä ,éàpéî úéð÷c§¨¥¦©¨¨©¦§¨¥¦©¤¨¥¨¨
Bì ãìzå ãòìb éáà øéëî úa ìà ïBøöç àa øçàå"§©©¨¤§¤©¨¦£¦¦§¨©¥¥
áéúëe ,"íé÷÷Bçî eãøé øéëî épî" :áéúëe ,"áeâN úà¤§§¦¦¦¨¦¨§§§¦§¦

éaøk åàìc ïéúéðúî ."é÷÷Bçî äãeäé"òLBäé,àéðúc . §¨§§¦©§¦¦§¨§©¦§ª©§©§¨
éaøòLBäéàOé ¯ Búeãìéa äMà íãà àNð :øîBà ©¦§ª©¥¨¨¨¨¦¨§©§¦¨

íéða Bì eéäé ¯ Búeãìéa íéða Bì eéä ,Búeð÷æa äMà¦¨§¦§¨¨¦§©§¦§¨¦
ìà áøòìå Eòøæ úà òøæ ø÷aa" :øîàpL ,Búeð÷æa§¦§¤¤¡©©Ÿ¤§©¤©§¤§¨¤¤©

ðéà ék Eãé çpzíàå äæ Bà äæä øLëé äæ éà òãBé E ©©¨¤¦¥§¥©¥¤¦§©£¤¤§¦
äøBz ãîì :øîBà àáé÷ò éaø ."íéáBè ãçàk íäéðL§¥¤§¤¨¦©¦£¦¨¥¨©¨
íéãéîìz Bì eéä ,Búeð÷æa äøBz ãBîìé ¯ Búecìéa§©§¦§¨§¦§¨©§¦¦
ø÷aa" :øîàpL ,Búeð÷æa íéãéîìz Bì eéäé ¯ Búecìéa§©§¦§©§¦¦§¦§¤¤¡©©Ÿ¤

'åâå Eòøæ úà òøæíéâeæ óìà øNò íéðL :eøîà ." §©¤©§¤¨§§¥¨¨¤¤¦
,ñøtéèðà ãò úábî àáé÷ò éaøì Bì eéä íéãéîìz©§¦¦¨§©¦£¦¨¦§¨©©§¦§¨
éaø àaL ãò ,íîL íìBòä äéäå .äæì äæ ãBák eâäð àlL éðtî ,ãçà ÷øôa eúî ïleëå§¨¥§¤¤¤¨¦§¥¤Ÿ¨£¨¤¨¤§¨¨¨¨¨¥©¤¨©¦

å ,äãeäé éaøå ,øéàî éaø :íäì dàðLe íBøcaL eðéúBaø ìöà àáé÷òéñBé éaø,ïBòîL éaøå , £¦¨¥¤©¥¤©¨§¨¨¨¤©¦¥¦§©¦§¨§©¦¥§©¦¦§
ãòå çñtî eúî ílek :àðz .äòL dúBà äøBz eãéîòä íä íäå .òenL ïa øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨¤©©§¥¥¤¡¦¨¨¨¨¨¨¨¥¦¤©§©

àîéúéàå àaà øa àîç áø øîà .úøöòàéiç éaøéàî .äòø äúéî eúî ílek :ïéáà øa £¤¤¨©©¨¨©©¨§¦¥¨©¦¦¨©¨¦¨¥¦¨¨¨©
éaøk äëìä :àðzî áø øîà .äøkñà :ïîçð áø øîà ?àéäòLBäééaø øîà íeçðz éaø øîà . ¦£©©©§¨©§§¨£©©©¨¨£¨¨§©¦§ª©¨©©¦©§¨©©¦

:éàìéðçäëøa àìa ,"Eúéáe äzà zçîNå" :áéúëc ¯ äçîN àìa .äáBè àìa ,äëøa àìa ,äçîN àìa éeøL äMà Bì ïéàL íãà ìk £¦¨¨¨¨¤¥¦¨¨§Ÿ¦§¨§Ÿ§¨¨§Ÿ¨§Ÿ¦§¨¦§¦§¨©§¨©¨¥¤§Ÿ§¨¨
.äîBç àìa ,äøBz àìa :éøîà àáøòîa ."Bcáì íãàä úBéä áBè àì" :áéúëc ¯ äáBè àìa ,"Eúéa ìà äëøa çéðäì" :áéúëc ¯¦§¦§¨¦©§¨¨¤¥¤§Ÿ¨¦§¦Ÿ¡¨¨¨§©§©©§¨¨§¦§Ÿ¨§Ÿ¨
àìa :øîà àleò øa àáø ."øáb ááBñz äá÷ð" :áéúëc ¯ äîBç àìa ,"épnî äçcð äiLeúå éá éúøæò ïéà íàä" :áéúëc ¯ äøBz àìa§Ÿ¨¦§¦©¦¥¤§¨¦¦§¦¨¦§¨¦¤¦§Ÿ¨¦§¦§¥¨§¥¨¤¨¨©¨¨©§Ÿ
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יבמות. פרק שישי - הבא על יבמתו דף סב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

על כל אדם נאמר בכל דרכיך דעהו, הרי גם זה צריך להיות בשמחה וטוב לבב.
ממכתב י' אייר תשי"ח



רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc zenai(oey`x meil)

,`ziixaa epipyíéða éðamc` ly.íéðák ïä éøädf oic dxe`kle §¥¨¦£¥¥§¨¦
did m`y ,mdn cg` zne dawpe xkf mc`l eidy ote`a xn`p
mdia` zeg` mr mitxhvn ,za e` oa dznd ezal e` znd epal
`l m`y rnyne .diaxe dixt mdici lr miiwiy mn` ig` mr e`

.`ped axk `lye ,diaxe dixta aey aiigzp za e` oa egipd
:`xnbd zvxznàéää àéðz ékmipa ipay `ziixaa epipy izni` - ¦©§¨©¦

`l` ,mipad ezny ote`l `l ,mipak miaygpíéìLäìzevnl §©§¦
zaygp ,za dclep oale cg` oa wx el did m`y ,diaxe dixt
elit`e ezne mipa el eid m` la` .diaxe dixt jka miiwne ezak

.`ped axk diaxe dixt miiw ,mipa `la
:`ziixad jyndn `ped ax lr `iyew,éáéúéîdze`a epipy ¥¦¥

,`ziixa,íéðák íä éøä íéða éðam`eíäî ãçà úîeipan -Bà §¥¨¦£¥¥§¨¦¥¤¨¥¤
ñéøñ àöîpL,ciledl leki epi`y -íéi÷ àìa`d.äiáøe äiøt ¤¦§¨¨¦Ÿ¦¥§¦¨§¦¨

md el` mixaceàðeä áøc àzáeéz.`ped ax ixac lr `kxit - §§¨§©¨
:`xnbd dwiqnàzáeéz.eixac egcpe `id `kxit ok` - §§¨

epipy .lirl d`aedy `ziixad ixac z` zx`an `xnbd
:`ziixaaíéðák íä éøä íéða éðaici lr diaxe dixt miiwny §¥¨¦£¥¥§¨¦

:`xnbd d`ian .eza e` epa ezn m` mb eipa ipa ly mznlydøáñ̈©
øîéîì éiaàclepy ote`a wx xn`p df oicyàøáì àøa,epal oa - ©©¥§¥©§¨¦§¨

àzøáì àzøáe,ezal za dclep e` -ïkL ìëåclep m`àøa §©¨¦§©¨§¨¤¥§¨
àzøáìdixtn a`d z` zxhety in gkn `ay oeiky ,ezal oa - ¦§©¨

,devnd miiwn ea s` okl ,diaxeìáàdclep m`àøáì àzøaza - £¨§©¨¦§¨
,epal,àì,oad gkn zegt dci lr diaxe dixt miiwl zad gky Ÿ

.diaxe dixtn a`d z` xhety oad gkn d`ay mixne` oi` okle
àáø déì øîàdixt jka miiw epal za dclep m` s` ,iia`l ¨©¥¨¨

y `ed devnd mrh ixdy ,diaxeì'ïðéòa 'døöé úáLjixvy - ¨¤¤§¨¨§¦¨
,mlerd ayiilàkéà àäå.epa za ici lr s` miiwzn dfe - §¨¦¨

:`axe iia` ixaca dpc `xnbdúäéî àîìò éleëcmewn lkn - §¥¨§¨¦©
mdipyn eclep mipad ipa m` `weec devnd z` miiw ,lkd ixacl

eclep m` mle` ,[ezn mdipy m`]ãçî éøzcg`n ,zae oa ,mipy - §¥¥©
,mipa `la zn ipyd oade ,zny mipad.àì:jk lr `xnbd dywn Ÿ

àìå,eipan cg`l eclepy zae oaa devnd zniiwzn oi` ike -àäå §Ÿ§¨
úLL áøì ïðaø déì éøîà,devnd miiw `le dy` `la iexy didy ¨§¦¥©¨¨§©¥¤
éða ãéìBàå àúzéà áéñð,mipa clFde dy` `y -eäì øîàåax §¦¦§¨§¦§¥¥§¨©§

,zyyeäðéð éða ézøa éðaokle ,md miaygp iza ly mipad s` - §¥§©¦§©¦§
devnd z` miniiwny x`eane ,diaxe dixt zaeg ici iz`vi xak

:`xnbd zvxzn .zae oa dl eclepy zg` zaa mbíúäaiydyk ¨¨
miniiwn zn`ay ezpeek oi` ,eza ipaa devnd miiwny zyy ax

`l` ,devnd z` jkaeäì éçãî÷ ééeçc,jka mze` dgc wx - ©¥¨§©¥§
meyn `ed dy` `yp `ly izin`d mrhdeø÷òéà úLL áøc§©¥¤¦£©

dé÷øétîexeriy zngn xwr dyrp -,àðeä áøcjix`n didy ¦¦§¥§©¨
rvn`a mi`vei eid `l mdilbx inl ekxvpy eicinlze ,ezyxca

.mixwr miyrpe
:mipak md ixd mipa ipay oicd xewn z` zxxan `xnbddéì øîà̈©¥

ïðaø øeîàc àúléî àä àðî ,éøàî øa àáøì äaøcnlp okidn - ©¨§¨¨©¨¦§¨¨¦§¨§¨©¨¨
y minkg exn`y oicdíéðák ïä éøä íéða éðamiaygp zad ipay - §¥¨¦£¥¥§¨¦

,diaxe dixtn dia` z` xehtl mipakàîéìéàxn`p m` - ¦¥¨
edecnlyáéúëcîawril oal ixaca(bn `l ziy`xa)éúBða úBðaä' ¦¦§¦©¨§©

,'éða íéðaäå,'ipa' eizepa ipal `xwy x`eaneäzòî àlàecnly §©¨¦¨©¤¨¥©¨
oal xn`y dn ,el` oal ixacn z`f(my)énð éëä ,'éðàö ïàväå'- §©ŸŸ¦¨¥©¥

,ep`v `ed awri ly o`vdy jk yxtl ozip z`f mb ikeàlài`ce ¤¨
eyexitéàpéî úéð÷cok m`e ,ipnn zipwy o`vd -énð àëädn ¦§¦¦©¨¨©¥

,ely eizepa ipay dpeekd oi` ,'ipa mipade izepa zepad' xn`y
`l`éàpéî úéð÷cipay myn di`x oi`e ,ipnn zipwy izepa ipa - ¦§¦¦©

.mipak miaygp mipa
:`xnbd zx`an oklàlàz`f micnlàëäîxn`py ,df oiprn - ¤¨¥¨¨

(`k a '` minid ixac)Bì ãìzå ãòìb éáà øéëî úa ìà ïBøöç àa øçàå'§©©¨¤§¤©¨¦£¦¦§¨©¥¤
áéúëe ,'áeâN úà(ci d mihtey)øéëî épî','íé÷÷çî eãøéeyexite ¤§§¦¦¦¨¦¨§§Ÿ§¦

dypn ly epa didy xiknly(bk p ziy`xa)e`xwpy mipa eid

,miwwegnåixdáéúk(h q mildz),'é÷÷çî äãeäé'ipa wxy x`eane ©§¦§¨§Ÿ§¦
xikn ipay aezkd zpeeky gxkene ,miwwegn e`xwp dcedi hay
,miwwegn e`xwp xikn ly eza ipay epiid ,miwwegn e`xwp

dcedi ly epa oa didy oexvgy(ai en ziy`xa)ly eza z` `yp ,
.epak aygp eza oay gkene .miwwegn eid mdipae ,dypn oa xikn
dixtn lhadl leki mipa el yi m`y dpynd oicl zxfeg `xnbd

:zwleg drc d`ian `xnbd .diaxe,òLBäé éaøk åàìc ïéúéðúî©§¦¦§¨§©¦§ª©
àéðúc,`ziixaa,øîBà òLBäé éaøy s`Búeãìéa äMà íãà àNð §©§¨©¦§ª©¥¨¨¨¨¦¨§©§

,[ezexirva-]Búeð÷æa äMà àOée` dpey`xd dzn m` oebk ¦¨¦¨§¦§
m` s`e ,dyxibíéða Bì eéäé ,Búeãìéa íéða Bì eéämbBúeð÷æa, ¨¨¦§©§¦§¨¦§¦§

,ezepwfa mb diaxe dixta weqrl lczyiy xnelkøîàpL`i zldw) ¤¤¡©
(eðéà ék Eãé çpz ìà áøòìå Eòøæ úà òøæ ø÷aa'øLëé äæ éà òãBé E ©Ÿ¤§©¤©§¤§¨¤¤©©©¨¤¦¥§¥©¥¤¦§©

,'íéáBè ãçàk íäéðL íàå äæ Bà äæäclFd jzexirvay xnelk £¤¤§¦§¥¤§¤¨¦¥
ik ,jka weqrln jci gipz l` jzpwf zrl ok it lr s`e ,micli
m`d ,miiwzne miny `xie oebd didi mipad on dfi` rcei jpi`
.miaeh eidi mdipy `ny e` ,jzepwfa clepd e` jzexirva clepd

,øîBà àáé÷ò éaøenvrl dxezd cenil oiprl xn`p df weqt ©¦£¦¨¥
m`y ,micinlzleäøBz ãBîìé ,Búeãìéa äøBz ãîìmb,Búeð÷æa ¨©¨§©§¦§¨§¦§

m`eíéãéîìz Bì eéämcnileíéãéîìz Bì eéäé ,Búeãìéamb,Búeð÷æa ¨©§¦¦§©§¦§©§¦¦§¦§
,jka weqrl wiqti `ly xnelk.'åâå 'Eòøæ úà òøæ ø÷aa' øîàpL¤¤¡©©Ÿ¤§©¤©§¤

:df oipra `aiwr iaxa dyrn d`ian `ziixadøNò íéðL ,eøîà̈§§¥¨¨
,àáé÷ò éaøì Bì eéä íéãéîìz íéâeæ óìàmi`vnp eid mleke ¤¤¦©§¦¦¨§©¦£¦¨

îdxiirdãò úábdxiird÷øôa eúî ïleëå ,ñøôéèðà[xvw onfa-] ¦§¨©©§¦§©§¨¥§¤¤
,ãçàdzid jkl daiqdeå ,äæì äæ ãBák eâäð àlL éðtîezny oeik ¤¨¦§¥¤Ÿ¨£¨¤¨¤§

xvw onfa minkg daxd dkíîL íìBòä äéädgkzypy epiidc ¨¨¨¨¨¥
,l`xyin dxezdL ãò,íBøcaL eðéúBaø ìöà àáé÷ò éaø àa ©¤¨©¦£¦¨¥¤©¥¤©¨

dàðLeezxez cnil -,íäìeid mexcay epizeaxeéaøå øéàî éaø §¨¨¨¤©¦¥¦§©¦
eãéîòä íä íäå ,òenL ïa øæòìà éaøå ïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäé§¨§©¦¥§©¦¦§§©¦¤§¨¨¤©©§¥¥¤¡¦

äøBza gkzyz `ly enxbe dxezd z` ecnil -.äòL dúBà ¨¨¨¨
:`aiwr iax icinlz ezn xvw onf dfi`a zx`and `ziixa,àðz̈¨
àîéúéàå ,àaà øa àîç áø øîà .úøöò ãòå çñtî eúî ílekyie - ¨¥¦¤©§©£¤¤¨©©¨¨©©¨§¦¥¨

xn`y mixne`eúî ílek ,ïéáà øa àéiç éaøaäòø äúéî.[dyw-] ©¦¦¨©¨¦¨¥¦¨¨¨
:`xnbd zxxanàéä éàî:`xnbd daiyn .drx dzináø øîà ©¦¨©©

,ïîçðilegn ezny.äøkñà ©§¨©§¨¨
diaxe dixt miiwy in m`d zwelgna dkldd dn zx`an `xnbd

:`l e` da weqrl aiig oiicròLBäé éaøk äëìä ,àðúî áø øîà̈©©©§¨£¨¨§©¦§ª©
`lye ,dniiwy xg`l mb da weqrl jiyndl aiigy xn`y

.epzpynk
y` z`yl aeiga epwqry oeikzelrn dnk `xnbd d`ian ,d

:oi`eyipa,äMà Bì ïéàL íãà ìk ,éàìéðç éaø øîà íeçðz éaø øîà̈©©¦©§¨©©¦£¦©¨¨¨¤¥¦¨
äëøá àìa ,äçîN àìa éeøLe.äáBè àìáz` `xnbd zx`an ¨§Ÿ¦§¨§Ÿ§¨¨§Ÿ¨

:jkl zexewndáéúëc ,äçîN àìa(ek ci mixac)äzà zçîNå' §Ÿ¦§¨¦§¦§¨©§¨©¨
,'Eúéáe.dy` el yiy ina dgny epivny ,'jzy`' epiid 'jzia'e ¥¤

áéúëc ,äëøá àìa(l cn l`wfgi),'Eúéa ìà äëøa çéðäì'epivny §Ÿ§¨¨¦§¦§¨¦©§¨¨¤¥¤
.dy` el yiy ina dkxaáéúëc ,äáBè àìa(gi a ziy`xa)áBè àì' §Ÿ¨¦§¦Ÿ

,'Bcáì íãàä úBéäaeh oi` dy` `la ecal mc`d m`y yxetne ¡¨¨¨§©
.elàáøòîa[l`xyi ux`-],éøîàiexy dy` `la iexydyàìa §©§§¨¨§¥§Ÿ

,äøBúe ,dxdha dxez cnel epi`y oeikäîBç àìá`la epiidc ¨§Ÿ¨
iexyy xewnd .dnegk dxinyäøBú àìa,`edáéúëc(bi e aei`) §Ÿ¨¦§¦

,'épnî äçcð äiLeúå éá éúøæò ïéà íàä'dy` inr oi` m`y xnelk ©¦¥¤§¨¦¦§¦¨¦§¨¦¤¦
xn`p day(gi a ziy`xa)`'weqrl ip` jixv ,'FCbpM xfr FN dUr ¤¡¤¥¤§¤§

.ipnn zgkzyn dxezd `idy 'diyez'e ,izepefne izia ikxvaàìa§Ÿ
áéúëc ,äîBç(`k `l dinxi),'øáb ááBñz äá÷ð'`hgd on ezxnyny ¨¦§¦§¥¨§¥¨¤

`pey `xwpd rxd xvi znglnne(`k dk ilyn)z` zaaeqd dnegk ,
.mi`peyd on dzxnyne xird,øîà àleò øa àáøiexyd mc` ¨¨©¨¨©

iexy dy` `laáéúëc ,íBìL àìa(ck d aei`)Eìäà íBìL ék zòãéå' §Ÿ¨¦§¦§¨©§¨¦¨¨¢¤
,'àèçú àìå Eåð zã÷ôedy` epiidc ld` jl yiy onfa wxy yxce ¨©§¨¨§§Ÿ¤¡¨
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xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc zenai(ipy meil)

B÷çc úòLa éðòì òìñ äåìnäå,zernl wewfykøîBà áeúkä åéìò §©©§¤¤©¤¨¦¦§©¨§¨¨©¨¥
(h gp diryi),'éðpä øîàéå òeLz äðòé 'äå àø÷z æà'dyrz m` epiidc ¨¦§¨©©£¤§©©§Ÿ©¦¥¦

lirl exn`py mixacd z`(f gp my)'ebe Lngl arxl qxt `Fld'£¨Ÿ¨¨¥©§¤
iprl zern ozzy ,'mNrzz `l LxUAnE FziQke mxr d`xz iM¦¦§¤¨Ÿ§¦¦¦§¨§Ÿ¦§©¨
z` axwze ,jiaexwk mdy jipky z` ad`z oke ,jka wegcd

.jzlitzl 'd dpri f` ,jzeg` za z` `yize ,jiaexw
ïîéñ):[xn`n lkn daiz] oldl mixn`nl,ø"æò ,ò"÷ø÷å ,ä"Mà ¦¨¦¨§©§©¥¤

.(é"úçt ,é"øbz ,ú"Bëøaä é"zL ,ú"àæŸ§¥©§¨©¨¥¨£¥
:dy` i`eyip zlrnl zxfeg `xnbdíãà ìk ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨¨¨

Bðéà äMà Bì ïéàL`xwpøîàpL ,íãà(a d ziy`xa)íàøa äá÷ðe øëæ' ¤¥¦¨¥¨¨¤¤¡©¨¨§¥¨§¨¨
'ebe,'íãà íîL úà àø÷iåe`xwp dawpe xkf eidyk wxy x`eane ©¦§¨¤§¨¨¨

.mcew `le ,'mc`'
:mc` `xwp epi`y sqep ote` xn` jk ab`ìk ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨

ò÷ø÷ Bì ïéàL íãà,eizepefn jxevle ea xecl zia ziipalBðéà ¨¨¤¥©§©¥
`xwpøîàpL ,'íãà'(fh ehw mildz)ïúð õøàäå 'äì íéîL íéîMä' ¨¨¤¤¡©©¨©¦¨©¦©§¨¨¤¨©

,'íãà éðáì.'mc`' `xwp ux` el yiy in wxy x`eane ¦§¥¨¨
:dy` i`eyip oiprl xfeg o`káéúëc éàî ,øæòìà éaø øîàåziy`xa) §¨©©¦¤§¨¨©¦§¦

(gi a,'Bcâðk øæò Bì äNòà'm`y epiidäëæ,aeh elfny ,mc`d ¤¡¤¥¤§¤§¨¨
,BzøæBòm`e ,'xfr' zaizkäëæ àìea miiwzn,'Bcâðk'zwlegy ©§Ÿ¨¨§¤§

.eixac z` zxzeqe eilrîàc àkéàåéøeixacy mixne` yie - §¦¨§¨§¥
,df ote`a exn`péîø øæòìà éaøweqtay ,dxizq dywd -áéúk ©¦¤§¨¨¨¥§¦

ïðéø÷å ,'Bãbðk'ef daiz mi`xew -.'Bcâéðk'm`y ,uxizeäëæ,lrad §¤§§¨¦©§¦§¨¨
dy`d f`,Bcâðkm`e ,el zxferyBzãbðî äëæ àì,eze` dwln - §¤§Ÿ¨¨§©©§

.zewln epiidc '`cbp' lr fnxl 'i xqg azkpy
:df weqta zxg` dl`y d`ian `xnbddéçkLàe`vn -éñBé éaø ©§§¥©¦¥

eäiìàì,`iapddéì øîà,iqei iax,'øæò Bì äNòà' áéúkle`yl yie §¥¦¨¨©¥§¦¤¡¤¥¤
déì øîà .íãàì BzøæBò äMà änayk ,edil`ïéhéç àéáî íãàon ©¤¦¨©§¨¨¨¨©¥¨¨¥¦¦¦

ike ,dcydññBk ïéhéçzeyrl mcew jixv ixd ,ody zenk lke` - ¦¦¥
`ianyk oke .dy`d el dyer z`fe ,dlik`l ie`xd mgl odn

,ïzLtikeïzLt`edy zenk,LáBì,cba epnn zeyrl jixv ixd ¦§¨¦§¨¥
m`d ok m`e .dy`d dyer z`f mbeäøéàî úàöîð àìz`åéðéò Ÿ¦§¥§¦¨¥¨

dyery mgld zlik`aåéìâø ìò Búãéîòîemicbad ziiyra ©£¦¨©©§¨
.el zxfer jkae ,yaely
:dy` i`eyip oipra ceráéúëc éàî ,øæòìà éaø øîàå(bk a my) §¨©©¦¤§¨¨©¦§¦

mc`d xn`Ie'éøNaî øNáe éîöòî íöò íòtä úàæ`xTi z`fl ©Ÿ¤¨¨¨Ÿ©©©¤¤¥£¨©¨¨¦§¨¦§Ÿ¦¨¥
,'ebe 'dX`äøø÷úð àìå ,äiçå äîäa ìk ìò íãà àaL ,ãnìî ¦¨§©¥¤¨¨¨©¨§¥¨§©¨§Ÿ¦§¨§¨

[dgp-],äeç ìò àaL ãò Bzòcminrt yniyy weqtd on rnyny ©§©¤¨©©¨
.ezrc dgp z`fd mrta wxe ,ezrc dgp `le zencew

:xfrl` iax ly sqep xn`náéúëc éàî ,øæòìà éaø øîàåmdxa`a §¨©©¦¤§¨¨©¦§¦
(b ai my),'äîãàä úBçtLî ìk Eá eëøáðå'`le 'ja ekxape' xn`p §¦§§§Ÿ¦§§¨£¨¨

y cnll ,zenewn x`yak 'ekxazde' xn`pCeøa LBãwä déì øîà̈©¥©¨¨
úBëøa ézL ,íäøáàì àeä[oli` itpr-]éøáäì éì Lé úBáBè,Ea C §©§¨¨§¥§¥¥¦§©§¦§

dvex ip`y ,l`xyil zexeq`d zegtynn zepa izy il yi xnelk
ode ,otbl miyery dkxadk jil` oqipkdläiáàBnä úeød`yipy ©¨¦¨

freal(bi c zex),cec zia zekln dpnn d`vieúéðBnòä äîòðå§©£¨¨©¦
mragx ly en` `ide ,dnlyl d`yipy(`k ci '` mikln)epnny ,

diryi oke ,mixenb miwicv eidy htyedie `q`e diwfg e`vi
weqtd jynda xn`pe .`iapd,'äîãàä úBçtLî ìk'cnll Ÿ¦§§¨£¨¨

yäîãàa úBøcä úBçtLî eléôàdnc`ay zexrna -ïéà £¦¦§§©¨¨£¨¨¥
.ìàøNé ìéáLa àlà úBëøaúî¦§¨§¤¨¦§¦¦§¨¥

mdxa`a cer xn`p :xg` weqtn dnec dyxc(gi gi ziy`xa)

Fa Ekxape','õøàä ééBb ìky ,cnll 'lk' xn`eúBðéôñ eléôà §¦§§¨¥¨¨¤£¦§¦
àéîtñàì àéìbî úBàaä,dfn df miwegx zenewn ipy mdy ©¨¦©§¨§©§©§¨

,ux`a hren onf wxe mia onfd aex ze`vnpyàlà úBëøaúî ïðéà¥¨¦§¨§¤¨
.ìàøNé ìéáLa¦§¦¦§¨¥

:zepitq ibidpnn cnlpd xfrl` iax ly sqep xn`néaø øîàå§¨©©¦
,øæòìà`eal cizrlL úBiðneà éìòa ìk íéãéúòweqrl elcgi ¤§¨¨£¦¦¨©£¥¨ª¤

e mzepne`aò÷øwä ìò eãîòirwxwa xivwe yixga wx ewqri - ©©§©©©§©

,olekn dzegtd zepne`d `idyøîàpL(hk fk l`wfgi)eãøéå' ¤¤¡©§¨§
ìà] (ìò) íiä éìáBç ìk íéçlî èBLî éNôBz ìk íäéúBiðàîõøàä [ ¥¢¦¥¤Ÿ§¥¨©¨¦Ÿ§¥©¨¤¨¨¤

,'eãîòémihiiynd milaegde ,miheynd ifge` miglndy xnelk ©£Ÿ
zceara ewqrie ux`d lr ecnrie ef mzepne`n ecxi ,mia

.dnc`d
:df weqt lr sqep xn`núeðneà Eì ïéà ,øæòìà éaø øîàå`idy §¨©©¦¤§¨¨¥§¨

ïî äúeçtzcearò÷øwä,hrn dpnn mixkzynyøîàpLweqta §¨¦©©§©¤¤¡©
lirl `aedyeãøéå'weqrly rnyne ,'Ecnri ux`d l` 'ebe §¨§¤¨¨¤©£Ÿ

.zeipr zcixi ef rwxwa
:df xn`nk gikend xfrl` iaxa dyrnàéääì àéæç øæòìà éaø©¦¤§¨¨©§¨§©¦

àòøàdnc` zwlg d`x -àéúeôì àáøk déa éãLcdzidy - ©§¨¦§¦¥§¨¨§§¨
.dbexrd agexl dyexgdéì øîà,rwxwd lral xfrl` iaxéà ¨©¥¦

ékøeàì dééãLzCmrt xnelk ,dkxe`l dpyxgze xefgz m` - ¦§§¥§§¨
ok it lr s` ,xzei daxd jl ginvz f`y ,ztqepà÷ñéòa éëetä©¥§¦§¨

péî áèCzcearn jigeexn xzei aeh geex `ian dxegqa weqrl - ¨¦¨
.rwxwd

:axa dnec dyrnéáì ìò áøéìaéL éðe ,milayd oial qpkp -eäðæç ©¨§¥¥¦§¥¨©§
ïôééð à÷c.gexa zettepzn ody d`x -éôeðzéà úôééð éà ,eäì øîà §¨¨§¨¨©§¦©§©¦§¥

`l ,c`n oknvr e`xz lekiake ,xzei gexa ettepzz m` mb -
oky ,mkl lireipéî áè à÷ñéòa éëetäCaeh dxegqa weqrl - ©¥§¦§¨¨¦¨

.mka weqrln
:df oipra sqep xn`n,àáø øîàriwynd,à÷ñéòa éæeæ äàîgiexn ¨©¨¨§¨¥§¦§¨

zepwl lekie ax oennàøNa àîBé ìk[xya-]àøîçå[oii-] ¨¨¦§¨§©§¨
riwynd mle` ,ezcerqlàòøàa éæeæ äàî,dnc`d zceara - §¨¥§©§¨

wx ezcerql zepwl lekie oenn hrn wx gieexnàçìéî[gln-] ¦§¨
äøeôçåyilyl dribd `l oiicry dwexi d`eaz `idy ,zgy - ©£¨

.glna fifge zgy wx lke`e ,zhren dzelre dlecibãBò àìå- §Ÿ
,z`f wx `leàlàmb sqepaàòøàà déì àéðâîef dcear - ¤¨©§§¨¥©©§¨

,dxneyl ick dlild lk rwxwd lr oeyil eze` daikynàéîøîe©§§¨
éøâéz déì.mc` ipa mr hhewzn dxearay ,zeaixn el dpinfn - ¥¦§¥

:rwxwd zcear oipra xg` xn`nòøæ ,àtt áø øîàd`eaz ¨©©¨¨§©
,jzia ipa zlik`e jzlik` jxevlàìåïéaæzd`eaz dpwz l` - §Ÿ¦§¥

,weyd on dlik`leäðéð éããä éëc áb ìò óàdey mkxry - ©©©§¦£¨¥¦§
daeyg dpi` jrwxwe ,lefa zexknp mihigdy xnelk ,jxear
lkn ,dpnn `weec mihig lk`zy jkn xkzyn jpi` `linne

mewnïëøaî éðädkxady ,zekxazn jrwxwa zelcbd mihig - ¨¥¦¨§¨
rxfzy aeh okle ,xdn dlk epi`e ,sqka gwlp epi`y xaca dievn

.oze` dpwzyn dlik`l mihig
.` :`tt ax xn` zetqep zevrìeféú àìå ïéaæjzia ilk xekn - ©¥§Ÿ¦

`azy mcew ,mzxenz lawzy oenna xegql ick jyinyz ilke
e .zeipr iciléléî éðäa `weec mixen` el` mixac -é÷øzñéa- ¨¥¦¥¦§©§¥
,ziaay milkàîéìb ìáà`ai m` s` dxegq jxevl xekni `l £¨§¦¨

dvxie xefgiyk `nye ,dzyiala cakzny oeik ,zeipr icil
dzepwldéì àéîøúéî àìzcaekn dnilb el dievn `dz `l - Ÿ¦§©§¨¥

,rerx lzeka ohw xeg jlv` yi m` .a .dzenkíBèz` mezq -
,cin xegdõétLú àìåqipkdle utyl ick awpd z` aigxz l` - §Ÿ§©¥

d`ved `ivedl `ly xdfdl yiy ,ezetil mipale hih daxd my
,jipiipa zetiil dz` oxft m`e .jxevl `lyõBtLz` agxd - ©
,dti didiy hihe mipala ed`lne utye awpdéðáéú àìål` j` - §Ÿ¦§¥

,ycg lzek enewna zepal lzekd lk z` xezqz÷ñBòä ìkL¤¨¨¥
ïkñîúî ïéðáarwxw ziipwa .b .okqne ipr dyrp -õBô÷e cinïéáæ §¦§¨¦§©§¥§§¥

àòøài`eyipa j` .xg` jncwi `ny oiznz l`e ,rwxw dpw - ©§¨
,jtidl bdp dy`àúzéà áéñð ïeúî,zepizna dy` `yiz - ¨§¥¦§¨

drx `dz `ly ,diyrn z` wecazy cr dp`yiln oznd xnelk
dy` i`eyipa .c .zipxhpweàúzéà áéñð àbøc úéçðdbxcn cx - §¥©§¨§¥¦§¨

`le jnn dzegt `dzy aeh xnelk ,dy` `ye jzbxcnn zg`
ade` zxigaa j` .dilr laewn didz `l `ny ,jnn daeyg÷ñ©

àðéáLBL øça àbøcwaczy ,jnn aeyg ade` xgae dbxc dlr - ©§¨§©§¦¨
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רט
miwxt dyelya` cenr bq sc ± iriax wxtzenai

àø÷ú æàmexr d`xz ik" :aizk dipin lirl Ð"eziqkejxyane" .iprd wgec epiid Ð

"mlrzz `l,eiaexwk ody eipky z` ade` epiid Ð.ezeg` za `yepe ,eiaexw z` axwne

åãâðëeilr dwelg Ðzxzeqe.eixacåúãâðî.zewlnc `cbp oeyl ,c"ei aizk `lcn Ð

ññåë íéèç.dinza Ðíòôä úàæ.ezrca elr `le ,yny mixg` minrtc llkn Ðéúù
úåëøáf wxt mi`lk) otbd z` jixan :enk Ð

.(` dpynúéðåîòä äîòðå äéáàåîä úåøÐ

.mi`iape mikln mdn e`vidnrply en` Ð

`q`e diwfg dpnn `vie ,mragxhtyedieeedc

,mixenb miwicv:xn xn`c .`iapd ediryie

.(a,i dlibn) eed mig` divn`e uen`åãîòéù
ò÷ø÷ä ìòegipi Ðyixga weqrl mzepne`

xivwaeecxie" :mdizeip`niytez lkl` heyn

."ecnri ux`dåãøéå.zeipr zcixi oeyl Ðéãùã
àáøë äá`axk :`pixg` `pyil .aexk rxf Ð

aexk :enk ,dyixg Ð,(`,ai `xza `aa) ipze

dcp) `axk ian `lrz wiqnc dnk.(a,dq

àéúåôì.dbexrd agexl Ðäééãùú éàêéëøåàì
xefgz elit` :xnelk Ðdpyxgzelirei `l Ð

.`wqr itl melkéëåôäãà÷ñòááåèÐ

giexdl.xzeiïôééð à÷ã.efa ef zaypn gexd Ð

åðôéðú éàevxzy dnk Ð,ettepzzlrez oi`

eptipz .`ihnwxt itl odail itipd :oeyl Ð

dtipna.(`,et `rivn `aa)äøåôçzgy Ð

dxkyymiayr lke`e hren.glna fifge

äøåôçd`iad `ly cr d`eazd on wxi Ð

.yilyàéðâîàòøàà äéìlr eze` zakyn] Ð

] .dlild lk xenyl ,[ux`dàéîøîåéøâéú äéì
dliaya Ðhhewzn.[mc` ipa mròøæÐ

.jzia zlik`l d`eazïåáæú àìådpwz `l Ð

.weyd on d`eazåäðéð éããä éëã áâ ìò óàåÐ

lefa oihig elit`jrwxwejl oi`e ,aeyg epi`

dryd itl xky,oikxazn ipd ikd elit` Ð

dlk oi`e minca gwel oi`y xaca dievn dkxa
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,äòø äMà äòø änk ¯ àø÷ éòzLî ípäéâa éà ,dpâî áeúkäL äòø äMà äòø änk ¯ àø÷§¨©¨¨¨¦¨¨¨¤©¨§©¨¦§¥¦¨¦§¨¥§¨©¨¨¨¦¨¨¨
äaø øîà ïîçð áø øîà ."äpnî úàöì eìëeé àì øLà äòø àéáî éððä" .da äìLîð ípäébL¤¥¦¨¦§§¨¨¦§¦¥¦¨¨£¤Ÿ§¨¥¦¤¨¨©©©§¨¨©©¨
àcñç áø øîà "íe÷ ìëeà àì éãéa 'ä éððúð" .äaeøî dúaeúëe äòø äMà Bæ :deáà øa©£¦¨¨¨§¨¨§¨§¨©¦¦¥Ÿ©¨©©¦§¨
ïéeìz åéúBðBænL äæ :eøîà àáøòîa .äaeøî dúaeúëe äòø äMà Bæ :àéiç øa àá÷eò øî øîà̈©¨§¨©¦¨¦¨¨¨§¨¨§¨§©©§¨¨§¤¤§¨§¦

éða" .BtñëaéúBðáe E.áàä úLà Bæ :áø øîà àáø øa ïðç áø øîà "øçà íòì íéðeúð E §©§¨¤§¤§¦§©©¥¨©©¨¨©¨¨¨©©¥¤¨¨
éaø .äaeøî dúaeúëe äòø äMà Bæ :áø øîà àáø øa ïðç áø øîà "íñéòëà ìáð éøëða"§¨§¦¨¨©§¦¥¨©©¨¨©¨¨¨©©¦¨¨¨§¨¨§¨©¦

'åâå íéäìà ïéà Baìa ìáð øîà" :øîBà àeä ïëå .íéðénä elà :øîBà øæòéìà:àðz àúéðúîa ." ¡¦¤¤¥¥©¦¦§¥¥¨©¨¨§¦¥¡Ÿ¦§©§¦¨¨¨
àå àéøaøa éLðà elàéðôì áòBúîe õweLî Eì ïéàL .÷eMa íéîeøò ïéëlänL ,éàðèøî éLð ¥©§¥©§¨§¨§©§¥¨§§©¤§©§¦£¦©¤¥§§¨§¨¦§¥

ì déì eøîà .íéøaç elà :øîà ïðçBé éaø .íeøò ÷eMa ClänL énî øúBé íB÷näïðçBé éaø: ©¨¥¦¦¤§©¥©¨©¦¨¨¨©¥©¨¦¨§¥§©¦¨¨
ìL ìò eøæb .áéúé õéøz .àãçeL éìa÷î :déì eøîà .ìôð àâL ,ìááì éøaç eúàìL éðtî äL,úBðznä éðtî ¯ øNaä ìò eøæb ;äL ¨©¨¥§¨¤§¨¨©¨§¥§©§¥£¨¨¥¨¥¨§©§¨¦§¥§¨¨§©©¨¨¦§¥©©¨

øîà ,"íëéúBáàáe íëa 'ä ãé äúéäå" :øîàpL ,íãéà íBéa íéçîOL éðtî ¯ éáëL éèhçî à÷ ,äìéáhä éðtî ¯ úBàöçønä ìò eøæb̈§©©¤§£¨¦§¥©§¦¨¨§©§¥¨§¥¦§¥¤§¥¦§¥¨¤¤¡©§¨§¨©¨¤©£¥¤¨©
àìå eôñàé àì" :áéúk ,éøàî øa äaøì àáø déì øîà .ïéèhçúî íéúî ¯ íéiç ïBòa :øî øîàc ,éáëL éèeèç Bæ :ìàeîL øa äaø©¨©§¥£¥¨§¥§¨©¨©£©¦¥¦¦§©§¦£©¥¨¨§©¨©¨¦§¦Ÿ¥¨§§Ÿ
eìtéå eàèçéå äfä íìBòa eéçé àlL ,íéòLøì úåî øçáð :déì øîà ."íéiçî úåî øçáðå" :áéúëe ,"eéäé äîãàä éðt ìò ïîBãì eøáwé¦¨¥§¤©§¥¨£¨¨¦§§¦§¦§©¨¤¥©¦£©¥¦§©¨¤¨§¨¦¤Ÿ¦§¨¨©¤§¤¤§§¦§
úòøö ¯ äòø äMà .ïúpz íéäìà àøé ÷éça äáBè" :áéúëe ."dìòáì äáBè äðzî ¯ äáBè äMà" :àøéñ ïa øôña áeúk .ípäéba©¥¦¨¨§¥¤¤¦¨¦¨¨©¨¨¨§©£¨§¦¨§¥§¥¡Ÿ¦¦¨¥¦¨¨¨¨©©

éðéò íìòä" ."íéìôk åéîé øtñî ,dìòá éøLà äôé äMà" .Bzòøvî àtøúéå äpLøâé ¯ dézðwz éàî ."dìòáìãëlz ït ïç úLàî E §©£¨©©©§¥§¨§¤¨§¦§©¥¦¨©§¦¨¨¨©§¥©£¨¦§©¨¨¦§©¦©§¥¥¤¥¥¤¥¤¦¨¥
éòöt eéä íéaø" ."äéâeøä ìk íéîeöòå ,eúçLeä íéaø äôé äMà øàBúa ék ,øëLå ïéé Bnò CBñîì dìòa ìöà èz ìà .dúãeöîa¦§¨¨©¥¥¤©£¨¦§¦©¦§¥¨¦§©¦¨¨¨©¦§£©£¦¨£¤¨©¦¨¦§¥
äî òãz àì ék øçî úøö øöz ìà" ,"äîøî íéàìî íäéza ïk óBò àìî áeìëk ,úìçb øéòáî õBöéðk ,äåøò øáãì íéìébønä ìëBø¥©©§¦¦¦§©¤§¨§¦©§¦©¤¤¦§¨¥¥¨¥¤§¥¦¦§¨©¥©¨©¨¨¦Ÿ¥©©
eéäé íéaø .Cúéa àéáz ìkä àìå ,Eúéa CBzî íéaø òðî" ."BlL ïéàL íìBòä ìò øòèöî àöîð ,epðéàå àa øçî ànL ,íBé ãìi¥¥¤¨¨¨¨§¥¤¦§¨¦§©¥©¨¨¤¥¤§©©¦¦¥§§Ÿ©Ÿ¨¦¥¤©¦¦§

êîBìL éLøBcóBèòé éðôlî çeø ék" :øîàpL ,óebaL úBîLpä ìk eìëiL ãò àa ãåc ïa ïéà :éñà éaø øîà ."óìàî ãçàì ãBñ älb , §¥§¤¨©¥§¤¨¥¤¤¨©©¦©¦¥¤¨¦¨©¤¦§¨©§¨¤©¤¤¡©¦©¦§¨©©£
íãàä íc CôBL" :øîàpL ,íéîc CôBL eléàk ¯ äiáøe äiøôa ÷ñBò ïéàL éî ìká :øîBà øæòéìà éaø ,àéðz ."éúéNò éðà úBîLðe§¨£¦¨¦¦©§¨©¦¡¦¤¤¥¨¦¤¥¥¦§¦¨§¦¨§¦¥¨¦¤¤¡©¥©¨¨¨
úà äNò íéäìà íìöa ék" :øîàpL ,úeîcä èòîî eléàk :øîBà á÷òé éaø ."eáøe eøt ízàå" :déøúa áéúëe ,"CôMé Bîc íãàä¨¨¨¦¨¥§¦©§¥§©¤§§©¦©£Ÿ¥§¦§©¥©§¤¤¡©¦§¤¤¡Ÿ¦¨¨¤

'åâå eøt ízàå" :déøúa áéúëe ,"íãàäBì eøîà ."eáøe eøt ízàå" :øîàpL ,úeîcä èòîîe ,íéîc CôBL eléàk :øîBà éàfò ïa ." ¨¨¨§¦©§¥§©¤§¤©©¥§¦¥¨¦§©¥©§¤¤¡©§©¤§§¨§
äîe :éàfò ïa ïäì øîà !íéi÷î äàð ïéàå LøBc äàð ¯ äzàå .LøBc äàð ïéàå íéi÷î äàð ,íéi÷î äàðå LøBc äàð Lé :éàfò ïáì§¤©©¥¨¤¥§¨¤§©¥¨¤§©¥§¥¨¤¥§©¨¨¤¥§¥¨¤§©¥¨©¨¤¤©©¨
äiáøe äiøôa ÷ñBò ïéàL éî ìk :øîBà øæòéìà éaø ,Cãéà àéðz .íéøçà éãé ìò íéi÷úiL íìBòì øLôà ,äøBza ä÷Lç éLôpL äNòà¤¡¤¤©§¦¨§¨©¨¤§¨¨¨¤¦§©¥©§¥£¥¦©§¨¦¨©¦¡¦¤¤¥¨¦¤¥¥¦§¦¨§¦¨

éîñe ,"íãàä íc CôBL" :øîàpL ,íéîc CôBL eléàk ¯'åâå eøt ízàå" :déì C.úeîcä èòîî eléàk :øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø ." §¦¥¨¦¤¤¡©¥©¨¨¨§¦¥§©¤§©¦¤§¨¨¤£©§¨¥§¦§©¥©§
.'åëå LøBc äàð Lé éàfò ïáì Bì eøîà .'åëå :øîBà éàfò ïaïðaø eðz"ìàøNé éôìà úBááø 'ä äáeL øîàé äçðáe" : ¤©©¥¨§§¤©©¥¨¤¥¨©¨©§ŸŸ©¨¦§©§¥¦§¨¥
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc zenai(ipy meil)

àèçä ïî.dxiar xedxdn - ¦©¥§
:drx dy` oipra dyxc d`ian `xnbddéì éø÷î`xwn cnil - ©§¥¥

,déøa ÷çöé áøì äãeäé áøweqta(ek f zldw)úånî øî éðà àöBîe' ©§¨§©¦§¨§¥¤£¦©¦¨¤
,'äMàä úàdzinn dyw dy`y xnelk.déì øîà,eia`l wgvi ax ¤¨¦¨¨©¥

ïàî ïBâk,eia` eaiyd .aezkd xaic day dy`d [in-]Cnà ïBâk §©§¦¨
.[dcedi ax zy`]

:`xnbd dywndéì éðúî àäådpy ixde -÷çöé áøì äãeäé áø §¨©§¥¥©§¨§©¦§¨
çeø úøB÷ àöBî íãà ïéà ,déøadgnye gex zgp -BzLàî àlà §¥¥¨¨¥©©¤¨¥¦§

øîàpL ,äðBLàø(gi d ilyn)éøeòð úLàî çîNe Ceøá EøB÷î éäé''E ¦¨¤¤¡©§¦§§¨§©¥¥¤§¤
,jipira daiage dkexa `dz jipa xewn `idy jzy`y xnelk

.jixerp zy` zad`n gnyzedéì øîàå,eia`l wgvi ax,ïàî ïBâk §¨©¥§©
el aiyde,Cnà ïBâkokzi cvike ,daeh dy` dzidy x`eane §¦¨

.'zenn xn' `idy dilr xn`y
dzid mpn` :`xnbd zvxzné÷úîàôéwz ó,zetiwza zqrek - ¦§¦©¦¨

,'zenn xn' did ok` dfeemewn lkndlîa àøaòéî éøeaòdzid - ©¥¦©§¨§¦¨
dilr xn` okle ,jka dizecin lr dxiarne zevxzdl dgep

.'jixerp zy`n gnye'
:`xnbd zxxan .drx dy` zaygp in zx`an `xnbdéîc éëéä¥¦¨¥

.äòø äMà:`xnbd daiyn,éiaà øîàxy` dy`àkz déì àèM÷î ¦¨¨¨¨©©©¥§©§¨¥©¨
,elk`nl epgley z` dlral zhywn -åci`njdéì àèM÷î §§©§¨¥

àîetonf cr ztcbne zllwn xnelk ,dit z` mb el zhywn - ¨
.exrvl dcerqd,øîà àáøxy` dy`àøãäîe àkz déì àèM÷î ¨¨¨©§©§¨¥©¨§©§¨

àab déìenr zlke` dpi`e dab z` el dxifgn dcerqd zrae - ¥©¨
.exrvl

:daeh dy` i`eyip zlrn zx`an `xnbdøa àîç éaø øîà̈©©¦¨¨©
ïé÷wtúî åéúBðBò ,äMà íãà àNpL ïåék ,àðéðç,minzqp -øîàpL £¦¨¥¨¤¨¨¨¨¦¨£¨¦§©§¦¤¤¡©

(ak gi ilyn),''äî ïBöø ÷ôiå áBè àöî äMà àöî'dy` `vnyky ¨¨¦¨¨¨©¨¤¨¥
.'d iptl oevxl didp f`e ,miwwtzn eizepeer epiidc 'wtie'

:drxl daeh dy` oia weligd xe`iaàáøòîal`xyi ux`a - §©§§¨
,laal axrnnyéëä déì éøîà àúzéà Lðéà áéñð ékmc`yk - ¦¨¥¦¦¦§¨¨§¥¥¨¥

,jk eze` mil`ey eid dy` `yp,'àöBî' Bà 'àöî'm`d ,xnelk ¨¨¥
xn`p eay weqtd ja miiwzp,'áBè àöî äMà àöî' áéúëc ,'àöî'¨¨¦§¦¨¨¦¨¨¨

iiwzp `ny e` ,daeh jzy`y epiidcweqtd ja máéúëc ,'àöBî'¥¦§¦
(ek f zldw),'äMàä úà úånî øî éðà àöBîe'.drx jzy`y xnelk ¤£¦©¦¨¤¤¨¦¨

:drx dy` oipra `ax ly mixn`n dnkäòø äMà ,àáø øîà̈©¨¨¦¨¨¨
,dizepky mr cinz zhhewzne daixn zlra `idy,dLøâì äåöî¦§¨§¨§¨

áéúëc(i ak ilyn),'ïBì÷å ïéc úaLéå ïBãî àöéå õì Løb'uld jxcy ¦§¦¨¥¥§¥¥¨§¦§Ÿ¦§¨
epyxbz m`e ,epic lra z` zefale htynl zyble aix xgxgl
.drx dy`a mb jke ,mxby oelwde oicd lheaie daixnd `vz

,àáø øîàåmc`l yi m`äaeøî dúaeúëe ,äòø äMàince - §¨©¨¨¦¨¨¨§¨¨§¨
leki epi` okle ,miaexn diyexiba dl zzl dzaezka ezeaiigzd

`dzy ezvr ,dyxbl,dcöa dúøöztqep dy` `yiy xnelk ¨¨¨§¦¨
,drxd ezy`l 'dxv' `dzyéLðéà éøîàcmiyp` milibxy - §¨§¥¦§¥

,xnelàzìéña àìå dzøáçazlawn dy`d ,xnelk ,[uew-] ©£¤§¨§Ÿ§¦§¨
,dxv dl didze dzxag z` `yi `ny cgtn da zxfege dgkez

.uewa dze` dkn m` xy`n xzeiíBék äòø äMà äL÷ ,àáø øîàå§¨©¨¨¨¨¦¨¨¨§
øéøâñ,gex ea zayepe cxa ea cxeiy -øîàpL(eh fk ilyn)óìc' ©§¦¤¤¡©¤¤

ðéãî úLàå øéøâñ íBéa ãøBè,'äåzLð íésehth zcxhy xnelk ¥§©§¦§¥¤¦§¨¦¦§¨¨
.zeaixne mipcn zxxernd drx dy`l dey ziad lr xhnd

:daeh dy` oial dpia weligd x`an `axäàøe àa ,àáø øîàå§¨©¨¨Ÿ§¥
.äòø äMà äòø änëå ,äáBè äMà äáBè änk,`ax x`aneänk ©¨¨¦¨¨§©¨¨¨¦¨¨¨©¨

,äáBè äMà äáBèenk epiidáéúëc(ak gi my),'áBè àöî äMà àöî' ¨¦¨¨¦§¦¨¨¦¨¨¨
àø÷ éòzLî deâa éàyi ,ynn daeh dy`a xacn weqtd m`y - ¦§©¨¦§¨¥§¨

xnel,dçaLî áeúkäL äáBè äMà äáBè änkdy` `vendy ©¨¨¦¨¨¤©¨§©§¨
,aeh `vn daehàø÷ éòzLî äøBúa éàjxca xacn weqtd m`e - ¦§¨¦§¨¥§¨

xnel yi ,dxezd lr lynäìLîð äøBzäL äáBè äMà äáBè änk©¨¨¦¨¨¤©¨¦§§¨
.dáx`ia oke,äòø äMà äòø änkenk epiidáéúëc(ek f zldw) ¨©¨¨¨¦¨¨¨¦§¦

àø÷ éòzLî deâa éà ,'äMàä úà úånî øî éðà àöBîe'm`y - ¤£¦©¦¨¤¤¨¦¨¦§©¨¦§¨¥§¨
xnel yi ,ynn drx dy`a xacn weqtdäòø äMà äòø änk©¨¨¨¦¨¨¨

dpâî áeúkäL,zenn dxn `idy dzepba xacn -ípäéâa éà ¤©¨§©¨¦§¥¦¨
àø÷ éòzLîxnel yi ,mpdibd lr lyn jxca xacn weqtd m`e - ¦§¨¥§¨

.dá äìLîð ípäébL äòø äMà äòø änk©¨¨¨¦¨¨¨¤¥¦¨¦§§¨¨
dinxi z`eapa xn`p :drx dy`a zewqerd zetqep zeyxc(`i `i)

àéáî éððä'mdil`ïîçð áø øîà ,'äpnî úàöì eìëeé àì øLà äòø ¦§¦¥¦£¥¤¨¨£¤Ÿ§¨¥¦¤¨¨©©©§¨
äòø äMà Bæ ,äeáà øa äaø øîàdyxbl dvexyäaeøî dúaeúëe ¨©©¨©£¨¦¨¨¨§¨¨§¨

weqtd z` eyxc jke .dyxbl leki epi` okle(ci ` dki`)'ä éððúð'§¨©¦
Bæ ,àéiç øa àá÷eò øî øîà àcñç áø øîà ,'íe÷ ìëeà àì éãéa¦¥Ÿ©¨©©¦§¨¨©©§¨©¦¨

,äaeøî dúaeúëe äòø äMàici lr dpnn mewl leki epi`y ¦¨¨¨§¨¨§¨
.diyexib

:df weqta zxg` dyxc d`ian `xnbdàáøòîal`xyi ux`a - §©§§¨
,eøîàlr xn`p weqtdy,Btñëa ïéeìz åéúBðBænL äæoi`y meyn ¨§¤¤§¨§¦§©§

cinz b`ec `ede ,etqka eizepefn zepwl gxkene drexf rwxw el
.dxiknl dievn didz `l `ny e` d`eazd xwiizz `ny

:drx dy` d`iany zexvd exn`p dgkeza mby d`ian `xnbd
dgkezd zyxta xn`p(al gk mixac),éða'éúðáe Eíòì íéðeúð E ¨¤§Ÿ¤§¦§©

,áø øîà àáø øa ïðç áø øîà ,'øçàdpeekd oi`y rnyn 'xg` mr' ©¥¨©©¨¨©¨¨¨©©
`l` ,aie`láàä úLà Bæmixeqn dpnn mpi`y eizepae eipay ¥¤¨¨

xn`p cere .mn` dpi` ixdy mdiabl xg` mrk `ide ,dicia
dgkeza(`k al my)òëà ìáð éBâa'øîà àáø øa ïðç áø øîà .'íñé §¨¨©§¦¥¨©©¨¨©¨¨¨©

,áø'lap ieba',äaeøî dúaeúëe äòø äMà Bædyxbl ozip `ly ©¦¨¨¨§¨¨§¨
:weqta zexg` zeyxc .jk meyn,øîBà øæòéìà éaø'lap'elà ©¦¡¦¤¤¥¥

íé÷Bãvä,[mipind-]øîBà àeä ïëå(` ci mildz)ïéà Baìa ìáð øîà' ©§¦§¥¥¨©¨¨§¦¥
,'åâå 'íéäìàzpeeke ,'lap' `xwp 'midl` oi`' xne`dy x`eane ¡Ÿ¦

.mipinl aezkdàúéðúîa[`ziixa-],àðz'lap'yéLðà elàmewn §©§¦¨¨¨¥©§¥
enyyéLðàå 'àéøaøa'enyy mewníéîeøò ïéëìänL ,'éàðèøî' ©§©§¨§©§¥©§§©¤§©§¦£¦

ClänL énî øúBé íB÷nä éðôì áòBúîe õweLî Eì ïéàL ,÷eMa©¤¥§§¨§¨¦§¥©¨¥¦¦¤§©¥
,íBøò ÷eMami`xwp okle ,ceaka bedpl mc`l ie`xk bdep epi`y ©¨

.'lap',øîà ïðçBé éaø'lap'aç elàíéømpi`y miryx miiqxt - ©¦¨¨¨©¥©¨¦
.mze` mifane l`xyi ly mceaka mixikn

:mixagd oipra opgei iaxa dyrn d`ian `xnbdéaøì déì eøîà̈§¥§©¦
ìááì éøaç eúà ,ïðçBéz`f rnyyk .laal mixagd eribd -àâL ¨¨¨©¨¥§¨¤§¨

e [stk-]ìôðmixeqn daiyid icinlz eidi dzrny lr ,xrv aexn ¨©
.mcia,déì eøîàmixagdyàcçeL éìa÷îlhal ozipe ,[cgey-] ¨§¥§©§¥§¨

z`f rnyyk .oenn ici lr mdizexifbõéøzeáéúéayie swf - ¨¦¨¦
y opgei iaxl exn`yke .gnyeìò eøæbl`xyiìLäLxn` ,mixac ¨§©§Ÿ¨

mdy mdlìL éðtîäLy .laa ipa mdilr exary mixacìò eøæb ¦§¥§Ÿ¨¨§©
zlik`øNaä,dhegyúBðznä éðtîrexfd ode mipdkl zzl yiy ©¨¨¦§¥©©¨

ux`l uega mb oda miaiigy ,daiwde miiglde(.lw oileg)`l mde ,
e .epzpúBàöçønä ìò eøæb,mda evgxzi `lyäìéáhä éðtî`ly ¨§©©¤§£¨¦§¥©§¦¨

e .da mixdfp eidéáëL éèhçî à÷mi`ivene mixawa mixteg eid - ¨§©§¥¨§¥
,miznd z` mdníãéà íBéa íéçîOL éðtîonfa miiebd ly ¦§¥¤§¥¦§¥¨

,da ela`ziy ef dxifb mdilr d`a okle ,mdibgøîàpL'` l`eny) ¤¤¡©
(eh ai,'íëéúBáàáe íëa 'ä ãé äúéäå'e,ìàeîL øa äaø øîàefi` §¨§¨©¨¤©£¥¤¨©©¨©§¥

`l` ,ezn xak ixd ,mzea`a zkiiy dknéáëL éèehç Bæjkay ©¥¨§¥
.miznd miyprpïBòa ,øî øîàcd,íéiçdïéèhçúî íéúî- §¨©©©£©¦¥¦¦§©§¦

.mdixawn mi`vEn¨¦
:mdixawa mpi`y mizna xacnd weqt oipra dyxcàáø déì øîà̈©¥¨¨

áéúk ,éøàî øa äaøìl`xyi izn lr dinxi z`eapa(a g dinxi)àì' §©¨©¨¦§¦Ÿ
,'eéäé äîãàä éðt ìò ïîãì eøáwé àìå eôñàéoeifaa miklyen eidiy ¥¨§§Ÿ¦¨¥§Ÿ¤©§¥¨£¨¨¦§

.mdixawl uegnáéúëel`xyi iryx lr okn xg`l(b g my)øçáðå' §¦§¦§©
.'íéiçî úåîxgai cvik dxeawl mipzip oi` m`y ,dywez` e ¨¤¥©¦

.zend,déì øîà`iapd `l` ,zend z` exgai miigdy dpeekd oi` ¨©¥
,xne`íéòLøì úåî øçáðickå ,äfä íìBòa eéçé àlLjk ici lr ¦§©¨¤¨§¨¦¤Ÿ¦§¨¨©¤§

`leìtéå eàèçém`hg meyn.ípäéba ¤§§§¦§©¥¦¨
dy`e daeh dy`a `xiq oa xtqn milyn dnk d`ian `xnbd

:drxäáBè äMà ,àøéñ ïa øôña áeúk`id.dìòáì äáBè äðzî ¨§¥¤¤¦¨¦¨¨©¨¨¨§©§¨
åceráéúkdy` ,myïúpz íéäìà àøé ÷éça ,äáBè`xil `ypiz - §§¦¨§¥§¥¡Ÿ¦¦¨¥

,my aezk jci`ne .midl`äòø äMàk `id,dìòáì úòøömyky ¦¨¨¨¨©©§©§¨
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המשך בעמוד רלב



xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc zenai(iyily meil)

mbe mizy epiid 'zeaax' xn`py dn okle ,mipy miax herine
e ,''d daey' dyn xn` mdilre ,mipy epiid 'itl`'ïéàL ãnìî§©¥¤¥

,ìàøNiî úBááø éðLe íéôìà éðMî úBçt ìò äøBL äðéëMäok m`e ©§¦¨¨©¨¦§¥£¨¦§¥§¨¦¦§¨¥
éøäote`aeéäLlkìàøNéoipnaúBááø éðLe íéôìà éðLeøñç £¥¤¨¦§¨¥§¥£¨¦§¥§¨¨¥

mc` df xtqnn,äiáøe äiøôa ÷ñò àì äæå ,ãçàxqg jk meyne ¤¨§¤Ÿ¨©¦§¦¨§¦¨
ike ,l`xyin cg`,ìàøNiî ÷lzñzL äðéëMì íøBb äæ àöîð àìŸ¦§¨¤¥©§¦¨¤¦§©¥¦¦§¨¥

.xqgd cg`d `la zexyl dleki dpikyd oi`yøîà ïðç àaà©¨¨¨¨©
,øæòéìà éaø íeMîdiaxe dixta wqer epi`y mc`,äúéî áéiç ¦©¦¡¦¤¤©¨¦¨

øîàpL(c b xacna)'ebe `Edia`e acp znIe','íäì eéä àì íéðáejkne ¤¤¡©©¨¨¨¨©£¦¨¦Ÿ¨¨¤
rnyn ,mipa mdl eid `ly dxezd dxn`yàì íéða íäì eéä àä̈¨¨¤¨¦Ÿ

eúîwqer epi`y iny x`eane ,mizn eid `l mipa mdl eid m`y - ¥
.dzin aiig diaxe dixta,íéøîBà íéøçàdfk mc`äðéëMì íøBb £¥¦§¦¥©§¦¨

øîàpL ,ìàøNiî ÷lzñzL(f fi ziy`xa)Eòøæìe íéäìàì Eì úBéäì' ¤¦§©¥¦¦§¨¥¤¤¡©¦§§¥Ÿ¦§©§£
éøçà,'E`weecy miyxeceéøçà Eòøf'L ïîæa'Exi`yny xnelk ©£¤¦§©¤©§£©£¤

,eixg` rxfäøBL äðéëLm`e ,l`xyiaéøçà Eòøæ ïéà,Eoi`y §¦¨¨¥©§£©£¤
,eilr zexyl dleki dpikyd,äøBL éî ìòikeìòå íéöòä ìò ©¦¨©¨¥¦§©

.íéðáàä̈£¨¦

äðùî
miiw `ly mc` :dcli `le dy` `ypy mc` oic zx`an dpynd

y diaxe dixt zevn,äãìé àìå íéðL øNò dnò ääLå ,äMà àNð̈¨¦¨§¨¨¦¨¤¤¨¦§Ÿ¨§¨
ìèaì éàMø Bðéà`yile dyxbl jixv `l` ,diaxe dixt zevnn ¥©©¦¨¥

m`e .dnr zxg` dy` `yil e` ,zxg`àNpéì úøzeî dLøéb¥§¨¤¤¦¨¥
,øçàìdkf `l oey`xd wxy okziy ,`id dxwry mixne` oi`y §©¥

.dpnn ciledléðMä éàMøåd`ypyìdnò úBäLdcli `lykøNò §©©©¥¦¦§¦¨¤¤
íéðL.oey`xd dlrakíàåe dxarzpäðBî äìétäxyr z` lrad ¨¦§¦¦¦¨¤

dnr zedyl xzeny mipydäìétäL äòMî,oi`eyipd zryn `le ¦¨¨¤¦¦¨
e` dyxbl jixv dcli `le dlitdyn mipy xyr oiznd m`e

.zxg` `yil

àøîâ
,dcli `le dy` mr mipy xyr ddeyd oic zx`an `ziixad

:dfa mrhdeïðaø eðz,`ziixaa,íéðL øNò dnò ääLå äMà àNð ¨©¨¨¨¨¦¨§¨¨¦¨¤¤¨¦
àéöBé ,äãìé àìåhba dze`ïzéådl,äaeúkm` reci `ly s`y §Ÿ¨§¨¦§¦¥§¨

m`e ciledl ie`x epi` `edy okzie ,dzaiqa e` ezaiqa dcli `l
wtqn miyyeg mewn lkn ,dpnn yxbzdl jixv epi` okànL`ed ¤¨

y `l` ,clil die`x `ide ciledl ie`x,äpnî úBðaäì äëæ àìŸ¨¨§¦¨¦¤¨
rextl mbe [zxg` dy` `yil lkeiy ick] hb dl zzl aiig okle

e .dzaezk dläéàø ïéàL ét ìò óàdxenb,øácìyi,øácì øëæ ©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨
xn`py(b fh ziy`xa)zixvOd xbd z` mxa` zW` ixU gTYe'©¦©¨©¥¤©§¨¤¨¨©¦§¦

DzgtWì íéðL øNò õwîïòðk õøàa íøáà úáLDz` oYYe ¦§¨¨¦¥¤¤¨¦§¤¤©§¨§¤¤§¨©©¦¥Ÿ¨
mipy xyr xg`l xbd z` `ypy jkne ,'dX`l Fl DWi` mxa`l§©§¨¦¨§¦¨
ezy` mr zedyl xzen df onf cr wxy x`ean ,ezy` dcli `ly
ux`l `ay xg`l mipy xyr wx xbd z` `ypy dne .dcli `ly

`a ,okl mcewy mipyd lka `le ,orpkúáéLé ïéàL ,Cãnììmc`d §©§¨¤¥§¦©
a ezy` mrïéðnä ïî Bì äìBò õøàì õeçxzeny mipy xyr ly ¨¨¤¨¦©¦§¨

oer meyn miclil ekf `ly okziy ,dcli `lyk dnr zedyl
oeike .miclil miie`x mpi`y meyn `le ,ux`l uega mdixebn
milezy x`ean ,df oipnl dler ux`l ueg zaiyi oi`y epcnly

,cliln drpend xac lkaCëéôìm` mb,àéä äúìçL Bà àeä äìç §¦¨¨¨¤¨§¨¦
Bàeidyïéà ,íéøeñàä úéáa íéLeáç íäéðLerxi` oday mipyd §¥¤£¦§¥¨£¦¥

el` mixac,ïéðnä ïî Bì ïéìBòerpn el` mixacy milezy oeik ¦¦©¦§¨
.dpnn ciledl dkf `l `edy meyn `le ,cliln dze`

:`xnbd zl`eyóìéìå ,ïîçð áøì àáø déì øîà[cnlp-]÷çöiî ¨©¥¨¨§©©§¨§¥©¦¦§¨
,dcli `lyk ezy` mr zedyl xzeny onfd xeriy z`áéúëc¦§¦

(k dk ziy`xa)'åâå ä÷áø úà Bzç÷a äðL íéòaøà ïa ÷çöé éäéå'Fl ©§¦¦§¨¤©§¨¦¨¨§©§¤¦§¨
,'dX`láéúëe(ek dk my),'íúBà úãìa äðL íéML ïa ÷çöéå' §¦¨§¦§¦§¨¤¦¦¨¨§¤¤¨

.zxg` `yp `le ,dcliy cr dpy mixyr dnr ddyy x`eane
:`xnbd daiyndéì øîà`yp `ly wgvin cenll oi` ,ongp ax ¨©¥

y oeik ,dpy mixyr ieyp didy s` zxg`äéä øe÷ò ÷çöéitk ¦§¨¨¨¨
epi`y mc` x`y j` ,dcli `l ezaiqay rcie ,oldl micnly

.dpnn cli `ny zxg` `yil eilr z`f rcei
:`xnbd dywnéëä éà,xewr didy meyn wgvin gikedl oi`y ¦¨¥

ixdénð íäøáà[mb-]äéä øe÷òitk dcli `l ezaiqay rcie ©§¨¨©¥¨¨¨
cvike mipy xyr cr zxg` `yp `l jkly okzie ,oldl x`aziy
.dcli `ly dy` mr zedyl xzeny mipyd oipn z` epnn ecnl
`le ,mdn cenll oi`e eid mixewr mdipy ok` :`xnbd zvxzn

mdxa`n ecnlxen`d weqtd on `l` envr(b fh my)xUr uTn'¦¥¤¤
weqtd on ecnl `le ,xzein `edy ,ea xn`py 'ebe 'mipW(ek dk my) ¨¦

oky ,wgvia xn`py 'ebe 'dpW miXW oA wgvie'àeäädf weqt - §¦§¨¤¦¦¨¨©
`l` ,xzein epi`déì éòaéî[jxvp-]ìyexc,àaà øa àéiç éaøãk ¦¨¥¥§¦§©¦¦¨©©¨

ìL åéúBðL eðîð änì ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨¨¦§§¨¤
ìàòîLédxeza(fi dk my),miryx ly mdizepy zepnl epl dn ike , ¦§¨¥

`l`ïäa ñçééì éãkz` zepnl ozervn`a rcil -á÷òé ìL åéúBðL §¥§©¥¨¤§¨¤©£Ÿ
.oal ly ezial jldyke xare my zaiyil jldyk

:xewr did wgviy xewnd z` zx`an `xnbd,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨
øîàpL ,äéä øe÷ò eðéáà ÷çöé(`k dk my)çëðì 'äì ÷çöé øzòiå' ¦§¨¨¦¨¨¨¤¤¡©©¤§©¦§¨©§Ÿ©

BzLà,wgvi iax wiicne ,'`ed dxwr iM,øîàð àì BzLà 'ìò'f`y ¦§¦£¨¨¦©¦§Ÿ¤¡©
lltzd `ed okle ,wgvi `le dxwr dzid `id wxy rnyn did
zlitz xy`n dlegd lr mixg` zlitz dtiy meyn dilr

,envr dlegdàlàxn`pçëBðì'enky ,dl deya epiidc ,'ezy` ¤¨§©
enk `ed 'gkepl'e ,xwr did `ed mb jk dxwr dzid `idy

e ,milltzn eid mdipyy epiidc ,'deya'íéøe÷ò íäéðML ãnìî§©¥¤§¥¤£¦
.eéä̈

:`xnbd dywnéëä éàxn`p recn ,elltzd mdipyy(my)òiå'øú ¦¨¥©¥¨¤
Bìdzid ezy`y rnyny ,ezlitzl dprp 'dy ,cigi oeyla ''d

,dilr lltzde dxwr'íäì øúòiå'miax oeyladéì éòaéîdid - ©¥¨¤¨¤¦¨¥¥
zvxzn .mdipy zlitzl 'd dprp ixdy ,xnel jixv aezkd
,dl `le el 'd dprpy aezkd dlz elltzd mdipyy s` :`xnbd

÷écö ïa ÷écö úlôz äîBc BðéàL éôì,mdxa` oa wgvi `edy §¦¤¥¤§¦©©¦¤©¦
,òLø ïa ÷écö úlôúì.l`eza za dwax `idy ¦§¦©©¦¤¨¨

mrhd z` zx`an `xnbd ,mixewr eid wgvie mdxa`y x`azp
:dfaLBãwäL éðtî ,íéøe÷ò eðéúBáà eéä äî éðtî ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¦§¥¨¨£¥£¦¦§¥¤©¨

íé÷écö ìL ïúlôúì äeàúî àeä Ceøamzlitzy oeik ,mzxv lr ¨¦§©¤¦§¦¨¨¤©¦¦
.ea xyewn mlerd lk `vnpe ,mlerd iceqi mde ,eil` mzxywn

lr xn`n d`ian `xnbd .''dl wgvi xzrie' weqtd xkfed lirl
:df weqtøúòk íé÷écö ìL ïúlôz äìLîð änì ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨¨¦§§¨§¦¨¨¤©¦¦§¤¤

,xnel .''dl wgvi xzrie' xn`py ,[zgx-]Ctäî äæ øúò äî̈¤¤¤§©¥
,íB÷îì íB÷nî äàeázä,mihigdn zleqtd z` licaneïúlôz Ck ©§¨¦¨§¨¨§¦¨¨

úeðæâø úcnî ,àeä Ceøa LBãwä ìL åéúBcî úëtäî íé÷écö ìL¤©¦¦§©¤¤¦¨¤©¨¨¦¦©©§¨
.úeðîçø úcîì§¦©©§¨

:mdxa` zxiwr oipra mitqep mixn`n d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
,eéä ïéîèîeè äøNå íäøáà ,énà`edy minrty epiid mehnehe ©¦©§¨¨§¨¨§§¦¨

,ciledl leki epi`e ,dawp minrte xkføîàpL(` `p diryi)eèéaä' ¤¤¡©©¦
øeö ìà¤
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ככל שלומדים יותר תורה – משיגים בעומק יותר ומפיקים יותר לימודים והוראות – הן לעצמו, הן ביחס להנהגה עם הזולת, וכמו 
כן – כיצד לנהוג עם הסביבה שבה נמצאים.

משיחת י"ד אייר, ה'תשכ"ה



ריג miwxt dyelya` cenr cq sc ± iriax wxtzenai
äðùîìèáì éàùø åðéà.dnr zxg` `yi e` ,dpyxbi e` :`l` Ðøçàì àùðéì úøúåî

dkf `l oey`xd `nyc ,`id dxwr opixn` `le Ðzepail.dpnnàøîâõ÷î
íéðù øùòorpk ux`l `a `ly cr ,i`nw ipy jpda dl aiqp `lc i`de .xbd lr `a Ð

octa zeaexn mipy eidymx`Ðmeyn `nlc ,el dler ux`l dveg zaiyi oi`y jcnll

.mixewr md ux`l dveg oerêëéôìli`ed Ð

,oipnd on ux`l dveg zaiyi oi`y opifg `we

xac lka opilzcorpendonoeixdde` `ed dlg

.'ek `id dzlg÷çöéî óìéìåmixyr ddyy Ð

.zxg` `yp `le dpyäéä øå÷òrceie Ð

.did xewrc ol `wtp onwle ,`ed envr zngny

äéä øå÷ò éîð íäøáàikide ,onwl opixn`ck Ð

dipin ztli?'åë äéì éòáéî àåää:xnelk Ð

.izixg` aiqp `l ikd meyn ,did xewr wgvi

wgvi"c `xwe,`ed `xizi `l "dpy miyy oa

dipin xnbinl `pngx diazk ikdl `nizc

.'ek dil irain `eddc ,dpy mixyr ziidy

ab lr s` ,mdxa`c mipy xyr uwn la`

ded xewrc,`yxcl e`l i`c .dipin opitli Ð

`zkld i`nlopirny`wxyr uwn" `xw

"mipy?ïäá ñçééì,awri ly eizepy rcil Ð

cnryke ,xar zial jldyk did mipy dnk oa

lryae .x`adidlyxtn (`,fi) dlibnc `xnb

wgvi"c `xw i`de .dliziin "dpy miyy oa

dxez cenlz lecbc dipin opitlic ,mzd dil

awri didy mipy oze` lky ,m`e a` ceaikn

.mdilr yprp `l xar ziaaéòáéî íäì øúòéå
äéìlr wgvi zltz :zxn` i` `nlya Ð

dzid ezy`enk "el xzrie" aizkc epiid Ð

`l` ."ezy` dwax xdze" ,dilr lltzn didy

gkepl"e ,lltzn did envr lr :zxn` i`

,df len df miwrev eid mdipyy rnyn "ezy`

.dil irain mdl xzrieäîåã åðéàù éôìÐ

,wicv oa wicv didy ,ezltz,dzltzldzidy

.aezkd ea dlz jkitl .ryx za zwcvøúòÐ

.f"rla `"lt*
íúáöåç
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30

31

32

33

34

35

àéöåédaezk ozie`ypyk i`xen`c `zbelt `ki` (`,fr zeaezk) "xicnd" seqa Ð

o`nlc :dywe .e`l m` `ivedl eze` oitek m` ,mipy xyr dnr ddye dy`

oitek oi` xn`c`ivei oeyle ,"`ivei" ipzwc `kdn dil iywz Ðrnynck ,ditka rnyn Ð

qpxtn ipi`e of ipi` xne`d :ax xn`c ,mzdcr :l`eny dilr jixte .daezk ozie `ivei Ð

`lc d`xpe .oefl edetki `ivedl eze` oiteky

ditkl `ivei rnyndy`l dyery `kid `l` Ð

epi`c meyn `l` epi`y `kd la` ,oick `ly

diaxe dixtn lhal i`yxoeyl rnyn `l Ð

`ivei :eda opzc (my) "xicnd"c edpd lke .ditk

daezk oziednr bdpzny oeik ,xn`w ditka Ð

opixn` inp (`,hl) "ulegd"a lirle .oick `ly

lv` oixfegc uelgl `le maiil `l dvex oi`yk

,oick `ly dnr bdpzny itl ,diitkinl lecb

oitekc d`xpe .xehtl `le qepkl `l dvex epi`y

ilina i`c .miheya eze`seqa xn` `d Ð

."car xqei `l mixaca"c (`,fr zeaezk) "xicnd"

oitek xn`c o`nl "xicnd"a jixt ikc :dnize

diipzlc ,mipy xyr dnr ddye dy` `ypa

`ivedl eze` oiteky el` icdainp dil iywz Ð

dxrp"c `idde ,(my) "xicnd"a opzc edpd lkn

`l` iyt` i` xne`dc (`,gn my) "dzztzpy

dcbaa `ide icbaa ip`,daezk ozie `ivei Ð

:in` iax xn`c (`,dq zenai) oiwxit seqc `edde

ezy` lr dy` `yepdyie ?daezk ozie `ivei Ð

ici lr edcic diitk diiz`c jpd ipzw `lc :xnel

oebk ,`linn oiiz`c edpd `l` ,lra zriyt

sxvn :ipzwc `de .qetilet lrae oigy dken

e`ypy xg` eyrpy it lr s` ,iqxeae unwneÐ

.dy`d z` xrvle hipwdl mipeekzn opi` edpd

xn`c ,dprh zngn d`a ipzilc :`iyw ,edine

lr s` ,`ivedl eze` oitekc (a my) oiwxt seqa

ryet oi`y it?xewr `edy zeyrl leki dnc Ð

`ly cr eidy oia `tiq ipzwc :yxtl d`xpe

e`yipyn oia e`yip,xi`n iax xn` oleka Ð

`kde .'ek lawl iziid dxeaq :xn`zy `id dleki

dleki ip`y iziid dxeaq da ipzinl jiiy `l

inlyexiae .`iepy `idda ivxzin oaexe .lawl

zeaezk) "xicnd"a opzc edpda oitek oi`c rnyn

"it lr s`" idliya e`iad l`ppg epiaxe (`,fr

dpnl`" seqc inlyexia :epeyl dfe (a,bq my)

,xyk l`xyia ,dyernd hb :opipz "zipefip

.dpedkl lqete leqt :l`eny xn` .leqt mixkpa

xn`) .zeleqtl `l` miyrn oi` :l`eny xn`e

,'ek zepdln ezy` xicnd opipzde (l`eny

.dinza ?oiteky eprny ,`iveny eprny :ipyne

la` ,oitek ipzwc `kid `l` oitek oi`c n"y

oitek eyxit `le ,`ivei opax xen`c `kidÐ

`ived `l m`e ,`ivedl opax jeaiig :el mixne`

miheya ezetkl la` ,`piixar ezexwl xzen Ðqpxtn ipi`e of ipi` xne`d ixack l`ppg epiax qxbe .`l Ðmixfegc (`,hl zenai) "ulegd"c `idde .daezk ozie ,`ivedl eze` oitek Ð

diitknl lecb lv`ediicegl zepefn meyn e` ,dicegl dhnd yinyz meyn la` .zepefn oia yinyz oia ,zeyi` ipiipr lkn drpeny itl oitekc `nrh epiid Ð`caer `eddne .oitek oi` Ð

dil oitekc mzd rnync ,daezk ozie `ivei :opgei iax xn`wc ,(a,dq zenai) oiwxit seqc ixqiwa d`iyp iac`l` ,`id `xnin e`l mzdc ,`ivei xn`wc `kid lk oitekc di`x oi` Ð

oitek `icda xn`w `lc `kid lke ,ezetkl mdl xn`y rnyn .`iveiy mdl dev eiptl dyrn `ayk.leqte ,oick `ly l`xyia dyern hb `di `ly ,oitek oi` Ðàéöåédaezk ozie

`ivedl eze` oiteky (`,fr zeaezk) opzc edpd lkac d`xp Ðdl zi`c `kd xn`we ,mipy xyr ddyc jd ediicda ipzilc mzd jixtcn .egxk lra yxbny it lr s` daezk ozepy Ð

zenai) "zexzen yi"a xn`ck ,daezk edl zi` edpde .ipzw `l `ziixe`c meyn e`l i` heicd odkl dvelge dyexb lecb odkl dpnl` ediicda ipz dedc (my) mzd inp rnyne .daezk

,dy` `ypy iqxea iab ipzwcn wcwce .daezk dl oi` oigy zkenc daeyza azk meyxb epiaxe .yxbl eze` oiteky it lr s` ,daezk dl yic (my) onwl opixn` dprh zngn d`ae .(`,dt

daezk ozil oitek eid m`e .lawl dleki ipi` eiykre lawl iziid dxeaqk xn`zy dlekidze` `nyc :xnel yie ?xzl`l daezk zeabl ick ok xn`ze `ypze mixrz dry lk ok m` Ð

ipixg` la` .mixrdl dlekiy oeik .daezk dl oi`.daezk ozie `ivei :`ztqeza ipz `icdae .daezk mdl yi Ðéô ìò óàxacl di`x oi`ycenll oi` mync ,dpi` dxenb di`x Ð

daezk ozie `ivei ezy` lr dy` `yepd `nlra xnel `vnz m` elit`c o`kn cenll ie`x ,daxc`e .oiyexib `la xyt` i` m` elit` ezy` yxbl wewf `diyxyr dnr ddyc `kid Ð

.dxyn mdxa` dkf seqaly enk ,dpnn zepail oiicr dkfie minyd on engxi ile` ,mdxa`a epivny enk ,dzxv qipkdl ixy mipyóìéìåwgvinddy `l inp wgvi :xn`z m`e Ð

gkenc :cere .lirl ziyixtck ,oiwelg miyxcnc :xnel yie ?ciledl die`x dzid `l dxyr mizy za dzidy cre ,d`ypyk yly za `l` dwax dzid `ly eyxity dn itl ,xyrn xzei

.dfd onfd mcew daxd ciledl oiie`x eid mipey`xd zexecy (a,hq oixcdpq) "dxene xxeq oa" wxtaéàdid xewr inp mdxa` ikdlr s`e .eid minhneh dxye mdxa` :onwl xn`ck Ð

rxwpy mehneh :(`,`t zenai) "lxrd"a opixn`c ,jixt dcedi iaxc `ail` `kd ,dxy `ypyk rxwp xak `nzqny itdilr ibiltc inp opaxl elit`c :cere .cilen oi` Ðgiky `l Ð

.cileiy
ini

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

íéôìà éðMî úBçt ìò äøBL äðéëMä ïéàL ãnìî§©¥¤¥©§¦¨¨©¨¦§¥£¨¦
íéôìà éðL ìàøNé eéäL éøä .ìàøNiî úBááø éðLe§¥§¨¦¦§¨¥£¥¤¨¦§¨¥§¥£¨¦
¯ äiáøe äiøôa ÷ñò àì äæå ,ãçà øñç úBááø éðLe§¥§¨¨¥¤¨§¤Ÿ¨©¦§¦¨§¦¨
àaà !?ìàøNiî ÷lzñzL äðéëMì íøBb äæ àöîð àìŸ¦§¨¤¥©§¦¨¤¦§©¥¦¦§¨¥©¨
:øîàpL ,äúéî áéiç :øæòéìà éaø íeMî øîà ïðç̈¨¨©¦©¦¡¦¤¤©¨¦¨¤¤¡©
.eúî àì ¯ íéða íäì eéä àä "íäì eéä àì íéðáe"¨¦Ÿ¨¨¤¨¨¨¤¨¦Ÿ¥
,ìàøNiî ÷lzñzL äðéëMì íøBb :íéøîBà íéøçà£¥¦§¦¥©§¦¨¤¦§©¥¦¦§¨¥

éøçà Eòøæìe íéäìàì Eì úBéäì" :øîàpLïîæa ,"E ¤¤¡©¦§§¥Ÿ¦§©§£©£¤¦§©
éøçà EòøfLéøçà Eòøæ ïéà ,äøBL äðéëL ¯ Eìò ¯ E ¤©§£©£¤§¦¨¨¥©§£©£¤©

!?íéðáàä ìòå íéöòä ìò ,äøBL éîäðùîàNð ¦¨©¨¥¦§©¨£¨¦¨¨
éàMø Bðéà ¯ äãìé àìå íéðL øNò änò ääLå äMà¦¨§¨¨¦¨¤¤¨¦§Ÿ¨§¨¥©©
éðMä éàMøå ,øçàì àOðéì úøzeî ¯ dLøéb .ìháì§©¥¥§¨¤¤¦¨¥§©¥§©©©¥¦

ìäòMî äðBî ¯ äìétä íàå .íéðL øNò änò úBäL ¦§¦¨¤¤¨¦§¦¦¦¨¤¦¨¨
.äìétäLàøîâïðaø eðzänò ääLå äMà àNð : ¤¦¦¨¨©¨©¨¨¦¨§¨¨¦¨

àì ànL ,äaeúk ïzéå àéöBé ¯ äãìé àìå íéðL øNò¤¤¨¦§Ÿ¨§¨¦§¦¥§¨¤¨Ÿ
.äpnî úBðaäì äëæét ìò óà¯ øácì äéàø ïéàL ¨¨§¦¨¦¤¨©©¦¤¥§¨¨©¨¨

ì íéðL øNò õwî" :øácì øëæõøàa íøáà úáL ¥¤©¨¨¦¥¤¤¨¦§¤¤©§¨§¤¤
ïî Bì äìBò õøàì õeç úáéLé ïéàL Eãnìì "ïòðk§¨©§©¤§¤¥§¦©¨¨¤¨¦
íäéðL Bà ,àéä äúìçL Bà àeä äìç ,Cëéôì .ïéðnä©¦§¨§¦¨¨¨¤¨§¨¦§¥¤

ïéìBò ïéà ¯ íéøeñàä úéáa íéLeáç.ïéðnä ïî Bì £¦§¥¨£¦¥¦¦©¦§¨
:áéúëc ,÷çöiî óìéìå :ïîçð áøì àáø déì øîà£©¥¨¨§©©§¨§¥©¦¦§¨¦§¦

'åâå ä÷áø úà Bzç÷a äðL íéòaøà ïa ÷çöé éäéå"," ©§¦¦§¨¤©§¨¦¨¨§©§¤¦§¨
øîà !"íúBà úãìa äðL íéML ïa ÷çöéå" :áéúëe§¦§¦§¨¤¦¦¨¨§¤¤¨£©
øe÷ò éîð íäøáà ,éëä éà .äéä øe÷ò ÷çöé :déì¥¦§¨¨¨¨¦¨¦©§¨¨©¦¨

ãëì déì éòaéî àeää !äéäàéiç éaøøîàc .àaà øa ¨¨©¦¨¥¥§¦§©¦¦¨©©¨§£©
åéúBðL ïäa ñçééì éãk ¯ ìàòîLé ìL åéúBðL eðîð änì :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø©¦¦¨©©¨£©©¦¨¨¨¨¦§§¨¤¦§¨¥§¥§©¥¨¤§¨
,"BzLà çëðì 'äì ÷çöé øzòiå" :øîàpL ,äéä øe÷ò eðéáà ÷çöé :÷çöé éaø øîà .á÷òé ìL¤©£Ÿ¨©©¦¦§¨¦§¨¨¦¨¨¨¤¤¡©©¤§©¦§¨©§Ÿ©¦§
øzòiå" "Bì øzòiå" ä"à .eéä íéøe÷ò íäéðML ãnìî "çëBðì" àlà ,øîàð àì "BzLà ìò"©¦§Ÿ¤¡©¤¨§©§©¥¤§¥¤£¦¨©¤§©©¤§©
éaø øîà .òLø ïa ÷écö úlôúì ÷écö ïa ÷écö úlôz äîBc BðéàL éôì !déì éòaéî "íäì̈¤¦¨¥¥§¦¤¥¤§¦©©¦¤©¦¦§¦©©¦¤¨¨¨©©¦
.íé÷écö ìL ïúlôúì äeàúî àeä Ceøa LBãwäL éðtî ¯ íéøe÷ò eðéúBáà eéä äî éðtî :÷çöé¦§¨¦§¥¨¨£¥£¦¦§¥¤©¨¨¦§©¤¦§¦¨¨¤©¦¦
äàeázä Ctäî äæ øúò äî ¯ øúòk íé÷écv ìL ïúlôz äìLîð änì :÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨¨¦§§¨§¦¨¨¤©¦¦§¤¤¨¤¤¤§©¥©§¨
úcnî àeä Ceøa LBãwä ìL åéúBcî úëtäî íé÷écö ìL ïúlôz Ck ,íB÷îì íB÷nî¦¨§¨¨§¦¨¨¤©¦¦§©¤¤¦¨¤©¨¨¦¦©
øeö ìà eèéaä" :øîàpL ,eéä ïéîèîeè äøNå íäøáà :énà éaø øîà .úeðîçø úcîì úeðæâø©§¨§¦©©§¨¨©©¦©¦©§¨¨§¨¨§§¦¨¤¤¡©©¦¤

íúáöç

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

יבמות. פרק שישי - הבא על יבמתו דף סד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



ריד
miwxt dyelyaa cenr cq sc ± iriax wxtzenai

íúáöåçel dyrp Ð.zexkfíúø÷åðizxw ip`" enk ,zeawp dl dyrp Ðizizye"min

ediryi).(flãìå äì ïéà.dxwr aizk `dc ,`ed `xizi `xw Ðåðù àìddeyc Ðxyr

.mipyíéøåáéò äùìùxeaire xeair lkl ycge ,cled inil miycg draye mixyr Ð

.dzqel jenq zxarzn dy`c ,dxdhe d`neh inilúåãé÷ô ùìù`ed jexa yecwdy Ð

cwetzexwrd,dpyd y`xa ozltz renyl

xfebe.oeixd odilréììë éðäìlk xn`wc Ð

.oziidy dvgne mipy izy eiykr ly zexec

àéëæ àìã éäéà àîìãå.daezk lehz `le Ð

àìã ïåéëäéáøå äéøôà àã÷ôéîztki` `l Ð

.dizeper lr `ed jixa `ycew dl ypr `le ,dl

'åë äéì åøîà àäå éðéàÐipzn`:ipzwc ,jixt '

,dpnn zepadl dkf `l `ny zxg` `yidkfie

.dipyd on zepadlàúðéëñåñileg Ðxvern

,ozyd.epnid xwrp mc`eà÷øé àöåäëwexi Ð

.xnz skkàì éùéìùdwfgedc Ð.dxwréä
åäééðéîàúðéøçàefi` Ðzeipyndnzipyp

jenqpc ,dpexg`dlr`zln`xnce xnc?lkc

xcd cge cgdizhiy hwpe `ziinw dizhiyn

`ziixzae ,dixagc.`ziinwn eda xecdc ,xwir

éìåîú ìà äì øîà`ziinw `zipzn :`nl` Ð

oax ly eini seqa dyrn i`dc ,`zpixg`

iax dilr cidqn `wcn ,ded l`ilnb oa oerny

d`x `ede ,mi`pzd seqe ,`xen` didy opgei

.dyrnd z`úå÷æçî úåéçàãikid ikc Ð

dy`czwfgenminrt ylya`id jk Ð

ylya zwfgen.dizeig`ïéôëð.oileg Ð

àúðëñå àøåñéàminrt ipya dwfg m`y Ð

dpnn zegcl ozip iyilyde`ly dlin `ied Ð

.zayd z` dgec dpi`e ,dpnfaàúðëñåÐ

.zeytp zpkqééáà äìò êîñaxc `d lr Ð

ipnif zlza :opgei iaxc dinyn xn`c ,wgvi

.dwfg `iedc `edäéùôðá.eytp zpkqa Ðïéáà
àëîñãopgei iax meyn oia` xn`y dn ÐÐ

.eilr jenql yiäøæçá åðùélr xfeg Ð

iptl dry lk ievn :xg` oeyl .ecenlziax

xn`y xac meyn opgei iax ea xfg m`e ,opgei

dlgzax la` .ea `ed mb xfege oia` rney Ð

xac rnyy minrte ,eiptl ievn epi` wgvi

epi` `ede ,opgei iax ea xfg xgnle opgei iaxn

.rceiäñøéàã.zne iyilyd Ðéîð éàÐ

wlqe daqpcxn`c o`nl .zne ltpe `lwicl

mxeb oirnixdy ,ef dwfged `l Ðdpiirn`l

:opiqxb ikd .ilegn zn `l ixdy ,zeniy el mxb

ïéà éì øîàå éáøë äëìä óñåé áøî äéðéî éòá
ïéà éì øîàå ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìä

éëåçàêéçàéádkld m` sqei axn izl`y Ð

eizl`y zxg` mrte ,dkld :il xn`e ,iaxkm`

.dkld :il xn`e ,l`ilnb oa oerny oaxk dkld

wgyy ip` dnecnke:opiqxb ikd .iaäéì øîà
èéùôå àåä éîúñêìzenezq ,ja wgiy `l Ð

dnzqy yi :od dpyn lyoa oerny oaxk

`zlin `ki`c .iaxk dnzqy yie ,l`ilnb

opirac `zlin `ki`e ,ipnif ixza dl opiwfgnc

xnke xnk jl hyt ikd meyne .ipnif `zlz,

.minezqkïøîàã àä ïéàåùéð`pz ol mzqc Ð

ipy ,ipyd i`yx :ipzwc ,iaxk ocic,oi` Ð

iyily.`l Ðäôéëì åúåà ïéñðåëxfg m` Ð

ixzn `riyxa dil opiwfgnc ,ziyilya `hge

.dwly ipnif
úòáå÷

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

éîédpy miray mda epizepyaizk dyn zltza `xw i`dc ab lr s` Ðcec `nzqn Ð

.xzei igy epivn dyn la` ,jk igy epivny ,exn`

éòásqei axn dipinoerny oaxk e` iaxk dkld :el`yy d`xpc :wgvi epiax xne` Ð

.mdipyk dkldc eaiyde ,l`ilnb oa

ïðúã'ek dpye dwly inepiax axd dywd Ð

(a,`t oixcdpq) "mitxypd"ac :dyn

zexiare ,l`ilnb oa oerny oaxk elit` dl iwen

`ki`c ab lr s`c :wgvi epiax xn`e !zewfgn

oeyl jezn ,zewfgn zexiar xn`c mzd `pz

zeiwln xaqwc sqei axl dil rnyn dpynd

dwly in hwp `lc wgec el d`xpc .zewfgn

da yiy dxiara ixii`c opireny`l `l` dpye

zexiar xaqwc xnel `vnz m` elit`e .zewln

zewfgndkixv dtikc sqei ax xaq `ny Ð

.d`xzd
xeye

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

eèéaä" :áéúëe ,"ízøwð øBa úáwî ìàå ízávçª©§¤§¤©¤¤ª©§¤§¦©¦
áø øîà ."íëììBçz äøN ìàå íëéáà íäøáà ìà¤©§¨¨£¦¤§¤¨¨§¤§¤¨©©
úéðBìéà eðnà äøN :deáà øa äaø øîà ïîçð©§¨¨©©¨©£¨¨¦¥©§¦
"ãìå dì ïéà äø÷ò éøN éäzå" :øîàpL ,äúéä̈§¨¤¤¡©©§¦¨©£¨¨¥¨¨¨

eléôàdéøa äãeäé áø øîà .dì ïéà ãìå úéa £¦¥¨¨¥¨¨©©§¨§¥
àlà eðL àì :áøc déîMî úìéL øa ìàeîL áøc§©§¥©¦©¦§¥§©Ÿ¨¤¨
úBøBca ìáà .úBaeøî ïäéúBðML ,íéðBLàøä úBøBca©¨¦¦¤§¥¤§£¨©
,äöçîe íéðL ézL ¯ úBèòeî ïäéúBðML íéðBøçàä̈©£¦¤§¥¤¨§¥¨¦¤¡¨

ìL ãâðkìL :ïîçð áø øîà äaø .íéøeaéò äLL §¤¤§¨¦¦©¨¨©©©§¨¨
ìL ãâðk ,íéðL:äaø øîà .äpçå ìçø äøN eã÷ôð äðMä Làøa :øî øîàc .úBãé÷t L ¨¦§¤¤¨§¦§¨©¨§Ÿ©¨¨¦§§¨¨¨¥§©¨¨©©¨

éîé" áéúëc ,éðL èeòîéà ãåc éîéa àäå ,éaø ¯ ïéwz ïàî ïéúéðúî éãkî .éììk éðäì eäðúéì¥§§§¨¥§¨¥¦§¦©§¦¦©©¥©¦§¨¦¥¨¦¦§§¥¦§¦§¥
!àéëæ àìc éäéà àîìãå "äpîéä úBðaäì äëæ àì ànL" éàäå ."äðL íéòáL íäa eðéúBðL§¥¨¤¦§¦¨¨§©¤¨Ÿ¨¨§¦¨¥¤¨§¦§¨¦¦§¨©§¨

ì ïðaø déì eøîà àäå ?éðéà .äLðòéî àì ¯ äiáøe äiøtà àã÷tî àìc ïåék ,éäéààaà éaø ¦¦¥¨§¨¦©§¨©§¦¨§¦¨¨¦©§¨¦¦§¨¨§¥©¨©§©¦©¨
à÷ éeçc íúä .àúéénwî éì eåä ¯ éàëæ éà :eäì øîàå !éða ãéìBàå àúzéà áéñð :àcáæ øa©©§¨§¥¦§¨§¥§¥©£©§¦§©¨¦¦©©§¨¨¨©¨

c .ïðaøì eäì éçãîàaà éaødé÷øtî ø÷òéà ìcéb áø ,àðeä áøc dé÷øtî ø÷òéà àcáæ øa ©§¥§§©¨©§©¦©¨©©§¨¦£©¦¦§¥§©¨©¦¥¦£©¦¦§¥
áø .àðeä áøc dé÷øtî ø÷òéà úLL áø ,àðeä áøc dé÷øtî ø÷òéà Baìç éaø ,àðeä áøc§©¨©¦¤§¦£©¦¦§¥§©¨©¥¤¦£©¦¦§¥§©¨©
øîà .à÷øé àöeäk dépéî ÷ôðe áø éác àæøàa deéìz ,àúðéëñeñ dézãçà á÷òé øa àçà©¨©©£Ÿ©©§¥§¦§¨©§§©§¨§¥©§©¦¥§¨¨§¨£©

ðeä áøc dé÷øtî øe÷òéà eäleëå ,àðéåä éáñ ïéúéL :á÷òé øa àçà áøéîéi÷c àðàî øáì ,à ©©¨©©£Ÿ¦¦¨¥¨¥¨§§¦£¦¦§¥§©¨§©¥£¨§©§¥
épî ïéúéðúî .àì ¯ éLéìL ,ïéà ¯ éðL .'åëå úøzeî dLøéb ."äéìòá äiçz äîëçä" éàLôða§©§©©¨§¨§©¤§¨¤¨¥§¨¤¤¥¦¦§¦¦¨©§¦¦©¦
ïBòîL ïaø .éaø éøác ,ìeîz àì ¯ éLéìL ,úîe éðL ,úîe ïBLàøä äìî :àéðúc .àéä éaø ¯©¦¦§©§¨¨¨¨¦¥¥¦¥§¦¦Ÿ¨¦§¥©¦©¨¦§
?àúéðéøçà eäéépéî éä ,àëtéà àéðúäå .ìeîz àì ¯ éòéáø ,ìeîz ¯ éLéìL :øîBà ìàéìîb ïa¤©§¦¥¥§¦¦¨§¦¦Ÿ¨§¨©§¨¦§¨¥¦©§©£¦¦¨

òîL àzøîàc ,àéiç éaøäìnL ,éøBtöa úBéçà òaøàa äNòî :ïðçBé éaø øîà àaà øa ¨§©§¨©©¦¦¨©©¨£©©¦¨¨©£¤§©§©£¨§¦¦¤¨¨
øîà ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éðôì úàa úéòéáø ,úîe úéLéìL ,úîe äiðL ,úîe äðBLàø¦¨¥§¦¨¥§¦¦¥§¦¦¨¦§¥©¨¦§¤©§¦¥¨©
déúeãäñà éàî ïk íà ?dì øîà äåä éîð ¯ úéLéìL àéúà éà àîìãå .éìeîz ìà :dì̈©¨¦§¦§¨¦¨§¨§¦¦©¦£¨¨©¨¦¥©©§£¥

càéiç éaøàä àîìãå .àaà øaïì òîLî à÷zøîàc àzLä :àáø øîà !úB÷fçî úBéçàc §©¦¦¨©©¨§¦§¨¨¨©§©¨©£¨§©§£©¨¨¨§¨§¨§©§
àeäå ,íéòøBöî úçtLnî àìå ,ïétëð úçtLnî àì äMà íãà àOé àìã ¯ úB÷fçî úBéçà£¨§©§Ÿ¦¨¨¨¦¨Ÿ¦¦§©©¦§¦§Ÿ¦¦§©©§¨¦§
dén÷ äåä àcáeò :øîà óñBé øa ÷çöé áø àúà ék ?dìò äåä éàî .éðîéæ àúìz ÷æçzàc§¦©§©§¨¨¦§¥©£¨£¨¦£¨©¦§¨©¥£©§¨£¨©¥

a ïBòîc àzLéðëa ïðçBé éaøcíéøetékä íBéäiðL ,úîe äðBLàø äìîe ,úaLa úBéäì ìçL §©¦¨¨¦§¦§¨§¨§©¦¦¤¨¦§§©¨¨¨¦¨¥§¦¨
àøeqéà úéøL÷c éæç :ééaà déì øîà .éìeîe éëì :dì øîà ¯ åéðôì äàa úéLéìL ,úîe¥§¦¦¨¨§¨¨¨©¨§¦¦£©¥©©¥£¥§¨¨¥¦¨

déøa ÷çöé áøc déøa éñéàc àzøa äîeçì dáñð ìæàå ,ééaà dìò Cîñ !àzðkñåáøc §©©§¨¨©£¨©©¥©£©¨§¨§¨§©¨§¦¦§¥§©¦§¨§¥§©
dáñðe ,áéëLe äðç øa øa äaøc déøa ÷çöé áø ,áéëLe àúéãaîeôc àáçø dáñðc .äãeäé§¨§¨§¨©£¨§§§¦¨§¦©¦§¨§¥§©¨©©¨¨§¦§¨¨
¯ ïéáà :øîàc eäéà àäå ,éàä ék déLôða àcáeò ãéáòc àkéà éîe :àáø øîà .áéëLe àeä§¦¨©¨¨¦¦¨§¨¥§¨§©§¥¦©§¨¦§¨©¨¦
.äøæça Bðéà ¯ à÷neñ ÷çöé ,äøæça BðLé ¯ ïéáà .àëîñ øa åàì ¯ à÷neñ ÷çöé ,àëîñc§¨§¨¦§¨¨¨¨©¨§¨¨¦¤§©£¨¨¦§¨¨¨¥©£¨¨
éðMì ,úîe ïBLàøì úqéð :àéðúäå ,ïéà ?éâéìt éî ïéàeOéða ,äìéî ïéðòì éâéìôc øîéà :ãBòå§¥©¦§¦¦§¦§©¦¨§¦¦¦§¦¦¦§¨©§¨¦¥¨¦¥©¥¦
éòéáøì ,àNpz éLéìMì :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøác ,àNpz àì ¯ éLéìMì ,úîe¥©§¦¦Ÿ¦¨¥¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥©§¦¦¦¨¥¨§¦¦
àlà .àîc èéî÷c äçtLî àkéàå àîã éôøc äçtLî àkéà ¯ äìéî éab àîìLa .àNpz àìŸ¦¨¥¦§¨¨©¥¦¨¦¨¦§¨¨§¨¥¨¨§¦¨¦§¨¨§¨¥¨¨¤¨

ïéàeOéðàîòè éàîáøc déîMî àéðBøâäî éîéáà øîà éëä ,éLà áøì éëcøî áø déì øîà ? ¦¦©©£¨£©¥©¨§§©§©©¦¨¦£©£¦¦¥©§§¨¦§¥§©
,úéîe dñøéàc eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .íøBb ìfîå :øîà éLà áøå .íøBb ïéòî :àðeä¨©§¨¥§©©¦¨©©¨¥©¥©§¦¨¥©§§¥§¨¦
,óñBé áøî dépéî éòa :àáøì àáøc déøa óñBé áø déì øîà .úéîe àì÷écî ìôðc ,éîð éà¦©¦§¨©¦¦§¨¦£©¥©¥§¥§¨¨§¨¨§©¦¥¥©¥

éçà éëeçà .ïéà :éì øîàå ?ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä .ïéà :éì øîàå ?éaøk äëìä?éa C £¨¨§©¦©£©¦¦£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥©£©¦¦©¥©¦¦
ïaøk ¯ ãòenä øBLå úBúñå ,éaøk ¯ úBi÷ìîe ïéàeOéð :Cì èéLôe ,àéä éîúñ ,àì :déì øîà£©¥¨§¨¥¦¨¥¨¦¦©§¦§©¦§¨§©¨§©¨

¯ äðLå ä÷lL éî :ïðúc ¯ úBi÷ìî ,ïøîàc àä ¯ ïéàeOéð .ìàéìîb ïa ïBòîLïéc úéaïéñðBk ¦§¤©§¦¥¦¦¨©£¨©©§¦¦§©¦¤¨¨§¨¨¥¦§¦
¯ úBúñå .úò÷áð Bñéøk àäzL ãò íéøBòN BúBà ïéìéëàîe ,ätéëì BúBàäMàä ïéà :ïðúc §¦¨©£¦¦§¦©¤§¥§¥¦§©©§¨¦§©¥¨¦¨
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc zenai(iyily meil)

,'ízøweð øBa úáwî ìàå ízáveçepnny rlqd l` ehiad xnelk ©§¤§¤©¤¤©§¤
,epnn mz`viy xead awp l`e mzavgpáéúëeeixg`y weqta §¦

(a `p diryi),'íëììBçz äøN ìàå íëéáà íäøáà ìà eèéaä'weqte ©¦¤©§¨¨£¦¤§¤¨¨§¤§¤
`ed mzaveg epnny xevdy ,mcewd weqtd z` yxtn df
`id mzxwep dpnny xead zawne ,zexkf el dzyrpy ,mdxa`
,mkz` dcli epiid 'mkllegz'e ,zeawp dl dzyrpy ,dxy
.ciledl elkeiy ick zeawp dle zexkf el ycgl jxvedy x`eane

:df oipra sqep xn`neðnà äøN ,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£¨¨¨¦¥
úéðBìéà[zcll dleki dpi`y dy`-]øîàpL ,äúéä(l `i ziy`xa) ©§¦¨§¨¤¤¡©

,'ãìå dì ïéà äø÷ò éøN éäzå',dxwr dzid ixyy xn`py oeik ixde ©§¦¨©£¨¨¥¨¨¨
y ezpeek `l` ,cle dl oi`y xnel jxved recnïéà ãìå úéa eléôà£¦¥¨¨¥

dì`y -.dcwtpy mcew dl did `l cled xvep eay mgx s ¨
:eppnfa dcli `ly dy` mr zedyl xzen mipy dnk dpc `xnbd
eðL àì ,áøc déîMî úìéL øa ìàeîL áøc déøa äãeäé áø øîà̈©©§¨§¥§©§¥©¦©¦§¥§©Ÿ¨

mipy xyr dnr zedyl xzeny,íéðBLàøä úBøBca àlà¤¨©¨¦¦
ïäéúBðMLmc` ipa ly,úBaeøîoiicr mipy xyr oizni m` s`e ¤§¥¤§

,mipa dpnn ciledle zxg` `yil leki,íéðBøçàä úBøBca ìáà£¨©¨©£¦
,úBèòeî ïäéúBðML,mipa cilei `ly zeidl lelr daxd oizni m`e ¤§¥¤¨

wx oizni,äöçîe íéðL ézLodyìL ãâðkíéøeaéò äLdryz ly §¥¨¦¤¡¨§¤¤§Ÿ¨¦¦
lkl cg` yceg cere ,miycg draye mixyr cgi mdy ,miycg
miizpy mdy miycg miyly md cgie ,dxdhe d`neh inil xeair

.dvgne,ïîçð áø øîà äaøoizni mipexg`d zexecaìL,íéðL L ©¨¨©©©§¨¨Ÿ¨¦
odyìL ãâðkúBãé÷t Lmda cwet 'dy mipnf dyly cbpk xnelk §¤¤¨Ÿ§¦

zlitz rney 'd mday ,dpyd y`x minrt yly mde ,zexwr
,oeixd odilr xfebe zexwrd,äøN eã÷ôð äðMä Làøa ,øî øîàc§¨©©§Ÿ©¨¨¦§§¨¨

.äpçå ìçø̈¥§©¨
:zwlegd drc d`ian `xnbdéììk éðäì eäðúéì äaø øîà- ¨©©¨¥©§§¨¥§¨¥

mpi` mipy xyr oizni `l mipexg`d zexecay el` millk
,dkldléwz ïàî ïéúéðúî éãkîï,epzpyn z` owiz in ixdy - ¦§¦©§¦¦©©¥

`ed `ldéðL èeònéà ãåc éîéa àäå ,éaøcec inia xak ixde - ©¦§¨¦¥¨¦¦©§¥
,mc`d iig zepy ehrnzd iax iptl didyáéúëc(i v mildz)éîé' ¦§¦§¥

,'äðL íéòáL íäá eðéúBðLoizniy dpyna iax wqt ok it lr s`e §¥¨¤¦§¦¨¨
.mipy xyr

mlyle dyxbl jixv mipy xyr xg`ly oicd mrha dpc `xnbd
:`xnbd dywn .dzaezk dléàäåmrha `ziixaa xn`py dn - §©

df oic,äpîéä úBðaäì äëæ àì ànL,dywàéëæ àìc éäéà àîìãå ¤¨Ÿ¨¨§¦¨¥¤¨§¦§¨¦¦§Ÿ¨§¨
epi` `linne ,epnn zepadl dzkf `ly `id dy`dy okzi ixde -

:`xnbd zvxzn .dzaezka aiigéäéàdy`d -àã÷tî àìc ïåék ¦¦¥¨§Ÿ¦©§¨
äiáøe äiøtà`l ,diaxe dixt zevn lr deevn dppi`y oeik - ©§¦¨§¦¨

okle ,micli dl oi`y dl ztk`äLpòéî àìdze` yiprn 'd oi` - Ÿ¦©§¨
.df ypera

okzi dipyd dy`dny rnyn epzpynn :`xnbd dywn cer
,dywe ,mipal dkfiyéðéà,df xac okzi ike -ïðaø déì eøîà àäå ¥¦§¨¨§¥©¨¨

àcáæ øa àaà éaøì,dy` `la iexy didyéða ãéìBàå àúzéà áéñð §©¦©¨©©§¨§¥¦§¨§¥§¥
ze dy` `y -.mipa dpnn cileéàëæ éà ,eäì øîàåiziid eli` - §¨©§¦§©

,mipal i`kfàúéénwî éì eåäizy`n xak il miclep eid - £¦¦©©§¨
dkfi `l zg` dy`n mipal i`kf epi`y iny gkene ,dpey`xd

:`xnbd zvxzn .zxg` dy`n mb mdlíúä`caf xa `a` iax ¨¨
ïðaøì eäì éçãî à÷ ééeçcmpi`y mixaca minkgd z` dgc - ©¥¨§©¥§§©¨¨

`yp `ly izin`d mrhde ,`ed jky di`x eixacn oi`e ,mipekp
oeik `ed dy`dé÷øtî ø÷òéà àcáæ øa àaà éaøcxwr dyrp - §©¦©¨©©§¨¦£©¦¦§¥
exeriy zngn,àðeä áøcinl `a` iax jxvede ,ea jix`n didy §©¨

oke .xwr dyrp okle ,envr cinrde z`vl leki did `le ,milbx
,àðeä áøc dé÷øtî ø÷òéà ìcéb áøeáøc dé÷øtî ø÷òéà Baìç éaø ©¦¥¦£©¦¦§¥§©¨©¦¤§¦£©¦¦§¥§©

,àðeäe.àðeä áøc dé÷øtî ø÷òéà úLL áø ¨©¥¤¦£©¦¦§¥§©¨
:df oipra `ped ax icinlzn cg`a sqep dyrn d`ian `xnbdáø©

á÷òé øa àçà`ped ax ly exeriya envr z` cinrdy jezn £¨©©£Ÿ
dézãçàenyy ileg efg` -àúðékñeñ,milbxd in zxivrn mxbpd £©§¥§¦§¨

ilegd etwzyk cin .xwrzn mc` eci lryáø éác àæøàa deéìz©§©§£§¨§¥©
,yxcnd ziaa didy fx` urn cenr lr edelz -dépéî ÷ôðe§©¦¥

à÷øé àöeäk,xnz skk wexi d`xp didy ilegd epnn `vie - §¨©§¨
.zexwrn lvipeøîàjk lràðéåä éáñ ïézéL ,á÷òé øa àçà áø- ¨©©£¨©©£Ÿ¦¦¨¥£¥¨

,epiid minkg miyyàðeä áøc dé÷øtî øe÷òéà eäleëåmleke - §§¦£¦¦§¥§©¨
,`ped ax ly exeriy zngn exwrzpàðàî øáìipnn ueg - §©¥£¨

ici lr izlvipyéàLôða éîéi÷cweqtd z` invra izniiwy - §©¥¦§©§©
(ai f zldw),'äéìòá äiçz äîëçä',dxen`d d`etxd z` il eyre ©¨§¨§©¤§¨¤¨

.iziig ef dnkg ici lre
:dpyna epipy'åëå úøzeî dLøébipyd i`yxe xg`l `ypil ¥§¨¤¤

.mipy 'i dnr zedyl
l `wecy rnyn :`xnbd zwiicnïéà éðL,`ypdl zxzen ok` - ¥¦¦

l j`.àì éLéìL,dcli `le miyp` ipyl d`yip m`y ,x`eane §¦¦Ÿ
:`xnbd zxxan .clil die`x dpi`y dxwrk zwfgenépî ïéúéðúî©§¦¦©¦

k :`xnbd daiyn .df oica diepy in zrck epzpyn -,àéä éaø©¦¦
àéðúcm` ,`ziixaaäìîdpa z` dy`úîe ïBLàøäzngn §©§¨¨¨¨¦¥

d dpa z` dln oke ,dlind,úîe éðLd dpa z`,ìeîú àì éLéìL ¥¦¥§¦¦Ÿ¨
mizn dipay zwfgen ziyrp dlind zngn ezny dipa ipyay

,dlin zngn,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøácoad z` ¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥
d,ìeîz éLéìLs` zn m` wxe ,dipa ipya zrawp dwfg oi`y §¦¦¨

d z` ,iyilyd,ìeîú àì éòéáøzngn ezny dipa zylyay §¦¦Ÿ¨
zrawp minrt izyay iax zrcy x`eane .dwfgd zrawp dlin

.epzpynk dwfg
:`xnbd dywnàéðúäå`ziixaaàëtéàxaq iaxy ,[jtidl-] §¨©§¨¦§¨

xaq l`ilnb oa oerny oaxe ,minrt ylya zrawp dwfgy
e ,minrt izyayàúéðéøçà eäéépéî éädzpyp zeziixad on efi` - ¥¦©§©£¦§§¨

,l`ilnb oa oerny oaxe iax exaq jky dilr jenqpy ,dpexg`
.dpey`xd `ziixaa mdizercn da exfge

:`xnbd dgiken,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨
úBéçà òaøàa äNòîexcyäìnL ,éøBtöadäðBLàødpa z`,úîe ©£¤§©§©£¨§¦¦¤¨¨¦¨¥

d okeäiðLdpa z` dln,úîed mbeúéLéìLdpa z` dln,úîe §¦¨¥§¦¦¥
d ly dpa clepykeìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éðôì úàa ,úéòéáø§¦¦¨¦§¥©¨¦§¤©§¦¥

e ,elenl m` ezl`ye.éìeîz ìà dì øîàdwfgy xaqy x`eane ¨©¨©¨¦
zrawp minrt izyay xaq iax ok m`e ,minrt ylya zrawp
jkn ixdy ,dpexg`d `id dpey`xd `ziixady x`eane .dwfg
ini seqa ige `xen` didy opgei iax cird df dyrn lry
oa oerny oax ini seqa didy rnyn ,dyrnd z` d`xe mi`pzd

.l`ilnb
:dgkedd z` `xnbd dgecàéúà éà àîìãåeiptl d`a dzid m` - §¦§¨¦¨§¨

ddì øîà äåä énð ,úéLéìLz` lenz `ly dl xne` did mb - §¦¦©¥£¨¨©¨
d`ay rxi` jky `l` ,dwfg zrawp minrt izyay meyn ,dpa

:`xnbd dywn .ziriaxd eiptlàéiç éaøc déúeãäñà éàî ïk íà¦¥©©§¨¥§©¦¦¨
àaà øaoi` ixd ,df dyrn lr `a` xa `iig iax cird recn - ©©¨

oax ly ezrc efy eprinydl oiekzp i`ce `l` ,yecig mey jka
.dwfg zrawp minrt ylya wxy l`ilnb oa oerny

:digcd z` `xnbd zayiinïì òîLî à÷ àä àîìãåzpeek `ny - §¦§¨¨¨©§©¨
oicd mvr z` eprinydl `a` xa `iig iaxúBéçàcodipa ezny §©¨

dlin zngnúB÷fçîdze`n mipa wx `le ,ozgtyn ipa x`y z` §©§
iax zrc dn wtqa `xnbd dx`yp dgkedd dzgcpy oeike .m`

.l`ilnb oa oerny iax zrc dne
:`xnbd zpwqnn z`veid dkld d`ian `xnbdàzLä ,àáø øîà̈©¨¨©§¨

úøîàcs`y zxn`y dzr -,úB÷fçî úBéçàoklíãà àOé àì §¨§©£¨§©§Ÿ¦¨¨¨
ïétëð úçtLnî àì ,äMà,dlitpd zlgna mileg -úçtLnî àìå ¦¨Ÿ¦¦§©©¦§¦§Ÿ¦¦§©©

,íéòøBöîa mileg mdipay oeikylk jkl dwfged el` zelgn §¨¦
.oda elgi eipa mby yyg yie ,dgtyndàeäåote`a÷æçzàc §§¦©§©

éðîéæ àúìz.el` zelgna minrt yly ewfgedy - §¨¨¦§¥
:`xnbd zxxandìò äåä éàîminrtd oipna dkldd wqt dn - ©£¨£¨

:`xnbd daiyn .dwfg zrawp eay,øîà óñBé øa ÷çöé áø àúà ék¦£¨©¦§¨©¥¨©
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xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc zenai(iriax meil)

úñå dì úòáB÷,dnc z`ia zelibx -ìL äpòa÷zL ãòíéîòt L. ©©¨¤¤©¤¦§¨¤¨¨Ÿ§¨¦
ïéàådy`úñeä ïî úøähîz`veiy ,mieqn onfa dl reawd §¥¦©¤¤¦©¤¤

zxfege [d`nh `id ixd zqed onfa dwca `l m`y] ef zelibxn
onf eze`a dwca `l m`e ,mieqn onfa ze`xl zqe dl oi`y ote`l

,dxedhäpnî ø÷òzL ãòzqedìL,íéîòt Ldz`x `l m` s`e ©¤¥¨¥¦¤¨¨Ÿ§¨¦
onfa dwca `l ziyilyae ,xg` onfa `l` df onfa miinrt
dnzqy `vnpe .wecal dkixve dzqel zyyeg ,dzqe zeriaw
.dwfg zrawp minrt ylya wxy l`ilnb oa oerny oaxk dpynd

eoicaãòenä øBL,l`ilnb oa oerny oaxk dpynd dnzqïðúc ©¨¦§©
dpyna(:bk w"a d`x),øBMä ïéàepxwa gbpyãòeî äNòðlibx - ¥©©£¤¨

,ezgibp wfp lk z` mlyn eilray ,gbilBa eãéòiL ãòeilraa - ©¤¨¦
gbp xeydyìLíéîòt äLwx ea ecird m` j` ,ef dgibp mcew §Ÿ¨§¨¦

oaxk epiide .wfp ivg wx mlyne cren xeyd dyrp `l ,miinrt
.minrt ylya wx zrawp dwfgy l`ilnb oa oerny

nd oicl zxfeg `xnbd:dcli `ly dy` ly dpyïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaúqéðdy`dìd lraïBLàø,mipy xyr dnr ddyeàìå ¦¥©¦§Ÿ

dì eéäepnn,íéðaokn xg`le ,dzaezk dl ozpe dyxib okle ¨¨¨¦
d`yipéðMìmipy xyr dnr ddye,íéða dì eéä àìå`ed s` okle ©¥¦§Ÿ¨¨¨¦

,dzaezk dl ozpe dyxib,íéða Bì LiL éîì àlà àNpú àì éLéìMì©§¦¦Ÿ¦¨¥¤¨§¦¤¥¨¦
oeik ,mipa el oi`y iyilyl `ypz `l j` ,diaxe dixt miiw xaky
s` clz `le dxwrl zwfgen `ide ,diaxe dixt miiw `l oiicry

e dxar m`e .epnnàöz ,íéðá Bì ïéàL éîì úàOéðhba cin epnn ¦¥§¦¤¥¨¦¥¥
.äaeúë àìa§Ÿ§¨

:dfa wtq d`ian `xnbd,eäì àéòaéàxyr xg`le d`yipy dy` ¦©§¨§
epzpe ,dyxbzp mipy xyr xg`le xg`l d`yipe ,dyxbzp mipy

e ,dzaezk dléLéìMì úàOéðmipy xyr dnr ddyedì eéä àìå ¦¥©§¦¦§Ÿ¨¨
ðä äeòaúéìc eäî ,íéðaéàn÷ Cmipey`xd milrad ipy m`d - ¨¦©§¦§§¨¨¨©¨¥

.dl epzpy daezkd sqk z` mdl xifgzy draezl mileki
:wtqd iccv z` zx`an `xnbddì éøîà eöî éîmileki m`d - ¦¨¨§¥¨

milra dyelyl zcli `ly oeik ,dl xnelzàc àúléî éàìbéà¦§©¦§¨§©§
zîøâc àeä`le ,jzexwr iptn zcli `l epl mby xacd dlbzp - ¦§©§§

mlyln mixeht epiidy dlbzp okle ,epikf `l ep`y meyn
dl jilre jzaezk.dxifgeäì äøîà úéöî àîìc Bà`ny - ¦§¨¨¦¨§¨§

,xnel dleki dy`déLçëc àeä àzLäilra lv` dzr wx - ©§¨¦§©¦
mz`e d`ixa iziid mklv` j` ,dxwr iziyrpe izygk iyilyd

.cl` `ly mznxb
:`xnbd zhyeteäì äøîà úéöî àøazñîdlekiy xazqn - ¦§©§¨¨¦¨§¨§

xnel,éLçëc àeä àzLäsqk mdl xifgdl dkixv dpi`e ©§¨¦§©¦
.dzaezk

:sqep wtq d`ian `xnbd,eäì àéòaéàz`yipy xg`l m` ¦©§¨§
e ,daezk `la dyxibe iyilyldì eéäå éòéáøì úàOéðepnn,íéða ¦¥¨§¦¦§¨¨¨¦

éLéìMì déòaúéúc eäîon dzaezk z` reazl dleki m`d - ©§¦§§¥©§¦¦
dwfged zerhay xxazp iriaxl dcliy dzry oeik ,iyilyd

.dxwrk
:`xnbd zhyetéúe÷éúL dì ïðéøîàéøeaécî äôé CC,dl mixne` - ©§¦©¨§¦¦¨¨¦¦¦

oeik ,df jxeaicn jzwizy dticrdì øîà éöîclrady - §¨¥¨©¨
,dl xnel leki iyilydézLøâ àì éëäc àzòcà àðàCzrc lr - £¨©©§¨§¨¥Ÿ¥©§¦

z`y izxaqy iptn wx jizyxiby xnelk ,jizyxib `l iclzy
bn iziid `l zcll dleki z`y rcei iziid eli`e ,dxwr,jyx

.mixfnn dipae lha hb `vnpe
:df mrh lr dywn `tt axé÷úî,àtt áø dì óepl liren dn ©§¦¨©¨¨

,wezyzyïðé÷úL éî ïðà à÷úL éäéà éàike ,wezyz `id m`e - ¦¦¦¨§¨£©¦©§¦©
meyn wx dyxib iyilyd m` ixd ,orhp `le wezyp [oic zia] ep`

,dxwr dpi`y xxazp dzre ,dxwr `idy xaqyàöîðdyèb ¦§¨¥
e ,ìèa`linnäéðáiriaxdnïéøæîî.yi` zy`n eclep ixdy ¨¥¨¤¨©§¥¦

hbd z` lhal leki epi` iyilydy gken ,ok mipreh oi`y jkne
dyxbl ezrca xnby oeik ,ef dprha daezkn xhtdle rxtnl

.da el ztki` `l aeye ,clz `l `ny wtqnàlàmrhd ¤¨
c meyn ,`ed dzaezk mlyln iyilyd z` mixhetyïðéøîà©§¦©

wxe ,dxwr dzid ok` iyilyl d`yipykyàúéiøác àeä àzLä©§¨¦§¦©¨
.dzexwrn d`ixad dzr -

ipyd cvdy oreh mdn cg` lk xy`k oicd z` zx`an `xnbd
y ote`a :ciledl ie`x epi`àeälrad -,øîàmxebdy ip` rcei ¨©

`ed micli eclep `lydpéîokle ,dxwr `idy dy`d zngn - ¦¨
,dzaezk ozil jixv ipi`àéäådy`d -,äøîàizcli `ly mrhd §¦¨§¨

`eddépéî.izaezk ozil jixve ,xwr `edy lrad zngn -øîà ¦¥¨©
,énà éaøaíéøácel`k,dðéáì BðéaL`idéàî àîòèå .úðîàðdn - ©¦©¦§¨¦¤¥§¥¨¤¡¤¤§©§¨©

y meyn ,el `le dl mipin`ny mrhdàéädil` ribn rxfdy ¦
õçk äøBéa dì àîéé÷ugk dxei `ed m` ea dyibxne zrcei - ¨§¨¨§¤§¥

dleki dpi`e ugk dxei epi`y e` ,xarzdl dl mexbl lekie
epnn xarzdl(.eh dbibg)ugk dxei did `l i`cey zpreh m` okle ,

j` ,zpn`p ,mipa mdl eid `l jk meyneäøBéa déì íé÷ àì àeäŸ¦¥§¤
õçkxarzdl dy`d die`xe ugk dxei `ed m` rcil leki epi` - §¥

dleki dpi` dy`de ugk dxei did `ny wx oreh okle ,epnn
.on`p epi` okle ,xarzdl

e ,dzaezk ozil aiigy ote`a :df oipra sqep oiceäéà øîàlrad - ¨©¦
àúzéà áéñðéà ìéæéàz` yxb`y mcew zxg` dy` `y`e jl` - ¥¦¦§¥¦§¨

,dpey`xdéàLôð ÷Bcáéàå`l `id mb m`y ,da invr weca`e - §¦§©§©
dpey`xd zngny dgked `dz clz m`e ,mxebd `ed ip` clz

.dzaezk ozil `la dyxbl lke`e ,micli eclep `l,énà éaø øîà̈©©¦©¦
Bæa óàjk orehyk s` -àéöBédpey`xd dy`d z`ïzéådl ©§¦§¦¥
äaeúkiptn ,dipyd z` `yiy mcew,øîBà éðàLyàNBpä ìk §¨¤£¦¥¨©¥

äMàztqep,BzLà ìòokl mcewàéöBédpey`xd z`.äaeúk ïzéå ¦¨©¦§¦§¦¥§¨
j`déì úéàc àeäå ,BzLà ìò íéLð änk íãà àNBð ,øîà àáø̈¨¨©¥¨¨©¨¨¦©¦§§§¦¥

éäðéðééæéîì.olekl dqpxte zepefn el yiy i`pza z`fe - §¦©§¦§¦
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הילדים הם שהיו ָהֲעֵרִבים שעל ידי זה החליט הקדוש-ברוך-הוא עניין נתינת התורה לעם ישראל.
ממכתב כ"ח אייר תשי"ב

צריך להיות עין איש הישראל טובה גם בשל אחרים.
ממכתב א' דראש חודש אייר, תשי"ח

כששומעים דברי התעוררות ודברי חסידות, לא להטמינם בצלחת, שאז על פי הרוב אינו פועל אפילו על עצמו, אלא להשתדל למסור 
אותם גם לאחרים שאז מתגדלת גם הפעולה בהנוגע לעצמו.

ממכתב א' דראש חודש אייר, תשי"ח



ריז miwxt dyelya` cenr dq sc ± iriax wxtzenai
úñå äì úòáå÷dl yiy dy` lk :(`,a dcp) opzc ,dzry diic zeidl dilr jenql Ð

zqezqe dl zraew m`c :cere .zrl zrn rxtnl dl opi`nhn `le ,dzry diic Ð

dwca `le dzqe onf ribde.`a epnfa gxe`c ,d`nh Ðúñåä ïî úøäèî äðéàåelit` Ð

,dz`x `le zezqe izya dwcay ,minrt dxwrpminrt izy xg` meil dzii`x dzpiye

dzqe opiwfgn ikd elit` Ð,ribiykl`l m`e

dwca.`a epnfa gxe`c ,d`nh Ðéëäã àúòãà
êéúùøâ àìmipa za z`y rcei iziid eli` Ð

.rxtnl lha hb `vnpe ,jizyxb `l Ðé÷úîó
àôô áø äì,ikda hb ilehal dlra ivn i`e Ð

ied i`n wzy ik?opiwzy in op`?i`ce `d

`l` .dyxib `l ikdc `zrc`opiwzycnÐ

`w `witqn :dil opixn`c ,ilehal ivn `l i`ce

,da jl ztki` `le ,dl zyxbnjizrca zxnbe

.oiyexblàìà`ki` i` Ð,dixhtnlikd

,zixai`c `id `zyd :dil opixn`c ;dil opixht

d`ixa zeidl dxfgy.diilegnäðéîrcei Ð

dzngny ip`oz` `le ,mipa il oi`y `ed

daezkdpi` ugk dxei epi`y rxf zaky lk :

.zrxfn
àåä
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øåùåcrendoa oerny oax ixac oiniiwzn mzd :xnelk `l` ,`xw` bilt `l iax Ð

.ipnif zlza `l` wifgzin `lc l`ilnb

úàùéðdaezk `la `vz mipa el oi`y inl.daezk dl yi ipyd onc rnyn Ð

derazilc edn mipa dl eid `le iyilyl z`yip :xn`wc ,jenqa rnyn oke

dnize .daezk dl ozp ipydy rnyn ?i`nw jpd

`d ?ipyd on daezk dl yi i`n`c :wgvi epiaxl

iyilyl dl xq`c oeikipnif ixzac xaq ok m` Ð

`zyd dil dxn`c meyn `niz ike ?dwfg `ied

edcy dtgzqpe iygkc `ediraw i`n ok m` Ð

i`lbi`c dl ixn` ivn in ,'ek iyilyl z`yip

dxn` `ivn `nlc e` ,znxb z`c `zlin

z`yip `lc ab lr s` `ld ,iygkc `ed `zyd

iyilylmrhn `l` ipyd on daezk dl oi` Ð

epiax xne`e !iygkc `ed `zyd dxn` ivnc

cr dwfg ied `lc iax dcen oenn oiprlc :wgvi

.crend xeya ogky`ck ,ipnif `zlza wifgzi`c

,edine .lirl izyxitck ,bilt `l crend xeyac

aex` opiknq `l `xeqi` oiprl `zydc :dniz

mipal oiifgc miypici lr `aex rxzi`c meyn Ð

i`d` opiknq oenn oiprle ,ipnif ixza wfgzi`c

`nlrae ?ipnif ixza rxzi`c ab lr s` `aex

,`xeqi` oiprl `aex xza opilf`c :`kti` opixn`

.opilf` `l `penn oiprle

àöúdaezk `la`wec d`xp dxe`kl Ð

z`ypc `inec ,iyilyd mr dzdya

,`nrhe .jenqac mipa dl eid `le iyilyl

wfgzi`c cr dxwra dl opiwfgn `l oenn oiprlc

`l inp iyilyd on :xn`z m`e .ipnif zlza

,iygkc `ed `zyd :dil `nizc ,daezk ciqtz

dprhc :xnel yi !ipyle oey`xl zxne`y enk

mipy xyr dnr ddya i`c :dyw la` .ipyne oey`xn dzaby dn xifgz `ly oiprl `l` ,`ivedl ipdn `l iygkc `ed `zydc,mipa dl eide iriaxl z`yip iab jenqa xn`w ikid Ð

mipa za `idy ab lr s` `de ,jizyxb `l ikdc `zrc` dl xn` ivn `nlc e``ly `vz xzl`lc wgvi epiaxl d`xp jkl !dpnn zepail dkf `lc oeik ,dyxbl jixv `ed egxk lr Ð

`ed qpw i`e .iyilyl dirazizc edn mipa dl eide iriaxl z`yip jenqa irawcn ,xeqi`a z`yipy itl zeipya enk deqpwc ,qpw meyn `le ,daezka`l` ?iyilyl raziz ikid Ð

daezka `ly `vze ,ixii` da xikd `lyac wgvi epiaxl d`xpiriaxd on mipa dl yiyk ,mewn lkne .zerh gwn iedc meyn Ðgwn e`lc `zlin i`lbi`c ,iyilyl zraeze zxfeg Ð

da xikd la` .ixii` da xikd `lac oe`b i`cedi axc zeklda wgvi epiax `vn oke .`ed zerhpzwc `de .daezk dl yi Ð,daezka `ly `vz mipa el oi`y inl z`yip :`ztqeza i

zepin i`eyip di`eyipy iptn.llk zepin oeyl o`k jiiy `lc ,zerh mewna zepin eazke erh mixteqdy d`xp Ðéàopiwzy in op` `wzy idi`"gleyd"a opzc :xn`z m`e Ð

.jixeacn dti jizewizy :dl xne` ,dcedi iax xn` ,dzaezk zraez `ide ,mipa dl eide xg`l z`yp .'ek xifgi `l xne` dcedi iax ,zipeli` meyn ezy` `ivend :(mye a,en oihib)

dwzy `id i` :mzd dywz `zydexifgi `lc dcedi iaxl opiwzc oeik ,mzdc :xnel yie ?opiwzy in op` Ðxifgic ab lr s` ,opaxe .`lewlwl yginl `kil Ðmzd opiyiig `l Ð

zipeli` ipniqa dti wecal aiyg `lc oeik ,`lewlwldzaezk zraez ike .opiwzy ikdle ,oipr lka yxbl ezrca xnb Ðla` .jizyxib `l daezk azinl `zrc` :dl xn` ivn Ð

xifgi `lc dpwz `kilc ,`kd`lewlwl mzd iyiig `lc opax elit`e .opiwzy ikid :xity jixt Ðdti wecal yyg `lc oeikc ,zipeli` wtqa `wec epiid Ð.oipr lka yxbl xnb Ð

`kd la`mipa dl eid `le mipyl z`yip xaky ,d`iven mipa meyny xacd gikene wecal ecia oi` Ðxity inp iz`e .opiwzy in op` :`nlr ilekl jixt ikdle ,`lewliw `ki` Ð

j`iven ip` zexwr meyn dl xn` `lc ab lr s` `kde .j`iven ip` zipeli`e xcpe rx my meyn dl xn`yk `l` dl lwlwn ivn `lc "gleyd"a rnync `d,dl lwlwn ivn Ð

zipeli`e xcpe rx mya la` .die`x dzid `l dyxiby dryae ,`ziixac `ed `zyd :opixn`c ,`lewliw jiiy `l `kdc :ipyne .ziyxitckmydy seqal dlbzpyk `lewlw `ki` Ð

dzid m`c .dlgzn mb zipeli` dzid `le ,xwy did rxxtdl lekiy oeik ,inp xcpe .mlerl d`ixa ded `l Ðiab xn` (a,ai) dcpc `nw wxtac :xn`z m`e .xcp did `l eli`k Ð

owzi`e xcd elit` xifgi `l zqe dl oi`y dy`lewlwc ,inc `lc :wgvi epiax xne`e ?`kd 'ixn`ck ,z`ixac `ed `zyd xn`c ,dlwlwl leki oi` `de `zyde ,`lewlw meyn Ð

mipa`txzy giky `lc ,mipa za dzid `l dyxiby drya jkle ,jk lk zlren d`etx oi` Ðzqec lewlw la` .dl yxbn ixnbl Ðxn`ic ,yxbne xnb `le ze`txzdl giky Ð

ziid eli`dl liren mqy rcei i`ed `zyd xninl `kilc .oiyexibl jenq reawl dligzdy enk ,zqe rawzy yegl yi mzdc :uxiz y"eixcn dnly epiax axde .dyxbn iziid `l Ð

z`ixac.z`ixai` eizgz dzidy cerac rxtnl `zlin i`lbi` `dc Ðåðéáùzpn`p `id dpialenr mipy xyr dzdya i`c ?ixii` i`nac :dniz Ðdxei oi`c `nrh il dnl Ð

ddy `l i`e .dpnn zepail dkf `ly itl ,daezk ozie `ivei inp ugk dxei elit` ?ugkmixne` eid dpey`xa :opzc (a,v) mixcp seqc dpexg` dpynk ,xg`a dpzp dipir `ny yegip Ð

zlwlwne xg`a dipir zpzep dy` `dz `ly :xnel exfg ,'ek `xnba mzd rnyn ikdc .ugk dxei oi`y minyl ielb :yexit ,jpial ipia minyd :daezk zelhepe ze`vei miyp yly

jpial ipia minyd `l` ,dlra lr`kde ,dprh zngn d`a dpi`a mzdc :`niz ike .eqiitzie dcerq eyriy :l`ppg epiax yxity enk e` .mingx mdipy eywai :dywa jxc eyri Ð

dprh zngn d`aadprh zngn d`a oi` m` mzdc :cere !xg`a dipir dpzp `ny yegip mewn lkn Ð`idde ?daezk ozie `ivei exn` dnl dpey`x dpynae .dipin dl `wtp i`n Ð

opiyiig `le ,dprh zngn d`aa oitekc oizrny seqcxg`a dpzp dipir `nye`l i`c .zxg` dy`n mipa el yie mipy xyr enr dzdya e` ,xewr `edy recia `nwe`l `ki` Ð

dprh zngn d`ac`kdc jde .mipa el yic oeik ,diaxe dixt lehia meyn oitek eid `l Ðdprh zngn d`ae mipa el yie mipy xyr ddya dnwe`l `kil Ðdxei elit` ok m`c Ð

mipa el yic oeikc :zvw xnel yi ,edine .dpnn zepail dkf `lc oeik ,oitek inp ugkjkle .lirl xn`ck ,dzkf `lc `id idi` :daxc`c xninl ol zi` `l` ,ely qpe`a zelzl oi` Ð

zxg` dy`n mipa el yiy it lr s`e .ugk dxeic mrh dkixvcin dxn` `ly dne .dcli `le mipy xyr ddyc `zlin gkenc ,dpin`dl yie .lwlwzp jk xg` `ny Ðmeyn Ð

`ilrn dprh dl yiy oeikc ,dprh zngn d`aae mipy xyr dnr ddy `lca `nwe`l `ki` :inp i` .xg`a dpzp dipira opilz dedc ,dixacl oiyyeg epiid `l mipy xyr crcÐ

mixcpc `idde .xg`a dpzp dipirl eyg `lc ,dpey`x dpyn oic` denwe`e ,dciqtdl evx `ldpey`x dpynl ,mewn lkne ,dprh zngn d`a dpi`a Ðmeyn ,daezk ozie `ivei Ð

iyilyl zqip` `kdc :yxit xi`n epiax oa wgvi epiax axde .znk aeyg mipa el oi`y inc ,xkf dl `diy dvexy zprehy .ugk dxei oi`yk jk lk yinyz z`pd dl oi` `nyc

rnyn oeyld jeznc :wgvi epiaxl dywe .mipal ie`x oi`c oeik dil `ifgc ,epnn dzaezk ciqtz `le zpn`pc ugk dxei oi`c dxn` i`c ol rnyn `we ,daezk `la `vz exn`c ,i`w

epiax axde ?daezk liaya zxwyne ok zprehy yegl oi` dnlc :zvw dyw cere .oic zial mi`a ok zngn eciled `le daxd cgi eidy zngnc ,dipin dxn` `ide dpin xn` `edc

xne` `ed :xn`wck ,`iz` dizeek oizrnyc `pwqnc ,dwfg `ied ipnif zlza xn`c l`ilnb oa oerny oaxke ,mipy xyr iyilyd mr dzdyyk ixii` `kdc :yxit miig epiax oa l`eny
dlit`

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

ìL äpòa÷zL ãò úñå dì úòáB÷ïéàå ,íéîòt L ©©¨¤¤©¤¦§§¤¨¨§¨¦§¥
ìL äpnî ø÷òzL ãò úñeä ïî úøähî.íéîòt L ¦©¤¤¦©¤¤©¤¥¨¥¦¤¨¨§¨¦

ãò ãòeî äNòð øBMä ïéà :ïðúc ¯ ãòenä øBLå§©¨¦§©¥©©£¤¨©
ìL Ba eãéòiL.íéîòt äLïðaø eðzïBLàøì úqéð : ¤¨¦§¨§¨¦¨©¨©¦¥¨¦

éLéìMì ,íéða dì eéä àìå éðMì ,íéða dì eéä àìå§Ÿ¨¨¨¦©¥¦§Ÿ¨¨¨¦©§¦¦
éîì úàOéð .íéða Bì LiL éîì àlà àNpz àì ¯Ÿ¦¨¥¤¨§¦¤¥¨¦¦¥§¦
:eäì àéòaéà .äaeúk àìa àöz ¯ íéða Bì ïéàL¤¥¨¦¥¥§Ÿ§¨¦©£¨§
äeòaúéìc eäî ,íéða dì eéä àìå éLéìMì úàOéð¦¥©§¦¦§Ÿ¨¨¨¦©§¦§§¨

ðäzàc àúléî éàìâéà :dì éøîà eöî éî ?éàn÷ C ¨¨©¨¥¦¨¨§¦¨¦§©¦§¨§©§
àzLä :eäì äøîà úéöî àîìc Bà ,zîøâc àeä§¨§©§¦§¨¨¥¨§¨§¨§¨
àzLä :eäì äøîà úéöî àøazñî ?éLçëc àeä§¨£¦¦§©§¨¨¥¨§¨§¨§¨
dì eéäå éòéáøì úàOéð :eäì àéòaéà .éLçëc àeä§¨£¦¦©£¨§¦¥¨§¦¦§¨¨

éúe÷éúL :dì ïðéøîà ?éLéìMì déòaúéúc eäî ,íéðaéøeaécî äôé Càðà :dì øîà éöîc ,C ¨¦©§¦§§¥©§¦¦¨§¦©¨§¦¦¨¨¦¦¦§¨¥¨©¨£¨
ézLøb àì éëäc àúòcàé÷úî .Càöîð ?ïðé÷úL éî ïðà à÷úL éäéà éà :àtt áø dì ó ©©£¨§¨¦¨¥©§¦©§¦¨©©¨¦¦¦¨§¨£©¦¨§¦©¦§¨

:äøîà àéäå ,dpéî :øîà àeä .àúéiøác àeä àzLä :ïðéøîà àlà !ïéøæîî äéðáe ìèa èb¥¨¥¨¤¨©§¥¦¤¨¨§¦©¨§¨¦§¦¨¨¨©¦¨§¦¨§¨
äøBéa dì àîéé÷ ¯ àéä ?éàî àîòèå .úðîàð dðéáì BðéaL íéøác :éîà éaø øîà ¯ dépéî¦¥¨©©¦©¦§¨¦¤¥§¥¨¤¡¤¤§©£¨©¦©§¨¨§¤
.éàLôð ÷Bãáéàå àúzéà áéñðéà ìéæéà :eäéà øîà .õçk äøBéa déì íé÷ àì ¯ àeä ,õçk§¥¨¦¥§¤§¥£©¦¥¦¦§¦¦§¨§¦§©§©
àéöBé ¯ BzLà ìò äMà àNBpä ìk :øîBà éðàL ,äaeúk ïzéå àéöBé Bæa óà :éîà éaø øîà̈©©¦©¦©§¦§¦¥§¨¤£¦¥¨©¥¦¨©¦§¦
.éäðéðééæéîì déì úéàc àeäå ,BzLà ìò íéLð änk íãà àNBð :øîà àáø .äaeúk ïzéå§¦¥§¨¨¨¨©¥¨¨©¨¨¦©¦§§§¦¥§¦©§¦§¦

àåä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

יבמות. פרק שישי - הבא על יבמתו דף סה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



ריח
miwxt dyelyaa cenr dq sc ± iriax wxtzenai

øùò åâá úìôà øîà àåäep`yk Ð,"xyr jeza dlitd" :xne` `ed ,`ivedl etekl oi`a

.dlitdy dryn dpen :opzc ,`ivedl onf oi` oiicreúéìôà àì äøîà àéäå`l` Ð
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øáãòîùðä`xwie) aizkc Ðgked" :(hi

"gikez.epnid lawny in gikedl Ðäåö êéáà
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'ebe "geafl zxn`e jcia gwzjexa yecwd Ð

.zepyl dev `edï÷æ éðåãàådxn` dxy Ð

xacd `ed jexa yecwd dlbyke ,iefa oeyl

df dnl" :aizk ,mdxa`ldwgvip`e 'ebe dxy
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evx `le ,ceak elaexw eda` iax .eyigkdl

(`,ci) oixcdpqa xn`ck ,ded zeklnl

:xqiw iac `zdn` oxync :(`,fi) zeaezkae

.dizne`c `pxacn ,dinrc `axäåä àãáåòÐ

ezraez `ide.mipa dl eid `ly itl ,dyxbl

éîà éáøã äéî÷ì éàúàãÐ.dyxbl ezraeze

úã÷ôî àìz`vl z` dvex m`e Ðjl oi` Ð

.daezkäìéã åáéñîdzpwfa Ðdilr `dz dn?
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,miltpl,äøîà àéäåizltdúìzzwfgen ip`e zecle dyly - §¦¨§¨§¨
,litdlàLøãî éa äåä àãáeò ,øæòìà ïa ÷çöé éaø øîà`a - ¨©©¦¦§¨¤¤§¨¨¨¨£¨¥¦§§¨

,yxcnd zial dfk dyrneøîàå,minkgdàðîéäî àéä,[zpn`p-] §¨§¦§¥§¨
,dzaezk zzle dyxbl eze` mitekeäìtà àìc àúéà íàcm`y - §¦¦¨§Ÿ©§¨

,dyly dlitd `ly eixac mipekpä÷æçî àì éìôéða dLôð`l - ©§¨§¦§¥Ÿ©§§¨
evxi `ly iptn ,miltp zcleik dnvr dwifgne zxwyn dzid

.dita zn` i`ce dyly dlitdy zprehy oeike ,dp`yil
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,'äeLáëåwxeBkøc Léàe mgldlLaëì,ux`d z`dkøc äMà ïéàå §¦§¨¦©§¦§§¥¦¨©§¨

e mgldl,Laëìweqtd zligzay 'eaxe ext' zevn mb `linne ¦§
.dy`l `le yi`l dxn`p

:`xnbd dywn,äaøcàixd'äeLáëå'miax oeylaòîLî ézøz- ©§©¨§¦§¨©§¥©§©
:`xnbd zvxzn .dy`l mb epiide ,mipyl xn`py rnynáø øîà̈©©

áéúk 'äLáëå' ,÷çöé øa ïîçðxn`p eli`k miyxec okle ,'e `la ©§¨©¦§¨§¦§ª¨§¦
.dy`l `le yi`l xn`py micnle ,'dWake' cigi oeyla§¦§¨

:`nw `pz zhiyl xg` xewn,øîà óñBé áøcnl `nw `pz,àëäî ©¥¨©¥¨¨
awri dehvpy(`i dl ziy`xa)'äáøe äøt écL ìà éðà',cigi oeyla £¦¥©©§¥§¥

øîà÷ àìåmiax oeyla,'eáøe eøt'dehvp yi`d wxy x`eane §Ÿ¨¨©§§
.dy`d `le ,diaxe dixta

iaxa xfrl` iax mya `rli` iax ly mitqep mixn`n ipy
:oernyíLk ,ïBòîL éaøa øæòìà éaø íeMî àòìéà éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¦©¦¤§¨¨§©¦¦§§¥

øîBì íãà ìò äåönLdxiar xearl cnery exiaglòîLpä øác ¤¦§¨©¨¨©¨¨©¦§¨
xn`py ,rneyd al lr lawzzy dgkez -(fi hi `xwie)gkFd'¥©

,'Lzinr z` gikFYøîBì àlL íãà ìò äåöî CkexiaglBðéàL øác ¦©¤£¦¤¨¦§¨©¨¨¤Ÿ©¨¨¤¥
òîLðgked' dxezd dltk jkly ,eal lr lawzz `ly dgkez - ¦§¨

oi`e ,dgkezd z` lawiy inl wx gikedl yiy cnll 'gikez
.dgkezd z` lawi `ly inl gikedläáBç ,øîBà àaà éaø`l ©¦©¨¥¨

yi devnd calny epiide ,dgkez epnn lawi `ly mc` gikedl
el xenyi ezgkez rneydy meyn ,gikenl dpkq meyn mb dfa

,d`pyøîàpL(g h ilyn)íëçì çëBä jàðNé ït õì çëBz ìà' ¤¤¡©©©¥¤¦§¨¤¨©§¨¨
.'jáäàéå§¤¡¨¤¨

íãàì Bì øzeî ,ïBòîL éaøa øæòìà éaø íeMî àòìéà éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¨§¨¨

ìúBpLzn`d on exeaica,íBìMä øáãaiepiyd ici lry xnelk §©¦§©©¨
,mely `iaiøîàpLsqei ig`a(fi-fh p ziy`xa)xn`l sqFi l` EEvie' ¤¤¡©©§©¤¥¥Ÿ

éáà'åâå àð àN àpà óñBéì eøîàú äk ,'åâå äeö C,'Lig` rWR ¨¦¦¨ŸŸ§§¥¨¨¨¨¤©©¤
mely didiy ick zn`d on epiye ,ok xnel meiv `l awri zn`ae

.mdipia,øîBà ïúð éaømb yiäåöî,melyd iptn zepyløîàpL ©¦¨¨¥¦§¨¤¤¡©
mewna jlnl cec z` geynl jliy l`enyl 'd xn`y xg`l

le`y(a fh '` l`eny)éà ìàeîL øîàiå''åâå éðâøäå ìeàL òîLå Cìà C ©Ÿ¤§¥¥¥¥§¨©¨©£¨¨¦
s` z`fe ,'iz`A 'dl gAfl Yxn`e LciA gTY xwA zlbr 'd xn`Ie©Ÿ¤¤§©¨¨¦©§¨¤§¨©§¨¦§Ÿ©¨¦
zepyl l`enyl deiv 'dy x`eane ,jlnl cec z` geynl `ay

.l`eny ly enely meyn zn`d on
:melyd zlrn lceba `ziixaàðz ìàòîLé éaø éácziaa - §¥©¦¦§¨¥¨¨

,epipy l`rnyi iax ly eyxcnCeøa LBãwä óàL ,íBìMä ìBãb̈©¨¤©©¨¨
àeäenvrBa äpéL,[exear-]àøwéòîcdxy ixaca dligzay - ¦¨§¥¦¨¨

wgvi zcled zxeya lráéúk(ai gi ziy`xa)DAxwA dxU wgvYe' §¦©¦§©¨¨§¦§¨
'ebe xn`l,'ï÷æ éðBãàå,mdxa`l iefia jka dideáéúk óBqáìemy) ¥Ÿ©¦¨¥§©§¦

(bi gimpn` s`d xn`l dxU dwgv dG dOl mdxa` l` 'd xn`Ie'©Ÿ¤¤©§¨¨¨¨¤¨£¨¨¨¥Ÿ©©ª§¨
cl`,'ézð÷æ éðàå.mdipia mely `diy ick dpeyl z` dpiy 'dy ¥¥©£¦¨©§¦

:dpyna epipyøîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø'eke xne` `ed mdipy lr ©¦¨¨¤§¨¥
.eaxe ext

:diaxe dixta dy` aeig iabl dkldd dn dpc `xnbd,øîzà¦§©
ewlgpïa ïðçBé éaøk äëìä ,øîà ãç ,éåì ïa òLBäé éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦§ª©¤¥¦©¨©£¨¨§©¦¨¨¤
ä÷Bøae ,diaxe dixta zaiig dy`yïðçBé éaøk äëìä ïéà ,øîà ãç §¨©¨©¥£¨¨§©¦¨¨

,ä÷Bøa ïa.diaxe dixta deevn dpi` dy`eíéizñzgikez -éaøc ¤§¨¦§©¥§©¦
øîàc àeä ïðçBéyäëìä ïéàdyrndn ,`wexa oa opgei iaxkáéúéc ¨¨§¨©¥£¨¨§¨¦

äëìä ,ïðçBé éaøc déîMî øîà÷å eäaà éaø,`wexa oa opgei iaxk ©¦©¨§¨¨©¦§¥§©¦¨¨£¨¨
eäéétàì éqà éaøå énà éaø eäðéøcäàåiaxe in` iax ernyyke - §©§§¦§©¦©¦§©¦©¦§©©§

iax ok xn` `ly ze`xdl ,xeg`l mdipt exifgd eixac z` iq`
.mlern opgeiéøîàc àkéàåy ,df dyrnøîà àaà øa àéiç éaø §¦¨§¨§¥©¦¦¨©©¨¨©

,`wexa oa opgei iaxk dkldy opgei iax myaénà éaø eäðéøcäàå§©§§¦§©¦©¦
eäéétàì éqà éaøå.ok xn` `ly ze`xdlàîìLa ,àtt áø øîà §©¦©¦§©©§¨©©¨¨¦§¨¨

øîàc ïàîìy,døîà eäaà éaøy oaenéa ãBák íeMîd [zia-]øñé÷ §©§¨©©¦©¨©§¨¦§¥¥¨
eil` axewn didydéì eøîà àìiq` iaxe in` iaxéãéî àìå Ÿ¨§¥§Ÿ¦¦
,ezerh lr [melk-]øîàc ïàîì àlày,døîà àaà øa àéiç éaø ¤¨§©§¨©©¦¦¨©©¨©§¨

,dywdéì eøîéìy el exn`i iq` iaxe in` iaxy -éaø øîà àì ¥§¥Ÿ¨©©¦
.éëä ïðçBé.`iyewa zx`yp `xnbde ¨¨¨¥

:`xnbd zxxandìò äåä éàîiax zrcl dkldd zrxkd dn - ©£¨£¨
deevn dy`y wqty dgked d`ian `xnbd .ef dl`ya opgei

:diaxe dixtaeäaà éaø øîà àðéðç øa àçà éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦£¨©£¦¨¨©©¦©¨
ïðçBé éaøc dén÷ äåä àãáeò ,éqà éaø øîàiptl `ay dyrn did - ¨©©¦©¦¨¨£¨©¥§©¦¨¨

opgei iaxéøñé÷c àzLéðëazqpkd ziaa -,ixqiw xird ly ¦§¦§¨§¥¨¦
`ypizy ick dyxbl dlra z` draz mipa dl eid `ly dy`y

,mipa epnn cileze xg`løîàålrady opgei iaxïzéå àéöBé §¨©¦§¦¥
Czòc à÷ìñ éàå .äaeúkdy`y xaqyäãwtî àìdeevn dpi` - §¨§¦¨§¨©§¨Ÿ¦©§¨

,diaxe dixt lrdzãéáò éàî äaeúkozil jixvy wqt recn - §¨©£¦§¨
,yxbzdl daiq dl oi`e ,diaxe dixta deevn dpi` ixd ,daezk
,jka deevn `id i`ce `l` ,daezk reazl dleki dpi` `linne
ozile dyxbl aiegn enr devnd miiwl dleki dpi`y oeike

.dzaezk
:`xnbd dgecàîìcdid df dyrny okzi ixd -äàáareazl ¦§¨§¨¨

mipa dl oi`y lr oiyexib,äðòè úîçîdynyiy oa dvexy ¥£©©£¨
,diaxe dixt meyn `le ,dzepwfaàéää ékdy`a dyrnd itk - ¦©¦

mipa `la mipy xyr d`eyp dzidyénà éaøc dén÷ì éàúàc- ©£©§©¥§©¦©¦
e in` iax iptl d`aydéì äøîà,in` iaxläaeúk éì áäaiig - ¨§¨¥©¦§¨©¥

.daezk il mlyle ipyxbl ilra z`ìéæ ,dì øîà`la ikl - ¨©¨¦
ixdy ,daezk ilawzyzãwtéî àì,diaxe dixt lr deevn jpi` - Ÿ¦©§©§

.jzaezka aiegn jlra oi` oiyexiba dvex z` m`e,déì äøîà̈§¨¥
àúzà Cäc dìò éåäéz éàî dìéc eáéqîdy`a didi dn dzepwfa - ¦¥¦¨©¦§¥£¨§©¦§¨

`ypize yxbzz `l m` dl xefriy oa dl didi `l ixd ,jiptly ef
.oa epnn cileze xg`løîà,in` iaxïðéôk éàcå àä ék- ¨©¦¨©©¨¦©
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xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc zenai(iying meil)

eidàúååçà.[zene`z-] ©§¨¨
dpi` dy`y ewqty `iig iaxe ongp ax ixac lr dywn `xnbd

:diaxe dixta deevnéãwtéî àìåopi` miypy dkldd jk ike - §Ÿ¦©§¥
,ef devna zeevn,÷çöé éaø øîà àðéh÷ áø øa àçà áø øîàäå§¨¨©©£¨©©©¦¨¨©©¦¦§¨

L úçà äMàa äNòîdzidäçôL déöçziprpk,ïéøBç úa déöçå ©£¤§¦¨©©¤¤§¨¦§¨§¤§¨©¦
`l ipyde dxxgy mdn cg`e ,mitzey ipy dze` epwy ici lr
dxeq`e ,dgty divgy meyn l`xyil `ypdl dxeq`y ,dxxgy

,oixeg za divgy meyn iprpk carleôëåminkgdaø úà §¨¤©¨
ewlg xxgy `ly [dpec`-]ïéøBç úa dàNòåzxzen didzy ick ©£¨¨©¦

ixt lr deevn dy`y x`eane .`ypdlick dexxgye ,diaxe d
.devnd miiwl lkezy

:`xnbd dgec,÷çöé øa ïîçð áø øîàdeevn dpi`y okzi mlerl ¨©©©§¨©¦§¨
meyn `l` ,devnd miiwl lkezy ick dxxgyl edetk `le ,jka

`ypdl dleki dzid `ly oeikyda eâäð ø÷ôä âäðîdxiwtd - ¦§©¤§¥¨£¨
edetk z`f repnl icke ,da mi`heg eid miyp`de ,zepfl dnvr

.xzida `ypidl lkezy ick ,dxxgyl

åúîáé ìò àáä êìò ïøãä

ìåãâ ïäëì äðîìà ¯ éòéáù ÷øô
,zeyi` ipic ici lr mixvepd dnexz zlik` ipica wqer df wxt¨
minrte ,dnexza lek`l dy`d zxzen oi`eyipd zngny minrt
mipicd zpadl .dnexza lek`ln zlqtp `id oi`eyipd zngny
dxeza xn`p .dnexzd zlik` ipic z` micwdl yi df wxtay

(bi-i ak `xwie)lk`i `l xikUe odM aWFY Wcw lk`i `l xf lke'§¨¨ŸŸ©Ÿ¤©Ÿ¥§¨¦ŸŸ©
md FziA cilie FA lk`i `Ed FRqM oipw Wtp dpwi iM odke ,WcwŸ¤§Ÿ¥¦¦§¤¤¤¦§©©§Ÿ©¦¦¥¥
miWcTd znExzA `ed xf Wi`l didz iM odM zaE ,Fngla Elk`iŸ§§©§©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨¦¦§©©¢¨¦
daWe Dl oi` rxfe dWExbE dpnl` didz iM odM zaE ,lk`z `lŸŸ¥©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨§¤©¥¨§¨¨
.'FA lk`i `l xf lke lk`Y dia` mgNn dixErpM dia` ziA l ¤̀¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¥§¨¨ŸŸ©
lke`y weqta xen`d 'etqk oipw' llka `id odkd zy` s`e
milke` odkd ly eizendae miprpkd eicar oke .dnexza

.'etqk oipw' llka md s`y ,dnexza
epwize ,dlra zeyxl diqkp miqpkp ,d`yipe miqkp dl yiy dy`
iqkp'k e` ,dvxzy ote`a ezeyxl mqipkdl dleki `idy minkg
,mdizexit z` lke` wx lrade ,dly miqkpd seby xnelk ,'beln
o`v iqkp'k e` .dciqtd `id elfed m`e mzeixg`a aiig epi`e

zn `ede ,lrad ly miqkpd seb mby ,'lfxae` yxbzz m`y aiig
elfei m` s`e ,oi`eyipd zrya miqkpd ieey z` dl ozi onl`zz
mikiiy eidy micara zwqer epizpyn .ixnbl epnn eca`iy e`
,l`xyil d`yipy odk zal e` odkl d`yipy l`xyi zal

.dnexza mixzen md izn zx`ane

äðùî
äðîìàxeqi`a d`yipy,ìBãb ïäëìe`äöeìçå äLeøbd`yipy ©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨

xeqi`a,èBéãä ïäëìm`Bì äñéðëädlral -éãáòå 'âBìî' éãáò §Ÿ¥¤§¦§¦¨©§¥§§©§¥
,'ìæøa ïàö',welg mpic,äîeøúa eìëàé àì âBìî éãáòj`ïàö éãáò Ÿ©§¤©§¥§ŸŸ§¦§¨©§¥Ÿ

.eìëàé ,ìæøa©§¤Ÿ¥
:dpynd zx`an,âBìî éãáò ïä elàåzelraa x`yp mteby micar §¥¥©§¥§

y ,dy`ddì eúî ,eúî íà,dy`d ly cqtdd -eøéúBä íàå- ¦¥¥¨§¦¦
,exwiizddì eøéúBäwx lrade ,dly oxwdy itl ,dly geexd - ¦¨

e ,mdizexit z` lke`àeäL ét ìò óàlrad -ïúBðBæîa áéiçly ©©¦¤©¨¦§¨
jiiy sebdy oeik mewn lkn ,ely mdici dyrny zngn ,micard

dy`léøämicar,äîeøúa eìëàé àì elàdnvr dy`d ixdy £¥¥ŸŸ§¦§¨
`eyp `idy s`e ,dnexza zlke` dpi`oeik mewn lkn ,odkl d

,dnexza zlke` dpi` ,mda dllgzpe od xeqi`a el` oi`eyipy
milke` mpi` dicar jk dnexza zlke` dpi` `idy myke

.dnexza
,ìæøa ïàö éãáò ïä elàåmde dlral dy`d dqipkdy micar §¥¥©§¥Ÿ©§¤

y ,lral ixnbl mikiiyBì eúî ,eúî íà,lrad ly cqtdd -íàå ¦¥¥§¦
Bì eøéúBä ,eøéúBäzrya eilr laiwy itl ,lral geexd - ¦¦

dl mlyi dyxbi e` zeni m`y ,el` miqkp lr zeixg` oi`eyipd
e ,elfei e` ezeni m` s` ,oi`eyipd zra didy itk miiey z`ìéàBä¦

,ïúeéøçàa áéiç àeäåe ,elyk miaygp mdéøämicareìëàé elà §©¨§©§¨¨£¥¥Ÿ§
.äîeøúá¦§¨

:xzid i`eyip ly ote`a micard oica dzr dpc dpyndúa©
âBìî éãáò ïéa ,íéãáò Bì äñéðëäå ïäëì úqépL ìàøNéeéãáò ïéa ¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥§¦§¦¨£¨¦¥©§¥§¥©§¥

,äîeøúá eìëàé elà éøä ,ìæøa ïàözlke` dnvr dy`dy oeik Ÿ©§¤£¥¥Ÿ§¦§¨
milke` ,dicark miaygpy ,belnd icar s` `linne ,dnexza
,lrad icark miaygpy ,lfxa o`v icar oky lke .dnexza

.ezenk dnexza milke`Bì äñéðëäå ìàøNéì úqépL ïäk úáe©Ÿ¥¤¦¥§¦§¨¥§¦§¦¨
âBìî éãáò ïéa ,íéãáòeaeìëàé àì elà éøä ,ìæøa ïàö éãáò ïé £¨¦¥©§¥§¥©§¥Ÿ©§¤£¥¥ŸŸ§

,äîeøúaxg`l dnexza zlke` dpi` dnvr dy`dy oeik ¦§¨
,dnexza lke` epi` il`xyid lrad s`e ,l`xyil d`yipy

.dnexza milke` mpi` mdicar s` `linn

àøîâ
,heicd odkl dvelge dyexb lecb odkl dpnl` :dpyna epipy

:`xnbd ddnz .dnexza elk`i `l 'eke beln icar el dqipkdåik §
y ,oicd `ed jkéåäì ,éànà ,äîeøúa eìëàé àì âBìî éãáòaiygp - ©§¥§ŸŸ§¦§¨©©¦§¥

mze`Bðéð÷kodk ly,ïéð÷ äðwLly 'epipw' `id dy`d ixdy §¦§¨¤¨¨¦§¨
.dnexza lke` 'oipw dpwy epipw'e ,dl miiepw micarde ,odkd

:`xnbd z`f dgikeneäð÷å äMà àNpL ïäëì ïépî ,àéðúce`-] §©§¨¦©¦§Ÿ¥¤¨¨¦¨§¨¨
[dpwøîàpL ,äîeøúá eìëàiL ,íéãáò(`i ak `xwie)äð÷é ék ïäëå' £¨¦¤Ÿ§¦§¨¤¤¡©§Ÿ¥¦¦§¤

,'Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôðlke` odkd ly epipwy epiide ¤¤¦§©©§Ÿ©
.eicar oiae ezy` oia ,dnexzaäMàì ïépîed`eypd l`xyi za - ¦©¦§¦¨

odklíéãáò äúðwL,beln iqkpnål okåéãáòodkd lyeðwL ¤¨§¨£¨¦§£¨¨¤¨
L ,íéãáòel` micarLôð äð÷é ék ïäëå' øîàpL ,äîeøúá eìëài £¨¦¤Ÿ§¦§¨¤¤¡©§Ÿ¥¦¦§¤¤¤

,'Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷dpwi ik odke' wx aezkl dxezd dlkie ¦§©©§Ÿ©
mircei epiide ,'ea lk`i `ed ytpmilke` eicare odk zy`y

y cnll `l` ,'etqk oipw' dxezd dazk recne ,dnexzaBðéð÷ly ¦§¨
odk,ïéð÷ äðwLok mb oipw eze`ìëBàz` miyxece ,dnexza ¤¨¨¦§¨¥

,'ea lk`i `ed ,ytp etqk oipw dpwi ik ,odke' azkp eli`k weqtd
ytp epw ,ecar e` ezy` mdy ,odk ly etqk oipw m` ,xnelk
,dyw ok m`e .dnexza lke` car eze` s` ,car epiide ,zxg`
s` ixde ,dnexza milke` beln icar oi`y dpynd dxn` recn
dzpwy odk ly epipw `id dy`d mewn lkn ,dy`d icar mdy

.dnexza lek`l dicarl xizdl yie ,oipw
:`xnbd zvxznìëBàä ìk,envraìéëàîjxca okle ,mixg`l ¨¨¥©£¦

la` ,dnexza mdicar z` milik`n odk ly car e` dy` llk
ìëBà ïéàL ìk,envraìéëàî Bðéàepizpyna okle ,mixg`l ¨¤¥¥¥©£¦

zlke` dpi`e ,odkl dleqte dvelg e` dyexb `id dy`dy
.milke` mpi` dly belnd icar s` `linn ,dnvra

:`xnbd dywnàìådnexza lke` epi`y in yiy ep`vn `l ike - §Ÿ
,mixg`d z` lik`n z`f lkae envraéøäåodkå ìøòokìë ©£¥¨¥§¨

mipdkdïéìëBà ïðéàL ,íéàîhäoldl x`eank ,dnexza(.r),elka ©§¥¦¤¥¨§¦
dpyna epipy z`f(my)mdyïéìéëàîzvxzn .mdicarle mdiypl ©£¦¦

:`xnbd,íúä,`nh e` lxr odkaeäì áéàk eäééneta`ek mdit' - ¨¨©§¨¦§
a`k zngn dnexz lke` epi`y odkl minec md ,xnelk ,'mdl
cvn el` s`e ,dnexza epipw z` lik`dl leki i`ceay ,eita
e` dlina mnvr owzl mikixv mdy `l` ,lek`l mileki mnvr
dvelg e` dyexb la` ,mdipipw z` md milik`n okle ,dliah
zlik`n mlerl dlqtpe ,dllg `id ixd ,odkl xeqi`a d`eypd

.dipipw z` dlik`n dpi` okle ,dnexz
:dywne `xnbd dkiynn.ìéëàîe ,ìëBà ïéàL ,øæîî éøäå,xnelk ©£¥©§¥¤¥¥©£¦

rxf dl yi m` ,dpnl`zde odkl d`yipy l`xyi zay `ed oicd
oldl dpyna x`eane ,dnexza zlke` `id ixd odkdn(:hq)m`y

d`yip odkdn dzay oebk ,xfnn `ed odkdn dl yiy rxfd
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המשך בעמוד רלד



רכי miwxt dyelya` cenr eq sc ± iriax wxtzenai
àúååçàzene`z Ð.eid eizepaeïéøåç úá äàùòå.`ypil zxzen `dzy ick Ð

opitkcne.`cwtn `nl` daxläá åâäð ø÷ôä âäðî`ypil dleki dzid `ly itl Ð

dzidzxwtndnvretk jkitl da mi`hegedax z`.dxxgyl

ïøãäåúîáé ìò àáä êìò

äðùîéãáò åì äñéðëä .ìåãâ ïäëì äðîìà
âåìîdy`dy dn Ðzqpkn,dlral

el dnyemlawlenk ,dzaezk zeixg`a eilr

zlrpdc `ipecp `ce :oiazekysiqen `ede .dil

jke jk ipelt eilr law lkd jq :azeke ocbpk

dzaezkazqpkny yie .lfxa o`v oixew Ð

,dzaezka elek zazek dpi`e daxd oenn

zxiiynednvrl.beln iqkp od Ðlradelke`

ezn m`e .miiw dly oxwde ,zexit,dl ezn Ð

ezgt e`"lfxa o`v" oeyl .dl ezgt Ðoxw Ð

zget oi`y miiw,cqtpeolek ezn elit`yÐ

ozeixg`dl mlyl eilr.dpyxbi e` zeniyk

åìëàé àì âåìî éãáò`ide ,dly ody itl Ð

.`nrh yxtn `xnba onwle .dllgìàøùé úá
ïäëì úñéðùely opi`y beln icar elit` ÐÐ

`xnba opitlie .oipw dpwy epipw epiidc ,elk`i

epipwcoipw dpwy.lke` Ðàøîâàùðù
íéãáò äð÷å äùà.micar dpw e` Ðïéðîå

äùàìdzpwy ,odkl l`xyi za Ðmicar

epwy odk ly eicar e` ,dly beln iqkpn

.micaríéãáò åð÷ù åéãáòåm`e .opiqxb Ð

jixhvi` i`nle ,eax dpw car dpwy dn :xn`z

`xwedpiieaxl?el epzpy oebk dl zgkyn

.ea zeyx eaxl oi`y zpn lr dpn carlïäëå
åôñë ïéð÷ ùôð äð÷é éë`xw "etqk oipw" Ð

odk :rnyn ikde .`z` ikdlc opiyxce ,`xizi

car dpwi ecary ,ytp etqk oipw dpwi ikÐ

.ea lk`i `edìøòä,lke` epi` lxr odk Ð

@ .(`,r) onwl opzck ,oilke` eicareåäééîåô
åäì áéàëla` ,md `zpwz ixqegn ,xnelk Ð

ziyrp `idy ef la` .lek`le owzil micner

dllg.zinler oewiz dl oi` Ðøæîî éøäåÐ

,za dclie odkl zqipy l`xyi zazqip zade

en` m` ixde ,miiw oade ,dzne oa dclie xfnnl

odk zy`xg`l dnexz eliaya zlke` Ð

opzck ,odkd on rxf dl yiy itl ,dlra zzin

lke` epi` `ede ,(a,hq) oiwxta `tiqaxfc Ð

clepy ,ded xyk i` inp oicd `ede .`ed

.en` m` lik`ne ,lke` oi` inp ,xyk l`xyin

xfnn iaeze`l hwpc `deoizipznc meyn Ð

.`idìéëàú àîùxg`l dly beln icar Ð

icara la` .dlra odkd zzin`kil lfxa o`v

`l` ilk` dcic meyn e`l `zydc ,xfbnl

.oax `edy odk meynìàøùé úá äúòî àìà
úàùéðùìéëàú àì ïäëìbeln icar Ð

.dnexzaäúéî øçàì ìéëàú àîù äøéæâÐ

icar oia beln icar oia :oizipzna opz dnl`

.elk`i lfxa o`vúðäë äðîìàáodk za Ð

dia` znexzl dayyzzinni`e .dlra

dlra iiga dnexza beln icar elk`i opixn`

drxb `lc ,oipw dpwy epipw meyn ,df lecb odk

micar dpwy carn dllg jd,ezzin xg` `xizid iiexe`l `iz` Ðmlik`dlizepnl`a `xwirn :dxn`c ,dia` zngn dnexza.`yp iac dnexza oilke` icar eid oey`xdéáñðéà
äéì.oey`xd izepnl`a ,`xwirnk `yp iac dnexza icar elk`ie ,`ziinw `zlinl ixcd ,znyk ,`zyd .i`xabc dnexza icar ilk` ,lecb odkl Ðìàøùé úá äðîìà`lc Ð

xninl `ki` i`n ,iiexe`l `iz`?!micar dpwy carn drxb `l `d ,eiiga ilk` `l `nrh i`néâéìô àì`l Ðewlig.dpnl`l dpnl` oiaäìòáì íåù úñðëîäo`v iqkp Ð

dyxibyke ,miieqnd xace milk oda eide ,dzaezka el dnyy lfxa.dzaezk lehil dz`aeïúåð éðà íéîã øîåà àåäå úìèåð éðà éìë úøîåà àéäizlawy enk Ð,`neya ilr

,izeixg`a od f`neilye.od
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äðîìàelk`i `l beln icar .lecb odklzexit oipw :(a,fn oihib) xn`c o`nl elit` Ð

inc sebd oipwkoi`y enk ,ely sebd oi`y oeik ,etqk oipw ikda aiyg `l Ð

"laegd"a xn`ck ,inc sebd oipwk zexit oipw xn`c o`nl elit` ,yi`l oire oya oi`vei

di`x `iadl yi zvwe .(a,ht `nw `aa)`xza wxt yixac ,sebd oipw xza opilf` dnexzac

`vi ecar xiwtnd iab ,xn` (a,ck) zezixkc

s` ,dnexza lke` xexgy hb akernc ,zexigl

o`nl elit`e .sebd `l` ,zexit axl oi`y it lr

.`iz` inc sebd oipwk zexit oipw xn`c

ïéðî'ek odklza" :`tiqa ipzwc oizipznn Ð

"oilke` dly beln icarc odkl zqipy l`xyiÐ

dy`d gkn ilk`c `pin` dedc ,jxtnl ira `l

epipw meyn ,lrad gkn `le ,zlke`y dnvr

epipw :ipzwc `ziixan jixt ikdl ,oipw dpwy

zlke` dpi` elit` ,ok m`e .lke` oipw dpwyÐ

.lek`l mdl yiïäëì'ek dy` `ypyÐ

dqex`c meyn `yp hwp `l` ,qxi`y oicd `ed

e` (a,fp zeaezk) `lerc meyn dlk` `l opaxcn

.oetnq meynøîàðùytp dpwi ik odkeÐ

:(`,fp) "eznai lr `ad" wxta lirl opiyxcc `de

mixb za `ypy odk `kc revt"ytp"n epiid Ð

.`xiziåéãáòåmicar epwyiaxl elit` Ð

`la carl oipw oi` :(a,bk oiyecwa) xn`c ,xi`n

dl zgkyn ,zexigl ea `viy zpn lr elit` eax

micar epwy micarlke`c ,ecar xiwtna Ð

.(a,ck) zezixkc `xza wxta opixn`ck ,dnexza

äøéæâdzin xg`l lik`z `nyicarae Ð

xn`c o`nl elit` ,xfbnl jiiy `l lfxa o`v

dnr oicd :(jenqa)mze` dzab `ly onf lkc Ð

dl enye dzaby xg`e ,egkn oilke` oic ziaa

oic ziazzin xg`l micar dzpw eli`k ixd Ð

.dlra

àìà`l odkl zqipy l`xyi za dzrn

'ek `ny lik`z,inc `lc :dniz Ð

dzid lrad iiga `dc ,irhinl `kil mzdc

,o`k la` .zlke` dpi` eiykre dnvra zlke`

dnvray it lr s` ,lrad iiga micar elk`i m`

zlke` dpi`mb lik`z `ny xfbnl `ki` Ð

l`xyi za :iqxbc mixtq zi`e !dzin xg`l

`l dnvr `idc :jixte .lk`z `l odkl zqipy

iqxbc mixtqle .dzin xg` lk`z `ny ,lk`z

"lik`z `l inp"`zlin ilek`c xninl `ki` Ð

`l hwpc `l` ,lik`z `le lk`z `ly :jixt

micarn iieyw`l dil `gipc meyn lik`z

.micar`
ipiyxk
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רכב
miwxt dyelyaa cenr eq sc ± iriax wxtzenai

äîò ïéãäÐlehze.dilkåìëàédnexza ilk`cne Ð.edpip dicic dpin rny Ðøëùù
ìàøùéî äøô,dca`p e` dapbp m` dzeixg`a aiig xkey `de Ðdplik`i `l ipzwe

:opiqxb ikd .dnexz ipiyxkäùçëáå äéñðåàá äãáàå äáðâá áééçã éîð éäð àøáñúå
áééçéî éî äéîã úçôðáåon xeht xkey Ð,oiqpe`dm`e dygk m` okelfed.dincàä

.`tiql `l` `inc `l oizipzn Ðïäë ìáà
ìàøùéî äøô íùùepnid dxkyyk ,minca Ð

d`nyminca el dxifgdl enr dpzde ,el

ygkz m`y ,ellde` qp`z e`elfeizext

.mincd ozi mleraäîåøú éðéùøë äðìéëàéÐ

zxfegy it lr s`e ,ezeixg`a dlawe li`ed

`l m` dipiraezgtidinc`lc dnk lk Ð

ab lr s` ,inp micar iabe .`ed dicic dxcd

iniiw `lefe `xwei oiprlc oeik ,ediipira ixcdc

dizeyxa.ilk` Ðäé÷øéô éäìéùámiiqyk Ð

.dyxcdùéàì ïéòå ïùáz` lrad `niq m` Ð

.epiräùàì àì ìáàm` Ðdzniqe`lc ,epir

.`ed dcicøåëîé àìlehz dpyxbi m`y Ð

.dilkíäéðù åøëî.df e` df e` ÐäñðøôìÐ

mc` oi`y ,hwp `zlinc `gxe`ilk xken

.zepefnl `l` eiyinyzàéöåî ìòáä`l Ð

e` zne ,dzrc `la `ed xkn m`c `irain

dyxb`l` ,zegewld cin d`iven `idc Ð

,zegewld cin `iven `ed `id dzn elit`

`ed zeni `ny) ,i`ed dxikn e`l dxiknc

`idy onf lk (oick `ly dxikn z`vnpe diiga

.zniiwàðúéî äééð÷ikixkz Ðixeqi` znd

dlbrn "my" "my" xnbc ,ycwdk od d`pd

.(a,fn oixcdpq) "oicd xnbp" wxta ,dtexréî
àðééáåâ øñåçîã äãåäé áø äãåî àìlr s` Ð

`lc dnk lkc `ed dcen ,dnr oicdc ab

dipin edpizab`l` ,iniiw dzeyxa e`l Ð

m` `dc .ediilr dl zi` `nlra `ceariy

e` eqp`peca`poeike .ozeixg`a aiig Ð

edpip inzi zeyxacdeycw`c ycwd iz` Ð

rwtne inzidl.inc iadie ,ediiceariylàáø
'åë äéîòèìycwd Ðik ,sebd zyecw `wec Ð

minc zyecw la` .`peeb i`dopzck ,`l Ð

miqkpd dcete xpic cer siqen :(a,bk oikxr)

.'ek elldõîçlr l`xyi z` deldy ixkp Ð

gqtd xg` evngxeqi` iz`c ,d`pda xeq` Ð

rwtne ungopzc `de .ixkpc `ceariyl dil

migqt) "dry lk" wxtad`pda xzen :(`,lÐ

epidxdyk mzd dl iwen `axepzpy ,elv`

`l `eddc ,ixkp ly eziaa l`xyixqgin

.`piiaeb
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éðéùøëdnexzmxwir eid m`c .dnda lk`nl iniiw mxwirc :wgvi epiax xne` Ð

mc`lefg `l i`c ,mc`l efg mewn lkne .dnexz cqtd meyn ,dndal mpzil xeq` did Ð

mc`l llk.(`,gq zay) "lecb llk" yixa xn`ck ,xyrne dnexzn oixeht Ð

àìdnexz ipiyxk dplik`iixyc ,dnexza l`xyil oiaxrn :(a,ek oiaexir) opzc `de Ð

d`pd `wec epiidc mz epiax xne` !d`pda

oebk ielik ly d`pd la` ,ielik ly oi`y

ezndal lik`dldwilcdl oke .xeq` Ð

zenexz zkqna opzck ,eliyaz zgz dwiqdle

dnexz ly onya oiwilcn :(i dpyn `i wxt)

.odk zeyxa ,odk iab lr zelit`d ze`eana

xpc ,dxe` dze`l jixvy odk my yiyk :yexit

`de .l`xyi zeyxa `l la` ,d`nl xp cg`l

lab le`y `a` :(`,cl migqt) "dry lk"a xn`c

ly onya oing mngn dide ded iax zia ly

d`nhpy dnexzepiidc :mz epiax xn` Ð

`l` xeq` `lc `nrhe .iax ziaay mipdkl

meyn :wgvi epiax yxtn ielik ly d`pd

iab (`,ek zay) "oiwilcn dna" wxta opiyxcc

"izenexz zxnyn z`" :`nh laha oiwilcn oi`

dnexz zg` ,xacn aezkd zenexz izya Ð

dxedh dnexz dn .dxedh dnexz zg`e d`nh

:yexit ,jli`e dnxd zryn `l` da jl oi` Ð

dlik` epiidc ,dz`pd xwird`nh dnexz s` Ð

`l` ,dwlcd epiidc ,d`pd xwir da jl oi`

oiwilcn oi`c sili `kdne .jli`e dnxd zryn

`caer iab rnyn inp xedh lahae .`nh laha

ly d`pd xeq`c (`,f oileg) xi`i oa qgpt iaxc

dxedh dnexz opitli xcdc meyn epiid ,ielk

oky lkc qxhpewa my yxity enk `le .d`nhn

`ed `nhn xedhc ,ied `l oky lkc .xedh laha

icly d`pda lah xeq`l opitlic ikid ike ,opitl

ielik,dnexza ef xeq`l opitli inp ikd Ð

`le mipdkl `l` dxzed `l dnxd zrync

.l`xyil

ìàøùéipiyxk dlik`ny odkn dxt xkyy

eilr dizepefny it lr s` dnexzÐ

zlke`d dndac meyn epiid :wgvi epiax xne`

`l` dpdp oi` l`xyie ,odk ly etqk oipw `id

mincde odkl dnexz xkenk `ed ixde ,mincd

l`xyin dxt xkyy odk la` .ely`l Ð

zexikyc ,`ed odkc etqk oipw e`lc ,dplik`i

.`ipw `l

áééçîã'ek dca`e daipbarnyn o`k Ð

xkeyc xn`c o`nk `zkldc

(a,t `xza `aa) "mipne`d"a inc xky `yepk

(`,el my) "ciwtnd" yixa rnynck ,dkld oke

,'ek my`a mdipyy minrt l`eye xkey iab

ipcek xb`c `edd iab (`,fv my) "l`eyd" wxtae

.i`feg ialìáàl`xyin dxt myy odkÐ

(`,cq my) "jyp edfi`" wxta gkenck ,ziaix meyn ok zeyrl xeq`c ,wgvi epiax xne`e .zextd elfei e` qp`z e` ygkz m` el` minc el xifgdl dpzd epnid dxkyyk :qxhpewa yxit

.l`eya ixii` `l`éãáòoire oya oi`vei lfxa o`vikid ik ,ecark aiygc ,yi`l oire oya oi`veic dcen inp dcedi ax `dc ?in` iaxl `kdn iziin di`x dn :wgvi epiaxl dniz Ð

,`piiaeb ixqginc dcedi ax dcen `l inc :odk dyn axd dywd cere .oizipzna izyxitck ,`ed cg` oipr oire oye dnexzc ,dnexza elk`i lfxa o`v icar :opzc ,dnexz oiprl etqk aiygc

,`linnc ,oire oyc xexgy elit`c .ceariy icin oiriwtn dcedi axl elit`c ,`pzin` deqxtc `zlinc `lhvi` iab onwl xn`ck ,ceary icin riwtn xexgye ,iniiw dizeyxa ok m`e

sqei axe daxc xnel oi`e ?ceariy icin riwtnc (a,ht `nw `aa) "laegd"a opixn`ceariy icin riwtn xexgiy xn`c ,`axc edl zil in` iaxc dizeek `ipz `kdn iwiicc`dc Ð

`ax xn`w ikd elit`e jenqa `nrh `edd dil zi` `ax `dc ,iniiw dizeyxa `piiaeb ixqginc oeik onwlc `nrh `edd edl zil :xnel oi`e .dl wiic (a,n oihib) "gleyd"c oizipznn

dy`l oi`vei oi`c xn`w dzin xg`l `l` ,`hiytc ,jixhvi` `l miigne ."dy`l `l la`"n wiicc :y"icxeen miig iaxa l`eny epiax axd uxize !in` iaxc dizeek `ipz `de :ongp axl

.enr oicdc meyn Ðìòáäzegewld cin `ivendig dy`dy onf lkc eyexit jezn rnyn .zegewld cin `ed `iven ,`id dzn elit`c :qxhpewa yxit Ðm`ivedl leki lrad oi` Ð

zwzey dy`dy onf lk zniiw dxikndy oeikc :`ed dnize .miiga zegnl dleki dzid `ide ,dgk yxei f`c ,dy`d dznyk `l` ,envr `ed xknykdz`gna ezxikn lhal lkez dnl Ð

miign `ivedl lkez dy`d m` elit`c :cere .melk mda dl oi` miignc ?mpg lri`w ezy` mewnac opixn` `le ,dzin xg` `ivedl leki lrad oi`c d`xp Ð,envra xkny oeik Ð

dxrxrne m` `iz` i` :xn` ,d`pd zaeha dini`c dzaezk oiafc `xab `edd iab (a,`v zeaezk) "ieyp didy in" wxta rnynck.xrxrn `we edi` `z` ,dini` `aiky .jl `pivtn `l Ð

dielir liaw `l dini`c zeixg`c idp :`ax dil xn` ,i`w dini` mewna edi` :`ng xa inx xaqelit` llk miiw gwnd oi`c :l`ppg epiax yexitk d`xpe ,dielir liaw dicic zeixg` Ð

daezkl micareyn miqkpn ztxehd dy`l inc `lc .lrad zzin xg` zegewld cin `ivedl xfgle gexhl dkixv dy` `dz `ly opax oewzc ,zg` dry`nyc ,dxikn `ied mzdc Ð

miqkp x`ya dwlql mileki oi`y `kid la` .ixg ipan sexhz e` ,dzaezk dl erxtiy gexhl dkixv dy` `dz `l.xzl`l lha gwndy epwz Ð
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc zenai(iying meil)

,dnò ïécä.zerna dzegcl leki lrad oi`e milkd z` zlhepe ©¦¦¨
,Bnò ïécä ,øîà énà éaøåmiqkpd ex`yie zern dl zzl lekiy §©¦©¦¨©©¦¦

.ely
:ewlgp dna `xnbd zx`ançáL íeMî ,dnò ïécä øîà äãeäé áø©§¨¨©©¦¦¨¦§©

,äéáà úéadia` zian d`iady milk mze`y mdl `ed gayy ¥¨¦¨
okle ,dzeyxa mix`ypéåä dãécmze` zlhepe dzeyxa miqkpd - ¦¨¨¥

.dyxbn e` dlra znykøîà énà éaøyøî øîàc ïåék ,Bnò ïécä ©¦©¦¨©©¦¦¥¨§¨©©
y epzpynaeúî íàlfxa o`v icarBì eúî,lrad ly cqtdd - ¦¥¥
eøéúBä íàå,micard exwiizd -Bì eøéúBäe ,lral geexd -ìéàBä §¦¦¦¦

eìëàé ïúeéøçàa áéiçådnexza milke`y jkn gkene ,dnexza §©¨§©£¨¨Ÿ¥
zlhep dpi` dyxbzp e` dpnl`zpyk s` okle ,lrad icar mdy

.mdinc z` wx `l` ,miqkpd z`
:in` iax zii`x z` `xnbd dgecéðz÷ éî ,àøôñ áø øîàike - ¨©©©§¨¦¨¨¥

li`ed dnexza milke` micardy dpyna epipy,'BlL ïäå'ixde §¥¤
,éðz÷ 'ïúeéøçàa áéiçå' ìéàBäw ly oic mdl yi ok zngny,epip ¦§©¨§©£¨¨¨¨¥

eäðéð déãéc åàì íìBòìem`e ,ynn ely mpi`y okzi zn`a j` - §¨¨¦¥¦§
.mzlhep dy`d dyxib e` lrad zn

lr `xnbd ddnz .in` iax zii`x z` ayiil dqpn `xnbd
:digcdåikáéiçc àëéä ìëodkdïúeéøçàaepipwk miaygp md §Ÿ¥¨§©¨§©£¨¨

e,äîeøúa éìëàmilke` el` micary xnel xeaq dz` ok zngny ¨§¥¦§¨
aiig lrady zngn wx ,dy`l mikiiy mdy s` dnexza

,mzeixg`aïðúäå(h"n `"it zenexz),éøä ,ïäkî äøt øëOL ìàøNé §¨§©¦§¨¥¤¨©¨¨¦Ÿ¥£¥
äæ[xkeyd l`xyid-],äîeøú éðéLøk äpìéëàédxtd seby oeik ¤©£¦¤¨©§¦¥§¨

j` ,dnexza zlke` odk zndae ,odkl jiiyäøt øëOL ïäkŸ¥¤¨©¨¨
åéìò äéúBðBænL ét ìò óà ,ìàøNiî,odkd lr -éðéLøk äpìéëàé àì ¦¦§¨¥©©¦¤§¤¨¨¨Ÿ©£¦¤¨©§¦¥

,äîeøúdxekyd dxty s`y gkene .l`xyi ly dxtd seby oeik §¨
jgxk lre ,dnexza zlke` dpi` dzeixg`a aiig `ede odkl
zeixg` meyn epi` dnexza milke` lfxa o`v icary mrhd

`l`.'enr oicd'y in` iax ixacke ,ixnbl lrad ly mdy meyn
:`xnbd dgecàøañúåodkl yiy zeixg`dy xaeq jpd ike - §¦§§¨

ixde ,lfxa o`v iqkp lr lral yiy zeixg`l dnec dxt xkeyd
,minec mixacd oi`énð éäð,`ed ok mpn` -cxkeydäáðâa áéiçî §¦©¥§¦©©¦§¥¨

äãáàåj` ,dxtd lyäéñðBàa,dxtd lydLçëa,dygked m` - ©£¥¨§§¤¨§©£¨
åokäéîc úçôðá,dinc elfed m` -áéiçéî éîixde ,aiig `ed ike - §§¦§¨¨¤¨¦¦©©

epipwk zaygp dxtd oi` okle ,elld mixacd zeixg`a aiig epi`
lrad zeixg`a micner lfxa o`v iqkp j` .dnexza dxeq`e llk
md okle ,eqp`p e` eygked ,elfed m` ciqtn `ede ,ixnbl

.dnexza milke`e epipw miaygp
:`xnbd dkiynnàéîc àì àäo`v iqkp ly oicd z` zencl oi` - ¨Ÿ¨§¨

lfxaì àìàa xen`d oicàôéñepipy jky ,zenexza dpynd ly ¤¨©¥¨
,daïäkî äøt íML ìàøNéz` EnXe odkn dxt xkyy l`xyi - ¦§¨¥¤¨¨¨¦Ÿ¥§¨

ygkz m` s`e ,df ieeya el dxifgdl l`xyid aiigzde ,dieey
dzney itk xikynl mlyi mleray zextd lk elfei e` qp`z e`

,dxkydd zraäpìéëàé àìl`xyid,äîeøú éðéLøkoeik Ÿ©£¦¤¨©§¦¥§¨
eli`k dxtd z` daiygn envr lr l`xyid laiwy ef zeixg`y

.dnexza dxeq`e ,ely `idäpìéëàé ,ìàøNiî äøt íML ïäk ìáà£¨Ÿ¥¤¨¨¨¦¦§¨¥©£¦¤¨
,äîeøú éðéLøki lr zeixg`d zlawy oeikz` daiygn odkd ic ©§¦¥§¨

zenk dilral zxfeg `id zexikyd seqay s` ,elyk dxtd
o`v icar iabl oicd `di jkl dnecae .dzgtp `l m` `idy
lrady oeik mewn lkn ,mdy zenk dy`l mixfeg mdy s` ,lfxa
di`x oi` aeye .dnexza milke`e epipw md ixd mzeixg`a aiig
oeik lral mikiiy lfxa o`v icary in` iax ixacl epzpynn
lrady meyn `ed dnexza milke` lfxa o`v icary mrhdy

.ely mdy meyn `le mzeixg`a aiig
:ef mi`xen` zwelgna ewlgpy zeziixa d`ian `xnbdáéúé̈¦

[ayi-]ïîçð áøc dé÷øt éäìéLa óñBé áøå äaøongp ax miiqyk - ©¨§©¥§¦§¥¦§¥§©©§¨
,dyxcd z`éøîà÷å éáúéå,exn`e eayie -déúåk àéðzepipy - §¨§¥§¨¨§¥©§¨§¨¥

eixack `ziixa,äãeäé áøc,dnr oicdydéúåk àéðúåepipye - §©§¨§©§¨§¨¥
eixack `ziixa,énà éaøc.enr oicdy §©¦©¦

:`xnbd zx`an,énà éaøc déúåk àéðz,`ziixaa epipyïàö éãáò ©§¨§¨¥§©¦©¦©§¥Ÿ

,ìæøamd ixdïéàöBézexiglLéàì ïéòå ïLa`niq m`y ,lral - ©§¤§¦§¥§©¦§¦
,zexigl `vei card ixd epiy z` litd e` card oir z` lrad

,eilrak aygp `edy oeik,äMàì àì ìáàzexigl mi`vei mpi`y £¨Ÿ§¦¨
`ziixaa x`eane .epiy z` dlitd e` epir z` dzniq m` dzngn
ixack epiide ,dy`d `le card lr milrak aygp `ed lrady

e :`xnbd dkiynn .in` iax,äãeäé áøc déúåk àéðz,dnr oicdy ©§¨§¨¥§©§¨
,`ziixaa epipy jkydìòáì íeL úñðënädqipkdy dy` - ©©§¤¤§©§¨

,mzeixg`a aiig lrady ,lfxa o`v iqkp di`eyipa dlralíà¦
øBkîì ìòaä äöø,elld miqkpd z`,øBkîé àìdpyxbi m`y ick ¨¨©©©¦§Ÿ¦§

:`ziixad dtiqen .mze` lehil lkezeléôà àlà ,ãBò àìåm` §Ÿ¤¨£¦
lradBlMî íeL dì ñéðëädey didzy ,elyn zg` dcy mWW - ¦§¦¨¦¤¤¨

dcy dze` z` dl cgiie ,el dqipkdy lfxa o`v iqkpd cbpk
,eiqkp lk lr `id ef dcy zeixg`e ,mzxenzìòaä äöø íà¦¨¨©©©

øBkîì,dcy dze` z`,øBkîé àìzxenz ef dcy cgiiy oeiky ¦§Ÿ¦§
.mxkenl leki epi`y ,mnvr lfxa o`v iqkpk dpic ,lfxa o`v iqkp

äñðøôì íäéðL eøëî`ly lfxa o`v iqkp mdn cg` xkn m` - ¨§§¥¤§©§¨¨
,zepefn jxevl ,dy`d oiae lrad oia ,ipyd zrcnäNòî äéä äæ¤¨¨©£¤

`ay,øîàå ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éðôìz` lrad xkn m`y ¦§¥©¨¦§¤©§¦¥§¨©
cin `ivedl dleki dy`dy wx `l ,ezy` zrcn `ly miqkpd

,dyxei `ede eiiga dy`d dzn m` s` `l` ,zegewldìòaä©©©
envr÷lä ãiî àéöBî,úBçBlhal dcia dzrc `ll xkny oeiky ¦¦©©¨

z` yxei lrad ixd dy`d ly miqkpd ex`ypy oeike ,gwnd z`
oi`y `ziixaa x`ean ixd .zegewldn m`ivedl lekie dgek
dy`d lkez dpyxbi m`y ick ,lfxa o`v iqkp xeknl leki lrad
,lral miiepw mpi` lfxa o`v iqkpy ,dcedi ax ixacke ,mzeabl
e` yxbzzy xg`l mnvr miqkpd z` zeabl dleki dy`de

.onl`zz
:df oipra dkldd wqt z` zxxan `xnbdáø øîà ,àáø øîà̈©¨¨¨©©

äãeäé áøk äëìä ,ïîçðdyxb e` dlra znyke ,dnr oicdy ©§¨£¨¨§©§¨
.mnvr miqkpd z` dy`d zlhepàéðúäå ,ïîçð áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©©§¨§©©§¨

énà éaøc déúåkiax ixack lirl d`aedy `ziixaa epipy ixde - §¨¥§©¦©¦
:ongp ax el aiyd .dcedi axk zwqt recne ,in`àéðúc áb ìò óà©©©§©§¨

,énà éaøc déúåkmewn lknàîòè àøazñîenrh xzei d`xp - §¨¥§©¦©¦¦§©§¨©£¨
,äãeäé áøc,dnr oicdy.äéáà úéa çáL íeMî §©§¨¦¤©¥¨¦¨

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàøáâì déì äìéiòc àúzéà àéää©¦¦§¨§©¦¨¥§©§¨
dúaeúëa àúìéîc àìèöéàdlral dqipkdy dy`a dyrn - ¦§§¨§¥¨¨¦§¨¨

.lfxa o`v iqkpk ,iwp xnv ly zilháéëL,lrad zn -äeì÷L §¦©§¨
àðúénà äeñøôe éîúéda eynzyde zilhd z` minezid egwl - ©§¥©§¨©¦¨¨

zilhd z` lehil dy`d dvex zrke ,znd mdia`l mikixkzk
.lfxa o`v iqkpk ,dnvrlàðúéî dééð÷ ,àáø øîàz` znd dpw - £©¨¨©§¨¦¨¨

dleki dpi`e ,d`pda exq`pe znl mikixkz dzyrpy ,zilhd
.dinc dl epzi `l` ,zilhd z` lehil

:`xnbd dywnáøì àáøc déøa óñBé áøc déøa éàðàð déì øîà̈©¥©©§¥§©¥§¥§¨¨§©
,àðäk,zilhd ly milrad md miyxeidy `ax ixacn gken ©£¨

leki mc` oi` ok `l m`y ,d`pda dxqe`l elki ok zngny
lfxa o`v iqkpy in` iax ixack epiide ,ely epi`y xac xeq`l

,eipa edeyxi znyk okle lral mikiiyå,dywáø øîà àáø øîàä §¨¨©¨¨¨©©
äãeäé áøk äëìä ,ïîçð.lirl x`azdy enke ,dnr oicdy ©§¨£¨¨§©§¨

:`xnbd zvxzndéì øîà,`pdk axäãeäé áø äãBî àì éîiaxl ¨©¥¦Ÿ¤©§¨
,in`àðééáeb øqeçîc,lradn diab ixqegn md lfxa o`v iqkpy - ¦§©©§¨

lra elit` mnvr miqkpd z` zeabl dleki dy`dy s` ,xnelk
ly md ixd mze` dabzy mcew mewn lkn ,lrad ly egxk

,lradéà÷ déúeLøa ,àðééáeb øqeçîc ïåéëåmiqkpd micner - §¥¨§§©©§¨¦§¥¨¥
mgeka okle ,minezid edeyxi lrad znyke ,lrad zeyxa
.znl mikixkzk da eynzydy ici lr d`pda zilhd z` xeq`l

e :`xnbd dtiqen,àáøz` lehil dleki dy`d oi`y xn`y ¨¨
ok xn` ,dl zcareyn `idy s` ,d`pda dxq`py xg`l zilhd

déîòèì,ezhiy itl -Lc÷ä ,àáø øîàcz` yicwdy del - §©£¥§¨©¨¨¤§¥
sebd zyecw miqkpdoke ,õîçel cariye l`xyil deldy ixkp - ¨¥

,gqtd xare evng z` l`xyid
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc zenai(iyiy meil)

øeøçLåcareyn didy iprpkd ecar z` deld xxgy m` - §¦§
,delnlãeaòL éãéî ïéòé÷ôîoi` ,delnl micareyn eidy s`y - ©§¦¦¦¥¦§

lr deld zycwd dlg ycwd ly ote`ae ,mzeabl leki delnd
eze` lr d`pd xeqi` lg ung iable ,edaeb delnd oi`e utgd
careynd ecar z` xxgy m`e ,edaeb iebd oi`e ,l`xyi ly ung
z` daeb `l` ,edaeb delnd oi`e ,zexigl card `vi ,delnl
jxevl znd lr zilhd zqixt o`k mb okle .xg` mewnn eaeg

.dy`d ceariy z` driwtde d`pda dze` dxq` oikixkz
:lfxa o`v iqkp oipra oecl dkiynn `xnbd,äãeäé áø øîàdy` ¨©©§¨

m` ,lfxa o`v iqkp dnr d`iade dlral z`yipyéðL Bì äñéðëä¦§¦¨§¥
,íéìkcgi mdipy eideaieeyeçáLå ,æeæ óìàexwiizpe -ìò eãîòå ¥¦§¤¤§¨§§¨§©

íéôìà éðLo`v iqkp z` lehil d`ae dyxbzd e` dpnl`zde ,fef §¥£¨¦
,el dqipkdy lfxaãçàmilkdndúaeúëa BzìèBðipy zxenz - ¤¨©§¦§¨¨

lrad aiigzd ixdy ,dzaezka el dqipkdy milkdzeixg`a
did f`e ,oi`eyipd zra eidy itk miieey z` dl mlyl el` milk
jiiy milkd exwiizpy gayd eli`e ,fef sl` cgi milkd ipy ieey

.lralãçàå,lral jiiy `ed envr cvny s` ,sqepd ilkd z`e - §¤¨
dvex `id m` mewn lkn ,ezeyxa exwiizd ixdyúðúBðlral ¤¤

íéîc,dzr ilkd ieeyk,BzìèBðå.jka dvex epi` lrad m` s` ¨¦§©§
,ok zeyrl dleki `idy mrhde,äéáà úéa çáL éðtî`ed ceaky ¦§¥¤©¥¨¦¨

leki lrad oi`y epwiz okle .dzeyxa mix`yp milkdy mdl
.elhile eieey z` mlyl dleki `l` ,elv` ilkd z` akrl

:`xnbd dywnïì òîLî à÷ éàîike ,dcedi ax eprinyd dn - ©¨©§©¨
y eprinydl `aéåä dãéc äéáà úéa çáLlrad oi`e ,dl jiiy - ¤©¥¨¦¨¦¨¨¥

,elv` makrl lekiàðîéæ àãç äãeäé áø døîà àäxak ixde - ¨£¨¨©§¨£¨¦§¨
lirl x`eank ,zg` mrt dcedi ax ok xn`(:eq)dcedi ax xn`y

leki lrad oi`e ,mnvr miqkpd z` zlhep `id okle ,dnr oicdy
:`xnbd zvxzn .zerna dwlqlàîéúc eäîdid dcedi ax m` - ©§¥¨

c ,mixne` epiid ,dnr oicdy lirl wx xne`éléî éðädf oicy - ¨¥¦¥
wx xn`pdúaeúëa ì÷Lîì àéèîc àëéäz` zeabl d`ay okid - ¥¨§¨§¨§¦§©¦§¨¨

eidy itk dzr miey miqkpdy oebke ,daezkd oerxta miqkpd
s` mzeabl dlekiy dcedi ax xn` df lre ,oi`eyipd zrya miey

,dia` zia gay iptn jka dvex epi` lrad m`éîc ïzéî ìáà£¨¦©§¥
ì÷Léîedvex dy`de ,lrad ly mde exwiizd miqkpd m` j` - ¦§©

y xnel mixeaq epiid ,ecin miqkpd z` `ivedle minc zzlàì- Ÿ
,lrad ly mdy oeik ,jkl etekl dleki dpi`ïì òîLî à÷ax ¨©§©¨

el` miqkp lehile minc zzl dleki `id ,exwiizp m` s`y dcedi
.dia` zia gay meyn ,dlran

äðùî
milke` dicare `id ixd lrad iiga ,odkl z`yipd l`xyi za

lirl dpyna x`eank ,dnexza(.eq),odkd ly epipwl miaygpy
.dnexza milke` dicare `id ,epnn mipa dl yie dlra zn m`e
ote`a lfxa o`v icar mze` ly mpic z` zxxan epzpyn

:zxaern dy`dy,ïäëì úqépL ìàøNé úao`v icar el dqipkde ©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥
,lfxaúîeodkdúøaeòî dçépäåmipa cer dl yiy s` ,epnn ¥§¦¦¨§¤¤

,dnexza lek`l dleki dnvr `id ok zngne ,odkdneìëàé àìŸŸ§
,øaeò ìL B÷ìç éðtî ,äîeøúa äéãáòly mipad lky oeik ,xnelk £¨¤¨¦§¨¦§¥¤§¤¨

xaerd s`e ,lfxa o`v icar mze`a mdia` wlg z` eyxi odkd
`ed oicde ,cg` wlg mdnr yxiøaeòäLd`yipy odk za ly ¤¨¨

dlra zny l`xyilìñBt,mieqn ote`a dnexza lek`ln dze` ¥
dnexza lek`l zxfeg mipa gipd `le dlra zn m`y epiide

,dnexza lek`ln zlqtp zxaern dgipd m`e ,dixerpkåxaer ok §
ìéëàî Bðéàl`xyi zaa epiide ,mieqn ote`a dnexza dy`d z` ¥©£¦

ezy` dzid mipa gipn did m`y ,dlra zne odkl d`yipy
zlke` dpi` zxaern dgipd m` j` ,mzngn dnexza zlke`
lik`n xaerd oi` epzpyn ly oecipa s`e .xaerd zngn dnexz
xeq` wlg eze`e mda wlg el yiy oeike ,dnexza eicar z`

,dnexza lek`l mileki micard oi` ,dnexza.éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥

Bì eøîà,minkgìàøNé úa ìò eðì zãòäL øçàîz`yipyïäëì ¨§¥©©¤¥©§¨¨©©¦§¨¥§Ÿ¥
oeik ,dnexza milke` lfxa o`v icar oi`y ,zxaern dgipde zne

oicd didiy ie`x ok enk ,lik`n epi`e yxei xaerdyóàaïäk úa ©©Ÿ¥
z`yipy,úøaeòî dçépäå ,úîe ïäëìyäîeøúa äéãáò eìëàé àì §Ÿ¥¥§¦¦¨§¤¤ŸŸ§£¨¤¨¦§¨

ìL B÷ìç éðtîdøaeò,eicarl lik`n epi` xaerdy ,dyexia ¦§¥¤§¤¨
zaa `le ,odkl z`yipy l`xyi zaa `weec df oic zxn` recne

.odkl z`yipy odk

àøîâ
xaerd yxeiy micary ,iqei iax ly enrh z` zxxan `xnbd

:`xnbd zwtzqn .dnexza milke` mpi`eäì àéòaéàewtzqd - ¦©§¨§
m`d ,daiyid ipaéñBé éaøc àîòèdnexza lik`n epi` xaery ©£¨§©¦¥

`edøáñ÷c íeMîyøaeò`vnpdäøæ éòîak ,zil`xyi -,àeä øæ ¦§¨¨©¨¦§¥¨¨¨
.dnexza milke` eicar oi` okleàîìc Bàly enrh `ny e` - ¦§¨

weqta xn`py zngn `ed iqei iax(`i ak `xwie)md FziA cilie'¦¦¥¥
dnexza en` z` lik`n oady cnln df weqte ,'Fngla Elk`i, Ÿ§§©§

`weecy minkg eyxc 'ezia cili' oeylneãeìéclep xaky in - ¨
ìéëàîin la` ,dnexza mixg`l,ãeìé BðéàL,xaer epiideBðéà ©£¦¤¥¨¥
ìéëàî.odk oic el yiy s` ,dnexza mixg`l ©£¦

:`xnbd zxxanedpéî à÷ôð éàîìoia oicd oiprl weligd dn - §©©§¨¦¨
:`xnbd zx`an .minrhd ipyìoic,úðäk éòîa øaeòmrhd itly §¨¦§¥Ÿ¤¤

epic zpdk irna xaer la` ,xfk epic dxf irna xaer wx oey`xd
in lky ,ipyd mrhd itl j` .dnexza eicar z` lik`ne odkk
lik`n epi` zpdk irna xaer s` ok m` ,lik`n epi` celi epi`y

:dwitq z` `xnbd zniiqn .dnexza eicar z`éàî`ed dn - ©
.iqei iax ly enrh

:mi`xen` dfa ewlgpy d`ian `xnbdàîòè eðééä ,äaø øîà̈©©¨©§©£¨
.àeä øæ ,äøæ éòîa øaeò ,øáñ÷c ,éñBé éaøce,øîà óñBé áøenrh §©¦¥§¨¨©¨¦§¥¨¨¨©¥¨©

wxy meyn `ed iqei iax lyìéëàî ãeìéine ,mixg`l dnexz ¨©£¦
,ãeìé ïéàL,xaer epiide.ìéëàî Bðéà ¤¥¨¥©£¦

:sqei ax lr `xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyBì eøîà ¥¦¥¨§
minkgìàøNé úa ìò eðì zãòäL øçàî ,éñBé éaøìz`yipy,ïäëì §©¦¥¥©©¤¥©§¨¨©©¦§¨¥§Ÿ¥

itl ,dnexza milke` lfxa o`v icar oi`y ,zxaern dgipde zne
ok m` ,lik`n epi`e yxei xaerdyïäk úaz`yipyïäëìzne ©Ÿ¥§Ÿ¥

,zxaern dgipde,eäîlik`n epi`e yxei xaer dfa s` m`d ©
.dnexza milke` eicar dfa `ny e` ,eicarlíäì øîà,iqei iax ¨©¨¤

Bæ,odkn zxaern l`xyi zaa -ézòîLmilke` micard oi`y ¨©§¦
,lik`n epi` xaery oeik ,dnexzaBæåzxaern odk za j` - §

,odknézòîL àìizrny `l` ,dlik`a mixeq` micard eidiy Ÿ¨©§¦
zniiqn .weligd mrh `ziixaa x`azd `le .lek`l mixzeny

:dziiyew z` `xnbdàîìLa úøîà éàiax ly mrhd ok` m` - ¦¨§©¦§¨¨
y meyn `ed ,dnexza milke` mpi` xaer ly micary iqeiøaeò¨

eäì øîà÷c eðééä ,àeä øæ äøæ éòîaiqei iax aiydy dn oaen - ¦§¥¨¨¨©§§¨¨©§
y ,minkglBæodkn zxaern l`xyi za -ézòîLxaerd oi`y ¨©§¦

,xf `ed ixde ,dxf irna `edy oeik ,lik`nåeli`Bæodk za - §
,odkn zxaernézòîL àìoeik ,lik`n `ed `l` ,lik`n epi`y Ÿ¨©§¦

odkk epice zpdk irna `edy.úøîà éà àlàiqei iax ly enrhy ¤¨¦¨§©
wxy meyn `edãeìé,xak clepy in -ìéëàîine ,dnexzaïéàL ¨©£¦¤¥

ãeìé,clep `l oiicry xaer -ìéëàî ïéàok m` ,eicarléàîdn - ¨¥©£¦©
iqei iax ixac xe`ia,'ézòîL àì Bæå ézòîL Bæ'welig yi recne ¨©§¦§Ÿ¨©§¦

ixde ,mdipiaàéä éäéàzaa mb yi l`xyi zaa yiy mrh eze` - ¦¦¦
zniiqn .odk oic el yiy s` ,lik`n xaerd oi` mlerly ,odk

:`xnbdàéL÷.sqei ax lr `ziixadn dyw ok` - ©§¨
`l ,zxaern dgipde zne ,odkl zqipy l`xyi za' :dpyna epipy
.'iqei iax ixac ,'eke xaer ly ewlg iptn dnexza dicar elk`i

:df oica iqei iax lr wleg in dzr d`ian `xnbd,äãeäé áø øîà̈©©§¨
,ìàeîL øîàoi` ok zngne eia` z` yxei xaerdy ,df oic ¨©§¥

,dnexza milke` micard,íéøîBà íéîëç ìáà ,éñBé éaø éøác Bæ¦§¥©¦¥£¨£¨¦§¦
m`Bì Lézny odklíéðamipa mze` ixd ,xaerd caln ,mixg` ¥¨¦
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רכה miwxt dyelya` cenr fq sc ± iriax wxtzenai
øåøçùåcariyy l`xyi Ðecar,aeg lraldeld exxgyedelnde ,zexigl `vi Ð

.xg` mewnn deln daebäúáåúëáegay`c i`n `dc ,fef sl` `idy Ðdizeyxa Ð

.egay`àì ì÷ùéîå éîã ïúéîì ìáàod ely `l` Ð.ol rnyn `w ,zinler

äðùîúøáåòî äçéðäådnexza zlke` `ide epnid mipa dl yiy it lr s` ÐÐ

ody itl ,dnexza lfxa o`v icar elk`i `l

xaerl oi`e ,wlg oda xaerl yie ,miyxei ly

xaer :xaqwc meyn i` .dnexza olik`dl gk

celi :xaqwc meyn i` ,`ed xf dxf irnaÐ

celi oi`y ,lik`nxn`py ,lik`n oi` Ð

`xwie)elk`i md ezia cilie" :(ak,"englaixw

.elik`i :diaìñåô øáåòäùodk za m` Ð

oa dl oi`e ,zxaern dgipde ,l`xyil z`yip

xg`dlqet Ðaeyln.dixerpk dia` zial

ìéëàî åðéàåzne ,`id odkl l`xyi za m` Ð

zxaern dgipde,dlik`dl gk xaera oi` Ð

.micarl oicd `edeïäëì ïäë úá óàoeik Ð

micard j`id ,lik`n epi` celi oi`y :zxn`c

xaer ly ewlg iptn dnexza oilke`?ixdy

oi` `ede ,eliaya `l` milke` oi`e ,od eicar

.lik`dl gk eaàøîâúðäë éòîáodk za Ð

zexf meyn zxn` i` .odkn zxaern,`kil Ð

celi oi`y meyn i`e.`ki` Ðéúòîù àì åæåÐ

.`xizidl `l` ,xeqi`líéøçà íéðá åì ùéÐ

.df xaern calíéìëåàliaya micard Ð

.dikf dil zil xaerc ,mipaäçôùî ìéáùáÐ

onf lke ,oiyxei el oi`y l`xyin cg` oi`y

aexwd dkef xaerd clep `ly,odk zyexil

.epiba milke`eéñåé éáø éøáã åæ`xiaq `le Ð

.dikf dil zi` xaerc l`enyl diläàúãâáÐ

laaa `edy mewn my :xg` oeyl .dcb` lra

.ccba enyyäøùò éáÐmqxtl.xacd z`

íéðá çéðä.zxaern dgipd `le ,odkd Ðåìà
åìàå.oilke` lfxa o`v icare beln icar Ð

zlke` `idy ,dliaya oilke` beln icarc

liaya oilke` lfxa o`v icare ,dipa liaya

.mipaúøáåòî äçéðä.mipa dl gipd `le Ðåìà
ïéìëåà ïéà åìàåz` `l lik`n epi` xaerdy Ð

.micard z` `le en`äçéðäå íéðá çéðä
íéìëåà âåìî éãáò úøáåòîoi`e dly mdy Ð

.dipa liaya zlke` `ide ,oda wlg xaerl

øáåò ìù å÷ìç éðôî åìëàé àì ìæøá ïàö éãáò
`le ,diikf dil zi`c ,oda wlg el yiy Ð

mixeq` micar jkitl .ewlgl inxzn id opirci

.lek`lìñåô øáåòäùzxaernd odk za Ð

.l`xyinìéëàî åðéàåzxaernd l`xyi za Ð

.eicar z` `le ,odknúìëàî úáäonwl Ð

.dl yxtníéøëæ ïìåë,"olek" opiqxb `l Ð

`l zeawp olek elk`i mixkf :opiqxb ikd `l`

mipaa xkf yi m` .elk`imicard milke` Ð

`nyc ,xaer ly ewlgl opiyiig `le ,eliaya

,oa mewna wlg dl oi`e `id dawpcenlz`e

`ed xkf xnelzecleid lky ,litz `ny ÐÐ

zelitny yie ,zeawp dvgne mixkf dvgnÐ

jenqeed ,zeaiwpc dvgnl zelitnc `herin

`herinle ,`herin yxil mie`xd mixkf edl

zeawp olek .opiyiig `l`di `ny ,elk`i `l Ð

.'ek xkf xaeräéì ÷åôéúdawp `ied inp i`c Ð

zeawp epiptly oze` lky oeikc ,dlqt Ðyi Ð

.dawp `id elit` ,oda wlg xaerl
ïéà
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ìñåôlik`n oi`e.en` z` lik`n oi`e ,eia` icara lqet xaerdy yxtl d`xp Ð

oeikc ,eia` icara lik`n oi`e eia` icara lqet :xninl `kil micar` ediiexzc

lqetc opireny`clr s`e ,en`` `zlin dlek yxit qxhpewae .lik`iy zgkyn ikid Ð

i`w micar`c abeicarl oicd `ede en` z` lik`n oi`e lqet xaerdy :xn`w ikd Ð

.lqetcéàîìzpdk irna xaerl dpin `wtp

xc `idd opiyxc jgxk lrc ab lr s` Ð`y

zac onwl opixn` `nrh i`dnc ,lik`n celic

mzdc ,lik`n `lc zxaern dgipde odkl l`xyi

elit`c ,`ed xf dxf irna xaerc `nrh jiiy `l

onwl opixn`ck ,xfnn elit`e ,en` z` lik`n xf

(a,hq),micar oiprl dil `irain mewn lkn Ð

:`xw da azkc en` oiprl `wec xninl `ki`c

lik`ny opiyxc dpinc ,"elk`i md ezia cilie"

micar la` .lik`n celi opiyxc ,en` z`

etqk oipw mrhn milke`yceli `xw xn`w `l Ð

.`l celi epi`y ,lik`n

åðééä'ek izrny ef xn`wceidy opaxe Ð

meyn `nrhc ixaq eed ok el mixne`

.lik`n celic

ïéìëåàdlek dgtynd lk liayaded Ð

meyn opaxc `nrhc xninl ivn

lik`n oi` celi oi`yc `yxc edl `xiaq `lc

xf dxf irna xaerc inp edl zile ,micar iabl

`lc meyn `nrhc ecia dzid dlaw `l` .`ed

dyrn `nzqn `dc :dniz zvwe .xaer eda ikf

,dgtyn ipal `le xaerl `ed cleiy cr mdici

dcp) "otec `vei" wxta opzc :wgvi epiaxl dyw

jixte ,dnexzd on lqet cg` mei oac (`,cn

!inp xaer elit` ?cg` mei oa `ixi` i`n :`xnba

,miyp izy el yiy odka oizipzn :zyy ax ipyne

mipa el yie ,dyexb dpi`y zg`e dyexb zg`

lqet dyexbd on cg` mei oae dyexb dpi`yn

xaer :xn`c ,iqei iaxcn iwet`le .eia` icara

cg` mei oa :ol rnyn `w ,lqet inpxaer ,oi` Ð

izy el yiyk inwe`l dil dnl ,`zyde .`l Ð

oa `wece ,dyexb zg` `l` el oi` elit` ?miyp

xaer la` cg` meilk liaya oilke`c ,`l Ð

axc :wgvi epiax xne`e !opaxl dlek dgtynd

dkfnd :"zny in"a dil zi`c ,dinrhl zyy

ikdle .dgtynd liaya ilk` `le ,dpw xaerl

xaerd oi`e ,dyexb dpi`yn mipa el yiya iwen

opiyiig `lc meyn ,lqet dyexb irnay

dvgnl zelitnc `herin jenqc ,`herinl

,onwlck ,`herin mixkf edl eede zeawpc

.`herinl yiig iqei iaxc ,iqei iaxcn iwet`le

(`,anw `xza `aa) "zny in" wxtac xity iz`e

opzcn dpw xaerl dkfnd xn`c o`nl jixt

,ligpne lgep cg` mei oa :(`,cn dcp) "otec `vei"

xaer la`cg` mei oac `yixn jixt `le ,`l Ð

.'ek miyp izya `nwe`l `ki`c ,lqet

åædil `xiaqewiqt l`enyc ab lr s` Ð

,xlcpqd opgei iaxk (`,hp zeaezk) "it lr s`"a

mlerl `a `ly xac dpwn mc` oi`cl`eny Ð

.mlerl `ak xaer aiyg
oi`
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miwxtרכו dyelyaa cenr fq sc ± iriax wxtzenai
àèåòéîì ïéùùåç ïéà`aexe ,opilf` `aex xzac .oda wlg el yie ,xkf `di `nyl Ð

.lirl ziyixtck ,zelitn e` zeawp e` zecleiàúð÷ú äéì ïðéãáòãoixxea Ðxaerl

olek micard e`vnpe ,ewlgl miqkp x`ywlglzeawp olekc `kid la` .miclepdÐ

.ely lkd `die xkf xaerd `di `ny ,`zpwz carinl epivn `líéîåúée`ay miphw Ð

,cg`e cg` lkl qetexhet` oicinrn ,welgl

.ewlgl dti cg` wlg qetexhet` lk xxeae

åìéãâä`ipdne ,zegnl mileki minezid Ð

.d`gn crc zexitl dwelgïîçð áøã àîéì
àéä éàðúelk`i mixkf oerny iax xn`cn Ð

ongp axc `zpwz meyn`nw `pzc llkn Ð

elit` ,elk`i `l lfxa o`v icar xn`c

opi`e ,ongp axc dil zile .xn`w `zpwza

.elicbiy cr welgl oi`yxúéà àîìò éìåëã àì
ïîçð áøã åäìikd ,`zpwz edl carc i`e Ð

cear `lca `kde .`nw `pzl elit` ilk`c inp

oerny iax xn`we ,ibilt `zpwz`le ,elk`i Ð

.`herinl yiig `nw `pze .`herinl yiigúáä
ìéëàîo`k yi m` :xn`w ikd jzrc `wlqw Ð

oa `le zamd mixkf m` la` ,micar lik`n Ð

.micard elk`i `l Ðíéèòåî íéñëðáÐ

lr el`yi mipade epefi zepad opax oewzc

.migztdäãäá ïá àëéàã ïåâëå,za jdc Ð

`zydc .`ziixe`cn oad zwfga edlek eedc

`ed xkf xaer i` :jytp dnni`dn sicr `l Ð

edpilwyc,dipin opaxedpinwe`e.za zeyxa

`id za xaer i`eoi` ,epiptl xkf oa yic oeik Ð

,opaxc `zpwza `l` oda wlg daiwp xaerl

i`c ,dcda oa hwp ikdle .'ek wtp `lc dnke

oa ded `ldawp xaerl diikf dil zi` Ð

.za jd icda dyexi zxeza miqkpa `ziixe`cn

oad mr zad :l`rnyi iaxc `zlin yxtn ikde

za `la oa yi m` la` ,zlk`n.lik`n epi` Ð

åøëî åøëîù äîdxikn oiprlc oeike Ð

ilk` ikid ,iniiw ediizeyxa?úáä éàî àìà
íà éðú÷ãicar zlk`n m`d :xn`w ikde Ð

epi` oade ,zlke` dzidy jxck dly beln

ly ewlg iptn lfxa o`v icar z` lik`n

.xaeräðùîìñåô øáåòäzqipy odk za Ð

.zxaern dgipde ,zne l`xyilìéëàî åðéàåÐ

.zxaern dgipde zne odkl z`ypy l`xyi za

íáéäål`xyi mail zxney odk za Ðdlqt Ð

il zxney l`xyi zae ,dia` znexznodk ma

.dlik`n epi` Ðïéñåøéàäåzqxe`n odk za Ð

l`xyilodkl zqxe`n l`xyi zae ,dlqt Ð

.dlik`n epi` Ðíéðù òùú ïáå`xnba Ð

.dl yxtnåðéàù ÷ôñ òùú ïá àåäù ÷ôñÐ

.i`w lirlc `zlin`e .lqete ,ryz oak inp ied

'åë úåøòù éúù àéáäù ÷ôñ,i`w lirl Ð

ohw :xn`w ikde .oilqet ipzwc ,oiqexi`d oiprl

eiyecwe zexry izy `iad wtq ,dy`d ycwy

`iad `ly wtq ,oiyecwodk za lqet Ð

.dnexzd on el zqxe`ndìòå åéìò úéáä ìôð
åéçà úádlgz zn `ed wtq ,ezy` `idy Ð

,dpey`x dzn eig` za wtq ,zad zxv meyn dzxv zxhete ,eig` iptl odizy eltpe

e` ezn m` oleke :(a,a zenai) opzc ,dexr zxv dzxv i`ed `l mail dlitp zryae

ep`in.zexzen odizexv Ðúîáééúî àìå úöìåç äúøö`xnegl wtqa ixii`c icii` Ð

.ediicda dl ipzàøîâäéøåòðë äéáà úéá ìà äáùådnec `idy onfa rnyn Ð

.dixerplìéëàî ãåìédpa liaya zlke`d zil`xyi Ðok m` `l` zlke` dpi` Ð

`xwie) mipdk zxeza ol `wtp en` z` lik`n oa .celi(akcilie"nelk`i md ezia

engla".rnzync `ed celi `kdne .elik`i dia ixw Ðíáé úøîåùì èøô äáùåÐ

.dia `cib` `dc ,aeyl dzeyxa dpi`y
äéð÷ã

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

ïéà'ek `herinl oiyyeg,liqt ltp inp ied ik `d :miig iaxa l`eny epiax axd dywd Ð

dpw xaerl dkfnd :xn`c o`nlc (`,anw `xza `aa) "zny in" wxta gkenckÐ

eiqkp l`xyi efafae zny xb iab ,(my) `ipzc ,dy`d litzy cr eia` iqkpa xaerd dkef

dipya wifgd ,ewifgde dlitdy erny jk xg`e ,exifgde ,zxaern ezy`y ernye,dkf Ð

dpey`xa`kdc :wgvi epiax xne`e !dkf `l Ð

:xn`z m`e .ltp `ed xak `ny wtzqdl yi

zevn" wxtae ,`herinl iqei iax yiig `kdc

,zvleg dphwc xn`w (a,dw zenai) "dvilg

yiigc oeik ,meaiil dler oi` `d ?i`n`e

oeike ,zipeli` `vnz `ny opiyiigc ,`herinl

:xnel yie !dvilgl dler oi` meaiil dler oi`c

xn`ie edil` `ai m`c oeik ,meaiil dler aiygc

`inc `le .maiizdl dleki dzid zipeli` dpi`c

edil` `ai elit`c ,miycg dyly jez zvlegl

m`e .dia opigbyn `l `xarin `lc xn`ie

iax yiig `l (a,ci) zeaezkc `nw wxtac :xn`z

epiax xne`e !dqp`py zwepiza `herinl iqei

`lc ecen r"k onw dizi`c `aexac :wgvi

xkend" yixa oeir jixv ,edine .`herinl opiyiig

xza iqei iax lif`c (a,bv `xza `aa) "zexit

di`x dpin izii`e ,oenn `ivedl drixfc `aex

`l `nl` ,aexd xg` oenna oikled xn`c axl

oky lke ,`penn oiprl herinl iqei iax yiig

.wlgl yie !`xeqi` oiprlíéîåúée`ay

'ek welgl.(`,cl oihib) "gleyda" yxetn Ð

íéèòåîopiwqrwxta opiwqtc ab lr s` Ð

oefnc (`,`p) zeaezka "dxrp"

lhlhnn `le irwxwnn zepade dy`di`ibeq Ð

xfrl` iaxk ,inc irwxwnk `carc `xaq `kdc

oiaeb ,dkld :(a,`i) `nw `aac `nw wxta xn`c

ongp axk `l` ,ok dkld oi` ,edine .micard on

glyc `zzrny ipd lkk ol `niiwc ,dilr biltc

"oilgep yi" wxt `ng xa sqei axl `a` iax dil

oi` :dil glyc mzd wiqnc ,(`,gkw `xza `aa)

,ilhlhnk `car aiygc xnel oi` la` ,oiaeb

:(`,`p zeaezk) "dxrp" wxta xn`c iaxk xaqe

ilhlhnn oia irwxwnn oia zepade dy`d oefnÐ

miqkpa `zniwe` i`na jixtc jenqa ,ok m`c

,oiaexn miqkpl `z` `tiqc xnel wgece ,mihren

i`gei oa oerny iax dl xaqc :xninl dil ded

,dizeek (my) ol `niiwc ,xfrl` oa oerny iaxk

.ilhlhnn `le irwxwn ipefnc

åîã÷ù'ek exknernyn encw oeyln Ð

oic zia oda ewifgdy mcew xeknl encwy ixii`c

m`c ,wgvi epiaxl d`xp oi` la` .zepa jxevl

zepa oda ewifgd xaky oebk inwe`l dil ded ,ok

`l` ,zlren dwfg mey oi` `l` ,oic zia it lr

xne` edine .xn`w zepad elk`iy mcew encw

zlke` zac dil rnync :zegcl yic wgvi epiax

.oic zia it lr dwfgd `la ,lrad zzin xg` cin

äîexkn exknyok `l m`c ,mdly mincde Ð

dheqa rnyn oke .od zepad zwfga Ð

mexr ryx dil aiygc (a,`k)dvr `iynd df Ð

.mihren miqkpa xeknlïéð÷`ed eig`c oipw i`de `pngx xn` etqk:mz epiax xn` Ð

"it lr s`" wxtc dpey`x dpynl `dc .dlk` lkin `ziixe`cnc `ed `nlra `zknq`c

:mzd ipzwcn mz epiax wiice .maid zwfga inp dlk` lrad iiga dlk`c `kid (`,fp zeaezk)

lrad ipta olek `d rnyn ,cg` mei xqg lrad ipta mlek elit`e`ipzc ,cere .zlke` Ð

dnexza zlke` dy`d oi` :exn`epizeaxla` ,dpey`x dpyn ef :(d wxt zeaezkc) `ztqeza

dpey`x dpynlc rnyn ,lraizy cr dnaid `le ,dtegl qpkizy crinlyexiae .zlke` Ð

odilra ezny e` ,e`yip `le onf ribd :"it lr s`" wxtc.dnexza zelke`e elyn zelke` Ð

d`ia xg` i`c ,d`ia `la epiidedpync `nrh epiide ,`id dxenb ezy`c `hiyt Ð
dpey`x
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øáñ÷ íìBòì :àîéà úéòaéàå .àèeòéîì ïéLLBç ïéà¥§¦§¦¨§¦¨¥¥¨§¨¨¨©
ïîçð áøk àzðwz déì ïðéãáòc ,àèeòéîì ïéLLBç§¦§¦¨§¨§¦©¥©©§¨§©©§¨
íéîBúé :ìàeîL øîà ïîçð áø øîàc .ìàeîL øîà̈©§¥§¨©©©§¨¨©§¥§¦

,íäéáà éñëða ÷Bìçì eàaLïéc úéaíäì ïéãéîòî ¤¨©£§¦§¥£¦¤¥¦©£¦¦¨¤
ïéìBëé ¯ eìécâä .äôé ÷ìç íäì øøBáe ñBtBøèBtà©§¥¨¤¥¤¨¤¦§¦§¦
ïéìBëé ïéà ¯ eìécâä :øîBà déãéc ïîçð áøå .úBçîì¦§§©©§¨¦¥¥¦§¦¥§¦

çk äî ¯ ïk íàc .úBçîìïéc úéa,àîéì ?äôé ¦§§¦¥©Ÿ©¥¦¨¤¥¨
eäì úéà àîìò éleëc ,àì !àéä éàpz ïîçð áøc§©©§¨©¨¥¦¨§¥¨§¨¦§
éaø .éâìtéî÷ àèeòéîì ïéLLBça àëäå ,ïîçð áøc§©©§¨§¨¨§§¦§¦¨¨¦©§¦©¦

a ìàòîLééñBé éaø,ìéëàî ¯ úaä :åéáà íeMî øîBà ¦§¨¥§©¦¥¥¦¨¦©©©£¦
¯ ìéëàî àìc ïa àðL éàî .ìéëàî Bðéà ¯ ïaä©¥¥©£¦©§¨¥§Ÿ©£¦
éðtî ¯ ìéëàz àì éîð úa ,øaeò ìL B÷ìç íeMî¦¤§¤¨©©¦Ÿ©£¦¦§¥
íéèòeî íéñëða àëä :ééaà øîà !øaeò ìL B÷ìç¤§¤¨¨©©©¥¨¨¦§¨¦¨¦
éà :CLôp äî ,úa éãäa ïa àkéàc ïBâëe ,ïðé÷ñò̈§¦©§§¦¨¥©£¥©©©§¨¦

éãò àì ¯ àeä ïa àøaòîc éàäéà ,éà÷c éàäî ó ©§¦©§¨¥¨¨¦¥©§¨¥¦
àìc änk ¯ ïðaøc àzðwúa ,äìëà éànà ¯ àéä úa©¦©©¨§¨§©©§¨§©¨©©¨§¨
àzîé÷Bà éàîa .ïðaø eðéwz àì íìBòä øéåàì ÷ôð̈©©£¦¨¨¨©¦©¨©§©¦§¨
øaeòä àöné ànL :àôéñ àîéà ,íéèòeî íéñëða ¯¦§¨¦¨¦¥¨¥¨¤¨¦¨¥¨¨
íéñëð ,äaøcà ,íeìk ïa íB÷îa úBðaì ïéàå ,øëæ̈¨§¥©¨¦§¥§©§©¨§¨¦
.ïéaeøî íéñëðì ïàúà àôéñ !eäðéð úBðác íéèòeî¨¦§¨¦§¥¨£©¦§¨¦§¦
øîà éñà éaø øîàäå ?eäðéð úBðác íéèòeî íéñëðe§¨¦¨¦§¨¦§§¨¨©©¦©¦£©
äî ,íéèòeî íéñëða eøëîe eîãwL ïéîBúé :ïðçBé éaø©¦¨¨§¦¤¨§¨§¦§¨¦¨¦©
,éëä éà ?íà ¯ éðú÷c úa ,éàî àlàå !eøëî eøënL¤¨§¨§§¤¨©©§¨¨¥¥¦¨¦

eðééäéñBé éaøa ìàòîLé éaø dlek !éñBé éaøéðú÷ ©§©¦¥¨©¦¦§¨¥§©¦¥¨¨¥
.dìäðùîéàäå ,íáiäå ,øaeòäïáe ,Løçäå ,ïéñeø ¨¨¨§©¨¨§¨¥¦§©¥¥¤

÷ôñå .ïéìéëàî àìå ïéìñBt ¯ ãçà íBéå íéðL òLz¥©¨¦§¤¨§¦§Ÿ©£¦¦¨¥
÷ôñ ,BðéàL ÷ôñ ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL¤¤¥©¨¦§¤¨¨¥¤¥¨¥
åéìò úéaä ìôð ,àéáä àlL ÷ôñå úBøòN ézL àéáä¥¦§¥§¨§¨¥¤Ÿ¥¦¨©©©¦¨¨
dúøö ¯ ïBLàø úî äæ éà òeãé ïéàå åéçà úa ìòå§©©¨¦§¥¨©¥¤¥¦¨¨¨

.úîaééúî àìå úöìBçàøîâïäk úa éà ."øaeòä" ¤¤§Ÿ¦§©¤¤¨¨¦©Ÿ¥
.úøaeòîì èøt ¯ "äéøeòðk" ,dì ìéñt àéä ìàøNéì§¦§¨¥¦¨¥¨¦§¤¨§¨¦§¤¤
ãeìé ,dì ìéëàî àì ¯ àéä ïäëì ìàøNé úa éà¦©¦§¨¥§Ÿ¥¦Ÿ©£¦¨¨
ïäk úa éà .íáiä .ìéëàî Bðéà ãeìé BðéàL ,ìéëàî©£¦¤¥¨¥©£¦©¨¨¦©Ÿ¥
èøt "äéáà úéa ìà äáLå" ,dì ìéñt àéä ìàøNéì§¦§¨¥¦¨¥¨§¨¨¤¥¨¦¨§¨

ììéëàî àì àéä ïäëì ìàøNé úa éà ,íáé úøîBL §¤¤¨¨¦©¦§¨¥§Ÿ¥¦Ÿ©£¦
åéçàc ïéð÷ àäå ,àðîçø øîà "Btñk ïéð÷" ,dì̈¦§©©§¨©©£¨¨§¨¦§¨§¨¦
,dì ìéñt àéä ìàøNéì ïäk úa éà .ïéñeøéàäå .àeä§¨¥¦¦©Ÿ¥§¦§¨¥¦¨¥¨
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc zenai(iyiy meil)

yàèeòéîì ïéLLBç ïéàxaer `diy mixwn herinl miyyeg oi` - ¥§¦§¦¨
,`niiw oa xkf df `di `ly ,aexd lr mikneq `l` ,yxei oa df
okzi xkf `ed m` s`e ,daiwp wtq xkf wtq `ed xaer lk ixdy
,mipad mr cgi miyxei mpi` ltp oiae daiwp oiae ,ltp `diy
gipdy mewna okle ,hren `ed `niiw oa xkf df `diy yygde

.dnexza lek`ln micard z` lqet xaerd oi` mipa odkd
:sqep uexizøáñ÷ íìBòì ,àîéà úéòaéàåigei oa oerny iax §¦¨¥¥¨§¨¨¨©

y,àèeòéîì ïéLLBçmipa gipdy onfa oicd xwirn zn`a okle §¦§¦¨
oa xkf `ed xaerdy yygn ,dnexza milke` micard oi` xaere
oerny iax xn`y dne .micard z` lqete ,ewlg z` yxiie `niiw

meyn epiid ,milke` micard df ote`ay igei oadéì ïðéãáòc§©§¦¨¥
àzðwzqetexhet` micinrny ici lr ,miyxeil dpwz miyery - ©©§¨

miwlgne ,xaerl mbe mig`d lkl dyexid z` miwlgne xaerl
,mzngn dnexza milke` mde ,micard z` elawi mipady ote`a
`ed df oice :`xnbd dtiqen .mixg` miqkp lhep xaerd eli`e

kixacíéîBúé ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîàc ,ìàeîL øîà ïîçð áø ¦©©§¨¨©§¥§¨©©©§¨¨©§¥§¦
miphwíäì ïéãéîòî ïéc úéa ,íäéáà éñëða ÷Bìçì eàaLlkl - ¤¨©£§¦§¥£¦¤¥¦©£¦¦¨¤

,ohwe ohwñBtBøèBtà,eiqkp lr i`xg`d,äôé ÷ìç íäì øøBáe ©§¥¨¤¥¤¨¤
yke ,dti wlg ely ohwl xxea qetexhet` lk ,xnelkeìécâä¦§¦

,miphwdúBçîì ïéìBëéongp ax xn` jk .efd dwelgd z` lhale §¦¦§
,l`eny myadéãéc ïîçð áøåenvr zhiya -,øîàxg` s`y §©©§¨¦¥¨©

yeìécâä,minezidïéàmdúBçîì ïéìBëédyry dn lhale ¦§¦¥§¦¦§
,qetexhet`dïk íàczwelg z` lhal mileki md m`y - §¦¥
,qetexhet`däôé ïéc úéa çk äîly mzpwz gka leflf df ixd - ©Ÿ©¥¦¨¤

z` lhal minezid mileki m` ,qetexhet` mdl epiny minkg
md 'elk`i mixkf' xn`y igei oa oerny iax ixace .mzwelg
oeike ,miqkpd z` welgl qetexhet` mipnny ongp ax ixack
,eclepy mipad ly mwlgl micard z` miqetexhet`d mipzepy
j` .dnexza lek`l md mi`yx okl ,ef dwelg lhal xyt` i`e
`ed xkf xaerd m`y itl ,milke` micard oi` zepa olek m`
zeyrl jiiy oi`e ,oa yiyk zeyxei opi` zepad ixdy ,lkd yxii

i xaerdy `vnpe ,zepal xaerd oia welgl dpwzmicard z` yxe
.dnexz zlik`n mze` lqet `ede

ax ly epica igei oa oerny iax ixac z` `xnbd dzlzy oeik
.df oic mixaeq mpi` `ziixaa eilr miwlegdy rnyn ,ongp

:`xnbd zxxanàîéìdf oicy xn`p `ny -cxn`ïîçð áøepwzy ¥¨§©©§¨
,miphwl welgle qetexhet` cinrdl minkgàéä éàpzewlgp - ©¨¥¦

axk xaeq igei oa oerny iaxy ,`nw `pze igei oa oerny iax dfa
mixkf mipa yiyk okle ,xaerl qetexhet` micinrny ongp
milke` micard oi`y xaeq `nw `pze .dnexza micard milke`

.elcbiy cr welgl mi`yx mpi`e ,xaer ly ewlg iptn
:`ziixad xe`iaa ipyd uexizdn da zxfeg `xnbdàìoi` - Ÿ

`l` ,ongp ax ixaca miwleg mi`pzdáøc eäì úéà àîìò éleëc§¥¨§¨¦§§©
ïîçðqetexhet` micinrny ,ongp ax ly epic z` mixaeq lkd - ©§¨

epzpe ewlge ok eyr m` lkd ixacle ,welgl miphw minezil
.dnexza milke` micard ixd ,micard z` eclepy mipalàëäå§¨¨

xaecn ,`nw `pze igei oa oerny iax ewlgpy `ziixaa o`k -
e ,qetexhet` ecinrd `le ,ok eyr `lyàèeòéîì ïéLLBça§§¦§¦¨

,éâìôéî÷yyeg `nw `pzy ,oey`xd uexiza x`azpy enke ¨¦§§¥
`l okle ,yxeie `niiw xae xkf `ed xaerdy xyt`y herinl

i oa oerny iaxe .dnexza micard elk`i,herinl yyeg `l ige
mr cgi miyxei mpi`e miltp e` zeaiwp mixaerd aexy oeike

.dnexza milke` micard mipa yiyk okl ,mipad
lirl `ziixaa epipy(`"r):íeMî øîBà éñBé éaøa ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§©¦¥¥¦

.ìéëàî Bðéà ïaä ,[úìëàî] (ìéëàî) úaä ,åéáàdzr dxaq ¨¦©©©£¤¤©¥¥©£¦
milke` ,xaere za a`d gipd m`y xnel ezpeeky `xnbd
dywn .milke` mpi` ,xaere oa gipd m`e .dnexza micard

:`xnbdàðL éàîgipdy ote`d dpey dna -ïaep`y ,xaere ©§¨¥
mixne`ìéëàî àìcedf ixd ,dnexza micarl oadìL B÷ìç íeMî §Ÿ©£¦¦¤§¤

døaeò,ok m`e ,dnexza lek`ln mlqete yxei `edy ,micara ¨
gipdykìéëàz àì énð úamb yiy ote`a ,dnexza micarl ©©¦Ÿ©£¦

,xaerìL B÷ìç éðtîdøaeò.lek`ln makrne micara yxeiy ¦§¥¤§¤¨
:`xnbd zvxzn,éiaà øîàxnel l`rnyi iax zpeek oi` ¨©©©¥

ixdy ,zad zngn dnexza micard milke` xaere za gipdyky
`l` ,mlqet `ede dyexia wlg xaerl yi'íéèòeî íéñëð'a ,àëä̈¨¦§¨¦¨¦

,ïðé÷ñògipde a`d zn m`y `ed daezkd i`pzn cg` ,xnelk ©§¦¨
,e`ypiy cr e` exbaziy cr eiqkpn zepefip zepad ,zepae mipa
,'mihren miqkp' gipd m` mpn` .mipad miyxei oennd x`y z`e
,eipal yixedl mbe exbaziy cr eizepa z` oefl mb mda ic oi`y
.melk miyxei mipad oi`e miqkpdn zepefip zepady minkg epwiz

exaecnúa éãäa ïa àkéàc ïBâka`dy -,zae oa gipd §§¦¨¥©£¥©
z` zlhep zad minkg zpwzn eli`e ,yxei oad `ziixe`cny
l`rnyi iax xn` dfae ,melk yxei oad oi`e dizepefnl miqkpd

c ,mlqet xaerd oi`e micard z` dlik`n zadyCLôð äîdn - ©©§¨
ixde ,o`k zeidl leki yyg dfi` ,xnel jpevxàøaòîc éàä éà- ¦©§¦©§¨

ea zxaern `idy eze` m`éãò àì ,àeä ïaéà÷c éàäî óixd - ¥Ÿ¨¦¥©§¨¥
zpwz zngn melk yxei epi`y ,clep xaky oadn sicr epi`
.micard z` lqet epi` `linne ,yxei xaerd oi` ok enke ,minkg

eéàxaerd,àéä úac oeik ,zlqet dpi` ok mbäìëà éànàdn - ¦©¦©©¨§¨
on yxil miie`xd mipa yiy s` miqkpd z` zelhep zepay mrhd

wx edf ixd ,dxezdïðaøc àzðwúadpwze ,minkg zpwz zngn - §©©§¨§©¨¨
j` ,zepefn zekixve eclep xaky zepaa wx zkiiy efàìc änk©¨§Ÿ

÷ôðxaerd `vi `ly onf lk -ïðaø eðéwz àì ,íìBòä øéåàì ¨©©£¦¨¨Ÿ©¦©¨¨
micard okle ,melk zyxei dpi`e ,miqkpa zekf dl didzy
ixac xe`ia `ed jke .dclep xaky zad gkn dnexza milke`
miqkp a`d gipde oa dnr yiyk 'zlk`n zad' ,l`rnyi iax
micard oi` dfay ,mipa wx gipdyk 'lik`n epi` oad'e .mihren

eyn lek`l makrne yxei xaerdy oeik ,milke`.ewlg m
:iia` lr `xnbd dywnàzîé÷Bà éàîaz` zcnrd ote` dfi`a - §©¦§¨

ixd ,`ziixad,íéèòeî íéñëðaok m`eàôéñ àîéàx`ae xen` - ¦§¨¦¨¦¥¨¥¨
gipd m`y igei oa oerny iax xn` my ,`ziixad ly `tiqd z`

yygn ,dnexza milke` micard oi` zepa wx a`dàöné ànL¤¨¦¨¥
,íeìk ïa íB÷îa úBðaì ïéàå ,øëæ øaeòäxaer `ed oady oeike ¨¨¨¨§¥©¨¦§¥§

`ziixad m`e .dnexza milke` micard oi` ,lik`n epi`y
,mihren miqkpa zwqeríéèòeî íéñëð ,äaøcàwx,eäðéð úBðác ©§©¨§¨¦¨¦§¨¦§

.dnexza micard elk`i `l recne ,mipad ly `le
itke ,mihren miqkpa xaecn `yixa mpn` :`xnbd zvxzn

a j` ,iia` x`iay,àôéñgipd m`y igei oa oerny iax xn` my ¥¨
,milke` micard oi` zepaïàúàep`a -ìa`d yixedy ote` £¨§

,ïéaeøî íéñëð,zepad zepefn lr xzid ,mwlg z` miyxei mipady §¨¦§¦
.dnexza lek`ln micard z` lqete ,yxei xaerd jky oeike

iaxa l`rnyi iaxy ,iia` ixac lr zeywdl dkiynn `xnbd
:`xnbd dywn .mihren miqkpa epic z` xn` iqeiåikíéñëð §§¨¦

eäðéð úBðác íéèòeî,zepal mikiiy mihren miqkp m`d - ¨¦§¨¦§
,dnexza lek`l mileki micardy xne` dz` ok zngnyøîàäå§¨¨©

íéèòeî íéñëða eøëîe eîãwL ïéîBúé ,ïðçBé éaø øîà ,éqà éaø©¦©¦¨©©¦¨¨§¦¤¨§¨§¦§¨¦¨¦
,miqkpd z` reazl oic zial zepad e`ay iptl ,mdia` xi`ydy
minkg epwizy oeik ,ok zeyrl zeyx mdl oi` oicd xwirny s`
mewn lkn ,mze` miyxei mipad oi`e el` miqkpn zepefip zepady

M äîeøëî eøënmiqkpd z` mi`iven oi`e ,mzxikn dlg - ©¤¨§¨§
gwnd zernn zepefip opi` s`e ,zepad zepefnl zegewldn
zepad eidiy minkg zpwz xg` s`y gkene ,mipad elaiwy
miqkpd mikiiy mzxikn oiprl mewn lkn mihren miqkpn zepefip
dide ,ewlg z` yxei xaerd s` ok m`e ,dxezd oic xwirk ,mipal
iax xn` recne ,dnexza lek`ln micard z` leqtiy ie`x

.dnexzd on milqtp micard oi`y l`rnyi
,l`rnyi iax ixaca iia` ly exe`ian da zxfeg `xnbd

:`xnbd zx`an .xg` ote`a zx`aneéðz÷c 'úa' éàî àlàå§¤¨©©§¨¨¥
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc zenai(ycew zay meil)

déð÷ àäcezqex`l qex`däéåäa,el zycewn ziidpy dryn - §¨©§¨©£¨¨
xn`py dlqete(ai ak `xwie)`ed xf Wi`l didz iM odM zaE'©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨¦

zryn epiide ,xfl ziidpy dryny ,'lk`z `l miWcTd znExzA¦§©©¢¨¦ŸŸ¥
.lek`l dxeq` ,oiyeciwìàøNé úa éàåzqxe`nàì ,àéä ïäëì §¦©¦§¨¥§Ÿ¥¦Ÿ

dì ìéëàîzlke` odk zqex` `ziixe`cny s` ,dnexza qex`d ©£¦¨
,dnexzaíeMîenrh,àìeòczeaezk zkqna x`iay(:fp)exfby ¦§¨

ziaa oiicr `idy oeik dnexza lk`z `l odk zqex`y minkg
epnn dwyze ,dnexz ly qek my dl ebfni `ny miyyege ,dia`
cr ,llk dnexza lk`z `l okle ,mixf mdy dizeig`e dig`l

.odkd dlra zial qpkze `ypizy
:dpyna epipy,'Løçäå'zx`an .lik`n epi`e lqet `ed s`y §©¥¥

el epwz minkg j` ,melk yxg i`eyip oi` dxezd on :`xnbd
,okle ,oi`eyipïäk úa éàz`yipyìàøNéìyxgdì ìéñt ,àéä ¦©Ÿ¥§¦§¨¥¦¨¦¨

,dxezd on el d`eyp dpi`y s` ,dnexza lek`lndéð÷ àäc§¨©§¨
ïðaøc àzðwúaminkg zpwz gkn el diepwe ,ezy` `id ixdy - §©©§¨§©¨¨

.dnexz zlik`a opaxcn dlqtpe ,yxgl oi`eyip epwizyúa éàå§¦©
ìàøNéz`yipyïäëìyxgìéëàî àì ,àéäixdy ,dnexza dl ¦§¨¥§Ÿ¥¦Ÿ©£¦

àðîçø øîà 'Btñk ïéð÷'xwie)(`i ak `lke` odkl iepwd wxy , ¦§©©§¨©©£¨¨
,dnexzaéàäåixd ,yxgd dfe -àeä ïéð÷ øa åàìeiyeciw oi` - §©¨©¦§¨

.dnexza zlke` dpi` okle ,dxezd on ezy` z` el mipew
:dpyna epipy,'åëå 'íéðL òLz ïáe'.lik`n epi`e lqet `ed s`y ¤¥©¨¦

:`xnbd zxne`ïézòc à÷ìñ à÷dpyndy ,dzr epizrca dlr - ¨¨§¨©§¦
zwqeríáé úøîBLadpiznn `ide ,mipa `ll dlra zny dy` - §¤¤¨¨
meailì`edy dlra ig`òLz ïamipy,ãçà íBéå`l oiicre §¤¥©§¤¨

,l`xyi maide odk za `id m`y dpynd dxn` df lre ,dnaiizd
dpi` ,odk maide l`xyi za `id m`e ,dnexzn dze` lqet `ed

:df xe`ia itl `xnbd dywn .ezngn dnexza zlke`éàîì- §©
hewpl dpynd dkxved ,rinydl dpynd d`ay oic dfi` iabl

,ynn lecb e` ynn ohw `le ,cg` meie mipy ryz oa `weecéà¦
ìñôéîìz` lqet `ed ynn lecb epi`y s`y xnel d`a m` - §¦§©

,d`ial ie`x `edy oeik ,dnexz zlik`n [odk za `idy] eznai
ixdïè÷ynnìéñt ìñôéî énðzpdkd dnaid z` lqet ok mb - ¨¨©¦¦§©¨¦

e .dnexza lek`lnéàiabl ,ryz oa ohw dpyna ehwpéìeëàì- ¦§Ÿ¥
`edy s` ,dnexza eznai z` lik`n epi` odk `ed m`y ycgl

maiy dpyna epipy ixdy ,dyw ,d`ia ez`iae ryz oaénð ìBãb̈©¦
,ìéëàî àìdpynd dkxved recne epipwk zaygp `ly meyn Ÿ©£¦

.cg` meie mipy ryz oa ohw `weec hewpl
:`xnbd zvxzn,éiaà øîàmai zxneya zwqer `l dpynd ¨©©©¥

`l` ,dnaiizp `l oiicryíáéa ,àëäodkãçà íBéå íéðL òLz ïa ¨¨§¨¨¤¥©¨¦§¤¨
déì àéð÷ àúééøBàcîc ,ïðé÷ñò Bzîáé ìò àaäez`iaa ohwd dpw - ©¨©§¦§©§¦¨§¦§©§¨©§¨¥

e ,ezy`k zeidl dnaid z`àðéîà Czòc à÷ìñleki ziid - ¨§¨©§¨£¦¨
,xnel jzrca zelrdldéì àéð÷ àúééøBàãîe ìéàBäzeidl ¦¦§©§¨©§¨¥

,ezy`kìéëBì àîéà ,äàéa Búàéáeodkd lik`iy xn`p `ny - ¦¨¦¨¥¨¦
,dnexza eznai z` ohwdïì òîLî à÷dxezd ony it lr s`y ¨©§©¨

,ohwd d`pweNòz` minkgãçà íBéå íéðL òLz ïa úàéadidzy ¨¦©¤¥©¨¦§¤¨
kenìBãâa øîàî`ll ,eznaia lecb mai dyery oiyeciw enk - §©£¨§¨

jk ,dnexza mgekn zlke` dpi`e opaxcn miliren mdy ,d`ia
mgekn zlke` dpi`e ,opaxcn miliren cg` meie ryz oa z`ia
ohwdy oicd iabl `ed dpyna xen`d 'ohw'y `vnp .dnexza
mipy ryz oa xak `edy s` dilr `ay eznai z` lik`n epi`

ly oicd iabl `l la` ,cg` meiedhwpy dn ok m`e ,'lqet'
la` ,dpyna mix`eand mipicd x`y iabl epiid 'oilqet' dpynd
z` lqet `edy jka yecig lk oi` zn`a mipy ryz oa iabl

.eznai
:iia` ly evexiz lr `xnbd dywn,éëä éà ,àáø déì øîà̈©¥¨¨¦¨¦

oicd meyn wx ,cg` meie mipy ryz oa ohw dhwp dpyndy
,dywi ,'lqet'y oicd meyn `le ,'lik`n epi`'yéðz÷c ,àôéñ- ¥¨§¨¨¥

ohw ,da epipyyBðéàL ÷ôñ ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa ÷ôñryz oa ¨¥¤¥©¨¦§¤¨¨¥¤¥
,cg` meie mipy ryz oa enk `ed oicd eiabl s`y ,cg` meie mipy

,jka yi yecig dfi` ,lik`n epi`yàzLä`edy mai m` ,dzr - ©§¨
òLz ïa éàcå,d`ia ez`iayàéòaéî ÷ôñ ,ìéëàî àìjixv ike - ©©¤¥©Ÿ©£¦¨¥¦©§¨

eznai z` lik`n epi` ynn ohw wtq ryz oa wtqy xnel
eprinydl dpynd dkxvedy jkne .heyt xacd ixde ,dnexza
zxneya xaecne ,'lqet' ly oicd iabl `ed yecigdy gken ,z`f
oa ohwy dpynd dycig dligzae ,dnaiizd `l oiicry mai
ryz oa wtq elit`y dycig jk xg`e ,lqet cg` meie mipy ryz
`xnbd ziiyew zxfeg ok m`e .lqet ok mb ryz oa epi` wtq
ixd ,lqet ryz oa ohw `weecy dpynd dhwp recn ,dpey`xd

.maid zxney z` lqet ryz oan zegtd ynn ohw mb
:xg` ote`a dpynd z` x`an `axíéðL òLz ïáa ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨§¤¥©¨¦

ðäc ãçà íBéåéðz÷ íéìeñt Cmze`n cg`a zxacn dpynd - §¤¨§¨¨§¦¨¨¥
y mileqt,oldl ehxetiïúàéáa éìñtcmz`iaa milqet mdy - §¨§¥§¦¨¨

odkl `ypidle [zpdka] dnexz zlik`ne dpedkn dy`d z`
ohw `ed leqt eze` m` s`y epzpyn dycige ,[zil`xyie diela]
dnexza lek`ln ez`iaa dy`d zlqtp ,cg` meie mipy ryz oa
oan zegt ohw la` .[zil`xyie diela] odkl `ypidle [zpdka]
did dilr `ad m`e .ez`iaa lqet epi` ,d`ia ez`ia oi`y ,ryz

.wtqn dleqty dpynd dxn` ,cg` meie mipy ryz oa wtqåoic §
`ed ez`iaa lqet cg` meie mipy ryz oa leqty ,dfàéðúãë¦§©§¨

,`ztqezaãçà íBéå íéðL òLz ïa`edy,éøöî ,éáàBîe éðBnò øb ¤¥©¨¦§¤¨¥©¦¨¦¦§¦
éúek ,éîBãàåe`,ïéúð,ldwa `al mixeq`yììçixeqi`n clepy - ©£¦¦¨¦¨¨

,dpedkøæîîeel` lk ,ldwa `al xeq`e oezig ileqtn clepy - ©§¥
äeìñt ,úéìàøNéå äiåì úðäk ìò eàaLzpdkd z` elqt - ¤¨©Ÿ¤¤§¦¨§¦§§¥¦§¨¨

zil`xyide dield z`e ,dnexza lek`lne odkl `ypidln
.mlerl odkl `ypidln

,leqt z`iaa zwqer dpyndy xnel xyt` ji` :`xnbd dywn
éðz÷cî àäåaàôéñdpynd ly(.hq oldl)yíàinl dy` dlrap §¨¦§¨¨¥¥¨¦

yíéìñBt elà éøä ,ìàøNéa àáì ïéeàø ïðéàlek`ln dze` ¥¨§¦¨Ÿ§¦§¨¥£¥¥§¦
,odkl `ypidle dnexzaììkîrnyn -àLéøcepiide ,dpynd ly ¦§¨§¥¨

,epzpyna,ïðé÷ñò íéìeñôa åàìz` cinrdl xyt` i` ok m`e ¨§§¦©§¦¨
:`xnbd zvxzn .leqta 'cg` meie mipy ryz oa' dpyna xen`d
llk zwqer `yixd oi`y `tiqay leqt oeyln wiicl oi`
ldwa `al mileqtd yi ,leqt ipte` ipy yi `l` ,mileqta
l`xyi ldwa `al mixzeny yie ,mz`iaa milqete l`xyi
ldwa `al xzeny llg epiide ,dpedk ipicl mz`iaa milqete

e ,ez`iaa lqete l`xyiàLéøa zwqer ,epzpyn -,ìä÷ éìeñt ¥¨§¥¨¨
eli`eàôéña zwqer ,d`ad dpynd -,äpeäk éìeñtmixzend ¥¨§¥§¨

.llg epiide ,l`xyi ldwl
:da dpce lirl z`aend `ziixad z` d`ian `xnbdïa ,àôeb¨¤

,ãçà íBéå íéðL òLz`edy,éúek ,éîBãàå éøöî ,éáàBîe éðBnò øb ¥©¨¦§¤¨¥©¦¨¦¦§¦©£¦¦
úðäk ìò eàaL ,øæîîe ììç ,ïéúðlr e`(ïìñô) úéìàøNéå äiåì ¨¦¨¨©§¥¤¨©Ÿ¤¤§¦¨§¦§§¥¦

,[äeìñt]s` delqt zpdk `id m`e ,odkl `ypidl dleki dpi`y §¨¨
.dnexza lek`ln,øîBà éñBé éaødy`d z` milqet el` lk `l ©¦¥¥
wx `l` ,mz`iaaìkinìeñt BòøfL`ed ,dpedknìñBt,ez`iaa ¨¤©§¨¥

j`ìeñt Bòøæ ïéàL ìk,dpedknìñBt Bðéàx`az oldle .ez`iaa ¨¤¥©§¨¥¥
.iqei iax zrcl ez`iaa lqet epi` leqt dfi` `xnbdïBòîL ïaø©¨¦§

,øîBà ìàéìîb ïamilqet mpi`y yi ,leqt mrxfy el` oian s` ¤©§¦¥¥
,llkd `ed jke ,mz`iaaìkinäzàLodkd -àNBðz`,Bzas`e ¨¤©¨¥¦

ldwa `al mileqt mdipay ia`ene ipenr xb oebk ,leqt epa m`
,zexzen mdizepae,Búðîìà àNBð äzà,ez`iaa dlqet epi`y oeik ©¨¥©§§¨

åeli`ìkleqt,Bza àNBð äzà ïéàL,dleqt `id s`yäzà éà §¨¤¥©¨¥¦¦©¨
,Búðîìà àNBð.ez`iaa dlqet `edy itl ¥©§§¨

dpedkl zlqet leqt z`iay oicd xewn z` zxxan `xnbd
:`xnbd zxxan .dnexzleéléî éðä àðî,df oic cnlp oipn - §¨¨¥¦¥

:`xnbd zx`an .dpedkl dy`d z` zlqet leqt z`iayáø øîà̈©©
àø÷ øîà ,áø øîà ,äãeäé(ai ak `xwie),'øæ Léàì äéäú ék ïäk úáe' §¨¨©©¨©§¨©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨

dleki dpi`y ,ez`iaa zexf yiy yi`l zyxcp 'xf yi`' oeyle
`l miWcTd znExzA `ed' xn`e weqtd miiq df lre ,el `ypidl¦¦§©©¢¨¦Ÿ
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המשך בעמוד קסד



רכט miwxt dyelya` cenr gq sc ± iriax wxtzenai
äéð÷ãäéåäádied zryne Ð,dliqti`."xf yi`l didz ik odk zae" :aizkckíåùî
àìåòãzlke` l`xyi za dqex` dxez xac :(a,fp) "it lr s`" wxta ,zeaezk zkqna Ð

`ny dxifb ,zlke` dpi` exn` mrh dne ,"ea lk`i `ed etqk oipw" :aizkc ,dnexza

dia` ziaa qek dl ebfnijlze.dzeg`le dig`l dwyzeïðáøã àúð÷úás` ,yxgc Ð

`ed zrc xa e`lc ab lropax dia epiwz Ð

.(a,aiw) "`ypy yxg" wxta onwl ,oi`eyipà÷
òùú ïáì íáé úøîåùá êúòã à÷ìñ`a `le Ð

,lqtinl i` ,ryz oa hwp `zkld i`nle ,dilr

zwifa dl liqt d`ial ifgc oeikc opireny`l

oinai,inp ohw elit` ,ryz oa `ixi` i`n Ð

,"dia` zia l` daye" da opixw `lcopirnyle

xiva.ryz oan'åë éìåëàì éàåikdl i`e Ð

ab lr s`c ,`zeax opireny`l ryz oa hwp

ezwifa eznai lik`n `l d`ial ifgcelit` Ð

`dc ,`ed epipw e`lc ,lik`n `l ynn lecb

.oizipznc `yixa lecba opirny`ìò àáä
åúîáéopireny`e ,ilk` ded lecb eli`c Ð

d`ia ez`iac ab lr s`c `zeax,lik`n `l Ð

oilqeteoizipzna ipzwc,i`w `x`y` Ð

d`ia `la maie xaer`oa la` ,yxge oiqexi`e

ryz.oilik`n oi`e meyn `l` dil hwp `l Ð

éëä éàdnl ,dil hwp lik`n epi` meync Ð

dryz oa `edy wtq ipzwc ,`tiq ipzinl il

epi`y wtqoa i`ce `zyd ,ryz oak inp ied Ð

.'ek ryzïéìåñômeyne .oizpe xfnn oebk Ð

oilik`n `le .dil hwp oilqet`l Ðoa`ryz

.yxge oiqexi` maie xaer :`x`y` `l` ,i`wïá
äòùú'eke ia`ene ipenr xb `edy ÐÐ

.ldwa `al oixeq`céîåãàå éøöîxec cr Ð

.dyra iyilyïéúðå éúåë`l"a Ðozgzz,"ma

.od zeix` ixib :xaqwcììç.dpedkl leqt Ð

äåìñôodk za m` Ðdiele ,dnexzd on Ð

zil`xyie.zinler dpedkl `ypil Ðéðú÷ãî
àôéñ.oizipznc Ðäðåäë éìåñô àôéñ.llg Ð

l`xyia `al oie`x opi`y ipzwc ab lr s`eÐ

`yixnc .dpedka `l` ixiin `l`pin` ded

llg z`ia la` ,ilqtc `ed ldw ileqt.`l Ð

.llg opireny`l ,`xizi dpyn `tiq ipz ikdl

äåìñô,dpedkd one `yp iac dnexzn zpdk Ð

.dpedkd on zil`xyie diel'åë øîåà éñåé éáø
onwl yxtn oerny oaxe iqei iaxc `nrh Ð

.ediizbelt i`ne ixn`w i`n ,oizrnyaåàì
ìëå"îà÷ôð "øæ."ycw lk`i `l xf lke" Ð

inp odk za jdc xaqwc jzrc `wlq `zyde

.l`xyil zqipe li`ed ,dipin rnzyn
éàä
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oica cnrc `kid `l` dizepefna aiig oi`c meyn ,dlk` `lc `kid zlke` dpi`c dpey`x

`ki` inp oetniq meyne .`zkec dl cgiin `le (a,`n zenai) "ulegd"a opixn`ck ,gxae

.gxa `le lrad iiga onf ribd `ly oeik ,mlern ezy` dzid `le oetniq yi `nyc ,yginl

lrad iiga dlk` ik :dwyz `ny meyn `nrh (a,fp zeaezk) xn`c `lerl zeywdl oi`e

`l dizepefna aiig mai oi`c oeik ,lekiz `l inp

dzkfc oeik :xninl `ki`c !`zkec dl cgiinÐ

lr s`" wxta jixt i`n ok m`c :dyw la` .dzkf

`l l`xyi ziaa odk hiwl dzrn `l` :(a,fp) "it

dnexza lk`iini lk lk` xakc hiwl ip`y Ð

`zkec dl cgiie ,onf ribdc oeikc :xnel yie !eiig

dia` ziaa`inc `le ,myn dff dpi` aey Ð

xg`ne :xn`z m`e .l`xyi ziaa odk hiwll

`ziixe`cn dlk`cdpynl dexq` dn iptn Ð

`d ,oi`eypd on dltp elit` ,lrazy cr dpexg`

oeikc :xnel yie !oetniql ez yginl `kil

dpexg` dpynl onf zrbda dqex` dxeq`cÐ

onf odizyy ,da `tlginc meyn ,dnai inp exq`

:(`,eq) lirl opiyxcc `d ,edine .xzl`l ozqipk

"etqk oipw"n dnexza dlk`c odkl l`xyi za

opiyxc (`,fp) lirl `dc .`id dxenb `yxc Ð

dlik`ny mixb za `ypy odk `kc revt :mzdn

(a,i) oiyecwc `nw wxtac ab lr s`e .dnexza

yixc d`eype ,ba ba oac xnege lwn dl iziin

dl witnc zi`e ,"jziaa xedh lk"n ixtqa

"mkziae mz`"n.`ed `zknq` ixtqc `idd Ð

mipdk zxeza yxecy `xnba yi zeyxc dnke

`d ayiizi `l ,edine .mixg` miweqtn ixtqae

mzd `ed eig`c oipw i`dc `zknq` jd iziinc

lr dl iziinc (`,gp zeaezk) "it lr s`" wxta

dn itl ,lik`n oi` maid :ipzwc ,dpey`x dpyn

jdnc ,dlk` `lc `kid `wec epiidc ,epyxity

lrad iiga dlk` elit` `yxciiga lk`z `l Ð

oipw :eyexit ikd mzdc ,mz epiax xn`e !maid

`ed opaxe ,dnexza zlke`y `pngx xn` etqk

i`de .zlke`c oldle ycg xyr mipyn oewzc

zngn lk`zy opax oewz `le ,`ed eig`c oipw

iiga dlk` xaky `l m` ,lrazy cr `l` maid

.lrad

éàdipw `dc dl liqt `id l`xyil odk za

died `dayld jezn Ð`xwnc rnyn oe

.qxhpewa yxitck ,`wtp "xf yi`l didz ik"nc

"dia` zia l` daye"n dil witn onwl ,edineÐ

"xf yi`l didz ik"e ,dlk` `l `xwirnc llkn

jd `kde .dlqt dl leqtl dlrapl opinwen

ol `wtpc e`l i`c ,hwp dheytd `yxc

jxc oke .ilqtc oiqexi`l opinwen ded "daye"n

:wgvi epiax xn` cere .zenewn dnka `xnbd

inp opiyxc "didz ik"c `xw i`dnc meync

ikdl ,weye dfgl oiqexi`c dieda zxfeg dpi`c

:`kd inp dihwpàéð÷dil`l` ,`wec e`l Ð

ikde .dil `ifg :iqxbc mixtq yie .ohw zy`l hxt ,"yi` zy`"c `xwn `ipw `lc dil oihrnn (`,hi) oiyecwc `nw wxtae ,`nlra xn`nk `l` ied `l ryz oa z`iac ,el dwewf :xnelk

dnaia dpeek opira `le ,d`ia ez`iae ,dwewf `ziixe`cnc oeik :eyexit.dl ipw `lc meyn ,`lc ol rnyn `w .likele ,`ziixe`cn dl ipwc jzrc `wlq `w Ð

àùéøldw ileqt `tiq dpedk ileqt,dpedk leqt `yix `pzc oeike :xn`z m`e .l`xyia `al ie`x epi` m`e :`tiq ipzw `dc .`kti` iqxbc mixtqk `le ,l`ppg epiax zqxib oke Ð

dinwep ,ez`iaa lqet j`id 'h oa wtqe :xn`z m`e .`wec ldw ileqt `yix xn`z `ly ,`yix` iielbl `tiq `pzc :xnel yie !`ed oky lkc ?ldw leqt `tiqa ipzinl il dnl

ep` ditn `l :(`,bi) zeaezkc `nw wxta ryedi iax xn`wck ,oiqgeil dwfg xza opilf` `lc ,`gip dpedkl ,edine !zexyk zwfga `zzi` iwepe dryz oan zegt dedc `ziinw dwfg`

ixyknc xfril` iaxe l`ilnb oaxl elit`e .dwfg` dl opinwen `le .mzd xn`ck ,dlv` mixyk aexa elit`e ,xfnne oizpl dlera zwfga `id `l` ,oiigxykl dxn`c meyn epiid Ð

dryz oa `ed m` drci `lc ,`kd la` .izlrapdnexzl la` .`l Ð,dwfg` opinwen dnexzle ,micar oiprl enk ixii` dnexz oiprl elit`c ?dwfg` edl opinwen `l i`n` ,`iyw Ð

ilekl dil iwqn ded `pic iac `zelif meyn e`l i`c rnyn .ixze ixza dl iwene ,'ek `ed dyexb oac `lw dilr wtpe ,`ed odkc i`dc dea`a ol wfgen iab (`,ek) ipy wxta zeaezka `dc

dpedkl i`c ,dnexz oiprl epiide .`nlroa i`ce ied onw iz`c `zydc oebk `kdc :xnel yie !jlnd i`pic `caer iab (`,eq) "xne`d"a oiyeciwa gkenck ,ixze ixza dil opiwqn `l Ð

dilr `ayk wtq didy it lr s` ,dryz.dil rxzi` `ziinw dwfgc ,dryz oa i`ce `edy ,`zyd xza opilf` `l` ,`ziinw dwfg` dil opinwen `l Ð
`nil
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àì ¯ àéä ïäëì ìàøNé úa éàå ,äéåäa déð÷ àäc§¨¨§¨©£¨¨§¦©¦§¨¥§Ÿ¥¦Ÿ
ìàøNéì ïäk úa éà .Løçäå .àìeòc íeMî dì ìéëàî©£¦¨¦§¨§©¥¥¦©Ÿ¥§¦§¨¥
úa éàå ,ïðaøc àzðwúa déð÷ àäc ,dì ìéñt ¯ àéä¦¨¥¨§¨¨§¨§©©§¨§©¨©§¦©
øîà "Btñk ïéð÷" ,ìéëàî àì ¯ àéä ïäëì ìàøNé¦§¨¥§Ÿ¥¦Ÿ©£¦¦§©©§¨©
íéðL òLz ïáe" .àeä ïéð÷ øa åàì éàäå ,àðîçø©£¨¨§©¨©¦§¨¤¥©¨¦

'åëå."Cúòc à÷ìñ à÷íBéå òLz ïáì íáé úøîBLa ¨¨§¨©£¨§¤¤¨¨§¤¥©§
éà ,ìéñt ìñôéî éîð ïè÷ ¯ ìñôéîì éà ?éàîì .ãçà¤¨§©¦§¦§¨¨©¦¦§¨¥¦
íáéa àëä :ééaà øîà !ìéëàî àì éîð ìBãb ¯ éìeëàì©£¥¨©¦Ÿ©£¦¨©©©¥¨¨§¨¨
,ïðé÷ñò Bzîáé ìò àaä ãçà íBéå íéðL òLz ïa¤¥©¨¦§¤¨©¨©§¦§¨§¦©

.déì àéð÷ àúééøBàcîcàðéîà Cúòc à÷ìñìéàBä : §¦§©§¨¨§¨¥¨§¨©£¨¨¦¨¦
,ìéëBì àîéà ,äàéa Búàéáe ,déì àéð÷ àúééøBàcîe¦§©§¨¨§¨¥¦¨¦¨¥¨¦

ïì òîLî à÷ãçà íBéå íéðL òLz ïa úàéa eNò : ¨©§©¨¨¦©¤¥©¨¦§¤¨
:éðú÷c àôéñ ,éëä éà :àáø déì øîà .ìBãâa øîàîk§©£¨§¨£©¥¨¨¦¨¦¥¨§¨¨¥
àzLä ,BðéàL ÷ôñ ãçà íBéå íéðL òLz ïa ÷ôñ̈¥¤¥©¨¦§¤¨¨¥¤¥¨§¨
øîà àlà !?àéòaéî ÷ôñ ¯ ìéëàî àì òLz ïa éàcå©©¤¥©¨©£¦¨¥¦¨£¨¤¨¨©

ðäc ãçà íBéå íéðL òLz ïáa :àáø,éðú÷ íéìeñt C ¨¨§¤¥©¨¦§¤¨§¨©§¦¨¨¥
øb ãçà íBéå íéðL òLz ïa :àéðúãëå .ïúàéáa éìñôc§¨§¦§¦¨¨§¦§©§¨¤¥©¨¦§¤¨¥
,øæîîe ììç ,ïéúð ,éúek ,éîBãàå éøöî ,éáàBîe éðBnò©¦¨¦¦§¦©£¦¦¨¦¨¨©§¥
àäå .äeìñt ¯ úéìàøNéå äiåì úðäk ìò eàaL¤¨©Ÿ¤¤§¦¨§¦§§¥¦§¨¨§¨
elà éøä ìàøNéa àáì ïéeàø ïðéà íà :àôéñ éðú÷cî¦§¨¨¥¥¨¦¥¨§¦¨Ÿ§¦§¨¥£¥¥
àLéø !ïðé÷ñò íéìeñôa åàì àLéøc ììkî ,íéìñBt§¦¦§¨§¥¨¨¦§¦¨§¦©¥¨
íéðL òLz ïa ,àôeb .äpeäk éìeñt àôéñ ,ìä÷ éìeñt§¥¨¨¥¨§¥§¨¨¤¥©¨¦
ïéúð éúek éîBãàå éøöî éáàBîe éðBnò øb ãçà íBéå§¤¨¥©¦¨¦¦§¦©£¦¦¨¦

øæîîe ììç.ïìñt ¯ úéìàøNéå äiåì úðäk ìò eàaL ¨¨©§¥¤¨©Ÿ¤¤§¦¨§¦§§¥¦§¨¨
ïéàL ìk ,ìñBt ¯ ìeñt BòøfL ìk :øîBà éñBé éaø©¦¥¥¨¤©§¨¥¨¤¥

.ìñBt Bðéà ¯ ìeñt Bòøæìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:øîBà ©§¨¥¥©¨¦§¤©§¦¥¥
ïéàL ìëå ,Búðîìà àNBð äzà ¯ Bza àNBð äzàL ìk̈¤©¨¥¦©¨¥©§¨¨§¨¤¥
éðä àðî .Búðîìà àNBð äzà éà ¯ Bza àNBð äzà©¨¥¦¦©¨¥©§¨¨§¨¨¥
ïäk úáe" :àø÷ øîà ,áø øîà äãeäé áø øîà ?éléî¦¥¨©©§¨¨©©¨©§¨©Ÿ¥
.dìñt ¯ dì ìeñôì äìòápL ïåék ,"øæ Léàì äéäú ék¦¦§¤§¦¨¥¨¤¦§£¨§¨¨§¨¨
àañpéîc ïäk úa :àðîçø øîà÷c déì éòaéî éàä©¦¨¥¥§¨¨©©£¨¨©Ÿ¥§¦©§¨
äéøeòðk äéáà úéa ìà äáLå"î àéää !ìeëéz àì øæì§¨¨¥©¦¦§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨
äáLå" :àðîçø øîà÷cî ,à÷ôð "ìëàz äéáà íçlî¦¤¤¨¦¨Ÿ¥¨§¨¦§¨¨©©£¨¨§¨¨
ììkî àaä åàì àðéîà äåä àéääî éà !äìëà àì àøwéòîc ììkî "ìëàz äéáà úéa ìà¤¥¨¦¨Ÿ¥¦§¨§¥¦¨¨¨¨§¨¦¥©¦£¨¨¦¨¨©¨¦§©
.à÷ôð "Lã÷ ìëàé àì øæ ìëå"î [åàì] .åàìì éàä àðîçø áúk ,äNò ¯ äNò£¥£¥¨©©£¨¨©§¨¨¦§¨¨ŸŸ©Ÿ¤¨§¨

àåää

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

יבמות. פרק שביעי - אלמנה לכהן גדול דף סח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



רל
miwxt dyelyaa cenr gq sc ± iriax wxtzenai

äéôåâì äéì éòáéî éàä`id dxf e`lc jd la` ,xenb xfl Ð"odk zae" `kixhvi` Ð

.dxq`léáéúë øæ ìëå éøú`xwie) "ycw lk`i `l xf lke" Ð:aizk odk za iab cere ,(ak

odk zal e`l wetiz `kdne .(my) "ea lk`i `l xf lke lk`z dia` mgln 'ebe l` daye"

.dnexzl dlra zgz dxqe`l ,l`xyil z`ypdàðéðç éáøá éñåé éáøã,"lxrd" wxta Ð

.dnexza ope` xizdléúëàåza"c i`d Ðik odk

opireny`le ,mixenb oigewill dil irain "didz

oi` rxfe lrad zzina dia` zial zxfeg `idyk

dllek`l minly ly weye dfgl zxfeg dpi` Ð

jipae dz`" :aizkck ,zelke`d zeig` x`yk

"jizepae`xwie).(iúðäë ïçëùà`lqtinc Ð

.leqt z`iaa dnexzlàáà éáø øîàãëwxta Ð

."zexzen yi"ùøåã àáé÷ò éáøïéååoixcdpqa Ð

"za" ,ig` l`rnyi :(a,`p) "zezin rax`" wxta

.yxec ip` "zae"àåä àøéúé àø÷ úáå äéìåëÐ

'ebe ytp dpwi ik odke" :dipin lirl aizk `dc

didz ike" :dixza` azknl ivne ,"ezia cilie

."xf yi`lïìðî äðåäëìodkl cer `ypz `ly Ð

.leqt dlr `aynàì äîìà`de ,dinza Ð

dpa liaya dlk`wc dl zgkynjixhvi`e Ð

.xq`iz dl leqtl lraiz m`c opireny`lì÷
øîåçå.dieaxl "zae" jixhvi` `le Ðàéäå

úðúåðä,dieaxl jixhvi` :xnelk .`id `iyew Ð

`xeqi` dipin ztliwc `edd xnege lwc`id Ð

zpdk .xeq`l `le xizdl oicd zpzep dcnd

.'ek dteb yicwcïéãä ïî íéøéäæî éëålw oicn Ð

xenb e`la dinwe`l ,xnege?zekn) ol `niiw `d

oicd on oixidfn oi`c (a,fi!àîìòá àúìéî éåìâ
àåäe`le Ðslindpedkl e`l opitli dipin

dnexzl dlqti`c oeik `linnc ,dnexznÐ

dlqti`.dpedk zyecw epiid dnexzc ,dpedkl

úåúéøë éáééç äì ìåñôì äìòáð àîéàåm`y Ð

dig` dilr `ala` .`yp iac dnexzn dlqt Ð

iyeciw da edl iqtzc oeik ,oie`l iaiig`l Ð

olpn ,ilqtc xfnne oizpe izeke .dl ilqt?êðä
äéåä åäá úéàãÐdwt`cnoeyla d`ia jdl

,`xw irzyn oiyecw ipaa dipin rny ,died

.ilqt ikd elit`eéáééç é÷åôàìàì úåúéøë
éëä éà .ïðéñøâoiyeciw ipa `wec `xw `ni` Ð

inp ivnc oicd `ede .ilqt `l care ixkpe ,hwp

`l zezixk iaiig xninl.ilqtilmeyn `l`

.ixkp epiid ,izek ipzwc ,lirl eda ixii`c

meyn lqet card :opz (a,hq zenai) oizipznae

aizkc ,oiyecw dil zil iprpk car .d`ia

ziy`xa)"xengd mr" :(ak.xengl dnecd mr Ð

oiyeciw dil zil ixkp:(a,ap oixcdpq) opixn`c Ð

"edrx zy`"zezl`yae .mixg` zy`l hxt Ð

my) `ippg ax ipzcn dl sili i`g` axclra zlera :(a,fp`pixg` icin ,odl yi Ð.`l Ð

xhye sqk iyeciw dil zi`c o`n ,iccdl zeieed yiwn l`xyi iabeiyeciw da dil zi` Ð

xhye sqk iyeciw dil zilc ixkp la` ,d`iaiaxcn liqt :ipyne ,d`ia iyeciw dil zil Ð

opgeizezixk iaiig irnzyn diteb `xw i`dne Ð.`leqtldlrap `ni`e :iyxtnc zi`e

lirl edl ipz `lc `py i`n inp zezixk iaiig dl leqtl?aizk "didz ik" :ipyneÐ

n`pngx dwt`cdliraldied oeyladied ipac .`wec iyeciw xa `l` dnexzn liqt `l Ð

`iywe .ilqt `l zezixk iaiigc edl `xiaqe 'ek edpip died ipa e`lc zezixk iaiig iwet`l

wxta opzc (cere .oie`l iaiign zezixk iaiig ixing `dc ,`id dinzc) ,`cg :`aeh deba il

zepdk eid m` :(a,bl zenai) "oig` drax`"zliraa ,dnexzn elqtp Ðlw ,cere .yi` zy`

ilqt oie`l iaiig :xnegeilqt `l zezixk iaiig Ð?"oiqgei dxyr"a opixn` `d :cere

oiyecw)dpefc oeike .dpef d`yr ezeg` lr `ad odkc (a,fr`ipzc ,dzlqet ezlira ,`id

ziaypy diel :(`,`v zenai)diel .zlke`e xyrn dl mipzep zepf zlira dlrapy e`Ð

zpdkl dnexz la` ,oi`,lik`ne lqet xfnn :(a,hq zenai) oizipzna opz `d ,cere .`l Ð

,mz`iaa ilqt `l zezixk iaiig i`e .en` m`a `l` dl zgkyn `lexfnnc dl zgkyn

cvik .en` z` lik`ne lqet?oa el dclie ,l`xyi `ede ,dn`n dig` dilr `ay odk za

oa el dclie ,odk dn`n dig` dilr `ay l`xyi zae .dnexzd on lqet Ð,xfnn df ixd Ð

en` hwp `lcn `l` .dlik`ne.dzlqet inp ,dcli `la elit` ,dig` z`ia dpin rny Ð

åäðéð äéåä éðá åàì úåúéøë éáééç.(a,fq) "exiagl xne`d" wxta ,oiyecwa ÐäåìñôùÐ

.dnexzd onäá ïéùåøéâå úåðîìà åì ùéù éîmgln ,dia` zia l` daye" :da `xew ip` Ð

.care ixkpn `le ,"lk`z dia`
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àîéìlk`z `l miycwa `id `xw`z` dcegl dnexzl i`c :yexit Ð`nil ok m` Ð

znexza" aizkcne .yixcw dnexzl `zyxt dlekc ."miycwa `id" `xw

"miycwdikdl dilekc `ni`e :xn`z m`e .`z` inp miycwd on mxenlc dpin rny Ð

ixii`c ,dnexza ixii` `xwc `hytc :wgvi epiax xn`e !weye dfgl zxfeg oi`y xnel ,`z`

.dyxtd lka da

éáøoiee yixcc `aiwrwxt oixcdpqa Ð

l`rnyi (iax) (`,`p) "zezin rax`"

.yxec ip` zae za ,ig`

ïàîëoiee yixcc `aiwr iaxkaxd dywd Ð

biltc `pz o`nc :bxeaypbixn dyn

wxt" wxta zae za iab mzd `aiwr iaxc dilr

(a,`p) "zezin rax`mzde ,l`rnyi iax Ð

i`d l`rnyi iaxe :opixn` `teb `zrny `idda

dia yixc i`n "zae za"ilra za zeaxl Ð

,uxize !iee yixc inp l`rnyi iaxc `nl` ,oinen

iwenc iee yixcc `aiwr iaxk o`nk :eyexit ikdc

za zeaxl jixvn `le ,d`eyp zeaxl "zae"c eie

diel `kd daxnc oicd `ede .oinen ilra

:mzd jixvnc l`rnyi iax la` .zil`xyie

epivny itl :xn`wck ,oinen ilra za zeaxl

oinen ilral mininz oia aezkd wligyleki Ð

zeaxl o`k jixv `di inp ikd ,odizepaa welgp

diel zeaxl dinwep `le ,oinen ilra za

opgei iax xn`wc ,jenqa :dyw zvwe .zil`xyie

lr e`ay care ixkpl oipn :l`rnyi iax meyn

diel (dil) opiaxne ,'ek zil`xyie diel zpdk

o`nk :jixte ."zae"n zil`xyie,`aiwr iaxk Ð

l`rnyi iaxc iieyw`l dil ded ith ,iee yixcc

diel "zae"n yixc ikidc ,l`rnyi iaxc`

,oinen ilra zal jixhvi` `de zil`xyie

`aiwr iax `kd hwp `lc :i"x`e !mzd yixcck

inp l`rnyi iax `dc ,l`rnyi iax iwet`l

iwet`l `l` ,iee yixciee iyxc `lc i`pz x`y

iax `niz elit` xn`w `lc ,rcz .`nlra

:xnel yi cere .opax `niz elit` `l` ,l`rnyi

xn`wc `de ,iee yixc `l l`rnyi iaxc

"zae za" i`d l`rnyi iaxe :(a ,my) oixcdpqa

dil ciar i`nayiil `l` ikd wiqn `l Ð

.iee yixcc o`nl l`rnyi iaxc `yxc

éøëðelqtil `l edpip died ipa e`lc care

ivn dedc oicd `edc :qxhpewa yxit Ð

hwp `l` ,elqtil `l zezixk iaiig inp xninl

izek ipzwc ,lirl eda ixii`c meyn care ixkp

card :opz (a,hq zenai) oizipznae ixkp epiidc

.'ek opgei iaxcn ilqtc ipyne .d`ia meyn lqet

dywe .zezixk iaiig inp irnzyn `xw i`dne

izek ipzwc `kid lkc :wgvi epiaxl.`nlra `leqtl `l` ,dil hiwp ixkp zxeza e`l Ð

zeaezk) "zexrp el`"ae .izeke iteq`e iwezy :zewtqd el` ,(`,cr oiyecw) opzc `idd ik

zizekde dpizpde zxfnnd lr `ad :opzc (`,hkgbpy xey" wxta opiwiice .qpw odl yi Ð

iax :cere .qpw odl yicn ,od zn` ixib mizek xaqwc (a,gl `nw `aa) "dynge drax`

epiaxl d`xpe ?zezixk iaiig hwp `l i`n` ,care ixkp hwpc l`rnyi iax meyn opgei

wxt xn`ck ,zezixk iaiiga ixii` "xf yi`l"c `xw xwirc cenlzdl dil `hiytc :wgvi

ied xfnn `zyd :care ixkp iab (a,dr oiyecw) "oiqgei dxyr"?`irain ez`iaa lqtin Ð

ixingc oeik mewn lkn ,zezixk iaiign xfnn ied `lc ryedi iaxl elit`eyi`l" iaiyg Ð

iaiiga `xw xwirc oeik ,`xwirn dlv` xf eed `lc zezixk iaiig mze` elit`e ."xf

!oie`l iaiig `le ,`wec zezixk iaiig dl leqtl dlrap `ni`e :jixt ikde .ixii` zezixk

opira ixing `lc oeik oie`l iaiig ,edine .oie`l iaiig zeaxl ,`pngx xn` "didz ik" :ipyne

`lc ,elqtil `l edpip died ipa e`lc care ixkp :jixte .onwlck ,`xwirn dlv` xf iedilc

e`l `l` mda oi`c ixing `le ,zexfnn mda oi`c exwi` `l inp mixfe ,"didz ik"n eaxz`

zepnl` ipac .mzdn iwtp `l zezixk iaiig la` .l`rnyi iaxcn ilqtc :ipyne ?`nlra

.irzyn edcica `xw xwire ,"xf yi`l"n `l` ,ipixg`l eed oiyexibe

éøëðcarezxfegy xnel "dyexbe dpnl`" azknl jixhvi` `de :xn`z m`e Ð

dil zilc ,ediipin cg aezkl ok m`c :xnel yie !dyxbzp e` dpnl`zpyk

ediiexz azkcne .jenqac `aiwr iaxc `zekixv,oiyexibe zepnl` el yiy inl :yixc Ð
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ðä !eìñôéì àì ãáòå éøëð.ìàòîLé éaøcî éìñt C ¨§¦§¤¤¨¦§§¨¨¨§¦¦§©¦¦§¨¥
ø íeMî ïðçBé éaø øîàcãáòå éøëðì ïépî :ìàòîLé éa §£©©¦¨¨¦©¦¦§¨¥¦©¦§¨§¦§¤¤

¯ äeìñtL ,äiåìe úðäk ìòå ,ìàøNé úa ìò àaL¤¨©©¦§¨¥§©Ÿ¤¤§¦¨¤§¨¨
'åâå äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk úáe" :øîàpL." ¤¤¡©©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc zenai(ycew zay meil)

ixd :`xnbd zl`eyàeää,'Wcw lk`i `l xf lke' ,weqt eze` - ©§¨¨ŸŸ©Ÿ¤
déôeâì déì éòaéîla` ,dnexza xf zlik` xeq`l ,envrl jxvp - ¦¨¥¥§¥

dpi`e ,zpdk `id ixdy ,dxf dpi` l`xyil d`yipy odk za
zaE' weqtdn cnlp dxeqi` gxkdae .df weqtay xeqi`d llka©
dyrz `l xeqi` dilr yiy cnll ,'xf Wi`l didz iM odMŸ¥¦¦§¤§¦¨
leqtl zlrapd odk zal cenil oi` ok m`e ,dnexz zlik`a

.dlqtpy
:`xnbd zvxznéáéúk 'øæ ìëå' éøzmda xkfeny miweqt ipy - §¥§¨¨§¦¥

lk`i `l xf lke' ,cg`d ,dxeza exn`p xfl ycew zlik` xeqi`§¨¨ŸŸ©
'Wcw(i ak `xwie),dnexz zlik`a xeq`y xf lr cnll `ay , Ÿ¤

Dl oi` rxfe dWExbE dpnl` didz iM odM zaE' ipyd weqtde©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨§¤©¥¨
lk`i `l xf lke lk`Y dia` mgNn dixErpM dia` ziA l` daWe§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¥§¨¨ŸŸ©

'FA(bi ak my),l`xyil z`yipy odk za oipra aezky df weqte ,
,e`l xeqi`a dnexza dxeq` l`xyil z`yipd odk zay epcnln
zlqtpy cnll xzein 'xf Wi`l didz iM odM zaE' weqtd `linne©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨

.leqt z`iaa
:`xnbd zl`eydéì éòaéî ézkàålke' weqtd jxvp oiicr ixde - §©©¦¦¨¥¥§¨

,'FA lk`i `l xféaøa éñBé éaø øîàc ,àðéðç éaøa éñBé éaøãëì ¨ŸŸ©§¦§©¦¥§©¦£¦¨§¨©©¦¥§©¦
,àðéðçweqta xn`pøæ ìëå'a wxy cenll yie ,'FA lk`i `lúeøæ £¦¨§¨¨ŸŸ©¨

Eì ézøîà,dnexz lek`l mc`l xeq`yàìåa,úeðéðàxeqi` oi`y ¨©§¦§§Ÿ£¦
cnll xzein df weqt oi`y `vnp .ope` odkl dnexz zlik`
lre ,dnexza dxeq`y l`xyil z`yipd odk zal e`l xeqi`
m`e ,'xf Wi`l didz iM odM zaE' weqtdn cnlp dxeqi`y jgxk©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨
zlqtp dl leqtl dlrapy odk zay cenll xewn oi` ok

.dnexzn
,'xf lke' weqtdn mixacd ipy z` cenll ozip :`xnbd zvxzn
dxeq` l`xyil z`yipd odk zay micnel ep` weqtd oeyln

ezyxc eli`e ,mcewn epyxcy itk dnexza,àðéðç éaøa éñBé éaøc§©¦¥§©¦£¦¨
å' 'øæ' ïîà÷ôð 'øæ ìëwx dxezd dazk `ly jkn zcnlp `id - ¦¨§¨¨©§¨

xeqi` yi xfl wxy cnln df oeyl xeziie ,'xf lke' dazk `l` 'xf'
didz iM odM zaE' weqtd `linne ,ope` odkl `le ,dnexz zlik`©Ÿ¥¦¦§¤

.leqt z`iaa zlqtpy cnll xzein 'xf Wi`l§¦¨
:`xnbd zl`eydéì éòaéî ézkàåly df weqt jxvp oiicr ixde - §©©¦¦¨¥¥

'xf Wi`l didz iM odM zaE'ì,zxg` dyxc,àéðzãëodk za ©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨§¦§©§¨
,cle dl oi`e dyxbzp e` dpnl`zpe l`xyil z`yipyàéäLk§¤¦

úøæBç,dia` zialúøæBçwxìzlik`ì úøæBç dðéàå ,äîeøúlek` ¤¤¤¤§§¨§¥¨¤¤¤
÷BLå äæçd`yipy mcew zlke` dzidy enk ,minly ly ¨¤§

.l`xyilåef `ziixa lr,àìéL áø øa àðéáø øîà ,àcñç áø øîà §¨©©¦§¨¨©¨¦¨©©¦¨
àø÷ éàî,z`f micnel okidn -øæ Léàì äéäú ék ïäk úáe' áéúëc ©§¨¦§¦©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨

,'ìëàú àì íéLãwä úîeøúa àåä'miycwd znexza' oeylne ¦¦§©©¢¨¦ŸŸ¥
,dia` zial zxfeg `id m` s`y micnelïî íøena ìëàú àìŸŸ©©¨¦

,íéLãwädpzn minlyd gafn enixdl jixvy weye dfga epiide ©¢¨¦
zal epnn cenll xyt` i` df cenill weqtd jxvpy oeike .odkl

.zlqtpy leqtl dlrapy odk
dlrapy odk za xeq`l `a df weqt mpn` :`xnbd zvxzn
,dnexza zwqer dyxtd lk ixdy ,dnexzl zlqtpy leqtl

z` mb jkn cenll yiy `l`odk zay ,`ziixaa xen`d oicd
y ,weye dfga dxeq` dia` zial zxfegyïk íàdid eli`y - ¦¥

,dnexzn zlqet leqt z`iay wx cnll `a weqtdàø÷ áBzëì- ¦§§¨
weqta aezkl ic did,'ìëàú àì íéLãwa àéä'zaiz `la ¦©¢¨¦ŸŸ¥

,dnexza zwqer dyxtd lk ixdy ,'znexza'éàîrecn - ©
dazke dxezd dtiqedézøz dpéî úòîL ,'íéLãwä úîeøúa'yi - ¦§©©¢¨¦¨§©¦¨©§¥

dfg lek`l zxfeg dpi`y mb ,zeyxcd izy z` jkn cenll
.dlqet leqt z`iay mbe ,weye

,zil`xyie diel mb zlqet leqt z`iay lirl `ziixaa x`azd
:`xnbd zxxan .odkl `ypidl dxeq`yïçkLàcenil ep`vn - ©§§¨

y jklúðäk`aenk ,dnexz zlik`n dlqtp leqtl dlrapy Ÿ¤¤
j` ,'xf Wi`l didz iM odM zaE' weqtdn ok ecnly lirläiåì ©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨§¦¨

úéìàøNéåleqtl elrapyïìðîyi :`xnbd zx`an .elqtpy §¦§§¥¦§¨¨
e ,weqt eze`n ok cenllkdn oir,áø øîà ,àaà éaø øîàãoldl) §§¨©©¦©¨¨©©

(.ft,,'úáe' 'úa'yi 'za' zaizay e"ie ze`d xeziiny ,xnelk ©©
,ztqep dyxc yexclénð àëäxnel elki'úa'xn`peúáe','odM ¨¨©¦©©Ÿ¥

cnln 'xf Wi`l didz iM odM zaE' weqtay e"ie ze`d xeziiy©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨
.leqtd z`iaa zelqtp zil`xyie diel mby

:`xnbd zxxan .e"ie xezii yxecy `pzd `ed in zxxan `xnbd
ïàîkzxne`d `ziixad zxaeqy xnel ozip `pz dfi` zrck - §©

ok eyxcy epxn` df lry ,leqt z`iaa zelqtp zil`xyie diely
edf dxe`kl ixd ,e"ie ze`d xeziinïéåå Léøãc ,àáé÷ò éaøk- §©¦£¦¨§¨¦¨¦

oixcdpqa x`eank ,eyxcl ozip e"ie ze`d xeziiy xaeqd(:`p),
dgec .ok miyxec oi`y mixaeqe eilr miwlegd opaxk `le

:`xnbdàîéz eléôàk `ed df oicy mb xnel dz` leki -,ïðaø £¦¥¨©¨¨
`l` ,e"ie ze`d z` `weeca yexcl jxev oi` o`ky meyndélek¥

ly daizd lk -úáe','odMàeä àøéúé àø÷,`ed xzein weqt - ©Ÿ¥§¨§¥¨
miyxec ef oeyl xeziine ,'xf yi`l didz ike' aezkl ic didy

.zelqtp zil`xyie diel mby
.lirl `ziixaa mixen`d mipicd z` xxal dkiynn `xnbd

:`xnbd zl`eyïçkLàiM odM zaE' weqtdn epcnly cenildn - ©§§¨©Ÿ¥¦
dy`d z` zlqet leqt z`iay wx ep`vn 'xf Wi`l didz¦§¤§¦¨

,äîeøúìzA `ed' my xn`pyla` ,'lk`z `l miWcTd znEx ¦§¨¦¦§©©¢¨¦ŸŸ¥
zlqtpyäpeäëì,odkl `ypidl -.ïìðî ¦§¨§¨¨

:`xnbd zvxzneèàike -,úéìàøNéå äiåìweqtdn epyxcy ¨§¦¨§¦§§¥¦
,zelqtpyeäì ïðéaøî äpeäëì àìzeaxl weqtd `a `l m`d - Ÿ¦§¨§©¦©§

,dpedkl zelqtp odyéàc`ed cenildy xnel dvxz m`y - §¦
zelqtpy,äîeøúìzil`xyie diel ikeeäðéð äîeøz ìëéî úBða- ¦§¨§¥©§¨¦§

mdia` ziaa dnexz zelke` od oi` ixd ,od dnexz zlik` zxeza
leqtd z`iay weqtd eprinydy okzi `le ,l`xyid e` ield
`a i`ceae ,da zexzen eid `l mlernyk ,dnexzn oze` zlqet
zpdkl oicd `ede ,dpedkl `ypidl zelqtp ody cnll weqtd

.dpedkl zlqtpy
:uexizd lr `xnbd ddnzàì änlàdiely xnel ozip `l recn - ©¨¨Ÿ

leqt z`iay xnel weqtd jxvede ,dnexz zelke` zil`xyie
ixde ,ozlqetdì úçkLî,dfk ote` `evnl yi -äìëà÷c`idy - ©§©©¨§¨¨§¨

zlke`,dða ìéáLad`eyp dzidy odkn oa dl yiy ote`a epiide ¦§¦§¨
weqtd jxvede ,ezngn dnexza lek`l zxzen `idy ,el
xzein weqtd oi`e ,dlqtp ,dl leqtl dlrap m`y eprinydl

:`xnbd zvxzn .dpedkl zlqtp `idy eprinydldða ìéáLa- ¦§¦§¨
oi` ,leqt z`iaa zlqtp dpa zngn dnexz zlke`dy cenll ick

a ok cenll yi `l` ,weqta jxevøîBçå ì÷,zpdkn,úðäk äîe ©¨¤©Ÿ¤¤
äìëà dLôðc äMeã÷ác`idy ,zlke` dteb zyecw gkny - §¦§¨§©§¨¨§¨

leqt dilr `a m` z`f lkae ,zpdk dnvrdì ìéñtlek`ln ¨¦¨
ok m` ,dnexzaìéáLa àlà äìëà àìc ,úéìàøNéå äiåì[zngn-] §¦¨§¦§§¥¦§Ÿ¨§¨¤¨¦§¦

dða,odkdn dl clepyïkL ìk àì`vnp .leqt z`iaa lqtizy §¨Ÿ¨¤¥
,dnexz zlik`n zil`xyie diel leqtl cgein weqta jxev oi`y

.dpedkn s` olqetl `ed weqtd `ay dne
:xnege lwd z` `xnbd dgecåzpdky ,xne` dz`y ef `xaq ixd ©

,dpa gkn wx zil`xyie diele dteb gkn zlke`úðúBpä àéä- ¦©¤¤
`weec zlqet leqt z`iay ,jixacn jtida xnel daiqd `id

c ,jkl mrhde ,zil`xyie diela `le zpdkadôeb Léã÷c ,úðäkŸ¤¤§¨¦¨
leqtd ixd ,dteb zyecw gkn zlke`y -dì ìéñt.ez`iaaàä- ¨¦¨¨

,zil`xyie diel la`czlke` `idyk s`,dôeb Léã÷ àì`l` §Ÿ¨¦¨
leqtd s` ok m` ,dpa zngn wx `id dzlik`dì ìéñt àìŸ¨¦¨

.elqetl jiiy `le ,yecw did `l mlern dteb ixdy ,ez`iaa
zelqtpy zil`xyie diel zeaxl ,'odk zae' weqta jxev yi okle
zl`y zxfeg ok m`e .dpedkl zeleqty cnll `a epi`e ,dnexzl

ipn `xnbd.dpedkl s` zlqet leqt z`iay o
:`xnbd dwiqn,àlàzlqet leqt z`iay df oicäpeäëìepi` ¤¨¦§¨
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רלב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc zenai(ipy meil)

cg` seb `id drxd dy`d jk ,envr seba dkn `id zrxvdy
e .yi`d mr.Bzòøvî àtøúéå äpLøâé ,dézðwz éàî,my aezk cere ©©©§¥§¨§¤¨§¦§©¥¦¨©§

äôé äMà,miaeh miyrnae dti seba,dìòa éøLàcr ewlga gnye ¦¨¨¨©§¥©§¨
el d`xpyåéîé øtñîkíéìôk,my aezk jci`ne .mdy dnníìòä ¦§©¨¨¦§©¦©£¥

éðéòïç úLàî E,mixg` ly dti dy`a hiadln rpnd -ãëlz ït ¥¤§¥¤¥¤¦¨¤
,dúãeöîaoke .dxiara da lykz `ny xnelkèz ìà[`az-] ¦§¨¨©¥

CBñîì dìòa ìöàzezyle [befnl-]ék ,øëLå ïéé Bnòdhada ¥¤©§¨¦§¦©¦§¥¨¦
îeöòå ,eúçLeä íéaø äôé äMà øàBúaäéâeøä ìk íé(ek f ilyn d`x) §©¦¨¨¨©¦§¨©£¦¨£¤¨

yie ,dzngn mibexdk eaygpe dxiara dci lr elykp miax -
.da hiaz dlra mr didz m`y yyg

:`xiq oa xtqa aezk cerìëBø éòöt eéä íéaøzeax minrt - ©¦¨¦§¥¥
,hywzdl miypl minya xkend lkex rvtpäåøò øáãì íéìébønä©©§¦¦¦§©¤§¨

minya dl xkeny dy`d lra `ayke ,elv` ievny meyn -
e .ervet ,dnr cgiizn e`veneõBvéðëd y`úìçb øéòáîexvi jk §¦©§¦©¤¤

e .exiran lkexd lyáeìëëd zeter ow -óBò àìî(fk d dinxi d`x), ¦§¨¥
íäéza ïkel` milkex ly.äîøî íéàìî ¥¨¥¤§¥¦¦§¨

:`xiq oa xtqa zeaezkd zevrøçî úøö øöz ìàxrhvz l` - ©¥©¨©¨¨
,xgn zeidl dcizrd dxv zngn meidíBé ãìi äî òãú àì ék- ¦Ÿ¥©©¥¤

,meid rx`i dnànLd meiå àa øçî`ed,epðéà`le ,meid zeniy ¤¨¨¨¨§¥¤
e ,b`c dzngny dxvd z` d`xiøòèöî àöîðmeidíìBòä ìò ¦§¨¦§©¥©¨¨

BlL ïéàL:ztqep dvr .dxvd zrya xgnòðîmiyp`níéaøoi`y ¤¥¤§©©¦
mdnr wqr jlîl qpkdlå ,Eúéa CBúwqrzn dz`y el` z` s` ¦¥¤§

mdnrEúéá àéáz ìkä àìxacz `l` ,jzial xicz m`iaz l` - Ÿ©Ÿ¨¦¥¤
miyp` oke .uega mnr,EîBìL éLøBc eéäé íéaølr aed` didzy ©¦¦§§¥§§

j` ,mlekãBñ älbwxóìàî ãçàì.miyp` ©¥§¤¨¥¤¤
:diaxe dixta weqrl zxfeg `xnbdïéà ,éqà éaø øîàgiynïa ¨©©¦©¦¥¤

eìëiL ãò ,àa ãåccleeidlìkdóebaL úBîLðenyy xve`ay - ¨¦¨©¤¦§¨§¨¤©
ziy`xa ini zyya e`xapy ,mik`lnl dpiky oia uvegd 'seb'

,ze`xaidl micizrd miteba epzpieøîàpL(fh fp diryi)çeø ék' ¤¤¡©¦©
,'éúéNò éðà úBîLðe óBèòé éðôlîzenypd epiidc gexdy ,eyexite ¦§¨©©£§¨£¦¨¦¦

akrn eyexit 'sehri' ,ecleiy izxfby iptlnyxacn df weqte ,
z` zeakrn eclep `ly el` zenypy epiide ,dle`bd lr

.diaxe dixt zevn mrh dfe .dle`bd
:diaxe dixta wqer epi`y in zepba zwqerd `ziixaàéðz©§¨

,`ziixaa,äiáøe äiøôa ÷ñBò ïéàL éî ìk ,øîBà øæòéìà éaøepi`y ©¦¡¦¤¤¥¨¦¤¥¥¦§¦¨§¦¨
,dy` `yep,íéîc CôBL eléàk,aeyiid meiw rpeny iptnøîàpL §¦¥¨¦¤¤¡©
(e h ziy`xa)déøúa áéúëe ,'CôMé Bîc íãàa íãàä íc CôBL'- ¥©¨¨¨¨¨¨¨¦¨¥§¦©§¥

eixg`y weqta(f h my),'eáøe eøt ízàå'zekinqn miyxece §©¤§§
jtey' eilr xn`p eli`k ,'eaxe ext' miiwn epi`y iny miweqtd

.'mc`d mc,øîBà á÷òé éaødiaxe dixta wqer epi`y mc`eléàk ©¦©£Ÿ¥§¦
èòîîz`úeîcä,lkye xeaica mik`lnl mc`d oeinc -øîàpL §©¥©§¤¤¡©

(e h my)eøt ízàå' déøúa áéúëe ,'íãàä úà äNò íéäìà íìöa ék'¦§¤¤¡Ÿ¦¨¨¤¨¨¨§¦©§¥§©¤§
'EaxE,'åâåext' miiwn epi`y iny miaezkd zekinqn miyxece §

.zencd z` hrnn eli`k df ixd ,mc`d z` hrnne 'eaxeéàfò ïa¤©©
eléàk ,øîBàmbå íéîc CôBLk mbeøt ízàå' øîàpL ,úeîcä èòîî ¥§¦¥¨¦§§©¥©§¤¤¡©§©¤§

,'eáøembe 'mc`d z` dUr midl` mlvA iM' xn`p eiptly weqtae §¦§¤¤¡Ÿ¦¨¨¤¨¨¨
'eaxe ext' lr xaerd okle ,'KtXi FnC mc`A mc`d mC KtW'Ÿ¥©¨¨¨¨¨¨¨¦¨¥

.mdipy lr xar eli`k aygpBì eøîàmirneydLé ,éàfò ïáìmc` ¨§§¤©©¥
`edyå LøBc äàðmbíéi÷î äàðmc` yi jci`ne ,yxcy dn z` ¨¤¥§¨¤§©¥

wx `edyíéi÷î äàðmixg`n rnyy dnLøBc äàð ïéàåepi`y - ¨¤§©¥§¥¨¤¥
,yexcl rceiíéi÷î äàð ïéàå LøBc äàð äzàåixdy ,zyxcy dn §©¨¨¤¥§¥¨¤§©¥

.dy` `yep jpi`,äNòà äîe ,éàfò ïa ïäì øîàdy` `yep ipi`y ¨©¨¤¤©©¨¤¡¤
oeik,äøBzá ä÷Lç éLôpL,mlerd z` ayiil jixvy dneøLôà ¤©§¦¨§¨©¨¤§¨

íéøçà éãé ìò íéi÷úiL íìBòì.miyp e`yiy ¨¨¤¦§©¥©§¥£¥¦
awri iax mewnae ,ef zwelgn d`iany `ziixa d`ian `xnbd

:xg` `pz d`ianCãéà àéðz,zxg` `ziixaa -,øîBà øæòéìà éaø ©§¨¦¨©¦¡¦¤¤¥
CôL' øîàpL ,íéîc CôBL eléàk äiáøe äiøôa ÷ñBò ïéàL éî ìk̈¦¤¥¥¦§¦¨§¦¨§¦¥¨¦¤¤¡©Ÿ¥

éîñå ,'íãàä ícì C,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø .'åâå 'eøt ízàå' dé ©¨¨¨§¨¦¥§©¤§©¦¤§¨¨¤£©§¨¥
øîBà éàfò ïa .úeîcä èòîî eléàkhrnne minc jtey eli`k §¦§©¥©§¤©©¥

zencdLøBc äàð Lé ,éàfò ïáì Bì eøîà .'åëåmiiwn d`pe.'åëå ¨§§¤©©¥¨¤¥
.dxeza dwyg iytpe dyr` dne ,mdl xn`

:diaxe dixta wqer epi`y in oipra ztqep `ziixaïðaø eðz̈©¨¨
'd oex` lr xn`p ,`ziixaa(el i xacna)'ä äáeL øîàé äçðáe'§ªŸŸ©¨

,'ìàøNé éôìà úBááø¦§©§¥¦§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc zenai(ipy meil)

.l`xyi liaya wx zekxazn dnc`d zegtyny epipy lirl
:dnec xn`n d`ian `xnbdïéà ,àðéáà øa øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨©£¦¨¥

íìBòì äàa úeðòøetmiebd lr s`,ìàøNé ìéáLa àlàm`xil §¨¨¨¨¨¤¨¦§¦¦§¨¥
,daeyza exfgiyøîàpL(e b diptv)íúBpt enLð íéBâ ézøëä' ¤¤¡©¦§©¦¦¨©¦¨
,'íúBöeç ézáøçämzixkdl zeprxet miebd lr d`ay epiide ¤¡©§¦¨

,mdizeveg aixgdle mdilcbn mneyleáéúëeokn xg`l cinmy) §¦
(f b,'øñeî éçwz éúBà éàøéz Cà ézøîà'd`a ef zeprxety epiide ¨©§¦©¦§¦¦¦§¦¨

.daeyza xefgle 'd z` `xil xqen egwi l`xyiy ick miebd lr
:dy` i`eyip ly mcewd oiprl zrk zxfeg `xnbdøètéî äåä áø©£¨¦§©

[cxtp-]àéiç éaøî,dy` `yil jldedéì øîà,`iig iaxàðîçø ¥©¦¦¨¨©¥©£¨¨
àúBnî äL÷c éãénî Cìvéì.dzind on dywy xacn jlivi 'd - ¦§¨¦¦¦¦§¥¦¨

,axl dywedeàúBnî äL÷c éãéî àkéà éîedywy xac yi ike - ¦¦¨¦¦¦§¥¦¨
,dzind onçkLàå ÷c ÷ôðdnly xn`y `vne ,xaca oiir ,`vi - §©¨§©§©

jlnd(ek f zldw),'åâå 'äMàä úà úånî øî éðà àöBîe'xnelk ¤£¦©¦¨¤¤¨¦¨
.dzind on dyw xzei drx dy`y

miypa miyrn d`ian `xnbd ,drx dy` oipra xaecne zeid
:odilra exrivyeäúéác déì àøòöî à÷ äåä áøezy` dzid - ©£¨¨§©£¨¥§¦§

,ezxrvndì øîà ékdl xne` didyky -éçôBìè éì éãéáò- ¦¨©¨£¦¦¦§§¥
,izcerql miycr il ipikdéöîéç déì àãáòel dpikn dzid - ¨§¨¥¦§¥

el oikzy ywan didyke ,zeiphwék .éçôBìè déì àãáò ,éöîéç¦§¥¨§¨¥§§¥¦
ìãb[lcbyk-],déøa àéiçjtidd z` cinz dyer en`y oigade ¨©¦¨§¥

oin oikzy en`l xnel el xne` eia` didyky bdp ,eia` zywan
,mieqnétàdì Cdl xne` dide ,eia` ly ezywa z` jted did - ©¥¨

utg eay oey`xd oind z` oikzy ick ,ipyd oind z` oikzy
.eia`déì øîà`iig iax epal axCnà Cì àélòéàdpwiz jn` - ¨©¥¦©§¨¨¦¨

.ipevxk zeyrl dlgde dkxcdéì øîà`l` ,ok epi`y `iig iax ¨©¥
ydì àðëétà à÷c àeä àðà`idy ick jzywa izktd ip` - £¨§¨©¥§¨¨

.jpevxk lk`nd didie jtidl dyrzdéì øîà,axéøîà à÷c eðééä ¨©¥©§§¨¨§¥
éLðéà,xnel miyp`d milibxy dn df -péî ÷éôðcCôlî àîòè C ¦§¥§¨¦¦¨©§¨©§¨

`ly dvr jl xne` jpay epiide ,jcnln mrh jnn `veid -
mewn lkne ,invrn jk zeyrl jixv iziidy xnelk ,zrciàì zà©§Ÿ

éëä ãéáòz,daehl jzpeeky s` xwy xnel jk dyrz l` - ©£¥¨¥
øîàpL(c h dinxi)ì eãnì''åâå äåòä ø÷L øac íðBLxnelk ,'E`lp ¤¤¡©¦§§¨©¤¤¤©£¥¦§

okle ,mkxc owzl mdl dyw okle ,xwy xacl mpeyl z` elibxd
.xwy xacl oeyld zcnlzn jkay oeik zn`d z` zepyl oi`

,eäúéác déì àøòöî à÷ äåä àéiç éaøok it lr s`eçkLî äåä ék ©¦¦¨£¨¨§©£¨¥§¦§¦£¨©§©
éãéîe edpew did ,dl ie`xd xac `ven didyk -déøãeña déì øééö ¦¦¨¥¥§¨¥

dìäéð éúééîe.dl e`iane epicqa ether -à÷ àäå ,áø déì øîà ©§¥¦£¨¨©¥©§¨¨
øîì déì àøòöîdl lneb dz` recne jze` zxrvn `id ixd - §©£¨¥§©

.ef daeh,déì øîày oeik ,dl aihdl ie`x ok it lr s`eðéic ¨©¥©¥
jka epl zeaihn epizeypyúBìcânLz`eðúBà úBìévne eðéða ¤§©§¨¥©¦¨
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רלג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc zenai(ipy meil)

cg` seb `id drxd dy`d jk ,envr seba dkn `id zrxvdy
e .yi`d mr.Bzòøvî àtøúéå äpLøâé ,dézðwz éàî,my aezk cere ©©©§¥§¨§¤¨§¦§©¥¦¨©§

äôé äMà,miaeh miyrnae dti seba,dìòa éøLàcr ewlga gnye ¦¨¨¨©§¥©§¨
el d`xpyåéîé øtñîkíéìôk,my aezk jci`ne .mdy dnníìòä ¦§©¨¨¦§©¦©£¥

éðéòïç úLàî E,mixg` ly dti dy`a hiadln rpnd -ãëlz ït ¥¤§¥¤¥¤¦¨¤
,dúãeöîaoke .dxiara da lykz `ny xnelkèz ìà[`az-] ¦§¨¨©¥

CBñîì dìòa ìöàzezyle [befnl-]ék ,øëLå ïéé Bnòdhada ¥¤©§¨¦§¦©¦§¥¨¦
îeöòå ,eúçLeä íéaø äôé äMà øàBúaäéâeøä ìk íé(ek f ilyn d`x) §©¦¨¨¨©¦§¨©£¦¨£¤¨

yie ,dzngn mibexdk eaygpe dxiara dci lr elykp miax -
.da hiaz dlra mr didz m`y yyg

:`xiq oa xtqa aezk cerìëBø éòöt eéä íéaøzeax minrt - ©¦¨¦§¥¥
,hywzdl miypl minya xkend lkex rvtpäåøò øáãì íéìébønä©©§¦¦¦§©¤§¨

minya dl xkeny dy`d lra `ayke ,elv` ievny meyn -
e .ervet ,dnr cgiizn e`veneõBvéðëd y`úìçb øéòáîexvi jk §¦©§¦©¤¤

e .exiran lkexd lyáeìëëd zeter ow -óBò àìî(fk d dinxi d`x), ¦§¨¥
íäéza ïkel` milkex ly.äîøî íéàìî ¥¨¥¤§¥¦¦§¨

:`xiq oa xtqa zeaezkd zevrøçî úøö øöz ìàxrhvz l` - ©¥©¨©¨¨
,xgn zeidl dcizrd dxv zngn meidíBé ãìi äî òãú àì ék- ¦Ÿ¥©©¥¤

,meid rx`i dnànLd meiå àa øçî`ed,epðéà`le ,meid zeniy ¤¨¨¨¨§¥¤
e ,b`c dzngny dxvd z` d`xiøòèöî àöîðmeidíìBòä ìò ¦§¨¦§©¥©¨¨

BlL ïéàL:ztqep dvr .dxvd zrya xgnòðîmiyp`níéaøoi`y ¤¥¤§©©¦
mdnr wqr jlîl qpkdlå ,Eúéa CBúwqrzn dz`y el` z` s` ¦¥¤§

mdnrEúéá àéáz ìkä àìxacz `l` ,jzial xicz m`iaz l` - Ÿ©Ÿ¨¦¥¤
miyp` oke .uega mnr,EîBìL éLøBc eéäé íéaølr aed` didzy ©¦¦§§¥§§

j` ,mlekãBñ älbwxóìàî ãçàì.miyp` ©¥§¤¨¥¤¤
:diaxe dixta weqrl zxfeg `xnbdïéà ,éqà éaø øîàgiynïa ¨©©¦©¦¥¤

eìëiL ãò ,àa ãåccleeidlìkdóebaL úBîLðenyy xve`ay - ¨¦¨©¤¦§¨§¨¤©
ziy`xa ini zyya e`xapy ,mik`lnl dpiky oia uvegd 'seb'

,ze`xaidl micizrd miteba epzpieøîàpL(fh fp diryi)çeø ék' ¤¤¡©¦©
,'éúéNò éðà úBîLðe óBèòé éðôlîzenypd epiidc gexdy ,eyexite ¦§¨©©£§¨£¦¨¦¦

akrn eyexit 'sehri' ,ecleiy izxfby iptlnyxacn df weqte ,
z` zeakrn eclep `ly el` zenypy epiide ,dle`bd lr

.diaxe dixt zevn mrh dfe .dle`bd
:diaxe dixta wqer epi`y in zepba zwqerd `ziixaàéðz©§¨

,`ziixaa,äiáøe äiøôa ÷ñBò ïéàL éî ìk ,øîBà øæòéìà éaøepi`y ©¦¡¦¤¤¥¨¦¤¥¥¦§¦¨§¦¨
,dy` `yep,íéîc CôBL eléàk,aeyiid meiw rpeny iptnøîàpL §¦¥¨¦¤¤¡©
(e h ziy`xa)déøúa áéúëe ,'CôMé Bîc íãàa íãàä íc CôBL'- ¥©¨¨¨¨¨¨¨¦¨¥§¦©§¥

eixg`y weqta(f h my),'eáøe eøt ízàå'zekinqn miyxece §©¤§§
jtey' eilr xn`p eli`k ,'eaxe ext' miiwn epi`y iny miweqtd

.'mc`d mc,øîBà á÷òé éaødiaxe dixta wqer epi`y mc`eléàk ©¦©£Ÿ¥§¦
èòîîz`úeîcä,lkye xeaica mik`lnl mc`d oeinc -øîàpL §©¥©§¤¤¡©

(e h my)eøt ízàå' déøúa áéúëe ,'íãàä úà äNò íéäìà íìöa ék'¦§¤¤¡Ÿ¦¨¨¤¨¨¨§¦©§¥§©¤§
'EaxE,'åâåext' miiwn epi`y iny miaezkd zekinqn miyxece §

.zencd z` hrnn eli`k df ixd ,mc`d z` hrnne 'eaxeéàfò ïa¤©©
eléàk ,øîBàmbå íéîc CôBLk mbeøt ízàå' øîàpL ,úeîcä èòîî ¥§¦¥¨¦§§©¥©§¤¤¡©§©¤§

,'eáøembe 'mc`d z` dUr midl` mlvA iM' xn`p eiptly weqtae §¦§¤¤¡Ÿ¦¨¨¤¨¨¨
'eaxe ext' lr xaerd okle ,'KtXi FnC mc`A mc`d mC KtW'Ÿ¥©¨¨¨¨¨¨¨¦¨¥

.mdipy lr xar eli`k aygpBì eøîàmirneydLé ,éàfò ïáìmc` ¨§§¤©©¥
`edyå LøBc äàðmbíéi÷î äàðmc` yi jci`ne ,yxcy dn z` ¨¤¥§¨¤§©¥

wx `edyíéi÷î äàðmixg`n rnyy dnLøBc äàð ïéàåepi`y - ¨¤§©¥§¥¨¤¥
,yexcl rceiíéi÷î äàð ïéàå LøBc äàð äzàåixdy ,zyxcy dn §©¨¨¤¥§¥¨¤§©¥

.dy` `yep jpi`,äNòà äîe ,éàfò ïa ïäì øîàdy` `yep ipi`y ¨©¨¤¤©©¨¤¡¤
oeik,äøBzá ä÷Lç éLôpL,mlerd z` ayiil jixvy dneøLôà ¤©§¦¨§¨©¨¤§¨

íéøçà éãé ìò íéi÷úiL íìBòì.miyp e`yiy ¨¨¤¦§©¥©§¥£¥¦
awri iax mewnae ,ef zwelgn d`iany `ziixa d`ian `xnbd

:xg` `pz d`ianCãéà àéðz,zxg` `ziixaa -,øîBà øæòéìà éaø ©§¨¦¨©¦¡¦¤¤¥
CôL' øîàpL ,íéîc CôBL eléàk äiáøe äiøôa ÷ñBò ïéàL éî ìk̈¦¤¥¥¦§¦¨§¦¨§¦¥¨¦¤¤¡©Ÿ¥

éîñå ,'íãàä ícì C,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø .'åâå 'eøt ízàå' dé ©¨¨¨§¨¦¥§©¤§©¦¤§¨¨¤£©§¨¥
øîBà éàfò ïa .úeîcä èòîî eléàkhrnne minc jtey eli`k §¦§©¥©§¤©©¥

zencdLøBc äàð Lé ,éàfò ïáì Bì eøîà .'åëåmiiwn d`pe.'åëå ¨§§¤©©¥¨¤¥
.dxeza dwyg iytpe dyr` dne ,mdl xn`

:diaxe dixta wqer epi`y in oipra ztqep `ziixaïðaø eðz̈©¨¨
'd oex` lr xn`p ,`ziixaa(el i xacna)'ä äáeL øîàé äçðáe'§ªŸŸ©¨

,'ìàøNé éôìà úBááø¦§©§¥¦§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc zenai(ipy meil)

.l`xyi liaya wx zekxazn dnc`d zegtyny epipy lirl
:dnec xn`n d`ian `xnbdïéà ,àðéáà øa øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨©£¦¨¥

íìBòì äàa úeðòøetmiebd lr s`,ìàøNé ìéáLa àlàm`xil §¨¨¨¨¨¤¨¦§¦¦§¨¥
,daeyza exfgiyøîàpL(e b diptv)íúBpt enLð íéBâ ézøëä' ¤¤¡©¦§©¦¦¨©¦¨
,'íúBöeç ézáøçämzixkdl zeprxet miebd lr d`ay epiide ¤¡©§¦¨

,mdizeveg aixgdle mdilcbn mneyleáéúëeokn xg`l cinmy) §¦
(f b,'øñeî éçwz éúBà éàøéz Cà ézøîà'd`a ef zeprxety epiide ¨©§¦©¦§¦¦¦§¦¨

.daeyza xefgle 'd z` `xil xqen egwi l`xyiy ick miebd lr
:dy` i`eyip ly mcewd oiprl zrk zxfeg `xnbdøètéî äåä áø©£¨¦§©

[cxtp-]àéiç éaøî,dy` `yil jldedéì øîà,`iig iaxàðîçø ¥©¦¦¨¨©¥©£¨¨
àúBnî äL÷c éãénî Cìvéì.dzind on dywy xacn jlivi 'd - ¦§¨¦¦¦¦§¥¦¨

,axl dywedeàúBnî äL÷c éãéî àkéà éîedywy xac yi ike - ¦¦¨¦¦¦§¥¦¨
,dzind onçkLàå ÷c ÷ôðdnly xn`y `vne ,xaca oiir ,`vi - §©¨§©§©

jlnd(ek f zldw),'åâå 'äMàä úà úånî øî éðà àöBîe'xnelk ¤£¦©¦¨¤¤¨¦¨
.dzind on dyw xzei drx dy`y

miypa miyrn d`ian `xnbd ,drx dy` oipra xaecne zeid
:odilra exrivyeäúéác déì àøòöî à÷ äåä áøezy` dzid - ©£¨¨§©£¨¥§¦§

,ezxrvndì øîà ékdl xne` didyky -éçôBìè éì éãéáò- ¦¨©¨£¦¦¦§§¥
,izcerql miycr il ipikdéöîéç déì àãáòel dpikn dzid - ¨§¨¥¦§¥

el oikzy ywan didyke ,zeiphwék .éçôBìè déì àãáò ,éöîéç¦§¥¨§¨¥§§¥¦
ìãb[lcbyk-],déøa àéiçjtidd z` cinz dyer en`y oigade ¨©¦¨§¥

oin oikzy en`l xnel el xne` eia` didyky bdp ,eia` zywan
,mieqnétàdì Cdl xne` dide ,eia` ly ezywa z` jted did - ©¥¨

utg eay oey`xd oind z` oikzy ick ,ipyd oind z` oikzy
.eia`déì øîà`iig iax epal axCnà Cì àélòéàdpwiz jn` - ¨©¥¦©§¨¨¦¨

.ipevxk zeyrl dlgde dkxcdéì øîà`l` ,ok epi`y `iig iax ¨©¥
ydì àðëétà à÷c àeä àðà`idy ick jzywa izktd ip` - £¨§¨©¥§¨¨

.jpevxk lk`nd didie jtidl dyrzdéì øîà,axéøîà à÷c eðééä ¨©¥©§§¨¨§¥
éLðéà,xnel miyp`d milibxy dn df -péî ÷éôðcCôlî àîòè C ¦§¥§¨¦¦¨©§¨©§¨

`ly dvr jl xne` jpay epiide ,jcnln mrh jnn `veid -
mewn lkne ,invrn jk zeyrl jixv iziidy xnelk ,zrciàì zà©§Ÿ

éëä ãéáòz,daehl jzpeeky s` xwy xnel jk dyrz l` - ©£¥¨¥
øîàpL(c h dinxi)ì eãnì''åâå äåòä ø÷L øac íðBLxnelk ,'E`lp ¤¤¡©¦§§¨©¤¤¤©£¥¦§

okle ,mkxc owzl mdl dyw okle ,xwy xacl mpeyl z` elibxd
.xwy xacl oeyld zcnlzn jkay oeik zn`d z` zepyl oi`

,eäúéác déì àøòöî à÷ äåä àéiç éaøok it lr s`eçkLî äåä ék ©¦¦¨£¨¨§©£¨¥§¦§¦£¨©§©
éãéîe edpew did ,dl ie`xd xac `ven didyk -déøãeña déì øééö ¦¦¨¥¥§¨¥

dìäéð éúééîe.dl e`iane epicqa ether -à÷ àäå ,áø déì øîà ©§¥¦£¨¨©¥©§¨¨
øîì déì àøòöîdl lneb dz` recne jze` zxrvn `id ixd - §©£¨¥§©

.ef daeh,déì øîày oeik ,dl aihdl ie`x ok it lr s`eðéic ¨©¥©¥
jka epl zeaihn epizeypyúBìcânLz`eðúBà úBìévne eðéða ¤§©§¨¥©¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc zenai(iyiy meil)

e ,micard z` miyxeiíéìëBàdnexza micardíeMîd,íéða §¦¦¨¦
z` lqet epi` ,xfk epic m` s` okle ,llk yxei epi` xaerd eli`e

m`e .dnexzn micardBì ïéàzny odklíéðacaln mixg` ¥¨¦
,xaerdíéìëBàdnexza micardíeMîdíéçàmdy ,znd ly §¦¦©¦

epi` xaerd eli`e ,mzngn milke` micarde ,eiyxei mde mipdk
m`e .cleeiy cr yxei epi`y oeik lqetBì ïéàzny odkl,íéçà ¥©¦

íéìëBàdnexza micardíeMîd,dlek äçtLîcg` oi`y §¦¦¦§¨¨¨
zgtyn ipa ,xaerd clep `ly onf lke ,miyxei el oi`y l`xyin
milke` ,mipdk mdy oeike ,miyxeid md eil` miaexwd eia`

.mzngn micard
y l`eny ly epeyln rnyn :`xnbd dywnBæ','iqei iax ixac

åenvr l`eny eli`déì àøéáñ àì`l` ,yxei xaery ezenk §Ÿ§¦¨¥
,dywe ,yxei xaer oi`y minkgkàðç áøì ìàeîL déì øîà àä̈¨©¥§¥§©¨¨

äàúcâa,dcb` lra -äøNò éa éì éúééà ÷Btdxyr il `ade `v - ©§¨¨¨©§¦¦¥£¨¨
,xacd z` mqxtl ick ,mc` ipaeäéétðàa Cì àîéàcjl xne`y - §¥¨¨§©§©§

,mdiptaäkæîäutgøaeòì,en` irnayäð÷lk ok m`e .xaerd ©§©¤§¨¨¨
,iqei iaxk l`eny xaeqy ixd ,eia` iqkp yxil xaerd lekiy oky
l`eny ly epeyln wiicl oi` :`xnbd zvxzn .xaerl dikf yiy

,iqei iaxk xaeq epi`yàlày ezpeekBæxaerdy iqei iax ixac ¤¨
,yxeidéì àøéáñe.ezenk l`enyl §¦¨¥

ok m` ,iqei iaxk xaeq l`eny ok` m` :`xnbd dywnà÷ éàî©¨
ïì òîLîiqei iax ixac `lde ,iqei iax ixac ef xn`y l`eny ©§©¨

ycgl `a l`eny :`xnbd zvxzn .dpyna miyxetnïðaø éâéìôc¦§¦¥©¨¨
,éñBé éaøc déìò.dyexia dkef xaerd oi`y mixaeqe £¥§©¦¥

:dywne `xnbd dkiynnéâéìt éîeiqei iaxe minkg ewlgp ike - ¦§¦¥
,df xaca,éàkæ éaø áéúîz` yxei xaery df oic ,`ziixaa epipy ¥¦©¦©©

,dnexzn mlqete eia` icarúeãò BæyäéòîL étî éñBé éaø ãéòä ¥¥¦©¦¥¦¦§©§¨
Bì eãBäå ,ïBéìèáàåewlgp minkgy l`eny ixack `lye ,minkg §©§©§§

:`xnbd zvxzn .eilr,éMà áø øîà,`iyew ef oi`éðz÷ éîike - ¨©©©¦¦¨¨¥
`ziixaa aezkeìa÷å'`id ef oeyl zernyny ,'eixac z` minkg §¦§

oeyl `l` ,ok aezk `l ixde ,xn`y oicl enikqdy'Bì eãBäå'§
éðz÷eixacl ecedy `l` ,eilr ewlg minkgy rnyne ,dpyna ¨¨¥

déîòè øazñîc,dkef xaerd m`y ,iqei iax ly ezxaq zi`xpy - §¦§©©©£¥
dlaw minkgl did mewn lkn j` ,dnexza milke` micard oi`
epi` xaerdy mixaeqe ,mzlaw z` egipd `le ,dikf el oi` xaery

.dnexza milke` a`d yixedy micarde yxei
oica mi`pz zehiy dnk da ex`azpy `ziixa d`ian `xnbd

:dnexza milke` m` ,xaer gipde zny odk icarïðaø eðz̈©¨¨
icare beln icar el dqipkde l`xyi za `ypy odk ,`ziixaa

e zne ,lfxa o`víéða çépä,zxaern dpi` `ideelàå elàicar - ¦¦©¨¦¥§¥
,lfxa o`v icare belníéìëBà`ed beln icara mrhde ,dnexza §¦

,[dipa zngn] zlke` dnvr `idy xg`ne ,dy`d oenn mdy oeik
zngn `ed lfxa o`v icara mrhde .dzngn milke` dicar s`
z` milik`ne md mipdk mnvr mipade ,mipad oenn mdy

y `l` mipa `ll zn m`e .mdicarïéà elàå elà ,úøaeòî dçépä¦¦¨§¤¤¥¨¥¥
íéìëBà,dy`d ly mdy oeik ,milke` mpi` beln icar .dnexza §¦

,mipa `ll dlra zny ixg` dnexza zlke` dpi` dnvr `ide
oeik ,milke` mpi` lfxa o`v icare .milke` mpi` dicar mb okle
lik`n epi` j` ,ely md ixde ,eia`n micard z` yxei xaerdy

m`e .dnexza eicarlå íéða çépämbãáò ,úøaeòî dçépäâBìî é ¦¦©¨¦§¦¦¨§¤¤©§¥§
,oda wlg xaerl oi`e ,dly mdy,úìëBà àéäL Cøãk íéìëBà§¦§¤¤¤¦¤¤

j` ,dipa zngn zlke` `ide,ìæøa ïàö éãáòmikiiy mdy ©§¥Ÿ©§¤
,miyxeiløaeò ìL B÷ìç éðtî ,eìëàé àì,miqkpa ewlg z` yxeiy ŸŸ§¦§¥¤§¤¨

xaerl leti wlg dfi` reci `ly oeike ,dnexza lik`n epi`e
,mixeq` micardìñBt øaeòäLodk za `idy ote`a ,en` z` ¤¨¨¥

dia` zial day dpi` xaerd zngny ,l`xyin zxaernd
,dnexza lek`lìéëàî Bðéàål`xyi za `idy ote`a ,en` z` §¥©£¦

el` ,dnexza eicar z` s` lik`n epi` ok enke ,odkn zxaernd
.éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥

mipa gipd ly ,oexg`d oicd lr miwlegd mi`pz d`ian `ziixad
:zxaern dgipde,åéáà íeMî øîBà éñBé éaøa ìàòîLé éaøote`a ©¦¦§¨¥§©¦¥¥¦¨¦

,zae xaer odkd gipdyúìëàî úaä.dnexza lfxa o`v icarl ©©©£¤¤
,oae xaer gipd m` j`ìéëàî Bðéà ïaäx`eai oldle ,micarl ©¥¥©£¦

.enrh,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaømipa odkd gipd m`íéøëæ,xaere ©¦¦§¤©¥§¨¦
eìëàéoldle] mipal mikiiy mdy zngn dnexza lfxa o`v icar Ÿ§

gipd m`e .[lqet xaerd oi` recn x`eaiúBá÷ð ïlek,xaereàì ¨§¥Ÿ
eìëàéyegl yiy oeik ,dnexza micardàöné ànLd,øëæ øaeò Ÿ§¤¨¦¨¥¨¨¨

úBðaì ïéàådyexia,íeìk ïaä íB÷îamikiiy dzry `vnpe §¥©¨¦§©¥§
.dnexza eicarl lik`n xaer oi`e ,xaerl micard

:`xnbd dywn .igei oa oerny iax ixac z` dzr zxxan `xnbd
oi`y igei oa oerny iax xn`y ,xaere zepa gipdy ote`a

,xkf xaerd `vniy yygn dnexza milke` micardàéøéà éàî©¦§¨
`ed mrhdy hwp recn -,øëæ øaeò àöné ànL,cal yxei `ede ¤¨¦¨¥¨¨¨

äìñt énð äá÷ðc déì ÷etéz`id daiwp xaerd m` s` ixd - ¥¥¦§¥¨©¦¨§¨
zepad x`yk dyexia wlg dl yi ixdy ,micard z` zlqet
,dnexza eicar z` lik`n xaer oi`e ,mipa gipd `l ixdy

:`xnbd zvxzn .lik`n epi`e yxei xaerdyøîà÷ ãBòå àãç- £¨§¨¨©
oi` ,daiwp `ed m` oiae xkf xaerd m` oiay xnel `pzd zpeek

,dnexza milke` micard,àãçxn`p m`ycxaerdénð ,äá÷ð £¨§§¥¨©¦
äìñt,dnexza lek`ln micard z` zlqet `id df ote`a mb - ¨§¨

.lik`n xaerd oi`yàöné ànL ,ãBòådúBðaì ïéàå ,øëæ øaeò §¤¨¦¨¥¨¨¨§¥©¨
,íeìk ïaä íB÷îaz` lik`dl leki epi`e ,lkd yxei xaerde ¦§©¥§

.dnexza eicar
oa oerny iax ixaca `ziixaa epipy :zxxane `xnbd dkiynn

mipa gipd m`y ,igeiíéøëæ,xaereeìëàé.dnexza micard §¨¦Ÿ§
nmilke` micard recn :`xnbd dywàkéàäåz` yi ixde - §¨¦¨
d,øaeò,eig` mr cgi micara wlg yxei `ed ixd xkf `ed m`e ¨

:`xnbd zvxzn .dnexza mlik`n epi`eøáñ÷igei oa oerny iax ¨¨©
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שישי עמ' א

הקדוש-ברוך-הוא תובע מיהודי, שבהיותו בעולם שברא ה', יתנהג תמיד לפי התורה שלמעלה מהעולם.
משיחת י"ד אייר, ה'תשכ"ה

הקדוש-ברוך-הוא רצה שיהדות, תורה ומצוות, יהיו יקרים אצל יהודי, ועל ידם לבחון עד כמה תורה ומצוות יקרים אצלו.
משיחת י"ד אייר, ה'תשכ"ה

באתי לעוררו בקשר עם חג השבועות הבא עלינו לטובה, והימים שלפניו ולאחריו, בעניין התעוררות מיוחדה בנוגע להפצת התורה בין 
בעלי-בית ובפרט בין הדור הצעיר.

ממכתב כ"ח אייר תשי"ב



רלד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc zenai(iying meil)

dckp `ed odkdn dl x`ypy rxfde ,dza dzne ,oa dclie xfnnl
envr xfnnd oi`y s` ixd .egkn dnexza `id zlke` ,xfnnd
mxeb `ed mewn lkn ,xf `ede l`xyi oa `ed ixdy ,dnexz lke`

.lik`n ,lke` epi`y in s`y gkene .dnexza lek`l en` m`l
:`xnbd zvxzn,àðéáø øîà,lik`n lke`dy ,epvxizy df llk ¨©©¦¨

ìëBà ïéð÷''lik`n,øîà÷`edy zngn lke`y in `weec ,xnelk ¦§¨¥¨¨©
`ed m`y ,df welig ea xn`p ,'oipw'ïéð÷e odk lyìëBà,envra ¦§¨¥

mb `ed ixdìéëàî,odkd ly epipw oipw mdy ,el miiepwd mixg`l ©£¦
odk ly oipw j`ìëBà BðéàLs` ,envraìéëàî Bðéàokle .eicarl ¤¥¥¥©£¦

dnvra zlke` dpi` ok zngne dllgzpy ,epipw `idy odk zy`
en` m` z` lik`n xfnn j` .dicar z` dlik`n dpi` ,dnexz
,oipw aygp `ed oi`y oeik ,lke` epi` envr `edy s` dnexza

.en` m` lek`l dleki egkne ,odk rxf `l`
oi` recn ,dpey`xd `iyewl sqep uexiz dzr d`ian `xnbd
exn`y oipw dpwy epipw md ixde ,dnexza milke` beln icar

:milke`y `ziixaa,øîà àáøåzn`aàúééøBàcîly beln icar §¨¨¨©¦§©§¨
dllg odk zy`éìëà ìëéîdy`dy s`e ,dnexza milke` - ¥¨¨§¥

,zlke` dpi` dnvrå,elk`i `ly dpyna exn`y dnàeä ïðaø §©¨¨
eäa éøæâc,dnexza dicar elk`i `ly `id minkg zxifb -éãk §¨§¥§§¥

øîàzL,dnvrl dy`déðàinvraúìëBà éðéàoke ,dnexzaéãáò ¤Ÿ©£¦¥¦¤¤£¨©
Bìöà àéä äðBæ ,ïéìëBà ïðéà,elv` dpefk zaygp ipixd -éúà Ckìä ¥¨§¦¨¦¤§¦§¨¨¥

d÷etàì.dpyxbie ,dhhw icil e`eai jk jezne - §©¨
:dnec uexiz d`ian `xnbd,øîà éLà áøicar dxezd on zn`a ©©¦¨©

mrhde ,`ax ixacke ,dnexza milke` dllg zpdk ly beln
ef ,dnexza elk`i `ly minkg exn`yìéëàú ànL äøéæbmze` §¥¨¤¨©£¦

dnexz dy`däúéî øçàìepipw dpi` dry dze`ae ,odkd ly §©©¦¨
.dnexz dicar z` lik`dl dl xeq`e

:`xnbd ddnz,äzòî àlàxg`l mlik`z `ny miyyeg ep`y ¤¨¥©¨
s` ok m` ,ezzinïäëì úàOpL ìàøNé úaxzidaìéëàú àìz` ©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥Ÿ©£¦

,dnexza dly belnd icarìéëàú ànL äøéæbmze`äúéî øçàì §¥¨¤¨©£¦§©©¦¨
mixeq` dicare `id f`y ,epnn rxf dl oi`yk ,odkd dlra ly
d`eypd l`xyi za `l` ,ok `l x`ean epizpynae ,dnexza

.dnexza dly belnd icar z` dlik`n odkl
:xg` ote`a xe`iad z` `xnbd d`ian,éLà áø øîà àlàyygd ¤¨¨©©©¦

`edúðäk äðîìàa,lecb odkl xeqi`a d`eyp dzidy ,odk za - §©§¨¨Ÿ¤¤
yyg yi diably ,dia` zial dxfge aey dpnl`zdeàéúàc§¨§¨

ééeøBàìdicar z` lik`dl dnvrl xzid zexedl `eazy - §¥
ixd ,jk xeaqzy ,dlra zzin xg` s` dnexzaàøwéòî- ¥¦¨¨

,dpnl` iziidyk ,df lecb odkl iz`yipy mcew ,dligznéìëà£©¦
àLð éác äîeøúaza `idy oeik ,ia` zia znexza icar elk` - ¦§¨§¥§¨£¨©

lek`l dia` zial zxfeg rxf dl oi`e dpnl`zdy odk zae ,odk
jk xg`e ,dnexza milke` dicar s`e ,dnexzaéàäì déì éáñpéà¦§¥¦¥§©

eilr dxeq` iziidy s`e ,lecb odk `edy ,df lral iz`yip -
éàøáâc äîeøúa éìëà,odkd ilra znexza icar elk` -åok m` £©¦¦§¨§©§©£¨©§

àzLä,ilra zny ,dzr -àúéén÷ déúléîì éì éøãäicar exfgi - ©§¨£©¦¦§¦§¥©©§¨£¨©
mrta didy itk ,ia` zia znexza elk`iy ,oey`xd mpicl
`xnbd zx`ane .dnexza icar elk`y ,izpnl`zdy dpey`xd£¨©

:dzerh z`å`id,äòãé àì,mixwnd oia welig yiyàøwéòîc- §Ÿ¨§¨§¥¦¨¨
,oey`xd dlran dpnl`zdyk ,dligzaäììç dLôðì dúéeL àìŸ©¦¨§©§¨£¨¨

s`e ,dnexza lek`l dia` zial dxfg okle ,dllg dzid `l -
la` .dnir dicaràzLä,xeqi`a lecb odkl z`yipy ,dzr - ©§¨

äììç dLôðì dúéeLlek`l dleki dpi`e ,dllg dzyrp - ©¦¨§©§¨£¨¨
elk`y dne .odk za `idy s` ,dnexz dicar z` lik`dle
,dllg dzid xak onf eze`ay s` ,dlra iiga dnexza dicar
dlra zny dzr eli`e ,odk ly epipw oipw eidy zngn wx edf
mixeq` ,epipw oipw dicar oi` `linne ,epipwk zaygp dpi`e
dicar z` exq` ,ef zerha zerhl `eaz `ly icke .dnexza

.ig dlrayk s` dnexza
:`xnbd dywnçðéza exfby dn oaen -úðäk äðîìà,odk za - ¦©©§¨¨Ÿ¤¤

,dnexza milke` dicar eid lecb odkl d`yipy mcewy oeiky
a j` ,dlra zzin xg` s` mlik`zy yegl yiäðîìà`idyúa ©§¨¨©

ìàøNé`l dpnl`zdy dpey`xd mrtay ,lecb odkl d`yipy ¦§¨¥
,dnexza dicar elk`øîéîì àkéà éàîdicar lr exq` recn - ©¦¨§¥©

`l odkl di`eyip mcewy oeik ixde ,dlra iiga dnexza lek`l
zngn `l` dnexza milke` mpi`y zrcei `id ,dicar elk`
mlik`dl xzid dnvrl zexedl `az `le ,odkl di`eyip

:`xnbd zvxzn .ezen xg` dnexzaïðaø éâéìt àì dúeðîìàa- §©§§¨Ÿ§¦¥©¨¨
oeike ,l`xyi za dpnl`l odk za dpnl` oia minkg ewlig `l
lky exn` okl ,xeq`l mrh yi odk za dpnl` icaray

.mdly belnd icar z` lik`dl zexeq` zepnl`d
zra dlral dqipkn dy`dy miqkp md 'lfxa o`v iqkp'
rxti onl`zz e` yxbzzyky daezka dl azek `ede ,oi`eyipd
m` oiae elfei m` oia ,oi`eyipd zrya eidy enk miiey z` dl
reazl dy`d dleki oiyexibd zra m`d zxxan `xnbd .exwiizi
ozepe dgxk lra miqkpd z` lhep lrady e` ,mnvr miqkpd z`

.miiey z` dl
dìòáì íeL úñðënä ,øîzéàzrya diqkp z` dnWy dy` - ¦§©©©§¤¤§©§¨

mdipia yi miyxbzn mdyk dzre ,dlral mzqipkde oi`eyipd
,mixace oicúìèBð éðà éìk úøîBà àéämilkd z` lehil ipevx - ¦¤¤¥©£¦¤¤

,miiey z` `le ,jl izqpkdy mnvrïúBð éðà íéîc øîBà àeäå- §¥¨¦£¦¥
zrn ixdy ,invrl mze` lehile ,milkd inc z` mlyl ipevx
z` dl mlyl wx `ed eaeige ,ezeixg`a od daezka mazky

`ed wtqde ,mdinc.éî íò ïécä©¦¦¦
:df oica zwelgn `xnbd d`ian,øîà äãeäé áø©§¨¨©
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המשך ביאור למס' יבמות ליום חמישי עמ' א

וודאי הסבירו הרופא שהתייעץ אתו, שחוזק הביטחון בהשם יתברך הרופא כל בשר ומפליא לעשות זהו מרבה במנוחת הנפש וממעט 
בדאגה ובוודאי שישפיע להטבת הבריאות ולתוספת הצלחה בהטיפול הרפואי.

ממכתב י"ב אייר תשכ"א

אם בכלל הודיעונו חכמינו ז"ל דהמוח שליט על הלב בטבעו, על אחת כמה וכמה לאחרי ההתבוננות בדברי תורתנו תורת חיים, ה' לי 
לא אירא, ה' רועי לא אחסר, ובפרט על פי המבואר בתורת החסידות בעניין דהשגחה פרטית.

ממכתב י"ב אייר תשכ"א

עלי החובה )והזכות( לעוררו על ההכרח בקביעות עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות.
ממכתב י"ד אייר תשכ"א



רלה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

áîLãç ïéa ,ìòðî[`vyïLé ïéa[avyñeôcä ìò ÷cäî àeäL ,[bvyì øzî ¯ì ïéa ,epnî BèîLúà èBîL ¦§¨¥¨¨¥¨¨¤§ª¨©©§ª¨§¨§¦¤¥¦§¤
ì ïéa ,ìòðnä CBzî ñeôcäñeôcäL éðtî ,ñeôcä ìeèìèa øeqà ïàk ïéàå .ñeôcä ìòî ìòðnä èBîL ©§¦©¦§¨¥¦§©¦§¨¥©©§§¥©¦§¦§©§¦§¥¤©§

øeqàì BzëàìnL àlà éìk íL åéìò Lé[cvyñeôcäL ìòðnä ìL Bììç eðéäc ,BîB÷î Cøöì Bìèìèì øzîe , ¥¨¨¥§¦¤¨¤§©§§¦ª¨§©§§§Ÿ¤§§©§£¨¤©¦§¨¤©§
BëBúa[dvy: §

מב  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

dkld ixe`ia
ùãç ïéá [àöù הדפוס על היטב מהודק חדש מנעל –

עצמו  הדפוס טלטול ללא לשומטו אפשר .374ואי
ïùé ïéá [áöù על היטב מהודק אינו ישן מנעל –

מתוכו  הדפוס לשמוט מותר ומכלֿמקום .375הדפוס,
ñåôãä ìò [âöù("אימום") תבנית הוא "דפוס" –

את  מייצרים באמצעותה רגל, כף בצורת העשויה

הנעל.
øåñéàì åúëàìîù [ãöù גם המשמש אימום –

כלי  הוא ליצירתה רק ולא הנעל צורת על לשמירה
להיתר  .376שמלאכתו

åëåúá ñåôãäù [äöù בחלל רגלו את להכניס כדי –
זה.

zetqede mipeiv
שמותר 374) חדש במנעל נוסף חידוש יג ס"ק ט"ז ראה

שאינו  ע"ב) (קמא בגמרא אליעזר רבי דעת למרות בטלטול
כלי. נחשב

אפשרות 375) שישנה אף מתוכו הדפוס לשמוט מותר
לאיסור  שמלאכתו כלי כי הדפוס, טלטול ללא הנעל לשמוט

שאפשר  במקום אף ומקומו גופו לצורך בטלטול מותר
ונתבאר  הסעיף בהמשך כדמשמע אחר, באופן זאת לעשות

לב. ס"ק רבה כאליה ודלא קלו, הערה לעיל
סי'376) על לעיל נתבארו בשבת, בו המותרים השימושים

ט. סעיף שב

•
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לעירוב  הדירות שיתופי דין שעב סימן ב חלק

Ê עם ועירב לשתיהן פתוח והוא חצרות שתי שבין בית
לטלטל  אין זו עם זו עירבו לא החצרות אבל שתיהן

זה: בית ע"י לחצר מחצר בבתים ששבתו כלים

Á כל פני על טפחים י' גבוה כותל חצרות ב' בין היה
גבוה  מהחצרות אחת של קרקעה שהיה או ארכו
להשלימו  טפחים ה' מחיצה עליו ועשה טפחים ה' מחבירו
אין  מחיצה בלא עשרה מחבירו כשגבוה הדין והוא לעשרה

יחד. לערב יכולים

פירות  בראשו והיה עשרה לשתיהן גבוה הכותל היה ואם
וכן  לחצירות הפירות להוריד יכולים החצרות ב' בני הרי
ממנו  ולהורידם זו בחצר ששבתו מפירות עליו להעלות
הכותל  שראש בין זו עם זו עירבו שלא אע"פ האחרת לחצר
כגג  דינו הכותל ראש שהרי רחב שאינו בין טפחים ד' רחב
בתוכן  ששבתו לכלים הן אחת רשות כולן החצרות  ושתי

עירבו. שלא אע"פ

אסור  זו או זו חצר מבתי באחת ששבתו פירות אבל
של  רשות שהוא מפני ממנו להורידם או עליו להעלותם
עד  בבית ששבתו כלים לענין זו על זו אוסרות והן שתיהן
אסור  בחצרות או עליו ששבתו פירות ואפילו שיערבו

אחת  רשות אינו הבית שעם לבית להכניסם ממנו להורידם
עירבו. א"כ אלא

אבל  בראשו טפחים ד' רחב כשהוא אמורים דברים במה
ולכאן  לכאן ובטל הוא פטור מקום טפחים ד' רחב אינו אם
וכן  מכאן ואלו בבית ששבתו פירות מכאן עליו מעלין ואלו
לבתיהם  ומכניסים עליו ששבתו פירות מכאן מורידין אלו

לבתיהם. ומכניסים מכאן מורידים ואלו

אלו  אסורים בראשו והניחו מבתיהם אלו שהעלו פירות אבל
אלו  לפירות כאן נעשית שניהם שע"י לפי לחצרם להוריד
ואע"פ  עמו עירבה שלא אחרת לחצר הוצאה בבית ששבתו
כמו  כלום מועיל זה אין בינתיים פטור במקום שהונחו
האוסרים: כדברי בזה להחמיר שיש שמ"ו בסימן שנתבאר

* * *
Ë טפחים י' מהחצרות לאחת גבוה הכותל היה ואם

מהן  אחת של שקרקעה כגון עשרה גבוה אינו ולשניה
מותר  עשרה לו גבוה שאינה מי חבירתה משל גבוה
זו  חצר עירבה אם בבית ששבתו בכלים אף בו להשתמש
בחצר  ששבתו בכלים אף בו להשתמש אסור והשני לעצמה
תשמיש  הוא עשרה לו שגבוה למי זה כותל שתשמיש לפי
נותנים  לפיכך בנחת שתשמישו לזה אותו נותנים בקושי
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בכלים  אף בו שישתמש עשרה לו גבוה שאינו למי זה כותל
להשתמש  עשרה לו שגבוה מי את אנו ומונעים בבית ששבתו
שאינו  זה על יאסר שלא כדי בחצר ששבתו בכלים אף בו
לפי  בבית ששבתו בכלים בו להשתמש עשרה לו גבוה
עשרה  גבוה ואינו הואיל כחצר אלא כגג דינו אין זה שכותל
רשות  לו יהיה השני גם אם וא"כ זה של חצר מקרקעית
בכותל  שולטת שניהם רשות תהא תשמיש איזה בו להשתמש
שניהם. לחצר בבית ששבתו כלים להוציא לזה אסור ויהא זה

פטור  מקום ד' רחב אינו אם אבל ד' רחב הכותל שיהא והוא
(אפילו) הבתים מן אף בו להשתמש לשניהם ומותר הוא

ביחד: עירבו שלא אעפ"י לעצמה חצר כל ערבה [אם]

È הוא הרי בכלל ועד אמות עשר עד שביניהן הכותל נפרץ
שאינו  והוא לעצמה אחת כל מערבין רצו ואם כפתח
מכאן  ומשהו מכאן משהו פס נשתיירו (אלא במילואו פרוץ
חשובות  מעשר יותר נפרץ ואם אחד) מצד טפחים ד' פס או
מהכותל  מקום וכל יחד לערב וצריכות אחת כחצר שתיהם

הוא: כפרוץ טפחים י' גבוה שאינו

* * *
‡È והעמיד לשתיהן עשרה גבוה חצרות ב' שבין כותל

בחצר  כנגדו וכן טפחים ד' רחב סולם הכותל אצל
אלא  זה כנגד זה מכוונים הסולמות אין אפילו השנית
כמכוונים  הם הרי טפחים מג' פחות זה מכנגד זה מרוחקים
יחד  החצרות שתי מערבין רצו ואם לכותל כפתח וחשובים
הכותל  אם הרבה זה מכנגד זה מרוחקים הם אם ואפילו
לעלות  שיכול כפתח הם חשובים עדיין טפחים ד' רחב

ולירד. השני סולם עד הכותל על ולילך זה בסולם

ניטל  שאינו שליבות ד' בו שיש בסולם אמרו סולם באיזה
אבל  השבת אחר ליטלו שעתיד אע"פ כובדו מחמת בשבת
ואינו  הוא כנטול ליטלו ונוח הוא וקטן הואיל מכאן פחות

וכבידות. גסות ושליבותיו זרועותיו א"כ אלא פתח חשוב

שבעה  גבוה סולם והעמיד עשרה אלא גבוה הכותל אין ואם
אצ  ד' ורחב נשאר ומשהו שלא כיון ביושר זקוף הכותל ל

ומועיל  ממש לראשו כמגיע זה הרי הכותל ראש עד שלשה
להתיר  ובין השנית בחצר גם כן העמיד אם יחד לערב בין
שהעמיד  לזה בבית ששבתו בכלים הכותל על להשתמש
זה  לכותל סולם שם אין השנית בחצר ואם בחצרו הסולם
תשמישו  ולזה בנחת תשמישו לזה זה כותל נעשה שאז

בנחת: שתשמישו לזה אותו ונותנים בקשה

* * *
·È יש אם עשרה מגובה למעטו הכותל מראש חוליא עקר

ד' על ד' בו שאין (אע"פ שנתמעט מה באורך ד' משך
לכותל  פתח לעשותו בין מועיל ד') הכותל בעובי שאין כגון
ובין  הכותל עובי כל כן נתמעט אם יחד החצרות לערב זה
עוביו  בכל נתמעט לא אם הבית בכלי הכותל בכל להשתמש
שנתמעט  למי בנחת תשמישו לזה ונעשה אחד מצד אלא
ראש  על יעלה וממנו המיעוט במקום לעלות לו שנוח מצדו

בקשה. תשמישו ולהשני הכותל כל

מועיל  אינו וכן יחד לערב כפתח חשוב אינו ד' בו אין ואם
שנתמעט  במקום אלא הבית בכלי הכותל בכל להשתמש

שעומד  מצדו שנתמעט לזה בנחת תשמישו הוא ששם בלבד
עליו  דרך לעלות נוח אינו אבל בנחת עליו ומשתמש בקרקע

ד': בו ואין הואיל הכותל לראש

‚È עשרה מגובה למעטו הכותל אצל למטה אצטבא בנה
במקום  לעלות לו שנוח טפחים י' לראשו ממנה שאין
על  ד' בה יש אם הכותל כל ראש על יעלה וממנה המיעוט
דרך  לעלות נוח שהרי הכותל בכל להשתמש מועלת ד'
עשרה  גובה לראשו ממנה ואין הואיל הכותל ראש על עליה
עשה  אפילו יחד לערב זה לכותל כפתח חשובה אינה אבל

טפחים. ג' לראשו ממנה ויש הואיל השניה בחצר גם כן

על  להשתמש אפילו מועלת אינה ד' על ד' בה אין ואם
ולהשתמש  עליה לעמוד נוח שאין לפי ממש כנגדה הכותל

בנחת: תשמיש זה ואין ד' על ד' בה כשאין

* * *
„È בו ומיעט שהוא כל וגבוה ד' על ד' בו שיש ספל כפה

מועיל  עשרה לראשו ממנו שאין מעשרה הכותל גובה
ליטלו  שעתיד פי על אף אצטבא כמו הכותל בכל להשתמש
עד  לשומטו אפשר שאי חבור לארץ בטיט שיחברנו ובלבד
אם  אבל בשבת משם לנטלו אפשר אי שאז בדקר שיחפור
בשבת  ליטלו מותר לארץ הכפוים אוגניו על כך מונח הטיט
שיהא  כוונתו אין שהרי האסור לדבר בסיס נעשית שלא
לחברו  להספל משמש הטיט אלא להטיט משמש הספל

הוא. שכנטול ממעט אינו בשבת הניטל דבר וכל לארץ

אין  או ד' על ד' בתחתונה יש אם אצטבא על אצטבא בנה
הרי  טפחים ג' לזו זו בין ואין ד' על ד' בעליונה ויש ד' בה
שמועלת  מלמעלה ד' על ד' בה שיש אחת כאצטבא הן
יחד: לערב פתח לעשות לא אבל בכותל להשתמש להתיר

ÂË ויש מראשו טפחים מי' בפחות הכותל מן היוצא זיז
ד' ברחבו שאין שהוא כל סולם לו וסמך ד' על ד' בו
בסולם  לעלות לו שנוח לפי הכותל תשמיש לו להתיר מועיל
פתח  לעשותו אבל הכותל על ולהשתמש הזיז על ולעמוד
מג' בפחות הוא הזיז א"כ אלא מועיל אינו יחד לערב

הכותל. לראש טפחים

טפחים  ג' הארץ מן גבוה התחתונה שליבה תהא שלא והוא
עם  הזיז נעשה שאז טפחים ג' לשליבה שליבה בין יהא ולא
וכאילו  מלמעלה ד' על ד' יש והרי אחד הכל השליבות כל
שמועלת  מלמעלה ד' על ד' בה שיש אחת אצטבא היא

מלמטה. שקצרה אעפ"י הכותל תשמיש להתיר

בכותל  סמכו אם אבל ממש בזיז הסולם ראש שסמך והוא
אחד. הכל נעשו ולא לזיז מדרגה זה סולם אין הזיז אצל

* * *
אחד  בזיז לו די טפחים כ' הכותל גבוה שאינו זמן וכל
גבוה  ולא הזיז עד עשרה גבוה אין שהרי באמצע שמניחו
שני  צריך כ' גבוה הוא ואם הכותל ראש עד ממנו עשרה
עשרה  בתוך ואחד התחתונים עשרה בתוך אחד זיזין
גבוה  הזיז היה שאם לתחתון טפחים מי' בפחות העליונים
לא  מהתחתון טפחים י' גבוה העליון אם וכן מהארץ עשרה

ד'. ברחבו שאין שהוא כל בסולם לו די
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יהיו  אלא זה תחת זה מכוונים הזיזין יהיו שלא והוא
מזה  סולם להעמיד ראוי שיהא כדי זה מכנגד זה משוכים
בעליון  סמוך יהא להעליון מהתחתון שיעמיד שהסולם לזה

בכותל: אצלו ולא ממש

ÊË הי ולא זה בצד זה סולמות ב' שניהם העמיד במשך ה
ד' בשניהם שיהא כדי מזה זה והרחיקם ד' רוחב
אינו  שליבות כעין שעשאן בקש שביניהם האויר ומילא
שמקום  לפי יחד לערב ולא בכותל תשמיש להתיר לא מועיל
ראוי  אין וכאן הסולם באמצע לעולם הוא הרגלים מעמד

בקש. לעלות

להתיר  בין מועיל הצד מן והקש באמצע הסולם העמיד ואם
מג' לפחות מגיע אם יחד לערב בין הכותל תשמיש לו
שכף  לפי השנית בחצר גם כן ועשה הכותל לראש טפחים
בידיו  בו להחזיק ראוי הצד שמן והקש בסולם עולה הרגל

ולעלות:

* * *
ÊÈ אצלו וחקק ביושר בכותל וזקפו ד' רחב הסולם אין

שהכותל  כגון לד' רחבו להשלים ומכאן מכאן בכותל
בגובה  [שיחוק] (שיחזיק) לו די הסולם מצד ובולט עב
הרבה  גבוה שהכותל ואע"פ פתח גובה שיעור שזהו עשרה
לעלות  יכול שהרי כלום בכך אין ד' רחב הסולם אין ושם

ד'. ברחבו שאין אע"פ בסולם הכותל לראש

כמין  בכותל חקק אלא כלל סולם העמיד לא אם אבל

גובה  בכל ד' ברוחב שיחוק צריך בהם לעלות שליבות
אם  יחד לערב בין תשמיש להתיר בין מועיל ואז הכותל

השנית: בחצר גם כן עשה

ÁÈ לערב מועיל לכותל סולם ועשהו הכותל בצד אילן היה
אינה  לכותל סולם אשירה מעצי עשה אם אבל יחד
אסורה  שהרי התורה מן עליה לעלות שאסור מפני מועלת
בשבת  בו לעלות איסור שאין אילן שאר משא"כ בהנאה
קניית  שעת שהוא השמשות ובבין סופרים מדברי אלא
כמו  מצוה לצורך דבריהם של שבות על גזרו לא העירוב
מצוה  דבר ג"כ הוא חצירות ועירובי רס"א בסי' שנתבאר

שס"ו: בסי' שנתבאר כמו

ËÈ אין ד' ורחב עשרה עמוק חצירות שתי שבין חריץ
זמן  כל ותבן קש מלא הוא אפילו יחד לערב יכולים

שהוא  (לפי שם ביטלם דבר שלא וכל בשבת הניטל דבר
נתמעט  אם אבל עשרה מגובה ממעט אינו בשבת הניטל
שם  ביטלו שלא פי על אף בשבת ניטל שאינו בדבר מעשרה
יחד  לערב פתח לעשות מועיל השבת אחר לפנותו ועומד
אבל  כפוי וספל בסולמות למעלה שנתבאר כמו ירצו אם
צריכים  שיהיו לגמרי החריץ מחיצות לבטל מועיל אינו
הדין  וכן לעצמה אחת כל מערבים רצו אם אלא יחד לערב
זו  לשבת בפירוש שביטלו אלא בשבת הניטל בדבר אפילו
לשבת  ביטל שאפילו שבת למוצאי עד מכאן יטלנו שלא

פתח). לעשות מועיל בלבד אחת
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הּׁשּבת  מּמחרת לכם ¨©©©¢¨¦¤¨¤§©§ּוספרּתם

mYxtqE"xnFr z` mk`iad mFIn ,zAXd zxgOn mkl §©§¤¨¤¦¨¢©©©¨¦£¦£¤¤¤
zFzAW raW ,dtEpYd'כּו"(eh ,bk `xwIe): ©§¨¤©©¨©¦§¨

"xiRq oa`" FnM zExidA oFWl `Ed "mYxtqE" dPd¦¥§©§¤§§¦§¤¤©¦
(ek ,` l`wfgi)Edfe .zExidA oFWl `Ed 'zFxitq xUr' oke .§¥¤¤§¦§§¦§¤

mYxtqE"mkl ּו'כExi`IW zFxitq xUr KiWndl Epiid ," §©§¤¨¤©§§©§¦¤¤§¦¤¨¦
.dHnN ± "mkl"¨¤§©¨

"qCxR"A oiIr)' ב פרק  ח ', `i`Oׁשער  :"xidAd xtq" mWA , ©¥©©§¥ֶֶַַ§¥¥¤©¨¦©©
mW lr ?zFxitq ixw`i miNdY)(a ,hmixRqn minXd" oiIreכּו': ." ¦§¥§¦©¥§¦¦©¨©¦§©§¦§©¥

dnExY xdGA' ב 'mixRqn'קל ''ו i`n" oixdpCכּו': ").כּו'? ©Ÿ©§¨©§©§¦§¨£¦

bge ,mixvn z`ivi `Ed gqR dPd ,z`f oiadlE§¨¦Ÿ¦¥¤©§¦©¦§©¦§©
Eid dxFYd zlAw mcFwe ,dxFYÎoYn `Ed zFrEaXd©¨©©¨§¤©¨©©¨¨

milFki Eid KM xg`e ,zFnilW zFrEaW 'f xFRql mikixv§¦¦¦§¨§¥§©©©¨§¦
dxFYd lAwl1. §©¥©¨

aizM dPd iM(ci ,` l`wfgi),"aFWe `Fvx zFIgde" : ¦¦¥§¦§¤§¥§©©¨¨
`Ed gqR ok FnkE .aFWe `Fvx zpigaA lMd dlrnNW¤§©§¨©Ÿ¦§¦©¨¨§¥¤©
`Ed gqR iM ,aFW zpigA `Ed zFrEaWe ,`Fvx zpigA§¦©¨§¨§¦©¦¤©

aEzMW FnM ,oFfRgA `EdW mixvn z`ivi(`i ,ai zFnW): §¦©¦§©¦¤§¦¨§¤¨§

aizkE ."oFfRgA FzF` mYlk`e"(b ,fh mixaC)z`vi oFfRga" : ©£©§¤§¦¨§¦§¨¦§¦¨¨¨¨
"crכּו' :xn`nM ,dlrnln zEwl` zENBzd did f` iM ,"¦¨¨¨¦§©¡Ÿ¦§©§¨§©£¨©

`EdÎKExA WFcTd miklOd ikln Kln mdilr dlbPW¤¦§¨£¥¤¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
aizM cizrlE .oFfRg zpigaA ± "ml`bE(ai ,ap EdirWi)iM" : §¨¨¦§¦©¦¨§¨¦§¦§©§¨¦
oEklz `l dqEpnaE ,E`vY oFfRga `l'כּוdidi `NW ," Ÿ§¦¨¥¥¦§¨Ÿ¥¥¤Ÿ¦§¤

oFfRgA did mixvn z`ivi la` ,oFfRg zpigaA'2כּו. ¦§¦©¦¨£¨§¦©¦§©¦¨¨§¦¨
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צ''ז).1. ּדף אמֹור, ּפרׁשת ּבּזהר ְֱֵַַַַַָָֹ(ועּיין

ּפרׁשה (2. ּובּמכילּתא, ּבא. ּפרׁשה סֹוף ּברּבֹות, מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹועּין
ּב"ספר  ועּיין ּבא. ּפרׁשה ּבּילקּוט, ּכן ּגם והּובא ׁשם. ועּיין ז'. ּפרׁשה ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבא,

ל"א. ּפרק ּבינֹונים", ִֵֶֶֶׁשל

dM" ligzOd xEAC sFq ,aWIe zWxR sFq x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥¨¨©©¥¤¦©©§¦Ÿ
xn`'כּוdNBzIWM `alÎcizrl la` :"mikldn Ll iYzpe ¨©§¨©¦§©§§¦£¨¤¨¦¨Ÿ§¤¦§©¤

'oinlr lM aaFq' zpigA'כּוdkild zpigaA aFXd mb didIW , §¦©¥¨¨§¦¤¦§¤©©¦§¦©£¦¨
`Fvxd FnM'כּו. §¨¨



c"agרלח i`iyp epizeax zxezn

oM oi`X dn .dlrnlÎdHOn `Fvx zpigA Epiide§©§§¦©¨¦©¨§©§¨©¤¥¥
± dxFYÎoYn zpigA `EdW ,aFW zpigA `Ed zFrEaẄ§¦©¤§¦©©©¨

aEzMW FnM ,dHnl FpFvx iENiB(k ,hi zFnW)lr 'd cxIe" : ¦§§©¨§¤¨§©¥¤©
"ipiq xd±.dHnlÎdlrnln dkWnd ©¦©©§¨¨¦§©§¨§©¨

aizM dPde(b ,fh mixaC)Lz`v mFi z` xMfY ornl" : §¦¥§¦§¨¦§©©¦§Ÿ¤¥§
xFC lkA" :l"fx xn`nkE ,"LiIg ini lM mixvn ux`n¥¤¤¦§©¦Ÿ§¥©¤§©£©©©§¨

xFce'3"כּו.mixvn z`ivi zpigA mFi lkA zFidl jixSW . ¨¤¨¦¦§§¨§¦©§¦©¦§©¦
Yad`e" :rnWÎz`ixwA Epiide'כּו"(d ,e mixaC)mzFge . §©§¦§¦©§©§¨©§¨§¨¦§¥

(`n ,eh xAcOA)iz`vFd xW` mkiwl` 'd ip`" hxtaEכּו': ." ©¦§¨£¦¡Ÿ¥¤£¤¥¦¦§¨
`FaIW dpkd `Ed rnWÎz`ixw cr "xn`W KExA" on¦¨¤¨©©§¦©§©£¨¨¤¨

Yad`e" ± mixvn z`ivi zpigal'כּו." ¦§¦©§¦©¦§©¦§¨©§¨
Ll minXd `av" lMW Ki` opFAzIWM ,Epiide§©§§¤¦§¥¥¤¨§¨©¨©¦§

"miegYWn(e ,h dingp)WrxA WcTd zFIge miPtF`de" , ¦§©£¦§¤§¨§¨©¦§©©Ÿ¤§©©
lFcB'כּוzF`UEpnE zF`UFp ,"`QM lign zFrf zFIg"de ," ¨§©©¨¥¦¦¥§§¨

DiPEWOWi oaax `FAxe mitl` sl` ,`QM mr4mNEke , ¦¦¥¤¤£¨¦§¦¦§¨§©§¥§¨
.cinY lEHiA zpigaA md¥¦§¦©¦¨¦

xcd cFakE ,eizFxEaB mc`d ipal ricFdl" Edfe§¤§¦©¦§¥¨¨¨§¨§£©
"FzEkln(ai ,dnw miNdY),"FzEkln xcd" zpigA `EdW , ©§§¦¦¤§¦©£©©§

ici lr lEHiAd mdl KWnpe .WOn DiAbl milhA mNEMW¤¨§¥¦§©¥©¨§¦§¨¨¤©¦©§¥
"minlFr lM zEkln LzEkln" iM mibiVOW(bi ,mW)WExiR . ¤©¦¦¦©§§©§¨¨¦¨¥

zpigAn `N` Fpi` zFnlFrd lM zEIgW ,"LzEkln"©§§¤©¨¨¨¥¤¨¦§¦©
dIgn dnWPdW FnM `l .calA FnW zx`d ± LzEkln©§§¤¨©§¦§¨Ÿ§¤©§¨¨§©¨
sEBd KFzA WAEln dnWPd zEIg zEInvrW ,sEBd z ¤̀©¤©§¦©©§¨¨§¨§©

`VpznE mx" ± FzEnvre FzEdn la` .WOn'כּוoi`e ," ©¨£¨©§©§¨¦§©¥§¥
,llM iEPiW ilA didie ded did ± llM FWiAln xaC mEW¨¨©§¦§¨¨¨Ÿ¤§¦§¤§¦¦§¨

aEzMW FnM(e ,b ik`ln)`Ed dY`" ;"izipW `l 'd ip`" : §¤¨©§¨¦£¦Ÿ¨¦¦©¨
`xaPW xg`l `Ed dY`e ,mlFrd `xaPW mcFw'כּו± " ¤¤¦§¨¨¨§©¨§©©¤¦§¨

,FCbp xiYqnE dQkn xaC mEW oi`e ,llM iEPiW mEW ilA§¦¦§¨§¥¨¨§©¤©§¦¤§
zEIg Edf ,calA "FzEkln cFaM mW" zx`d wx `N ¤̀¨©¤¨©¥§©§¦§¨¤©

.zFnlFrd lM zEEdzde§¦§©¨¨¨
lM"W Epiid ,"minlFr lM zEkln LzEkln" Edfe§¤©§§©§¨¨¦©§¤¨
FnM ,"oaax `FAx"e "mitl` sl`" odW s` "minlFr¨¦©¤¥¤¤£¨¦§¦¦§¨§

aEzMW(b ,dk aFI`)ux`d on"E ,"eicEcbl xRqn Wid" ¤¨¦£¥¦§¨¦§¨¦¨¨¤
dpW w''z Kldn riwxl'כּוllM KFxr oi` md df lM mr ." ¨¨¦©©£©¨¨¦¨¤¥¥£§¨

FxF` iAbl'Ek,rcFPke .WOn sFqÎoi` zpigA `EdW , §©¥¤§¦©¥©¨§©¨
wlg `EdW ± Kxr Fl Wi oaax `FAx iAbl cg` ENit`W¤£¦¤¨§©¥¦¦§¨¥¥¤¤¥¤
zpigaA ,lEabÎilA iAbl oaax `FAx la` .EpOn ohẅ¨¦¤£¨¦¦§¨§©¥§¦§¦§¦©
lM z` mibiVOW ici lre .llM Kxr oi` ± WOn sFqÎoi ¥̀©¨¥¥¤§¨§©§¥¤©¦¦¤¨

.cinY lEHiA zpigaA md df ici lr ,l''Pd©©©§¥¤¥¦§¦©¦¨¦

if` ,zrCd wnFrA l''Pd lM zEppFAzd ici lre§©§¥¦§§¨©©§¤©©©£©
zFidl ,rnWÎz`ixwA `Fvx zpigal `ai `liOn¦¥¨¨Ÿ¦§¦©¨¦§¦©§©¦§

"Laal lkA Liwl` died z` Yad`e"(d ,e mixaC)z`vl , §¨©§¨¥£¨¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨¦¨¥
FnM ,lEaB zpigaA md mNEMW .milEabE mixvOd on¦©¥¨¦§¦¤¨¥¦§¦©§§
`Ed zEIpgExA od zEInWbA od ± "dpW w''z Kldn"©£©¨¨¥§©§¦¥§¨¦
d`xp zFidl mixiYqnE miQkOd ,lEabE xvn zpigaA¦§¦©¥©§©§©¦©§¦¦¦§¦§¤

FA dwacl wx ,Fnvr iptA xace Wil'כּוÎilA `EdW , §¥§¨¨¦§¥©§©§¨§¨¤§¦
± 'mixvn z`ivi' `xwp Edfe .WOn sFqÎoi` zpigA ,lEab§§¦©¥©¨§¤¦§¨§¦©¦§©¦

.l''PM milEabE mixvOd on z`vl̈¥¦©§¨¦§¦©©
drxtA xn`p mixvn zElBAW Edfe(a ,d zFnW)`l" : §¤¤§¨¦§©¦¤¡©§©§Ÿ§Ÿ

"'d z` iYrci±ilA didie ded did `EdW ,died mXW ¨©§¦¤¤¥£¨¨¤¨¨Ÿ¤§¦§¤§¦
xiYqnE dQknd ± miwl` mW wx ,"iYrci `l" ± iEPiW¦Ÿ¨©§¦©¥¡Ÿ¦©§©¤©§¦
z` iYrci `l" Edfe .`weC Fnvr iptA xace Wi zFidl¦§¥§¨¨¦§¥©§©§¨§¤Ÿ¨©§¦¤
Îz`ixwA mzFgW Edfe .zElB zpigaA did zrCdW "died£¨¨¤©©©¨¨¦§¦©¨§¤¤¥¦§¦©

iz`vFd xW` mkiwl` died ip`" :rnW'כּו"died ip`" ± " §©£¦£¨¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦£¦£¨¨
:`weC©§¨

Edfe a:"mEpwY zFa` zFNtY" :l"fx xn`n §¤©£©©©§¦¨¦§
,dad` mdn KWnPW ± z''bg md "zFa`" :WExiR¥¨¥©©¤¦§¨¥¤©£¨
,Epiide .awrie ,wgvi ,mdxa` mdW ;zEpngxe ,d`xie§¦§¨§©§¨¤¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ§©§
lW miwEqR Epiid :miwEqt iPin 'bA `id dNtYd lMW¤¨©§¦¨¦§¦¥§¦©§§¦¤

Yad`e" rnW Îz`ixwA mdn dUrPW cqg'כּוici lr ," ¤¤¤©£¨¥¤¦§¦©§©§¨©§¨©§¥
"iadF` mdxa`" zpigA `EdW ,l''PM zEppFAzddEdirWi) ©¦§§©©¤§¦©©§¨¨£¦§©§¨

(g ,`nici lre .`Fvx zpigA WtPA dad`d iENiB zFidl ,¦§¦¨©£¨©¤¤§¦©¨§©§¥
KM xg` df(fÎe ,e mixaC)ikp` xW` dN`d mixaCd Eide" : ¤©©©§¨¦§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦

mA YxAce [..] LEvn'כּו." §©§§¦©§¨¨
aizM dIpW dWxtAW s`e(ci ,mW)mr ,"Lpbc Ytq`e" : §©¤§¨¨¨§¦¨§¦¨§¨©§¨§¨¤¦

iM" Edfe ."i`xr oYk`lnE raw ozxFY" dUrp df lM̈¤©£¤¨¨§©§©§¨£©§¤¦
"dcVd ur mc`d(hi ,k mixaC)W :gnFSd oli` FnM `Ed ¨¨¨¥©¨¤§¨¦¤§¦¨©¥©

mB Wi df lM mr ,eilrW ixRd `Ed xTirdW ,ux`Ä¨¤¤¨¦¨©§¦¤¨¨¦¨¤¥©
zFxiRd wx `Ed xTirde ,oli`d sEbe oilre oivFw'כּוFnM . ¦§¨¦§¨¦¨§¨¦¨©©¥§

xn`nM .zFvnE dxFY Epiid ,ixRd `Ed xTird ,mc`d ok¥¨¨¨¨¦¨©§¦©§¨¦§§©£©
l"fx5x`WE ."raw ozxFY" oipr Edfe .'zFvn ?ixR i`n' : ©©©§¦¦§§¤¦§¨¨¨§©§¨

.ixRd iAbl milrd FnM md FtEB ikxv lM̈¨§¥¥§¤¨¦§©¥©§¦
Yad`e" zpigAn lMd dUrp dfe'כּוzpigA `EdW ," §¤©£¤©Ÿ¦§¦©§¨©§¨¤§¦©

.mdxa ©̀§¨¨
d`xi zpigA dGn dUrPW ,dxEaB zpigA ± wgvi oke§¥¦§¨§¦©§¨¤©£¤¦¤§¦©¦§¨

"wgvi cgR" ± WtPA(an ,`l ziW`xA). ©¤¤©©¦§¨§¥¦

FANW in EpiidC .zEpngx zpigA `Ed awri zpigaE§¦©©£Ÿ§¦©©§¨§©§¦¤¦
zpigal `ai `l l''Pd lkA opFAzOW s`W ,oa`d alM§¥¨¤¤¤©¤¦§¥§¨©©Ÿ¨Ÿ¦§¦©
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,"l`xUi ipA xRqn dide" ligzOd xEAC sFq x`AzPX dnE©¤¦§¨¥¦©©§¦§¨¨¦§©§¥¦§¨¥
dlFcB `YzlcÎ`zExrz` zlrn didY cizrNW oiprA§¦§¨¤¤¨¦¦§¤©£©¦§£¨¦§©¨§¨

uw oi`l DFabe'כּו.("oFfRga `l iM" oipr oaEi df lMnE . §¨©§¥¥¦¨¤¨¦§¨¦Ÿ§¦¨

.3.[mixvOn `vi `Ed EN`M Fnvr z` zF`xl mc` aiIg]©¨¨¨¦§¤©§§¦¨¨¦¦§¨¦

.4]:i ,f l`ipC iR lr.[oEnEwi idFncw oeax FAxe ,DPEWOWi mitl` sl`" ©¦¨¦¥¤¤£¨¦§©§¥§¦¦§¨¨¨¦§

.5]:` ,en dhFq.[zFvn `N` . . ? zFxiR i`n ¨©¥¤¨¦§



רלט c"ag i`iyp epizeax zxezn

iladA c`n xEWTW zngn ,rnWÎz`ixwAW "Yad`e"§¨©§¨¤¦§¦©§©¥£©¤¨§Ÿ§¤§¥
alM FAl df zngnE ,Fnvr iptA xace Wi zFidl mlFrd̈¨¦§¥§¨¨¦§¥©§¥£©¤¦§¥
lr miAx mingx xxFrl `Ed dfl dvrd if` .oa`d̈¤¤£©¨¥¨¨¤§¥©£¦©¦©
"mdxa` z` dcR xW` awril" aEzMW FnkE .FWtp©§§¤¨§©£Ÿ£¤¨¨¤©§¨¨

(ak ,hk EdirWi). §©§¨

KlOd" :`Ede ,dNtYAW zEpngx iwEqt ici lr Edfe§¤©§¥§¥©§¨¤©§¦¨§©¤¤
mnFxOd'כּוa` Epia`" ;"Epilr mgx miAxd LingxA , ©§¨§©£¤¨©¦©¥¨¥¨¦¨

,liMUdlE oiadl dpiA EpAlA oze ,Epilr mgx ongxd̈©£¨©¥¨¥§¥§¦¥¦¨§¨¦§©§¦
."cre mlFrl WFap `le§Ÿ¥§¨¨¤

aizM dPd iM :WExiR(k ,bl zFnW)mc`d ip`xi `l iM" : ¥¦¦¥§¦§¦Ÿ¦§©¦¨¨¨
"igemzzinA la` ,mi`Fx mpi` mdiIgA" :l"fx Exn`e ¨¨§¨§©©§©¥¤¥¨¦£¨§¦¨¨

dQknE sEbA WAEln WtPdW ± "mdiIgA" iM ."mi`Fx¦¦§©¥¤¤©¤¤§¨§§©¤
xace Wil mlFrd df Fl d`xp zFidl ± eilr xiYqnE©§¦¨¨¦§¦§¤¤¨¨§¥§¨¨
mi`Fx if` ,sEBdn WtPd z`vA la` .Fnvr iptA¦§¥©§£¨§¥©¤¤¥©£©¦

`AWFzEnvre FzEdn zn'כּוmEW ilA didie ded did ± ¤¤¡¤©§©§¨¨Ÿ¤§¦§¤§¦
,FxiYqdlE llM FWiAldl lFki xaC mEW oi`e ,iEPiW¦§¥¨¨¨§©§¦§¨§©§¦
Wil mlFrd Fl d`xp didX dn ixnbl zErh gwn dide§¨¨¤©¨§©§¥©¤¨¨¦§¤¨¨§¥
lr ,c`nl cr dlFcb dWEAd if`e .Fnvr iptA xace§¨¨¦§¥©§©£©©¨§¨©¦§Ÿ©
eiwqraE mlFrd iladA Eid eizFnbnE eizFaWgn lMW¤¨©§§¨§¨¨¨§©§¥¨¨©£¨¨
dfrde `RvEg `Ede ,WOn Fnvr iptA xac `Ed EN`M§¦¨¨¦§¥©§©¨§§¨§¤¨¨

dlFcb'כּו. §¨
EpAlA oze ,Epilr mgx miAxd LingxA" :EpzWTA okle§¨¥©¨¨¥§©£¤¨©¦©¥¨¥§¥§¦¥

dpiAcFrA s` ,Epiid .xaC KFYn xaC oiadl Epiid ," ¦¨©§§¨¦¨¨¦¨¨©§©§
lhA lMd zn`AW liMUie oiai sEbA WAEln dnWPdW¤©§¨¨§¨§¨¦§©§¦¤¤¡¤©Ÿ¨¥
WOn iEPiW mEW ilA mlFrd `xaPW mcFw FnM zilkzA§©§¦§¤¤¦§¨¨¨§¦¦©¨
xg` didi `NW ickA ± "cre mlFrl WFap `le" ;l''PM©©§Ÿ¥§¨¨¤¦§¥¤Ÿ¦§¤©©
z` dcR xW` awril" Edfe ."cre mlFrl" dWEAd KM©©¨§¨¨¤§¤§©£Ÿ£¤¨¨¤

"mdxa`6: ©§¨¨

dPde b,mixvn z`ivi ± `Fvx zpigA `EdW l''Pd lM §¦¥¨©©¤§¦©¨§¦©¦§©¦
zElB zpigaA `idW ,calA ziwl`dÎWtPl `N` Fpi ¥̀¤¨©¤¤¨¡Ÿ¦¦§¨¤¦¦§¦©¨

miQknd milEabE mixvn KFzA'כּו:drxR xn`W FnkE . §§¨¦§¦©§©¦§¤¨©©§Ÿ
died z` iYrci `l"'כּוaEzMW FnkE ."(c ,en ziW`xA): Ÿ¨©§¦¤£¨¨§¤¨§¥¦

Llr` ikp`e dnixvn LOr cx` ikp`"'כּוxn`PW EdGW ," ¨Ÿ¦¥¥¦§¦§©§¨§¨Ÿ¦©©§¤¤¤¤¡©
;awrÎc''Ei ± calA ziwl`d WtPd `EdW ,"awril"§©£Ÿ¤©¤¤¨¡Ÿ¦¦§¨¨¥

"FOr died wlg iM ,Fzlgp lag awri"7aEzMW FnM . ©£Ÿ¤¤©£¨¦¥¤£¨¨©§¤¨
(`l ,ci zFnW)dUr xW` dlFcBd cId z` l`xUi `xIe" : §©©§¦§¨¥¤©¨©§¨£¤¨¨

iM ± ziwl`d WtPd `EdW ,calA "l`xUI"W ± "'d¤¦§¨¥¦§¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦¦
W`xÎil ± l`xUi ;"daWgnA dlr l`xUi"'כּו± ¦§¨¥¨¨§©§¨¨¦§¨¥¦Ÿ

died dUr xW`" E`x calA l`xUie'כּו." §¦§¨¥¦§¨¨£¤¨¨£¨¨

mixvn z`ivi ± `Fvx zpigA rnWÎz`ixwA oM FnkE§¥¦§¦©§©§¦©¨§¦©¦§©¦
Yad`e" ,l''Pd'כּו.calA zidl`dÎWtPl `N` Fpi` ," ©©§¨©§¨¥¤¨©¤¤¨¡Ÿ¦¦§¨

lFk`l dvFx `Ed mFwn lMn zindAdÎWtp la £̀¨¤¤©©£¦¦¨¨¤¤¡
dnda dUrnM'כּוiENib `EdW dxFYd z` lAwl ickE . §©£¥§¥¨§¥§©¥¤©¨¤¦

mcFTn zFidl KxvEd ,dHnl ,lFkiaM KxAzi FpFvx§¦§¨¥¦§¨§©¨§¨¦§¦¤
oM mB zindAdÎWtp lEHiA zpigA8. §¦©¦¤¤©©£¦©¥

FnM .xnFrd zxitqE xnFrd ztpd ici lr Epiide§©§©§¥£¨©¨¤§¦©¨¤§
aEzMW(`i ,bk `xwIe)died iptl xnFrd z` sipde" : ¤¨©¦§¨§¥¦¤¨¤¦§¥£¨¨

."odMd EPtipi zAXd zxgOn ,mkpFvxl¦§§¤¦¨¢©©©¨§¦¤©Ÿ¥
lk`n `EdW mixFrVd on `Ed xnFrd dPd iM¦¦¥¨¤¦©§¦¤©£©
`Ede ,dndA zpigA oM mB Wi dlrnl ok FnkE .dndA§¥¨§¥§©§¨¥©¥§¦©§¥¨§
xFW iptE [..] oinId l` dix` ipR" :dpFilrd daMxOd©¤§¨¨¨¤§¨§¥©§¥¤©¨¦§¥

"l`nVdn(i ,` l`wfgi)aEzMW FnM .dndA llkA dIg iM . ¥©§Ÿ§¤§¥¦©¨¦§¨§¥¨§¤¨
dnlW dUrW mId lr(c ,c 'a minId ixaC .dk ,f '` mikln): ©©¨¤¨¨§ŸŸ§¨¦¦§¥©¨¦

dpFtv mipFt dWlW ,xwA xUr mipW lr cnFr"'כּו" ¥©§¥¨¨¨¨§Ÿ¨¦¨¨
d `idW"dlrnln mdilr mIde" ,dpFilrd daMxO(mW) ¤¦©¤§¨¨¨¤§¨§©¨£¥¤¦§¨§¨¨

mW ,"dAx dndA" zpigA ,'oFilrd mi' zpigA `idWo''A ¤¦§¦©¨¨¤§§¦©§¥¨©¨¥©
`IxhniBdndAdix` ipt"c daMxOd WxW `EdW ".כּו', ¦©§¦¨§¥¨¤Ÿ¤©¤§¨¨¦§¥©§¥

ÎWtpe ,zFndAd lkl xFwnE WxW `Ed l''Pd daMxOde§©¤§¨¨©©Ÿ¤¨§¨©§¥§¤¤
.dPOn mikWnPW ,dHnNW zindAd©©£¦¤§©¨¤¦§¨¦¦¤¨

dHnNW mixExAn Epiide .'dÎxFrU ± dxFrUE§¨§§©§¦¥¦¤§©¨
xn`nM .l''Pd dAxÎdndA zpigaA millkpe mixxaPW¤¦§¨¦§¦§¨¦¦§¦©§¥¨©¨©©§©£¨
mFi lkA milhA mdW mik`ln WIW ,"mizxWn xvFi"¥§¨§¦¤¥©§¨¦¤¥§¥¦§¨
FnM .l''Pd dAxÎdndA zpigaA millkpe mirlape§¦§¨¦§¦§¨¦¦§¦©§¥¨©¨©©§
mixfFge ,dHnNW dndaA rlaPW mixFrW lk`Od©©£¨§¦¤¦§¨¦§¥¨¤§©¨§§¦

mFi lkA miWCgznE'כּו. ¦§©§¦§¨
dlrd ,oFilrd cqg zpigA `EdW ,"odMd EPtipi" Edfe§¤§¦¤©Ÿ¥¤§¦©¤¤¨¤§¤¡¨

l''Pd dAxÎdndA zpigA z`9± dxFrU xnFr ici lr , ¤§¦©§¥¨©¨©©©§¥¤§¨
" ,l''Pd 'dÎxFrUiptl± "dieddlrnl.rcFPM diedn §©©¦§¥£¨¨§©§¨¥£¨¨©¨

d zxgOn" EdfezAX`EdW ± "aFhÎmFi zxgOn" `le " §¤¦¨¢¨©©¨§Ÿ¦¨¢¨¤
.oiaOl ice .zAW zpigAn dlrnl§©§¨¦§¦©©¨§©©¥¦

Eid ,xnFrd zxitq ici lr KM xg` ,df ici lre§©§¥¤©©©©§¥§¦©¨¤¨
xnFrl" :dHnlÎdlrnln mitiTn zFkWnd'כּוEdfe ." ©§¨©¦¦¦§©§¨§©¨¨¤§¤

FnM ,cqg zpigA `Ed mFi :"xnFrl cg` mFi mFId"©¤¨¨¤§¦©¤¤§
aEzMW(h ,an miNdY)zpigA Epiide ."FCqg 'd dEvi mnFi" : ¤¨§¦¦¨§©¤©§§©§§¦©

pigal dlrn dlrnln KiWndl ,oFilr cqgicM ,xnFr z ¤¤¤§§©§¦¦§©§¨©§¨¦§¦©¤§¥
Edfe .`weC oM mB zindAdÎWtPn oFvxd lEHiA didIW¤¦§¤¦¨¨¦¤¤©©£¦©¥©§¨§¤
ici lr mkNW oFvxd lEHiA didIW icM ,"mkpFvxl"¦§§¤§¥¤¦§¤¦¨¨¤¨¤©§¥

xnFrd zxitq ici lr l''Pd mitiTOd zkWnd'כּו. ©§¨©©©¦¦©©©§¥§¦©¨¤
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.7.(xcQd iEPiWA h ,al mixaC)§¨¦§¦©¥¤

ּפסּוק8. על ּׁשּנתּבאר מה a)[ועּין ,` `xwIe)ּתקריבּו כּו', יקריב ּכי "אדם ְְִֵֵֶַַַָָ©¦§¨ְְִִִַַָָ
ׁשם]. עּיין ֵַָכּו'"

ב'].9. עּמּוד קפ"ח, דף ּבלק, ּפרׁשת ּבּזהר ֵַַַַַַָָָָֹ[עּיין
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mitiTOd zx`d KiWndl Epiid ,"mkl mYxtqE" Edfe§¤§©§¤¨¤©§§©§¦¤¨©©©¦¦
± "mkl" ,l''PM `weC "zAXd zxgOn" `EdW ,l''Pd©©¤¦¨¢¨©©¨©§¨©©¨¤
lEHiA didIW ,oM mB zindAdÎWtp z` KFtdl ,dHnl§©¨©£¤¤¤©©£¦©¥¤¦§¤¦

.mkpFvx§§¤

mFi FzF`n WExiR :"xnFr z` mk`iad mFIn" Edfe§¤¦£¦£¤¤¤¥¥
mYxtqE" if` ,"died iptl" `EdW ,xnFrd z` EtipdW¤¥¦¤¨¤¤¦§¥£¨¨£©§©§¤
raW" xnFrd zxitq ici lr "mkl" EkiWnY "mkl̈¤©§¦¨¤©§¥§¦©¨¤¤©

.zFCn h''n mdW "zFzAW©¨¤¥¦

,zFrEaWA dxFYÎoYn KM xg` zFidl lFki did f`e§¨¨¨¨¦§©©©©©¨§¨
`EdW ± dHnlÎdlrnln WOn FpFvx iENib `EdW¤¦§©¨¦§©§¨§©¨¤
`EdW ,mixvn z`ivi zpigA `EdW ,dNtYn dlrnl§©§¨¦§¦¨¤§¦©§¦©¦§©¦¤
Fpi` oiicrW ,"Laal lkA [..] Yad`e" ,l''PM `Fvxd̈¨©©§¨©§¨§¨§¨§¤£©¦¥

adF`W in Wi" iM zilkzA lEHiA zpigaA'כּו." ¦§¦©¦§©§¦¦¥¦¤¥

WOn 'd xaC `EdW ± dxFYd cEOilA oM oi`X dn©¤¥¥§¦©¨¤§©©¨
aEzMW FnM .eitA(fh ,`p EdirWi)± "LitA ixaC miU`e" : §¦§¤¨§©§¨¨¨¦§¨©§¦

xn`nkE ."LitA zxAcOd dpWOd ip`" ,WOn "ixaC"§¨©©¨£¦©¦§¨©§©¤¤§¦§©£©
miIg miwl` ixaC EN`e EN`" :l"fx'כּוixaC mdW ," ©©¥¨¥¦§¥¡Ÿ¦©¦¤¥¦§¥

"mA YxAce" Edfe .dHnl WOn FpFvx iENiB ,WOn miwl ¡̀Ÿ¦©¨¦§©¨§©¨§¤§¦©§¨¨
"LWtp lkaE" zpigA `Ede .WOn "mA" ±(d ,e mixaC)Epiid , ¨©¨§§¦©§¨©§§§¨¦©§

daWgnA daWgn xWwl'10כּו. ¦§Ÿ©§¨¨§©§¨¨

dxFY `N` il oi` xnF`d lM" :l"fx Exn` dPd K ©̀¦¥¨§©©¨¨¥¥¦¤¨¨
ptA xace Wi `EdW xg`OW ."Fl oi` dxFY ENit`i £¦¨¥¤¥©©¤¥§¨¨¦§¥

,llM 'd xac df oi` dxFz ixaC xAcOWM s` if` ,Fnvr©§£©©§¤§©¥¦§¥¨¥¤§©§¨
zpigA mcFTn zFidl Kixv wx .llM FpFvx iENib df oi`e§¥¤¦§§¨©¨¦¦§¦¤§¦©
df ici lre .l''PM dlrnlÎdHOn mixvn z`ivi ,`Fvxd̈¨§¦©¦§©¦¦©¨§©§¨©©§©§¥¤
`YzlcÎ`zExrz`A iM ,"gEx KiWn`e gEx izii` gEx"©©§¦©§©§¦©¦§¦§£¨¦§©¨
FpFvx zkWnd dlrnl xxFrnE ,`NirlcÎ`zExrz` ±¦§£¨¦§¥¨§¥§©§¨©§¨©§

.dHnl lFkiaM¦§¨§©¨

zFnExz FnM miInWB mixacA WAlzIW K ©̀¤¦§©¥¦§¨¦©§¦¦§§
zFpAxwe ,zFxUrnE'כּוirYW`l `Mlnc `gxF` e`l"e , ©©§§¨§¨§¨§¨§©§¨§¦§¨¥

`hFicdC oiNnA'כּוsipIW mcFTn Kixv did df lre ± " §¦¦§¤§¨§©¤¨¨¨¦¦¤¤¨¦
`lkin ,'dÎxFrU ± dxFrU `EdW ,xnFrd z` odMd©Ÿ¥¤¨¤¤§¨§¥§¨
.l''PM diedn dlrnl ± "died iptl" ,l''Pd dAxÎdndac¦§¥¨©¨©©¦§¥£¨¨§©§¨¥£¨¨©©
zkWnd did ,xnFrd zxitq ici lr ,KM xg` df ici lre§©§¥¤©©©©§¥§¦©¨¤¨¨©§¨©

mkl mYxtqE" ,"xnFrl" ± dHnl mitiTOd'כּוraW ©©¦¦§©¨¨¤§©§¤¨¤¤©
zFzAW'כּוdxFYÎoYn KM xg` zFidl lFki dide ." ©¨§¨¨¨¦§©©©©©¨

zFIzF`A dHnl lFkiaM FpFvx iENib `EdW ,zFrEaWA§¨¤¦§¦§¨§©¨§¦
dxFYd11: ©¨
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ּתצּו11. ּפרׁשת ּבּזהר לקּמן][ועּיין ועּיין כּו'". אֹורייתא "אפיק – עד א' עּמּוד קפ''ג, ודף כּו'", "וכיון ב': עמּוד סֹוף קפ''ב, ּדף ה, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
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.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

ומקנה Ï˙Â„(א) אהל ישב אבי היה הוא יבל את עדה
כנור  תפש כל אבי היה הוא יובל אחיו ושם
שמו  ומקנה אהל יושב באבי למה לדקדק ויש ועוגב.
יובל  שמו כו' תפש כל ואבי היו"ד תחת בקמץ יבל
קריאת  ענין ומה זה עם לזה יש שייכות ומה במלאפום
דוקא  כאלה ומעשיהם עבודתם אופן לפי כאלה שמות
כנור  תפש כל אבי בענין תחלה להקדים יש והנה כו'.
כמו  העליונים השיר בעלי כל מקור שזהו ועוגב
י' שהן כו'. ועוגב במנים הללוהו וכנור בנבל הללוהו
ולמ"ד  בכלי שירה שעיקר כו' ע"ס נגד זמר כלי מיני
השירה  ענין זהו בפה שירה עיקר א) יא, (ערכין
הללוהו  כמ"ש יום. בכל בפה או' העליונים שהמלאכים
או' ותחתוני' העליוני' הברואים שכל כו'. מלאכיו כל
ענין  שרש תחלה להבין ויש כידוע. יום בכל שירה
וברואים  המלאכים שכל ידוע להיות מהו. הזה השיר

הדבור  מבחי' ליש מאין נבראו והתחתונים העליונים
שנמשך  האלקיים האותיות צירופי בבחי' העליון
ו) ט, (נחמי' וכמ"ש להחיותם. בתמידות מלמעלה
הדבור  אותיות דכ"ב א"ת ואתה כלם את מחיה ואתה
וכמ"ש  כו'. יחד הכוללם הפה מוצאות וה' העליון
צבאם  כל פיו וברוח כו' ה' בדבר ו) לג, (תהלים
בכל  מחדש האלקית ושפע אור לקבל צריכים וכאשר
בהכרח  אז מע"ב יום בכל מחדש ובטובו כמא' יום
לאין  מיש א' בכל במציאות ובטול העלאה בחי' שיהיה
האלקי  בכח חוצבו ומקור לשרש שיעלה האלקי
ויחודש  יחזור ואז שם ולידבק להכלל אותו המהווה
מאין  חדש וחיות באור להחיותו האלקי ושפע אור
העליונים  המלאכים כתות של השירה ענין והיינו ליש.
במקור  ומדרגתו שרשו לפי כאו"א יום בכל שאו'
ובאוי"ר  מיוחדת בהשגה שלו השירה ענין כ"ה חוצבו
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הוא  הזה שהשיר לפי לבד. מדרגתו לפי רק מצומצם
וכל  בשרשו כאו"א של במציאות ובטול ההעלאה בחי'
בחי' ע"י כ"א להיות א"א לעליון מתחתון העלאה בחי'
לאין  היש בבטול התחתון של במציאות הבטול
שעולים  הנשמות וגם דוקא. השיר ע"י שזהו בתכלית
מגעה"ת  כמו יותר עליונה למדרגה ממדרגה והולכים
במציאות  בטול לבחי' תחלה לבוא צריכים לגעה"ע
המפסיק  י) ז, (דניאל נור די נהר (כמו הראשון ממהותם
כל  כמו השיר ע"י ג"כ שזהו הנשמות). בו שטובלים
סלה. יהללוך יום בכל וקדושים יה תהלל הנשמה
שהן  חסידיו בלשון ומפואר משובח שאו' וכמו וכה"ג

כידוע: המלאכים הן ועבדיו הנשמות
שבהעלאת ‰Â‰(ב) זה במציאות בטול לבחי' הטעם

שאין  לפי היינו למעלה. ונשמות המלאכים
בע"ג  הנברא בין דהיינו לעליון. התחתון בין כלל ערוך
המהווה  האלקי הכח שהוא ית' הבורא עם ותכלית
הנברא  צריך כאשר וע"כ כו'. בע"ג בלתי שהוא אותו
אותו  המהווה האלקי בכח חוצבו במקור למעלה לעלות
לגמרי  הראשון ממהותו תחלה לצאת צריך ליש מאין
לעלות  יוכל ואז וכל מכל לגמרי היש בטול בבחי'
נחצב  שמשם האלקי העליון בשרשו ולידבק וליכלל
הישות  בבחי' עדיין הוא אם אבל ליש. מאין ונתהווה
לעלות  לו א"א כלל ממציאותו בטול בלי הנפרד שלו
בכל  שירה שאו' וירח כשמש הגלגלים גם (וכמו כלל.
וירח  שמש הללוהו צבאיו כל הללוהו כמ"ש יום.
כו'. והמים השמים שמי הללוהו אור כוכבי כל הללוהו
החומר  מן ועולה שמופשט דצורה הבטול בחי' והיינו
בהשתחוא' שירה שאומר השמש גלגל כנפש שלו
גשמית  בהשתחוא' שלו החומ' יסובב וממילא רוחנית

יב) י, (יהושע דום בגבעון שמש בענין במ"א וכמ"ש
כו'). השמש חומר עמד וממילא שירה לומר שפסק
מלמעלה  המשכה להיות שא"א לפי הוא הענין ושרש
תחלה  לאין הראשון היש בטול בבחי' כ"א מאין מחדש
שבארץ. הצומח מכח צמיחה בכל רואים שאנו וכמו
דחטה  הגשם צומח להיות הרוחני מאין הנמשך שזהו
לאין  והיה בארץ הנזרע הגרעין ברקבון כ"א שא"א
ונכלל  ועלה הרוחני צורתו שנפסד אחר דהיינו ממש.
לעפר  והי' החטה של וחומר הצומח דכח הרוחני באין
להצמיח  חדשה המשכה הצומח כח מן יומשך אז ממש
הרוחני  מאין הרבה גרעינים שהן חדשה בריאה בחטה
היה  ולא נרקב הנזרע הגרעין היה לא אם אבל ליש
בו  ושוכן נמשך היה לא לגמרי שלו מישות מופשט
לפי  כלום ממנו יצמח ולא הצומח כח של הרוחני האין
המהות  בבטול כ"א זו חדשה התהוות להיות שא"א
להיות  שא"א מקום בכל הכלל שזהו הראשון דיש
בריאה  הוולד בהתהוות (וכמו"כ כו'. מיש יש התהוות
וסרחון  בהפסד כ"א א"א הגשמית בטפה מאין חדשה
ברחם  נקלט שלה רוחניות אז תחלה הטפה של הגשם
לפי  כו') ימים ג' לאחר בארץ החטה כקליטת הנוק'

מכח  בא' זו צריך שחטה ליש מאין מכבר הצומח
אז  לאין מיש הראשון ומהותה מציאותה כח שיבוטל
שאנו  זו וכדוגמא כו'. מאין חדש וחיות אור  תקבל
לחדש  מלמעלה שבא העליונה ושפע אור בכל רואים
מהות  בטול בחי' תחלה שיהי' צריך ליש מאין הבריא'
והחיות  יד) א, (יחזקאל דכתיב במלאכים כמו הראשון
יחזור  ובטול בהסתלקות הרצוא שע"י ושוב. רצוא
שאו' השירה ענין שזהו חדש. אור להם ויומשך

כנ"ל: יום בכל המלאכים
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ÔÈÚ‰Â'ר ל"ט, ר"פ לך לך במד"ר משרז"ל ע"פ יובן
תורק  שמן טובי' שמניך לריח פתח ברכי'
של  לצלוחית דומה אבינו אברהם הי' למה אר"ב שמך,
פתיל  צמיד מוקפת מ"כ) מור, (שמן אפופילסימון
שהיתה  כיון נודף ריחו הי' ולא בזוית ומונחת
לאברהם  הקב"ה אמר כך נודף, ריחו הי' מיטלטלת
מתגדל  ושמך למקום ממקום עצמך טלטל אבינו
הברכה  בחי' כמו"כ ממשיך שעי"ז כנ"ל והיינו בעולם.
משמע  וכן ממקומו. ה' כבוד ברוך בחי' וההמשכה
וקחו  משכו ד"א א' קל"ד פי"ז בא פ' במד"ר בהדיא
וכן  י"ו), (משלי לה' משפט ומאזני פלס הה"ד כו'
ואהרן  משה שנא' כאחת שוין ושמואל משה מצינו
וראה  בא צ"ט), (תילים שמו בקוראי ושמואל בכהניו
בדין  הקב"ה אמר כך למה כו' לשמואל משה בין כמה
אבל  כו' יושב הי' משה האדם, עם בא אני ובצדקה
והלך  שנא' כו' יצטערו שלא כדי כו' טורח הי' שמואל
שהי' משה הקב"ה אמר ז'), (ש"א בשנה שנה מדי
שהלך  שמואל אבל כו' אצלי יבא כו' במקום יושב
עמו  ומדבר הולך אני אותם ודן בעיירות ישראל אצל
שע"י  הרי לה'. משפט ומאזני פלס שנא' מה לקיים
מלמעלה  כמו"כ נמשך שמואל של והטלטול ההליכה
והו"ע  בתוככם, והתהלכתי ע"ד כו', הולך אני בחי'
סעיף  ה' אות ובמאו"א בממכ"ע. מסוכ"ע ההמשכה
מיתוק  והיינו כו' הזווג אל כינוי הליכה פי' בסופו יו"ד
טלטל  דאברם לך לך הו"ע ועד"ז בחסדי', הגבורות
דשינוי  אפ"ל לכן לבנים סימן אבות ומעשה כו', עצמך

האדם של ה'מקום כבוד ברוך בחי' המשכת גורם
ממקומו.

מקום  ושינוי שכ', י"ט סי' ח"א הרשב"א בתשו' [וע'
החטא  על שאפי' שמפרש יעו"ש הכפרה, מדרכי הוא
דברי  היא והיא עליו, תכפר שגלותו שכ' מכפרת
יבא  עי"ז איך השכל אל קירב שהחא"ג רק  החא"ג
בו  הי' לא שאברם מאברם א"ע ילמד ולא לתשובה
שהי' השני טעם הרשב"א כמ"ש מזל כ"א (וי"ל חטא
כמ"ש  לא"א הראשון הנסיון הי' וזה מ"ת קודם אז
לך  שקלאו דפוס ע"א דמ"ג במד"ר וע' וירא, הבחיי
גם  שייך אפשר לכן יצחק, עקידת גבי וא' כאן א' ב"פ
שא"ל  ממה לזה ראי' וכעין המזל, תחת שהי' אברם על
שלשרי  והראי' שלך), מאצטגנינות צא אח"כ הקב"ה
שמה  שנשתנה עד שתוליד מקומה שינוי פעל לא
שזהו  שכ' והרשב"א לתשו'. יבא ועי"ז השי"ת, בציווי

ממקומו  שגלותו ששב, לאחר כוונתו הכפרה מדרכי
בא  מקום שינוי שע"י י"ל וא"כ עליו. מכפר הראשון
אינם  גמורים צדיקים עומדי' שבעת"ש מקום לבחי'
וע' הרבה. גבוה היותר מקום בחי' שזהו לעמוד, יכולי'
זח"ג  וע' מקום, בחי' ב' ענין ע"א דר"ז ויקהל בזח"ב
ומי  ע"פ ועמ"ש ובע"ת, צדיקי' בענין ע"ב די"ו ויקרא

ג')]. ך"ד (תילים קדשו במקום יקום
'ÚÂ,ופ"ה פ"ד אבי"ע שער הוא ט"ז שער בפרד"ס

השכינה  התלבשות דוגמת מקום שינוי י"ל ולכן
וע' כרבו. להיות לעבד דיו וא"כ החול, בימי במט"ט
ת"ח  מה מפני סע"ב דקמ"ה חביות פרק בשבת בגמ'
הנ"ל. ע"ד י"ל במקומן, שאינן לפי מצויינין שבבבל
מ"ד  ר"פ תשא פ' במד"ר ממ"ש עוד להעיר ויש
והיא  במק"א אותה ושותלין ממקומה אותה עוקרין
אא"כ  יש מיש להיות שא"א ע"ד וזהו כו', משבחת
קודם  הלבנה שתחשך וכמו תחלה, אין לבחי' יבא
בד"ה  ויקהל פ' בת"א וע' מהשמש. חדש אור שתקבל
לה  משתאה והאיש ד"ה ובסידור תרומה מאתכם קחו
עי"ז  אין לבחי' שתבא כו' לך לך ע"י לכן מחריש,
ואעשך  ע"פ במקומו ברבות כמ"ש חדשה, ברי' ואעשך

חדשה. ברי' אותך עושה שאני גדול לגוי
'ÚÂ דר"ה מוסף בענין ך"ט ס"פ אמור ברבות כה"ג

והקרבתם, נא' מוספים ובשאר ועשיתם בו שנא'
כאשר  כי כמ"ש חדשה, ברי' נעשיתם היום כאלו
שנז' עושה, אני אשר החדשה והארץ החדשי' השמי'

ברי' שהן לפי עשייה ל' על בהם שקאי והיינו חדשה,
אנו  שע"ז התחי') לאחר (או לע"ל שיהי' העבודה
רצונך, כמצות כו' לפניך נעשה ושם במוספי' אומרי'
השמי' וכתי' השמי', כספר ונגולו כתי' הנ"ל שע"ד
גשמיים  וארץ שמי' יהי' שלא החדשה והארץ החדשי'
בפ"ע, ודבר יש להיות ה' כבוד ומסתירים המעלימי'
עשן  סיני והר כמ"ש ב"ה אוא"ס נמשך דבר בכל שהרי
נמשך  ששם מקום בחי' עולם נפש, שנה עולם כולו
שנה  בבחי' וכן אתי, מקום הנה כמ"ש אוא"ס בחי'
הוא  הכל ועתיד הוה עבר ימלוך מלך מלך זמן בחי'
החיים  וכל א"ס הארת יש בנפש וכן כו', א"ס בבחי'
מג"ע  למעלה ג"ע ויש ותחתון העליון וג"ע סלה יודוך
ולעתיד  כו', עילוי אחר בעילוי ותכלית קץ אין עד
בעין  עין אזי שבו וגסות וחומריות העולם כשיזדכך
המצות  בעשיית העבודה שלמות יהי' ואז כו' יראו
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c"agרמד i`iyp epizeax zxezn

‰ÓÂ וזאת ע"פ י"ג פ' שמיני פ' ברבות שארז"ל
ולויתן  בהמות כל שמעון ב"ר יודן א"ר הבהמה,
חידוש  כו' תורה הקב"ה אמר כהנא בר אבין א"ר כו'
ישקני  ע"פ רש"י כמ"ש ע"ז הכוונה תצא, מאתי תורה
עליהם  עוד להופיע מאתו ומובטחים פיהו מנשיקות
פניו  ומחלים צפונותי' ומסתר טעמי' סוד להם לבאר

לנו  שיתגלו פיהו, מנשיקות ישקני וזהו דברו, לקיים
טעם  בהתגלות יבא מו"ס היינו הפנימיות תורה טעמי
שהתענוג  הוי' על תתענג אז ועז"נ הרצון, של וענג
אכן  מאתנו ונסתר בהעלם הוא וכעת הוי', מש' גבוה
הטעם  יהי' מו"ס של והתענוג הטעם כשיתגלה אז

הוי'. על והתענוג

(b"lx ,jl jl t"y) .c"qa

enewnn 'd ceak jexa 'ek myd iepiye mewn iepiy oipr

•
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz jynd - mixn`nd xtq

Ù"ÚÂ דהנה יצחק, תולדות ואלה מ"ש יובן הנ"ל
ויצא  ע"פ הפסיקתא בשם הביא הרמ"א
דהנה  ואומר נדות, הדם את ששאב אדמוני הראשון
מהם  שיפסוק צ"ל הי' התו' את יקבלו שישראל בכדי
פסקה  כו' שעמדו ישראל וכמא' הנחה"ק זוהמת
הכנה  עשו שהם בהאבות זה הי' ובתחלה כו', זוהמתן
רב  חלק נמרק בהנסיונות שנתנסה ע"י דאאע"ה למ"ת
תחלה  צ"ל הי' יצחק את להוליד ובכדי הנחש, מזוהמת
וכמא' והפסולת, הסיגים מאתו נפרדו שבזה ישמעאל
הפסולת  הפרדת בבחי' יצא ישמעאל ממנו יצא אברהם
לה  להיות חדל צ"ל הי' ובשרה במ"א, וכמ"ש כו'
וע"כ  כו', הנחש מזוהמת הוא נדות דדם כנשים אורח
והקצת  כו', שחדל לאחר דוקא יצחק לידת צ"ל הי'

ד  המירוק צ"ל הי' בו שנשארו וגם סיגים כו', עקדה
וגם  כו', הפסולת והפרדת יציאת בבחי' עשו ממנו יצא
נקי  יעקב יצא ואז כו', מרבקה הנדות דם את שאב
דכמו  הראשונו' על מוסיף ואלה וזהו כו'. ומזוכך
כמו"כ  יצחק, בשביל ישמעאל ממנו יצא שבאברהם
ומזוכך  נקי שיהי' יעקב בשביל עשו ממנו יצא ביצחק
גילוי  עי"ז שיהי' הוא התורה שענין דלהיות והענין כו'.
הי' כנ"ל ב"ה אוא"ס עצמו' דבחי' הגילוי שזהו ד"ע
למנצח  ד"ה בלק"ת מ"ש וע"ד כו', זוהמתן פסקה צ"ל
צ"ל  דא"ק יסוד בחי' גילוי שיהי' דבכדי השמינית על
וכמ"ש  כו', בפריעה הדק עור וגם הערלה העברת
שכ"ז  מפני ליכא עלמא בהאי מצוה שכר בענין במ"א
המצות  אור דעצם הגילוי אא"ל הנוגה מציאו' שיש
כו' מוסיף ואלה וזהו כו'. חרוב וחד יהי' כאשר כ"א
כו', דתו' הגילוי שיהי' בכדי הפסולת הפרדת שצ"ל
ויקם  וכמ"ש התו' בחי' שהוא יעקב בשביל שהוא וזהו
דתולדותיהן  יצחק תולדות ואלה וזהו כו', ביעקב עדות
צ"ל  התו' התגלו' שיהי' ובכדי ומע"ט תו' הן ש"צ

עינים  במאור והנה כו'. הפסולת הפרדת מוסיף ואלה
והיינו  הקדושה מקום ומרחיב שמוסיף מוסיף ואלה פי'
ביטול  הו"ע ד"ת דהרי ד"ת בבחי' שזהו הבירורי' ע"י
ועשו  יעקב שפרש"י וזהו כו', הבירור שזהו"ע היש
ישמעאל  על שמוסיף הוא דעשו בפרשה האמורים
ויעקב  כו', יעקב בשביל ג"כ שזהו הפסולת בהפרדת
ומרחיב  מוסיף שבזה למטה שמברר עקב י' בחי' הוא
אברהם  בן יצחק מ"ש ג"כ וזהו כו'. הקדושה מקום
ופחד  וכמ"ש היראה בחי' הוא יצחק דהנה כו', אברהם
יר"ת  ויר"ע יר"ת יראה בחי' ב' שיש וידוע כו', יצחק
בחי' הא' ב"פ יצחק וז"ש ד"ע, בחי' ויר"ע ד"ת בחי'
ויש  אה' בחי' הוא ואברהם כו', יר"ע בחי' והב' יר"ת
שבא  הוא דאה"ע ואה"ר, אה"ע מדרי' ב' ג"כ באה'
ואה"ר  כו', טו"ד שע"פ האה' שהוא החיוב השגת ע"י
כו', דאוא"ס ההפלאה וידיעת השלילה השגת ע"י באה
וזהו  ויר"ע, אה"ר ואח"כ ואה"ע יר"ת הוא והסדר
החיוב  וידיעת ד"ת והן ואה"ע יר"ת אברהם בן יצחק
ידיעת  שהן ויר"ע אה"ר יצחק את הוליד אברהם כו',
יצחק  תולדות ואלה וזהו כו'. ד"ע ובחי' השלילה
וגם  והפסולת הרע הפרדת צ"ל דתו' הגילוי שבשביל
והו"ע  הקדושה מקום ומרחיבים שמוסיפים הבירורים
אברהם  בן ויצחק כו', בפרשה האמורים ועשו יעקב
וידיעת  וד"ע ד"ת בחי' הן יצחק את הוליד ואברהם
דאצי', הספי' מגלים שכ"ז השלילה וידיעת החיוב
למטה  גם הגילוי נמשך התו' וע"י למע' הוא והגילוי

כו'.
.¯ÂˆÈ˜ דד"ת מהמושג ובא דד"ע זו ידיעה גם ויש

ושניהם  אין, הוא עצמות שלגבי מובן שמזה
ומצד  מציאות, ה"ז בהתהוות הרצון דמצד אמת
הוא  הצמצום מצד בהאור וכן כלא, ה"ז העצמות
ובפרטיות  כלא, הוא הדביקות ומצד מציאות בבחי'
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רמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

אוא"ס  מצד וכן האור, ופנימיות האור בחיצוניות הוא
וזהו  הפנימיות, מבחי' וד"ע חיצוניות, מבחי' ד"ת
אל  כבוד וזהו ד"ע, נהורא והדר ד"ת חשוכא ברישא
בחי' שמגלים וזהו ד"ע, בחי' ומגלים ומספרים ד"ת

יצחק, תולדות ואלה מ"ש יובן ובזה הבל"ג. אוא"ס
ובמ"ע  הפסולת, הפרדת צ"ל ד"ע התורה דבשביל
אברהם  ב"פ ג"כ וזהו דד"ת הבירורים היינו שמרחיב

וד"ע. ד"ת יצחק וב"פ

b"xrz ,zeclez t"y .c"qa

•

1
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4

5

6

7

8

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

.a

éðôì'ידים 'נטילת שנקרא מה הידיים, את לרחוץ צריך .11האכילה

והאופן  מהשינה, קמים כאשר שחרית, ידיים נטילת הוא אחד אופן אופנים. שני יש ידים בנטילת
לסעודה. ידיים נטילת הוא השני

בהם  עשו ולא נקיים להיות שצריכים המים כשרות גם האופנים, בשני שווה הידיים שנטילת אף
שווה  הידיים, את להקיף צריכים המים שבו האופן וכן האופנים, בשני שווה הברכה נוסח גם מלאכה,

לסעודה. ידים ונטילת שחרית ידים נטילת בין חילוקים יש זאת בכל ידיים, נטילת של האופנים בשני

הקימה  עם שחרית ידיים בנטילת המים ששפיכת הידיים, על המים שפיכת באופן הוא אחד חילוק
מעבירים  הימנית, ביד המים כלי את לוקחים לסירוגין. יד כל על פעמים שלוש להיות צריכה מהשינה
בדילוג. פעמים שלוש עושים וכך השמאלית, היד על ואחרֿכך הימנית היד על המים את ושופכים לשמאלית 

המים  כלי את לוקחים כסדרן. אלא בסירוגין לא אבל פעמים, שלוש היא לסעודה הידיים נטילת גם
פעמים  שלוש ואחרֿכך רצופות פעמים שלוש הימנית היד את ונוטלים לשמאלית ומעבירים הימנית ביד
את  ולברך הידיים שתי את להרים ביד, יד לשפשף יש רטובות, הידיים בעוד ואז, השמאלית, היד את

ידיים". נטילת "על הברכה

ממקומות  וביציאה משינה כשמתעוררים או בבוקר הן ידים, נטילת של התקנה ענין מהו להבין: צריך
לסעודה? הנטילה והן נקיים, לא

שנטילת  לסעודה? ידים ונטילת כו' שחרית ידים נטילת בין החילוק ומה ידיים לרחוץ בכלל מדוע
וגם  הימנית, ביד המים של הכלי את לקחת יש האופנים ובשני בסירוגין, לא כסדרן, היא לסעודה הידים

השמאלית. את ואחרֿכך הימנית היד את תחילה לרחוץ צריך

ידים", "שטיפת או ידים" "רחיצת ולא ידים" "נטילת בשם נקראת הרחיצה מדוע להבין: צריך גם
שמשמעו  ידים" "נטילת הביטוי מאשר הידים ניקוי של הפעולה לתיאור מתאימים היותר ביטויים שהם

הידיים. ורחיצת ניקוי רק אלא אינו

(11.21 .1 ע' חב"ד – המנהגים ספר קסב. קנט. ד. סימן או"ח אדה"ז, שו"ע ראה זה בכל



c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

כלי  שהוא בארמית, 'נטלא' המילה כמו מתפרשת היא וכן הרמה, או לקיחה משמעה 'נטילה' המילה
רו  שממנו הידיים.המים את חצים

הפעולה  את מתארים אינם עדיין – המים וכלי הרמה לקיחה, – הללו הפירושים שלושת כל
היטב? ומובנים מתאימים שהם "שטיפה", או "רחיצה" כמו והפשוטה הנכונה

היא  הכוונה כי שאף בהכרח ידים", "נטילת בנוסח היא ידים ושטיפת רחיצת על שהברכה מכך
"על  לא וכן  ידים" רחיצת "על ולא ידים" נטילת "על רק הוא הברכה נוסח זאת ובכל שטיפה, או לרחיצה
אלא  מספיקות, לא עדיין רחיצתן, ואפילו הידים ששטיפת היא בכך שהכוונה מלמד הדבר ידים", שטיפת

נטילה. בדרך יהיה הרחיצה שאופן הוא העיקר

בדרך  הוא רחיצה של אחד אופן הידים: ורחיצת בשטיפת שונים אופנים שני – הדבר משמעות
הרמה. בדרך הוא הרחיצה של השני והאופן לקיחה,

המקבל, תוך לו ושיהיה שלם להיות צריך המים שכלי – מנטלא להיות צריכה הידים נטילת כן, כמו
גברא  בכוח להיות צריכה המים ברֿדעת.12ושפיכת של בכוחו כלומר, ,

.øåöé÷ החילוק הסעודה. לפני ב) משינה. בקימה או בבוקר א) ידים: בנטילת אופנים שני מבאר
פירושים: שלושה יש לנטילה כסדרן. הוא ולסעודה בסירוגין הוא וכו' בבוקר הרחיצה. באופן הוא העיקרי
או  ידים" "שטיפת ולא ידים" "נטילת הברכה בנוסח הכוונה מה א) שואל: וכליֿמים. להגביה, לקחת,
של  כוחֿגברא נחוץ מדוע ג) קיבולת? ובעל שלם להיות שעליו הכלי חשיבות היא מה ב) ידים"? "רחיצת

ברֿדעת?

.b

úåëìä בנפש בעבודה ישנם הענינים וכל שבתורה, בגליא ומסודרת ערוכה הלכה הן ידים נטילת
שבתורה. בגליא ההלכה של והנשמה הפנימיות שהם האדם

ישן" ובין ער בין מזיד ובין שוגג בין לעולם מועד ש"אדם הן פסוקות הן"13הלכות עסקניות .14ו"ידים

אדם  הדרגה – לעולם" מועד שהוא15"אדם היא, האדם חילוק בתפקיד ללא תמיד, למעשיו אחראי
ישן. או ער אם במזיד, או בשוגג אם

יש  הידים לאצבעות ופעילות. עסקניות שהן היא הידים שתכונת הכוונה – הן" עסקניות "ידים
לכלוך. מתקבץ הצפרנים ותחת צפרנים,

הקדוש  בצפרנים.16הזוהר אחיזה יש לקליפות – אחידן" "בטופרהא אומר

בצפרנים. אחיזה תהיה לא שלקליפות הוא, הידים– –רחיצת ידים נטילת ענין

כאשר  ובפרט לקליפות, אחיזה מקום שם להיות יכול לכן מצומצמת, חיות היא בצפרנים החיות
מועלת. לא ידים נטילת גם ואז לקליפות, חיות הוא הלכלוך שאז לכלוך, שם מתקבץ

נקיות. הצפרנים כאשר רק נוטלים לסעודה, ידים ונטילת בבוקר, ידים נטילת
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רמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

של  הפעולה באופן החילוקים אחד שזהו צפרנים, יש ולמידות מידות, הן ידים הדברים: משמעות
ומידות. שכל

באהבה  הן נמצא, שהאדם מידה באיזו ודוקרות. קורעות מידות ואילו ובמתינות, בהגיון מבאר השכל
ובלהט. בדוקרנות בא הכל בשנאה, והן

ידים. בנטילת הכוונה זו

מים  שלהן,17לשפוך והלוהטות הדוקרניות מהתכונות המידות את לנקות כדי – ׂשכל הכוונה –
השכל. השפעת תחת יהיו שהמידות

אופנים: בשני קיימת המידות רחיצת

מהחושך  שבאה הרעה מהרוח הידים את לנקות היא שכוונתה שחרית, ידים נטילת הוא אחד אופן
העולם. הנהגות של

לפי  האחרת, המידה את מעט הזו, המידה את מעט לנקות לאט, לאט בסירוגין, הוא זה רחיצה אופן
המידות. כל את ומנקים שרוחצים עד הסדר,

לסעודה. ידים נטילת הוא השני האופן

זה  כאן המידות. את לקדש אלא הרע את ולהסיר לנקות אינו הנטילה ענין כי כסדרן, הדבר כאן
המידות. התכללות הוא והשפשוף כסדרן להיות צריך

אחת. מידה להיות צריכות המידות כל בקדושה

הן  ואז השכל, השפעת תחת להיות צריכות המידות כל די. לא היראה במידת או האהבה במידת
האדם. מעלת שלימות היא שאז לטובה, זו על זו משפיעות הן מעורבות, כולן

ה' אוהב היה אבינו כתוב 18אברהם העקידה ניסיון לאחר עלֿידי "עתה19. אתה". אלקים ירא כי ידעתי
היראה  מידת של לשלימות אבינו אברהם הגיע העקידה את 20ניסיון מביאה ויראה אהבה התכללות ,

האדם. של ביותר הגדולה השלימות

לתקן  איך האופנים שני את להשמיענו ידים", נטילת  "על הוא הידים רחיצת על הברכה נוסח לכן
המידות: את

הנחות  לפי מהנהגה הנובעת מהחשיכה הנעשית הרעה הרוח העברת שענינה שחרית, ידים נטילת
העולם; הנחות של והרגילות הטבעיות המידות את לקחת – פירושה העולם,

קדש" ידיכם "שאו שכתוב כמו המידות, את להרים – פירושה לסעודה, ידים .21נטילת

הכלי  שלם, בכלי להיות וצריכים התורה עלֿפי כשרים להיות צריכים הידים את רוחצים בהם המים
ברֿדעת: אדם של בכוחו הידים על המים את לשפוך ומוכרחים תוך לו להיות צריך

שכלי  פנימי, תוך עם המוחין, שלימות של אלקי שכל להיות צריך המידות את ומעלה המטהר השכל
בעבודה. נוגע האלקית ההשגה
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אדמו"ר].17) כ"ק [הערת ד יח, במשלי לדוגמה
ח.18) מא, פרשה רבה, בראשית יח. כב, ישעיהו
יח.19) כב, וירא

(20.73 ע' לעיל וראה ע"ב). (קיט, יג הקודש אגרת
ב.21) קלד, תהלים
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של  בתוקף כלומר, גברא, בכוח להיות צריכה ההעלאה, באופן והן הטהרה באופן הן שהרחיצה, אף
המוחין. שלימות הוא הדעת מוח אשר הדעת, מוח מצד להיות צריך התוקף זאת עם – אלקית השגה

על  המשפיעים המוחין שלימות אדם". של "שולחנו דוקא וכעת מכפר, היה המזבח הבית שבזמן זהו
עליו. מכפר המידות

.øåöé÷ ההלכה של הנשמה שהם אלקית, בעבודה קיימים ידים נטילת של הדינים פרטי שכל מבאר
מקום  הן הצפרנים מידות. – ידים עסקניות". ו"ידים מועד" "אדם ההלכות את מבאר שבתורה. בגליא
את  להסיר כדי היא שחרית של ידים נטילת חיותם. הוא הצפרנים תחת והלכלוך הקליפות של האחיזה
כסדר. להיות צריך הקידוש – ולסעודה בסירוגין, הוא העבודה אופן לכן העולם. הנחות של הרעה הרוח

דוקא. אדם" של "שלחנו וזהו הדעת, ממוח שבא אלקי שכל – המים

[y"cz'd xii`] zen` yly ur gafnd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

•
w"dla d"yz'd - zegiyd xtq

¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ ·¯Ú
היום,‡. חצות אחרי וחצי שתים (בשעה

ברכה:) לקבל אנ"ש של הראשונה הקבוצה כשנכנסה
אמיתית  תשובה התעוררות ויתן השי"ת יעזור
השי"ת  יתן להבא. על טובה וקבלה העבר על בחרטה
ומתוקה  טובה שנה טובה, חתימה וגמר חתימה

וברוחניות. בגשמיות
שעות:) כמה עבור אחרי – השניה (לקבוצה

שמים" מלכות עול "קבלת התיבות ואחרי כנ"ל,
השנה. כל על שמים מלכות עול קבלת הוסיף:

יכלו ·. שלא מאנ"ש כמה נתאספו ערב  (לפנות
לקבל  להיכנס ורצו מקודם, להיכנס שונות מסיבות

להם:) למסור אדמו"ר כ"ק וביקש ברכה,
או  זמני את חוסך שאני זה אין אפשר. אי כעת
אאמו"ר  כ"ק מהוד שמעתי אלא בריאותי, את
זו  שעה לרבים. מתאימה איננה זו ששעה הרה"ק,
– והם לרבים, ולא ולמקורבים, הבית לבני שייכת

של  במחשבה נכללים – להיכנס הרוצים על הכוונה
כל  שתתקיימנה השי"ת ויעזור הקודמות, הקבוצות

הברכות.
בחדרו,‚. התפלל אדמו"ר כ"ק המנהגים:

שלקחו  אלו לחדרו נכנסו המקום" דעת "על לאמירת
הסמוך  הכנסת לבית יצאו כך אחר והחזן, הס"ת
כ"ק  לחדר והדלת נדרי", "כל אמר והחזן לחדרו
שחרית  תפילת התחלת מעט. פתוחה הייתה אדמו"ר
בחדרו  – התורה קריאת בערך. וחצי שמונה בשעה
ספרי־תורה  שני  נשמות' ל'הזכרת אדמו"ר. כ"ק של
אדמו"ר. כ"ק ומשמאל מימין הקריאה שולחן על
של  חיים' ב'עץ בידו אחז נשמות' 'הזכרת בעת
לא  מוסף תפילת לסיים ציווה שמימינו. הספר־תורה
תפילת  של התורה קריאת וחצי. שלש משעה יאוחר
יונה'. ל'מפטיר עלה אדמו"ר. כ"ק בחדר – מנחה

יין. על בעצמו הבדיל מעריב, תפילת אחרי

d"yz'd ,xetik mei axr
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yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

dlecbe dxez ± g"w wxt

שהיה  מי משה, ר' של נכדתו לאה, ודבורה משריי, העילוי יצחק, יוסף ר' והכלה, החתן
אצלו  היו וגדולה שתורה זה יהודי מנהיג על פרטים לדעת מאד מעוניינים היו פוזנא, קהלת ראש
מקופל  היה יהודית היסטוריה של שלם פרק במינסק. לגור עבר זקנתו לעת אשר אחד, במקום

משפחתו. אבות ושל משה  ר' של ותולדותיו באישיותו
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היהודי  העולם כל מפראג. מהר"ל של נכדֿנכדו היותו על נוסף עצמי, יחוס משה לר' לו היה
שמים. שם שקידש כמי הרבות זכויותיו את  הכיר זמן אותו של

צרות  צרורות. צרות הקתוליות בארצות היהודים סבלו כן, לפני ואף המהר"ל, מתקופת עוד
המקומיים, ובכמרים במושלים רבה במידה גם היו וקשורות ברומא, מהאפיפיורים נבעו אלו

יהודים. היו שבהם ובעיירות בערים במדינות,

מכן  לאחר נאלץ ומדוע פנאטיים, קתולים מאותם משה ר' של סבלו על מושג לקבל כדי
היהודים  של הכללי המצב את ולהכיר קודם דורות כמה לחזור אנו צריכים פוזנא, את לעזוב

בפעם. פעם מידי עליהם גוזרים ברומא האפיפיורים שהיו לגזירות נתונים שהיו

חסותו. שבמדינות היהודים כל על גירוש גזירת החמישי פיוס האפיפיור גזר שכ"ט בשנת
להישאר. יהודים הורשו ובאנקונה ברומא רק

לחזור  ליהודים הרשה הוא לאפיפיור, ה13ֿ גריגורי נתמנה של"ב בשנת מותו לאחר
המצוות. ושמירת התורה לימוד בתחום כבידות גזירות גזר לכן אך הקודמים, מגוריהם למקומות 
הכמרים  נאומי את לשמוע וחגים בשבתות לבוא היהודים שעל הגזירה קשה היתה במיוחד

לכך. שנועדו מיוחדים במקומות

יהודים  לאלץ כדי שונות תחבולות המציא כיסאו, על גריגורי ישב בהן השנים 12 במשך
בשביל  במיוחד קשה היה  הדבר להתנצר. לשכנעם יקל זו בדרך כי תקוה מתוך לכמרים, להאזין 
הכמרים. מן להתחמק יכלו לא המספרי מיעוטם שמחמת והכפרים, הקטנות בעיירות היהודים

לבוא  היהודים שעל הגזירה ביצוע על כלֿכך עמדו לא גריגורי לאחר שבאו האפיפיורים
ולספר  היהודים בין אל לבוא חופשית יד לכמרים נתנו מאידך אך הכמרים, להטפות ולהאזין

הנוצרים.להם  של אידיהם בימי בנאומיֿשמד מרבים היו במיוחד ונפלאותיו, הנוצרי על

מפעם  לארגן המדינות בכל הכמרים בכירי על לפיה חדשה, פקודה מהוותיקן הגיעה לפתע
גדולה  בסכנה כרוכים היו אלה ויכוחים היהודים. לבין הכנסייה נציגי בין פומביים ויכוחים לפעם

ממש. נפשות בסכנת אף קרובות ולעיתים ליהודים,

המושלים  ובטיב באופי תלוי היה זה כל היהודים. את לענות כדי אלו ויכוחים ניצלו הכמרים
השונים. והכמרים

משה  ר' כיהן בה בתקופה – פוזנא בגלילות הקתולית הכנסייה של הראשי הכומר
החיים. את משה לר' ממרר והיה כמשמעו, פשוטו צוררֿיהודים, היה – כראשֿהקהל

איזור. אותו על שמשל מקסימיליאן הנסיך של הכוונתו לפי היו בפוזנא שאורגנו הויכוחים
להחזיק  יוכל לא משה שר' כך לידי שהביאו והסתות, מרושעות לעלילות עילה שימשו הויכוחים

בקהילה. מתפקידו להתפטר נאלץ והוא מעמד,

למדנים. יהיו שבניהם והתאמצו שאפו יהודיה וכל בלמדניה, זמן באותו השתבחה פוזנא

משה, בנו, את חינך העיר, כראב"ד שכיהן משה, ר' של אביו לייב, יהודה רבי הגאון גם
שבהם. הגדולים הישיבות לראשי דווקא מסרו לישיבה, הכניסו וכאשר המלמדים, טובי ביד

גילו. בני כל על ועלה בלימודיו מאד משה ר' הצליח המצוינים בכישרונותיו
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הדעת. וישוב מתינות בפקחות, רבות, במעלות משה ר' ניחן בכלל

כאשר  אפילו בכה. לא ומעולם התרגז, לא מעולם מבוגר, כאדם התנהג רך ילד בהיותו עוד
להתלונן  נהג לא גם הוא ילדים. של כדרכם ולהתלונן לבכות בא לא משחקיו כדי תוך נפצע

לב. תשומת דרש ולא בטן כאבי או ראש כאבי על תכופות

שבאיטליה, לפדובה נשלח בתורה כרסו ומילא בגר כאשר ל"חדר". נשלח שלש בן בהיותו
הוא  אחד, רגע אפילו  ביטל לא  הזמן כל משך כלליים. לימודים של וגם  תורה  של מרכז שהיתה

חול. בלימודי להבדיל, או, קודש בלימודי תמיד עסוק היה

שונים. מדעים וכן תורה, ללמוד הפסיק לא במסחר, לעסוק החל כאשר נישואיו, לאחר גם

ולקרוא  לדבר ידע כן ההיסטוריה. לימוד את וכן הטבע מדעי את משה ר' חיבב במיוחד
שמואל, ר' מסבו, ולטינית. יוונית גרמנית, איטלקית, צרפתית, – ביניהן רבות, שפות שוטף באופן

זהב. ובצורפות בתכשיטים ומומחיות הבחנה חוש ירש מהר"ל, של נכדו

שונו  לארצות נסיעות משה ר' ערך מסחרו בספריות לצורך ביקר הגיע שאליו מקום בכל ת.
בכל  לקשור הצליח שלו השפות ידיעת בגלל בהן. שהיו עתיקים כתביֿיד על ועבר המקומיות,

טובים. קשרים מקום

כל  לקנות נהג עצמו והוא כלליים. וספרים תורניים ספרים הרבה משה ר' ירש וסבו מאביו
והעשירות. הגדולות לאחת ספרייתו הפכה כך חדשים, ספרים הזמן

יהודי  על שלהם והדיכוי הלחץ פעולות את הגבירו הקתוליים שהכמרים לאחר תע"ה, בשנת
משפחתו, בני עם התייעצות לאחר יותר, ומאוחר הקהילה, כראש ממשרתו כזכור, התפטר, פוזנא,

מפוזנא. לגמרי לעקור החליט 

ר' כי נאמר המקום. את לעזוב מתכונן הוא כי איש של דעתו על יעלה שלא נזהר משה ר'
למדינה  רכושו את בהדרגה להעביר התכוון למעשה אך מסחר, בענייני חדשה לנסיעה יוצא משה

אחריו. יבואו משפחתו בני כאשר משפחתו. כל עבור קבוע מנוחה מקום לחפש ואז אחרת,

סכום  על נוסף רב, ערך בעלי עתיקות דברי יהלומים, זהב, חפצי כלל משה ר' של רכושו
רבות. שנים סחר שעימם פריצים של חוב שטרי וכן במזומנים גדול

לחו"ל. מפוזנא וספריו רכושו את להעביר משה ר' הצליח שנה מחצי יותר של תקופה במשך
המהר"ל. צאצאי מקרוביו, רבים התגוררו שם לפראג, נסע תחלה

ואז  משפחתו בני אחריו באו יותר מאוחר שונות, למדינות בנסיעות מתעסק היה מפראג
במינסק. השתקעו דבר של ובסופו בפולין, לגור עברו

בתורה  נעוריו ימי את בילה שם אשר איטליה, בפדובה, משה ר' ביקר פראג את עזב כאשר
ניצל  זמנו רוב את הרי מסחר, ענייני לצורך בפדובה כעת היותו למרות כלליים. ולימודים

בלימוד. שם והתפלפל השונות בישיבותיה לויכוחים

לימוד  איטליה של היהודים למדניה בקרב להתפשט החל בפדובה, שהה עת נערותו ימי מאז
הקבלה. ללימוד חריף מתנגד היה משה ר' לכך, הסכים לא משה ר' בעוד הקבלה.
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רני c"ag i`iyp epizeax zxezn

לעצמו  הקדיש שם לרומא, שהגיע עד באיטליה, אחרות בערים לבקר משה ר' נסע מפדובה
היד. וכתבי הספרים עשירת  הוותיקן, בספריית ביקורים גם לערוך זמן

בעצמו  היה אשר הספריה מנהל על עז רושם משה ר' השאיר הספריה מנהל עם בהיכרותו
יותר. עוד אותו הרשימה יהודי הינו משה שר' העובדה מלומד,

היהודי  את להכיר חפצם הביעו מהם וכמה משה, ר' על לקרדינלים בהתפעלות סיפר הלה
כלליים. בלימודים והן התורה בלימוד הן גדול ידען שהינו שמעו אודותיו אשר המופלא ,

איתם  לקיים שיסכים בקשתם את הקרדינלים הביעו משה ר' עם היכרות שיחות כמה לאחר
וכן  בצלמים, מכוסים קירותיו אשר באולם להתקיים אמור היה והויכוח היות אך פומבי. ויכוח
בו  האולם שמכתלי והוא ראשון תנאי משה ר' הציב ליבם, על צלמים הם גם הקרדינלים ענדו
את  עצמם  מעל לחלוץ הקרדינלים על כן והפסלים. האיקונין יוסרו להתקיים הויכוח אמור

ביניהם. הויכוח שיתנהל בזמן הצלבים,

הרי  חוצפה? כזו זה ליהודי יש מאין הייתכן? הקרדינלים, של חמתם את העלתה זו דרישה
ואישיה. הכנסייה עלבון זה

על  עמד והוא משה ר' על רושם שום עשו לא אלו אך משה, ר' כלפי נשלחו שונים איומים
שלו.

לנהל  יוכל לא ולכן והצלבים, הפסלים את לכבד לו אסור ההלכה לפי כי להם, הסביר הוא
עיניו. נגד הם אלו צלמים כאשר חפשי ויכוח

משה. ר' לתנאי הסכמתם את הקרדינלים הביעו  חמתם ועל אפם על
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ycew zexb`

ù"ú ,øééà â"é ,ä"á

÷øàéåð

àâøù ø"äåî áåùçä ãéîìúä éãéãé

'éù ÷çöé

!äëøáå íåìù

ìëî òåîùì éúéðäð ,ïñéð â"ë íåéî åáúëî ìò äðòîá

,øòååàðàìôå ùéã÷ ïéðîá ç"àã úøæç úåã[å]à áåúëä

úåòéá÷ã ïéðòä ÷æçúé éë øæòé ú"éùäå ,ïñéð 'áã øãñäå

'éù ù"ðà úåãòåúäá ç"àã ãåîéìäå ììëá äøåúì íéúò

äâäðäå ù"øé éðéðò ìëá äáø úìòåú é"äæòá àéáéå ,èøôá

çåøáå íùâá äçåðîá åéäéù ú"éùä øæòéå .úåáåè úåãîá

.äáçøäá íúñðøô ú"éùä íäì ïéîæéå

ãñåîä úà áéçøäì åìãúùé é"äæòá äðä áúåëù éôë

ìëáå åæ íúãåáòá åçéìöéå íøæòá ú"éùä éäé ,ú"åçà

ç"àãáå äìâðá íéãåîéìä ÷åæéç éðéðòá åùòé øùà

áåè ìëá åëøáúé úàæ ììâáå ,íéãéñçä éëøãá äâäðäáå

.úåéðçåøáå úåéîùâá

áåè øãñá øãúñäì ú"éùä åì øæòé åðéðò úåã[å]à ìò

.çåøáå íùâá

õéååàáìòæ 'éù é"çø â"äøä åãåã éãéãé úåã[å]à ìò

æàå áúëù äîî ä÷úòä éì çìùéå åéìà áåúëéù éåàø

.äæá ä"éà åéìà áåúëà

ú"éùäå ,íðçîá ä"éà øãåñéù ñãøôá øúåé øåçáé

àòøæá íááì úà çîùéå äáçøäá íúñðøô íäì ïéîæé

.àîé÷å àéç

äî éë äæá éúøîà øáë úåáà ïâî øôñä øáã ìò

áúåëù äîå .àåä áåè éòáãë àåä ãåîéìä ÷ø íà ãîìéù

.òåîùî åðæà íèåà øîàð àã ïåâëá äðä øôåñîä úåã[å]à

úà íäì ãéâéå 'éù ù"ðà åðéãéãé íåìùá éðéâ àð ùåøôé

.ø"åâá íøæòá ú"éùä 'éäéù éúëøá

à"èéìù ø"åîãà ÷"ë íùá

øéëæî

fi jxk v"iixden w"b`
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ipyרנב ,oey`x - ak ,`k - xen` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øåîà úùøô
àëøåîàïåùàøàíéðäkä-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¡¬Ÿ¤©«Ÿ£¦−

ànhé-àì Lôðì íäìà zøîàå ïøäà éða§¥´©«£®Ÿ§¨«©§¨´£¥¤½§¤¬¤«Ÿ¦©−̈
:åénraáì-íà ékBnàì åéìà áøwä BøàL §©¨«¦ µ¦¦§¥½©¨−Ÿ¥¨®§¦´

:åéçàìe Bzáìe Bðáìå åéáàìeâBúçàìå §¨¦½§¦§¬§¦−§¨¦«§©«£Ÿ³
Léàì äúéä-àì øLà åéìà äáBøwä äìeúaä©§¨Æ©§¨´¥½̈£¤¬Ÿ¨«§−̈§¦®

:ànhé dìã:Blçäì åénra ìra ànhé àìä −̈¦©¨«¬Ÿ¦©−̈©´©§©®̈§¥−©«
áéúëäçø÷é-àìéø÷íLàøa äçø÷ eçø÷é-àì ¦§§ª³«Ÿ¦§§³¨§¨Æ§Ÿ½̈

eèøNé àì íøNááe eçlâé àì íð÷æ úàôe§©¬§¨−̈´Ÿ§©¥®¦̧§¨½̈¬Ÿ¦§§−
:úèøNåeìlçé àìå íäéäìàì eéäé íéLã÷ ¨¨«¤§¦³¦«§Æ¥´Ÿ¥¤½§´Ÿ§©§½

íäéäìà íçì ýåýé éMà-úà ék íäéäìà íL¥−¡«Ÿ¥¤®¦Á¤¦¥̧§Ÿ̈¹¤¯¤¡«Ÿ¥¤²
:Lã÷ eéäå íáéø÷î íä(éåì)æäììçå äðæ äMà ¥¬©§¦¦−§¨¬«Ÿ¤¦¨̧Ÿ¨³©«£¨¨Æ

eçwé àì dLéàî äLeøb äMàå eçwé àì́Ÿ¦½̈§¦¨²§¨¬¥«¦−̈´Ÿ¦®̈
:åéýìûì àeä Lã÷-ékçíçì-úà-ék BzLc÷å ¦«¨¬−¥«Ÿ¨«§¦̧©§½¦«¤¤¬¤

éäìàLBã÷ ék Cl-äéäé Lã÷ áéø÷î àeä E ¡Ÿ¤−´©§¦®¨Æ¦«§¤½̈¦´¨½
:íëLc÷î ýåýé éðàèìçú ék ïäk Léà úáe £¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«©Æ¦´Ÿ¥½¦¬¥¥−

çî àéä äéáà-úà úBðæì:óøOz Làa úìlñ ¦§®¤¨¦̧¨Æ¦´§©¤½¤¨¥−¦¨¥«
é| BLàø-ìr ÷öeé-øLà åéçàî ìBãbä ïäkäå§©Ÿ¥Á©¨¸¥«¤¹̈£¤©¬©Ÿ´

-úà Laìì Bãé-úà àlîe äçLnä ïîL¤³¤©¦§¨Æ¦¥´¤¨½¦§−¤
:íøôé àì åéãâáe òøôé àì BLàø-úà íéãâaä©§¨¦®¤ŸÆ´Ÿ¦§½̈§¨−̈¬Ÿ¦§«Ÿ

àéàì Bnàìe åéáàì àáé àì úî úLôð-ìk ìrå§©²¨©§¬Ÿ¥−´Ÿ¨®Ÿ§¨¦¬§¦−¬Ÿ
:ànhéáéúà ìlçé àìå àöé àì Lc÷nä-ïîe ¦©¨«¦©¦§¨Æ´Ÿ¥¥½§´Ÿ§©¥½¥−

åéìr åéäìà úçLî ïîL øæð ék åéäìà Lc÷î¦§©´¡Ÿ®̈¦¿Â¥¤¤´¤¦§©¯¡Ÿ¨²¨−̈
:ýåýé éðà(ìàøùé)âé:çwé äéìeúáá äMà àeäå £¦¬§Ÿ̈«§¾¦¨¬¦§¤−¨¦¨«

ãéçwé àì älà-úà äðæ äììçå äLeøâe äðîìà©§¨¨³§¨Æ©«£¨¨´Ÿ½̈¤¥−¤´Ÿ¦®̈
:äMà çwé åénrî äìeúa-íà ékåèìlçé-àìå ¦²¦§¨¬¥«©−̈¦©¬¦¨«§«Ÿ§©¥¬

:BLc÷î ýåýé éðà ék åénra Bòøæñ ©§−§©®̈¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'r f"kg zegiyÎihewl)

Ì‰Ï‡ z¯Ó‡Â . . ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆
ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï - z¯Ó‡Â ,¯BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

הֹוראה  ּומּכאן ואֹור, זהר לׁשֹון ּגם הּוא ְְְִִַַַָָָָֹ"להזהיר"

לעׂשֹות  הם צריכים הּקטּנים, על מׁשּפיעים הּגדֹולים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַׁשּכאׁשר

ּולמעט  ואֹור. זהר ׁשל ּדר מקרבת' - 'ימין ׁשל ּבאפן ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹזאת

לׁשֹון  ימּתק זה ּפי על ּדֹוחה'. - 'ׂשמאל ׁשל ּבדר ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבהׁשּפעה

לׁשֹון  הּוא 'ּדּבּור' ּכי "ּדּבר", ולא ואמרּת" "אמֹור.. ְְְֱִִֵַַַָָָָֹהּפסּוק

רּכה. לׁשֹון היא אמירה מהֿׁשאיןּֿכן ֲִִֵֵֶַַָָָָָקׁשה,

éðùæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæé-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥¬¤
äéäé øLà íúøãì Erøfî Léà øîàì ïøäà©«£−Ÿ¥®Ÿ¦´¦©§£º§«ŸŸÀ̈£¤̧¦«§¤¬

:åéäìà íçì áéø÷äì áø÷é àì íeî Báçéék Æ½´Ÿ¦§©½§©§¦−¤¬¤¡Ÿ¨«¦¬
Bà øer Léà áø÷é àì íeî Ba-øLà Léà-ìë̈¦²£¤¬−´Ÿ¦§®̈¦³¦¥Æ´

:reøN Bà íøç Bà çqôèéäéäé-øLà Léà Bà ¦¥½©¬¨ª−¬¨«©´¦½£¤¦«§¤¬
:ãé øáL Bà ìâø øáL BáëBà ÷ã-Bà ïaâ-Bà −¤´¤¨®¤−¤¬¤¨««¦¥´©½−

:CLà çBøî Bà úôlé Bà áøâ Bà Bðéra ìláz§©ª´§¥®³¨¨Æ´©¤½¤−§¬©¨«¤
àëéà-ìkàì ïäkä ïøäà òøfî íeî Ba-øLà L ¨¦º£¤´À¦¤̧©Æ©«£´Ÿ©Ÿ¥½´Ÿ

íçì úà Ba íeî ýåýé éMà-úà áéø÷äì Lbé¦©½§©§¦−¤¦¥´§Ÿ̈®´½¥µ¤´¤
:áéø÷äì Lbé àì åéäìàáëéLãwî åéäìà íçì ¡Ÿ½̈¬Ÿ¦©−§©§¦«¤´¤¡Ÿ½̈¦¨§¥−

:ìëàé íéLãwä-ïîe íéLãwäâë-ìà Cà ©¢¨¦®¦©¢¨¦−Ÿ¥«©´¤
íeî-ék Lbé àì çaænä-ìàå àáé àì úëøtä©¨¹Ÿ¤´Ÿ¨ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−¦´
ýåýé éðà ék éLc÷î-úà ìlçé àìå Ba®§³Ÿ§©¥Æ¤¦§¨©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷îãëåéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå §©§¨«©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨®̈
:ìàøNé éða-ìk-ìàåôáëàýåýé øaãéå §¤¨§¥−¦§¨¥«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàáåéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈
íL-úà eìlçé àìå ìàøNé-éðá éLãwî eøæpéå§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«¦§¨¥½§¬Ÿ§©§−¤¥´

:ýåýé éðà éì íéLc÷î íä øLà éLã÷âøîà ¨§¦®£¤̧¥¯©§¦¦²¦−£¦¬§Ÿ̈«¡´Ÿ
-ìkî áø÷é-øLà | Léà-ìk íëéúøãì íäìà£¥¤À§Ÿ¸Ÿ¥¤¹¨¦´£¤¦§©´¦¨
ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà íéLãwä-ìà íërøæ©§£¤À¤©¢¨¦Æ£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ
àåää Lôpä äúøëðå åéìr Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨®̈§¦§§º̈©¤¯¤©¦²

:ýåýé éðà éðôlîãàeäå ïøäà òøfî Léà Léà ¦§¨©−£¦¬§Ÿ̈«¦´¦º¦¤´©©«£ÀŸ§³
øäèé øLà ãr ìëàé àì íéLãwa áæ Bà reøö̈¸©Æ´½̈©¢¨¦Æ´ŸŸ©½©−£¤´¦§¨®
àöz-øLà Léà Bà Lôð-àîè-ìëa râpäå§©Ÿ¥̧©Æ§¨§¥¤½¤´¦½£¤¥¥¬

:òøæ-úáëL epnîäòbé øLà Léà-Bà-ìëa ¦¤−¦§©¨«©¦Æ£¤´¦©½§¨
Bì-àîèé øLà íãàá Bà Bì-àîèé øLà õøL¤−¤£¤´¦§¨®³§¨¨Æ£¤´¦§¨½

:Búàîè ìëìåäàîèå Ba-òbz øLà Lôð §−Ÿª§¨«¤µ¤£¤´¦©½§¨«§−̈
õçø-íà ék íéLãwä-ïî ìëàé àìå áørä-ãr©¨®̈¤§³ŸŸ©Æ¦©¢¨¦½¦²¦¨©¬

:íéna BøNaæìëàé øçàå øäèå LîMä àáe §¨−©¨«¦¨¬©¤−¤§¨¥®§©©ÆŸ©´
:àeä Bîçì ék íéLãwä-ïîçàì äôøèe äìáð ¦©¢¨¦½¦¬©§−«§¥¨¯§¥¨²¬Ÿ



רנג iriax ,iyily - bk - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé éðà dá-äàîèì ìëàéè-úà eøîLå Ÿ©−§¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«§¨«§´¤
ék Bá eúîe àèç åéìr eàNé-àìå ézøîLî¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬−¦´

:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçééìëàé-àì øæ-ìëå §©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«§¨−̈ŸŸ́©
:Lã÷ ìëàé-àì øéëNå ïäk áLBz Lã÷àéïäëå ®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«Ÿ¤§Ÿ¥À

ãéìéå Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©́©§½−Ÿ́©®¦¦´
:Bîçìá eìëàé íä Búéaáéäéäú ék ïäk-úáe ¥½¥−«Ÿ§¬§©§«©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−

:ìëàú àì íéLãwä úîeøúa àåä øæ Léàì§¦´¨®¦¾¦§©¬©¢¨¦−¬ŸŸ¥«
âéïéà òøæå äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk-úáe©Ÿ¥Á¦̧¦«§¤¹©§¨¨´§À̈§¤»©»¥´

äéáà íçlî äéøeòðk äéáà úéa-ìà äáLå dì̈¼§¨º̈¤¥³¨¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤¨¦−¨
:Ba ìëàé-àì øæ-ìëå ìëàzãéìëàé-ék Léàå Ÿ¥®§¨−̈Ÿ¬Ÿ©«§¦¾¦«Ÿ©¬

ïäkì ïúðå åéìr BúéLîç óñéå äââLa Lã÷−Ÿ¤¦§¨¨®§¨©³£¦«¦Æ¨½̈§¨©¬©Ÿ¥−
:Lãwä-úàåèìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå ¤©«Ÿ¤§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®

:ýåýéì eîéøé-øLà úàæèïår íúBà eàéOäå ¥¬£¤¨¦−©«Ÿ̈«§¦¦³¨Æ£´Ÿ
íìëàa äîLàýåýé éðà ék íäéLã÷-úà ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷îô §©§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'r f"g zegiyÎihewl)

Ì‰Ï‡ z¯Ó‡Â . . ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆

ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï - z¯Ó‡Â ,¯BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

ׁשּכאׁשר  ללּמדנּו ואֹור, זהר לׁשֹון ּגם הּוא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָֹ"להזהיר"

זהר  ׁשל ּתֹוספֹות נֹוספים הּקטּנים, על הּגדֹולים ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹמׁשּפיעים

עצמם. ּבּגדֹולים ְְִַַָָואֹור

éùéìùæé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåçéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥̧
zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øbä-ïîe ìûøNé úéaî Léà Léà íäìà£¥¤®¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´
íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é øLà ìûøNéa§¦§¨¥À£¤̧©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ
:äìòì ýåýéì eáéø÷é-øLà íúBáãð-ìëìe§¨¦§½̈£¤©§¦¬©«Ÿ̈−§Ÿ¨«

èé:íéfráe íéáNka ø÷aa øëæ íéîz íëðöøì¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈©§¨¦−¨«¦¦«
ëïBöøì àì-ék eáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−

:íëì äéäéàëíéîìL-çáæ áéø÷é-ék Léàå ¦«§¤¬¨¤«§¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ
ïàvá Bà ø÷aa äáãðì Bà øãð-àlôì ýåýéì©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ´¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ
:Ba-äéäé àì íeî-ìk ïBöøì äéäé íéîz̈¦³¦«§¤Æ§¨½¨−¬Ÿ¦«§¤«

áëáøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøer©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ
äMàå ýåýéì älà eáéø÷ú-àì úôlé Bà́©¤½¤«Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À

:ýåýéì çaænä-ìr íäî eðzú-àìâëäNå øBLå «Ÿ¦§¬¥¤²©©¦§¥−©©«Ÿ̈«§¬¨¤−
àì øãðìe Búà äNrz äáãð èeì÷å reøN̈´©§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½§¥−¤¬Ÿ

:äöøéãëàì úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe ¥«¨¤«¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ
:eNrú àì íëöøàáe ýåýéì eáéø÷úäëãiîe ©§¦−©«Ÿ̈®§©§§¤−¬Ÿ©«£«¦©´

-ìkî íëéäìà íçì-úà eáéø÷ú àì øëð-ïa¤¥À̈¬Ÿ©§¦²¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−¦¨
íeî íäa íúçLî ék älàeöøé àì ía ¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ´½̈¬Ÿ¥«¨−

:íëìñåë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæëøBL ¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ´
íéîé úráL äéäå ãìeé ék ær-Bà áNë-Bà¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−
ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà úçz©´©¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«¨¤¾§¨§©¬

:ýåýéì äMàçëàì Bða-úàå Búà äN-Bà øBLå ¦¤−©«Ÿ̈«§−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ
:ãçà íBéa eèçLúèëäãBz-çáæ eçaæú-éëå ¦§£−§¬¤¨«§¦«¦§§¬¤«©−̈

:eçaæz íëðöøì ýåýéìììëàé àeää íBia ©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«©³©Æ¥«¨¥½
:ýåýé éðà ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àì«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤£¦−§Ÿ̈«

àì:ýåýé éðà íúà íúéNrå éúåöî ízøîLe§©§¤Æ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«
áìCBúa ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà eìlçú àìå§³Ÿ§©§Æ¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−

ýåýé éðà ìûøNé éða:íëLc÷îâìàéöBnä §¥´¦§¨¥®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«©¦³
éðà íéýìûì íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−

:ýåýéô §Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(679 'r a"g zegiyÎihewl)

Ì‰Ï‡ z¯Ó‡Â . . ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆

ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï - z¯Ó‡Â ,¯BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

על  (ּבדעה) ּגדֹולים להזהיר הּתֹורה ּבאה מקֹומֹות ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבג'

ּבדם  ׁשטּופים יׂשראל ּבני ׁשהיּו אף - ּדם (ּבדעה): ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקטּנים

ּכיון  טֹוב, ּבחּנּו הׁשּתּדלּותי ּתֹועיל מה יאמר אל ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹלאכלֹו,

זאת  עֹוׂשה ׁשהאֹוכלם אף - ׁשקצים לּבֹו. ּבתאוֹות ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּמׁשקע

יׁש ּתקוה מה ולכאֹורה ּבהם, קצה נפׁשֹו ּגם ּכי להכעיס, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָרק

ּדבר  הּוא והּטהרה הּטמאה ענין - ּכהנים טמאת אליו. ְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָָָָֹֻֻּבדּבּור

יּוכל  אי המחּנ יאמר ּכן ואם ּבׂשכל, להסּבירֹו אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשאי

וכל  נֹואׁש, נאמר ׁשאל הּתֹורה הזהירה לכן זה? ענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלהסּביר

ּככל  להׁשּתּדל עליו מזהרים ׁשּיהיה, מי יהיה מּיׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאחד

הּיהדּות  נקּדת ּולעֹורר האמת ּדעת על להעמידֹו ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻהאפׁשרי

ּבֹו. ֲֶאׁשר

éòéáøâëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
ýåýé éãrBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½
íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−



iyingרנד - bk - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

:éãrBîâíBiáe äëàìî äNrz íéîé úLL «£¨«¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´
äëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBúaL úaL éréáMä©§¦¦À©©³©¨Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¨−̈

àåä úaL eNrú àììëa ýåýéì ´Ÿ©«£®©¨¬¦Æ©«Ÿ̈½§−Ÿ
:íëéúáLBîôãLã÷ éàø÷î ýåýé éãrBî älà «§«Ÿ¥¤«¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½¦§¨¥−®Ÿ¤

:íãrBîa íúà eàø÷z-øLàäïBLàøä Lãça £¤¦§§¬Ÿ−̈§«£¨«©´Ÿ¤¨«¦À
ïéa Lãçì øNr äraøàa:ýåýéì çñt íéaørä §©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´¨«©§¨®¦¤−©©«Ÿ̈«

åúBvnä âç äfä Lãçì íBé øNr äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−
:eìëàz úBvî íéîé úráL ýåýéìæíBia ©«Ÿ̈®¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«©Æ

úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î ïBLàøä̈«¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNrú àì äãárçýåýéì äMà ízáø÷äå £Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−

-ìk Lã÷-àø÷î éréáMä íBia íéîé úráL¦§©´¨¦®©³©§¦¦Æ¦§¨½Ÿ¤¨
:eNrú àì äãár úëàìîôèýåýé øaãéå §¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàézøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
íëì ïúð éðà øLà õøàä-ìà eàáú-ék íäìà£¥¤½¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½
úéLàø øîò-úà íúàáäå døéö÷-úà ízøö÷e§©§¤−¤§¦¨®©«£¥¤¬¤²Ÿ¤¥¦¬

:ïäkä-ìà íëøéö÷àééðäåéðôì øîòä-úà ó §¦«§¤−¤©Ÿ¥«§¥¦¯¤¨²Ÿ¤¦§¥¬
:ïäkä epôéðé úaMä úøçnî íëðöøì ýåýé§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ©©½̈§¦¤−©Ÿ¥«

áéNák øîòä-úà íëôéðä íBéa íúéNrå©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤
:ýåýéì äìòì BúðL-ïa íéîzâééðL Búçðîe ¨¦¯¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«¦§¨Á§¥̧

ø ýåýéì äMà ïîMá äìeìa úìñ íéðøNrçé ¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬©«Ÿ̈−¥´©
ççéðáéúëäëñðåéø÷:ïéää úréáø ïéé Bkñðå ¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«

ãéíBiä íör-ãr eìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå§¤Á¤Á§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´
úwç íëéäìà ïaø÷-úà íëàéáä ãr äfä©¤½©µ£¦´£¤½¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³

:íëéúáLî ìëa íëéúøãì íìBòñ ¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
åèíëàéáä íBiî úaMä úøçnî íëì ízøôñe§©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´©©½̈¦Æ£¦´£¤½

úîéîz úBúaL òáL äôeðzä øîò-úà¤−Ÿ¤©§¨®¤¬©©¨−§¦¬Ÿ
:äðééäzæèúréáMä úaMä úøçnî ãr ¦«§¤«¨©´¦¨«¢©³©©¨Æ©§¦¦½

äLãç äçðî ízáø÷äå íBé íéMîç eøtñz¦§§−£¦¦´®§¦§©§¤²¦§¨¬£¨−̈
:ýåýéìæéeàéáz íëéúáLBnîäôeðz íçì | ©«Ÿ̈«¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤§À̈

õîç äðééäz úìñ íéðøNr éðL íézL§©̧¦Æ§¥´¤§Ÿ¦½´Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−
:ýåýéì íéøeka äðéôàzçé-ìr ízáø÷äå ¥«¨¤®¨¦¦−©«Ÿ̈«§¦§©§¤´©

øôe äðL éða íîéîz íéNák úráL íçlä©¤À¤¦§©̧§¨¦³§¦¦Æ§¥´¨½̈©¯

ýåýéì äìò eéäé íéðL íìéàå ãçà ø÷a-ïa¤¨¨²¤−̈§¥¦´§¨®¦¦«§³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½
:ýåýéì ççéð-çéø äMà íäékñðå íúçðîe¦§¨¨Æ§¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

èéíúéNråéðLe úàhçì ãçà íéfr-øérN ©«£¦¤²§¦«¦¦¬¤−̈§©®̈§¥¯
:íéîìL çáæì äðL éða íéNáëëéðäå| ïäkä ó §¨¦²§¥¬¨−̈§¤¬©§¨¦«§¥¦´©Ÿ¥´

ýåýé éðôì äôeðz íéøkaä íçì ìr íúàŸ¿̈©Á¤̧¤©¦ª¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ïäkì ýåýéì eéäé Lã÷ íéNák éðL-ìr©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«

àëLã÷-àø÷î äfä íBiä | íöra íúàø÷e§¨¤º§¤´¤©´©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ
úwç eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®ª©¬

:íëéúøãì íëéúáLBî-ìëa íìBòáëíëøö÷áe ¨²§¨«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«§ª§§¤º
ì íëöøà øéö÷-úàEøö÷a EãN úàt älëú-à ¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³¨«§Æ§ª§¤½

íúà áærz øbìå éðrì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ©«£´ŸŸ½̈
ýåýé éðà:íëéäìàô £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'r l"g zegiyÎihewl)

ÏÎÏ Ba¯˜ ·È¯˜È ¯L‡ . . Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ LÈ‡ LÈ‡ƒƒƒ≈ƒ¿»≈¬∆«¿ƒ»¿»¿»

Ì˙B·„ ÏÎÏe Ì‰È¯„(יח (כב, ƒ¿≈∆¿»ƒ¿»

˙B·„e ÌÈ¯„ ÌÈ¯„BpL ,ÌÈÈBb‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - LÈ‡ LÈ‡ƒƒ¿«∆«ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿»

Ï‡¯NÈk('ה פס' (רש"י ¿ƒ¿»≈

לׁשּתף  ׁשאסּור היא ההלכה הּמקּדׁש, ּבית לבנין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבנֹוגע

והּסּבה  הּבית. לבנּית ּבּתרּומֹות לא ואף הּבית, ּבבנּית ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָֹּגֹויים

יׂשראל  ּבבני הּׁשכינה הׁשראת לׁשם נֹועד הּמקּדׁש ּבית ,ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָלכ

להקרבת  ּבנֹוגע מהֿׁשאיןּֿכן ּבזה. חלק לּגֹויים ואין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבלבד,

וטעם  קרּבנֹות. ּולהביא להׁשּתּתף הּגֹויים ּכל יכֹולים ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָקרּבנֹות,

נקּבע  - הּקרּבנֹות את מקריבים ׁשעליו - הּמזּבח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּדבר,

חז"ל  ׁשאמרּו ּכמֹו העֹולם, ּבריאת מּתחּלת ועֹומד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמקֹומֹו

קרּבנֹותיהם  קרּבנֹות, ׁשם והקריב הראׁשֹון אדם נברא ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָׁשּׁשם

ׁשם. הקריב מהּתבה ּכׁשּיצא נח וגם ׁשם, היּו והבל קין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשל

יכֹולים  ונח, אדם ׁשל צאצאיהם העֹולם אּמֹות ׁשאר ּגם ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלכן

קרּבנֹות. ׁשם ְְְִַָָָלהקריב

éùéîçâë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãëøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
ãçàa éréáMä Lãça øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´
-àø÷î äreøz ïBøëæ ïBúaL íëì äéäé Lãçì©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈¦§¨

:Lã÷äëeNrú àì äãár úëàìî-ìk «Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®
:ýåýéì äMà ízáø÷äåñåëýåýé øaãéå §¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàæëéréáMä Lãçì øBNra Cà ¤¤¬¥«Ÿ©¿¤«¨´©ŸÁ¤Á©§¦¦̧
íëì äéäé Lã÷-àø÷î àeä íéøtkä íBé äfä©¤¹¯©¦ª¦´À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½



רנה iriay ,iyy - ck - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýéì äMà ízáø÷äå íëéúLôð-úà íúéprå§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®§¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«
çëék äfä íBiä íöra eNrú àì äëàìî-ìëå§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½§¤−¤©´©¤®¦´

ýåýé éðôì íëéìr øtëì àeä íéøtk íBé³¦ª¦Æ½§©¥´£¥¤½¦§¥−§Ÿ̈¬
:íëéäìàèëäprú-àì øLà Lôpä-ìë ék ¡«Ÿ¥¤«¦³¨©¤̧¤Æ£¤´«Ÿ§ª¤½

:äénrî äúøëðå äfä íBiä íöraìLôpä-ìëå §¤−¤©´©¤®§¦§§−̈¥«©¤«¨§¨©¤À¤
äfä íBiä íöra äëàìî-ìk äNrz øLà£¤³©«£¤Æ¨§¨½̈§¤−¤©´©¤®
:dnr áøwî àåää Lôpä-úà ézãáàäå§©«£©§¦²¤©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¨«

àìíëéúøãì íìBò úwç eNrú àì äëàìî-ìk̈§¨−̈´Ÿ©«£®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
:íëéúáLî ìëaáìàeä ïBúaL úaLíëì §−Ÿ«§«Ÿ¥¤«©©̧©¨¬Æ¨¤½

áøra Lãçì ärLúa íëéúLôð-úà íúéprå§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®§¦§¨³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
:íëzaL eúaLz áør-ãr áørîô ¥¤´¤©¤½¤¦§§−©©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã'r a"g h"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

(364

Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â(לב (כב, ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

ÈÓL Lc˜Â EÓˆÚ ¯ÒÓ(רש"י) ¿…«¿¿¿«≈¿ƒ

ליׂשראל" ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ּדבריו "מּגיד הּפסּוק ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹֻעל

לעׂשֹות", ליׂשראל אֹומר עֹוׂשה, ּׁשהּוא "מה חז"ל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָאֹומרים

על  ׁשּמצּוה הּמצוֹות את ּבעצמֹו מקּים ׁשהּקּב"ה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּדהינּו

נפׁש': 'מסירת ּבמצות ּבענינֹו, מצינּו כן ּכמֹו לעׂשֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל

הּקּב"ה  ׁשל ׁשמֹו את מֹוחקים סֹוטה, אּׁשה מׁשקים ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָּכאׁשר

להׁשּכין  ּכדי נפׁשֹו, את מֹוסר - ּכביכֹול - הּקּב"ה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּמים.

יׂשראל. ּבבני לאּׁשה איׁש ּבין ְְְִִִִֵֵֵָָָׁשלֹום

éùùâì:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãìøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
íBé øNr äMîça øîàì ìûøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À
íéîé úráL úBkqä âç äfä éréáMä Lãçì©³Ÿ¤©§¦¦Æ©¤½©¯©ª²¦§©¬¨¦−

:ýåýéìäì-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia ©«Ÿ̈«©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨
:eNrú àì äãár úëàìîåìíéîé úráL §¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«¦§©´¨¦½

Lã÷-àø÷î éðéîMä íBia ýåýéì äMà eáéø÷z©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿¦§¨ŸÁ¤Á
äéäéàåä úøör ýåýéì äMà ízáø÷äå íëì ¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ£¤¤́¦½

:eNrú àì äãár úëàìî-ìkæìéãrBî älà ¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«¥µ¤«£¥´
áéø÷äì Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤§©§¦¸
íBé-øác íéëñðe çáæ äçðîe äìò ýåýéì äMà¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¯¦§¨²¤¬©§¨¦−§©¬

:BîBéaçìíëéúBðzî ãálîe ýåýé úúaL ãálî §«¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´©§«¥¤À
øLà íëéúáãð-ìk ãálîe íëéøãð-ìk ãálîe¦§©³¨¦§¥¤Æ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½£¤¬

:ýåýéì eðzzèìLãçì íBé øNr äMîça Cà ¦§−©«Ÿ̈«©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤
ebçz õøàä úàeáz-úà íëtñàa éréáMä©§¦¦À§¨§§¤Æ¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ
ïBúaL ïBLàøä íBia íéîé úráL ýåýé-âç-úà¤©§Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³¨«¦Æ©¨½

íBiáe:ïBúaL éðéîMäîíBia íëì ízç÷ìe ©¬©§¦¦−©¨«§©§¤̧¨¤¹©´
øãä õr éøt ïBLàøäðrå íéøîz útkó ¨«¦À§¦¸¥³¨¨Æ©´Ÿ§¨¦½©«£©¬

ýåýé éðôì ízçîNe ìçð-éáørå úár-õr¥«¨−Ÿ§©§¥¨®©§©§¤À¦§¥²§Ÿ̈¬
:íéîé úráL íëéäìààîýåýéì âç Búà íúbçå ¡«Ÿ¥¤−¦§©¬¨¦«§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½

Lãça íëéúøãì íìBò úwç äðMa íéîé úráL¦§©¬¨¦−©¨®̈ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤
Mä:Búà ebçz éréááîúráL eáLz úkqa ©§¦¦−¨¬ŸŸ«©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´

:úkqa eáLé ìàøNéa çøæàä-ìk íéîéâîïrîì ¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½¥«§−©ª«Ÿ§©»©»
éða-úà ézáLBä úBkqá ék íëéúøã eòãé¥«§´Ÿ«Ÿ¥¤¼¦´©ªÀ©̧§¦Æ¤§¥´
ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà éàéöBäa ìàøNé¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§®̈¦£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìàãîéða-ìà ýåýé éãrî-úà äLî øaãéå ¡«Ÿ¥¤«©§©¥´¤½¤«Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−
:ìàøNéô ¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'r g"kg zegiyÎihewl)

Ïk ,ÌÎÏ ‰È‰È L„˜ ‡¯˜Ó ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa Ì˙‡¯˜e¿»∆¿∆∆««∆ƒ¿»…∆ƒ¿∆»∆»
eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ(כא (כג, ¿∆∆¬…»…«¬

הּׁשבּועֹות  ּבחג רק לֹו, הּמיחדת הּמצוה את יׁש חג ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּבכל

לקׁשר  ּבּטּוי יׁש חג ּבכל הּדבר, וטעם מיחדת. מצוה ׁשּום ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאין

מבּטאים  הּזה הּקׁשר ואת יׂשראל, ּובני הּקּב"ה ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמסּים

ּבין  הּקׁשר עצם את מבּטא הּׁשבּועֹות חג מסּימת. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּבמצוה

ואת  יׂשראל, ּבבני הּקּב"ה ׁשל ּבחירתֹו - יׂשראל לבני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקּב"ה

ּבׁשּום  זאת ּולצּיר לבּטא אפׁשר אי יׂשראל ּבבני הּבחירה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעצם

מיחדת. מצוה אין הּׁשבּועֹות ּבחג לכן מגּדרת. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻמצוה

éòéáùãëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©º
éìà eç÷éå ìûøNé éða-úàæ úéæ ïîL Eúéúk C ¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤©¬¦²̈¨¦−
:ãéîz øð úìräì øBànìâúãrä úëøôì õeçî ©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹

ø÷a-ãr áørî ïøäà Búà Cøré ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥À©«£ŸÁŸ¸©«£¹Ÿ¥¤¯¤©²Ÿ¤
:íëéúøãì íìBò úwç ãéîz ýåýé éðôìãìr ¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«©µ

ýåýé éðôì úBøpä-úà Cøré äøähä äøðnä©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½©«£−Ÿ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−
:ãéîzôäíézL dúà úéôàå úìñ zç÷ìå ¨¦«§¨«©§¨´½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈§¥¬

:úçàä älçä äéäé íéðøNr éðL úBlç äøNr¤§¥−©®§¥Æ¤§Ÿ¦½¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«
åìr úëørnä LL úBëørî íézL íúBà zîNå§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−¥´©©«£¨®¤©²

:ýåýé éðôì øähä ïçìMäæúëørnä-ìr zúðå ©ª§¨¬©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨«©¨¬©©©«£¤−¤



xihtnרנו - ck - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

ýåýéì äMà äøkæàì íçlì äúéäå äkæ äðáì: §Ÿ¨´©¨®§¨«§¨³©¤̧¤Æ§©§¨½̈¦¤−©«Ÿ̈«
çýåýé éðôì epëøré úaMä íBéa úaMä íBéa§¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²¦§¥¬§Ÿ̈−

:íìBò úéøa ìûøNé-éða úàî ãéîzèäúéäå ¨¦®¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«§¨«§¨Æ
Lã÷ ék Lã÷ íB÷îa eäìëàå åéðáìe ïøäàì§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿ŸÁ¤Á

:íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷ñéàöiå ¨«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«©¥¥Æ
CBúa éøöî Léà-ïa àeäå úéìàøNé äMà-ïa¤¦¨´¦§§¥¦½§Æ¤¦´¦§¦½§−
Léàå úéìàøNiä ïa äðçna eöpiå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤µ©¦§§¥¦½§¦−

:éìàøNiäàé-úà úéìàøNiä äMàä-ïa áwiå ©¦§§¥¦«Â©¦ÂŸ¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤
Bnà íLå äLî-ìà Búà eàéáiå ìl÷éå íMä©¥Æ©§©¥½©¨¦¬Ÿ−¤¤®§¥¬¦²

:ïã-ähîì éøác-úa úéîìLáéøîLna eäçépiå §Ÿ¦¬©¦§¦−§©¥¨«©©¦ª−©¦§®̈
:ýåýé ét-ìr íäì Løôìôâéýåýé øaãéå ¦§¬¨¤−©¦¬§Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàãé-ìà ìl÷îä-úà àöBä ¤¤¬¥«Ÿ¥´¤©«§©¥À¤
íäéãé-úà íérîMä-ìë eëîñå äðçnì õeçî¦Æ©©«£¤½§¨«§¯¨©«Ÿ§¦²¤§¥¤−

:äãrä-ìk Búà eîâøå BLàø-ìråèéða-ìàå ©Ÿ®§¨«§¬Ÿ−¨¨«¥¨«§¤§¥¬
åéäìà ìl÷é-ék Léà Léà øîàì øaãz ìàøNé¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦¬¦²¦«§©¥¬¡Ÿ−̈

:Bàèç àNðåæèíBâø úîeé úBî ýåýé-íL á÷ðå §¨¨¬¤§«§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´½̈¨¬
íL Bá÷ða çøæàk øbk äãrä-ìk Bá-eîbøé¦§§−¨¨«¥¨®©¥Æ¨«¤§½̈§¨§¬¥−

:úîeéæé:úîeé úBî íãà Lôð-ìk äké ék Léàå ¨«§¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨¨®−¨«
çéLé äîäa-Lôð äkîe:Lôð úçz Lôð äpîl ©¥¬¤«¤§¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤
èéïk äNr øLàk Búéîra íeî ïzé-ék Léàå§¦¾¦«¦¥¬−©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−

:Bl äNréëïL ïér úçz ïér øáL úçz øáL ¥¨¬¤«¤ µ¤©´©¤½¤©µ¦©´©©½¦¥−
:Ba ïúpé ïk íãàa íeî ïzé øLàk ïL úçz©´©¥®©«£¤̧¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−¦¨¬¤«

àë:úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«
áëék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà ètLî¦§©³¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²

:íëéäìà ýåýé éðàâëéða-ìà äLî øaãéå £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§©¥´¤»¤§¥´
äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà eàéöBiå ìàøNé¦§¨¥¼©¦´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½
äeö øLàk eNr ìûøNé-éðáe ïáà Búà eîbøiå©¦§§¬Ÿ−®̈¤§¥«¦§¨¥´¨½©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýéttt §Ÿ̈−¤¤«
.ïîéñ ì"àéæåò ,íé÷åñô ã"ë÷

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 ãixe`ia t"r .163 'r f"g zegiyÎihewl)

(ynegd

BL‡¯ ÏÚ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÚÓM‰ Ïk eÎÓÒÂ(יד (כד, ¿»¿»«…¿ƒ∆¿≈∆«…
,E˙˙ÈÓa ÌÈLÚ e‡ ÔÈ‡Â ,EL‡¯a EÓc :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»¿¿…¿¿≈»∆¡»ƒ¿ƒ»¿

EÏ zÓ¯b ‰z‡L(רש"י) ∆«»»«¿»¿
- ההתראה הּוא מיתה, לחּיּוב ההכרחּיים הּתנאים ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָאחד

החטא, ּבׁשעת ּבֹו התרּו אּלאֿאםּֿכן מיתה חּיב אדם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

המקּלל  ּבמקרה מיתה. חּיב יהיה ּכ יעׂשה ׁשאם לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהֹודיעּו

לא  יׂשראל ּבני החטא ּבׁשעת ּכי התראה, להיֹות יכֹולה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹלא

את  להמית הּקּב"ה צּוה ואףֿעלּֿפיֿכן ענׁשֹו. את ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָידעּו

לֹומר  לּמקּלל, ּבנֹוגע נאמר "סמיכה" ּדין ּדוקא לכן ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהמקּלל.

ּומדּבר  מאחר - "ל ּגרמּת ׁשאּתה ,ּבמיתת נענׁשים אנּו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ"אין

הּׁשעה  הֹוראת ואּלּולא התראה, היתה לא ׁשּבֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבמקרה

מיתה. חּיב המקּלל היה לא ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּמיחדת

øéèôîàë:úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«
áëék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà ètLî¦§©³¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²

:íëéäìà ýåýé éðàâëéða-ìà äLî øaãéå £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§©¥´¤»¤§¥´
äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà eàéöBiå ìàøNé¦§¨¥¼©¦´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½
äeö øLàk eNr ìûøNé-éðáe ïáà Búà eîbøiå©¦§§¬Ÿ−¨®¤§¥«¦§¨¥´¨½©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýéttt §Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã.166 'r f"g zegiyÎihewl)ixe`ia t"r

(ynegd

‰„Ú‰ Ïk B˙‡ eÓ‚¯Â . . Ïl˜Ó‰ ˙‡ ‡ˆB‰(יד (כד, ≈∆«¿«≈¿»¿…»»≈»
‰„Ú‰ Ïk „ÓÚÓa - ‰„Ú‰ Ïk(רש"י) »»≈»¿«¬«»»≈»

ּבכ התחיל המקּלל ׁשל ׁשחטאֹו רׁש"י, ּבדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמצינּו

ׁשהיה  עלֿאף יׂשראל, מחנה ּבתֹו אהלֹו את להקים ְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשרצה

הּוא  מּדה: ּכנגד מּדה ענׁשֹו ּגם היה לכן מצרי". איׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ"ּבן

ּכּדין ׁשּלא אהלֹו את להקים להפCB˙aּבּקׁש ּובכ הּמחנה, ְֳִִִֵֶֶַָָֹ¿ְֲֲֶַַַָֹ

ּבסקילה נענׁש ּכ ועל - העדה" מ"ּכל לּמחנה,ıeÁÓלחלק ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָƒֲֶַַ
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דבריֿתורה) (אפילו לדבר מותר כיצד השאלה: נשאלת

למדנו  הרי הסעודה, יקדים 1בעת שמא בסעודה משיחין "אין
אותו  נפתח הקול ("כשיוצא סכנה" לידי ויבוא לוושט קנה
ומשתה  מאכל ומסתכן.. המאכל בו ונכנס הקנה פי שעל כובע

רש"י)? - הושט" דרך הולך

אמוראים: בכך נחלקו אמנם כי לומר ויש

בגמרא  בסעודתא;2נאמר יתבי הוי יצחק ורב נחמן "רב :
אדוני  (יאמר מילתא' מר 'לימא יצחק, לרב נחמן רב ליה אמר
משיחין  אין - יוחנן רבי אמר 'הכי ליה, אמר דברֿמה);

סכנה". לידי ויבא לוושט קנה יקדים שמא בסעודה

משיחין  ש"אין ידע לא נחמן רב וכי לתמוה, יש ולכאורה
בסעודה"?!

בשעת  לדבר שאסור סבר יצחק שרב מכיון ועוד: זאת
היה  מוכרח כי נאמר אם ואף שאמר? מה אמר כיצד הסעודה,
עליו  היה - משיחין" ש"אין הדין את נחמן לרב להשמיע
הטעם  את ואילו ההלכה, עצם את רק ולומר בדבריו לקצר

מכן! לאחר לדחות היה יכול וכו'") יקדים ("שמא לכך

ש"אין  ההלכה את ידע נחמן רב גם שבאמת לבאר, ונראה
היתה  מילתא" מר "לימא באומרו כוונתו בסעודה". משיחין
רב  שלדעת משום זאת תורה. לדברי אלא דברים, לסתם לא
ורק  אך חל הסכנה מפני בסעודה" משיחין ש"אין הדין נחמן
רב  סובר - בדבריֿתורה דבריֿתורה. על ולא חולין שיחת על

ומצלא" מגנא "תורה שכן לסכנה, לחוש אין - מפני 3נחמן
אפשרית. סכנה כל

ש"אין  הדין שטעם מכיון כי - יצחק רב לו השיב  כך על
לידי  ויבא לוושט קנה יקדים "שמא הוא, בסעודה" משיחין
כדוגמת  דבריֿתורה. על גם חלה זו שהלכה הרי - סכנה"

הגמרא  לא 4דברי מצוה "שומר כי שאף - מצוה עשיית לגבי
רע" דבר -5ידע בכלֿזאת נזוקין", אינן מצוה ו"שלוחי

שונה  מצוי, שההיזק (במקום שאני" הזיקא, דשכיח "היכא
רב  האריך לכן מצוה). לצורך לא אף להסתכן ואין הדבר
לוושט" קנה יקדים "שמא - לאיסור הטעם את והוסיף נחמן
הזיקא" "שכיח של הגדר חל זה שבמקרה להדגיש כדי -
לא  אפילו הסעודה, בשעת משיחין אין ולכן מצוי) (הנזק

בדבריֿתורה.

המגןֿאברהם  כתב אין 6להלכה, בדבריֿתורה שאף

עליו  אמרו שלא שולחן "כל כתב זאת ועם בסעודה, משיחין
שכוונתו  לומר וצריך מזבחיֿמתים". אכלו כאילו דבריֿתורה,

לאחריה  או האכילה קודם האליהוֿרבה 7היא, כדברי או
המשנהֿברורה  לדבר.8שהביא מותר לתבשיל תבשיל שבין

(225 עמ' לה, כרך (לקוטיֿשיחות,

ולא  יחדיו שאכלו ששלושה התנא, דברי את להבין יש
ביטול  הלוא - מזבחיֿמתים אכלו כאילו דבריֿתורה, אמרו
יותר  חמור עליו והעונש מאוד, חמור ענין הוא תורה

שלמדנו  וכפי מזבחיֿמתים") אכלו שאפשר 9(מ"כאילו "כל ,
עליו  נאמר עוסק" ואינו בתורה ואת 10לעסוק בזה ה' דבר "כי

תכרת"! הכרת - הפר מצותו

"שלושה  ואומרת, ממשיכה המשנה - גיסא ולאידך
של  משלחנו אכלו כאילו תורה דברי עליו ואמרו שאכלו..
 ֿ דברי אמירת בעבור השכר כל זהו האם להבין: וצריך מקום",

באיןֿערוך  ונעלה רב תורה לימוד על השכר והרי !11תורה,

יש  "כן הלשון את דוקא שלושה להבין מדוע שאכלו",
"שלושה"?

את לתאר באה לא משנתנו הענין: על השכר ביאור
את  להשמיענו אלא תורה, ביטול על העונש ואת תורה לימוד

לנו מעלת גודל אומרת האכילה. על והשפעתו הלימוד
עצמו  המאכל - דבריֿתורה עליו שנאמרו שולחן כי המשנה

מקום". של מ"שלחנו חלק נעשה

לפחות  השתתפו בסעודה אם רק קיימת זו מיוחדת מעלה
ובדוגמת  "זימון" לענין כמו קביעות; יש אז שכן "שלושה",
"חזקה"). זו הרי פעמים (בשלוש חזקה" הווי זימני "בתלת
על  גם ומשפיע פועל - "קביעות" בו שיש רוחני ענין כל
בזמן  "קביעות", של באופן שלומדים תורה לכן, הגשמיות.
מ"שלחנו  לחלק אותה ועושה האכילה את מעלה הסעודה,

מקום". של

נאמרו  לא האכילה קביעות בעת אם - גיסא ולאידך
מכיון  זאת מזבחיֿמתים". אכלו "כאילו זה הרי דבריֿתורה,

חיים" "תורת היא לכן 12שהתורה "חיות"; אין ובלעדיה
של  (היפוכה מתים" מ"זבחי כאכילה שכזו אכילה מוגדרת

חיים"). "תורת דבריֿתורה עמה שנאמרו אכילה

שלח) פרשת - תשכ"ח קודש (שיחות

ב.1) ה, א.3)שם.2)תענית כא, ב.4)סוטה ח, ה.5)פסחים ח, א.6)קהלת ס"ק קע סימן ֿ חיים ה"ערוך7)אורח שכתב כמו
שם. א.8)השלחן" ס"ק א.9)שם צט, לא.10)סנהדרין טו, א.11)שלח משנה פ"ו להלן לדוגמה שלום"12)ראה "שים ברכת

שמונהֿעשרה. בתפילת
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ycew zegiyn zecewp
דבריֿתורה) (אפילו לדבר מותר כיצד השאלה: נשאלת

למדנו  הרי הסעודה, יקדים 1בעת שמא בסעודה משיחין "אין
אותו  נפתח הקול ("כשיוצא סכנה" לידי ויבוא לוושט קנה
ומשתה  מאכל ומסתכן.. המאכל בו ונכנס הקנה פי שעל כובע

רש"י)? - הושט" דרך הולך

אמוראים: בכך נחלקו אמנם כי לומר ויש

בגמרא  בסעודתא;2נאמר יתבי הוי יצחק ורב נחמן "רב :
אדוני  (יאמר מילתא' מר 'לימא יצחק, לרב נחמן רב ליה אמר
משיחין  אין - יוחנן רבי אמר 'הכי ליה, אמר דברֿמה);

סכנה". לידי ויבא לוושט קנה יקדים שמא בסעודה

משיחין  ש"אין ידע לא נחמן רב וכי לתמוה, יש ולכאורה
בסעודה"?!

בשעת  לדבר שאסור סבר יצחק שרב מכיון ועוד: זאת
היה  מוכרח כי נאמר אם ואף שאמר? מה אמר כיצד הסעודה,
עליו  היה - משיחין" ש"אין הדין את נחמן לרב להשמיע
הטעם  את ואילו ההלכה, עצם את רק ולומר בדבריו לקצר

מכן! לאחר לדחות היה יכול וכו'") יקדים ("שמא לכך

ש"אין  ההלכה את ידע נחמן רב גם שבאמת לבאר, ונראה
היתה  מילתא" מר "לימא באומרו כוונתו בסעודה". משיחין
רב  שלדעת משום זאת תורה. לדברי אלא דברים, לסתם לא
ורק  אך חל הסכנה מפני בסעודה" משיחין ש"אין הדין נחמן
רב  סובר - בדבריֿתורה דבריֿתורה. על ולא חולין שיחת על

ומצלא" מגנא "תורה שכן לסכנה, לחוש אין - מפני 3נחמן
אפשרית. סכנה כל

ש"אין  הדין שטעם מכיון כי - יצחק רב לו השיב  כך על
לידי  ויבא לוושט קנה יקדים "שמא הוא, בסעודה" משיחין
כדוגמת  דבריֿתורה. על גם חלה זו שהלכה הרי - סכנה"

הגמרא  לא 4דברי מצוה "שומר כי שאף - מצוה עשיית לגבי
רע" דבר -5ידע בכלֿזאת נזוקין", אינן מצוה ו"שלוחי

שונה  מצוי, שההיזק (במקום שאני" הזיקא, דשכיח "היכא
רב  האריך לכן מצוה). לצורך לא אף להסתכן ואין הדבר
לוושט" קנה יקדים "שמא - לאיסור הטעם את והוסיף נחמן
הזיקא" "שכיח של הגדר חל זה שבמקרה להדגיש כדי -
לא  אפילו הסעודה, בשעת משיחין אין ולכן מצוי) (הנזק

בדבריֿתורה.

המגןֿאברהם  כתב אין 6להלכה, בדבריֿתורה שאף

עליו  אמרו שלא שולחן "כל כתב זאת ועם בסעודה, משיחין
שכוונתו  לומר וצריך מזבחיֿמתים". אכלו כאילו דבריֿתורה,

לאחריה  או האכילה קודם האליהוֿרבה 7היא, כדברי או
המשנהֿברורה  לדבר.8שהביא מותר לתבשיל תבשיל שבין

(225 עמ' לה, כרך (לקוטיֿשיחות,

ולא  יחדיו שאכלו ששלושה התנא, דברי את להבין יש
ביטול  הלוא - מזבחיֿמתים אכלו כאילו דבריֿתורה, אמרו
יותר  חמור עליו והעונש מאוד, חמור ענין הוא תורה

שלמדנו  וכפי מזבחיֿמתים") אכלו שאפשר 9(מ"כאילו "כל ,
עליו  נאמר עוסק" ואינו בתורה ואת 10לעסוק בזה ה' דבר "כי

תכרת"! הכרת - הפר מצותו

"שלושה  ואומרת, ממשיכה המשנה - גיסא ולאידך
של  משלחנו אכלו כאילו תורה דברי עליו ואמרו שאכלו..
 ֿ דברי אמירת בעבור השכר כל זהו האם להבין: וצריך מקום",

באיןֿערוך  ונעלה רב תורה לימוד על השכר והרי !11תורה,

יש  "כן הלשון את דוקא שלושה להבין מדוע שאכלו",
"שלושה"?

את לתאר באה לא משנתנו הענין: על השכר ביאור
את  להשמיענו אלא תורה, ביטול על העונש ואת תורה לימוד

לנו מעלת גודל אומרת האכילה. על והשפעתו הלימוד
עצמו  המאכל - דבריֿתורה עליו שנאמרו שולחן כי המשנה

מקום". של מ"שלחנו חלק נעשה

לפחות  השתתפו בסעודה אם רק קיימת זו מיוחדת מעלה
ובדוגמת  "זימון" לענין כמו קביעות; יש אז שכן "שלושה",
"חזקה"). זו הרי פעמים (בשלוש חזקה" הווי זימני "בתלת
על  גם ומשפיע פועל - "קביעות" בו שיש רוחני ענין כל
בזמן  "קביעות", של באופן שלומדים תורה לכן, הגשמיות.
מ"שלחנו  לחלק אותה ועושה האכילה את מעלה הסעודה,

מקום". של

נאמרו  לא האכילה קביעות בעת אם - גיסא ולאידך
מכיון  זאת מזבחיֿמתים". אכלו "כאילו זה הרי דבריֿתורה,

חיים" "תורת היא לכן 12שהתורה "חיות"; אין ובלעדיה
של  (היפוכה מתים" מ"זבחי כאכילה שכזו אכילה מוגדרת

חיים"). "תורת דבריֿתורה עמה שנאמרו אכילה

שלח) פרשת - תשכ"ח קודש (שיחות

ב.1) ה, א.3)שם.2)תענית כא, ב.4)סוטה ח, ה.5)פסחים ח, א.6)קהלת ס"ק קע סימן ֿ חיים ה"ערוך7)אורח שכתב כמו
שם. א.8)השלחן" ס"ק א.9)שם צט, לא.10)סנהדרין טו, א.11)שלח משנה פ"ו להלן לדוגמה שלום"12)ראה "שים ברכת

שמונהֿעשרה. בתפילת



לוח זמנים לשבוע פרשת אמור בכל העולם )בהר באה"ק( - בערים שונות בעולם רסב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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שאשאשאשאשאשאשא
05:5005:4608:3408:3109:1209:1010:2210:2013:1113:1119:2519:2919:5319:5719:0820:09באר שבע )ק(

05:4705:4208:3108:2809:1009:0710:2010:1813:1113:1119:3019:3419:5520:0019:0020:12חיפה )ק(

05:4805:4308:3208:2909:1009:0710:2010:1813:1013:1019:2919:3319:5219:5718:5320:08ירושלים )ק(

05:4905:4408:3308:3009:1109:0910:2110:2013:1113:1219:2619:3119:5519:5919:0820:11תל אביב )ק(

05:2505:1708:0908:0209:0609:0210:2310:2013:2813:2920:1820:2620:5721:0620:0721:23אוסטריה, וינה )ק(

07:0707:1209:0209:0409:4009:4210:3310:3512:4712:4617:2717:2217:5517:5017:0318:02אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:3305:2508:1808:1209:1109:0710:2710:2413:3013:3120:1520:2320:5221:0120:0421:16אוקראינה, אודסה )ק(

05:0004:5207:4407:3708:4108:3709:5709:5413:0213:0319:5119:5920:3020:3919:4020:56אוקראינה, דונייצק )ק(

05:1005:0107:5407:4608:5108:4710:0810:0513:1413:1420:0420:1220:4320:5219:5321:09אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

05:2905:2008:1208:0309:1409:0910:3110:2813:4013:4020:3520:4421:1621:2720:2521:45אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

05:2105:1208:0307:5509:0609:0110:2410:2013:3213:3320:2920:3721:1021:2020:1821:38אוקראינה, קייב )ק(

05:4305:4008:2508:2208:5908:5710:0710:0612:5212:5218:5518:5819:2119:2418:3819:35איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

06:0205:5408:4708:4109:3909:3510:5410:5113:5613:5720:4120:4821:1521:2320:2721:38איטליה, מילאנו )ק(

06:0706:0708:3708:3709:0709:0710:0910:0912:4112:4118:1418:1418:3718:3717:5618:46אקוואדור, קיטו )ח(

07:3507:4009:3409:3610:1110:1311:0511:0613:2013:2018:0618:0118:3318:2917:4318:40ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

08:3908:4510:2910:3111:0811:1112:0112:0314:1214:1218:4318:3719:1519:0918:2019:21ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:0005:5408:4608:4109:2909:2610:4210:4013:3813:3920:0720:1220:3820:4519:5320:58ארה״ב, בולטימור )ק(

05:4605:4008:3208:2709:1709:1410:3010:2813:2813:2819:5920:0520:3220:3819:4620:52ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:4605:4008:3208:2809:1809:1510:3110:2913:2813:2920:0020:0620:3220:3919:4720:52ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:1806:1209:0408:5909:5209:4811:0511:0314:0514:0520:4020:4621:1321:2020:2721:34ארה״ב, דטרויט )ק(

06:3306:2909:1709:1409:5409:5111:0311:0213:5213:5220:0420:0820:3120:3519:4820:46ארה״ב, האוסטון )ק(

05:5605:5108:4108:3809:2009:1810:3110:3013:2313:2319:4119:4620:1020:1519:2720:27ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:3906:3609:2109:1909:5609:5511:0511:0313:5113:5119:5619:5920:2220:2619:4120:36ארה״ב, מיאמי )ק(

05:4005:3408:2608:2209:1209:0910:2610:2413:2413:2419:5720:0320:2920:3619:4420:50ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:1106:0408:5708:5209:4209:3910:5510:5313:5213:5220:2320:2920:5521:0220:1021:15ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:3805:3108:2408:1909:1109:0710:2410:2213:2313:2319:5720:0320:3020:3719:4420:51ארה״ב, שיקגו )ק(

06:4606:4809:0509:0509:3609:3710:3510:3512:5912:5918:1218:0918:3618:3417:5218:43בוליביה, לה-פס )ח(

06:0305:5308:4408:3509:4909:4411:0711:0414:1714:1721:1621:2521:5822:0921:0622:28בלגיה, אנטוורפן )ק(

06:0405:5508:4608:3709:5009:4511:0811:0514:1714:1821:1521:2421:5722:0721:0422:26בלגיה, בריסל )ק(

06:3006:3308:4208:4309:1509:1610:1210:1312:3312:3317:4017:3718:0117:5817:1518:08ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:1706:2008:3008:3109:0209:0310:0010:0112:2112:2117:2517:2217:5017:4717:0417:57ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:2005:1008:0107:5109:0709:0210:2510:2213:3513:3620:3720:4621:1821:2920:2821:48בריטניה, לונדון )ק(

05:2105:1007:5707:4409:1109:0610:3110:2713:4413:4520:5121:0121:3721:4920:4522:10בריטניה, מנצ'סטר )ק(

05:2205:1208:0107:5009:1109:0610:3010:2613:4113:4220:4620:5621:2921:4020:3522:00גרמניה, ברלין )ק(

05:5005:4108:3208:2409:3409:2910:5210:4814:0014:0020:5521:0421:3621:4620:4422:04גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:3506:3808:4408:4509:1709:1910:1410:1512:3412:3417:3917:3617:5817:5517:1218:05דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0706:0408:4608:4509:1909:1810:2610:2513:0713:0719:0319:0619:2819:3118:4719:40הודו, מומבאי )ח(

06:0406:0108:4308:4109:1609:1410:2210:2113:0313:0318:5919:0119:2319:2618:4219:36הודו, פונה )ח(

05:1605:0808:0107:5408:5608:5210:1310:1013:1713:1820:0520:1320:4320:5219:5321:08הונגריה, בודפשט )ק(

04:5004:4407:3607:3108:2208:1809:3509:3312:3212:3319:0419:1019:3719:4418:5119:57טורקיה, איסטנבול )ח(

06:2206:1609:0709:0309:5009:4711:0211:0013:5713:5720:2220:2820:5320:5920:0921:12יוון, אתונה )ק(



רסג

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת אמור בכל העולם )בהר באה"ק( - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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שאשאשאשאשאשאשא
05:3905:3108:2408:1709:1809:1410:3410:3113:3813:3820:2420:3221:0221:1120:1321:27מולדובה, קישינב )ק(

06:0406:0108:4308:4109:1609:1510:2310:2213:0513:0519:0119:0419:2619:2918:4519:39מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:3307:4009:1409:1709:5710:0110:4810:5012:5612:5617:1817:1117:5217:4516:5417:58ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:1905:1508:0207:5908:3808:3609:4709:4512:3412:3418:4218:4519:0819:1218:2619:23נפאל, קטמנדו )ח(

05:0705:0107:5207:4808:3708:3409:5009:4712:4612:4619:1519:2119:4719:5419:0020:07סין, בייג'ין )ח(

06:5606:5609:2709:2609:5709:5610:5910:5913:3213:3119:0619:0619:2919:2918:4819:39סינגפור, סינגפור )ח(

04:5304:4307:3207:2208:4108:3610:0009:5613:1113:1120:1320:2320:5721:0820:0321:28פולין, ורשא )ק(

06:1606:1808:3808:3809:0809:0910:0910:0912:3512:3517:5317:5218:1718:1517:3418:25פרו, לימה )ח(

06:1806:1109:0408:5809:5609:5211:1111:0814:1414:1420:5721:0421:3321:4120:4521:57צרפת, ליאון )ק(

06:1906:1009:0308:5510:0109:5711:1811:1514:2414:2521:1821:2621:5622:0521:0522:22צרפת, פריז )ק(

05:4305:4308:1608:1508:4608:4609:5009:4912:2412:2418:0218:0318:2618:2617:4518:35קולומביה, בוגוטה )ח(

06:0005:5308:4608:4109:3509:3210:5010:4713:5013:5120:3120:3821:0321:1020:1621:25קנדה, טורונטו )ק(

05:3205:2508:1808:1209:1009:0610:2510:2213:2713:2820:1120:1820:4620:5419:5821:10קנדה, מונטריאול )ק(

05:4805:4308:3308:3009:1309:1110:2410:2213:1613:1719:3619:4120:0620:1119:2220:23קפריסין, לרנקה )ק(

05:0304:5107:3407:1408:5608:5010:1610:1313:3213:3320:4420:5521:3221:4520:3522:08רוסיה, ליובאוויטש )ח(

04:3204:2006:5806:2608:2708:2109:4809:4413:0613:0620:2520:3721:1221:2620:1321:50רוסיה, מוסקבה )ח(

04:5504:4707:3907:3308:3408:3009:5009:4712:5512:5519:4119:4920:1920:2819:3020:44רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:5905:5108:4408:3709:3909:3510:5510:5213:5914:0020:5120:5921:2421:3320:3521:50שוויץ, ציריך )ק(

05:5405:5208:3108:3009:0209:0110:0810:0712:4612:4618:3618:3719:0019:0118:1919:11תאילנד, בנגקוק )ח(



תפלת הדרךרסד

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנוּ  לֹום  ְלׁשָ ֵדנוּ  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה וְּלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנוּ ְלׁשָ

ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ יֵלנוּ  ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינוּ,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ וְּלַרֲחִמים  וְּלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינוּ,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
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