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הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(10 - 16 July 2022) י"א - י"ז תמוז תשפ"ב
שבוע פרשת פינחס - באה"ק



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a
laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl
d"kyz'd ,fenz b"iÎa"i z`xwl

הגאולה. חג ובברכת השנה בכל ולהמשיכן פעילות התוועדויות

שניאורסאהן  מנחם



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤
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הגאולה. חג ובברכת השנה בכל ולהמשיכן פעילות התוועדויות

שניאורסאהן  מנחם

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' תמוז, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

בתו  של  לקשוה"ת  טוב  מזל  בברכת  עיקר  ראשון  וראשון  מכתביו...  קבלתי  ובעתם  בנועם 
יסודי התורה  על  עד  עדי  ולבנין  ומוצלחת  ויתן השי"ת שיהי' בשעה טובה  שי'  ב"ג  עם  מרת... תחי' 

והמצוה כפי שהם מוארים במאור תורת החסידות.

ובתורת החסידות  כ"כ בהדרכת תורת החסידות  מורגל  אינו  וכיון שכנראה ממכתבו החתן 
עצמה, הנה בודאי תומ"י - נגש הוא וכן בתו תחי' למלאות ולהשלים ענין זה אשר כמובן יסוד הוא 
מהנעשה  לי  יכתוב  ובטח  הויז,  פרייליכע  לעבעדיקע  ווארימע  א  צו  באמת,  מאושרים  לחיים  בחיים 
בזה, אף שכנראה מבין שורות מכתבו עדיין לא שם לבו להתעסק בזה כראוי בה בשעה שטרוד ביותר 
בהכנות הגשמיות של החתונה, ואולי דבר אחד מתורץ בחבירו, כי מפני העלם והסתר הגשמיות אינה 
נראה הרוחניות עד שגם שוכחים ע"ז. והגע בעצמך אם טרוד כ"כ בהוצאות החופה ואביזרייהו שאין 
זה אלא ענין של יום אחד ורוב ההוצאות הוא מפני הרצון לנשיאות חן בעיני אדם, הרי עד כמה צריך 

להיות טרוד בהכנות הרוחניות שזה נוגע להזוג הצעיר למשך כל חייהם והאריכות בזה אך למותר...

סוף זמן קידוש לבנה: יום רביעי בערב, י"ד תמוז
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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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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
z˙ סלה קׁשט מּפני להתנֹוסס ּנס 1ּליראי, »«»ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹ

אדמֹו"ר  חמי מֹורי קדּוּׁשת ּכבֹוד ְְְִִִֵַַָּומביא

זה  ונדּפס רּוסיא למדינת (ׁשּׁשלח ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּבהּמאמר

נּסא 2עּתה) לדחלי יהבּתא הּתרּגּום, ּפירּוׁש ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָ

העבֹודה  על ׁשּקאי ּומבאר, כּו', ּביּה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָלאתנּסאה

(ׁשּניּתנת  ּדוקא נסיֹונֹות ּבעניני נפׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּדמסירת

ׁשל  ענין ּבהם לפעֹול ּכדי יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָלבני

האחרֹון 3הגּבהה  זה ּגלּות חלּוק ּובזה ,( ְֲֶֶַַָָָָָָ

והסּתרים  העלמֹות ריּבּוי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָמהּקֹודמים,

עצמֹו זה הּנה ּובאמת נסיֹונֹות. וריּבּוי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַּביֹותר

לכל  מלמעלה ׁשּניּתן והעֹוז הּכח על הֹוראה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹהּוא

יתרֹון  וזהּו ּבּנּסיֹון, לעמֹוד ׁשּיּוכל ואחד ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָאחד

מצרים  ּגלּות על אחרֹון ּבּגלּות ׁשּניּתן עֹוז ְֲִִִֶַַַַַַַָָֹהּכח

הּגלּיֹות  לכל ׁשֹורׁש מצרים 4(ׁשהיתה ּדבגלּות ,( ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻ

קׁשה 5ּכתיב  ּומעבֹודה רּוח מּקצר ּגֹו' ׁשמעּו ולא ְְְֲִִֵֶַָָָָֹֹ

אֹותם  ּבלּבלה רק ּדנסיֹונֹות ׁשהעבֹודה ְְְְְֲִִֶַַָָָָ(היינּו

והעֹוז  הּכח ניּתן זה, ּבגלּות ּכן ּׁשאין מה ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹכּו'),

ּבלבד. נסיֹונֹות רק הם ּכי האמת את ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָלהּכיר

לבאר  האלקי 6ּוממׁשי ׁשהּניצֹוץ הּוא ׁשהּנּסיֹון , ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּביֹותר  ונעלם מּוסּתר הּנּסיֹון 7הּוא ענין ּדהּנה, , ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָ

הּמתּבררים, ּגׁשמּיים ּדברים ׁשאר ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵַַָָָאינֹו

ידי  ׁשעל ּבהם ההתעּסקּות ידי על הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהּבירּור 
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ו.1) ס, אדמו"ר 2)תהלים מכ"ק והערות מ"מ (בתוספת לאור יצא – למדינתינו* תרצ"ג, תמוז די"ב ליראיך נתת ד"ה

תקלב  ע' תרצ"ג סה"מ ואילך, 289 ע' תשי"א בסה"מ לאח"ז ונדפס צג), (קונטרס זו שנה תמוז יבֿיג בקונטרס שליט"א)

3.203)ואילך. ע' תרפ"ט סה"מ קיג). ע' קה. ע' פר"ת (סה"מ פר"ת ליראיך נתת ד"ה לקוטי 4)ראה ד. פט"ז, ב"ר ראה

ובכ"מ. .107 ע' תש"ט רעט. ע' תרפ"ד סה"מ תצא. פ' להאריז"ל ט.5)תורה ו, קז).6)וארא (ע' שם פר"ת סה"מ גם ראה

ואילך). נ ע' תמוז סה"מ (תו"מ ד סעיף תשל"ו ליראיך נתת ד"ה ואילך. 94 ע' תש"ח ואילך. כב ע' ה'ש"ת .206 ע' תרפ"ט

ואילך).7) ב (קפה, בסופו להצ"צ בסהמ"צ וביאורו הנ"ל ד"ה ואילך). ב (יט, וביאורו אחרי ד"ה ראה פ' לקו"ת ראה

הקודמת. שבהערה מקומות

נסיונות, נפש, מסירת בענין שהוא המאמר, לתוכן נוספת הטעמה וזהו תמוז. יב◌ֿיג בימי אותו ללמוד לרוסיא היינו למדינתנו, ששלחו פירושו (*

הנ"ל). בקונטרס שליט"א אדמו"ר כ"ק (הערת וכו' בירורם אופן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תהילים: בספר נאמר
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במאמר, היא È‡wLהריי"צ שהכוונה ∆»≈
LÙ ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ ÏÚ«»¬»ƒ¿ƒ«∆∆
˙zÈpL) ‡˜Âc ˙BBÈÒ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»∆ƒ∆∆
מתוך  בניסיונות עמידה של זו עבודה

נפש È„kמסירות Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈
Ì‰a ÏBÚÙÏ ישראל ÔÈÚבבני ƒ¿»∆ƒ¿»
‰‰a‚‰ ÏL3 בניסיון העמידה כי ∆«¿»»

בניסיון, שעמד מי את ומנשאת מגביהה

"נס  כאן, ציון" ה"מצודת כפירוש

ענין  והוא וכלונס נס מלשון - להתנוסס

הגבוה" כנס והגבהה Ê·e‰הרמה ,(»∆
˜eÏÁ ושונה Ê‰נבדל ˙eÏb »»∆

ÌÈÓ„Bw‰Ó ÔB¯Á‡‰ מהגלויות »«¬≈«¿ƒ
זו, לגלות ¯ÈeaÈשקדמו Ba LiL∆≈ƒ

¯˙BÈa ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ על «¿»¿∆¿≈ƒ¿≈
שבקדושה  BBÈÒ˙דברים ÈeaÈ¯Â¿ƒƒ¿

ביותר  קשה ה' עבודת שבגללם

רבים. בניסיונות עמידה ומחייבת

BÓˆÚ ‰Ê ‰p‰ ˙Ó‡·e עצם ∆¡∆ƒ≈∆«¿
רבים, ניסיונות יש זו שבגלות העובדה

הקודמות, בגלויות מאשר ‰B¯‡‰יותר ‡e‰ הוכחהÊBÚ‰Â Ák‰ ÏÚ »»««…«¿»
‰ÏÚÓÏÓ ÔzÈpL זו בגלות BÓÚÏ„דווקא ÏÎeiL „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ∆ƒ«ƒ¿«¿»¿»∆»¿∆»∆««¬

ÔB¯Á‡ ˙eÏba ÔzÈpL ÊBÚ Ák‰ ÔB¯˙È e‰ÊÂ ,ÔBÈqpa אפילוÏÚ «ƒ»¿∆ƒ¿«…«∆ƒ««»«¬«
˙BiÏb‰ ÏÎÏ L¯BL ‰˙È‰L) ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb4˙eÏ‚·c ,( »ƒ¿«ƒ∆»¿»∆¿»«»Àƒ¿»

·È˙k ÌÈ¯ˆÓ5eÚÓL ‡ÏÂ בני ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…»¿
משה Bb'ישראל  ידי על ה' לדברי

ממצרים  היציאה אודות על רבינו

‰L˜ ‰„B·ÚÓe Áe¯ ¯ˆwÓƒ…∆«≈¬»»»
˙BBÈÒc ‰„B·Ú‰L eÈÈ‰)«¿∆»¬»¿ƒ¿

'eÎ Ì˙B‡ ‰ÏaÏa הביאה ¯˜ ולא «ƒ¿¿»»
והגבהה  הרמה Ôkלהם ÔÈ‡M ‰Ó ,(«∆≈≈

ÊBÚ‰Â Ák‰ ÔzÈ ,‰Ê ˙eÏ‚a¿»∆ƒ««…«¿»
Ì‰ Èk ˙Ó‡‰ ˙‡ ¯Èk‰Ï כל ¿«ƒ∆»¡∆ƒ≈

בעבודת  והקשיים וההסתרים ההעלמות

Ïa·„ה' ˙BBÈÒ ואינם ¯˜ «ƒ¿ƒ¿«
להיפך, אלא רוח נפילת לגרום צריכים

ומתגברים  בניסיונות שעומדים ידי על

והגבהה. הרמה נפעלת עליהם,

CÈLÓÓe הריי"צ Ï6·‡¯הרבי «¿ƒ¿»≈
הנזכר, ‰e‡במאמר ÔBÈqp‰L∆«ƒ»

È˜Ï‡‰ ıBˆÈp‰L דבר בכל הקיים ∆«ƒ»¡…ƒ
אותו ומקיים zÒeÓ¯ומחיה ‡e‰¿»

¯˙BÈa ÌÏÚÂ7, בשאר מאשר יותר ¿∆¿»¿≈
בהם שגם ולא הנבראים נסתר הוא

בגלוי, ‰ÔBÈqpנראה ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿««ƒ»
ÌÈ¯·c ¯‡L BÓk BÈ‡≈¿¿»¿»ƒ

,ÌÈ¯¯a˙n‰ ÌÈiÓLb בכל «¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ
אלוקי  ניצוץ יש הגשמיים הדברים

הוא  וה'בירור' אותם שמחיה

והניצוץ  מהרע הטוב את שמפרידים

באלקות  למעלה לשורשו עולה האלוקי

¯e¯Èa‰L בגשמיים הדברים של ∆«≈
Ì‰a ˙e˜qÚ˙‰‰ È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈«ƒ¿«¿»∆

באים הללו כאשר הדברים עם במגע
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qqepzdlו qp ji`xil zzp

מת  ּכן זה ּׁשאין מה ּבאלקּות, ונכלל הּניצֹוץ ּברר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבההתעּסקּות  לא הּוא הּבירּור  ׁשאֹופן ְְְִִֵֶֶַַַַָֹּבּנּסיֹון,

עצמֹו, עם האדם התעּסקּות אם ּכי ְְְְִִִִַַַָָָָָּבהּדבר,

ּדבר  ׁשהעמד רק עצמֹו, מּצד ּדבר אינֹו ְְֳִִֵֶַַַַַָָָָָָּדהּנּסיֹון

ׁשל  ההתעּסקּות ּכל הּנה ולזאת ולמנֹוע, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹלהעלים

העצמי  ּכח את לעֹורר עצמֹו, עם הּוא ְְְִִֵֶַַַָָָָֹהאדם

ועיּכּובים  הּמניעֹות ּכל ׁשּמתּבּטלים עד כּו', ְְְְִִִִִֶֶַַַָׁשּבֹו

אדמֹו"ר  חמי מֹורי קדּוּׁשת ּכבֹוד ּדברי ּכאן ְְְְִִִֵַַַָָ(עד

הענין, ּונקּוּדת נמרץ). ּבקיּצּור הּמאמר ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָּבהתחלת

ּומכּוּפל  ּכפּול חֹוׁש האחרֹון, זה ּבגלּות ְְְֲֶֶֶַַָָָָָׁשּדוקא

וההסּתר, ההעלם סֹוף ׁשּזה ּו ּדמׁשיחא, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּדעקבתא

להתּפעל  ׁשּלא ּכחֹות יׂשראל לבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹניּתנּו

את  ׁשּמעֹוררים זה ידי על והיינּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַמהּנסיֹונֹות,

ּביּטּול  וגם עצמי, ּתֹוקף ׁשּזהּו העצמי, ְְְִִִֶֶֶַַַַַָֹהּכח

עבֹודת 8עצמי  ׁשּדוקא הּטעם ׁשּזהּו לֹומר, (ויׁש ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָ

ּגדֹולה  והעלאה הגּבהה ּפֹועלת ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָהּנסיֹונֹות

והיה  הּנּסיֹון מתּבּטל מּמילא ּובדר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּביֹותר),

היה. ְָָֹּכלא

הן e‡È·e¯ב) עבֹודה, ּבכל ּדהּנה, הענין, ≈ְְְֲִִֵֵָָָָ

ּבעבֹודת  והן הּבירּורים ְֲֲִֵֵַַַַַּבעבֹודת

צריכה  ׁשּבֹו הּדבר ענינים. ׁשלׁשה יׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהּנסיֹונֹות,

הּוּטלה  ׁשעליו הּיׂשראלי האיׁש העבֹודה. ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָלהיֹות

הּדבר  עם העבֹודה נעׂשית ׁשּבֹו והאֹופן ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָהעבֹודה.

ּובכל  הּנּסיֹון. מלּוּבׁש ׁשּבֹו הּדבר אֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָָהּמתּברר

העבֹודה  ּבין חיּלּוק יׁש אּלּו ענינים ְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹׁשלׁשת

לעבֹודה  הּבירּורים עבֹודת ּבׁשם ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָׁשּנקראת

הּנסיֹונֹות. עבֹודת ְְֲִִֵֶַַׁשּנקראת

ÔÈÚ‰Â היא 9ּבזה הּבירּורים עבֹודת ּדהּנה, , ¿»ƒ¿»ְֲִִִֵֵֶַַָ

ׁשּיׁשנֹו הּניצֹוץ את ׁשּמבררים ְְְְִִֶֶֶֶֶַָֹּבאפן
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קח.8) ע' ריש פר"ת הנ"ל.9)סה"מ ותרפ"ט פר"ת סה"מ ראה – לקמן בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וכד') שמים לשם בהם משתמשים או אותם שאוכלים או מצוה קיום (לצורך

‰Ê È„È ÏÚL כראוי הגשמיים הדברים עם מתעסק a˙Ó¯¯שהיהודי ∆«¿≈∆ƒ¿»≈
ıBˆÈp‰ ומקורו לשורשו e˜Ï‡a˙,ועולה ÏÏÎÂ שנכלל אש ניצוץ כמו «ƒ¿ƒ¿»»¡…

גדולה  אש ‰e¯Èa¯באבוקת ÔÙB‡L ,ÔBÈqpa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó של «∆≈≈«ƒ»∆∆«≈
שמהווה  בדבר שנמצא האלוקי הניצוץ

e˜qÚ˙‰‰a˙ניסיון  ‡Ï ‡e‰ של …¿«ƒ¿«¿
כמו c‰a·¯היהודי  ניסיון, שמהווה ¿«»»

מצד  ה' לעבודת ועיכובים מניעות

וכד' העולם אומות מצד או המציאות

על  לא היא הניסיון על שההתגברות

הניסיון  שהם הדברים עם התעסקות ידי

Ì‡ Èk אלאÌ„‡‰ ˙e˜qÚ˙‰ ƒƒƒ¿«¿»»»
,BÓˆÚ ÌÚ ההתעוררות היינו ƒ«¿

בתוך  האדם של הנפשית וההתגברות

הניסיון על להתגבר «ÔBÈqp‰c¿«ƒעצמו
,BÓˆÚ „vÓ ¯·c BÈ‡ מציאות ≈»»ƒ««¿

ניסיון  של c·¯קיימת „ÓÚ‰L ˜«̄∆»√«»»
,ÚBÓÏÂ ÌÈÏÚ‰Ï מציאותו כל וזו ¿«¬ƒ¿ƒ¿«

וקיום  ה' מעבודת ומעכב מונע שהוא

על  (וכשמתגברים והמצוות התורה

בו  היה לא שבעצם רואים הניסיון,

לא ÊÏÂ‡˙ממש) הוא שהניסיון כיון ¿»…
אין  עצמו' מצד 'דבר של מציאות

אלא  עצמו הניסיון עם להתעסק הכוונה

ÏL ˙e˜qÚ˙‰‰ Ïk ‰p‰ƒ≈»«ƒ¿«¿∆
Ì„‡‰ הניסיון ÌÚמול ‡e‰ »»»ƒ

ÈÓˆÚ‰ Ák ˙‡ ¯¯BÚÏ ,BÓˆÚ«¿¿≈∆…«»«¿ƒ
BaL הנשמה מעצם לעמוד eÎ',כוח ∆

עליו ולהתגבר »Ú„בניסיון
˙BÚÈn‰ Ïk ÌÈÏha˙nL∆ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ
È¯·c Ô‡k „Ú) ÌÈ·ekÈÚÂ¿ƒƒ«»ƒ¿≈
ÈÓÁ È¯BÓ ˙Me„˜ „B·k¿¿«ƒ»ƒ

¯"BÓ„‡ הריי"צ ÏÁ˙‰a˙הרבי «¿¿«¿»«
.(ı¯Ó ¯evÈ˜a ¯Ó‡n‰««¬»¿ƒƒ¿»

הרבי  מוסיף הנזכר, במאמר האמור ועל

ומבאר 

˙eÏ‚a ‡˜ÂcL ,ÔÈÚ‰ ˙ce˜e¿«»ƒ¿»∆«¿»¿»
,ÔB¯Á‡‰ ‰Ê של CLBÁבזמן ∆»«¬∆

ÏteÎÓeרוחני  ÏeÙk השורר »¿»
ÁÈLÓc‡,בתקופה ‡˙·˜Úc¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

לגאול  הבא צדקנו משיח של מהילוכו עקבות ישנם כבר כאשר הגלות, בסוף

מהגלות  ישראל בני שלe‰fLאת zÒ‰‰Â¯,הזמן ÌÏÚ‰‰ ÛBÒ דווקא ∆∆«∆¿≈¿«∆¿≈
BÁk˙כעת  Ï‡¯NÈ È·Ï ezÈ במיוחד ÏÚt˙‰Ïגדולים ‡lL ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈…∆…¿ƒ¿«≈

˙BBÈÒp‰Ó,עליהם להתגבר דווקא eÈÈ‰Âאלא שניתנו הכוחות וענין ≈«ƒ¿¿«¿

הוא  ÌÈ¯¯BÚnLכעת ‰Ê È„È ÏÚ ישראל ‰ÈÓˆÚבני Ák‰ ˙‡ «¿≈∆∆¿¿ƒ∆«…«»«¿ƒ
ישראל, בנשמות ÈÓˆÚשקיים Û˜Bz e‰fL מונע משום להתפעל שלא ∆∆∆«¿ƒ

ÈÓˆÚומעכב, ÏehÈa Ì‚Â8 תחושה שום ללא ה' רצון למילוי התמסרות ¿«ƒ«¿ƒ
והרצונות  האישית המציאות על מוחלט ויתור מתוך היינו עצמית, יישות של

e‰fLהאישיים ,¯ÓBÏ LÈÂ) ענין ¿≈«∆∆
על  וההתגברות בניסיונות שהעמידה זה

'ביטול  מתוך הוא והעיכובים המניעות

B·Ú„˙עצמי' ‡˜ÂcL ÌÚh‰«««∆«¿»¬«
‰‰a‚‰ ˙ÏÚBt ˙BBÈÒp‰«ƒ¿∆∆«¿»»

¯˙BÈa ‰ÏB„b ‰‡ÏÚ‰Â על כי ¿«¬»»¿»¿≈
מתעלים  לאלקות המוחלט הביטול ידי

רב  ÏÈnÓ‡בעילוי C¯„·e כאשר ), ¿∆∆ƒ≈»
והתוקף  העצמי הכוח את מעוררים

העצמי  והביטול ≈»¿Ïha˙Óƒהעצמי
ÔBÈqp‰ מכשול שום מהווה ואינו «ƒ»

ה' לעבודת ‰È‰ועיכוב ‡Ïk ‰È‰Â¿»»¿…»»
וכפי  מלכתחילה, היה לא כאילו

להלן. עוד שיבואר

ÏÎa ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (·≈»ƒ¿»¿ƒ≈¿»
,‰„B·Ú'ה עבודת של האופנים בשני ¬»

לעיל B·Úa„˙שנזכרו Ô‰≈«¬«
ÌÈ¯e¯Èa‰ מגע ידי על שהיא «≈ƒ

הגשמיים  הדברים עם והתעסקות

‰BBÈÒp˙שבעולם ˙„B·Úa Ô‰Â¿≈«¬««ƒ¿
באדם  כוחות התעוררות ידי על שהיא

ÌÈÈÚעצמו, ‰LÏL LÈ כפי ≈¿…»ƒ¿»ƒ
אחד  ענין ומפרט. ««»‰c·¯שממשיך

‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ BaL∆¿ƒ»ƒ¿»¬»
צריך  שאותה הגשמית המציאות היינו

שעליה  או הבירורים) (בעבודת לברר

הנסיונות). (בעבודת להתגבר צריך

השני  ‰ÈÏ‡¯Niהענין LÈ‡‰»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
‰Ïhe‰היהודי  ÂÈÏÚL∆»»¿»

.‰„B·Ú‰ השלישי ÔÙB‡‰Âוהענין »¬»¿»∆
והצורה  ÈNÚ˙הדרך BaL∆«¬≈

¯¯a˙n‰ ¯·c‰ ÌÚ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ«»»«ƒ¿»≈
איתו)( התעסקות ‰c·¯על B‡«»»

ÔBÈqp‰ LaeÏÓ BaL ידי (על ∆¿»«ƒ»
ממנו). התעלמות

LÈ el‡ ÌÈÈÚ ˙LÏL ÏÎ·e¿»¿…∆ƒ¿»ƒ≈≈
˜elÈÁ הבדלÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ÌLa ˙‡¯˜pL ‰„B·Ú‰ ÔÈa ƒ≈»¬»∆ƒ¿≈¿≈¬««≈ƒ

¯˜pL ‰„B·ÚÏ,˙BBÈÒp‰ ˙„B·Ú בפרטיות.‡˙ ומבאר שממשיך כפי »¬»∆ƒ¿≈¬««ƒ¿
‰Êa ÔÈÚ‰Â9ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ,‰p‰c והעלאת , בירור של ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¬««≈ƒ

הגשמיים  שבדברים ‰ıBˆÈpהניצוצות ˙‡ ÌÈ¯¯·nL ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆¿»¿ƒ∆«ƒ
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ז `"iyz'd ,fenz b"i

ּׁשאין  מה ּגּופא, הּמתּברר הּדבר ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמציאּותֹו

ׁשּבֹו עצמֹו הּדבר הרי הּנסיֹונֹות, ּבעבֹודת ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָּכן

ּבמציאּות  אינֹו הּנּסיֹון, לעיל 10נעׂשה (וכּנזּכר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ

ׁשהעמד  רק עצמֹו, מּצד ּדבר אינֹו ְֳִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּנּסיֹון

ּכאן להעלים ׁשּיׁש ּכיון מקֹום, ּומּכל ולמנֹוע). ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבזה  ׁשּיׁש לֹומר ּבהכרח הרי נּסיֹון, ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָענין

יכֹולה  לא קדּוּׁשה ניצֹוץ לּולי ּכי, קדּוּׁשה, ְְְִִִֵָָָֹניצֹוץ

ּבלבד  ּדמיֹון ּבדר ׁשהיא מציאּות אפיּלּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַלהיֹות

מהּמּובא  ּגם וכּמּובן כּו'. ולמנֹוע ְְְְֲִִֵַַַַַָָלהעלים

ּׁשּנאמר  מה – הּנּסיֹון לענין ּבנֹוגע – ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָּבהּמאמר

רּוח  מּקצר ּגֹו' ׁשמעּו ולא מצרים ְְְְִִִֶַַָָֹֹּבגלּות

ׁשהיתה  ּפר ּבעבֹודת ׁשהרי קׁשה, ְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּומעבֹודה

ניצֹוצֹות  וכּמה ּכּמה מלּוּבׁשים היּו ְְְְִִִִַַַָָָָּבמצרים

מצרים  יציאת ּבעת ונתעּלּו ׁשּנתּבררּו ,11קדּוּׁשה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

רז"ל 12וכּידּוע  מאמר הּכתּוב 13ּבפירּוׁש 14על ְְֲֵַַַַַַַַָָ

ּבּה ׁשאין ּכמצּודה ׁשעׂשאּוה מצרים, את ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָוינּצלּו

ׁשהֹוציאּו ּדהיינּו, ּדגים, ּבּה ׁשאין וכמצּולה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּדגן

אּלא, ׁשם. ׁשהיּו הּקדּוּׁשה ניצֹוצֹות ּכל ְִֶֶֶַָָָָָאת

והסּתר  ּבהעלם הּוא ׁשּבּנּסיֹון קדּוּׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהּניצֹוץ

הּוא  הּנסיֹונֹות ענין ׁשעּקר ּגם וזהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַּביֹותר.

ׁשאז  לפי ּדמׁשיחא, ּבעקבתא האחרֹון זה ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָּבגלּות

קטּנים  הּיֹותר הּניצֹוצֹות את לברר ְְְִִִִֵֵֶַַַָצריכים

ׁשּבהם  וההסּתר ׁשההעלם האחרֹונים, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהּיֹותר

ּביֹותר  ׁשּבענין 15ּגדֹול קדּוּׁשה ׁשהּניצֹוץ והיינּו, . ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

ּכל  והסּתר ּבהעלם ּומבלע מלּוּבׁש הּוא ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֻהּנסיֹונֹות

אפׁשר  אי ׁשּלכן ּכלל, מאיר ׁשאינֹו עד ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכ

איתא  ׁשּלפעמים ועד אֹור, ּבׁשם 16לקרֹותֹו ְְְְִִִִֵֶַָָ
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(תו"מ 10) ד סעיף תשל"ו ליראיך נתת ד"ה שם. ותש"ח ה'ש"ת תרפ"ט, סה"מ גם וראה תרפא. ע' ח"ב תער"ב המשך ראה

נא). ע' תמוז 205.ראה 11)סה"מ ע' תרפ"ט סה"מ וראה ובכ"מ. נח. אופן עמוקות במגלה הובא סנ"ח. ח"ג יונה כנפי

ובכ"מ.12)וש"נ. ג. ס, בא ב.13)תו"א ט, לו.14)ברכות יב, קז.15)בא ע' פר"ת סה"מ ריש 16)ראה תרס"ה סה"מ ראה

תשע. ע' ח"ב תער"ב המשך קד. ע' עת"ר קח. ע' פר"ת סה"מ וראה קד. ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ùeb ¯¯a˙n‰ ¯·c‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓa BLiL הניצוץ עצמו, ∆∆¿ƒ¿ƒ∆«»»«ƒ¿»≈»

מאכל  דבר מצוה, של (חפץ מבררים שאותו הדבר את ומקיים שמחיה האלוקי

וכד') BÓˆÚכשר ¯·c‰ È¯‰ ,˙BBÈÒp‰ ˙„B·Úa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈«¬««ƒ¿¬≈«»»«¿
˙e‡ÈˆÓa BÈ‡ ,ÔBÈqp‰ ‰NÚ BaL10 שקיים לדבר נחשב ואינו ∆«¬»«ƒ»≈ƒ¿ƒ

ÔBÈqp‰Lבאמת  ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ)¿«ƒ¿»¿≈∆«ƒ»
˜¯ ,BÓˆÚ „vÓ ¯·c BÈ‡≈»»ƒ««¿«

ÚBÓÏÂ ÌÈÏÚ‰Ï „ÓÚ‰L וכמו ∆»√«¿«¬ƒ¿ƒ¿«
אברהם  שכאשר ז"ל חכמינו שאמרו

נהר, בדרכו עמד לעקידה, הלך אבינו

התפעל  כשלא אבל הליכתו, את לעכב

ללכת  והמשיך בתוכו נכנס אלא מהנהר

הנהר, בעומק כשנכנס הרי לעקידה,

לא  שמלכתחילה והתברר נעלמו המים

לנסות  רק אלא באמת נהר שם היה

LiLאותו). ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓeƒ»»≈»∆≈
ÔÈÚ Ô‡k כאן יש למעשה סוף וסוף »ƒ¿»

מכשול  ומהווה במציאות שנראה דבר

לפנינו  יש ובפעל ה' לעבודת ומניעה

Á¯Î‰aענין È¯‰ ,ÔBÈq ÏL∆ƒ»¬≈¿∆¿≈«
ıBˆÈ ‰Êa LiL ¯ÓBÏ«∆≈»∆ƒ
ıBˆÈ ÈÏeÏ ,Èk ,‰Me„¿̃»ƒ≈ƒ

‰Me„˜ להיות יכולה בכוחו שרק ¿»
BÈ‰Ï˙מציאות  ‰ÏBÎÈ ‡Ï שום …¿»ƒ¿

להיות  יכולה שלא רק ולא מציאות,

המציאות  (בגדרי קיימת שאכן מציאות

המתבררים) הגשמיים הדברים של

להיות  יכולה לא elÈÙ‡¬ƒאלא
ÔBÈÓc C¯„a ‡È‰L ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆ƒ¿∆∆ƒ¿
'eÎ ÚBÓÏÂ ÌÈÏÚ‰Ï „·Ïaƒ¿«¿«¬ƒ¿ƒ¿«
יש  כן הניסיון בעת שלמעשה וכיון

בזה  שיש בהכרח ומעכב, שמונע דבר

קדושה. ניצוץ

שהם  בדברים שגם לכך הוכחה ומביא

יש אלוקי:ניסיון ניצוץ

‡·en‰Ó Ìb Ô·enÎÂ¿«»«≈«»
¯Ó‡n‰a הנזכרÔÈÚÏ Ú‚Ba Y ¿««¬»¿≈«¿ƒ¿«

˙eÏ‚a ¯Ó‡pM ‰Ó Y ÔBÈqp‰«ƒ»«∆∆¡«¿»
'Bb eÚÓL ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ רבינו משה לדברי ישראל ¯Áeבני ¯ˆwÓ ƒ¿«ƒ¿…»¿ƒ…∆«

,‰L˜ ‰„B·ÚÓe ניצוץ יש שבנסיונות נמצא כניסיון, זאת שמחשיב וכיון ≈¬»»»
ÌÈLaeÏÓאלוקי  eÈ‰ ÌÈ¯ˆÓa ‰˙È‰L C¯t ˙„B·Úa È¯‰L∆¬≈«¬«∆∆∆»¿»¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ

nÎÂ‰ומוסתרים ‰nk הרבה e¯¯a˙pLהיינו ‰Me„˜ ˙BˆBˆÈ «»¿«»ƒ¿»∆ƒ¿»¿

בפרך  עבדו ישראל בני שבהם הדברים לשורשם elÚ˙Âמתוך וחזרו ¿ƒ¿«
באלוקות למעלה ÌÈ¯ˆÓומקורם ˙‡ÈˆÈ ˙Úa11Úe„iÎÂ המובא 12, ¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿«»«

החסידות ¯Ï"Êבתורת ¯Ó‡Ó Le¯ÈÙa13 בגמרא·e˙k‰ ÏÚ14 ¿≈«¬«««««»
מצרים יציאת אודות ישראלeÏvÈÂבתורה e‡NÚL‰בני ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ «¿«¿∆ƒ¿»ƒ∆¬»»

בצאתם  מצרים, את עשו ישראל בני

‰„eˆÓk לכן שקודם תבואה מחסן ƒ¿»
מלא  Ô‚cהיה da ÔÈ‡L∆≈»»»
‰ÏeˆÓÎÂ היתה לכן שקודם חכה ¿ƒ¿»

eÈÈ‰c,מלאה ,ÌÈ‚c da ÔÈ‡L∆≈»»ƒ¿«¿
היא  הדברים של הפנימית והמשפעות

ידי  על מצרים את 'רוקנו' ישראל שבני

˙BˆBˆÈ Ïk ˙‡ e‡ÈˆB‰L∆ƒ∆»ƒ
.ÌL eÈ‰L ‰Me„w‰ מוכח ומזה «¿»∆»»

עבודת  שהם בדברים הניסיונות שגם

שהעבודה  הגשמיים בדברים רק (ולא

יש  הבירורים') 'עבודת היא איתם

קדושה. של ניצוצות

‡l‡ של בדברים ושונה שמיוחד מה ∆»
הוא, הניסיונות ıBˆÈp‰L∆«ƒעבודת

ÌÏÚ‰a ‡e‰ ÔBÈqpaL ‰Me„¿̃»∆«ƒ»¿∆¿≈
,¯˙BÈa ¯zÒ‰Â ויותר נעלם יותר ¿∆¿≈¿≈

שבדברים  הניצוץ מאשר נסתר

הבירורים. עבודת של הגשמיים

Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי wÚL¯הטעם ¿∆«∆ƒ«
‡e‰ ˙BBÈÒp‰ ÔÈÚ דווקא ƒ¿««ƒ¿

‡˙·˜Úa ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ˙eÏ‚a¿»∆»«¬¿ƒ¿¿»
,‡ÁÈLÓc הגלות סוף של בתקופה ƒ¿ƒ»
Ê‡L ÈÙÏ ועיקרי גדול שחלק לאחר ¿ƒ∆»

הרי  נעשה, כבר הניצוצות בירור של

זו ‡˙בתקופה ¯¯·Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»≈∆
ÌÈpË˜ ¯˙Bi‰ ˙BˆBˆÈp‰ שיש «ƒ«≈¿«ƒ

אלוקי אור מעט רק ≈»¿Bi‰Â˙¯בהם
ÌÈB¯Á‡‰ התבררו כבר שלפניהם »«¬ƒ

רבים, ≈¿∆»∆ÌÏÚ‰‰Lניצוצות
Ì‰aL ¯zÒ‰‰Â בניצוצות ¿«∆¿≈∆»∆

נתבררו  לא ועדיין שנותרו המעטים

¯˙BÈa ÏB„b15,eÈÈ‰Â . »¿≈¿«¿
LaeÏÓ ‡e‰ ˙BBÈÒp‰ ÔÈÚaL ‰Me„˜ ıBˆÈp‰L של בדברים ∆«ƒ¿»∆¿ƒ¿««ƒ¿¿»

È‡Ó¯הניסיונות  BÈ‡L „Ú Ck Ïk ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a ÚÏ·ÓeÀ¿»¿∆¿≈¿∆¿≈»»«∆≈≈ƒ
B˙B¯˜Ï ¯LÙ‡ È‡ ÔÎlL ,ÏÏk זה ‡B¯,לניצוץ ÌLa דומה והוא ¿»∆»≈ƒ∆¿»ƒ¿¿≈

שכבה ‡È˙‡לאור ÌÈÓÚÙlL „ÚÂ16 על וההסתר שההעלם מובא ¿«∆ƒ¿»ƒƒ»
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ּדר ועל ,חֹוׁש נעׂשה עצמֹו קדּוּׁשה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָׁשהּניצֹוץ

נבילה  נעׂשית עצמּה ּבין 17חתיכה החיּלּוק וזהּו . ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּנּסיֹון, נעׂשה ׁשּבֹו להּדבר הּמתּברר ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּדבר

ׁש ניצֹוץ יׁש הּמתּברר לקרֹותֹוׁשּבּדבר ּיכֹולים ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

כּו', אֹור ׁשל ּבאֹופן ׁשהּוא ּכיון אֹור, ניצֹוץ ְְִֵֵֶֶֶָּבׁשם

אּלא  מהּניצֹוץ נׁשאר ׁשּלא ּבּנּסיֹון, ּכן ּׁשאין ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמה

(מּלבד  הענינים ׁשאר ּכל ּכי ּבלבד, ְְְְְִִִִִִַַָָָָמציאּותֹו

נעׂשית  חתיכה ּבבחינת הם מציאּותֹו) ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָעצם

ְֵָנבילה.

„vÓe הּמתּברר הּדבר ּבין לעיל הּנזּכר החי ּלּוק ƒ«ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ּגם  נעׂשה הּנּסיֹון, נעׂשה ׁשּבֹו ֲֲִֶֶֶַַַַַָָָלּדבר

העבֹודה, ּובאֹופן העֹובד ּבהאדם ְְֲִֵֶַָָָָָָהחיּלּוק

עם  לעבֹוד האדם צרי הּנסיֹונֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָָָׁשּבענין

ׁשאר  עם ולא ּומהּותֹו, עצמּותֹו ְְְְִִַַָֹמציאּותֹו,

(ּכמֹו ׁשּלֹו ההתּפּׁשטּות רק ׁשהם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָהענינים

הּנּסיֹון, נעׂשה ׁשּבֹו ׁשּבּדבר קדּוּׁשה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָּבהּניצֹוץ

וגם  ּבׁשלימּות ). נׁשארה מציאּותֹו עצם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָׁשרק

וׁשקלא  מלחמה ּבדר אינֹו העבֹודה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָאֹופן

עד  ,(זי (אֹויס'טענה'ן ּומענה טענה ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָוטריא,

ׁשּמעֹורר  זה ידי על אּלא והעלאה, ּבירּור ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּפֹועל

ּדוקא. עצמי ּוביּטּול עצמי ְְְִִִֶַַַָּתֹוקף

עבֹודת eiË¯Ù·e˙ג) ענין ּתחּלת הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְְֲִִִֵֵַַַ

הּתפּלה, ּבׁשעת הּוא ְְִִִֵַַַָהּבירּורים

ּדעם 18ּכמאמר  והיינּו, קרבא. ׁשעת צלֹותא ׁשעת ְְְְְְְְֲִַַַַַָָָ

ּבׁשעת  היא הּבירּורים עבֹודת ׁשּכללּות ְְֱֲִִִֵֶַַַָהיֹות

הענינים  ּבכל ההׁשּתּמׁשּות אֹו ּוׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָהאכילה

ּבלבד  זֹו ׁשּלא ּכדי מקֹום, מּכל ְְְִִִִֵֶַַַָָֹהּגׁשמּיים,

אּלא  למּטה, האדם את יֹוריד לא הּגׁשמי ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהּדבר 

ּבּדבר  עלּיה לפעֹול יּוכל ׁשהאדם ְְֲִִֶַַַַָָָָָָָאּדרּבה,

ּבֹו, המלּוּבׁש הּניצֹוץ את ויעלה ויברר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָהּגׁשמי,
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א.17) קח, ג).18)חולין לה, ג. (לד, תצא ר"פ בלקו"ת הובא – זוהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  כדי עד מאד, גדול העלם הוא הניסיון בענין האלוקי ıBˆÈp‰L∆«ƒהניצון

C¯c ÏÚÂ ,CLBÁ ‰NÚ BÓˆÚ ‰Me„˜ טיפת שאם ההלכתי הכלל ¿»«¿«¬∆∆¿«∆∆
על  נפלה יש חלב שכעת כזו בכמות הוא החלב אם שבקדירה, בשר חתיכת

חלב, טעם dÓˆÚבחתיכה ‰ÎÈ˙Á מותר בשר היתה לכן ÈNÚ˙שקודם ¬ƒ»«¿»«¬≈
‰ÏÈ·17 לאיסור מהיתר הופכת ¿≈»

החתיכות  שאר את גם אוסרת והיא

שלפעמים  לכך דוגמה וזו שבקדירה,

כך  כדי עד מאד, גדול וההסתר ההעלם

קדושה, של אור ניצוץ שהיה שניצוץ

חושך. להיות הופך עצמו הוא

˜elÈÁ‰ e‰ÊÂ ההבדל¯·c‰ ÔÈa ¿∆«ƒ≈«»»
BaLהגשמי  ¯·c‰Ï ¯¯a˙n‰«ƒ¿»≈¿«»»∆

¯·caL ,ÔBÈqp‰ ‰NÚ«¬∆«ƒ»∆«»»
,¯¯a˙n‰,גשמי דבר שהוא אף «ƒ¿»≈

נראה  ולא נסתר שבו האלוקי והניצוץ

מקום  מכל הדבר LÈבגלוי, בתוך בו ≈
B˙B¯˜Ïהגשמי ÌÈÏBÎiL ıBˆÈƒ∆¿ƒƒ¿

‡e‰L ÔÂÈk ,¯B‡ ıBˆÈ ÌLa¿≈ƒ≈»∆
עדיין  הוא ‡B¯הניצוץ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆

,ÔBÈqpa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,'eÎ«∆≈≈«ƒ»
‡l‡ ıBˆÈp‰Ó ¯‡L ‡lL∆…ƒ¿»≈«ƒ∆»

„·Ïa B˙e‡ÈˆÓ ההעלם אבל ¿ƒƒ¿«
אין  שכבר גדול כך כל עליו וההסתר

אור, ‰ÌÈÈÚלו ¯‡L Ïk Èkƒ»¿»»ƒ¿»ƒ
הניצוץ  ÌˆÚשל „·lÓ)ƒ¿«∆∆

‰ÎÈ˙Á ˙ÈÁ·a Ì‰ (B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»
‰ÏÈ· ˙ÈNÚ משל שזהו וכאמור «¬≈¿≈»

עד  כך כל ונסתר שנעלם לאור ודוגמה

לחושך. שהפך

˜elÈÁ‰ „vÓe ההבדל¯kÊp‰ ƒ««ƒ«ƒ¿»
¯¯a˙n‰ ¯·c‰ ÔÈa ÏÈÚÏ¿≈≈«»»«ƒ¿»≈

מאיר  עדיין שבו ««»cÏ·¯שהניצוץ
ÔBÈqp‰ ‰NÚ BaL שבו שניצוץ ∆«¬∆«ƒ»

מאיר, לא ‰elÈÁ˜כבר Ìb ‰NÚ«¬∆««ƒ
ÔÙB‡·eההבדל  „·BÚ‰ Ì„‡‰a¿»»»»≈¿∆

,‰„B·Ú‰ הנוספים הענינים שני »¬»
לעיל  המנויים הדברים שלושת מבין

העבודה) ואופן האדם (הדבר,

Ì„‡‰ CÈ¯ˆ ˙BBÈÒp‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»»
B˙eÓˆÚ ,B˙e‡ÈˆÓ ÌÚ „B·ÚÏ«¬ƒ¿ƒ«¿

B˙e‰Óe לעורר עצמו, האדם של «
לעיל, כמבואר בניסיון, לעמוד כדי עצמיים כוחות L‡¯בעצמו ÌÚ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»

ÌÈÈÚ‰ האדם נפש כוחות ונשמתו Ì‰Lשל נפשו של המהות עצם לא »ƒ¿»ƒ∆≈
‰‰˙eËMt˙אלא  מהותוBlL,והחיצוניות ¯˜ לעצם (BÓkיחסית ««ƒ¿«¿∆¿

ÌˆÚ ˜¯L ,ÔBÈqp‰ ‰NÚ BaL ¯·caL ‰Me„˜ ıBˆÈp‰a¿«ƒ¿»∆«»»∆«¬∆«ƒ»∆«∆∆
˙eÓÈÏLa ‰¯‡L B˙e‡ÈˆÓ העצם של ההפשטות שהוא אורו, ואילו ¿ƒƒ¿¬»ƒ¿≈

מאיר  לא כבר ‰B·Ú„‰שלו, ÔÙB‡ Ì‚Â בניסיון ). לעמוד צריך כאשר ¿«∆»¬»
‰ÚÓe ‰ÚË ,‡È¯ËÂ ‡Ï˜LÂ ‰ÓÁÏÓ C¯„a BÈ‡≈¿∆∆ƒ¿»»¿«¿»¿«¿»«¬»«¬∆

CÈÊ Ô'‰ÚË'ÒÈB‡) ביטוי לתת ¿¿«¿≈ƒ
ולשכנע  ונימוקים ),לטענות

מקום  אין ניסיון בפני וכשעומדים

ושכנועים ÏÚBtLלטיעונים „Ú«∆≈
¯e¯Èa מהרע הטוב הפרדת של ≈

‰‡ÏÚ‰Â אל מלמטה הניצוץ של ¿«¬»»
ומקורו, העבודה ‡l‡שורשו אופן ∆»

הוא הניסיונות עבודת È„Èשל ÏÚ«¿≈
¯¯BÚnL ‰Ê בעצמו Û˜Bzהאדם ∆∆¿≈∆

‡˜Âc ÈÓˆÚ ÏehÈ·e ÈÓˆÚ«¿ƒƒ«¿ƒ«¿»
השייכים  עלֿשכליים ענינים שהם

וליכולות  לכוחות ולא הנפש לעצם

מהנפש. התפשטות רק שהם

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e וממשיך ‚) ƒ¿»ƒ≈
הבירורים  עבודת בין ההבדל את לבאר

יותר, בפרטיות הנסיונות לעבודת

˙„B·Ú ÔÈÚ ˙lÁz ‰p‰ƒ≈¿ƒ«ƒ¿«¬«
ÌÈ¯e¯Èa‰ עובד שהאדם  בעבודה  «≈ƒ

בכ  ה' ויום את יום ÚLa˙ל ‡e‰ƒ¿«
¯Ó‡Ók ,‰lÙz‰18 הזוהר˙ÚL «¿ƒ»¿«¬«¿«

‡·¯˜ ˙ÚL ‡˙BÏˆ שעת ¿»¿«¿»»
מלחמה. קרב, שעת ¿»¿eÈÈ‰Â,התפילה,

˙„B·Ú ˙eÏÏkL ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆¿»¬«
˙ÚLa ‡È‰ ÌÈ¯e¯Èa‰«≈ƒƒƒ¿«
B‡ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿ƒ»
ÌÈÈÚ‰ ÏÎa ˙eLnzL‰‰«ƒ¿«¿¿»»ƒ¿»ƒ

,ÌÈiÓLb‰ של הבירור שהרי ««¿ƒƒ
על  הוא הגשמיים שבדברים הניצוצות

בהם  ומתעסקים בהם שמשתמשים ידי

לכאורה  ואםֿכן שמים) לשם (כראוי,

עבודת  של השייכות מהי מובן לא

שהיא  התפילה לעבודת הבירורים

רוחנית, È„kעבודה ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¿≈
¯·c‰L „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆«»»
Ì„‡‰ ˙‡ „È¯BÈ ‡Ï ÈÓLb‰««¿ƒ…ƒ∆»»»

,‰hÓÏ עם במגע להיות שעלול דבר ¿«»
באכילה  למשל (כמו גשמיים דברים

תאוותו) למלא בכוונה היא אם ÏÎeÈושתיה Ì„‡‰L ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»∆»»»«
ÈÓLb‰ ¯·ca ‰iÏÚ ÏBÚÙÏ שמקבל) נחות גשמי דבר להיות שבמקום ƒ¿¬ƒ»«»»««¿ƒ

לקדושה, יתעלה מה'קליפה'), ‰ıBˆÈpחיות ˙‡ ‰ÏÚÈÂ ¯¯·ÈÂƒ»≈¿«¬∆∆«ƒ
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ט `"iyz'd ,fenz b"i

ּבעצמֹו, הן ּכללית חליׁשּות ּתחּלה לפעֹול ְְְְְֲִִִִִֵַָָָצרי

וחֹומרּיּות  ּבגׁשמּיּות והן הּבהמית, ונפׁשֹו ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַּבגּופֹו

קרבא, ׁשעת הּתפּלה, עבֹודת ענין וזהּו ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָהעֹולם.

הּבהמית, ונפׁש ּבּגּוף ּכללית חליׁשּות ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָׁשּפֹועלת

ואחר  הּתפּלה, ׁשּלפני ההתּבֹוננּות ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָוהיינּו,

ּגּופא  הּתפּלה ּבעת ההתּבֹוננּות ידי על ְְְְְִִֵֵַַַָָָּכ

ׁשֹורׁש ׁשהם הּקֹודׁש, וחּיֹות האֹופּנים ְֲִֵֶֶֶַַַַַָּבעבֹודת

הּבהמית  חליׁשּות 19הּנפׁש ּפֹועל זה ידי ׁשעל , ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

ּגם  מּמילא  ּובדר הּבהמית, ונפׁשֹו ּבגּופֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּכללית

הּטעם  וזהּו ּבעֹולם. הּתפּלה 20ּבחלקֹו ׁשּקֹודם ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבצרכיו  ּולהתעּסק לאכֹול קֹודם 21אסּור ּכי, , ְְְֱִִִֵֶֶַָָָ

ּבעֹולם, ּובחלקֹו ּבעצמֹו ּכללית חליׁשּות ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָׁשּפעל

יּוכל  לא ׁשעדין ּבלבד זֹו ׁשּלא לחׁשֹוׁש מקֹום ְֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹיׁש

אּדרּבה, אּלא הּגׁשמי, הּדבר את ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָלהעלֹות

ורק  למּטה. אֹותֹו וימ ׁשי יֹוריד הּגׁשמי ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָׁשהּדבר

ּדפת  העבֹודה סדר ּבא הּתפּלה עבֹודת ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָלאחרי

עבֹודת  עם הּקׁשּורים הענינים ׁשאר וכל ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָׁשחרית

ּכללית, חליׁשּות ׁשּפעל לאחרי ּכי, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּבירּורים,

ּולהמׁשי ליל יכֹול הּמלחמה, התחלת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּזֹוהי

ליכֹול  חרּבא אּפּום נהמא הּׁשנּיה, ,22ּבּמלחמה ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

ּתחּלת  והּנה, הּגׁשמּיים. הענינים ּבבירּור ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָלעסֹוק

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ובכ"מ.19) ב. ב, ויקרא שם. תצא לקו"ת התורה 20)ראה פרשיות על אדה"ז מאמרי ואילך. ד עט, פינחס לקו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך. א תתרכ, ח"ו בראשית אוה"ת תשמז. ע' ב.21)ח"ב יו"ד, ב.22)ברכות קפח, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ba LaeÏÓ‰,באלקות למעלה שורשו עם האדם ˆ¯CÈלהתאחד «¿»»ƒ

˙ÈÏÏk ˙eLÈÏÁ ‰lÁz ÏBÚÙÏ נחותה לגשמיות שלו ‰Ôבשייכות ƒ¿¿ƒ»¬ƒ¿»ƒ≈
,˙ÈÓ‰a‰ BLÙÂ BÙe‚a ,BÓˆÚa של החלישות את לפעול יש ¿«¿¿¿«¿««¬ƒ

עצמו  בו הן וחומריות בגשמיות ההתקשרות את ולהחליש לגשמיות השייכות

˙ei¯ÓBÁÂ ˙eiÓL‚a Ô‰Â¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ
ÌÏBÚ‰ את להחליש יש בה שגם »»

אותה  ולרומם לגשמיות השייכות מידת

לרוחניות. שייכת ÔÈÚשתהיה e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«
lÙz‰ ˙„B·Ú,‡·¯˜ ˙ÚL ,‰ ¬««¿ƒ»¿«¿»»

עבודה  אמנם שהיא מלחמה שעת

אין  עצמה התפילה ובעת רוחנית,

הגשמיים  הדברים עם ישירה התעסקות

התפילה  עבודת זאת ובכל המתבררים

כיון  הבירורים לעבודת מועילה

˙ÈÏÏk ˙eLÈÏÁ ˙ÏÚBtL∆∆∆¬ƒ¿»ƒ
,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeba ומחלישה «¿∆∆««¬ƒ

לגשמיות  שלהם השייכות את

יהיה  לא שהאדם ופועלת ולחומריות,

וחומריות  בגשמיות כך כל שקוע

,eÈÈ‰Â התפילה שעבודת והדרך ¿«¿
היא  הזו החלישות את È„Èפועלת ÏÚ«¿≈

˙eBa˙‰‰ ובשפלות ה' בגדולת «ƒ¿¿
‰lÙz‰,האדם  ÈÙlL בתור ∆ƒ¿≈«¿ƒ»

בעת  התפילה לעבודת והקדמה הכנה

עצמה  Ckהתפילה ¯Á‡Â אחרי ¿««»
קודם  בהתבוננות הראויה ההקדמה

‰‰˙eBa˙התפילה  È„È ÏÚ«¿≈«ƒ¿¿
‡Ùeb ‰lÙz‰ ˙Úa עצמה ¿≈«¿ƒ»»

˙BiÁÂ ÌÈpÙB‡‰ ˙„B·Úa«¬«»«ƒ¿«
,L„Bw‰ בבחינות עליונים מלאכים «∆

מדובר  עבודתם (שעל שונות ודרגות

שמע) קריאת ‰ÈÓ‰a˙בברכות LÙp‰ L¯BL Ì‰L19, כמבואר ∆≈∆«∆∆««¬ƒ
לפניה  שתים חכמים תקנו שמע קריאת "קודם הזקן: לאדמו"ר תורה בליקוטי

הבהמית  הנפש רוח את ולכבוש להכניע אפשר אי כי הקריאתֿשמע לקיום

שמקור  הבהמית הנפש של שרשה ידי על אם כי האלקית הנפש ממשלת תחת

הדינין  אין כי כו' שור פני אריה פני שבמרכבה הקודש מחיות הוא חוצבה

בשרשן", אלא Ê‰נמתקין È„È ÏÚL הענינים (בשני התפילה עבודת ∆«¿≈∆
עצמה) בתפילה והתבוננות התפילה קודם התבוננות ≈ÏÚBtהנזכרים,

˙ÈÓ‰a‰ BLÙÂ BÙe‚a ˙ÈÏÏk ˙eLÈÏÁ קשורים יהיו שלא ¬ƒ¿»ƒ¿¿«¿««¬ƒ
וחומריות, בגשמיות כך כל ÏÈnÓ‡ושקועים C¯„·e את שפועל ידי ועל ¿∆∆ƒ≈»

בשייכות  חלישות פועל ממילא בדרך הבהמית, ונפשו בגופו הזו החלישות

ÌÏBÚaלגשמיות  B˜ÏÁa Ìb מוטל בפרט שעליו בעולם ענינים אותם «¿∆¿»»
הזק  לאדמו"ר התניא בספר (כמבואר אותם ולהעלות כי לברר ..." לז: פרק ן,

כללות  של החיות כללות הם פרטיות נשמות רבוא ששים שהם ישראל כללות

חלק  של החיות לו ושייך כולל הוא מהם פרט וכל נברא בשבילם כי העולם

לה' להעלותו החיונית בנפשו התלוי העולם מכללות רבוא מששים אחד

החיונית  ונפשו גופו לצורך הזה מעולם שמשתמש במה דהיינו בעלייתה,

ושתיה  אכילה כגון ה' לעבודת

אלא  תשמישיו כלי וכל ודירה ודומיהם

הן  אלו פרטיות נשמות רבוא שששים

לששים  מתחלק שורש וכל שרשים

נשמה  הוא ניצוץ שכל ניצוצות רבוא

אחת...").

e‰ÊÂ תוכן אודות לעיל המבואר ¿∆
חלישות  לפעול שהוא התפילה עבודת

לגשמיות  והתקשרות בשייכות

העולם  לפי ÌÚh‰20וחומריות «««
הדברים  ‰lÙz‰פנימיות Ì„BwL∆∆«¿ƒ»

¯eÒ‡ לאדם˜qÚ˙‰Ïe ÏBÎ‡Ï »∆¡¿ƒ¿«≈
ÂÈÎ¯ˆa אחרי ,21הגשמיים ורק ƒ¿»»

מקום, לכך יש התפילה Èkƒ,עבודת
˙ÈÏÏk ˙eLÈÏÁ ÏÚtL Ì„B˜∆∆»«¬ƒ¿»ƒ
,ÌÏBÚa B˜ÏÁ·e BÓˆÚa¿«¿¿∆¿»»

לעיל, LBLÁÏכמבואר ÌB˜Ó LÈ≈»«¬
‡Ï ÔÈ„ÚL „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆¬«ƒ…
¯·c‰ ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ÏÎeÈ«¿«¬∆«»»

ÈÓLb‰ או אתו מתעסק או שאוכל ««¿ƒ
יתעלו  לא הללו והדברים בו משתמש

c‰L·¯ויתבררו, ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»∆«»»
B˙B‡ CÈLÓÈÂ „È¯BÈ ÈÓLb‰««¿ƒƒ¿«¿ƒ

האדם  שלו hÓÏ‰את והשייכות ¿«»
ותתגבר. תתחזק וחומריות לגשמיות

‰lÙz‰ ˙„B·Ú È¯Á‡Ï ˜¯Â¿«¿«¬≈¬««¿ƒ»
השייכות  את מחלישה שכאמור

וחומריות  È¯ÁL˙לגשמיות ˙Ùc ‰„B·Ú‰ ¯„Ò ‡a(בוקר (ארוחת »≈∆»¬»¿««¬ƒ
ובירור אותם ומעלים שבאוכל הניצוצות את מבררים האכילה ידי «¿ÏÎÂשעל

ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ÌÚ ÌÈ¯eLw‰ ÌÈÈÚ‰ ¯‡L ידי שנפע על לת ¿»»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¬««≈ƒ
והראויה, הנכונה בצורה גשמיים בדברים ושימוש ועיסוק È¯Á‡Ïמגע ,Èkƒ¿«¬≈

ÏÚtL,התפילה בעבודת ÈÏÏk˙האדם, ˙eLÈÏÁ ונפש הגוף של ∆»«¬ƒ¿»ƒ
וחומריות, לגשמיות שייכותם לגבי ‰˙ÏÁ˙הבהמית È‰BfL∆ƒ«¿»«

,‰ÓÁÏn‰,שלה הראשון ÓÁÏna‰השלב CÈLÓ‰Ïe CÏÈÏ ÏBÎÈ «ƒ¿»»»≈≈¿«¿ƒ«ƒ¿»»
,‰iM‰ הזוהר כדברי האכילה, שבשעת ה'מלחמה' ‡Ìetשהיא ‡Ó‰ «¿ƒ»«¬»«

ÏBÎÈÏ ‡a¯Á22, הלחם אכילת כי לאכול, החרב חוד) (על פי על לחם «¿»≈
במלחמה  כרוכה לקדושה והעלאתם מהרע הטוב ניצוצות בירור של באופן

‰ÌÈiÓLbרוחנית, ÌÈÈÚ‰ ¯e¯È·a ˜BÒÚÏ ההתעסקות ידי על «¬¿≈»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
איתם. הישירה
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qqepzdlי qp ji`xil zzp

(ּכּנזּכר  הּתפּלה ּבעבֹודת ׁשהיא הּבירּורים ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָעבֹודת

וטעם  כּו', התּבֹוננּות ׁשל ּבאפן היא ְְְְְִִֵֶֶַַֹלעיל),

הּמתּבררים  ׁשּבּדברים ׁשהּניצֹוצים לפי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָהּדבר,

נׁשארּו מציאּותם עצם מּלבד ׁשּגם ּבאפן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹהם

אֹור  ׁשל ענין ׁשהם הענינים, ׁשאר ּכל ּגם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבהם

מלחמה  עּמהם לערֹו אפׁשר ולכן כּו', ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָּוקדּוּׁשה

ׁשּיפעל  עד ּומענה, טענה וטריא, ׁשקלא ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבדר

ּבעבֹודת  ּכן ּׁשאין מה ועלּיה. ּבירּור ֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּבהם

הּוא  ׁשּבּנּסיֹון ּדקדּוּׁשה  ׁשהּניצֹוץ ּכיון ְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּנסיֹונֹות,

ׁשהּניצֹוץ  נבילה, נעׂשית עצמּה ׁשחתיכה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבאפן

קליּפֹות  ּדׁשלׁש החֹוׁש ּכמֹו ,חֹוׁש נעׂשה ְְְְֲִֶֶֶַַַָֹעצמֹו

ליל אפׁשר אי אזי להבּדיל, לגמרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָהּטמאֹות

לֹו ׁשאין ּכיון וטריא, וׁשקלא מלחמה ׁשל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדר

אּלא  כּו'. הּמלחמה ּלהתחיל ּבמה ּכלל ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָאחיזה

ּתֹוקף  התעֹוררּות ידי על הּוא העבֹודה ְְְֲִֵֶֶַָָאֹופן

ׁש עצמי, ּוביּטּול ּבלאוֿהכי,עצמי אפׁשר אי ְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

אחרת  ּדר אין ּכי ּבּנּסיֹון, לעמֹוד ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָּומּוכרח

העצמי  הּתֹוקף מּצד היא ׁשעבֹודתֹו וכיון ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָלפניו.

עניני  מּצד לא היינּו, העצמי, ְְְְְִִִִֵַַַַָֹוהּביּטּול

טעם  ּפי על עבֹודה וגיּלּויים, הארֹות ְְְֲִִִִֶַַַַָָהתּפּׁשטּות,

העצם  מּצד הּנה העצם, מּצד אּלא ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָודעת,

ּבהּדבר  המלּוּבׁש הּניצֹוץ את להֹוציא ְְְְִִִֶַַַָָָָּביכלּתֹו

העצם  נׁשאר ּבהּניצֹוץ ׁשּגם ּכיון הּנּסיֹון, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּוא

לעיל. ּכּנזּכר ְְְִִֵֵַָּבׁשלימּות,

עם e‰ÊÂד) קׁשּורה הּנסיֹונֹות ּׁשעבֹודת מה ּגם ¿∆ְְֲִִֶַַַַָ

ׁשּבכחּה ׁשּבּנפׁש, היחידה ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּבחינת

ּבחינת  זה, ּדלעּוּמת היחידה ּבחינת ְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹלהפ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙lÁz ,‰p‰Â של הראשון ‰ÌÈ¯e¯Èaהשלב ˙„B·Ú הדברים של ¿ƒ≈¿ƒ«¬««≈ƒ

ÏÈÚÏ),הגשמיים  ¯kÊpk) ‰lÙz‰ ˙„B·Úa ‡È‰L הפועלת ∆ƒ«¬««¿ƒ»«ƒ¿»¿≈
של  והן המברר האדם של הן וחומריות, לגשמיות בשייכות כללית' 'חלישות

המתבררים, eÎ',הדברים ˙eBa˙‰ ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ מתבונן שהאדם ƒ¿…∆∆ƒ¿¿
ומתחבר  האדם ובשפלות ה' בגדולת

‰c·¯,לאלוקות, ÌÚËÂ הסיבה ¿«««»»
היא  הבירורים עבודת שהתחלת לכך

היא  התבוננות ידי ÈÙÏ¿ƒעל
ÌÈˆBˆÈp‰L הקדושה ניצוצות ∆«ƒƒ

‰ÌÈ¯¯a˙nהאלוקיים  ÌÈ¯·caL∆«¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ
Ì‰ הדברים בתוך וקיימים נמצאים ≈

lÓ·„המתבררים  ÌbL ÔÙ‡a¿…∆∆«ƒ¿«
Ì˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ לעצם בנוסף ∆∆¿ƒ»

בתוך  קיימים שהניצוצות העובדה

הגשמיים  Ì‰aהדברים e¯‡Lƒ¿¬»∆
למרות בתוך בניצוצות, שמציאותם

והסתר, בהעלם היא הגשמיים הדברים

נשארו  עדיין זאת L‡¯בכל Ïk Ìb«»¿»
¯B‡ ÏL ÔÈÚ Ì‰L ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿»∆
¯LÙ‡ ÔÎÏÂ ,'eÎ ‰Me„˜e¿»¿»≈∆¿»

Ì‰nÚ CB¯ÚÏ הדברים עם «¬ƒ»∆
המתבררים ««¿ÓÁÏÓƒ‰הגשמיים

‰ÚË ,‡È¯ËÂ ‡Ï˜L C¯„a¿∆∆«¿»¿«¿»«¬»
Ì‰a ÏÚÙiL „Ú ,‰ÚÓe«¬∆«∆ƒ¿«»∆

‰iÏÚÂ ¯e¯Èa נועדה ולזה ≈«¬ƒ»
הרוחניות  מעלת את להבין ההתבוננות,

הגשמיות, את ולרומם הגשמיות על

ניצוצות  את ולהעלות לברר זה ידי ועל

הדברים  בתוך הנמצאים הקדושה

אור  בהם שיש כיון כי הגשמיים,

להתווכח  כביכול, אפשר, וקדושה,

להתעלות  אותם ולשכנע איתם

בעבודת  דוקא הוא זה וכל ולהתברר.

B·Úa„˙הבירורים  Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈«¬«
ıBˆÈp‰L ÔÂÈk ,˙BBÈÒp‰«ƒ¿≈»∆«ƒ

‡e‰ ÔBÈqpaL ‰Me„˜c נעלם ƒ¿»∆«ƒ»
כך  כדי עד יותר, הרבה ונסתר

היא  בניסיון הניצוץ ∆…¿ÔÙ‡aשמציאות
,‰ÏÈ· ˙ÈNÚ dÓˆÚ ‰ÎÈ˙ÁL היא הכוונה לעיל וכאמור ∆¬ƒ»«¿»«¬≈¿≈»

BÓˆÚ ıBˆÈp‰L כל והסתתר נתעלם הקדושה, מצד הוא ומקורו ששורשו ∆«ƒ«¿
עצמו  שהוא עד ˜BtÈÏ˙כך LÏLc CLBÁ‰ BÓk ,CLBÁ ‰NÚ«¬∆∆¿«∆¿»…¿ƒ

,ÏÈc·‰Ï È¯Ó‚Ï ˙B‡Óh‰ של שהכוחות וחסידות בקבלה כמבואר «¿≈¿«¿≈¿«¿ƒ
קליפה  כמו הקדושה על מכסים הם כי 'קליפות' (הנקראים הקדושה היפך

הפרי) על אבל המכסה רע שרובה קליפה הוא אחד סוג סוגים, לשני נחלקות

הוא  השני והסוג אור) לשון 'נוגה' קליפת נקראת (ולכן טוב גם בה מעורב

ו: פרק התניא בספר הזקן אדמו"ר (ובלשון לגמרי הטמאות קליפות שלוש

במרכבת  ונקראו כלל, טוב בהם ואין לגמרי ורעות הטמאות קליפות "שלוש

וגו'"), גדול... וענן סערה... רוח CÏÈÏיחזקאל ¯LÙ‡ È‡ ÈÊ‡ ולעסוק ¬«ƒ∆¿»≈≈
לגמרי חושך שנעשו הללו הניצוצות של ובהעלאה ÏLבבירור C¯„a¿∆∆∆

,‡È¯ËÂ ‡Ï˜LÂ ‰ÓÁÏÓ'לדבר מי עם BÏו'אין ÔÈ‡L ÔÂÈk לניצוץ ƒ¿»»¿«¿»¿«¿»≈»∆≈
eÎ'זה  ‰ÓÁÏn‰ ÏÈÁ˙‰l ‰Óa ÏÏk ‰ÊÈÁ‡ לא בירורו ולכן ¬ƒ»¿»¿«¿«¿ƒ«ƒ¿»»

בעבודת  ההתבוננות ידי על נפעל

‰B·Ú„‰התפילה. ÔÙB‡ ‡l‡∆»∆»¬»
הניסיונות עבודת »ÏÚדוקא ‰e‡של

ÈÓˆÚ Û˜Bz ˙e¯¯BÚ˙‰ È„È¿≈ƒ¿¿∆«¿ƒ
,ÈÓˆÚ ÏehÈ·e בא זה ידי שעל ƒ«¿ƒ

ותקיפה  חזקה החלטה לידי האדם

,ÈÎ‰ŒÂ‡Ïa ¯LÙ‡ È‡L בלא ∆ƒ∆¿»¿»»ƒ
אפשרות  כלל תיתכן לא כלומר, זה,

ÔBÈqpa,אחרת  „BÓÚÏ Á¯ÎeÓe¿»«¬«ƒ»
.ÂÈÙÏ ˙¯Á‡ C¯c ÔÈ‡ Èkƒ≈∆∆«∆∆¿»»

B˙„B·ÚL ÔÂÈÎÂ את העובד של ¿≈»∆¬»
בניסיון  ועומד הניסיונות È‰ƒ‡עבודת

ÏehÈa‰Â ÈÓˆÚ‰ Û˜Bz‰ „vÓƒ««∆»«¿ƒ¿«ƒ
,ÈÓˆÚ‰ ופנימיות מעצם שנובעים »«¿ƒ

נפשו  vÓ„ועומק ‡Ï ,eÈÈ‰«¿…ƒ«
˙eËMt˙‰ ÈÈÚ הנפש של ƒ¿¿≈ƒ¿«¿

שונים, ÌÈÈelÈ‚Â,בכוחות ˙B¯‡‰∆»¿ƒƒ
בגלוי  מאירה הנפש שבהם דברים

השכל  בכוח משתמש שלו והאדם

הנפש) ועניני כוחות «¬B·Ú„‰(ושאר
,˙Ú„Â ÌÚË Èt ÏÚ על המיוסדת «ƒ««»««

וההיגיון  ההחלטה ‡l‡השכל ∆»
נובעת  בניסיון לעמוד »vÓƒ„התקיפה

ÌˆÚ‰ „vÓ ‰p‰ ,ÌˆÚ‰»∆∆ƒ≈ƒ«»∆∆
BzÏÎÈa את שמעורר האדם של ƒ»¿

נפשו  ולהעלות ÈˆB‰Ï‡עצמיות ¿ƒ
¯·c‰a LaeÏÓ‰ ıBˆÈp‰ ˙‡∆«ƒ«¿»¿«»»
ÌbL ÔÂÈk ,ÔBÈqp‰ ‡e‰«ƒ»≈»∆«
ÌˆÚ‰ ¯‡L ıBˆÈp‰a¿«ƒƒ¿»»∆∆

ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,˙eÓÈÏLa שאמנם ƒ¿≈«ƒ¿»¿≈
מאיר  אינו שבניסיון הניצוץ של האור

בעצם  אבל חושך, נעשה אלא

בשונה  ולכן ישנו, הניצוץ מציאותו,

הוא  הניצוץ שבה הבירורים מעבודת

על הוא הבירור ולכן אור בו שיש הניסיונות באופן בעבודת הרי התבוננות, ידי

הנפש  עצם חיבור ידי על הוא בירורו לגמרי, והסתר בהעלם הוא שהניצוץ

הניצוץ. עצם עם המברר של

e‰ÊÂ ידי „) על אינו הניצוצות בירור הנסיונות, שבעבודת לעיל המבואר ¿∆
הוא  הנפש עצם התעוררות ע"י דוקא אלא וטריא' ו'שקלא ומענות' 'טענות

Ìb על ÈÁa˙הטעם ÌÚ ‰¯eL˜ ˙BBÈÒp‰ ˙„B·ÚM ‰Ó ««∆¬««ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«
,LÙpaL ‰„ÈÁÈ‰ מתוך) הנשמה של פנימית והכי עמוקה הכי הדרגה «¿ƒ»∆«∆∆

יחידה) חיה נשמה, רוח, נפש, הדרגות ה'יחידה'dÁÎaLחמשת בחינת של ∆¿…»
האלוקית הנשמה Ê‰,לקדושה CÙ‰Ïשל ˙neÚÏc ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÈÁa «¬…¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿«∆
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יי `"iyz'd ,fenz b"i

מבֹואר  ולפעמים הּבהמית. ּדנפׁש 23היחידה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ

אינֹו אזי ׁשּבּנפׁש היחידה ּבחינת מאיר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּכאׁשר

יׁשנֹו מקֹום ּׁשּמּכל ּומה ּכלל, נּסיֹון ּבדר ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָאפיּלּו

ויבֹוא  ׁשּיתעֹורר ּבכ מתּבּטא הּנּסיֹון הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָנּסיֹון,

אבל  ׁשּבּנפׁש, היחידה ּגיּלּוי ׁשּמּצד ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָלעבֹודה

אזי  ׁשּבּנפׁש היחידה ּבחינת ׁשּמתּגּלה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָלאחרי

והענין  ּכלל. נּסיֹון ּבדר אפיּלּו אינּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָהעבֹודה

ׁשהם  ּונׁשמה, רּוח נפׁש ּבחינת ּדהּנה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָהּוא,

הּׂשכל  מּכח הם ׁשּבּנפׁש, הּפנימּיים ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹהּכחֹות

ּדחּיה 24ּולמּטה  הּמּקיף ענין הּוא מהם ּולמעלה , ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ

הרצֹון, ענין הּוא ּדחּיה ׁשּמּקיף ּדיחידה, ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָוהּמּקיף

ענין  והּנה, הּתענּוג. ענין הּוא ּדיחידה ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָּומּקיף

רק  ׁשּיי וטריא וׁשקלא מלחמה ּבדר ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָהעבֹודה

ּכן  ּׁשאין מה ּולמּטה, הּׂשכל ׁשּמּצד ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבעבֹודה

ׁשל  ענין ׁשּיי לא ותענּוג רצֹון ׁשּמּצד ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבעבֹודה

מּדבר  ׁשּמתעּנג אֹו ,ּנפׁש ּדמּמה וטריא, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָׁשקלא

ׁשּכאׁשר  והיינּו, מּמּנּו. מתעּנג ׁשאינֹו אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַזה

הּתענּוג, ּכח ׁשּבּנפׁש, יחידה מּצד היא ְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהעבֹודה

זה, מענין ׁשּמתעּנג  אצלֹו ׁשּבפׁשיטּות ּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהרי

וטריא  וׁשקלא ּומענֹות לטענֹות מקֹום אין ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָאזי

ו  מלחמה. מּצד ּבדר היא ׁשהעבֹודה כיון ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּגם  לקדּוּׁשה ׁשּמהּפכת האלקית ׁשּבּנפׁש ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהיחידה

את  ׁשּמֹוציא והיינּו, הּבהמית, ּדנפׁש היחידה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָאת

ועל  ּגׁשמּיים מענינים הּבהמית נפׁש ׁשל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּתענּוג

נעׂשים  אזי חֹומרּיים, מענינים וכּמה ּכּמה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָאחת
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סה"מ 23) קי. ע' ריש פר"ת בסה"מ הובא – ואילך) ג נד, תשובה (שערי ט פרק האמצעי לאדמו"ר בשלום פדה ד"ה

מא. ע' 24180)ה'ש"ת ע' תש"ל (סה"מ תש"ל משה ירים כאשר והי' ד"ה ואילך. רעט ע' פר"ת סה"מ בארוכה ראה

ובכ"מ. ואילך).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זה  'את בקהלת הכתוב שם על זה' 'לעומת (הנקראת הקדושה היפך של

האלקים') עשה זה ‰ÈÁÈ„‰לעומת ˙ÈÁa ביותר העמוקה שהיא הדרגה ¿ƒ««¿ƒ»
.˙ÈÓ‰a‰ LÙc¿∆∆««¬ƒ

¯‡B·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ23 החסידות È‡Ó¯בתורת ¯L‡kL בגלוי באדם ¿ƒ¿»ƒ¿»∆«¬∆≈ƒ
LÙpaL ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÈÁa שבדרך ¿ƒ««¿ƒ»∆«∆∆

הבחינה  היא כי בהתגלות איננה כלל

אבל  בנפש, עמוקה והכי פנימית הכי

מאירה  כן ה'יחידה' ‡BÈכאשר ÈÊ‡¬«≈
,ÏÏk ÔBÈq C¯„a elÈÙ‡ והאדם ¬ƒ¿∆∆ƒ»¿»

משהו  בניסיון רואה לא מלכתחילה

ה' מעבודת ומעכב »Óe‰שמונע
,ÔBÈq BLÈ ÌB˜ÓŒÏknM∆ƒ»»∆¿ƒ»
בניסיון  לעמוד צורך על מדובר ועדיין

קושי  שיש הכוונה אין עליו, ולהתגבר

אלא זאת ‰ÔBÈqpלעשות ‰p‰ƒ≈«ƒ»
ha˙Ó‡B·ÈÂ ¯¯BÚ˙iL CÎa ‡ ƒ¿«≈¿»∆ƒ¿≈¿»

‰„ÈÁÈ‰ ÈelÈb „vnL ‰„B·ÚÏ»¬»∆ƒ«ƒ«¿ƒ»
,LÙpaL אלא אינו שהניסיון היינו ∆«∆∆

האדם  שבכוחה ההתעוררות את הגורם

שבנפש  היחידה את לגלות מסוגל יהיה

lb˙nL‰שלו È¯Á‡Ï Ï·‡¬»¿«¬≈∆ƒ¿«»
LÙpaL ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÈÁa והיא ¿ƒ««¿ƒ»∆«∆∆

בגלוי  ‡dÈמאירה ‰„B·Ú‰ ÈÊ‡¬«»¬»≈»
ÏÏk ÔBÈq C¯„a elÈÙ‡ כי ¬ƒ¿∆∆ƒ»¿»

הוא  שבנפש היחידה של והגילוי האור

יכול  לא דבר ששום ועצום גדול כך כל

ומבאר  וממשיך כנגדו. לעמוד

גילוי  של הענין תוכן את יותר בפרטיות

לעבודת  בשייכות שבנפש, היחידה

התוכן  מצד שהוא כפי הניסיונות,

הנפש. כוחות של והתכונות

˙ÈÁa ,‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ«
Ì‰L ,‰ÓLe Áe¯ LÙ∆∆«¿»»∆≈
,LÙpaL ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰«…«¿ƒƒƒ∆«∆∆
ובאבריו  בגוף המלובשים הנפש כוחות

הפנימיים, אלו, וכוחות פנימית, ‰ÏÎOהחל ‰Ìבהתלבשות ÁkÓ ≈ƒ…««≈∆
‰hÓÏe24, כמבואר השכל, מכוח שלמטה הנפש בכוחות והמשכם ¿«»

(המידות) הרגש ענין 'רוח' המעשה, ענין הוא 'נפש' שבחינת בחסידות

(מוחין), השכל ענין Ì‰Óו'נשמה' ‰ÏÚÓÏe היינו יותר, גבוהה בדרגה ¿«¿»≈∆
הנשמה, של נעלה ויותר עמוק יותר ‰ÛÈwnברובד ÔÈÚ ‡e‰ נעלה כוח ƒ¿«««ƒ

מלמעלה  'מקיף' בדרך פועל אלא בפנימיות בגוף מתלבש «»¿iÁc‰שלא
,‰„ÈÁÈc ÛÈwn‰Â'מקיף' בבחינת שהם הנפש חלקי שני בין וההבדל ¿««ƒƒƒ»

‰¯ˆÔB,הוא  ÔÈÚ ‡e‰ ‰iÁc ÛÈwnL שהוא) שבנפש הרצון כוח ∆«ƒ¿«»ƒ¿«»»
קיים  אלא הגוף מאברי מסוים באבר מתלבש אינו ולכן ו'מקיף' כללי כוח

הגוף) ‰eÚz‚בכללות ÔÈÚ ‡e‰ ‰„ÈÁÈc ÛÈwÓe התענוג כוח «ƒƒƒ»ƒ¿«««¬
כוח  מאשר יותר עוד בנפש עמוק ונמצא ונעלה 'מקיף' כוח הוא שגם שבנפש

הרצון.

C¯„a ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«»¬»¿∆∆
‡È¯ËÂ ‡Ï˜LÂ ‰ÓÁÏÓ שהוא ƒ¿»»¿«¿»¿«¿»

של  העבודה ודרך עבודת סדר

לעיל, כמבואר ¯˜הבירורים, CÈiL«»«
ÏÎO‰ „vnL ‰„B·Úa»¬»∆ƒ««≈∆

‰hÓÏe הנפש בכוחות בעבודה וגם ¿«»
הרגש  (כוחות מהשכל שלמטה

B·Úa„‰והמעשה), Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈»¬»
CÈiL ‡Ï ‚eÚ˙Â ÔBˆ¯ „vnL∆ƒ«»¿«¬…«»

,‡È¯ËÂ ‡Ï˜L ÏL ÔÈÚ ואין ƒ¿»∆«¿»¿«¿»
בנימוקים  ולשכנע לטעון מקום

‡Bהגיוניים ,ELÙp ‰nÓc¿ƒ««¿¿
BÈ‡L B‡ ‰Ê ¯·cÓ ‚pÚ˙nL∆ƒ¿«≈ƒ»»∆∆≈

epnÓ ‚pÚ˙Ó אי קיים העונג ואם ƒ¿«≈ƒ∆
ואם  שכל, בדברי אותו לבטל אפשר

לעורר  אפשר אי קיים לא העונג

כל  כי השכל ידי על אותו ולפעול

עלֿשכלית. היא העונג של מהותו

‰„B·Ú‰ ¯L‡kL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«¬∆»¬»
ה' את עובד vÓ„שהאדם ‡È‰ƒƒ«

,‚eÚz‰ Ák ,LÙpaL ‰„ÈÁÈ¿ƒ»∆«∆∆…«««¬
לאלוקות להתקרב עונג ≈¬‰¯Èמתוך

BÏˆ‡ ˙eËÈLÙaL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿ƒ∆¿
‰Ê ÔÈÚÓ ‚pÚ˙nL עבודת של ∆ƒ¿«≈≈ƒ¿»∆

BÚËÏ˙ה', ÌB˜Ó ÔÈ‡ ÈÊ‡¬«≈»ƒ¿»
C¯„a ‡È¯ËÂ ‡Ï˜LÂ ˙BÚÓe«¬¿«¿»¿«¿»¿∆∆

‰ÓÁÏÓ,ניסיון בפני עומד וכשהוא ƒ¿»»
טענות  לטעון צורך שום לו אין

המונע  בדבר להילחם כדי ולשכנע

מתוך  ה' בעבודת ימשיך אלא ומעכב

מהניסיון. להתפעל ומבלי להתרשם מבלי מהשכל למעלה שהוא «≈¿ÔÂÈÎÂהעונג
‰„B·Ú‰Lבאלוקות עונג של זו LÙpaLבדרגה ‰„ÈÁÈ‰ „vÓ ‡È‰ ∆»¬»ƒƒ««¿ƒ»∆«∆∆

LÙc ‰„ÈÁÈ‰ ˙‡ Ìb ‰Me„˜Ï ˙Ît‰nL ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆¿«∆∆ƒ¿»«∆«¿ƒ»¿∆∆
,˙ÈÓ‰a‰,לעיל ÈˆBnL‡כמבואר ,eÈÈ‰Â ומבטל‚eÚz‰ ˙‡ ««¬ƒ¿«¿∆ƒ∆««¬

‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ ,ÌÈiÓLb ÌÈÈÚÓ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ ÏL∆∆∆««¬ƒ≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿««««»¿«»
הבהמית  הנפש של התענוג את ומבטל שמוציא ÌÈÈÚÓ≈ƒ¿»ƒקלֿוחומר

ÌÈi¯ÓBÁ,גשמיים מדברים יותר ומגושמים יותר נחותים ‡ÈÊשהם ¿ƒƒ¬«
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qqepzdlיב qp ji`xil zzp

והחֹומרּיים  הּגׁשמּיים הענינים ּכל ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָאצלֹו

עניני  ּכל ּבטלים זה ידי ועל לגמרי, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָּבהׁשּתּוּות

ּבאּגרת  הּזקן רּבינּו ׁשּמבאר ּוכפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנסיֹונֹות.

יּסּורין 25הּקדׁש מּׁשּום יחּוׁש לא ׁשהּמאמין , ֲִִִִֶֶַַַָֹֹ

אצלֹו ׁשוין ולאו הן העֹולם עניני ּובכל ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָּבעֹולם,

לכ ׁשהּסיּבה והיינּו, אמיּתית, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָּבהׁשוואה

ּדבני  ּבענינים החּסרֹון על ודֹואג מיצר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשהאדם

אּלּו ׁשענינים מּפני זה הרי רויחי, ּומזֹוני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָחּיי

נמצא  ּכאׁשר אבל אצלֹו, ּבהׁשּתּוּות ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָאינם

ּומזֹוני  חּיי ּדבני הענינים ׁשּכל ּומּצב ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבמעמד

לֹו ּׁשּנֹוגע מה ּכי, אצלֹו, ּבהׁשּתּוּות הם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַרויחי

הּתֹורה  ּומּצד ּומצֹות, הּתֹורה ענין רק זה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָהרי

עביד  לטב רחמנא ּדעביד ּכל ּכל 26הרי אזי , ְְֲֲֲִִֵַַָָָָָָָ

אצלֹו נעׂשים אֹותֹו מנּסים ׁשּבהם ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָהענינים

ּגם  וזהּו הּנּסי ֹון. ּבטל ּובמילא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּבהׁשּתּוּות,

ׁשּכאׁשר  לעיל ּבהאמּור והּביאּור ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָהּפירּוׁש

אינֹו אזי  ׁשּבּנפׁש יחידה מּצד היא ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָהעבֹודה

ׁשּכל  ּבעצמֹו ׁשּפעל לפי ׁשּזהּו ּכלל, נּסיֹון ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבדר

לגמרי. ּבהׁשּתּוּות אצלֹו יהיה ּׁשּיארע ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַמה

ׁשּבּנּסיֹון p‰Â‰ה) ׁשהּניצֹוץ לעיל ׁשּנתּבאר אף ¿ƒ≈ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּלא  עד לגמרי והסּתר ּבהעלם ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַֹהּוא

החיּלּוק  (ׁשּזהּו ּבלבד מציאּותֹו אּלא ְְְִִִִֶֶֶַַָָנׁשאר

ּבאים  ּומּמּנּו לבירּורים, נסיֹונֹות ׁשּבין ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָהּכללי

הרי  הּפרטּיים), החיּלּוקים ּכל מּמילא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבדר

ידּוע  ּגיסא, ּביֹותר 27לאיד ּגבֹוּה הּגבֹוּה ׁשּכל ְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

ירד  זה ׁשּניצֹוץ וכיון ּביֹותר, מּטה למּטה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָיֹורד
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ב).25) (קטז, ב.26)סי"א ס, 27.7)ברכות בהערה שצויינו מקומות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eezL‰a ÌÈi¯ÓBÁ‰Â ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚ‰ Ïk BÏˆ‡ ÌÈNÚ«¬ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«

,È¯Ó‚Ï כלל בעיניו נחשבים לא שכולם זה במובן שווים È„Èוכולם ÏÚÂ ¿«¿≈¿«¿≈
˙BBÈÒ ÈÈÚ Ïk ÌÈÏËa ‰Ê עונג יש האלוקות לנפש כאשר כי ∆¿≈ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¿

בדברים  אינו שכבר התהפך הבהמית הנפש של העונג וגם בגלוי באלוקות

קדושה, בעניני אלא וחומריים גשמיים

הקדושה  על שמעלימים הנסיונות כל

בטלים  ה', בעבודת מכשול ומהווים

¯eÈaלגמרי. ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈«≈
L„w‰ ˙¯b‡a Ô˜f‰25 שבספר «»≈¿ƒ∆∆«…∆

LeÁÈהתניא, ‡Ï ÔÈÓ‡n‰L∆««¬ƒ…»
,ÌÏBÚa ÔÈ¯eqÈ ÌeMÓ מי ƒƒƒ»»

היא  הוא ברוך בקדוש שלו שהאמונה

יש  אם גם הרי ובגלוי, בתוקף חזקה,

היסורים  אין ושלום, חס יסורים, לו

מעבודת  ומניעה הפרעה לגביו מהווים

‰Ôה', ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ ÏÎ·e¿»ƒ¿¿≈»»≈
Â‡ÏÂ דברים לו יש אם היינו ולא, כן ¿»

לו  אין או העולם מעניני גשמיים

‰‡ÂÂL‰a BÏˆ‡ ÔÈÂL»ƒ∆¿¿«¿»»
,˙ÈzÈÓ‡ האמונה תוקף ומפני ¬ƒƒ

אין  הוא, ברוך בקדוש שלו והדביקות

העולם  בעניני מצבו מה לגביו הבדל

בריא  עני, חלילה או עשיר הוא האם

יסורים  בעל חלילה ¿»¿eÈÈ‰Â,או
Ì„‡‰L CÎÏ ‰aÈq‰L בדרך ∆«ƒ»¿»∆»»»

לו ÈÓˆ¯כלל  וכואב לו B„Â‡‚צר ≈≈¿≈
ומוטרד מודאג ‰ÔB¯qÁוהוא ÏÚ««ƒ»

È·c ÌÈÈÚa ילדיםÈiÁ בריאות ¿ƒ¿»ƒ¿»≈«≈
ÈBÊÓe פרנסהÈÁÈÂ¯,בריוחÈ¯‰ ¿≈¿ƒ≈¬≈

ÌÈ‡ el‡ ÌÈÈÚL ÈtÓ ‰Ê∆ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ≈≈»
,BÏˆ‡ ˙eezL‰a הבדל יש אלא ¿ƒ¿«∆¿

לחסרון  אלה בדברים יתרון בין לגביו

kבהם  Ï·‡‡ˆÓ ¯L‡ ¬»«¬∆ƒ¿»
ÌÈÈÚ‰ ÏkL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆»»ƒ¿»ƒ
Ì‰ ÈÁÈÂ¯ ÈBÊÓe ÈiÁ È·c¿»≈«≈¿≈¿ƒ≈≈

,BÏˆ‡ ˙eezL‰a נתפס מצב וכל ¿ƒ¿«∆¿
רב  שפע בין הבדל ללא בשוה בעיניו

וגם  בשוה המצבים לכל מתייחס שהוא לכך והסיבה חלילה, גדול למחסור

היא  שלו ה' עבודת ואת אמונתו את מחליש זה אין חלילה, יסורים לו יש אם

BÏ Ú‚BpM ‰Ó ,Èk באמת בעיניו Ê‰וחשוב È¯‰ הגשמיים הדברים לא ƒ«∆≈«¬≈∆
È·Úc„אלא Ïk È¯‰ ‰¯Bz‰ „vÓe ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ˜«̄ƒ¿««»ƒ¿ƒ««»¬≈»¿»ƒ

„È·Ú ·ËÏ ‡ÓÁ¯26, לטוב הוא, ברוך הקדוש הרחמן, שעושה מה כל «¬»»¿»»ƒ
הוא  שמצבו נראה שעה לפי אם גם שלימה באמונה בכך מאמין (והוא עושה

הטוב), ÌÈNÚהיפך ,B˙B‡ ÌÈqÓ Ì‰aL ÌÈÈÚ‰ Ïk ÈÊ‡¬«»»ƒ¿»ƒ∆»∆¿«ƒ«¬ƒ

˙ÂeezL‰a BÏˆ‡,בשווה המצבים בכל היא ה' בעבודת שלו והדבקות ∆¿¿ƒ¿«
שמעכבים  דברים לכאורה נראים הם אם גם הנסיונות, של הדברים כל ולכן

אצלו, מקום תופסים ואינם בעיניו נחשבים אינם ה', עבודת «≈¿ÏÈÓ·e‡את
ÔBÈqp‰ ÏËa.כלל מפריע ואינו »≈«ƒ»

¯e‡Èa‰Â Le¯Èt‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««≈¿«≈
¯L‡kL ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰a¿»»¿≈∆«¬∆
‰„ÈÁÈ „vÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ«¿ƒ»

LÙpaL בו מאירה שבנפש והיחידה ∆«∆∆
כוח  ידי על היא שלו ה' ועבודת בגלוי

דיחידה' 'מקיף ‡BÈהתענוג, ÈÊ‡¬«≈
,ÏÏk ÔBÈq C¯„a עומד הוא ואם ¿∆∆ƒ»¿»

ומתרשם  מתפעל איננו ניסיון, בפני

ÏÚtLמלכתחילה  ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆»«
‰È‰È Ú¯‡iM ‰Ó ÏkL BÓˆÚa¿«¿∆»«∆∆¡«ƒ¿∆

È¯Ó‚Ï ˙eezL‰a BÏˆ‡ ולכן ∆¿¿ƒ¿«¿«¿≈
אותו  מונע לא בעולם דבר שום

ה'. מעבודת

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL Û‡ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈¿≈
ıBˆÈp‰L האלוקי‡e‰ ÔBÈqpaL ∆«ƒ∆«ƒ»

„Ú È¯Ó‚Ï ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿∆¿≈¿«¿≈«
B˙e‡ÈˆÓ ‡l‡ ¯‡L ‡lL∆…ƒ¿»∆»¿ƒ

„·Ïa ומאיר המתפשט האור ואילו ƒ¿«
לגמרי  ונסתר נעלם ∆∆(e‰fLמהניצוץ

˜elÈÁ‰ ההבדלÔÈaL ÈÏÏk‰ «ƒ«¿»ƒ∆≈
,ÌÈ¯e¯È·Ï ˙BBÈÒ שבנסיונות ƒ¿¿≈ƒ

ואילו  לגמרי, נעלם הניצוץ של האור

כמבואר  קיים, עדיין האור בבירורים

באריכות, זה epnÓeלעיל מהבדל ƒ∆
לעבודת  הנסיונות עבודת שבין

C¯„aונובעים ÌÈ‡aהבירורים »ƒ¿∆∆
ÌÈ˜elÈÁ‰ Ïk ‡ÏÈnÓƒ≈»»«ƒƒ

ÌÈiË¯t‰ העבודה ודרכי אופני לגבי «¿»ƒƒ
העבודות  משתי אחת זה ),בכל ולפי

שבעבודת  בניצוץ ויתרון מעלה יש

שבעבודת  הניצוץ לגבי הבירורים

זאת  ולמרות C„È‡Ïהניסיונות, È¯‰¬≈¿ƒ»
,‡ÒÈb שני בתורת Úe„È27מצד ƒ»»«

BÈa˙¯החסידות  dB·b dB·b‰ ÏkL בשורשו‰hÓ ‰hÓÏ „¯BÈ ∆»«»«»«¿≈≈¿«»«»
¯˙BÈa של הסוגים ארבעת מבין הנעלה שהאדם, זה לענין גם (כמבואר ¿≈

כי  ממנו, הנחותים והדומם והצומח החי מן ניזון מדבר' חי צומח 'דומם

נחותים  הם למטה שבירידתם הסיבה וזו מהאדם גבוהים הם בשורשם

שנופלת  אבנים חומת כמשל יותר, למטה יורד ביותר, הגבוה כי מהאדם,

הנמוכות) שבשורות מהאבנים יותר רחוק נופלות העליונות שבשורות והאבנים

‰Ê ıBˆÈpL ÔÂÈÎÂ הנסיונות עבודת של בדברים ונסתר È¯„הנעלם ¿≈»∆ƒ∆»«
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יג `"iyz'd ,fenz b"i

מציאּותֹו אּלא נׁשאר ׁשּלא עד ּכ ּכל ְְְִִֶֶַַַָָָָֹלמּטה

ּביֹותר. ּגבֹוּה הּגבֹוּה נמצא ׁשּבזה מּובן הרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבלבד,

להמבֹואר  ּדּוגמא ּדר ׁשענין 28ועל ּבהּטעם ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָ

ּכיון  ּדוקא , האחרֹונים ּבּדֹורֹות הּוא נפׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּמסירת

הּׂשכל, עניני ּבהתּגּלּות היּו הראׁשֹונים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבּדֹורֹות

ּׁשאין  מה נפׁש, הּמסירת על מעלים הּׂשכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַוהרי

לפעֹול  ׁשּנקל ּוכׁשם כּו'. האחרֹונים ּבּדֹורֹות ְְֲִִֵֵֵֶַַָָּכן

מאׁשר  יֹותר ׁשּברגל העקב על נפׁש הּמסירת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָענין

נפׁש הּמסירת ענין לפעֹול נקל כן ּכמֹו הראׁש, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעל

ּבּדֹורֹות  מאׁשר יֹותר ּדמׁשיחא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָּבעקבתא

ועל  יֹותר. עליֹונֹות ּבמדריגֹות ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָהראׁשֹונים

ׁשּכיון  ׁשּבּנּסיֹון, הּניצֹוץ ּבענין לֹומר יׁש זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּדר

ּבֹו נמצא לכן ּבלבד, מציאּותֹו אּלא ּבֹו נׁשאר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּלא

ּביֹותר. ּגבֹוּה ְֵַַַָָהּגבֹוּה

ּׁשּכתּוב Ê·e‰ו) מה הוי'29יּובן מנּסה ּכי »∆ְֲִֶֶַַַָָָ

היינּו, גו', לדעת אתכם ְְֱֵֶֶֶַַַָֹאלקיכם

ּבאלקּות  ּוראּיה הּדעת ענין ׁשּיהיה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּכדי

זה  הרי הּמׁשיח, ּדביאת הּתכלית ׁשּזֹוהי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ(לדעת),

אתכם) ּגֹו' מנּסה (ּכי הּנסיֹונֹות ענין ידי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַעל

הרי  הּנסיֹונֹות ּבענין ּכי, הּדבר, וטעם ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָּדוקא.

אי  ׁשּלכן ּביֹותר, והסּתר ּבהעלם הּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָהּניצֹוץ

וׁשקלא  מלחמה ּבדר הּבירּור ּבֹו לפעֹול ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאפׁשר

ּבאֹופן  להיֹות צריכה העבֹודה אּלא כּו', ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָוטריא

ׁשּלזה  עצמי, ּוביּטּול עצמי ּבתֹוקף הליכה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָׁשל

וכאׁשר  ּדוקא, ׁשּבּנפׁש יחידה ּגיּלּוי ידי על ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבאים

הרי  האלקית, ּדנפׁש היחידה ּבחינת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמתּגּלית

הּבהמית, ּדהּנפׁש היחידה את מהּפכת ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָהיא

חּיי  ּדבני הענינים ׁשּכל ּבעצמֹו ּפֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּובמילא

זה  ידי ועל לגמרי, הׁשּתּוּות ּבדר הם ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַּומזֹוני
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ונחה 28) ד"ה .11ֿ3 ע' אידיש סה"מ ואילך. .118 ע' תש"ט סה"מ רנזֿרסד. ע' תרפ"ה ואילך. קפו ע' תרמ"ח סה"מ ראה

יא  סעיף תשל"ו ליראיך נתת ד"ה .207 ע' תרפ"ט סה"מ גם וראה ואילך). קצד ע' ניסן סה"מ (תו"מ ט סעיף תשכ"ה

ואילך). נז ע' תמוז סה"מ ד.29)(תו"מ יג, ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ck Ïk ‰hÓÏ מאיר אינו ואורו ביותר ונסתר L‡¯ונעלם ‡lL „Ú ¿«»»»«∆…ƒ¿«

‰ÊaL Ô·eÓ È¯‰ ,„·Ïa B˙e‡ÈˆÓ ‡l‡ כך כל שירד הניצוץ בתוך ∆»¿ƒƒ¿«¬≈»∆»∆
BÈa˙¯בהעלם Óˆ‡נמוך  dB·b dB·b‰. ƒ¿»«»«»«¿≈

¯‡B·Ó‰Ï ‡Ó‚ec C¯c ÏÚÂ28 החסידות ÔÈÚLבתורת ÌÚh‰a ¿«∆∆¿»¿«¿»¿«««∆ƒ¿«
˙B¯Bca ‡e‰ LÙ ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆«

,‡˜Âc ÌÈB¯Á‡‰ הדבר ולכאורה »«¬ƒ«¿»
היו  הראשונים דורות שהרי תמוה,

ולמה  ברוחניות, יותר גדולה במעלה

שהם  האחרונים בדורות דוקא אםֿכן

מהדורות  נמוכה רוחנית בדרגה

נפש  המסירות ענין יש הראשונים

והטעם  ביותר, נעלית ה' עבודת שהוא

‰¯‡ÌÈBLהוא  ˙B¯BcaL ÔÂÈk≈»∆«»ƒƒ
ÏÎO‰ ÈÈÚ ˙elb˙‰a eÈ‰ כי »¿ƒ¿«ƒ¿¿≈«≈∆

שכל  בעלי היו הראשונים הדורות אנשי

ביותר, ÌÈÏÚÓנעלה ÏÎO‰ È¯‰Â«¬≈«≈∆«¿ƒ
,LÙ ˙¯ÈÒn‰ ÏÚ ענין כל כי ««¿ƒ«∆∆

מעל  ה' את לעבוד הוא נפש המסירות

פי  על ומתחייב שמתבקש למה ומעבר

וההיגיון  Ôkהשכל ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
'eÎ ÌÈB¯Á‡‰ ˙B¯Bca שהשכל «»«¬ƒ

בדורות  כמו גדולה במעלה איננו

נפש. מסירות יותר ישנה הראשונים,

ÔÈÚ ÏBÚÙÏ Ï˜pL ÌLÎe¿≈∆»≈ƒ¿ƒ¿«
·˜Ú‰ ÏÚ LÙ ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆«∆»≈

Ï‚¯aL להיכנס צורך כשיש למשל ∆¿∆∆
מאד רותחים L‡Ó¯למים ¯˙BÈ≈≈¬∆

Ï˜ ÔÎ BÓk ,L‡¯‰ ÏÚ«»…¿≈»≈
LÙ ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ÏBÚÙÏƒ¿ƒ¿««¿ƒ«∆∆

‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úa כשהדורות ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
גם  כולל ברוחניות, נמוכות בדרגות הם

השכל, L‡Ó¯בענין ¯˙BÈ≈≈¬∆
eÈ‰L ÌÈBL‡¯‰ ˙B¯Bca«»ƒƒ∆»

.¯˙BÈ ˙BBÈÏÚ ˙B‚È¯„Óa¿«¿≈∆¿≈
ÔÈÚa ¯ÓBÏ LÈ ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆≈«¿ƒ¿«
‡lL ÔÂÈkL ,ÔBÈqpaL ıBˆÈp‰«ƒ∆«ƒ»∆≈»∆…
B˙e‡ÈˆÓ ‡l‡ Ba ¯‡Lƒ¿«∆»¿ƒ

„·Ïa ונעלם הסתתר אורו ואילו ƒ¿«
ביותר, למטה שירד היינו ≈«ÔÎÏלגמרי,

Ba ‡ˆÓ בהעלם בו ‰dB·bטמון ƒ¿»«»«
¯˙BÈa dB·b יש זאת בכל נחשך, ואורו מאד שירד ניצוץ היותו עם ונמצא »«¿≈

הבירורים. שבעבודת בניצוץ שאין ויתרון מעלה שני, מצד בו,

·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e (Â29,ישראל לבני רבינו משה בדברי בתורה, »∆««∆»
È„kL ,eÈÈ‰ ,'Â‚ ˙Ú„Ï ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¬»»¡…≈∆∆¿∆»«««¿∆¿≈

˙Úc‰ ÔÈÚ ‰È‰iL והרגשה הכרה של שכלית i‡¯e‰במובן השגה ∆ƒ¿∆ƒ¿««««¿ƒ»
בעיניים  הנראה דבר כמו ובהירה È‰BfLברורה ,(˙Ú„Ï) ˙e˜Ï‡a»¡…»««∆ƒ

,ÁÈLn‰ ˙‡È·c ˙ÈÏÎz‰,שאז ««¿ƒ¿ƒ««»ƒ«
של  גילוי יהיה המשיח, בימות

את  ויראו ידעו וכולם בעולם האלוקות

מוחשי  דבר שרואים כמו האלוקות

È„È ÏÚ ‰Ê È¯‰,כעת ה' עבודת ¬≈∆«¿≈
של  באופן הגלות, »¿ÔÈÚƒבזמן

) ˙BBÈÒp‰ הכתוב בתחילת כנאמר «ƒ¿
.‡˜Âc (ÌÎ˙‡ 'Bb ‰qÓ Èkƒ¿«∆∆¿∆«¿»

¯·c‰ ÌÚËÂ לראיית שההכנה ¿«««»»
הוא, הניסיון בענין דוקא היא אלוקות

È¯‰ ˙BBÈÒp‰ ÔÈÚa ,Èkƒ¿ƒ¿««ƒ¿¬≈
ıBˆÈp‰ בדברים הנמצא האלוקי «ƒ

הניסיון  הוא ÌÏÚ‰aשבהם ‡e‰¿∆¿≈
È‡ ÔÎlL ,¯˙BÈa ¯zÒ‰Â¿∆¿≈¿≈∆»≈ƒ
¯e¯Èa‰ Ba ÏBÚÙÏ ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿«≈
‡È¯ËÂ ‡Ï˜LÂ ‰ÓÁÏÓ C¯„a¿∆∆ƒ¿»»¿«¿»¿«¿»

,'eÎ מאיר שאינו ניצוץ שהוא כיון כי

בו  'לתפוס' אפשר אי מתפשט, ואינו

והשכנוע  וההיגיון השכל ידי «∆‡l‡על
‰„B·Ú‰ זה ניצוץ העלאת של »¬»
BÈ‰Ï˙שבניסיונות  ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿

Û˜B˙a ‰ÎÈÏ‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¬ƒ»¿∆
ÈÓˆÚ ÏehÈ·e ÈÓˆÚ שהם «¿ƒƒ«¿ƒ

לעיל  כמבואר עלֿשכליים, עניינים

וביטול ÊlL‰באריכות עצמי לתוקף ∆»∆
להגיע ÌÈ‡aעצמי  È„Èניתן ÏÚ »ƒ«¿≈

,‡˜Âc LÙpaL ‰„ÈÁÈ ÈelÈbƒ¿ƒ»∆«∆∆«¿»
השכל, מכוחות לגמרי הנעלית

˙ÈÁa ˙Èlb˙Ó ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿«≈¿ƒ«
‰È¯‰ ,˙È˜Ï‡‰ LÙc ‰„ÈÁÈ«¿ƒ»¿∆∆»¡…ƒ¬≈

‰„ÈÁÈ‰ ˙‡ ˙Ît‰Ó ‡È‰ƒ¿«∆∆∆«¿ƒ»
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰c,לטוב מרע ¿«∆∆««¬ƒ

ÏÚBt ‡ÏÈÓ·e האדםBÓˆÚa ¿≈»≈¿«¿
ÌÈÈÚ‰ ÏkL הגשמיים חייו של ∆»»ƒ¿»ƒ

C¯„a Ì‰ ÈBÊÓe ÈiÁ È·c¿»≈«≈¿≈≈¿∆∆
,È¯Ó‚Ï ˙eezL‰ שלו והדבקות ƒ¿«¿«¿≈

בשוה, מצב ובכל זמן בכל היא ה' Ïha˙Óבעבודת ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«≈
ÔBÈqp‰ היה כלא Ê‡Âונעלם ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) של המציאות כל כאשר «ƒ»«ƒ¿»¿≈¿»
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qqepzdlיד qp ji`xil zzp

(ּכּנ הּנּסיֹון מתּגּלה מתּבּטל ואז לעיל), זּכר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

אּלא  עֹוד  ולא  לקדּוּׁשה , וחֹוזר ׁשּבֹו ְְְִִֵֶֶַָָֹהּניצֹוץ

מה  ׁשהרי ּביֹותר, עליֹונה ּבמדריגה ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנעׂשה

ּגבֹוּה הּגבֹוּה ּדוקא היה ּביֹותר מּטה למּטה ְְְֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּׁשּירד

ְֵּביֹותר.

הּנסיֹונֹות e‰ÊÂז) לאחרי ׁשּדוקא הּטעם ּגם ¿∆ְְְֲִֵֶַַַַַַַָ

זה  ּדגלּות ּומכּוּפל ּכפּול ְְְֶֶֶָָָׁשּבחֹוׁש

הּיעּוד  יקּוּיים (ׁשּלאחריו רּוח 30האחרֹון את ְְֲֲִֶֶַַַַַָָ

את  מבררים ׁשּבֹו הארץ), מן אעביר ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָהּטּומאה

והסּתר  ּבהעלם ׁשהם ּביֹותר האחרֹונים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהּניצֹוצֹות

הּיעּוד  יקּוּיים אזי ּדעה 31ּביֹותר, הארץ מלאה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

הוי' מנּסה ּכי הּתֹורה הבטחת ׁשּתתּגּלה הוי', ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאת

הּנסיֹונֹות  ׁשּתכלית היינּו, לדעת, אתכם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹאלקיכם

את  ּדע  ּבאלקּות, הּדעת ענין ׁשּיתּגּלה ּכדי ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהיא

אבי עבֹודת 32אלקי עּתה לנּו ניּתנה ולכן . ְְֱֲִִֵֵַַָָָָָֹ

מצרים  ּבגלּות ׁשהיה ּכפי ּבאֹופן לא – ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹהּנסיֹונֹות

ׁשּמבאר  ּכפי אּלא ּבלּבּול, ׁשל ענין רק ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיה

ּבּמאמר, אדמֹו"ר חמי מֹורי קדּוּׁשת ְְְֲִִַַַַָָּכבֹוד

האמת  את להּכיר והעֹוז הּכח ניּתן זה ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁש"ּבגלּות

ׁשּיּוכלּו ּובאֹופן ּבלבד", נסיֹונֹות רק הם ְְְְִִִֵֶֶַַּכי

העצמי, ּכח התעֹוררּות ידי על ּבנּסיֹון ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹלעמֹוד

ּבאֹופן  ּבנּסיֹון ולעמֹוד עצמי, ּוביּטּול ְְְְֲִִִֶֶַַָּתֹוקף

לבֹוא  יזּכּו זה ידי ועל הּניצֹוצֹות, את ְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשּיֹוציאּו

אינֹו ׁשהּנּסיֹון והיינּו, אלקיכם, הוי' את ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלדעת

אלקיכם  הוי' ּׁשּמנּסה מה ּכל אּלא לעצמֹו, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹענין

ּומּצב  למעמד לבֹוא לדעת, ּכדי אּלא אינֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאתכם

ּכאׁשר  הּנה ולכן, הוי'. את ּדעה הארץ ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּדמלאה

ההעלמֹות  ּכל ּבייׁשטיין) (מ'ועט נגד ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָנעמֹוד

להּכנס  ׁשּלא העבֹודה ּבדר ונל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹוההסּתרים,

לכל  לגׁשת אּלא מלחמה, ּבדר וטריא ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלׁשקלא

ׁשהן  היינּו, עצמי, ּוביּטּול עצמי ּבתֹוקף ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָענין

ּבין  אי) ּכלל מציאּות איני ּבעצמי ׁשאני ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָאמת

עֹוסק  ׁשהנני ּכיון אבל ּגארניׁשט), ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָטאקע
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ב.30) יג, ט.31)זכרי' יא, ט.32)ישעי' כח, הימיםֿא דברי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מתבטלת  BaLהניסיון ıBˆÈp‰ ‰lb˙Ó בניסיון והסתתר ÊBÁÂ¯שנעלם ƒ¿«∆«ƒ∆¿≈

ומקורו,Me„˜Ï‰ועולה שרשו הוא NÚpL‰שמשם ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ƒ¿»¿…∆»∆«¬∆
,¯˙BÈa ‰BÈÏÚ ‰‚È¯„Óa בלבד ומוגבלת קטנה בעליה מדובר ולא ¿«¿≈»∆¿»¿≈

מאד  גדולה בעליה ‰È‰אלא ¯˙BÈa ‰hÓ ‰hÓÏ „¯iM ‰Ó È¯‰L∆¬≈«∆»«¿«»«»¿≈»»
,¯˙BÈa dB·b dB·b‰ ‡˜Âc«¿»«»«»«¿≈
הניצוץ  כאשר וכעת לעיל, כמבואר

הרי  ועולה, חוזר ביותר, למטה שירד

'הגבוה  אל ביותר למעלה היא העליה

ביותר'. גבוה

‡˜ÂcL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ (Ê¿∆««««∆«¿»
˙BBÈÒp‰ È¯Á‡Ï הגדולים ¿«¬≈«ƒ¿

ÏeÙkוהקשים  CLBÁaL∆¿∆»
ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ˙eÏ‚c ÏteÎÓe¿»¿»∆»«¬

ÂÈ¯Á‡lL) שהיא זו גלות אחרי ∆¿«¬»
עוד  תהיה לא ואחריה האחרונה הגלות

אלא  ‰eÚi„גלות ÌÈie˜È30 ¿««ƒ
זכריה  ¯Áeשבנבואת ˙‡∆«

¯È·Ú‡ ‰‡Óeh‰ı¯‡‰ ÔÓ «¿»«¬ƒƒ»»∆
וכל  'טומאה' עוד תהיה שלא וכיון

יתבטלו  הקדושה היפך של הכוחות

תהיה  שלא מובן לטוב, ויתהפכו לגמרי

גלות  BaLעוד האחרון'), זה ב'גלות ∆
ÌÈ¯¯·Ó ומעלים˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ ¿»¿ƒ∆«ƒ

Ì‰L ¯˙BÈa ÌÈB¯Á‡‰»«¬ƒ¿≈∆≈
הגלות, בסוף שמתבררים הניצוצות

ביותר, מתגבר שהחושך בזמן

ÈÊ‡ ,¯˙BÈa ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿∆¿≈¿≈¬«
דוקא  אלו ניצוצות בירור אחרי

„eÚi‰ ÌÈie˜È31 ישעיה שבנבואת ¿««ƒ
,'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ»¿»»»∆≈»∆¬»»
תהיה  כולה, המציאות כל הארץ, שכל

באלוקות  בהכרה ∆»¿lb˙zL∆ƒ‰מלאה
ובגלוי  Èkבפועל ‰¯Bz‰ ˙ÁË·‰«¿»««»ƒ

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰qÓ¿«∆¬»»¡…≈∆∆¿∆
˙ÈÏÎzL ,eÈÈ‰ ,˙Ú„Ï הכוונה »«««¿∆«¿ƒ

של È„kוהמטרה ‡È‰ ˙BBÈÒp‰«ƒ¿ƒ¿≈
˙Úc‰ ÔÈÚ ‰lb˙iL הכרה ∆ƒ¿«∆ƒ¿««««

הכתוב e˜Ï‡a˙,והרגשה  ובלשון »¡…
בנו  לשלמה דוד בציווי הימים בדברי

EÈ·‡ È˜Ï‡ ˙‡ Úc32. «∆¡…≈»ƒ
˙„B·Ú ‰zÚ eÏ ‰zÈ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»»«»¬«
ÈÙk ÔÙB‡a ‡Ï Y ˙BBÈÒp‰«ƒ¿…¿∆¿ƒ
‰È‰L ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚a ‰È‰L∆»»¿»ƒ¿«ƒ∆»»

,ÏeaÏa ÏL ÔÈÚ שהניסיונות ¯˜ «ƒ¿»∆ƒ¿

ומכשול  הפרעה רק היו ˜„Me˙והקשיים „B·k ¯‡·nL ÈÙk ‡l‡∆»¿ƒ∆¿»≈¿¿«
ÔzÈ ‰Ê ˙eÏ‚a"L ,¯Ó‡na ¯"BÓ„‡ ÈÓÁ È¯BÓ ישראל בני לכל ƒ»ƒ«¿««¬»∆¿»∆ƒ«

,"„·Ïa ˙BBÈÒ ˜¯ Ì‰ Èk ˙Ó‡‰ ˙‡ ¯Èk‰Ï ÊBÚ‰Â Ák‰«…«¿»¿«ƒ∆»¡∆ƒ≈«ƒ¿ƒ¿«
ומבלבלת, מפריעה שאכן אמיתית מציאות eÏÎeiLולא ÔÙB‡·e מתוך ¿∆∆¿

זו ÔBÈqaהכרה „BÓÚÏ ולהתגבר «¬¿ƒ»
Ákעליו  ˙e¯¯BÚ˙‰ È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿¿…«

ˆÚ‰,ÈÓˆÚ ÏehÈ·e Û˜Bz ,ÈÓ »«¿ƒ∆ƒ«¿ƒ
ÔÙB‡a ÔBÈqa „BÓÚÏÂ¿«¬¿ƒ»¿∆

e‡ÈˆBiL ויעלו˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ ∆ƒ∆«ƒ
בניסיונות, ונעלמים »¿ÏÚÂהמוסתרים

‰Ê È„È בניסיון ekÊÈשיעמדו ¿≈∆ƒ¿
'ÈÂ‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‡B·Ï»»««∆¬»»

,ÌÎÈ˜Ï‡ ובמיוחד אלוקות, להכיר ¡…≈∆
בזמן  לבוא, לעתיד יהיה שהדבר כפי

‡BÈהגאולה, ÔBÈqp‰L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«ƒ»≈
,BÓˆÚÏ ÔÈÚ מטרה עצמו בו ואין ƒ¿»¿«¿

qnM‰ותכלית  ‰Ó Ïk ‡l‡∆»»«∆¿«∆
BÈ‡ ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…≈∆∆¿∆≈
‡B·Ï ,˙Ú„Ï È„k ‡l‡∆»¿≈»««»
בניסיון  העמידה ידי על להתעלות

ÏÓc‡‰ולהגיע ·vÓe „ÓÚÓÏ¿«¬»«»¿»¿»
'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ שיהיה »»∆≈»∆¬»»

לבוא. לעתיד

,ÔÎÏÂ המטרה כל שזו מאחר ¿»≈
ידם  שעל הניסיונות, של והתכלית

וראיית  לידיעת דבר של בסופו יגיעו

‚„אלוקות, „BÓÚ ¯L‡k ‰p‰ƒ≈«¬∆«¬∆∆
ÔÈÈËLÈÈa ËÚÂ'Ó) מבלי יעמדו ¿∆«¿¿≈

על  ויתגברו ‰‰BÓÏÚ˙להכנע Ïk (»««¿»
C¯„a CÏÂ ,ÌÈ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈ƒ¿≈≈¿∆∆
‡Ï˜LÏ Òk‰Ï ‡lL ‰„B·Ú‰»¬»∆…¿ƒ»≈¿«¿»

,‰ÓÁÏÓ C¯„a ‡È¯ËÂ שהיא ¿«¿»¿∆∆ƒ¿»»
ולא  הבירורים לעבודת השייכת עבודה

כמבואר  הנסיונות, לעבודת שייכת

באריכות, ÏÎÏלעיל ˙L‚Ï ‡l‡∆»»∆∆¿»
ÏehÈ·e ÈÓˆÚ Û˜B˙a ÔÈÚƒ¿»¿∆«¿ƒƒ

,eÈÈ‰ ,ÈÓˆÚ שבה גישה מתוך «¿ƒ«¿
לעצמו אומר ‡Ó˙האדם Ô‰L∆≈¡∆

˙e‡ÈˆÓ ÈÈ‡ ÈÓˆÚa È‡L∆¬ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ
Ú˜‡Ë ÔÈa CÈ‡) ÏÏk¿»ƒƒ«∆

ËLÈ¯‡b ואפס אין אכן ),אני »¿ƒ¿
בכוחות  תלויים היו הדברים ואילו

איך  יודע מי שלי האישיים וביכולות

להתגבר, מצליח ÔÂÈkהייתי Ï·‡¬»≈»
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טו `"iyz'd ,fenz b"i

ויֹודע  ּדבר, מּׁשּום מתּפעל אינּני הוי' ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבעבֹודת

זי מּוז ענין ּדער ּבלאוֿהכי, אפׁשר ׁשאי ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָאני

ּומבררים  הּנּסיֹון, את מבּטלים אזי – ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָּדּורכפירן

זה  ידי ועל ּבֹו, ׁשּמסּתּתר הּניצֹוץ את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַּומעלים

בימינּו ׁשּבמהרה הּגיּלּוי את ּבעֹולם ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּפֹועלים

צדקנּו. מׁשיח ּביאת ידי על מּמׁש ּבגלּוי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָיהיה

ּכל  עבֹודת ידי על להיֹות צריכה לזה ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָוההכנה

האחרֹון, ּבּגלּות ּובפרט הּגלּות, ּבזמן ואחד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָאחד

ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּבעקבתא ּגּופא זה ְְְְְְְְִִִִֶָָָָָּובגלּות

אזי  עצמי, ּובביּטּול עצמי ּבתֹוקף עבֹודתֹו יעׂשה ואחד אחד ּכל ְְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּכאׁשר

ועצמּות  והאֹורֹות, הּגיּלּוּיים ּכל יתּגּלּו ּדידן ׁשּבעגלא ּכּוּלנּו נזּכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבמהרה

אמן. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח ידי על הּוא, ּברּו סֹוף אין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָּומהּות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÈÂ‰ ˙„B·Úa ˜ÒBÚ È‰L הוא ברוך בקדוש ÏÚt˙Óודבוק ÈpÈ‡ ∆ƒ¿ƒ≈«¬«¬»»≈∆ƒƒ¿«≈

מתרשם  c·¯,ואינני ÌeMÓ וקשה גדול כניסיון נראה הדבר אם Ú„BÈÂגם ƒ»»¿≈«
,ÈÎ‰ŒÂ‡Ïa ¯LÙ‡ È‡L È‡,שיהיה מה יהיה אלא, זה, בלי יתכן שלא ¬ƒ∆ƒ∆¿»¿»»ƒ

Ô¯ÈÙÎ¯ec CÈÊ ÊeÓ ÔÈÚ ¯Úc(ומצוות בתורה ה' עבודת (של הענין ∆ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿
– להתבצע ÌÈÏh·Óמוכרח ÈÊ‡¬«¿«¿ƒ

ÔBÈqp‰ עוד,‡˙ קיים לא והוא ∆«ƒ»
ıBˆÈp‰ ˙‡ ÌÈÏÚÓe ÌÈ¯¯·Óe¿»¿ƒ«¬ƒ∆«ƒ

Ba ¯zzÒnL של הדבר בתוך ∆ƒ¿«≈
ÌÈÏÚBtהניסיון, ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆¬ƒ

ÈelÈb‰ ˙‡ ÌÏBÚa האלוקות של »»∆«ƒ
העלמות  כך על יש הגלות שבזמן

È‰È‰והסתרים  eÈÓÈ· ‰¯‰ÓaL∆ƒ¿≈»¿»≈ƒ¿∆
˙‡Èa È„È ÏÚ LnÓ ÈeÏ‚a¿»«»«¿≈ƒ«

e˜„ˆ ÁÈLÓ תבוא ידו שעל ¿ƒ«ƒ¿≈
בכל  יהיה הזמן ובאותו הגאולה לעולם

העלם  ללא אלוקות גילוי העולם

ˆ¯ÎÈ‰והסתר. ‰ÊÏ ‰Î‰‰Â¿«¬»»»∆¿ƒ»
Ïk ˙„B·Ú È„È ÏÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿≈¬«»

˙eÏb‰ ÔÓÊa „Á‡Â „Á‡,בכלל ∆»¿∆»ƒ¿««»

,ÔB¯Á‡‰ ˙eÏba Ë¯Ù·e כפול ונעשה מתגבר וההעלם כשהחושך ƒ¿»«»»«¬
Ùeb‡ומכופל  ‰Ê ˙eÏ‚·e עצמו,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ‡˙·˜Úa ¿»∆»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

יותר  עוד גובר וההסתר ההעלם NÚÈ‰שאז „Á‡Â „Á‡ Ïk ¯L‡kL∆«¬∆»∆»¿∆»«¬∆
B˙„B·Ú ומצוות בתורה ה' ÈÓˆÚ,בעבודת ÏehÈ··e ÈÓˆÚ Û˜B˙a ¬»¿∆«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

elek ‰kÊ ‰¯‰Óa ÈÊ‡¬«ƒ¿≈»ƒ¿∆»
‡Ï‚ÚaL במהירותÔ„Èc,שלנו ∆«¬»»ƒ«

שלנו, והתפיסה המושגים לפי מהר

,˙B¯B‡‰Â ÌÈielÈb‰ Ïk elb˙Èƒ¿«»«ƒƒ¿»
Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚÂ¿«¿«≈»

,‡e‰ עניני הן כל לעין ויתגלו

והארות האלוקו  'גילויים' שהם ת

אלא  בלבד זו ולא האלוקות מעצמות

ומהות  עצמות התגלות גם תהיה

עצמה, ÁÈLÓהאלוקות È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«
.ÔÓ‡ eÈÓÈa ‰¯‰Óa ,e˜„ƒ̂¿≈ƒ¿≈»¿»≈»≈
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז תמוז, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א תמוז, ות"ח בעדו. ובנוגע לסעיף ב' שבו. הנה הצעתו לבטל 
אצלו בכלל ענין הקל', הנה ידוע המבואר בכ"מ ששבירת הזולת בעניני הרשות )היינו שאצל הזולת 
הוא ענין הרשות( אינו רצוי ובפרט כשעלול שלא יציית ובמילא יבוא לידי נסיון - שבירה או תוצאות 
הפכיות, אלא שדברתי עם הנ"ל ע"ד תוספת בלימוד הן בנגלה והן בחסידות, ובכלל הבין ממני שפליאה 

קצת בעיני אריכות הלימוד שלו בהק. וכן עוררתיו שיתרגל לחזור חסידות ברבים...

התלמידים  ע"י  כנסיות  בבתי  דא"ח  חזרת  ענין  שבטל  מזמן  זה  אשר  נפלאתי...  דא"ג  ב( 
הקשישים של הישיבה, שלפלא גדול הדבר, והנזק שבהביטול מובן, ובקשתי את הנ"ל למסור לכל אלו 
שעסקו בזה שימשיכו גם עתה, ואולי כדאי, שבכדי שיהי' להם יותר התענינות ומקום להתגדר, שיעשו 
זה באתערותא שלהם בעצמם וכפי שנעשה כאן שהתלמידים בחרו בעצמם ומבין עצמם את האברכים 
ההולכים להבתכ"נ וכו' אבל מובן שצ"ל השגחה באופן שלא ירגישו בזה, והוראות ג"כ באופן כזה ואין 

לו לדיין אלא מה שעיניו רואות על אתר.

בברכה לבריאות הנכונה לו ולכל ב"ב שי'.



טז

,qgpit zyxt zay .c"qa
,a`Îmgpn ycegd mikxan

`"iyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Âˆ קרּבני את אליהם ואמרּת יׂשראל ּבני את «ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

לי  להקריב ּתׁשמרּו גו' לאּׁשי ְְְְְְִִִִִַַַלחמי

ּבּספרי 1ּבמֹועדֹו ואיתא למעלה 2, אמּור מה ְְְְְֲִִֵַַָָָָ

יצא  אׁשר העדה על איׁש הרּוחֹות אלקי ה' ְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹיפקד

לפניהם  יבא ואׁשר הּקּב"ה 3לפניהם לֹו אמר , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּדבר  [ׁשּזהּו ּבני על מצּוני ׁשאּתה עד ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ(למׁשה)

ּומּזה  וכּו'. עלי ּבני את צּוה ,[צֹור ּבֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשאין

הּקּב"ה  לֹו אמר מׁשה ׁשל הסּתּלקּותֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלפני

מּובן, הּקרּבנֹות, לענין ּבנֹוגע עלי ּבני את ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָצּוה

וצרי העבֹודה. עיּקר הּוא הּקרּבנֹות ְְְֲִִִֶַַַָָָָָׁשענין

ליׂשראל  טענּו ׁשהּנביאים מצינּו ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָלהבין,

גו' טֹוב מּזבח ׁשמע ּוכתיב 4הּנה חסד 5, ּכי ְְִִִִֵֶֶֶַַֹ

הענין  הּוא ׁשהעיּקר והיינּו, זבח, ולא ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹחפצּתי

(זבח). קרּבנֹות ולא החסד, וענין ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹֹּדׁשמע,

Ì‚Â,ּדהּנה ּגּופא, הּקרּבנֹות ּבענין להבין צרי ¿«ְְְְְִִִִֵַַָָָָָ

ידי  על יׂשראל ׁשּנצטּוּו הראׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּקרּבן

אמרּו הּתמידין ּובענין הּתמיד, קרּבן הּוא ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹמׁשה

עבירֹות 6רז"ל  על מכּפר ׁשחר ׁשל ׁשּתמיד ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ

על  מכּפר הערּביים ּבין ׁשל ותמיד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּבּלילה

הּקּוׁשיא  וידּועה ׁשּבּיֹום. מכּפרת 7עבירֹות ּכיצד ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּדרהקרבת ועל האדם, ׁשל חטאֹו על הּבהמה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

חז"ל  חטאה.8לׁשֹון מה ּבהמה חטא אדם אם ְְְֲִֵֶַָָָָָָָ

ּבזה  ׁשהאדם 9ּומבֹואר זה ידי על היא ׁשהּכּפרה , ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

כו' ּבֹו ׁשּיעׂשה ראּוי היה ּבּבהמה ּׁשּנעׂשה מה ׁשּכל ענין 10מתּבֹונן ּגם וזהּו . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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ב.1) כח, ג.2)פרשתנו פ"א, שהש"ר וראה עה"פ. בפרש"י הובא שם. טזֿיז.3)פרשתנו כז, כב.4)שם טו, שמואלֿא

ו.5) ו, ב).6)הושע (ק, פי"א אגה"ת בתניא הובא כא. פכ"א, במדב"ר יב). – שם באבער (תנחומא יג פרשתנו ָתנחומא

ועוד.7) א'רנה. ס"ע מטות אוה"ת – הגהות ועם רפט. ע' תקס"ז אדה"ז מאמרי גם ב.8)ראה כב, אוה"ת 9)יומא ראה

ועוד. רכז. ע' תרח"ץ סה"מ שם. תענית 10)מטות במסכת בשל"ה הובא ויקרא ר"פ רקנטי ט. א, ויקרא עה"ת רמב"ן ראה

בנו). תחת (ד"ה יג כב, וירא פרש"י גם וראה ב. ריא, שלו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רבינו: למשה אומר הוא ברוך הקדוש פינחס, פרשת השבוע, בפרשת

ÈM‡Ï ÈÓÁÏ Èa¯˜ ˙‡ Ì‰ÈÏ‡ z¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Â«̂∆¿≈ƒ¿»≈¿»«¿»¬≈∆∆»¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ«
B„ÚBÓa ÈÏ ·È¯˜‰Ï e¯ÓLz 'Â‚1, קרבן להקריב הציווי בא ובהמשך ƒ¿¿¿«¿ƒƒ¿¬

הערבים, ובין בבוקר יום, בכל פעמיים מדרש È¯Ùqa2מובא È‡Â˙‡תמיד ¿ƒ»«ƒ¿≈
ודברים  במדבר החומשים על הלכתי

‰ÏÚÓÏ ¯eÓ‡ ‰Ó לכן קודם »»¿«¿»
מבקש  רבינו משה פינחס, בפרשת

הוא  ברוך ‰'ימנה ÙÈ˜„מהקדוש ƒ¿…
‰„Ú‰ ÏÚ LÈ‡ ˙BÁe¯‰ È˜Ï‡¡…≈»ƒ«»≈»

ישראל  לבני Èˆ‡מנהיג ¯L‡¬∆≈≈
Ì‰ÈÙÏ ‡·È ¯L‡Â Ì‰ÈÙÏ3, ƒ¿≈∆«¬∆»…ƒ¿≈∆

„Ú (‰LÓÏ) ‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡»««»»¿…∆«
ÏÚ ÈeˆÓ ‰z‡LÈa להם לדאוג ∆«»¿«≈ƒ«»«

C¯Bˆ Ba ÔÈ‡L ¯·c e‰fL]∆∆»»∆≈∆
ידאג  הוא ברוך הקדוש בודאי שהרי

eÎÂ'לבניו  ÈÏÚ Èa ˙‡ ‰eˆ ,[«≈∆»«»«¿
ישראל  בני ובזה קרבנות, שיקריבו

כביכול. הוא, ברוך הקדוש עבור ידאגו

ÏL B˙e˜lzÒ‰ ÈÙlL ‰fÓeƒ∆∆ƒ¿≈ƒ¿«¿∆
‰LÓ וכל ימיו כל סיכום של בזמן …∆

‰aw"‰ענינו  BÏ ¯Ó‡ למשה »««»»
Ú‚Baרבינו  ÈÏÚ Èa ˙‡ ‰e«̂≈∆»«»«¿≈«

ÔÈÚL ,Ô·eÓ ,˙Ba¯w‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««»¿»»∆ƒ¿«
‰„B·Ú‰ ¯wÈÚ ‡e‰ ˙Ba¯w‰«»¿»ƒ«»¬»
של  ה' בעבודת והמרכזי העיקרי הדבר

ישראל. ÔÈ·‰Ïבני CÈ¯ˆÂ זה ענין ¿»ƒ¿»ƒ
עיקרי  דבר היא הקרבנות שעבודת

ה', eÈˆÓבעבודת È¯‰L במקורות ∆¬≈»ƒ
מהם  עולה שלכאורה דברים אחרים

כמו  eÚËלהיפך, ÌÈ‡È·p‰L∆«¿ƒƒ»¬
Ï‡¯NÈÏ בספר הכתוב כלשון , ¿ƒ¿»≈

BË·שמואל, Á·fÓ ÚÓL ‰p‰ƒ≈¿…«ƒ∆«
'Â‚4, הוא ברוך הקדוש כלומר,

בקולו  ששומעים יותר מחשיב

לו  שמביאים מאשר לו, ומצייתים

הושע È˙Îe5·קורבנות  בנבואת ¿ƒ
אומר  הוא ברוך ÒÁ„שהקדוש Èkƒ∆∆

,eÈÈ‰Â ,Á·Ê ‡ÏÂ ÈzˆÙÁ»«¿ƒ¿…»«¿«¿
¯wÈÚ‰L'ה ‰ÔÈÚבעבודת ‡e‰ ∆»ƒ»»ƒ¿»

ÚÓLc את ולקיים ה' בקול לשמוע ƒ¿…«

‰ÒÁ„מצוותיו, ÔÈÚÂ,לחברו אדם (Á·Ê)בין ˙Ba¯˜ ‡ÏÂ ולכאורה ¿ƒ¿««∆∆¿…»¿»∆«
עיקרי. דבר הם שהקורבנות הספרי דברי למשמעות סותר זה הרי

‡Ùeb ˙Ba¯w‰ ÔÈÚa ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â השאלה מלבד עצמו, ¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««»¿»»
ו'חסד') ('שמוע' אחרים לדברים ביחס הקרבנות ענין לגבי ≈p‰c¿ƒ‰,האמורה

eeËˆpL ÔBL‡¯‰ Ôa¯w‰«»¿»»ƒ∆ƒ¿«
‡e‰ ‰LÓ È„È ÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈…∆
ÔÈÚ·e ,„ÈÓz‰ Ôa¯»̃¿««»ƒ¿ƒ¿«

Ï"Ê¯ e¯Ó‡ ÔÈ„ÈÓz‰6 במדרש «¿ƒƒ»¿««
¯ÁL ÏL „ÈÓzL שמקריבים ∆»ƒ∆««

בבוקר B¯È·Ú˙אותו ÏÚ ¯tÎÓ¿«≈«¬≈
ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Â ,‰ÏÈlaL∆««¿»¿»ƒ∆≈

ÌÈÈa¯Ú‰ לקראת אותו שמקריבים »«¿«ƒ
היום  B¯È·Ú˙סוף ÏÚ ¯tÎÓ¿«≈«¬≈

‰Úe„ÈÂ .ÌBiaL החסידות בתורת ∆«ƒ»
‡ÈLew‰7˙¯tÎÓ „ˆÈk «¿»≈«¿«∆∆

B‡ËÁ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙·¯˜‰«¿»««¿≈»«∆¿
,Ì„‡‰ ÏL החט שחטא איך א ∆»»»

קרבן  שמביאים ידי על מתכפר האדם

בהמה  ÔBLÏשל C¯c ÏÚÂ¿«∆∆¿
Ï"ÊÁ8‰Ó‰a ,‡ËÁ Ì„‡ Ì‡ ¬«ƒ»»»»¿≈»

?.‰‡ËÁ ‰Ó∆»¿»
‰Êa ¯‡B·Óe9‰¯tk‰L , ¿»»∆∆««»»

הקרבן  ידי על È„Èשנפעלת ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈
Ì„‡‰L ‰Ê הקרבן את המביא ∆∆»»»

‰NÚpM ‰Ó ÏkL ÔBa˙Óƒ¿≈∆»«∆«¬∆
Ba ‰NÚiL Èe‡¯ ‰È‰ ‰Ó‰aa«¿≈»»»»∆≈»∆

במפרשי ,ÂÎ10'באדם  כמבואר

"...כי  הרמב"ן: לשון (וזה התורה

נגמרים  אדם בני שמעשי בעבור

כי  ה' צוה ובמעשה, ובדבור במחשבה

ידיו  יסמוך קרבן, יביא יחטא כאשר

כנגד  בפיו ויתודה המעשה, כנגד עליו

והכליות  הקרב באש וישרוף הדבור,

והכרעים  והתאוה, המחשבה כלי שהם

כל  העושים אדם של ורגליו ידיו כנגד

כנגד  המזבח על הדם ויזרוק מלאכתו,

בעשותו  אדם שיחשוב כדי בנפשו, דמו

בגופו  לאלקיו, חטא כי אלה כל
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יז l`xyi ipa z` ev

רז"ל  ּכמאמר הּקרּבנֹות, ׁשּכנגד ּתפּלֹות 11הּתפּלה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ

תֹורה  ּבלּקּוטי ּכמבֹואר ּתּקנּום, ּתמידין 12ּכנגד ְְְְְִִִִֵֶֶַָָ

והּגידין  הּבׂשר מקריבים ׁשהיּו עֹולה קרּבן ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָענין

מהּמֹוח, נמׁש העצמֹות ׁשהתהּוּות ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָוהעצמֹות,

ּבּלב  ׁשּמׁשּכנֹו מהּדם הּוא הּבׂשר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָוהתהּוּות

ׁשּכנגד  ּבּתפּלה וענינֹו ּבׂשר, נעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמּמּנּו

והעּדר  הּביּטּול ּבענין ׁשההתּבֹוננּות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּקרּבנֹות,

סדר  (ּכל העֹולמֹות ׁשל מקֹום ְִֵֶֶַַָָָָהּתפיסת

הּוא, ּברּו סֹוף אין אֹור לגּבי ְְְְִֵֵַַַָההׁשּתלׁשלּות)

ּבחינת  הּוא חׁשיבי, מּמׁש ּכלא קּמיּה ּדכּוּלא ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָאי

הּמּדֹות  והתעֹוררּות  הּמֹוח, מן ׁשּבאים ְְְֲִִִִֶַַַָָָהעצמֹות

ּבחינת  הּוא ההתּבֹוננּות ידי ׁשעל ויראה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָאהבה

הארה  ׁשּזֹוהי ׁשּבּלב, הּדם מן הּנמׁש ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּבׂשר

ׁשּבּמֹוח  מהּׂשגה מּזעיר מעט ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָמצּומצמת

הּגידים  ידי על ּבּלב, להתלּבׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהּנמׁשכת

ּפי  ועל הּבׂשר. עם העצמֹות המחּברים ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָועֹורקים

ענין  לגּבי ּבּתפּלה מעלה ׁשּיׁש נמצא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָזה

ּכאיּלּו רק הּוא הּקרּבנֹות ענין ׁשהרי ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּקרּבנֹות,

ואיּלּו ּבּבהמה, ּׁשעֹוׂשים מה ּכל ּבאדם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָנעׂשה

מּמׁש הּקרּבנֹות עבֹודת נעׂשית הּתפּלה ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָּבענין

והתעֹוררּות  ההתּבֹוננּות ׁשהרי האדם, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָּבנפׁש
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ב.11) כו, ואילך.12)ברכות ד עז, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ממנו  שלקח הבורא חסד לולא גופו, וישרף דמו שישפך לו וראוי ובנפשו,

אברי  וראשי נפש, תחת נפש דמו, תחת דמו שיהא הזה הקרבן וכופר תמורה

עליו, שיתפללו התורה מורי בהן להחיות והמנות אבריו, ראשי כנגד הקרבן

מתקבלים  דברים ואלה תמיד. מחטוא הרבים ינצלו שלא בעבור התמיד וקרבן

אגדה"). כדברי הלב את מושכים

e‰ÊÂ הקרבת שמעשה לעיל האמור ¿∆
רומז  בגשמיות הבהמה מן הקרבן

הוא האדם, בנפש ה' »Ìbלעבודת
ÔÈÚ עבודת של הפנימי התוכן ƒ¿«

,˙Ba¯w‰ „‚kL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆¿∆∆«»¿»
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók11 בגמרא˙BlÙz ¿«¬«««¿ƒ

,Ìewz ÔÈ„ÈÓz „‚k תקנו ולכן ¿∆∆¿ƒƒƒ¿
קרבנות  כנגד יום בכל להתפלל חכמים

ויום  יום בכל שבאים התמיד

‰¯B˙ ÈËewÏa ¯‡B·Ók12 «¿»¿ƒ≈»
הזקן  הפנימי ÔÈÚלאדמו"ר התוכן ƒ¿«

ÏBÚ‰של  Ôa¯˜ על עולה שכולו »¿«»
המזבח  ÌÈ·È¯˜Óגבי eÈ‰L∆»«¿ƒƒ

,˙BÓˆÚ‰Â ÔÈ„Èb‰Â ¯Na‰«»»¿«ƒƒ¿»¬»
˙ee‰˙‰L והתפתחות˙BÓˆÚ‰ ∆ƒ¿«»¬»

החיים  בעלי אצל «¿CLÓƒגם
˙ee‰˙‰Â ,ÁBn‰Ó והתפתחות ≈««¿ƒ¿«

BkLnL Ìc‰Ó ‡e‰ ¯Na‰«»»≈«»∆ƒ¿»
בעיקר  הוא הדם ומהלב la·של «≈

האברים  לכל וזורם הדם מתפשט

epnnLמהדם,¯Na ‰NÚ ∆ƒ∆«¬∆»»
BÈÚÂ שהוא כפי עולה קרבן של ¿ƒ¿»

,˙Ba¯w‰ „‚kL ‰lÙza«¿ƒ»∆¿∆∆«»¿»
˙eBa˙‰‰L מתבונן שהאדם ∆«ƒ¿¿

cÚ‰Â¯בתפילה  ÏehÈa‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿∆¿≈
ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz‰ ערך וכל חשיבות כל שאין כך כדי עד ÏLביטול «¿ƒ«»∆

) ˙BÓÏBÚ‰ הזה העולם ועד ביותר מהעליונים העולמות, לכל והכוונה »»
והיינו  ביותר, התחתון העולם ‰‰eÏLÏzL˙שהוא ¯„Ò Ïk האור שבו »≈∆«ƒ¿«¿¿

בזו  זו האחוזות שלשלת של טבעות כמו לדרגה מדרגה ונמשך יורד )האלוקי
בטלים  העולמות ‰e‡,שכל Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èa‚Ï וההתבוננות ¿«≈≈»

הביטול  ואיכות באופן מעמיקה מחשבה גם leÎc‡כוללת CÈ‡ כל הכל, ≈¿»
המציאות וכל עצמו ˜dÈnהעולמות האיןֿסוף לגבי LnÓלפניו, ‡Ïk «≈¿»«»

,È·ÈLÁ הזו וההתבוננות כלל, קיימים אינם כאילו ממש', כ'לא נחשבים ¬ƒ≈
שבמוח  השכל באמצעות ‰BÓˆÚ˙שהיא ˙ÈÁa ‡e‰ הקרבת כנגד היא ¿ƒ«»¬»

הקרבן  של ‰ÁBn,העצמות ÌÈ‡aLהעצמות ÔÓ,לעיל כאמור ∆»ƒƒ««
˙eBa˙‰‰ È„È ÏÚL ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ ˙Bcn‰ ˙e¯¯BÚ˙‰Â כאשר ¿ƒ¿¿«ƒ«¬»¿ƒ¿»∆«¿≈«ƒ¿¿

של  ועמוקה פנימית להכרה ומביאה הראויה בהתעמקות היא ההתבוננות

של  ברגש מתעורר והוא שלו הרגשות על השפעה לה יש ה', בגדולת האדם

בלב, שהיא זו והתעוררות ה', ויראת ה' ‰Na¯אהבת ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ««»»

È‰BfL ,·laL Ìc‰ ÔÓ CLÓp‰ היא שבלב הרגש התעוררות «ƒ¿»ƒ«»∆«≈∆ƒ
˙ÓˆÓeˆÓ שמכילה‰‡¯‰ ÈÚfÓ¯מאד ËÚÓ היינו מהקטנות, מעט ∆»»¿¿∆∆¿«ƒ¿≈

שבמעט, ÁBnaLמעט ‰‚O‰Ó ורוחב ואורך עומק הרבה בה שיש ≈«»»∆««
ומצומצמת  מועטת הארה ישנה בגדלות, שהיא שבמוח ∆∆¿ÎLÓp‰«ƒ˙ומההשגה

,·la LaÏ˙‰Ï מהמוח וההמשכה ¿ƒ¿«≈«≈
היא  הלב ‰ÌÈ„Èbאל È„È ÏÚ«¿≈«ƒƒ

˙BÓˆÚ‰ ÌÈ¯aÁÓ‰ ÌÈ˜¯BÚÂ¿»ƒ«¿«¿ƒ»¬»
.¯Na‰ ÌÚƒ«»»

שם: תורה בליקוטי עוד שמבואר [וכפי

ועצמות  גידין בשר ענין ביאור "והנה

ממה  יובן עלֿדרךֿמשל למעלה

הניתוח  חכמת בספרי שכתוב

מהמוח  נמשך העצמות שהתהוות

שמשכנו  מהדם הוא הבשר והתהוות

הלב  והנה בשר... נעשה שממנו בלב

ויראה  אהבה המדות משכן מקום הוא

הדמים  רתיחת בחינת הן שהן כו'.

תאוות  רעה אהבה הגשמי שבלב

למעלה  וכך כו'. וניצוח כו' גשמיות

ומחנה  עזה באהבה מיכאל מחנה

הנמשך  הבשר בחינת הן הן כו' גבריאל

והשגה  הדעת אך שבלב... הדם מן

ברוךֿהוא  איןֿסוף בגדולת שמשיגים

ולפי  דיליה שיעורא לפום חד כל

מן  שבאין העצמות בחינת הוא מדרגתו

לפי  הן שהמדות הגם והנה המוח...

איש  יהולל שכלו לפי כי והשגה הדעת

מכלֿ גדלו, לפי וגדול קטנו לפי קטן

מלובשת  והשגה הדעת כל לא מקום

בגדולת  היא ההשגה שהרי במדות

כן  שכשמו ברוךֿהוא כל איןֿסוף היתה אם כן ואם כו'... סוף לו אין הוא

כו' ויראה אהבה המדות ביכולת היה לא שבלב במדות מלובשת ההשכלה

ההשגה  אלא ממציאותם... מתבטלים היו אלא כלל ההשגה ולהגביל להכיל

שבמוח  מהשגה מזעיר מעט מצומצמת הארה בחינת היא במדות המתלבשת

המחברים  ועורקים גידין בחינת הם והם המדות מקום בלב להתלבש הנמשכת

הגבורות  הן גבורותיו האדם לבני להודיע שכתוב כמו הבשר עם העצמות

משל..."] דרך על דקים גידים דרך כמו והצמצומים

‰Ê Èt ÏÚÂ בעבודה הקרבנות עבודת של המשמעות על לעיל האמור ¿«ƒ∆
האדם  בנפש ÏÚÓ‰הרוחנית LiL ‡ˆÓ ויתרוןÔÈÚ Èa‚Ï ‰lÙza ƒ¿»∆≈«¬»«¿ƒ»¿«≈ƒ¿«

˙Ba¯w‰,האדם בנפש שהוא ¯˜כפי ‡e‰ ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ È¯‰L «»¿»∆¬≈ƒ¿««»¿»«
לעצמו  ויצייר יתאר ÌÈNBÚMשהאדם ‰Ó Ïk Ì„‡a ‰NÚ elÈ‡k¿ƒ«¬∆»»»»«∆ƒ

,‰Ó‰aa,הרמב"ן מדברי לעיל ‰lÙz‰כמובא ÔÈÚa elÈ‡Â כפי «¿≈»¿ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»
האדם  בנפש ‰Ba¯w˙שהיא ˙„B·Ú ˙ÈNÚ לאלוקות התקרבות «¬≈¬««»¿»

˙eBa˙‰‰ È¯‰L ,Ì„‡‰ LÙa LnÓ בעת במוח ה' בגדולת «»¿∆∆»»»∆¬≈«ƒ¿¿
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והּגידין  הּבׂשר הקרבת ענין הּוא ויראה ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָהאהבה

היה  זה ּפי ועל לעיל. ּכּנזּכר מּמׁש, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָוהעצמֹות

יֹותר  נעלית ּבמדריגה  הּתפּלה ענין להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָצרי

הּקרּבנֹות  ׁשענין 13מענין מצינּו מקֹום ּומּכל . ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּזהּו הּתפּלה, מן יֹותר נעלה הּוא ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָהּקרּבנֹות

ּבּתפּלה  ּבית 14ׁשאֹומרים ׁשּיּבנה כו' רצֹון יהי ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

בימינּו ּבמהרה הקרבת 15הּמקּדׁש ּתהיה ׁשּׁשם , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

היא  הּקרּבנֹות ׁשּמעלת ּׁשּמבֹואר ּומה ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָקרּבנֹות.

ּגבֹוּה ׁשרׁשֹו ׁשּבּבהמה האלקי ׁשהּניצֹוץ ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמּפני

יֹותר 16יֹותר  למּטה יֹורד יֹותר הּגבֹוּה ּכל ּכי ,17, ְִֵֵֵֵַַַָָָ

הּמעלה  עיּקר להיֹות צרי היה זה לפי ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהּנה

ּדוקא, ׁשני ּובבית ראׁשֹון ׁשּבבית ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבּקרּבנֹות

ּבאֹופן  הּוא  הּגׁשמית ׁשּבּבהמה האלקי ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּניצֹוץ

ּכאׁשר  ּדלעתיד, ּבּקרּבנֹות ולא יֹותר, ירידה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל

הארץ  מן אעביר הּטמאה רּוח מצינּו18את והרי . ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

ּדוקא, לבֹוא לעתיד היא הּקר ּבנֹות מעלת ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשעיּקר 

הּתפּלה  ּבנֹוסח ׁשאֹומרים נעׂשה 19ּכפי וׁשם ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָ

ׁשּדוקא  מׁשמע ׁשּמּזה ,רצֹונ ּכמצות ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָלפני

הּקרּבנֹות. הקרבת ׁשלימּות יהיה לבֹוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלעתיד

מעלת  מּצד ,ּנפׁש ּדמּמה להבין, ְְְְֲִִִִַַַַַָָָוצרי

ּבענין  הּמעלה עיּקר להיֹות צרי היה ְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהרּוחנּיּות,

צרי היה הּגׁשמּיּות, מעלת ּומּצד ְְֲִִִִַַַַַַָָָָהּתפּלה,

ראׁשֹון  ּדבית ּבּקרּבנֹות הּמעלה עיּקר ְְְֲִִִִַַַַַָָָלהיֹות
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א 13) תתתסט, ח"ז ואילך. א תתשלז, ואילך. א תתשכט, ח"ו שם אוה"ת ואילך. א צה, שם תו"ח ב. מו, ויחי תו"א ראה

צב. פרק התפילה שער חיים דרך וראה פי"ט. תרל"ז וככה המשך העמידה.14)ואילך. תפילת מ"כ.15)בסוף פ"ה אבות

ובכ"מ.16) .7 בהערה שצויינו מקומות ג.17)ראה יט, ראה פ' לקו"ת ב.18)ראה יג, המוספין.19)זכרי' בתפילת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÂ¯‡‰התפילה  ‰·‰‡‰ ˙e¯¯BÚ˙‰Â מההתבוננות כתוצאה בלב, ¿ƒ¿¿»«¬»¿ƒ¿»

LnÓ,במוח  ˙BÓˆÚ‰Â ÔÈ„Èb‰Â ¯Na‰ ˙·¯˜‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»««»»¿«ƒƒ¿»¬»«»
ÏÈÚÏ ¯kÊpk קשורה במוח שההתבוננות הזקן לאדמו"ר תורה' מ'לקוטי «ƒ¿»¿≈

מהדם  המתהווה לבשר קשורה הרגש והתעוררות מהמוח, המתהוות לעצמות

בלב. Ê‰שעיקרו Èt ÏÚÂ שבעת ¿«ƒ∆
הנפעל  הענין באדם נפעל התפילה

הקרבנות  מפעולת יותר עוד בקרבנות

האדם  BÈ‰Ï˙בנפש CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿
ÔÈÚ של הרוחנית ‰lÙz‰העבודה ƒ¿««¿ƒ»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚È¯„Óa ובעדיפות ¿«¿≈»«¬≈≈
יותר  מעשה ÔÈÚÓגבוהה ≈ƒ¿«

˙Ba¯w‰13.כפשוטוÏkÓe «»¿»ƒ»
ÌB˜Ó יתרון יש האמור שלפי אף על »

הקרבנות  עבודת על התפילה לעבודת

‡e‰ ˙Ba¯w‰ ÔÈÚL eÈˆÓ»ƒ∆ƒ¿««»¿»
e‰fL ,‰lÙz‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ«¿ƒ»∆∆

‰lÙza ÌÈ¯ÓB‡L14ÔBˆ¯ È‰È ∆¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ»
Lc˜n‰ ˙Èa ‰aiL 'ÂÎ∆ƒ»∆≈«ƒ¿»

eÈÓÈ· ‰¯‰Óa15, על ומבקשים ƒ¿≈»¿»≈
כיון  המקדש בית È‰z‰בנין ÌML∆»ƒ¿∆
˙Ba¯˜ עבודת ‰˜¯·˙ זה, ולפי «¿»«»¿»

מעבודת  יותר נעלית כפשוטו הקרבנות

התפילה.

השאלה  את יותר ומבאר וממשיך

בעבודת  יתרון שיש מצינו אחד שמצד

שני  ומצד הקרבנות עבודת על התפילה

על  הקרבנות בעבודת יתרון שיש מצינו

התפילה. עבודת

ליישב  אפשר היה שלכאורה ומקדים

מצד  שאכן בהסבר השאלה את

יתרון  יש האדם בנפש העבודה

הקרבנות, עבודת על התפילה לעבודת

בעבודת  יתרון שמצינו מה ואילו

שממשיך  כפי אחר, ענין מצד הוא התפילה, עבודת על כפשוטה הקרבנות

˙Ba¯w‰ ˙ÏÚnL ¯‡B·nM ‰Óe מהבהמה קרבנות ‰È‡כפשוטו, «∆¿»∆«¬««»¿»ƒ
¯˙BÈ dB·b BL¯L ‰Ó‰aaL È˜Ï‡‰ ıBˆÈp‰L ÈtÓ16, ƒ¿≈∆«ƒ»¡…ƒ∆«¿≈»»¿»«≈

שמקיים  אלוקי ניצוץ יש דומם, אפילו בעולם, דבר בכל בחסידות, כמבואר

ניצוץ  כל של לשורש בהתאם דרגות, חילוקי יש ובניצוצות אותו, ומחיה אותו

הניצוץ  ששורש האדם לגבי בבהמה מעלה יש זה ובענין באלוקות, למעלה

גוף  את ומחיה שמקיים האלוקי הנצוץ משורש יותר נעלה שבבהמה האלוקי

מהבהמה, נעלה יותר נברא הוא שהאדם אף שעל לעובדה ההסבר (וזה האדם

בהמה) בשר מאכילת ניזון האדם זאת BÈ¯„בכל ¯˙BÈ dB·b‰ Ïk Èkƒ»«»«≈≈
¯˙BÈ ‰hÓÏ17,,יותר וגבוה נעלה ששורשם שהניצוצות הוא כלל כי ¿«»≈

הנופלת, אבנים חומת (כמשל יותר נחותים נבראים ולהחיות לקיים יורדים

מהאבנים  יותר רחוק נופלות החומה של העליונות שבשורות שהאבנים

לאמיתו  אבל התחתונות), שבשורות

לשאלה, מענה זה בהסבר אין דבר  של

Ê‰כי  ÈÙÏ ‰p‰ של היתרון אם ƒ≈¿ƒ∆
שהניצוץ  משום הוא הקרבנות

ביותר, נעלה משורש בא שבבהמה

שבאדם, הניצוץ משורש ««‰È‰למעלה
‰ÏÚn‰ ¯wÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ«««¬»
ÔBL‡¯ ˙È·aL ˙Ba¯wa«»¿»∆¿«ƒƒ
ıBˆÈp‰L ,‡˜Âc ÈL ˙È··e¿«ƒ≈ƒ«¿»∆«ƒ
˙ÈÓLb‰ ‰Ó‰aaL È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆«¿≈»««¿ƒ
,¯˙BÈ ‰„È¯È ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆¿ƒ»≈
שני  ובית ראשון בית של התקופה כי

של  התקופה לגבי ירידה של מצב היא

המשיח, בימות השלישי, …¿ÏÂ‡הבית
¯L‡k ,„È˙ÚÏc ˙Ba¯wa«»¿»¿∆»ƒ«¬∆

זכריה  שבנבואת היעוד ∆‡˙יקוים
ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óh‰ Áe¯««À¿»«¬ƒƒ

ı¯‡‰18 כולל המציאות, וכל »»∆
יותר. נעלה במצב יהיו הבהמות,

˙ÏÚÓ ¯wÈÚL eÈˆÓ È¯‰Â«¬≈»ƒ∆ƒ««¬«
‡È‰ ˙Ba¯w‰ בית בתקופת לא «»¿»ƒ

אלא  שני ובית B·Ï‡ראשון „È˙ÚÏ∆»ƒ»
ÁÒBa ÌÈ¯ÓB‡L ÈÙk ,‡˜Âc«¿»¿ƒ∆¿ƒ¿«

‰lÙz‰19 מוסף תפילות ÌLÂשל «¿ƒ»¿»
בימות  שיהיה השלישי המקדש בבית

ÂˆÓk˙המשיח  EÈÙÏ ‰NÚ«¬∆¿»∆¿ƒ¿«
‰fnL ,EBˆ¯ על שמתפללים מכך ¿∆∆ƒ∆

לבוא  לעתיד הקרבנות עבודת חידוש

‡B·Ï „È˙ÚÏ ‡˜ÂcL ÚÓLÓ«¿«∆«¿»∆»ƒ»
˙Ba¯w‰ ˙·¯˜‰ ˙eÓÈÏL ‰È‰È של מצב יהיה לא כבר הרי ואז ƒ¿∆¿≈«¿»««»¿»

שבבהמה, שהניצוץ מפני היא הקרבנות שמעלת בהסבר די לא כן ואם ירידה,

ביותר. נעלה משורש בא ביותר, למטה שירד

ש  השאלה שממשיך.ולכן וכפי עומדת, במקומה לעיל, נשאלה

‰È‰ ,˙eiÁe¯‰ ˙ÏÚÓ „vÓ ,CLÙp ‰nÓc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿»ƒ««¬«»»ƒ»»
,‰lÙz‰ ÔÈÚa ‰ÏÚn‰ ¯wÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ רוחנית עבודה שהיא »ƒƒ¿ƒ«««¬»¿ƒ¿««¿ƒ»

האדם  בנפש ‰eiÓLb˙,נעלית ˙ÏÚÓ „vÓe מהשורש הניצוץ בגלל ƒ««¬«««¿ƒ
ביותר, למטה שירד ביותר ‰ÏÚn‰הנעלה ¯wÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿ƒ«««¬»
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יט l`xyi ipa z` ev

הּקרּבנֹות  הקרבת ׁשּדוקא אֹומרים ולמה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָוׁשני,

.רצֹונ ּכמצות ּתהיה ְְְְְִִִֶֶֶַָּדלעתיד

ּדהּנה ÔÈ·‰Ïeב) ּתחיּלה להקּדים יׁש זה 20ּכל ¿»ƒְְְְִִִֵֵֶַָָ

העֹולמֹות  ּבריאת ּדתכלית ְְְִִַַָָָנֹודע

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה לפי ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָהיא

על 21ּבּתחּתֹונים  ּכמֹו הּוא הּדירה ענין ּופירּוׁש . ְְְִִִֵַַַַַָ

ׁש האדם ּבדירת מׁשל ּבכל ּדר ּבהּדירה ּדר הּוא ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּומהּותֹו יתּבר22עצמּותֹו לֹו ּדירה ענין הּוא וכן , ְְְְִִִֵֵַַַָָ

יהיה  הּוא ּברּו סֹוף אין ׁשעצמּות ְְְִִֵֶֶַַַָּבּתחּתֹונים,

ּבאתי  רז"ל ּבמאמר הּפירּוׁש ּגם וזהּו ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָלמּטה.

לגנּוני  ּבּתחּתֹונים 23לגּני ׁשכינה ּדעיּקר כו' ְְְְְִִִִִִַַַַָ

לא  היינּו, ׁשכינה, עיּקר הּוא ּבזה ׁשהּדּיּוק ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹהיתה,

אם  ּכי כו', הּגיּלּויים ּבחינת סתם, ׁשכינה ְְְִִִִִִַַַָָרק

נאמר  זה ׁשעל הּוא, ּברּו סֹוף אין ְֱֵֶֶֶַַַָעצמּות

ענין  ׁשּזהּו היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשעיּקר

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשּנתאּוה

העבֹודה  ידי על נעׂשה זה וענין ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָּבּתחּתֹונים.

ּבּתחּתֹונים  ׁשכינה עיּקר ּבענין ּוכמֹו ְְְְְְִִִִַַַַַָָלמּטה.

מה  ׁשּזהּו העבֹודה, ענין היה אז ׁשּגם ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה,

ּולׁשמרּה.24ּׁשּכתּוב  לעבדּה עדן בגן וּיּניחהּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ÔÈÚ‰Â ּכתיב ּדהּנה אלקים 25ּבזה, ּברא אׁשר ¿»ƒ¿»ְְֱֲִִִֵֶֶָָָֹ

רז"ל  ואמרּו לתּקן,26לעׂשֹות, לעׂשֹות ְְְֲֲֵַַַַַָ

ּׁשהּוא  מה ענינים, ׁשני יׁש ּדבר ׁשּבכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוהיינּו,

עבֹודת  ידי על ּבֹו ּׁשּניּתֹוסף ּומה עצמֹו, ְְֲִִֵֵֶַַַַַמּצד

למעלה  ׁשהּוא עדן ּבגן אפיּלּו הּוא וכן ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָהאדם.
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ואילך.20) ריד ס"ע עת"ר סה"מ ראה – לקמן ו.21)בהבא פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. בלק 22)תניא אוה"ת תרפ). ע' ח"ב שה"ש אוה"ת – הגהות (ועם תפט ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

ג. ס"ע תרס"ו המשך שנג. ע' ריש ח"ב תרל"ה סה"מ תתקצז. באתי 23)ע' בהמשך נתבאר עה"פ. שהש"ר א. ה, שה"ש

ואילך). רסג ע' שבט סה "מ (תו"מ לגני באתי ד"ה גם וראה ואילך). 111 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת ב,24)לגני בראשית

ג.25)טו. ב, שם.26)בראשית ובפרש"י ו פי"א, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙·¯˜‰ ‡˜ÂcL ÌÈ¯ÓB‡ ‰ÓÏÂ ,ÈLÂ ÔBL‡¯ ˙È·c ˙Ba¯wa«»¿»¿«ƒƒ¿≈ƒ¿»»¿ƒ∆«¿»«¿»«

EBˆ¯ ˙ÂˆÓk ‰È‰z „È˙ÚÏc ˙Ba¯w‰ הנעלה באופן היינו «»¿»¿∆»ƒƒ¿∆¿ƒ¿«¿∆
ביותר.?

‰p‰c ‰lÈÁz ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe (·20Ú„B המבואר ¿»ƒ»∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»
והמטרה ÈÏÎ˙c˙בחסידות  הכוונה ¿«¿ƒ

ÈÙÏשל  ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»ƒ¿ƒ
BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿

ÌÈBzÁza ‰¯Èc C¯a˙È21, ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ
ברוך  הקדוש כלומר, המדרש, כדברי

ונחותים, תחתונים עולמות ברא הוא

שאין  עולם שהוא הזה לעולם עד

ו'תאוותו' רצונו כי ממנו, למטה תחתון

ובמיוחד  התחתונים, העולמות שדוקא

מקום  היינו 'דירה', יהיו הזה, העולם

השכינה. והשראת אלקות לגילוי ראוי,

BÓk ‡e‰ ‰¯Èc‰ ÔÈÚ Le¯ÈÙe≈ƒ¿««ƒ»¿
Ì„‡‰ ˙¯È„a ÏLÓ C¯c ÏÚ«∆∆»»¿ƒ«»»»

‡e‰LהאדםÏÎa ‰¯Èc‰a ¯c ∆»¿«ƒ»¿»
B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ22, ובשונה «¿«

מגלה  האדם שבהם אחרים ממקומות

הרי  ואישיותו, מענינו מסוים חלק רק

מהותו  בכל כולו, נמצא הוא בדירתו

שם, מתגלה וכולו ≈¿ÔÎÂועצמותו,
ÈÚ ‡e‰C¯a˙È BÏ ‰¯Èc Ô ƒ¿«ƒ»ƒ¿»≈

,ÌÈBzÁza והרצון שהכוונה ««¿ƒ
היא  ÛBÒוה'תאוה' ÔÈ‡ ˙eÓˆÚL∆«¿≈
‡e‰ Ce¯a רק ולא ובעצמו, בכבודו »

ממנו, מסוימת ישרה È‰È‰הארה ƒ¿∆
«»¿hÓÏ‰.ויתגלה 

¯Ó‡Óa Le¯Èt‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««≈¿«¬«
Ï"Ê¯ השירים בשיר הכתוב על ««

ישראל  לבני אומר הוא ברוך שהקדוש

במתן  בעולם האלוקות גילוי (לגבי

המשכן) ובהקמת Èp‚Ïתורה È˙‡a»ƒ¿«ƒ
את  לפרש שיש המדרש אומר כך ועל

גם פירושו ו'לגני' כבר, הידוע לגני 'לגני', מקום Èe‚Ï23'ÂÎהפסוק ƒ¿ƒ
שלי, ‰È˙‰,ההתייחדות ÌÈBzÁza ‰ÈÎL ¯wÈÚc בריאת בעת כי ¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ»¿»

נסתלקה  הדעת עץ חטא ידי שעל (אלא למטה כאן היתה שכינה' 'עיקר העולם

¯˜ועלתה) ‡Ï ,eÈÈ‰ ,‰ÈÎL ¯wÈÚ ‡e‰ ‰Êa ˜eic‰L∆«ƒ»∆ƒ«¿ƒ»«¿…«
'ÂÎ ÌÈÈelÈb‰ ˙ÈÁa ,Ì˙Ò ‰ÈÎL ומתפשטים המתגלים האורות ¿ƒ»¿»¿ƒ««ƒƒ

האלקות, ‡Ìמעצמות Èk הוא כאן מדובר שעליו האלקות גילוי אלא ƒƒ
של  Ê‰התגלות ÏÚL ,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚ עצמות גילוי על «¿≈»∆«∆

ÔÈÚהאלקות  e‰fL ,‰˙È‰ ÌÈBzÁza ‰ÈÎL ¯wÈÚL ¯Ó‡∆¡«∆ƒ«¿ƒ»««¿ƒ»¿»∆∆ƒ¿«
C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL לעצמותו Èc¯‰היינו ∆ƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

ÌÈBzÁza האלקות שעצמות ««¿ƒ
ב'תחתונים'. למטה תתגלה

‰Ê ÔÈÚÂ,'בתחתונים 'דירה של ¿ƒ¿»∆
השכינה  והשראת האלוקות גילוי

È„Èנפעל NÚ‰למטה  ÏÚ «¬∆«¿≈
‰„B·Ú‰'ה את hÓÏ‰.שעובדים »¬»¿«»

‰ÈÎL ¯wÈÚ ÔÈÚa BÓÎe¿¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ»
‰˙È‰ ÌÈBzÁza שנברא בעת ««¿ƒ»¿»

הדעת), עץ חטא (קודם »∆ÌbLהעולם
Ê‡ העולם שנברא ÔÈÚמיד ‰È‰ »»»ƒ¿«

‰„B·Ú‰,'ה את עובדים שהנבראים »¬»
·e˙kM ‰Ó e‰fL24 בתורה ∆∆«∆»

e‰ÁÈpiÂ את הניח הוא ברוך הקדוש ««ƒ≈
הראשון  d„·ÚÏאדם Ô„Ú Ô‚·¿«≈∆¿»¿»

d¯ÓLÏe לעבוד הכוונה פשוטו לפי ¿»¿»
לעבודת  גם והכוונה הגן, את ולשמור

שמעוני': 'ילקוט מדרש (כדברי ה'

עדן  בגן מלאכה יש תאמר: "שמא

כל  והלא האדמה, את ולשדד לפתח

שמא  או מאליהן נצמחים האילנות

להשקות  עדן בגן מלאכה בו יש תאמר

להשקות  מעדן יוצא נהר והלא הגן, את

לעסוק  ולשמרה, לעבדה אלא הגן, את

שנאמר  מצוותיה, ולשמור תורה בדברי

דאת  כמה החיים, עץ דרך את לשמור

בה"). למחזיקים היא חיים עץ אמרת

,‰Êa ÔÈÚ‰Â שענין לעיל באמור ¿»ƒ¿»»∆
נפעל  בתחתונים' ≈p‰c¿ƒ‰'דירה

·È˙k25 הבריאה אודות בתורה ¿ƒ
בראשית ימי a¯‡בששת ¯L‡¬∆»»

e¯Ó‡Â ,˙BNÚÏ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ«¬¿»¿
Ï"Ê¯26˙BNÚÏ פירושוÈL LÈ ¯·c ÏÎaL ,eÈÈ‰Â ,Ôw˙Ï «««¬¿«≈¿«¿∆¿»»»≈¿≈

,ÌÈÈÚ אחד BÓˆÚ,ענין „vÓ ‡e‰M ‰Ó,מתחילתו שנברא כפי ƒ¿»ƒ«∆ƒ««¿
שני  Baוענין ÛÒBzÈpM ‰Óe הנברא ‰‡„Ìבדבר ˙„B·Ú È„È ÏÚ «∆ƒ≈«¿≈¬«»»»

עילוי. בו נפעל ה', לעבודת מנוצל הדבר כאשר הרי שעבודת ÔÎÂכי זה דבר ¿≈
מתחילתו  שנברא כפי לגבי עילוי דבר בכל פועלת Ô‚aה' elÈÙ‡ ‡e‰¬ƒ¿«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



iyz'd"`כ ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,qgpit zyxt zay

הרּוחנּיּות  היא עדן הּגן ּדקרקעית ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמהעֹולם,

ׁשּבעֹולם  עדן 27ׁשּבּגׁשמּיּות הּגן ענין ׁשּיׁשנֹו , ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

על  ּבֹו ּׁשּניּתֹוסף מה ויׁש עצמֹו, מּצד ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַּכפי

עדן  ּגן ּדהּנה, הּוא, והענין האדם. עבֹודת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָידי

מהעֹולם  יֹותר נעלה קׁשּור 28הּוא העֹולם ׁשהרי , ֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמּדֹות, ּבחינת אמרּתי 29עם ּכי ְְְִִִִִֶַַַָָ

עֹולם  הּוא ּכללּותֹו עדן וגן יּבנה, חסד ְְִֵֶֶֶֶַָָָָעֹולם

) חּב"ד ּבֹו ׁשּמאיר ּבינתֹוהּבריאה חכמתֹו ְְִִִֵֶַַַָָָָ

והּנה  הּמֹוחין. ענין ׁשהּוא סֹוף, ּדאין ְְְְְִִִֵֵֶַַַודעּתֹו)

ׁשּלכן  הּמּדֹות, מן למעלה הם ׁשהּמֹוחין ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָידּוע

הּגרֹון  מיצר ידי על היא ּבּמּדֹות הּמֹוחין ְְִִִֵֵַַַַַַַָָהמׁשכת

מן  הּמּדֹות התהּוּות ׁשּתהא ׁשּכדי היינּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָּדוקא,

הּמֹוחין, התעּלמּות ּתחיּלה להיֹות צרי ְְְְִִִִִִַַַָָהּמֹוחין

ּומּזה  ּדמּדֹות. מציאּות ׁשּתהא אפׁשר אז ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָורק

הּמֹוחין, לגּבי הּמּדֹות ׁשל הער ריחּוק ְִִִֵֵֶֶַַַָָמּובן

הּמֹוחין, התעּלמּות ּתחיּלה להיֹות צרי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָׁשּלכן

אז  ורק מּדֹות, ולא מֹוחין לא ׁשאינֹו ענין ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹונעׂשה

ּגם  מּובן ּומּזה הּמּדֹות. מציאּות להיֹות ְְְִִִִֶֶַַָָאפׁשר

מּבחינת  ׁשהתהּוּותֹו העֹולם ׁשל הער ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָריחּוק

הּמֹוחין. ּבחינת ּבֹו ׁשּמאיר עדן ּגן לגּבי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהּמּדֹות

ולא  הּמציאּות ידיעת רק יׁש ׁשּבעֹולם זאת, ְְְְִִֵֶַַַָָֹֹועֹוד

הּמהּות  והן 30הּׂשגת אלקּות ּבעניני הן והיינּו , ְְְְְְֱִֵֵֵַַַַַָֹ

לא  הּמהּות, מּׂשיגים לא ׁשּבכּוּלם  העֹולם, ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹּבעניני
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(27102 ע' ח"ד (תו"מ תשי"ב ה"א ויקח ד"ה רצט. ע' תרס"ב סה"מ תשג. ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה

ועוד. ואילך. א תתשסג, ח"ז בראשית אוה"ת וראה סה"מ 28)ואילך). א. עה, אחרי האמצעי לאדמו"ר הזוהר ביאורי ראה

וש"נ. רכב. ע' ואילך.29)תרח"ץ רכ ס"ע תרח"ץ סה"מ שיד). (ע' עה"פ לתהלים אור) (יהל אוה"ת וראה ג. פט, תהלים

ובכ"מ.30)וש"נ. ואילך. א ו, ואתחנן לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L Ô„Ú במדריגה,ÌÏBÚ‰Ó בחסידות שמבואר כפי ≈∆∆¿«¿»≈»»
Ô„Ú Ôb‰ ˙ÈÚ˜¯˜c עדן שבגן הנמוך ‰¯eiÁe˙החלק ‡È‰ ¿«¿»ƒ««≈∆ƒ»»ƒ

ÌÏBÚaL ˙eiÓLbaL27, המקור הוא עדן שגן בחסידות וכמבואר ∆««¿ƒ∆»»
המציאות  מורכבת שמהם עפר) מים, רוח, (אש, היסודות ארבעת של הרוחני

מקום  יש עדן בגן גם ולכן הגשמית),

כך  ועל ולשמרה', 'לעבדה של לעבודה

שהוא  עדן בגן שאפילו כאן מבואר

שני  את יש בבריאה נעלה כך כל חלק

הללו ‰Ôbהענינים ÔÈÚ BLiL∆∆¿ƒ¿«««
,BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L ÈÙk Ô„Ú≈∆¿ƒ∆ƒ««¿

מתחילתו  שנברא Ó‰כפי LÈÂ¿≈«
Ba ÛÒBzÈpM ויתרון עילוי עדן, בגן ∆ƒ≈

‰‡„Ì,נוסף  ˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬«»»»
וכפי  ולשמרה', 'לעבדה של העבודה

גן  של המעלה גודל ומבאר שממשיך

בכל  וכיצד העולם, לכללות ביחס עדן

אפילו  עילוי פועלת האדם עבודת זאת

עדן. בגן

Ô„Ú Ôb ,‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈«≈∆
ÌÏBÚ‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰28, «¬∆≈≈»»

ÌÏBÚ‰ È¯‰L הזה¯eL˜ ∆¬≈»»»
התההותו  באופן ÌÚƒבכללותו,

˙Bcn‰ ˙ÈÁa העליונות הקדושות ¿ƒ««ƒ
וכו', תפארת גבורה, חסד, ¿BÓkשהן

·e˙kL29 בתהיליםÈz¯Ó‡ Èk ∆»ƒ»«¿ƒ
,‰aÈ „ÒÁ ÌÏBÚ החסד ומידת »∆∆ƒ»∆

כל  מבין והעיקרית הראשונה היא

ענין  עיקר שבאדם (כשם המידות

מתייחס  האדם שבו האופן הוא המידות

החסד  ענין הוא והעיקר לזולת, ומתגלה

‰e‡והנתינה) B˙eÏÏk Ô„Ú Ô‚Â¿«≈∆¿»
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ,שלמעלה) »«¿ƒ»

שהם  הכלליים העולמות מארבעת

Baאצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה) ¯È‡nL הבריאה aÁ"„בעולם ∆≈ƒ««
ÔÈÁBn‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÛBÒ ÔÈ‡c (BzÚ„Â B˙Èa B˙ÓÎÁ)»¿»ƒ»¿«¿¿≈∆ƒ¿««ƒ
היא  הבריאה בעולם המאירה העיקרית שהספירה וחסידות בקבלה (כמבואר

העליונה). הבינה Úe„Èספירת ‰p‰Â העליונות הספירות השתלשלות' ב'סדר ¿ƒ≈»«
למדרגה  ודעת ÔÈÁBn‰Lממדרגה בינה ÔÓחכמה ‰ÏÚÓÏ Ì‰ ∆«ƒ≈¿«¿»ƒ

˙Bcn‰,'וכו וגבורה כוחות,ÔÎlLחסד עשר לנפשו (שיש באדם גם רואים «ƒ∆»≈
מהספירות) נשתלשלו הנפש כוחות כי הספירות, לעשר »«¿»‰ÎLÓ˙המקבילים

ופעולת  Bcna˙והתגלות ÔÈÁBn‰ שבמוחין ההתבוננות שבה והדרך «ƒ«ƒ

במידות  רגש Âc˜‡,מעוררת ÔB¯b‰ ¯ˆÈÓ È„È ÏÚ ‡È‰ על כלומר, ƒ«¿≈≈««»«¿»
מצומצמת  הארה רק ממנו שתומשך המוחין אור של צמצום ¿»‰eÈÈידי

ÔÈÁBn‰ ÔÓ ˙Bcn‰ ˙ee‰˙‰ ‡‰zL È„kL כתוצאה רגש התעוררות ∆¿≈∆¿≈ƒ¿««ƒƒ«ƒ
‰˙eÓlÚ˙מההתבוננות  ‰lÈÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ וצמצום,ÔÈÁBn‰ »ƒƒ¿¿ƒ»ƒ¿«¿«ƒ

Ê‡ ˜¯Â,נתעלם המוחין שאור אחרי ¿«»
מועטת  הארה רק ממנו ונשארת

¯LÙ‡ יתכן˙e‡ÈˆÓ ‡‰zL ∆¿»∆¿≈¿ƒ
‰fÓe .˙BcÓc שמציאות מכך ¿ƒƒ∆

ידי  על רק להיות יכולה המידות

המוחין  עיקר אבל המוחין, התעלמות

במידות  ומגלה נמשך «Ô·eÓלא
Èa‚Ï ˙Bcn‰ ÏL C¯Ú‰ ˜eÁÈƒ̄»≈∆∆«ƒ¿«≈

,ÔÈÁBn‰ נעלים המידות כמה ועד «ƒ
שהמידות ÔÎlLמהמוחין  מאחר ∆»≈

מאד  רב מרחק מהשכל CÈ¯»̂ƒרחוקות
‰lÈÁz ˙BÈ‰Ï שתהיה קודם ƒ¿¿ƒ»

במידות  הרגש ¿»¿eÓlÚ˙‰ƒ˙התעוררות
BÈ‡L ÔÈÚ ‰NÚÂ ,ÔÈÁBn‰«ƒ¿«¬∆ƒ¿»∆≈

ÔÈÁBÓ ‡Ï התעלמו המוחין ÏÂ‡כי …ƒ¿…
˙BcÓ ולא נולדו לא עדיין המידות כי ƒ

‡Êהתעוררו, ˜¯Â המוחין כאשר ¿«»
כך  כדי עד יכולה ‡LÙ¯התעלמו ∆¿»

˙Bcn‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï אבל ƒ¿¿ƒ«ƒ
מקום  אין מאירים, שהמוחין בעוד

המידות. למציאות

‰fÓe הבדל אודות לעיל מהמבואר ƒ∆
בין  הערך') ('ריחוק הגדול והפער

והמידות  ¯eÁÈ˜המוחין Ìb Ô·eÓ»«ƒ
C¯Ú‰ הפער ‰ÌÏBÚוגודל ÏL »≈∆∆»»

ÈÁaÓ˙הזה B˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«ƒ¿ƒ«
¯È‡nL Ô„Ú Ôb Èa‚Ï ˙Bcn‰«ƒ¿«≈«≈∆∆≈ƒ

ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁa Ba לגודל בהתאם ¿ƒ««ƒ
למידות. המוחין שבין הערך' 'ריחוק

,˙‡Ê „BÚÂ לעולם ביחס ביותר נעלה עדן גן שבו נוסף ענין וישנו ¿…
ÌÏBÚaL הזהLÈמוגבל שכל בעלי שהם כיון ÚÈ„È˙לנבראים, ˜¯ ∆»»≈«¿ƒ«

˙e‰n‰ ˙‚O‰ ‡ÏÂ ˙e‡Èˆn‰30, קיימים שהדברים שיודעים היינו «¿ƒ¿…«»«««
מהותם, את ולהשיג  להבין מסוגלים לא אבל זה eÈÈ‰Âבמציאות וכלל ¿«¿

ולא  המציאות' ב'ידיעת רק דברים לקבל יכולים הזה  בעולם שהנבראים

דבר  בכל הוא המהות' ÈÈÚaב'השגת Ô‰Â ˙e˜Ï‡ ÈÈÚa Ô‰≈¿ƒ¿¿≈¡…¿≈¿ƒ¿¿≈
ÌleÎaL ,ÌÏBÚ‰ מוגבל ששכלם אדם בני העולם, בעניני Ï‡אפילו »»∆¿»…
˙e‰n‰ ÌÈ‚ÈOÓ,דבר שום Ï‡של Ì‚Â ˙eiÁe¯a ‡Ï «ƒƒ««…¿»ƒ¿«…
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כי l`xyi ipa z` ev

ׁשל  ׁשּמה ּותֹו לפי  ּבגׁשמּיּות, לא וגם ְְְְְִִִֶֶַַַָֹּברּוחנּיּות

ּבהסּתּלק  ׁשהרי ׁשּבֹו, האלקי הּכח הּוא נברא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכל

ואפס  אין יהיה מהּנפעל הּפֹועל וכיון 31הּכח , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּובּכח  ׁשּבֹו, האלקי הּכח הּוא הּנברא ְֱִִֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּמהּות

ּבדברים  ׁשּגם נמצא, הּׂשגה, ׁשּום אין ְְֱִִִִֵֶַַָָָָָֹהאלקי

ידיעת  אּלא הּמהּות, הּׂשגת ּבעֹולם אין ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָּגׁשמּיים

יׁשנּה עדן ּבגן ּכן ּׁשאין מה ּבלבד. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּמציאּות

ּדאלקּות  הּמהּות ּוכמאמר 32הּׂשגת מּזיו 33, נהנין ְֱֱֲִִִֶֶַַַַַַָֹ

ּדוקא. הּמהּות מהּׂשגת היא ׁשהנאה ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשכינה,

מּגן  הער ּבריחּוק הּוא ׁשהעֹולם אף ְְִִֵֶֶַַָָָָָאמנם,

העבֹודה  ידי על ּדוקא הּנה מקֹום, מּכל ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָעדן,

ׁשהרי  עדן, ּבגן אֹור ּתֹוספת ּפֹועלים ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָּבעֹולם

זיו  ה ּוא הּׁשכינה) מּזיו (ׁשּנהנין עדן ּדגן ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָהּגיּלּוי

ועבֹודתן  ּבלבד 34ּתֹורתן וזיו אֹור מּמה 35, ְְֲִִִַַָָָָָ

מה   ּדר ועל  ׁשּלמּטה . העבֹודה ידי על ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּׁשּנפעל

לגּני  ּבאתי הּמתחיל ּבדיּבּור לעיל 36ּׁשּנתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

העבֹודה  ידי על ּבאצילּות אֹורֹות ּתֹוספת ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָלענין

ּכמּוּנחים  הם ּבאצילּות ׁשהאֹורֹות ְְֲִִֵֶַָָָָלמּטה,

אם  ּכי האצילּות, ּבׁשביל אינם ּכי ְְְֲִִִִִִֵָָָּבקּופסא,

ּבאצילּות, מתּגּלים ואינם הּתחּתֹון, עֹולם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָלצֹור

מתּגּלה  ׁשאין עדן, ּגן לענין הּוא זה ּדר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַועל

מקֹום  ּומּכל ּבלבד. ועבֹודתן ּתֹורתן זיו אם ּכי ְֲִִִִִַָָָָָָָּבֹו

מֹוסיף  הּזה ׁשּבעֹולם ועבֹודתן ּתֹורתן זיו ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָהּנה

ידי  על עדן ּבגן ההתחּדׁשּות וענין עדן. ּבגן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַאֹור

הּסֹובב, אֹור המׁשכת הּוא למּטה ְְֲֵַַַַָָָָהעבֹודה
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ובכ"מ.31) פ"א. שעהיוה"א תניא ובכ"מ.32)ראה ואילך. רכד ע' תרח"ץ סה"מ א. טז, שרה חיי תו"א ראה 33)ראה

א. יז, ב).34)ברכות (נב, פל"ט ט.35)תניא ס"ע במדבר אוה"ת גם וש"נ.36)ראה .(198 ע' ח"ב (תו"מ ה פרק
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,˙eiÓL‚a לא וא אבל הדברים מציאות את רק יודעים בגשמיות פילו ¿«¿ƒ

הפנימי  וענינם מהותם את B˙e‰nLמשיגים ÈÙÏ והפנימי האמיתי והתוכן ¿ƒ∆«
Ák‰ ˜lzÒ‰a È¯‰L ,BaL È˜Ï‡‰ Ák‰ ‡e‰ ‡¯· Ïk ÏL∆»ƒ¿»«…«»¡…ƒ∆∆¬≈¿ƒ¿«≈«…«

ÏÚBt‰ הבוראÏÚÙp‰Ó ואז מלהתקיים יחדל הנברא הרי È‰È‰הנברא, «≈≈«ƒ¿»ƒ¿∆
ÒÙ‡Âהנברא  ÔÈ‡31, קודם כמו «ƒ»∆∆

‰p·¯‡שנברא, ˙e‰nL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆««ƒ¿»
,BaL È˜Ï‡‰ Ák‰ ‡e‰,כאמור «…«»¡…ƒ∆

È˜Ï‡‰ Ák·e רוחנית מהות שהוא «…«»¡…ƒ
מוגבל ‡ÔÈמופשטת  גשמי לנברא ≈

‰‚O‰ ÌeL ורק אך אלא במהותו, «»»
מציאותו, על ÌbLידיעה ,‡ˆÓƒ¿»∆«

‡ÔÈאפילו  ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈
ÌÏBÚa כלל ‰e‰n˙,הזה ˙‚O‰ »»«»«««

.„·Ïa ˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„È ‡l‡∆»¿ƒ««¿ƒƒ¿»
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó הנמצאות לנשמות «∆≈≈

˙e‰n‰ ˙‚O‰ dLÈ Ô„Ú Ô‚a¿«≈∆∆¿»«»«««
˙e˜Ï‡c32¯Ó‡ÓÎe הגמרא 33, ∆¡…¿«¬«

עדן  שבגן הצדיקים ÔÈ‰∆¡ƒשנשמות
‡È‰ ‰‡‰L ,‰ÈÎM‰ ÂÈfÓƒƒ«¿ƒ»∆¬»»ƒ

‡˜Âc ˙e‰n‰ ˙‚O‰Ó וללא ≈«»««««¿»
עונג  להיות יכול לא המהות השגת

שלכן  בחסידות (וכמבואר מההשגה

במיוחד  הוא התענוג כוח התגלות

היא  שבו שבמוחין, הבינה בחלק

וההשגה). ההבנה

‡e‰ ÌÏBÚ‰L Û‡ ,ÌÓ‡»¿»«∆»»
,Ô„Ú ÔbÓ C¯Ú‰ ˜eÁÈ¯a¿ƒ»≈∆ƒ«≈∆
שגן  משום הן באריכות, לעיל כמבואר

ענין  הוא והעולם המוחין ענין הוא עדן

השגת  הוא עדן שגן משום והן המדות

המציאות  ידיעת הוא והעולם המהות

Âc˜‡בלבד, ‰p‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ≈«¿»
‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ'ה את שעובדים «¿≈»¬»

ÙÒBz˙בעולם  ÌÈÏÚBt ÌÏBÚa»»¬ƒ∆∆
והתגלות המשכת אלוקי ‡B¯של

ÈelÈb‰ È¯‰L ,Ô„Ú Ô‚a האלוקי האור ÂÈfÓשל ÔÈ‰pL) Ô„Ú Ô‚c ¿«≈∆∆¬≈«ƒ¿«≈∆∆∆¡ƒƒƒ
‰ÈÎM‰ עדן בגן הצדיקים נהנים שממנו האור ‰e‡,שהוא כמבואר ) «¿ƒ»

התניא, Ô˙„B·ÚÂבספר Ô˙¯Bz ÂÈÊ34, ומאיר ומתגלה שנמשך אלוקי אור ƒ»»«¬»»
בגופים  נשמות בהיותם שעבדו ה' ועבודת שלמדו התורה ידי על עדן בגן

שהוא  מלמד 'זיו' הלשון ודיוק הזה, ÂÈÊÂבעולם ¯B‡ מועטת הארה ¿ƒ
Ïa35,‰hÓlL·„ומצומצמת ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ ÏÚÙpM ‰nÓ ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿»«¿≈»¬»∆¿«»

כל  עם עדן, שבגן והגילוי האור תוספת שגם עולה מהאמור אופן, ובכל

האדם. של ה' עבודת ידי על היא מעלתו,

ÏÈÁ˙n‰ ¯eaÈ„a ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó C¯c ÏÚÂ הפותח במאמר ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ««¿ƒ
Èp‚Ïבפסוק  È˙‡a36,תשי"א זו, שנה ‡B¯B˙של ˙ÙÒBz ÔÈÚÏ »ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«∆∆

ומתגלים  ארבעת eÏÈˆ‡a˙שנמשכים מבין ביותר והנעלה הראשון העולם »¬ƒ
עשיה, יצירה בריאה, אצילות, של הכלליים ‰B·Ú„‰העולמות È„È ÏÚ«¿≈»¬»

,‰hÓÏ'ה את עובדים ישראל שבני ¿«»
הזה, בעולם «∆B¯B‡‰L˙למטה

˙eÏÈˆ‡a מלמעלה נמשכים אמנם »¬ƒ
אלא בגלוי מאירים אינם ≈‰Ìאבל

,‡ÒÙe˜a ÌÈÁpeÓk לדבר משל ¿»ƒ¿¿»
בגלוי, נראה אינו אבל קיים שבהחלט

Èk ,˙eÏÈˆ‡‰ ÏÈ·La ÌÈ‡ Èkƒ≈»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ
,ÔBzÁz‰ ÌÏBÚ C¯BˆÏ Ì‡ƒ¿∆»««¿
לא  האצילות בעולם אלו אורות וגילוי

עצמו  האצילות בעולם דבר יוסיף

,˙eÏÈˆ‡a ÌÈlb˙Ó ÌÈ‡Â אלא ¿≈»ƒ¿«ƒ»¬ƒ
לצורך  היא הללו האורות המשכת

הזה  בעולם אלוקות גילוי תוספת

ÔÈÚÏהתחתון  ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ¿«
Ba ‰lb˙Ó ÔÈ‡L ,Ô„Ú Ôb«≈∆∆≈ƒ¿«∆

האלוקות  ÂÈÊעצמות Ì‡ Èk הארה ƒƒƒ
ידי  על שנמשכת ««Ô˙¯Bzמועטת

„·Ïa Ô˙„B·ÚÂ.'מ'זיו יותר ולא «¬»»ƒ¿»
Ô˙¯Bz ÂÈÊ ‰p‰ ÌB˜Ó ÏkÓeƒ»»ƒ≈ƒ»»
ÛÈÒBÓ ‰f‰ ÌÏBÚaL Ô˙„B·ÚÂ«¬»»∆»»«∆ƒ

Ô„Ú Ô‚a ¯B‡ האור שתוספת ונמצא ¿«≈∆
(ובדומה  עבודה ידי על היא עדן בגן

והכוונה  הרצון מילוי לגבי לעיל לאמור

לאלוקות  'דירה' יהיה הזה שהעולם

האדם). עבודת ידי על נפעל שהדבר

את  יותר בפרטיות ומבאר וממשיך

בגן  האלוקות בגילוי וההוספה החידוש

ישראל  שבני העבודה ידי על עדן

למטה. ה' את עובדים

˙eLcÁ˙‰‰ ÔÈÚÂ החדש האור ¿ƒ¿««ƒ¿«¿
ומאיר  È„Èשמתגלה ÏÚ Ô„Ú Ô‚a¿«≈∆«¿≈

‰„B·Ú‰ ומצוות בתורה ה' את עובדים ישראל ‰e‡שבני ‰hÓÏ »¬»¿«»
,··Bq‰ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ מאיר האלוקי שהאור וחסידות בקבלה כמבואר «¿»««≈

הבלי  האור עלמין', כל הסובב 'אור הארה: של אופנים בשני בעולמות ופועל

מאיר  אלא בפנימיותם בהם מתלבש ואינו בשווה העולמות בכל המאיר גבול

ערך  לפי מוגבל אור עלמין', כל הממלא ו'אור מלמעלה, ו'מקיף' 'סובב' בדרך

לפי  נברא ובכל עולם בכל בפנימיות ובנבראים בעולמות המתלבש העולמות

בכל  ומתלבשת הגוף את 'ממלאת' שהנשמה עלֿדרך אותם (ו'ממלא' ערכו

י  על עדן שבגן וההתחדשות פנימית), בהתלבשות מהאברים העבודה אחד די
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אֹור 37והיינּו ּבחינת מאיר עצמֹו מּצד עדן ׁשּבגן , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַ

עֹולם  נקרא עדן ׁשּגן ׁשּזהּו ּבלבד, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהממּלא

ענין 38ּברּור  ּכל מסּוּדר, ּבסדר הם הענינים ׁשּכל , ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

ּבגן  הּתׁשּובה ענין מֹועיל אינֹו ולכן מּצבֹו, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלפי

מּמהּות  ההתהּפכּות היא הּתׁשּובה ּכי ְְְִִִִֵֶַַַַָעדן,

ׁשהּוא  עדן ּבגן ׁשּיי אינֹו זה וענין ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָלמהּות,

עלמין, ּכל הממּלא אֹור מאיר ׁשּבֹו ּברּור, ְְִִֵֵֶַַָָָָעֹולם

ער ׁשּלפי אֹורֹות ּבכלים, אֹורֹות הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶָׁשענינֹו

וזהּו האֹור. את  לקּבל יכֹולים ׁשהּכלים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּכלים,

אֹור  ׁשּנמׁש למּטה, העבֹודה ידי ׁשעל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהחיּדּוׁש

עלמין. ּכל ְִֵַָָהּסֹובב

ענין p‰Â‰ג) נעׂשה ידּה ׁשעל העבֹודה עיּקר ¿ƒ≈ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ

עבֹודת  היא ּבּתחּתֹונים ְֲִִִַַַַָהּדירה

ּדוקא  העבֹודה 39הּקרּבנֹות ּבענין הּוא וכן . ְְְְְֲִֵַַַָָָָָ

בגן  וּיּניחהּו ׁשּכתּוב ּכמֹו הּבריאה, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּבתחּלת

רז"ל  ּכמאמר ּולׁשמרּה, לעבדּה ׁשּלׁשמרּה40עדן ְְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּכתּוב קאי  ּכמֹו הּקרּבנֹות, עבֹודת ּתׁשמרּו1על ְְְְֲִֵֶַַַָָָָ

נתּבאר  ּדהּנה, הענין, ּוביאּור גו'. לי ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָלהקריב

אין  ּומהּות ׁשעצמ ּות היינּו הּדירה ׁשענין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָלעיל

ׁשענין  זאת, ועֹוד למּטה. יהיה הּוא ּברּו ְְְְִִֶֶַַָָֹסֹוף

ּבדר תהיה לא למּטה ׁשההמׁשכה הּוא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּדירה

ּבפנימּיּות  ּבּנבראים ׁשּתּומׁש אּלא ּבלבד, ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָמּקיף

ההעלמֹות  את להסיר  צרי זה ּובׁשביל ְְְְִִִִִֶֶַַָָָּובגיּלּוי.

ההעלמֹות  יׁשנם ּכאׁשר ּכי, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָוההסּתרים,

מּקיף  ּבדר היא ההמׁשכה אזי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָוההסּתרים,

אבל  ּבפנימּיּות  ּגם היא ׁשההמׁשכה אֹו ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָּבלבד,

את  להסיר  צרי ולכן ּבגיּלּוי, ולא ּבהעלם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹהיא

ההמׁשכה  ּתהיה ואז וההסּתרים, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָההעלמֹות
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ג.37) עה, פרשתנו וש"נ.38)לקו"ת א. נ, פסחים סה"מ 39)ראה (תו"מ שם 22 ובהערה ס"ד תשל"ב לגני באתי ד"ה ראה

ועוד. שסט). ע' ואילך.40)שבט ד מח, שה"ש לקו"ת גם וראה ה. פט"ז, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה'סובב' אור שמאיר eÈÈ‰Â37BÓˆÚהיא „vÓ Ô„Ú Ô‚aL ללא , ¿«¿∆¿«≈∆ƒ««¿

כאן  מדובר שבהם והחידוש ‰lÓÓ‡התוספת ¯B‡ ˙ÈÁa ¯È‡Ó≈ƒ¿ƒ««¿«≈
‡¯˜ Ô„Ú ÔbL e‰fL ,„·Ïa בגמרא¯e¯a ÌÏBÚ38, כמסופר ƒ¿»∆∆∆«≈∆ƒ¿»»»

אמר  כשחזר נשמתו, ופרחה חלה לוי בן יהושע ר' של בנו יוסף שרב בגמרא

הפוך  עולם לו אמר ראית, מה אביו לו

ותחתונים  למטה עליונים ראיתי

ראית, ברור עולם בני, לו: אמר למעלה,

¯„Òa Ì‰ ÌÈÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ≈¿≈∆
,B·vÓ ÈÙÏ ÔÈÚ Ïk ,¯ceÒÓ¿»»ƒ¿»¿ƒ«»
כל  ה'ממלא אור של ההארה אופן שזהו

נברא  ובכל ענין בכל שמאיר עלמין'

שלו  היכולת ולפי לענינו בהתאם

ולהכיל  ÏÈÚBÓלקלוט BÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈ƒ
,Ô„Ú Ô‚a ‰·eLz‰ ÔÈÚ אלא ƒ¿««¿»¿«≈∆

בעוד  רק להיות יכול התשובה ענין

הזה  בעולם בגוף מלובשת Èkƒהנשמה
˙eÎt‰˙‰‰ ‡È‰ ‰·eLz‰ של «¿»ƒ«ƒ¿«¿

e‰ÓÏ˙,האדם  ˙e‰nÓ שהוא ƒ«¿«
סדר  בתוך מקום לו שאין קיצוני שינוי

היפוך  הוא ענינו כל אלא וברור מסודר

הסדר  Ê‰ושינוי ÔÈÚÂ שינוי של ¿ƒ¿»∆
למהות  ממהות CÈiLומהפך BÈ‡≈«»

,¯e¯a ÌÏBÚ ‡e‰L Ô„Ú Ô‚a¿«≈∆∆»»
וכל  ענין שלכל ומוגדר מסודר עולם

והגדרתו  מקומו את יש בו דרגה

לו  עדן BaLהמיוחדת È‡Ó¯בגן ∆≈ƒ
,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ‰ ¯B‡«¿«≈»»¿ƒ

BÈÚL'ה'ממלא אור ‰e‡של ∆ƒ¿»
˙B¯B‡ המלובשים,ÌÈÏÎa¿≈ƒ

,ÌÈÏk‰ C¯Ú ÈÙlL ˙B¯B‡∆¿ƒ≈∆«≈ƒ
ההקליטה  יכולת לפי שמותאמים אורות

כזה  באופן הכלים, של וההכלה

Ïk‰LÏa˜Ï ÌÈÏBÎÈ ÌÈ ולהכיל ∆«≈ƒ¿ƒ¿«≈
‰‡B¯ולקלוט  פנימית.‡˙ בקליטה ∆»

LecÈÁ‰ e‰ÊÂ שנפעלת וההוספה ¿∆«ƒ
עדן ‰B·Ú„‰בגן È„È ÏÚL בתורה ∆«¿≈»¬»
‡B¯ומצוות  CLÓpL ,‰hÓÏ¿«»∆ƒ¿»

ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ בגן מאיר שלא «≈»»¿ƒ
עצמו. מצד עדן

‰„B·Ú‰ ¯wÈÚ ‰p‰Â למטה ‚) ה' את עובדים ישראל ÏÚLשבני ¿ƒ≈ƒ«»¬»∆«
‰NÚ d„È נפעלÌÈBzÁza ‰¯Èc‰ ÔÈÚ נהיה הגשמי שהעולם »»«¬∆ƒ¿««ƒ»««¿ƒ

השכינה והשראת אלוקות לגילוי ראוי ‰Ba¯w˙מקום ˙„B·Ú ‡È‰ƒ¬««»¿»
‡˜Âc39. «¿»

,‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙aL ‰„B·Ú‰ ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎÂ לעיל כמבואר ¿≈¿ƒ¿«»¬»∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»
זה  וגם היתה ' 'בתחתונים האלוקות, עצמות שכינה', 'עיקר הבריאה שבתחילת

עבודה  ידי על e˙kL·היה BÓk בתורהe‰ÁÈpiÂ את הוא ברוך הקדוש ¿∆»««ƒ≈
הראשון  ¯Ï"Êאדם ¯Ó‡Ók ,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ Ô„Ú Ô‚·40 ¿«≈∆¿»¿»¿»¿»¿«¬«««

ÏÚבמדרש  È‡˜ d¯ÓLlL∆¿»¿»»≈«
BÓk ,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú¬««»¿»¿

·e˙kL1 עבודת לגבי בתורה ∆»
ÈÏהקרבנות  ·È¯˜‰Ï e¯ÓLzƒ¿¿¿«¿ƒƒ
,'Â‚.'לשמרה' כמו שמירה לשון

המיוחד  ענינה את ומבאר וממשיך

דווקא  שלכן הקרבנות עבודת של

'דירה  ענין את פועלת זו עבודה

בתחתונים'.

¯‡a˙ ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈
‰¯Èc‰ ÔÈÚL ÏÈÚÏ ברוך לקדוש ¿≈∆ƒ¿««ƒ»

התחתון  הזה בעולם ¿»‰eÈÈהוא
ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚL∆«¿«≈

‰È‰È ‡e‰ Ce¯a בגילוי מאיר »ƒ¿∆
,˙‡Ê „BÚÂ .‰hÓÏ נוסף ודבר ¿«»¿…

הוא  בתחתונים' 'דירה ענין במשמעות

ÔÈÚL של והמשמעות התוכן ∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰L ‡e‰ ‰¯Èc‰«ƒ»∆««¿»»
ÛÈwÓ C¯„a ‰È‰˙ ‡Ï ‰hÓÏ¿«»…ƒ¿∆¿∆∆«ƒ

„·Ïa ואינו מלמעלה המאיר כאור ƒ¿»
בפנימיות, CLÓezLמתלבש ‡l‡∆»∆¿«

האלקות  ומהות ÌÈ‡¯·pa«ƒ¿»ƒעצמות
ÈelÈ‚·e ˙eiÓÈÙa שתחדור ƒ¿ƒƒ¿ƒ

בגלוי. בהם ותאיר בפנימיותם

‰Ê ÏÈ·L·e תאיר שהאלוקות כדי ƒ¿ƒ∆
אלא  'מקיף' בדרך רק לא בנבראים

ובגלוי  ‡˙בפנימיות ¯ÈÒ‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ∆
ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ של ««¿»¿«∆¿≈ƒ

והחומרית  הגשמית המציאות

האלוקות  מגילוי המונעים המוגבלת,

בפנימיות  הגשמיים בנבראים להאיר

ÌLÈובגילוי, ¯L‡k ,Èkƒ«¬∆∆¿»
ÈÊ‡ ,ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰««¿»¿«∆¿≈ƒ¬«

‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור של ««¿»»
ובנבראים  C¯„aבעולמות ‡È‰ƒ¿∆∆

„·Ïa ÛÈwÓ,בפנימיותם Ìbיתכן ‡Bולא ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L «ƒƒ¿»∆««¿»»ƒ«
˙eiÓÈÙa מקיף בדרך רק ÏÂ‡ולא ÌÏÚ‰a ‡È‰ Ï·‡ ונרגשת ניכרת ƒ¿ƒƒ¬»ƒ¿∆¿≈¿…

¯ÈÒ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,ÈelÈ‚aתחילה,ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ ˙‡ ¿ƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ∆««¿»¿«∆¿≈ƒ
האור  על ותסתיר תעלים שלא הגשמית המציאות את ולעדן ולזכך לברר היינו

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



כג l`xyi ipa z` ev

תבֹוא  ׁשּלא סיּבה ׁשאין ּכיון ּובגיּלּוי, ְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹּבפנימּיּות

עבֹודת  ידי על נעׂשה זה וכל הּגיּלּוי. ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָאל

ּבגלּוי  נראה היה ׁשּבהם לפי ּדוקא, 41הּקרּבנֹות ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָ

וההתּכללּות  הּביּטּול נפעל ּגׁשמית ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשּבבהמה

קּורּבנין  ּדאכיל אריה ּבחינת ׁשּלמעלה, ,42ּבאׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

והחּוׁשים  הּכחֹות קירּוב לׁשֹון הּוא ,43וקרּבן ְְְְִֵַַָָֹ

ּבּנבראים  ּבפנימּיּות ׁשּנמ ׁש זאת,44היינּו ועֹוד , ְְְְְִִִִִִֶַַָָֹ

המׁשכת  היא הּקרּבנֹות ידי ׁשעל ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשההמׁשכה

ּכמאמר  רזא 45העצמּות, עד עֹולה דקּורּבנא רזא ְְְְְֲֶַַַַָָָָָָ

סֹוף  אין ּומהּות דעצמּות רזא היינּו סֹוף, ְְְְֵֵַַַָָדאין

סֹוף, דאין רזא הּלׁשֹון ּדּיּוק ׁשּזהּו הּוא, ְִֵֶֶַָָָָּברּו

הענין  עיּקר נעׂשה ולכן סֹוף. אין ּדאֹור רזא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹולא

עבֹודת  ידי על ּבּתחּתֹונים יתּבר לֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָּדדירה

מּגיעים  זֹו עבֹודה ידי ׁשעל לפי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּקרּבנֹות,

ּבפנימּיּות  היא וההמׁשכה העצמּות, ְְְְְִִִִִִַַַַָָָּבבחינת

ׁשעיּקר ה  הּטעם וזהּו ּובהתּגּלּות. ּנבראים ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָ

ּגׁשמית  ּבהמה ּבהקרבת היא ּדקרּבנֹות ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָהּמעלה

ּבהקרבת  ׁשּדוקא מּׁשּום ּבתפּלה, ולא ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹּדוקא,

ׁשהּבהמה  ּבגלּוי נראה היה ּגׁשמית ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבהמה

ּגם  ולכן לעיל . ּכּנזּכר ׁשּלמעלה ּבאׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנכללת

הּקרּבנֹות, עבֹודת ענין היה הּבריאה ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָּבתחּלת

ׁשּנתאּוה  הּכּונה נׁשלמת ּדוקא זה ידי ׁשעל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכיון

ּגם  ׁשּזהּו ּבּתחּתֹונים, ּדירה לֹו להיֹות ְְִִִֶֶַַַַָָָהּקּב"ה

ּולׁשמרּה, לעבדּה עדן בגן וּיּניחהּו הּלׁשֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּדּיּוק
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תקלד.41) ע' עטר"ת סה"מ גם א.42)ראה יא, במדבר לקו"ת ב. כא, יומא סע"ב. לב, זח"ג הבהיר 43)ראה ספר ראה

פ"ה. התפילה שער חיים עץ פרי .10 שבהערה של"ה א. ה, זח"ג וראה (קט). מו (המו"ל).44)סי' קצת ראה 45)חסר

ב. כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זוהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וההסתרים Ê‡Âהאלוקי  ההעלמות ויתבטלו יסורו È‰z‰כאשר ¿»ƒ¿∆

‰ÎLÓ‰‰ בעולם האלוקי האור eiÓÈÙaÔÈ‡L˙של ÔÂÈk ,ÈelÈ‚·e ««¿»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ≈»∆≈
‰aÈÒוהסתר העלם וגורמת ומעכבת ‰ÈelÈb.המונעת Ï‡ ‡B·˙ ‡lL ƒ»∆…»∆«ƒ

‰Ê ÏÎÂ הסרת ידי על הוא ברוך להקדוש בתחתונים' 'דירה עשיית ¿»∆
האלקות  על וההסתרים ההעלמות

הגשמית  במציאות ∆¬»NÚ‰שישנם
‰Ba¯w˙נפעל ˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬««»¿»

Ì‰aL ÈÙÏ ,‡˜Âc בקרבנות «¿»¿ƒ∆»∆
ÈeÏ‚a ‰‡¯ ‰È‰41 »»ƒ¿∆¿»

ÏÚÙ ˙ÈÓLb ‰Ó‰·aL∆ƒ¿≈»«¿ƒƒ¿»
ÏehÈa‰ מציאותה כל של «ƒ

˙eÏÏk˙‰‰Âהבהמה L‡aשל ¿«ƒ¿«¿»≈
,‰ÏÚÓlL שהאש הזוהר וכדברי ∆¿«¿»

מלמעלה  למזבח יורדת שהיתה

היא  הקרבנות את ומכלה ו'אוכלת'

ÏÈÎ‡c ‰È¯‡ ˙ÈÁa¿ƒ««¿≈¿»≈
ÔÈa¯e˜42,,קרבנות שאוכל אריה ¿»ƒ

גבי  שעל שהאש הגמרא כדברי

(ובענין  כארי' 'רבוצה היתה המזבח

בגלוי  ניכר היה בקרבנות שדווקא זה

רצון  את עושים שבקיומה מצוה שזו

המאמרים  בספר מבואר העליון,

הרש"ב: לאדמו"ר עטר"ת

ונגלה  נראה היה "...דבקרבנות

והוא  המצוה ידי שעל ההמשכה

את  ואוכל מלמעלה יורד שהיה האש

נחת  בקרבנות שאמרו וזהו כו' הקרבן

רצוני, ונעשה שאמרתי לפני רוח

לפניו  רוח נחת המצוות בכל והלא

ריח  דוקא בקרבנות ולמה יתברך,

מפני  וזהו כו', לפני רוח נחת ניחוח

את  בגילוי נראה היה שבקרבנות

זו...") מצוה ידי שעל הרצון גילוי

·e¯È˜ ÔBLÏ ‡e‰ Ôa¯˜Â¿»¿»¿≈
ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰43, היא הקרבנות עבודת של הרוחנית המשמעות «…¿«ƒ

לאלקות האדם של והחושים הכוחות CLÓpLקירוב eÈÈ‰ עבודת ענין «¿∆ƒ¿»
וחודר  ÌÈ‡¯·paהקרבנות ˙eiÓÈÙa44,שינוי בהם BÚÂ„ופועל ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿

‰ÎLÓ‰‰L ,˙‡Ê למטה מלמעלה האלוקות גילוי È„Èשל ÏÚL …∆««¿»»∆«¿≈
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ ˙Ba¯w‰ הארה רק ולא האלוקות של «»¿»ƒ«¿»«»«¿

„˜a¯e‡הזוהר Ó‡Ók45¯מועטת, ‡Ê¯ הקרבן Ú„סוד ‰ÏBÚ ¿«¬«»»¿¿¿»∆«
‡Ê¯ הסוד‡Ê¯ eÈÈ‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡„הסודÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ„ »»¿≈«¿»»¿«¿«≈

,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ בעצמו הוא ברוך הקדוש של והמהות e‰fLהעצם »∆∆

ÔBLl‰ ˜eicבזוהר,ÛBÒ ÔÈ‡„ ‡Ê¯ עצמו האיןֿסוף ÏÂ‡סוד ƒ«»»»¿≈¿…
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡c ‡Ê¯.האיןֿסוף אור סוד רק ולא »»¿≈

המצוות  שאר לגבי מיוחד ויתרון מיוחד ענין יש הקרבנות שבעבודת ונמצא

באש  הבהמה בעליית בגלוי נראה ה' רצון מילוי זה בענין כי – טעמים מכמה

פנימית  השפעה לו יש כי המזבח,

האדם, של והחושים הכוחות בקירוב

עצמות  נמשכת שבכך ומשום

שממשיך. כפי האלוקות,

‰NÚ ÔÎÏÂ נפעלÔÈÚ‰ ¯wÈÚ ¿»≈«¬∆ƒ«»ƒ¿»
ÌÈBzÁza C¯a˙È BÏ ‰¯È„c¿ƒ»ƒ¿»≈««¿ƒ
למקום  התחתון הזה העולם הפיכת

השכינה  והשראת אלקות לגילוי ראוי

ÈÙÏ ,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬««»¿»¿ƒ
ÌÈÚÈbÓ BÊ ‰„B·Ú È„È ÏÚL∆«¿≈¬»«ƒƒ

ּב ‰eÓˆÚ˙,'נוגעים' ˙ÈÁ·ƒ¿ƒ«»«¿
וגילוי  שההמשכה לעיל כמבואר

היא  הקרבנות עבודת ידי שעל האלקות

האלקות  עצמות המשכת

˙eiÓÈÙa ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰Â¿««¿»»ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈ‡¯·p‰ בכוחות שינוי ופועלת «ƒ¿»ƒ

שמתקרבים  האדם של ובחושים

בה e˙elb·‰˙לאלקות  שניכר ¿ƒ¿«
בעליית  ה' רצון שמתמלא בגלוי

גבי  שעל באש הבהמה והתכללות

המזבח.

e‰ÊÂ ענינה אודות לעיל המבואר ¿∆
הקרבנות  עבודת של »»»‰ÌÚhהמיוחד

לכך  ‰ÏÚn‰הפנימי ¯wÈÚL∆ƒ«««¬»
‰Ó‰a ˙·¯˜‰a ‡È‰ ˙Ba¯˜c¿»¿»ƒ¿«¿»«¿≈»
,‰lÙ˙a ‡ÏÂ ,‡˜Âc ˙ÈÓLb«¿ƒ«¿»¿…ƒ¿ƒ»

המאמר, בתחילת שנזכר ÌeMÓƒכפי
‰Ó‰a ˙·¯˜‰a ‡˜ÂcL∆«¿»¿«¿»«¿≈»
ÈeÏ‚a ‰‡¯ ‰È‰ ˙ÈÓLb«¿ƒ»»ƒ¿∆¿»
L‡a ˙ÏÏÎ ‰Ó‰a‰L∆«¿≈»ƒ¿∆∆»≈

‰ÏÚÓlL מילוי שזהו המצוות, מבשאר יותר בגלוי, ניכר זו במצוה ולכן ∆¿«¿»
רצוני' ונעשה שאמרתי לפני רוח ו'נחת ה' Ìbרצון ÔÎÏÂ .ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈¿»≈«

,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‰È‰ ‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a לעיל כמובא ƒ¿ƒ««¿ƒ»»»ƒ¿«¬««»¿»
עבודת  את כוללת ולשמרה', 'לעבדה עדן, בגן הראשון אדם שעבודת

Ê‰הקרבנות, È„È ÏÚL ÔÂÈk גשמית בהמה של קרבנות Âc˜‡הקרבת ≈»∆«¿≈∆«¿»
,ÌÈBzÁza ‰¯Èc BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL ‰ek‰ ˙ÓÏLƒ¿∆∆««»»∆ƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ»««¿ƒ

ÔBLl‰ ˜eic Ìb e‰fL בכתובd„·ÚÏ Ô„Ú Ô‚· e‰ÁÈpiÂ ∆∆«ƒ«»««ƒ≈¿«≈∆¿»¿»
,‡˜ÈÈc e‰ÁÈpiÂ ,d¯ÓLÏe שהקדוש כך על ואומר מדייק שהכתוב ¿»¿»««ƒ≈»¿»
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נעׂשה  הּקרּבנֹות ידי ׁשעל ּכיון ּדייקא, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוּיּניחהּו

כו' ּדנייחא .46הענין ְְְִַָָָ

מעלה p‰Â‰ד) יׁש ּגּופא הּקרּבנֹות ּבעבֹודת ¿ƒ≈ְֲֲֵַַַַָָָָ

ׁשהיתה  העבֹודה ּבאֹופן ְְְֲֵֶֶָָָָָיתירה

לעיל  נתּבאר ּדהּנה, עדן. ּבגן הּבריאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבתחּלת

ׁשּבעֹולם, ׁשּבּגׁשמּיּות רּוחנּיּות הּוא עדן ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּגן

זה  הרי העֹולם, ּבגׁשמּיּות היֹותֹו ׁשעם ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָוהיינּו,

מציאּות  היה לא וׁשם ׁשּבּגׁשמ ּיּות, ְְְִִִֶַַָָָָָֹהרּוחנּיּות

ּומּזה  עדן), לגן מחּוץ היה (ׁשהרע ּכלל ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָהרע

היתה  לא עדן ּבגן הּקרּבנֹות ׁשעבֹודת ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹמּובן,

אלקּות  המׁשכת ּבענין אּלא הּבירּורים, ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָֹּבענין

ּביּה ּדכתיב ׁשלמה, ּבימי ׁשהיה ּדר הּוא 47[ועל ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

ּבדר אצלֹו היה הּבירּורים ׁשענין מנּוחה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָאיׁש

הּדעת 48מּמילא  עץ חטא לאחרי אמנם, .[ ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָ

ּבגירּוׁשין 49ּכתיב  ׁשּניּדֹון האדם, את ,50ויגרׁש ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

ׁשל  מציאּות ׁשּיי לא עדן ׁשּבגן לפי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹוהיינּו

הּוא 51רע  ּבּכתּוב ׁשּנאמר הּפׁשּוט ׁשהּטעם ואף . ְֱֶֶֶַַַַַַַָָָ

לעֹולם  וחי ואכל גו' ידֹו יׁשלח ּפן הרי 52ועּתה , ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ

ּבגירּוׁשין,מ  לדּונֹו הּוצר לא ּבלבד זה טעם ּצד ְְְְִִִֵֶַַַַָֹ

הּטעם  ּפנימּיּות  אּלא לּמקֹום, דרכים הרּבה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהרי

ׁשּיי לא עדן ׁשּבגן מּׁשּום הּוא הּגירּוׁשין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹלענין

נאמר  זה ועל הרע. גו'53מציאּות ויׁשּלחהּו ְְְְֱִֵֶֶַַַַָָ

ׁשּמּצד  ּדכיון מּׁשם, לּקח אׁשר האדמה את ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלעבד

החטא, ענין אצלֹו נעׂשה לּקח ׁשּמּמּנה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהאדמה

עבֹודתֹו היתה עדן ּבגן ׁשּבהיֹותֹו זה ּתמּורת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהּנה

את  לעבֹוד מעּתה הּוצר אלקּות, ְְְֱֲֵֶַַַַַָָֹּבהמׁשכת

וזֹוהי  הּבירּורים. עבֹודת ענין ׁשּזהּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָהאדמה,
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רע"א.46) מט, שה"ש לקו"ת גם טו.47)ראה כב, הימיםֿא ובכ"מ.48)דברי א. ד, במדבר לקו"ת א. ו, בראשית תו"א ראה

כד.49) ג, ד.50)בראשית דאיכ"ר פתיחתא  ט. פי"ט, ה"א 51)ב"ר ויקח וד"ה תרס"ב סה"מ האמצעי, אדמו"ר מאמרי

.27 כב.52)שבהערה שם, כג.53)בראשית שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שרומז  'ויניחהו' הלשון את דווקא עדן בגן הראשון אדם את שם הוא ברוך

רוח, ÁÈÈc‡לנחת ÔÈÚ‰ ‰NÚ ˙Ba¯w‰ È„È ÏÚL ÔÂÈk≈»∆«¿≈«»¿»«¬∆»ƒ¿»¿«¿»
'ÂÎ46,.לעיל כמובא למעלה, רוח נחת

‡Ùeb ˙Ba¯w‰ ˙„B·Úa ‰p‰Â È˙È¯‰עצמה „) ‰ÏÚÓ LÈ ¿ƒ≈«¬««»¿»»≈«¬»¿≈»
„B·Ú‰ ÔÙB‡a‰'ה את שעבדו ¿∆»¬»

הקרבנות  lÁ˙a˙בעבודת ‰˙È‰L∆»¿»ƒ¿ƒ«
Ô„Ú Ô‚a ‰‡È¯a‰ שממשיך כפי «¿ƒ»¿«≈∆
ומבאר.

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ,‰p‰c ב בסעיף ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
˙eiÁe¯ ‡e‰ Ô„Ú ÔbL∆«≈∆»ƒ
,eÈÈ‰Â ,ÌÏBÚaL ˙eiÓLbaL∆««¿ƒ∆»»¿«¿
˙eiÓL‚a B˙BÈ‰ ÌÚL∆ƒ¡¿«¿ƒ

,ÌÏBÚ‰ היה עדן שגן למרות »»
זאת  בכל הזה, בעולם גשמית מציאות

˙eiÁe¯‰ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»ƒ
,˙eiÓLbaL נעלית גשמיות היינו ∆««¿ƒ

העולם  כלל של מהגשמיות «¿ÌLÂיותר
גשמית  מציאות היותו עם עדן, בגן

הזה  e‡ÈˆÓ˙בעולם ‰È‰ ‡Ï…»»¿ƒ
) ÏÏk Ú¯‰ כיוןÚ¯‰L שקיים »»¿»∆»»

Ô„Ú),בעולם Ô‚Ï ıeÁÓ ‰È‰»»ƒ¿«≈∆
˙„B·ÚL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆¬«
‰˙È‰ ‡Ï Ô„Ú Ô‚a ˙Ba¯w‰«»¿»¿«≈∆…»¿»

,ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚa הטוב הפרדת ¿ƒ¿««≈ƒ
הקדושה  ניצוצות והעלאת מהרע

והצומח  הדומם מן בדברים שנמצאים

שזהו  קרבנות, מביאים שמהם והחי

כך  אחר שהיתה הקרבנות עבודת תוכן

המקדש  ובבית עבודת ‡l‡במשכן ∆»
היתה עדן בגן »¿ÔÈÚa¿ƒהקרבנות

˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰,למטה מלמעלה «¿»«¡…
בעולם  אלוקות גילוי »¿[ÏÚÂלפעול
‰ÓÏL ÈÓÈa ‰È‰L C¯c,המלך ∆∆∆»»ƒ≈¿……

dÈa ·È˙Îc47 בדברי) בו שכתוב ƒ¿ƒ≈
ÁeÓ‰,הימים) LÈ‡ ‡e‰ƒ¿»

BÏˆ‡ ‰È‰ ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««≈ƒ»»∆¿
של  בדרך לא המלך, שלמה אצל

אלא  הרע עם ומאבק ∆∆¿C¯„aמלחמה
‡ÏÈnÓ48·È˙k ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ È¯Á‡Ï ,ÌÓ‡ כתוב 49]. ƒ≈»»¿»¿«¬≈≈¿≈«««¿ƒ

הוא L¯‚ÈÂבתורה  ברוך ‰‡„הקדוש ˙‡ÔÈLe¯È‚a ÔBcÈpL ,Ì50 «¿»∆∆»»»∆ƒ¿≈ƒ
עדן, ¯Úמגן ÏL ˙e‡ÈˆÓ CÈiL ‡Ï Ô„Ú Ô‚aL ÈÙÏ eÈÈ‰Â51 ¿«¿¿ƒ∆¿«≈∆…«»¿ƒ∆»

עדן. בגן אינו כבר האדם של מקומו החטא, לאחר ÌÚh‰Lולכן Û‡Â¿«∆«««

·e˙ka ¯Ó‡pL ËeLt‰,עדן מגן האדם אחר ‰e‡לגירוש טעם «»∆∆¡««»
‰zÚÂ חשש יש הדעת, מעץ אכל שהאדם ÁÏLÈלאחר Ôt האדםB„È ¿«»∆ƒ¿«»

ÏÎ‡Â 'Â‚ החיים ÌÏBÚÏמעץ ÈÁÂ52, שהגירוש כאן נאמר כן אם ומדוע ¿»«»«¿»
בא  כך על הרע, למציאות מקום אין עדן שבגן משום הוא עדן מגן האדם

בכתוב  המפורש שלמרות המענה

יאכל  שמא היתה לגירוש שהסיבה

זו  אין לעולם, ויחיה החיים מעץ

כי והעיקרית, היחידה ≈¬‰¯Èהסיבה
‡Ï „·Ïa ‰Ê ÌÚË „vÓƒ«««∆ƒ¿»…

C¯ˆe‰ הוא ברוך Be„Ïהקדוש ¿«¿
האדם  את עדן,ÔÈLe¯È‚aלדון מגן ¿≈ƒ

ÌB˜nÏ ÌÈÎ¯„ ‰a¯‰ È¯‰L∆¬≈«¿≈¿»ƒ«»
אפשר  והיה הוא, ברוך הקדוש הוא

החיים  מעץ לאכול מהאדם למנוע

אל  אותו לגרש מבלי אחרות, בדרכים

עדן, לגן eiÓÈt˙מחוץ ‡l‡∆»¿ƒƒ
‡e‰ ÔÈLe¯Èb‰ ÔÈÚÏ ÌÚh‰«««¿ƒ¿««≈ƒ
CÈiL ‡Ï Ô„Ú Ô‚aL ÌeMÓƒ∆¿«≈∆…«»

Ú¯‰ ˙e‡ÈˆÓ חטא שהאדם ולאחר ¿ƒ»»
בגן  מקומו אין שוב לרע, שייך ונעשה

לעיל. כאמור עדן,

‰Ê ÏÚÂ שעבודת לעיל האמור על ¿«∆
בתחילת  הקרבנות והקרבת האדם

ורק  אלוקות להמשיך היתה הבריאה

הבירורים  עבודת התחילה החטא אחרי

¯Ó‡53 האדם גירוש שלאחר בתורה ∆¡«
עדן  ברוך e‰ÁlLÈÂמגן הקדוש «¿«¿≈

האדם  את ‡˙הוא „·ÚÏ 'Â‚«¬…∆
,ÌMÓ ÁwÏ ¯L‡ ‰Ó„‡‰»¬»»¬∆À«ƒ»
האדם  שגוף לכן קודם בתורה כנאמר

האדמה, מעפר vnL„נוצר ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ«
ÁwÏ ‰pnnL ‰Ó„‡‰ היינו »¬»»∆ƒ∆»À«

וחומרי  גשמי לגוף שלו השייכות בגלל

מהאדמה  ‡ˆBÏשנוצר ‰NÚ«¬»∆¿
‰Ê ˙¯eÓz ‰p‰ ,‡ËÁ‰ ÔÈÚƒ¿««≈¿ƒ≈¿«∆

Ô„Ú Ô‚a B˙BÈ‰aL שקודם בזמן ∆ƒ¿¿«≈∆
B˙„B·Úהחטא  ‰˙È‰'ה עבודת »¿»¬»

הראשון  אדם »«¿»¿ÎLÓ‰a˙של
˙e˜Ï‡,למטה אלוקות גילוי שיהיה הראשון ‰C¯ˆeמלמעלה אדם ¡…¿«
‰zÚÓ עדן מגן הגירוש ÔÈÚלאחר e‰fL ,‰Ó„‡‰ ˙‡ „B·ÚÏ ≈«»«¬∆»¬»»∆∆ƒ¿«

ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú היינו באדמה, שנמצאים הקדושה ניצוצות של ¬««≈ƒ
הגשמית. המציאות
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עדן, ּבגן ׁשהיתה ּכפי הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָמעלת

עם  התעּסקּות ּבלי אלקּות, המׁשכת הּוא ְְְְְֱִִִִֶַַַָָָֹׁשענינּה

הּקרּבנֹות  ּבעבֹודת ּגם הּוא וכן ּכלל. ְְְֲֵַַַַָָָָָהרע

אעביר  הּטמאה רּוח ׁשאת ּדכיון לבֹוא, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּדלעתיד

הּקרּבנֹות  ּבענין צֹור יהיה לא אזי הארץ, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹמן

ּבׁשביל  אם ּכי הּבירּורים, עבֹודת ְְֲִִִִִִִֵַַּבׁשביל

ּבתחּלת  עדן ּבגן ׁשהיה ּכמֹו האלקּות, ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹהמׁשכת

ְִַָהּבריאה.

הּקרּבנֹות ‡ÌÓה) ּבענין הּׁשלימּות עיּקר »¿»ְְְְִִֵַַַַָָ

יהיּו ׁשאז לבֹוא, לעתיד ְְִִִֶֶֶָָָּתהיה

עדן. ׁשּבגן מהּקרּבנֹות ּגם יֹותר נעלים ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּקרּבנֹות

לחמי  ּכתיב ּבּקרּבנֹות הּנה יֹותר, ְְְְִִִִִֵֵַַָָָּובפרטּיּות

הּוא  לחמי, ענינים, ׁשלׁשה ׁשהם ּתׁשמרּו, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹלאּׁשי

הּמקריב, האדם על קאי ּתׁשמרּו הּנקרב, ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָהּדבר

ׁשּלפי  והיינּו, ׁשּלמעלה, האׁש ענין הּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָואּׁשי

ההמׁשכה  ּתהיה ּכ והּנקרב הּמקריב ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָאֹופן

ענינים  ׁשלׁשת ּכל יהיּו לבֹוא ולעתיד  ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹׁשּלמעלה.

הּׁשלימּות  ּתכלית ּתהיה ׁשּלכן ּבׁשלימּות, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָאּלּו

הּקרּבנֹות. ְְְִַַָָּבענין

¯e‡È·eהיּו עדן ׁשּבגן הּקרּבנֹות ּדהּנה הענין, ≈ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הּגזירה  היתה ׁשאז ּתֹורה, מּתן ְְְִֵֵֶַַַָָָָָלפני

יעלּו לא סּוריא ּובני לסּוריא ירדּו לא רֹומי ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָֹֹׁשּבני

היינּו, למּטה לרֹומי, ירדּו לא ׁשעליֹונים ְְְְְִִֵֶֶַַָֹ

למעלה  יעלּו לא ּכל 54ותחּתֹונים הּנה ׁשּלכן , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

היּו ריחֹות האבֹות ׁשעׂשּו ׁשּלא 55מצוֹות והיינּו, , ְְְִֵֶֶַָָָָֹ

ּתֹורה. ּדמּתן עצמית ההמׁשכה עדיין ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָנמׁשכה

(מהורש"ב) אדמֹו"ר קדּוּׁשת ּכבֹוד ׁשּמבאר ְְְְְִֵֶַַָּוכפי

עדן  ּגם 56נׁשמתֹו הּוא היּו ּדריחֹות ׁשהענין , ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

ּגבֹוהה  היתה ׁשעבֹודתֹו אף הראׁשֹון, ְְֲִֶַָָָָָָָָּבאדם

הּקּב"ה  ׁשל ּכּפיו יציר ׁשהיה ּובגן 57מהאבֹות, , ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָ
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ג.54) פי"ב, שמו"ר טו. וארא ג.55)תנחומא פ"א, ריז.56)שהש"ר ע' עת"ר ועוד.57)סה"מ ה. פכ"ד, ב"ר ראה
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,Ô„Ú Ô‚a ‰˙È‰L ÈÙk ˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ קודם ¿ƒ«¬«¬««»¿»¿ƒ∆»¿»¿«≈∆

‰ÎLÓ˙החטא, ‡e‰ dÈÚLוגילוי˙e˜Ï‡,בעולםÈÏa ∆ƒ¿»»«¿»«¡…¿ƒ
˙Ba¯w‰ ˙„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ .ÏÏk Ú¯‰ ÌÚ ˙e˜qÚ˙‰ƒ¿«¿ƒ»»¿»¿≈««¬««»¿»

,‡B·Ï „È˙ÚÏc עבודת כמו יהיה וענינה שתוכנה המשיח, בימות ¿∆»ƒ»
הבריאה, בתחילת עדן בגן הקורבנות

‰‡Óh‰ Áe¯ ˙‡L ÔÂÈÎc¿≈»∆∆««À¿»
ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ דלעתיד בזמן «¬ƒƒ»»∆

זכריה, בנבואת שנאמר כמו »¬‡ÈÊלבוא,
ÔÈÚa C¯Bˆ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆∆¿ƒ¿«
˙„B·Ú ÏÈ·La ˙Ba¯w‰«»¿»ƒ¿ƒ¬«

,ÌÈ¯e¯Èa‰ ל כאשר קיימת שהרי א «≈ƒ
לעסוק  צורך אין רע, של מציאות

הרע  מן הטוב ‡Ìבבירור Èk אלא ƒƒ
תהיה  לבוא לעתיד הקרבנות עבודת

˙ÎLÓ‰ ÏÈ·La וגילוי ƒ¿ƒ«¿»«
˙e˜Ï‡‰ אור תוספת היינו בעולם, »¡…

לרע  שייכות מבלי טוב, ¿BÓkותוספת
˙lÁ˙a Ô„Ú Ô‚a ‰È‰L∆»»¿«≈∆ƒ¿ƒ«

.‰‡È¯a‰«¿ƒ»
ÌÓ‡ שיש ‰) לעיל האמור למרות »¿»

בגן  שהיתה הקרבנות עבודת בין דמיון

לעבודת  הבריאה בתחילת עדן

בכל  לבוא, לעתיד שתהיה הקרבנות

ÔÈÚaזאת  ˙eÓÈÏM‰ ¯wÈÚƒ««¿≈¿ƒ¿«
ידי  על ה' È‰z‰עבודת ˙Ba¯w‰«»¿»ƒ¿∆

Ê‡L ,‡B·Ï „È˙ÚÏ בימות ∆»ƒ»∆»
ÌÈÏÚהמשיח  ˙Ba¯w‰ eÈ‰Èƒ¿«»¿»«¬ƒ

Ìb ¯˙BÈאפילו˙Ba¯w‰Ó ≈«≈«»¿»
Ô„Ú Ô‚aL.ומבאר שממשיך כפי ∆¿«≈∆

‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈
·È˙k ˙Ba¯wa בפסוק בתורה, «»¿»¿ƒ
המאמר  את ÈM‡Ïהפותח ÈÓÁÏ«¿ƒ¿ƒ«

ÌÈÈÚ ‰LÏL Ì‰L ,e¯ÓLzƒ¿¿∆≈¿…»ƒ¿»ƒ
הראשון  הענין ‰e‡שונים, ,ÈÓÁÏ«¿ƒ

,·¯˜p‰ ¯·c‰ או הבהמה היינו «»»«ƒ¿»
כקרבן. מקריבים שאותו אחר דבר

השני  ˜‡Èהענין e¯ÓLzמכווןÏÚ ƒ¿¿»≈«
·È¯˜n‰ Ì„‡‰ והענין הקרבן, את »»»««¿ƒ

‰‡Lהשלישי  ÔÈÚ ‡e‰ ÈM‡Â¿ƒ«ƒ¿«»≈
‰ÏÚÓlL ושורפת למטה שיורדת ∆¿«¿»

למעלה, אותו ומעלה הקרבן את

·È¯˜n‰ ÔÙB‡ ÈÙlL ,eÈÈ‰Â'תשמרו'·¯˜p‰Â'לחמי'‰È‰z Ck ¿«¿∆¿ƒ∆««¿ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿∆
‰ÏÚÓlL ‰ÎLÓ‰‰ נעלית בדרגה הם והנקרב המקריב וכאשר 'לאשי', ««¿»»∆¿«¿»

יותר. נעלית מלמעלה וההתגלות ההמשכה Ïkיותר, eÈ‰È ‡B·Ï „È˙ÚÏÂ¿∆»ƒ»ƒ¿»

el‡ ÌÈÈÚ ˙LÏL ההמשכה והן המקריב הן הנקרב, eÓÈÏLa˙,הן ¿…∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
‰È‰z ÔÎlL הזמן ‰Ba¯w˙באותו ÔÈÚa ˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎz ∆»≈ƒ¿∆«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿««»¿»

כפי  הבריאה, בתחילת עדן בגן שהיתה הקרבנות מעבודת יותר אפילו

ומפרט. שממשיך

,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e הקרבנות מעלת של ≈»ƒ¿»
מעלת  לגבי אפילו לבוא לעתיד

עדן  בגן ‰Ba¯w˙הקרבנות ‰p‰c¿ƒ≈«»¿»
ÔzÓ ÈÙÏ eÈ‰ Ô„Ú Ô‚aL∆¿«≈∆»ƒ¿≈««

Ê‡L ,‰¯Bz סיני בהר תורה מתן עד »∆»
‰˙È‰המדרש ‰ÈÊb¯‰כדברי »¿»«¿≈»

ÈÓB¯ ÈaL גבוה במקום הנמצאת ∆¿≈ƒ
‡È¯eÒÏ e„¯È ‡Ï במקום הנמצאת …≈¿¿¿»

eÏÚÈנמוך  ‡Ï ‡È¯eÒ È·e¿≈¿»…«¬
‡Ï ÌÈBÈÏÚL ,eÈÈ‰ ,ÈÓB¯Ï¿ƒ«¿∆∆¿ƒ…

‰hÓÏ e„¯È בין חיבור יהיה ולא ≈¿¿«»
המשכה  ידי על וגשמיות רוחניות

למטה  Ï‡מלמעלה ÌÈBzÁ˙Â¿«¿ƒ…
‰ÏÚÓÏ eÏÚÈ54, חיבור היה ולא «¬¿«¿»

העלאה  ידי על לרוחניות גשמיות בין

למעלה  שעד ÔÎlLמלמטה מפני ∆»≈
גשמיות  בין חיבור היה לא תורה מתן

האלקות, ורוחניות העולם מציאות של

˙B·‡‰ eNÚL ˙BÂˆÓ Ïk ‰p‰ƒ≈»ƒ¿∆»»»
את  האבות קיימו הגמרא שכדברי

שניתנה  לפני גם כולה התורה מצוות

‰eÈתורה, ˙BÁÈ¯55, הוא וריח ≈»
קצר  זמן אחרי שמתנדף לדבר משל

שקיימו  המצוות וכך קיום, לו ואין

קדושה  השפיעו לא תורה מתן קודם

קיום  לו שיש באופן ¿»¿eÈÈ‰Â,בעולם
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÈ„Ú ‰ÎLÓ ‡lL∆…ƒ¿¿»¬«ƒ««¿»»

zÓc ˙ÈÓˆÚ‰¯Bz Ô נמשכה שבו «¿ƒ¿««»
האלקות. עצמות ÈÙÎe¿ƒלעולם

˙Me„˜ „B·k ¯‡·nL∆¿»≈¿¿«
¯"BÓ„‡ בער שלום רבי (מהורש"ב) «¿

Ô„Ú B˙ÓL56ÔÈÚ‰L , ƒ¿»≈∆∆»ƒ¿»
eÈ‰ ˙BÁÈ¯c לגבי האמור זה שענין ¿≈»

אלא  היה לא המצוות שקיום האבות

לו  שאין כדבר היינו ריח, בבחינת

‰¯‡ÔBL,קיום, Ì„‡a Ìb ‡e‰«»»»»ƒ
B˙„B·ÚL Û‡ אדם של ה' עבודת «∆¬»

B·‡‰Ó˙,הראשון  ‰‰B·b ‰˙È‰,האבות של ה' מעבודת יותר נעלית »¿»¿»≈»»
המדרש,È‰L‰כיון  כדברי הראשון, ‰aw"‰אדם ÏL ÂÈtk ¯ÈˆÈ57 ∆»»¿ƒ«»∆«»»

Ô„Úבעצמו, Ô‚·e כיון האבות, על מעלה הראשון לאדם יש לכך ובנוסף ¿«≈∆
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ׁשאף  ׁשּבּדבר, החיּדּוׁש ּבביאּור לֹומר ויׁש ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעדן.

היתה  מקֹום מּכל הּקּב"ה, ׁשל ּכּפיו יציר ְְִִֶֶַַָָָָָָָָָׁשהיה

מּצד  ּדהּנה, ּבלבד, ריחֹות ּבבחינת ְְְֲִִִִִֵֵַַָָעבֹודתֹו

רּבינּו ׁשּמבאר ּכפי ׁשוים, ּכּוּלם הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנׁשמה

אלֹוקּה58ּבּתניא  חלק היא האלקית ׁשהּנפׁש ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

נׁשמת  ּבאּפיו וּיּפח ׁשּכתּוב ּכמֹו מּמׁש, ְְְִִִֶַַַַַַַָָָמּמעל

ּבי 59חּיים  נפחּת ואּתה ּבּזֹוהר 60, ׁשּכתּוב 61ּוכמֹו ְְְִִֶַַַַַָָָָ

מּתֹוכּיּותֹו ּפירּוׁש נפח מּתֹוכיּה ּדנפח ְִִִֵֵַַַָָמאן

מּצד  ׁשּגם הראׁשֹון אדם ּומעלת ְֲִִִִִֶַַַַָָָּומּפנימּיּותֹו.

ׁשּגּופֹו והיינּו, הּקּב"ה, ׁשל ּכּפיו יציר היה ְְְִֶֶַַַַָָָָָהּגּוף

ּכּפיו  יציר היה טפחים, מעׂשרה למּטה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָּבהיֹותֹו

טפחים  מעׂשרה למעלה ׁשהּוא הּקּב"ה ,62ׁשל ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

עליֹונים  ּדחיּבּור הענין אצלֹו ׁשהיה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָונמצא,

היתה  כן ּפי על ׁשאף החיּדּוׁש וזהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָותחּתֹונים.

לפי  והיינּו, ּבלבד, ריחֹות ּבבחינת ְְְְְֲִִִִֵַַָָעבֹודתֹו

ידי  על הּגזירה ּביּטּול אז היה לא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשעדיין

העצמּות  המׁשכת ׁשהיא ּתֹורה ּדמּתן ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָההמׁשכה

גו' אנכי ענין ׁשּזהּו אנא 63מּמׁש, ּכתבית , נפׁשי ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ

הּוא 64יהבית  ּתֹורה ּדמּתן הענין ּכללּות ׁשּלכן , ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ׁשּבתחּלת  עדן ּדגן ּומּצב מהּמעמד יֹותר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָנעלה

רז"ל  מּמאמר ּכּמּובן הּפסּוק 65הּבריאה, 66על ְֲִִַַַַַַַַָָָ

מעׂשה  עם הּקּב"ה התנה ּתנאי הּׁשּׁשי, ְְֲִִִִֵַַַַָָָיֹום

מּוטב, ּתֹורתי את יׂשראל יקּבלּו אם ְְְְִִִִֵֵֶַָָָבראׁשית

והיינּו ובֹוהּו, לתֹוהּו העֹולם את אחזיר לאו ְְְְֲִִֶַַַָָָואם

המׁשכת  היתה ּתֹורה ּבמּתן ׁשּדוקא ְְְְְִֶַַַַַָָָָָלפי
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ז.59)רפ"ב.58) ב, ב).60)בראשית ס, (ברכות השחר קלא.61)ברכות ע' ח"כ אג"ק וראה הזוהר. בשם שם בתניא כ"ה

א.62)וש"נ. ה, סוכה ב.63)ראה כ, יעקב).64)יתרו העין (כגירסת א קה, עה"פ.65)שבת בראשית פרש"י א. פח, שבת

לא.66) א, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הראשון  לאדם אפילו זאת, ובכל עדן, בגן היו לא האבות ואילו עדן בגן שהיה

תורה. מתן שלאחר העבודה מעלת את אין

‰È‰L Û‡L ,¯·caL LecÈÁ‰ ¯e‡È·a ¯ÓBÏ LÈÂ הראשון אדם ¿≈«¿≈«ƒ∆«»»∆«∆»»
‰"aw‰ ÏL ÂÈtk ¯ÈˆÈ אצל אפילו היתה שלא לו מיוחדת מעלה וזו ¿ƒ«»∆«»»

‰È˙‰האבות, ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»»¿»
˙BÁÈ¯ ˙ÈÁ·a B˙„B·Ú¬»ƒ¿ƒ«≈

,„·Ïa לכאורה כי חידוש זה והרי ƒ¿»
ראוי  היה כן הגדולה מעלתו מפני

ופעולה  השפעה עם תהיה שעבודתו

שמתנדף, כריח ולא בעולם תמידית

È¯‰ ‰ÓLp‰ „vÓ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ««¿»»¬≈
Ìlek מן יוצא ללא ישראל בני כל »

nL·‡¯הכלל  ÈÙk ,ÌÈÂL»ƒ¿ƒ∆¿»≈
eÈa¯ הזקן‡Èza58LÙp‰L «≈««¿»∆«∆∆
כל ‰‡È˜Ï˙הנשמה אצל הנמצאת »¡…ƒ

ישראל  מבני ואחד ÏÁ˜אחד ‡È‰ƒ≈∆
BÓk ,LnÓ ÏÚnÓ d˜BÏ‡¡«ƒ«««»¿

·e˙kL אדם בריאת לגבי בתורה ∆»
הוא  ברוך שהקדוש שלאחר הראשון

גופו  את ÓL˙יצר ÂÈt‡a ÁtiÂ«ƒ«¿«»ƒ¿«
ÌÈiÁ59, בברכת שאומרים וכמו «ƒ

השחר  בברכות נשמה' «»¿z‡Â‰'אלקי
הוא  ברוך Èaהקדוש zÁÙ60 את »«¿»ƒ

Bfa‰¯הנשמה  ·e˙kL BÓÎe61 ¿∆»««
ÁÙ dÈÎBzÓ ÁÙc Ô‡Ó מי «¿»«ƒ≈»«

נופח, מתוכו ≈Le¯Ètשנופח,
B˙eiÓÈtÓe B˙eiÎBzÓ ובעוד ƒƒƒ¿ƒƒ

והבל  אויר מוציא האדם דיבור שבעת

נופח, הוא כאשר הרי בלבד, בחיצוניות

מתוכיותו  והבל אויר מוציא הוא

הכתוב  בנמשל, גם וכך ומפנימיותו,

ידי  על באדם הנשמה נתינת על אומר

הנשמה  כי 'ויפח' הוא ברוך הקדוש

וכל  האלוקות. ופנימיות מתוכיות באה

כאמור, ובזה, הנשמה. מצד הוא זה

שווים, ‰¯‡ÔBLכולם Ì„‡ ˙ÏÚÓe שאר מכל ונעלה מיוחד הוא שבה «¬«»»»ƒ
הנשמות  ‰Ûebבעלי „vÓ ÌbL הגשמי‰È‰הראשון ÂÈtkאדם ¯ÈˆÈ ∆«ƒ««»»¿ƒ«»

‰"aw‰ ÏL,בעצמוBÙebL ,eÈÈ‰Â הראשון אדם B˙BÈ‰aשל ∆«»»¿«¿∆ƒ¿
,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ המציאות גדרי בתוך גשמי כנברא היינו ¿«»≈¬»»¿»ƒ

התחתונה e‰L‡הגשמית ‰"aw‰ ÏL ÂÈtk ¯ÈˆÈ ‰È‰ ברוך הקדוש »»¿ƒ«»∆«»»∆
ÌÈÁÙËהוא ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ62, הגשמית המציאות מגדרי נעלה ¿«¿»≈¬»»¿»ƒ

Lהתחתונה  ,‡ˆÓÂBÏˆ‡ ‰È‰ הראשון אדם eaÈÁc¯אצל ÔÈÚ‰ ¿ƒ¿»∆»»∆¿»ƒ¿»¿ƒ

ÌÈBÈÏÚ'טפחים מעשרה ש'למעלה הוא ברוך ÌÈBzÁ˙Âהקדוש ∆¿ƒ¿«¿ƒ
טפחים'. מעשרה 'למטה תחתון נברא שהוא גשמי בגוף היתה ∆¿e‰ÊÂשנשמתו

LecÈÁ‰הראשון אדם של ה' עבודת ÔÎבמהות Èt ÏÚ Û‡L ולמרות «ƒ∆««ƒ≈
זאת  בכל ותחתונים', עליונים 'חיבור כאמור, אצלו, שהיה מעלתו גודל

˙BÁÈ¯ ˙ÈÁ·a B˙„B·Ú ‰˙È‰»¿»¬»ƒ¿ƒ«≈
„·Ïa אדם אצל שהיה ולמרות ƒ¿»

לא  ותחתונים', עליונים 'חיבור הראשון

תחדיר  שעבודתו לפעול בכוחו היה

באופן  הגשמית במציאות קדושה

בבחינת  הייתה עבודתו אלא תמידי

האבות, עבודת כמו ¿»¿eÈÈ‰Â,ריח,
Ê‡ ‰È‰ ‡Ï ÔÈÈ„ÚL ÈÙÏ בימי ¿ƒ∆¬«ƒ…»»»

הראשון  ‰ÈÊb¯‰אדם ÏehÈaƒ«¿≈»
ותחתונים  למטה ירדו לא ש'עליונים

רק  שהיה ביטול למעלה', יעלו »ÏÚלא
‰¯Bz ÔzÓc ‰ÎLÓ‰‰ È„È¿≈««¿»»¿««»

˙ÎLÓ‰ ‡È‰L והתגלות ∆ƒ«¿»«
˙eÓˆÚ‰האלקות LnÓשל »«¿«»

ÔÈÚלמטה, e‰fL המשמעות ∆∆ƒ¿«
את  הפותחת המילה של הפנימית

תורה  במתן שנאמרו הדברות עשרת

'Â‚ ÈÎ‡63, כדברי הוא, ש'אנכי' »…ƒ
תיבות, ראשי ÈLÙהגמרא, ‡‡¬»«¿ƒ

˙È·‰È ˙È·˙k64, עצמי (את) אני ¿»ƒ¿»ƒ
תורה  שבמתן היינו נתתי, כתבתי

עצמו  את ונתן גילה הוא ברוך הקדוש

ÔÎlL במתן העצמות גילוי בגלל ∆»≈
הגזירה  ביטול היה אז שדווקא תורה

ותחתונים  עליונים בין החיבור ונפעל

‰בשלימות  ˙eÏÏkÔzÓc ÔÈÚ ¿»»ƒ¿»¿««
¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰ ‰¯Bz»«¬∆≈
Ô„Ú Ô‚c ·vÓe „ÓÚn‰Ó≈««¬»«»¿«≈∆

,‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙aL הזמן שהוא ∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»
היתה  הראשון אדם עבודת שבו

Ó‡nÓ¯בשלימות  Ô·enk«»ƒ«¬«
Ï"Ê¯65 בגמרא˜eÒt‰ ÏÚ66 העולם בריאת סיום לגבי בתורה האמור ««««»

בראשית  ימי NÚÓ‰בששת ÌÚ ‰"aw‰ ‰˙‰ È‡z ,ÈMM‰ ÌBÈ«ƒƒ¿«ƒ¿»«»»ƒ«¬≈
Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ È˙¯Bz ˙‡ Ï‡¯NÈ eÏa˜È Ì‡ ˙ÈL‡¯· ואם ¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿»≈∆»ƒ»¿ƒ«

התורה  את יקבלו לא ישראל e‰B·Â,בני e‰B˙Ï ÌÏBÚ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‡«¬ƒ∆»»¿»
ויהי  אחר... במקום המיוחד הששי משמע "הששי שם בגמרא רש"י וכפירוש

בו  שניתנה בסיון ו' והוא הששי ביום תלוי בראשית גמר של בוקר ויהי ערב

תורה  במתן תלוי העולם קיום שכל מובן ומזה ÈÙÏתורה...", eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ
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כז l`xyi ipa z` ev

עבֹודת  מעלת ׁשּגדלה אף ולכן, ְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָהעצמּות.

עבֹודת  היה לא ׁשענינּה עדן, ּבגן ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּקרּבנֹות

מציאּות  היה לא עדן ׁשּבגן (ּכיון ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּבירּורים

מּכל  למּטה, אלקּות המׁשכת אם ּכי ְְֱִִִַַַָָָָָֹהרע),

היה  לא ּתֹורה , מּתן קֹודם היה ׁשּזה ּכיון ֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמקֹום,

ּולאיד מּמׁש. העצמּות ׁשּמּצד ההמׁשכה ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָּבזה

ראׁשֹון  ּבית ּבזמן הּקרּבנֹות עבֹודת הּנה ְְֲִִִִִֵַַַַָָָּגיסא,

אז  ׁשהיה ּתֹורה מּתן לאחר ׁשהיתה אף ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָוׁשני,

זה  ׁשהיה ּכיון מקֹום, מּכל העצמּות, ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהמׁשכת

טֹוב  ּתערֹובֹות ׁשּנעׂשה הּדעת, עץ חטא ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַָלאחרי

ּבענין  הּקרּבנֹות עבֹודת עיּקר היתה לכן ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָורע,

בימינּו ּבמהרה הּמׁשיח ּבביאת אמנם ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָהּבירּורים.

הּמעלֹות  ׁשּתי ּכתיב 67יהיּו לבֹוא לעתיד ּדהּנה, . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

יהיה  ׁשאז הארץ, מן אעביר הּטמאה רּוח ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻאת

מה  ּגם ׁשּזהּו הּטּומאה, קליּפֹות ׁשלׁשת ְְְִִֶֶֶַַַָֹּביּטּול

(חּיה 68ּׁשּכתּוב  זאב ׁשאפיּלּו ּכבׂש, עם זאב וגר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

יהיה  הּטּומאה, קליּפֹות מּׁשלׁשת ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹטמאה)

קליּפת  ׁשּגם מּובן, ּומּזה כו', זיּכּו ׁשל ענין ְְִִִִֶֶֶַַָָּבֹו

לׁשלׁשת  קדּוּׁשה ּבין הממּוּצע ׁשהיא ְְְִִֵֶֶַַָָֹנֹוגּה

יֹותר. עליֹונה ּבמעלה ּתהיה הּטּומאה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָקליּפֹות

הּנקרבת  הּבהמה יהיּו לבֹוא ׁשּלעתיד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָונמצא,

לא  ּובמילא יתירה. ּבמעלה הּמקריב ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֹוהאדם

הּבירּורים, עבֹודת ּבׁשביל הּקרּבנֹות ענין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָיהיה

עדן. ּבגן ּכמֹו אלקּות, המׁשכת ּבׁשביל אם ְְְְֱִִִִֵֶַַַָֹּכי

המׁשכת  מעלת ּגם ּבהם ּתהיה לזה ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָונֹוסף

למעלה  ּתֹורה, מּתן ׁשּלאחרי ְְְְֲֵֶַַַַַָָָהעצמּות

נאמר  עליהם ּדוקא ולכן עדן. ׁשּבגן ְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמהּקרּבנ ֹות

עיּקר  נעׂשה זה ידי ׁשעל ּכיון ,רצֹונ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּכמצות

ּבּתחּתֹונים. יתּבר לֹו ּדדירה ְְְְִִִִֵַַָָָָהענין
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓa ‡˜ÂcL והתגלות˙eÓˆÚ‰ של ∆«¿»¿««»»¿»«¿»«»«¿

הזה. בעולם למטה B·Ú„˙האלקות ˙ÏÚÓ ‰Ï„bL Û‡ ,ÔÎÏÂ¿»≈«∆»¿»«¬«¬«
,Ô„Ú Ô‚a ˙Ba¯w‰ לעיל B·Ú„˙כמבואר ‰È‰ ‡Ï dÈÚL «»¿»¿«≈∆∆ƒ¿»»…»»¬«

ÌÈ¯e¯Èa‰ לקדושה אותו ולהעלות מהרע הטוב את Ô‚aLלהפריד ÔÂÈk) «≈ƒ≈»∆¿«
Ú¯‰ ˙e‡ÈˆÓ ‰È‰ ‡Ï Ô„Ú≈∆…»»¿ƒ»»

ב'בירורים' צורך היה לא ),וממילא
Ì‡ Èk עבודת של הכוונה כל ƒƒ

בשביל  היתה עדן בגן הקרבנות

˙ÎLÓ‰ והתגלות˙e˜Ï‡ «¿»«¡…
‰fL ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,‰hÓÏ¿«»ƒ»»≈»∆∆

,‰¯Bz ÔzÓ Ì„B˜ ‰È‰ ולפני »»∆««»
לעיל, כמבואר הגזירה, …Ï‡ביטול

„vnL ‰ÎLÓ‰‰ ‰Êa ‰È‰»»»∆««¿»»∆ƒ«
LnÓ ˙eÓˆÚ‰ כל עם ולכן »«¿«»

של  המעלה את בה אין מעלתה

לאחר  תורה, מתן שלאחר העבודה

הגזירה. ÒÈb‡,ביטול C„È‡Ïe¿ƒ»ƒ»
שני, ‰Ba¯w˙מצד ˙„B·Ú ‰p‰ƒ≈¬««»¿»

Û‡ ,ÈLÂ ÔBL‡¯ ˙Èa ÔÓÊaƒ¿««ƒƒ¿≈ƒ«
‰¯Bz ÔzÓ ¯Á‡Ï ‰˙È‰L∆»¿»¿««««»
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ Ê‡ ‰È‰L∆»»»«¿»«»«¿
עליונים  חיבור את פעלה ואכן

ביותר, נעלה באופן «ÏkÓƒותחתונים
,ÌB˜Ó כי חיסרון, גם בה ÔÂÈkהיה »≈»

‰Ê ‰È‰L ראשון בית תקופת ∆»»∆
שני, בית ıÚותקופת ‡ËÁ È¯Á‡Ï¿«¬≈≈¿≈

‰NÚpL ,˙Úc‰ מחטא כתוצאה «««∆«¬»
ÔÎÏזה  ,Ú¯Â ·BË ˙B·B¯Úz«¬»»»≈

˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ¯wÈÚ ‰˙È‰»¿»ƒ«¬««»¿»
ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚa בענין ולא ¿ƒ¿««≈ƒ

ונמצא  למטה, אלוקות וגילוי המשכת

בתחילת  עדן בגן הקרבנות שבעבודת

חיבור  בה היה שלא חסרון יש הבריאה

מדובר  כי בשלימות, ותחתונים עליונים

ובעבודת  הגזירה, ביטול קודם

יש  שני ובית ראשון בית בזמן הקרבנות

ולא  הבירורים בענין רק שהיתה חסרון

בעולם. אלוקות וגילוי בהמשכת

‰¯‰Óa ÁÈLn‰ ˙‡È·a ÌÓ‡»¿»¿ƒ««»ƒ«ƒ¿≈»
˙BÏÚn‰ ÈzL eÈ‰È eÈÓÈ·67 ¿»≈ƒ¿¿≈««¬

המשכת  של המעלה וגם בשלימות ותחתונים עליונים חיבור של המעלה גם

ומפרט. שממשיך כפי למטה, אלוקות

·È˙k ‡B·Ï „È˙ÚÏ ,‰p‰c זכריה בנבואת ‰Óh‡‰כתוב Áe¯ ˙‡ ¿ƒ≈∆»ƒ»¿ƒ∆««À¿»
˙BtÈÏ˜ ˙LÏL ÏehÈa ‰È‰È Ê‡L ,ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡«¬ƒƒ»»∆∆»ƒ¿∆ƒ¿…∆¿ƒ

,‰‡Óeh‰ ומסתירות והקדושה האלקות על (המכסות הקליפות שלוש «¿»
בכתוב  (הרמוזות לגמרי הטמאות הפרי) את המכסה קליפה  כמו עליהן

מתלקחת) ואש גדול ענן סערה, רוח שבימות e‰fLביחזקאל זה ענין ∆∆
וקליפות  רע של מציאות תהיה לא של Ìbהמשיח הפנימי Ó‰התוכן ««

·e˙kM68 ישעיהו Â‚¯בנבואת ∆»¿»
,N·k ÌÚ ·‡Ê מבלי בשלום, ¿≈ƒ∆∆

כעת  כטבעו בכבש יפגע שהזאב

(‰‡ÓË ‰iÁ) ·‡Ê elÈÙ‡L∆¬ƒ¿≈«»¿≈»
˙BtÈÏ˜ ˙LÏMÓ ‡e‰L∆ƒ¿…∆¿ƒ

,‰‡Óeh‰ הקיום בחסידות כמבואר «¿»
האסורים  הטמאים הדברים של והחיות

הטמאות, מהקליפות באים באכילה

Ba ‰È‰ÈבזאבCekÈÊ ÏL ÔÈÚ ƒ¿∆ƒ¿»∆ƒ
לטובה  ושינוי fÓe‰ועידון ,'ÂÎƒ∆

d‚B ˙tÈÏ˜ ÌbL ,Ô·eÓ שאינה »∆«¿ƒ««
ולכן  טוב גם בה יש אלא לגמרי טמאה

אור, לשון 'נוגה', נקראת È‰L∆ƒ‡היא
'נוגה' ÔÈaקליפת ÚveÓÓ‰«¿»≈

˙BtÈÏ˜ ˙LÏLÏ ‰Me„¿̃»ƒ¿…∆¿ƒ
‰ÏÚÓa ‰È‰z ,‰‡Óeh‰«¿»ƒ¿∆¿«¬»

¯˙BÈ ‰BÈÏÚ.עכשיו שהיא מכפי ∆¿»≈
eÈ‰È ‡B·Ï „È˙ÚlL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆∆»ƒ»ƒ¿

˙·¯˜p‰ ‰Ó‰a‰ חיות שמקבלת «¿≈»«ƒ¿∆∆
נוגה  ‰È¯˜n·מקליפת Ì„‡‰Â¿»»»««¿ƒ

‰¯È˙È ‰ÏÚÓa נוגה קליפת כי ¿«¬»¿≈»
תהיה  לא כולו ובעולם ותתעלה תזדכך

רע. של Ï‡מציאות ‡ÏÈÓ·e¿≈»…
ÏÈ·La ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿««»¿»ƒ¿ƒ

,ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú שהיה כמו ¬««≈ƒ
שני  ובית ראשון בית ‡Ìבזמן Èkƒƒ

ÏÈ·La תוספת˙ÎLÓ‰ והתגלות ƒ¿ƒ«¿»«
˙e˜Ï‡,בעולםÔ„Ú Ô‚a BÓk ¡…¿¿«≈∆

עץ  חטא קודם הבריאה, בתחילת

Ì‰aהדעת. ‰È‰z ‰ÊÏ ÛÒBÂ¿»»∆ƒ¿∆»∆
לבוא  לעתיד שיקריבו »Ìbבקרבנות

˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»«»«¿
‰ÏÚÓÏ ,‰¯Bz ÔzÓ È¯Á‡lL∆¿«¬≈««»¿«¿»

Ô„Ú Ô‚aL ˙Ba¯w‰Ó שיהיו כך ≈«»¿»∆¿«≈∆
המשיח  ימות של הזמן באותו בקרבנות

יחד. המעלות Âc˜‡כל ÔÎÏÂ¿»≈«¿»
Ì‰ÈÏÚ המשיח בימות שיביאו ¯ˆEB,שיהיו Ó‡¯הקרבנות ˙ÂˆÓk ¬≈∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆

העליון  האלוקי לרצון ומושלמת מלאה Ê‰בהתאמה È„È ÏÚL ÔÂÈk≈»∆«¿≈∆
הקרבנות  ונשלם NÚ‰עבודת C¯a˙Èנפעל BÏ ‰¯È„c ÔÈÚ‰ ¯wÈÚ «¬∆ƒ«»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»≈

,ÌÈBzÁza.לעיל כמבואר ««¿ƒ
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iyz'd"`כח ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,qgpit zyxt zay

לעתיד p‰Â‰ו) הּקרּבנֹות ׁשּבעבֹודת הּׁשלימּות ¿ƒ≈ְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

ּבזמן  העבֹודה ידי על ּבאה ְְֲִֵַַָָָָָלבֹוא

ּדוקא  הּידּוע 69הּגלּות הּכלל ּפי ועל ׁשּדבר 70. ְְְִֶַַַַַַָָָָָָ

ּכיון  ידֹו, על הּנגרם מהּדבר למעלה הּוא ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָהּגֹורם

ּגֹודל  מּובן הרי הּדבר, את לגרֹום ּדוקא ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָׁשּבכֹוחֹו

ידּה ׁשעל ּכיון הּגלּות, ׁשּבזמן העבֹודה ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָמעלת

הּקרּבנֹות  ּדעבֹודת להּׁשלימּות ּבאים ְְְְֲִֵַַַַַָָָָּדוקא

מה  ּגם ׁשּזה ּו לֹומר, ויׁש .רצֹונ ְְְְִֵֶֶֶַַַַּכמצות

ׁשּכאׁשר 71ּׁשּכתּוב  הּמצרים, ּבין הּׂשיגּוה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

הּׂשיגּוה, אז ּדוקא הּנה הּמצרים, ּבין ְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָנמצאים

ׁשּמּגיעים  ועד נעלֹות, הכי להּׂשגֹות ְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָׁשּמּגיעים

ּדלעתיד, הּקרּבנֹות עבֹודת ּתהיה ׁשּבֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָלהּזמן

ּדדירה  הּׁשלימּות ּתכלית הּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָׁשענינם

ּבמהרה  צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָּבּתחּתֹונים,

ְֵָבימינּו.
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רפל"ז.69) תניא פט"ו.70)ראה תרל"ז וככה ואילך).71)המשך א'לה (ס"ע עה"פ ח"ב נ"ך אוה"ת וראה ג. א, איכה

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‡a ‡B·Ï „È˙ÚÏ ˙Ba¯w‰ ˙„B·ÚaL ˙eÓÈÏM‰ ‰p‰Â (Â¿ƒ≈«¿≈∆«¬««»¿»∆»ƒ»»»

ונפעלת  מושגת Âc˜‡והיא ˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ69 שהיא «¿≈»¬»ƒ¿««»«¿»
בחסידות  כמבואר לה, והקדמה הכנה

תלוי  לעתידֿלבוא האלוקות שגילוי

ישראל  בני של ועבודתם במעשיהם

הגלות. בזמן ומצוות בתורה

Úe„i‰ ÏÏk‰ Èt ÏÚÂ70 בתורת ¿«ƒ«¿»«»«
‰Ì¯Bbהחסידות  ¯·cL פעולה ∆»»«≈

מסוימת  ÏÚÓÏ‰ותוצאה ‡e‰¿«¿»
ובחשיבות  ««»≈c‰Ó·¯במדריגה

B„È ÏÚ Ì¯‚p‰,ממנו כתוצאה ובא «ƒ¿»«»
מהתוצאה, נעלה שהגורם «≈ÔÂÈkהיינו

BÁBÎaL הגורם ÌB¯‚Ïשל ‡˜Âc ∆¿«¿»ƒ¿
¯·c‰ ממנו,‡˙ כתוצאה שבא ∆«»»

˙ÏÚÓ Ï„Bb Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆«¬«
‰„B·Ú‰ העובדים ישראל בני של »¬»

ומצוות  בתורה ה' »¿ÔÓÊaL∆ƒאת
‡˜Âc d„È ÏÚL ÔÂÈk ,˙eÏb‰«»≈»∆«»»«¿»
˙„B·Úc ˙eÓÈÏM‰Ï ÌÈ‡a»ƒ¿«¿≈«¬«

EBˆ¯ ˙ÂˆÓk ˙Ba¯w‰,כלומר «»¿»¿ƒ¿«¿∆
לעתיד  הקרבנות שעבודת פי על אף

שבזמן  מזו הרבה נעלית תהיה לבוא

שיעור  לאין נעלית הגאולה בזמן ה' עבודת ובככללות שני, ובית ראשון בית

(הגורם) הגלות בזמן שהעבודה מכך מקום, מכל הגלות, בזמן ה' מעבודת

בהכרח  (התוצאה), המשיח שבימות העבודה את ומביאה שפועלת זו היא

הגאולה. שבזמן בעבודה קיים שלא יתרון יש הגלות בזמן שבעבודה

Ìb e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ הביאור ¿≈«∆∆«
על  e˙kM·הפנימי ‰Ó71 במגילת «∆»

‰ÌÈ¯ˆn,איכה  ÔÈa ‰e‚ÈO‰ƒƒ»≈«¿»ƒ
שהרודפים  אומר הכתוב פשוטו לפי

ולכדו  אותם השיגו ישראל בני אחר

לפי  ואילו מיצר, של במצב אותם

הפנימית  שהמשמעות לפרש יש האמור

היא הדברים ∆¬»∆L‡kL¯של
,ÌÈ¯ˆn‰ ÔÈa ÌÈ‡ˆÓ היינו ƒ¿»ƒ≈«¿»ƒ

הגלות, מיצר ‡Êבזמן ‡˜Âc ‰p‰ƒ≈«¿»»
והסתר  קושי של זמן שזהו למרות

˙B‚O‰Ï ÌÈÚÈbnL ,‰e‚ÈO‰ƒƒ»∆«ƒƒ««»
ÌÈÚÈbnL „ÚÂ ,˙BÏÚ ÈÎ‰¬ƒ«¬¿«∆«ƒƒ
הגלות  מיצר מתוך המצרים', 'בין מתוך

˙„B·Ú ‰È‰z BaL ÔÓf‰Ï¿«¿«∆ƒ¿∆¬«
ÌÈÚL ,„È˙ÚÏc ˙Ba¯w‰«»¿»¿∆»ƒ∆ƒ¿»»
לבוא  לעתיד שיהיו כפי הקרבנות של

‰¯È„c ˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎz ‡e‰«¿ƒ«¿≈¿ƒ»
,ÌÈBzÁza של הכוונה מילוי ««¿ƒ

התחתון  הזה שהעולם העולם בריאת

מושלם  הכי באופן השכינה והשראת אלוקות לגילוי ראוי מקום »È·a¿ƒ‡˙יהיה
.eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ,e˜„ˆ ÁÈLÓ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»¿»≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zeaezk(ipy meil)

zvxzn .eici izya d`xapy 'ixw'd enk epiide ,miax oeyla
:`xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîàepiid 'exvi'åéúBòaöà eøöéciay ¨©©©§¨©¦§¨¨§¤§§¨

,zg`áéúëãk(c g mildz)éîL äàøà ék'éúòaöà äNòî Eçøé E §¦§¦¦¤§¤¨¤©£¥¤§§Ÿ¤¨¥©
,'zððBk øLà íéáëBëå,zerav`l minyd zxivi zqgiizny ixd §¨¦£¤¨§¨

.mici izyl `le
:`xtw xa ixac lr `xnbd dywn,éáéúéîweqta xn`phi mildz) ¥¦¥

(a,'òé÷øä ãébî åéãé äNòîe ìà ãBák íéøtñî íéîMä',xnelk ©¨©¦§©§¦§¥©£¥¨¨©¦¨¨¦©
riwxdy ixd ,e`xa `edy 'd ly eici iyrn lr cirn riwxd

:`xnbd zvxzn .'eici' izya `xapøîà÷ éëäyexit `ed jk - ¨¦¨¨©
,weqtd,íé÷écö ìL íäéãé äNòî,'d ly 'eici dyrn' mipekn mdy ©£¥§¥¤¤©¦¦

ãébî éî,miaehd mdiyrn lr zeixal cirn in -eäéð éàîe ,òé÷øä ¦©¦¨¨¦©©¦
zcxed ,ezecr `id dn -,øèîlr milltzn miwicvdy ici lry ¨¨

.mzwcv lr `id zecr ,mzlitza md miprpe minybd

* * *
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מוגה  בלתי

תמוז ‡. י"בֿי"ג הימים פרשת כולם יודעים ממאסרו 1בודאי אדמו"ר מו"ח כ"ק של הגאולה ימי –
היהדות. והחזקת התורה בהרבצת עבודתו על

סיפר  אדמו"ר מו"ח כ"ק רח"ל 2– מות לעונש אותו שפטו לעשר 3שבתחילה זה עונש החליפו אח"כ ,
בעיר  גלות שנות לשלש ואח"כ גלות, שנות לחמש אח"כ ב)סיביר, גירוש ב(מקום גלות שנות

קאסטראמא.

וישב  קאסטראמא, מקלטו לעיר לדרך ויצא מביתֿהאסורים, אדמו"ר מו"ח כ"ק יצא תמוז ג' ביום
תמוז. י"ב עד אחדים, ימים שם

לפניהם  להתראות ג.ּפ.אּו. המוסד אל בבואו – אדמו"ר מו"ח כ"ק של הולדתו יום – תמוז בי"ב
לו  נודע אבל חגם, יום זה שהי' כיון סגור, המשרד הי' כחוק, אצלם הבירה 4ולהרשם מעיר שהגיעה

הגיעה  שאתמול רשמי באופן – בהמשרד – לו הודיעו תמוז, י"ג ולמחרת, לשחררו, פקודה מוסקבא
החופש. תעודת לו ונתנו לשחררו, פקודה

ניכר  שיהי' כזה באופן החופש תעודת קבלת על שיחתום רצו השחרור, מפקודת מבוהלים ובהיותם
מעתֿלעת. במשך התעכבה השחרור על שהידיעה אשמתם זו שאין

איפוא belicdeמובן dvitwd lceb כך כדי עד רמה, ביד וגם) (גמור, לשחרור רח"ל מות מעונש –
מעתֿלעת! במשך השחרור ידיעת עיכוב על המלוכה מקפידת שחששו

היתה·. אדמו"ר מו"ח כ"ק עם שההנהגה בשר בעיני ראו ההיא ziqpבעת dbdpd.

היא הרבי עם שההנהגה היא האמת –zcin כך כל ניכר הי' שלא זמנים שהיו אלא, נסית, הנהגה
בשר. בעיני

בדרך מונהגים הרבי אצל להנהגה בנוגע הענינים שכל במוחש ראו אז rahdnומני dlrnly.

והרחבת  להגדלת ועאכו"כ עבודתו, להמשך ובפרט הרבי, של להצלתו מוצא שום הי' לא הטבע בדרך
תמיד  נמצאה ואעפ"כ , והסתרים; והעלמות מניעות כמה מצד – היהדות והחזקת התורה בהרבצת עבודתו
בניגוד  שהיא עבודה – עבודתו את בה התחיל אלי ', שהגיע  ומדינה מדינה שבכל כך, המתאימה, הדרך

בהצלחה. העבודה התנהלה ואעפ"כ זו, במדינה  העבודה להמשך האפשרות ומצב מעמד לראיית

אלינו:‚. בנוגע המוסרֿהשכל שזהו – עתה גם ונמשכת הולכת זו שהנהגה לידע וצריכים

כבר  המדובר בירושלמי 5ובהקדם שמצינו – כו' ההסתלקות לענין בנוגע קושיות ששואלים 6אודות

שמעוני  בילקוט גם שנה 7(והובא ארבעים ישראל את וישפוט אומר אחד ש"כתוב לשמשון, בנוגע (8,
שנה  עשרים ישראל את שפט והוא אומר אחד לאחרי 9וכתוב שנה כ' ממנו יראים . . שהיו מלמד . .

וממשלתו, הנהגתו נמשכה מותו לאחר שגם כיון כלומר, בחייו", שנה כ' ממנו יראים שהיו כדרך מותו
שנה. ארבעים ישראל את ששפט כמו חשיב ה"ז שנה, עשרים עוד  במשך ממנו, יראים שהיו
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(1179 ע' תרפ"ז סה"ש – הוספות) (עם המאסר רשימת ראה
ואילך. פ"ח ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר התולדות ספר ואילך.

וראה 2) .(139 ע' תש"א (סה"ש ס"ח תש"א תמוז ג' שיחת
.113 ע' ריש ח"א תו"מ גם

נתפרש 3) ולא מחוקה, שורה שהיתה רק נאמר הנ"ל בשיחה
רצה  לא דין, בעלמא חיותו בחיים כי, שורה, באותה נכתב מה
ס"ע  ח"ד בלקו"ש (כ"ה בדיבור זה לבטא מהוריי"צ אדמו"ר

) ואילך 1062l"end.((
ניהול 4) בשביל שם להיות שהוצרך המקום מעובדי א' ע"י

בתחילתה  תשכ"ה תמוז י"ב בשיחת (כ"ה מוכרחים הכי הענינים
)l"end.((

שבט 5) יו"ד .(96 ע' ח"ב (תו"מ בסופה שרה חיי ש"פ שיחת
ועוד. .(215 ע' (שם סט"ז

ה"ח.6) פ"א סוטה
עא.7) רמז שופטים ס'
סה"מ 8) גם וראה שם. לירושלמי במפרשים השקו"ט ראה

.18 הערה ק ע' ח"א מלוקט
לא.9) טז, שופטים ס'
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בנוגע עאכו"כ – בישראל לשופט בנוגע אמורים הדברים הואiaxlואם רבי של ענינו שכל ,dcigi
ytpay היחידה לבחינת ובנוגע הגוף), חלקי ובכל הנפש חלקי בכל הוא ממשיך שבנפש שהיחידה (אלא,

ודאי  שייכות"), קלענערע א סאך א הסתלקות פון ענין דער האט ("דארטן ההסתלקות ענין כ"כ שייך ַַַָָלא
ההסתלקו  לאחרי גם הנהגתו המשך להיות שיכול גמורה בפשיטות בחייו.הדבר כמו ת

לפני 10יש  – עתה עד שהתנהלו שכמו ענינים גם יש אבל, ההסתלקות, ענין נוגע שבהם ענינים אמנם
גם  כך בראש... עמד שהרבי מפני הטבע, מדרך למעלה בהצלחה – לכן ומקודם וארבע, שלש שנתיים,

הענינים, כל ומנהיג בראש הרבי עומד ולהבא... מכאן

זה  ודבר רוצים זה דבר חלוקה, בה לעשות שצריכים ירושה או הפסק... של ענין כאן אין שהרי –
בחיים" "הוא אלא ניט")... מען וויל דאס און יע מען וויל ("דאס רוצים להנהיג 11לא ממשיך ובמילא, , ָָ

– הענינים כל

ולהבא  מכאן גם כך הטבע... מדרך למעלה מופלגה בהצלחה הענינים כל היו עתה שעד כשם ולכן,
מבחיוהי" יתיר . . "אשתכח שעכשיו הטבע.12– מדרך למעלה מופלגה בהצלחה הענינים כל יהיו –

בהענינים  עמו... יחד להשתתף... לבחור הזכות... את לנו שיש – היא לנו שניתנה הברירה ובמילא,
הנהגתו. שתחת

זה  יהי' חי, דבר כל וכמו כמקודם, ולהבא מכאן הענינים כל ימשכו אופן שבכל הוא ברור דבר –
בקודש" ד"מעלין אמר 13באופן שהרבי כשם אלא, והתפשטות; בהרחבה וגדול, הלוך לכתיבת 14, בנוגע

ישתתפו  בנ"י שכל רצונו אלא לעצמו... הזכות ליקח רצונו שאין צדקנו), משיח פני (לקבלת הספרֿתורה 
ופנימיותם  תכליתם אבל ציבורית, כעסקנות נראים מהם חלק [אשר – הענינים בכל גם כן כמו בכך...
להשתתף  האפשרות את לכאו"א ויתן נותן הרבי, נתן – היהדות] והחזקת התורה דהרבצת העבודה היא

בהם.

ומזונא  חיי בבני הברכה, וקבלת הברכה להמשכת כלי תהי' בכך, שההשתתפות והבטיח, הוסיף וגם
רויחא.

גובר"„. "מזלו שאז הרבי, של ההולדת יום תמוז, בי"ב ביותר מודגש זה בעיני 15וכל ראו שאז ,
לגמרי. הטבע מן למעלה בדרך הם הענינים שכל בשר

עצמו  את ויטיל יכניס שכאו"א – לכך מוכשר עת הם תמוז י"בֿי"ג שהימים ושנה, שנה בכל הוא וכן
וינהיג  מנהיג הרבי, הנהיג שעמם המקצועות מן בכמה או המקצועות מן באחד זיך") ַַ("ארייןֿווארפן
גם  בזה וישתף ויכניס אנפירן")... וועט און אן... פירט און אנגעפירט... האט רבי דער וועלכע ָָָָ("מיט

ביתו. בני את

ואחת  אחד לכל – כשלעצמה הרבי של בעבודתו להשתתף הזכות על נוסף – הרבי להם ימשיך ואז
רויחא. ומזונא חיי בבני לו, המצטרך כל

***

י"בֿי"ג ‰. בימי ללמדו מנת על רוסיא למדינת – בשעתו – אדמו"ר מו"ח כ"ק ששלח בהמאמר
השתא  תמוז י"בֿי"ג לקראת ונדפס בהפסוק 16תמוז, הרבי מתחיל גו'".17, להתנוסס נס ליראיך "נתת

גו'. להתנוסס נס ליראיך נתת ד"ה מאמר אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק 
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שליט"א 10) אדמו"ר כ"ק דיבר – השיחה סוף ועד מכאן
) חנוק בבכי נעצר לפעם ומפעם ומאופק, שקט ).l"endבקול

ב.11) ה, תענית
ז"ך.12) לסי' ביאור אגה"ק תניא וראה ב. עא, זח"ג
וש"נ.13) א. כח, ברכות
תו"מ 14) .589 ע' ח"ב לקו"ש רעח. ע' ח"ו שלו אג"ק ראה

.213 ע' ח"ב
שם.15) ובקה"ע ה"ח פ"ג ר"ה ירושלמי ראה
ואילך).16) 289 ע' תשי"א (סה"מ תשי"א תמוז יבֿיג קונטרס

בהערה. (176 ע' לעיל .287 ע' (שם דבר" בה"פתח וראה
ו.17) ס, תהלים
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***

.Â בגמרא אלכסנדרי18מסופר רבי iig"מכריז ira o`n iig ira o`n אמרי לגבי' עלמא כולי ואתו כנוף ,
iigלי' ol ad מי להו אמר וגו'".19, טוב ועשה מרע סור וגו' מרע לשונך נצור וגו' חיים החפץ האיש

("לייף  חיים" "ביטוח של ("ביזנעס") מסחר – הפכי  באופן בלעומתֿזה נשתלשל ומזה
:20אינשורענס")

לאריכות  עצה לו שיש חיים", החפץ האיש "מי חיים, לקנות אפשרות שיש ולהכריז לילך במקום
ומכריז שמהלך מי ישנו – הגמרא) (כבסיפור טובות ושנים ולהסדיר jtidlימים לדאוג שצריכים –

ביטוחֿחיים: של פוליסה לרכוש אחד לכל כדאי ולכן שנה... ועשרים מאה לאחרי יקרה מה מעכשיו
יסד  הזמן שבבוא לו, מבטיחים ושנה, שנה בכל קטן סכום כו'בנתינת הדרושים הענינים כל את הם רו

לרצונו. בהתאם

.Ê על אדם עם לדבר צריכים מה לשם השכל: היפך להיותו ביותר, קשה עבודה דורש  כזה תפקיד
המשמח! דבר על עמו לדבר כשיכולים  – שנה ועשרים מאה לאחרי שיקרה מה

נדפסה  (שכבר משיחותיו בא' סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק כ"ק 21– לאביו, שנכנס אחד יהודי אודות (
שרצונו  באמרו, ימיו, אריכות לאחר ממונו לחלוקת בנוגע הצוואה לסדר כיצד עמו להתיישב אדנ"ע,
ימיו), אריכות אחר לצדקה שיחלקוהו (כלומר, עולמות" "אויף – העולם כלשון – יהי' מממונו שחלק

ד"עולמך  באופן זאת לעשות מוטב – עולמות עבור שמניחים לצדקה בנוגע אדנ"ע: לו תראה 22ואמר
שמתוך  מוטב – ימיו אריכות שלאחר לזמן בנוגע "עולמות" ולהסדיר לדאוג במקום כלומר, בחייך"!

ויהנה ויראה יעשה טובות ושנים ימים התורה eiigaאריכות דהרבצת העבודה עבור הצדקה מנתינת
– היהדות! והחזקת

לצורך אלא זה אין – בכך? שמתעסקים הסיבה איפוא :dqpxtמהי

ירכוש  לא או ירכוש אם פלוני עם להתעסק כלל עצמו את מטריח הי' לא – לפרנסה זקוק הי' אילולא
דבר, כל לפלוני "למכור" שיכול כך כל הדיבור כח לו שיש וחושב לפרנסה, שזקוק כיון אבל פוליסה;
לקנות  פלוני את לשכנע כדי הדיבור כח את מנצל לכן בעולם... שאינו דבר והן בעולם שישנו דבר הן

ימים. יאריך לא ח"ו אם יקרה מה מעכשיו להסדיר כדי ביטוחֿחיים פוליסת

שלקוחותי' וחפצה רוצה עצמה הביטוח שחברת היא miniהאמת ekix`i שילך לכך (נוסף שהרי –
מאה  לאחר הוא הביטוח חברת שמתחייבת התשלום בשנה) שנה מידי הלקוחות שמשלמים הסכום ויגדל
מרוצים... הביטוח) חברת והן הלקוחות (הן כולם יהיו ימים, יאריכו כשהלקוחות ובמילא, שנה, ועשרים
שמא  גם לדאוג שצריך ללקוח להסביר הביטוח חברת של הסוכן שמשקיע המאמץ כל הרי, שכן, וכיון

`xgיהי' ote`aאלא אינו שניהם...) לרצון nlra`(בניגוד xeaica הלקוח את לשכנע פרנסתו, לצורך –
השתיים: מן אחד לו ומבטיח הביטוח, פוליסת רכישת עבור ושנה שנה בכל מסויים  סכום לשלם שיסכים 
בידו  ו"הברירה" עבורו, תשלם הביטוח שחברת – לאו ח"ו אם – או טובות, ושנים ימים שיאריך או

הטובה!... בדרך לבחור

.Á:'ה בעבודת מזה וההוראה הלימוד לבאר ויש

אופנים: בשני להיות יכולה הבהמית נפש עם האלקית נפש של עבודתה

(כמארז"ל  הבהמית ונפש הגוף את "להמית" – א' שממית 23אופן במי אלא מתקיימים תורה דברי "אין
המיתה" יום לו ש"יזכיר עי"ז עלי'"), –24עצמו בפועל כן מתנהג אלא בדיבור, בהזכרה מסתפק ואינו ,
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מצורע 18) ר"פ יל"ש ב. פט"ז, ויק"ר גם וראה ב. יט, ע"ז
תקנו). (רמז

יגֿטו.19) לד, תהלים
במכירת 20) לפרנסתו שהתעסק א' בהתוועדות נכח כנראה,

) חיים ביטוח של ).l"endפוליסות

ע'21) תרצ"ז  בסה"ש  ולאח"ז ואילך. סע"ב שנב, ח"ב לקו"ד
וש"נ. .188

סע"א.22) יז, ברכות – חז"ל לשון
וש"נ.23) ב. סג, ברכות
הע"י).24) (לגירסת רע"א ה, שם
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ככל  וכו', סיגוף") א ער האט דא און תענית, א ער  האט ("דא  וסיגופים תעניות ע"י עצמו את ַַָָָָשממית
מוסר. בספרי המבוארים הענינים פרטי

אלא אינה המיתה יום שהזכרת – הב' onflואופן onfn כמו ונה"ב, הגוף את להפחיד צורך כשיש ,
לפנ"ז  בגמרא שנאמרו העצות שאר כל שקיים לאחרי או חצות, קריאת 24בתיקון "יקרא בתורה", ("יעסוק

אזי הצליח, ולא dxixaשמע") zila לאחרי הנה – המיתה יום לו כשמזכיר וגם המיתה"; יום לו "יזכיר
טובות, ושנים ימים לאורך הגוף בריאות שמירת מתוך היא עבודתו – ממש לפועל בבואו זה,

המגיד  מ"ש כידוע עס 25– ("אז בהנשמה גדול נקב נעשה בהגוף קטנה נקבובית נעשית ַשכאשר
שלימות  על לשמור צריכים ובמילא, נשמה"), אין לאך גרוישער א ווערט גוף אין לעחילי קליין א ַַָווערט

מה  הוא כשלעצמו שהגוף מזה, ויתירה הנשמה, מעלת יוקר מצד פון הגוף ("איינער יקרים הכי דברים
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר כפי זאכן"), טייערסטע ידו,26די את לו שהראה אדנ"ע, כ"ק אביו אודות ַ

מען  האט אים ("צוליב הרבה כך כל "שפכו" שבשבילו יהודי, של גופו יקר כמה ראה ָבאמרו:
– ומצוות! תורה פיל") אזוי ַָאויסגעגאסן

ונה"ב  מהגוף ("ארויסקריגן") להוציא כדי אלא אינה המיתה" "יום אודות ההפחדה של עיקרה ַוכל
רצונה  אבל המצוות, וקיום התורה לימוד ע"י ביומו יום מידי להקב"ה לשלם שצריכים ה"תשלום" את
והגוף  נה"ב של והשימוש העבודה בהמשך אדרבה) אלא ח"ו, הגוף במיתת (לא הוא הנשמה של האמיתי
אך  המיתה יום את ללקוח שמזכיר ביטוחֿחיים חברת של הסוכן כמשל – טובות ושנים ימים לאורך
מעוניין  הוא גם אבל הביטוח, לתשלום המיועדות סענט") ּפאר ("די הפרוטות את ממנו להוציא כדי ָורק

טובות. ושנים ימים יאריך שהלקוח

רמ"ח  שהם ה"לקוחות", עבור טובות ושנים ימים אריכות לפעול כיצד עצה גם יש – להנמשל ובנוגע
חסידות  בדרושי כדאיתא – הגוף ממשיכהlehiadשפעולת27אברי mheytkבהגוף sebd iig כמ"ש "יראת 28,

לחיים". ה'

לזכור  שצריכים ונה"ב) (להגוף ולהכריז להלך חברתֿביטוח, של סוכן לשמש הוא יכול ובמילא,
אליו  השייכים כל שאצל כזה באופן עבודתו להיות צריכה שלאח"ז לדעת עליו אבל, המיתה, יום אודות
בגשמיות. טובות ושנים ימים אריכות גם ובמילא  ברוחניות, טובות ושנים ימים אריכות יתוסף (הלקוחות)

באופן  – העבודה לצורך למטה בירידתה הנשמה של והשליחות הכוונה את ומשלימים ממלאים ואז
הנשמה  בהיות בחייך", תראה ד"עולמך ובאופן הגוף, ומנוחת הנפש מנוחת הרחבה, מתוך הטוב,

טובות. ושנים ימים לאורך הגשמי, בעוה"ז עמו ופועלת גשמי, בגוף מלובשת

***

.Ë שלימה סוגיא ישנה דתורה נגלה שע"פ כיון – דפגרא יומא או הילולא טוב, יום לקביעת בנוגע
ר"ה  (במסכת טובים 29בגמרא ימים קביעת ושלילת תענית, במגילת שנזכרו טובים הימים ביטול אודות (

קודם  הרי, – (בתמי') מוסיפין" אחרנייתא בטול קמייתא תענית, מגילת "בטלה הגמרא כלשון נוספים,
הסכמה  לידי ולבוא להקדים לכאורה צריכים חדש, דפגרא יומא או הילולא טוב, יום וקובעים שמתקנים

הגמרא... סוגיית עם ("דורכקומען")

היא" תורה ישראל "מנהג – ישראל תפוצות בכל המנהג בפועל רואים כו"כ 30ולאידך, שניתוספו –
לצדיק. שנעשה נס על או מסויים, לאדם שנעשה נס על או לקהל, שנעשה נס על טוב ליום שנקבעו ימים
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כח.25) ע' ח"ז ב"התמים" נדפס – לבנו במכתב
וש"נ.26) .15 ס"ע ד) (יומן יד חוברת "רשימות" ראה
ע'27) תשי"א קיט. ע' תרפ"ז רסט. ע' עטר"ת סה"מ ראה

.188

כג.28) יט, משלי
ואילך.29) סע"ב יח,
סו"ס 30) או"ח אדה"ז שו"ע ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה

סט"ז. סתצ"ד סי"א. סתל"ב קפ.
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סופר  החתם בשו"ת בזה האריך שם 31וכבר בגמרא השני התירוץ ע"פ – הדברים ומסקנת "בזמן 32,
להם, היא ששמחה מפני ותענית), בהספד תענית, במגילת הכתובים האלו (הימים אסורין קיים שביהמ"ק 
בגלל  טובים לימים שנקבעו ימים אותם [כלומר: להם" הוא שאבל מפני מותרין, קיים ביהמ"ק אין
בטול  ש"קמייתא שהכלל – החורבן] את יותר ומדגישים מזכירים ביהמ"ק, בנין עם הקשורים מאורעות
נס  על טובים ימים לקביעת שייך אינו (בתמי'), מוסיפין" אחרנייתא תענית") מגילת ש"בטלה (בגלל

ux`lשאירע uegae zelbd onfa ביהמ"ק עם קשור שאינו אלא) ישראל, בארץ שנעשה נס על אפילו (או
בבנינה  ירושלים עם .33או

חסידות  בדרושי המבואר עם מתאים זה בחוץ 34וענין להשיגם יכולים החורבן שלאחר ענינים שיש
משום  ישראל, בארץ יותר גדול החורבן שמצד וההסתר שההעלם כיון ישראל, בארץ משא"כ דוקא, לארץ

הרמב"ן  (כמ"ש ביותר חרב ביותר המקודש נסים 35שכל על שנקבעו טובים שימים – בנדו"ד ודוגמתו .(
ע  חדש יו"ט קובעים ואעפ"כ, החורבן, לאחר בטלו קיים, הי' שביהמ"ק בזמן ישראל בארץ ל שאירעו

שהולך  תמוז, די"ב היו"ט כמו – השמד גזירת של ובמצב הגלות, בזמן לארץ, בחוץ דוקא שאירע נס
צדקנו. משיח בביאת ישראל, לכלל שיתפשט הזמן שיבוא עד ויותר, יותר ישראל בקהילות ומתפשט

.È הענין :36וביאור

(בהמאמר  לעיל  הוא37נתבאר שבנסיון האלקי שהניצוץ הנסיונות, לענין בנוגע (lecb xzqde mlrda
xzeia האלקי הניצוץ את מגלים כאשר לאידך, אבל נבילה", נעשית עצמה ש"חתיכה כמו שהוא ועד ,

עצמי  הביטול את מעורר שיהודי עי"ז אלא שקו"ט, של בדרך עבודה ע"י לא – בנסיון ונעלם הנסתר
ה"ז – האלקי הניצוץ מתגלה ובמילא הקליפה, שבירת נעשית אזי  עצמי, xzeiaוהתוקף lecb xe`.

חשוך, מקום היותו למרות שכן, מכתש, בתוך אפילו ומאיר בוקע ביותר גדול שאור שרואים וכפי
גדול. הכי  חושך ולהאיר ("דורכשּפארן") לבקוע גדול אור של ביכלתו מ"מ, ביותר, מעופש שבו ַוהאויר

ביותר  קשות גזירות של ובמצב לארץ, בחוץ הגלות, בזמן החורבן, לאחרי שנעשה לנס בנוגע ועד"ז
במקום  גם ולהאיר לחדור שביכלתו החושך, מן האור כיתרון האור, מעלת גודל על מורה כזה שנס – כו'

יו"ט. עוד ניתוסף ומכופל, כפול בחושך הגלות, בזמן שדוקא פלא זה אין ובמילא, החושך,

שייך  לא – קיים שביהמ"ק בזמן שהאיר – השתלשלות שבסדר האור מצד החסידות: דתורת ובסגנון
מוסיפין" אחרנייתא בטול ("קמייתא שלפנ"ז טובים ימים שנתבטלו לאחרי חדשים טובים ימים להוסיף

האור מצד אבל zelylzyd(בתמי')), xcqn dlrnly שבחשכת וההסתר ההעלם ביטול ע"י שמתגלה –
הגלות. בחשכת יו"ט עוד שניתוסף פלא אין – דוקא הגלות

.‡È:תמוז די"בֿי"ג להיו"ט בנוגע – יותר ובפרטיות

עם קשור הי' הרבי של שהמאסר בכך גם כמודגש ביותר, גדול והסתר העלם הי' ההיא icediבעת
כידוע  – אלטע 38דוקא די ("אין החסידים זקני של בהתוועדויות עליו חוזרים (שהיו ַהפתגם

על והסתר העלם שהי' שכיון כסלו, לי"ט בנוגע dxezdפארבריינגענישן")) zeinipt יכול הי' לא לכן , ַ
להו" לית היחידה) (בחי' דבבואה ש"בבואה גוי, ע"י הדבר ע"י39להיות אלא ,icedi י"ל ועד"ז דוקא,

התורה. פנימיות על וההסתר ההעלם גודל מצד באמצע, יהודים של ידם היתה אז שגם תמוז, לי"ב בנוגע
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סרל"ג 31) יו"ד סר"ח. סקצ"א. (בסופו). סקס"ג חאו"ח
באג"ק  (הובא כט כלל הפ"א מע' כללים שד"ח גם וראה (בסופו).

קלג). ע' ח"ג
רע"ב.32) יט,
התלויים 33) נסים "תינח שם: (סקס"ג) חת"ס שו"ת ראה

גם  שאף שמחה, אדרבה, בחו"ל, שנעשו נסים אבל בביהמ"ק,
וגו'". מאסתים לא אויביהם בארץ בהיותם זאת

ואילך.34) סע"ב רטז, ויצא אוה"ת ראה

שעועל 35) (הוצאת רמב"ן" ב"כתבי נדפסה – לבנו באגרת
שסח. ע' א כרך תשכ"ד) ירושלים –

שצו):36) ע' ח"ד (אג"ק זו שנה תמוז כ"ו מכתב גם ראה
כו'". תמוז י"ב הגאולה דחג בהתוועדות שנדבר "וכמו

ואילך.37) 180 ע' לעיל
ואילך.38) 44 ס"ע שלום תורת סה"ש
ואילך.39) ג לו, תצא לקו"ת וראה וש"נ. א. קכב, יבמות
ובכ"מ.
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להתגבר  הדרך דוקא שזוהי (כאמור עצמי ותוקף עצמי ביטול הרבי, של העצם התגלות מצד אמנם,
שצריכים  הכרה לידי באו עצמם שהג.ּפ.אּו. כזה באופן שבהנסיון וההסתר ההעלם נתבטל – נסיון) על
בכך  הודו זמן משך שלאחרי אלא עוד ולא ס"א), (כנ"ל רמה ביד אלא) סתם, שחרור רק (ולא לשחררו

תמוז! י"ב – יו"ט עוד חסידים אצל ניתוסף ידם על שדוקא

משך  עמהם 40– וכשדיבר הרבנים, מחשובי א' הג.ּפ.אּו. ע"י נאסר תמוז, י"ב גאולת לאחרי זמן
כיון  אבל, ברוסית, אליו דיברו [הם לו ואמרו הג.ּפ.אּו. אנשי נענו בכפו, עול ללא שאסרוהו להם להוכיח
מפחדים  הנכם מדוע המדוברת]: בשפה דבריהם תוכן אספר רוסית, מבינים כאן הנמצאים כל שלא
את  הסבירו – הליובאוויטשער את כשאסרו חסידים! אצל יו"ט עוד יתוסף עי"ז אדרבה, מהמאסר,

יו"ט!... עוד יתוסף – ישחררו ואח"כ אתכם וכשיאסרו תמוז, י"ב של היו"ט ניתוסף – דבריהם

האלקים" מכל הוי' גדול כי ידעתי "עתה יתרו: הודאת ובדוגמת ע"ד עילוי 41שזהו ניתוסף שעי"ז ,
ביותר  .42גדול

.·È:גופא המאסר בעת גם מצינו זה  ענין

סיפר  אותו,43הרבי לצלם כדי השבת ביום מאסרו לחדר נכנסו בהמאסר שבשבתו

לא  סיבה שמאיזה וכיון אסיר. כל של תמונה ביתֿהסוהר של בהמשרד צ"ל המלוכה חוק ע"פ  –
השבת. ביום מאסרו בתא לצלמו באו "צעלע"), (הנקרא מאסרו לתא שהכניסוהו קודם הרבי את צילמו

כשטליתו  הרבי התפלל – חצות לאחרי הרביעית או השלישית השני' בשעה זה הי' – שעה באותה
– פניו את מכסה כשטליתו יושב וראוהו לתאו וכשנכנסו קאּפ"), איבערן טלית ("מיטן פניו את ָמכסה
אחז  הרבי עוה"פ. באו – זמן) כמה אמר לא (הרבי ומחצה שעה או שעה – זמן משך לאחרי להם. הלכו
הצילום  ציוד כל עם בהכנסם בהם וכשהבחין פניו, את מכסה היתה לא טליתו אבל התפלה, באמצע עדיין
בהראותו  האנט") מיטן געטאן מאך ("א בידו תנועה איזו עשה קלאּפערֿגעצייג"), גאנצן דעם ַַַַַָ("מיט
באו  – ומחצה שעה או שעה – זמן משך עוד לאחרי להם. והלכו ונבהלו עכשיו, להפסיק יכול שאינו
הלכו  דבריו, את וכששמעו להצטלם. לו אסור היום, ששבת שכיון הרבי להם אמר ואז שלישית, פעם

אחר. לזמן הצילום את ודחו להם,

לגמרי: מקום לו אין שכל וע"פ פלא, דבר הוא זה מאורע

את  אסרו הם ואדרבה: מ"טלית", מתפעלים ואינם מ"טלית", להתפעל צריכים אינם – אלה אנשים
רבי,llbaהרבי רב, zilhaהיותו dqkzny...!

באנשים  שורצת שכולה סביבה שלהם, אמות בד' אצלם, הי' הרבי שכאשר לכך הסיבה איפוא מהי
מזוזות  בו שאין מקום שלהם, הכתלים ד' ובין eldape–44שלהם, elrtzd יושב הרבי את בראותם

יש  היכן – כאן!... לעשות מה להם שאין בהבינם להם, שהסתלקו כך כדי עד פניו, את מכסה כשטליתו
בשכל?!... כזה לדבר מקום

כזו  במציאות גם נפעל עצמי) ובתוקף עצמי בביטול (שעמד הרבי של העצמיות מצד – מאי אלא
נשארה  שאעפ"כ (אלא נבילה נעשית שחתיכה לאופן עד לגמרי ונעלם נסתר שבה האלקי שהניצוץ

רואה  זו מציאות שכאשר הניצוץ), 45zedneמציאות zenvr46y`xd lrn zilha shern ayeiy itk אין אזי ...
לבלבל, לנסות לשכל) שייך שאינו ענין ה"ז גופא שאצלם כיון השכל, מצד (לא כלל מקום נתינת אצלם
מבלבלים, שאינם בלבד זו ולא מציאות"), אויס דא ווערט מציאות ("זייער מציאותם מתבטלת שכאן ָכיון
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(40.(308 ע' ח"ב (תו"מ סי"ג פורים שיחת גם ראה
יא.41) יח, יתרו
נח,42) ע' ח"ג מלוקט סה"מ א. סח, ב. סז, זח"ב ראה

.15 הע' שם ובהנסמן
(43.69 ע' תרפ"ט סה"ש .18 ע' קפא חוברת "רשימות" ראה

וש"נ.

(44126 ס"ע חי"ט בלקו"ש (נת' 82 ע' תש"ב סה"ש ראה
ואילך).
חנוק 45) בקול והמשיך לרגע, הפסיק שליט"א אדמו"ר כ"ק
) ).l"endמבכי
(46.25 ע' ח"א תו"מ גם ראה
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וואס  ניט דא ("מ'האט כאן לעשות מה להם שאין בראותם מהמקום, שמסתלקים זאת, עוד ָָָאלא
ָצוטאן")!...

.‚È:מאתנו לכאו"א הרבי נותן זה וכח

הגאולה  לחג כל 47במכתבו את גם אם כי תמוז, בי"ב הקב"ה גאל בלבד אותי "לא הרבי: כותב
יכונה". ישראל בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הק', תורתנו מחבבי

כזה סוג – יכונה" ישראל בשם אשר . . כל את גם אם כי . . גאל בלבד אותי ש"לא lkdyוכיון
הרבי  אל השייכים אלה כל הרי, – אליו קליאמקע"48שייכים זיין אין זיך האלטן וואס "די צריכים 49, , ַַָ

מה  להם ואין ועיכובים, ממניעות להתפעל מה להם ואין והסתר, מהעלם להתפעל מה להם שאין לידע
דבבואה"! "בבואה גם להם שיש מאלה והסתר מהעלם אפילו להתפעל

היד  עם ביטול תנועת ויעשו והעיכובים, והמניעות וההסתרים לההעלמות לב ישימו לא רק אם
ההעלמות  כל במילא יתבטלו אזי – עצמי ותוקף עצמי ביטול מתוך האנט") מיטן טאן מאך א ַַַָ("מ'וועט

והעיכובים, והמניעות rahdוההסתרים jxcn dlrnl מדרך למעלה היתה הרבי של שהגאולה (כשם
בהמאמר  מסיים שהרבי כפי – מזה ויתירה נמשך50הטבע), מהטבע שהלמעלה –envr raha כשם)

בעוה"ז  עלינו שהוטלה השליחות את ולהשלים למלא יכולים ואז בטבע), הי' המאסר מן שהשחרור
טפחים. מעשרה למטה והחומרי הגשמי

(בהמאמר  לעיל הידיעה 51וכאמור מצד השתוות, של באופן עוה"ז עניני לכל הגישה להיות צריכה – (
עביד" לטב רחמנא דעביד מה ש"כל בתניא 52וההכרה כמבואר הענינים, בכל הטוב להתגלות זוכים ואז ,53

בגבורתו" השמש כצאת "ואוהביו –54בענין המכוסים חסדים של באופן תחילה שהיו הענינים שגם ,
והנגלה. הנראה בטוב ומתגלים באים

***

.„È,תמוז בי"ב הקב"ה גאל בלבד אותי "לא הגאולה: לחג במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק מ"ש ע"פ
שאצל  מובן – כולנו נכללים שביניהם במכתבו, שמפרט הסוגים כל – סי"ג) (כנ"ל כו'" כל את גם אם כי

הדברים. ברוחניות גאולה של ענין להיות צריך כאו"א

בזה: והענין

של  וגבולים מהמיצרים היציאה גם כולל וגבולים, ממיצרים יציאה מגלות, יציאה פירושה – גאולה
היא  העצה וגבולים"), מיצרים ("פרעמדע הימנו שמחוץ וגבולים ממיצרים לצאת כדי [ואדרבה: עצמו
שליטה  תהי' לא ממילא ובדרך וגבולים"), מיצרים אייגענע די ("פון עצמו של וגבולים מהמיצרים לצאת
(מעמד  למקום הקודם ומצבו) (מעמדו ממקומו ו"נסיעה" "יציאה" הימנו], שמחוץ וגבולים להמיצרים

חדש. ומצב)

באמת), הוא שכן אלא כן, לו שנדמה רק (ולא טוב (מקום) ומצב במעמד נמצא כאשר גם – זה וכל
ולילך  זה מ"מקום" לצאת צריך אלא מקום, באותו לעמוד ולהשאר בכך להסתפק לו אין אעפ"כ,

"מהלך" בשם יהודי כל נקרא ולכן חדש, הלאה 55ל"מקום" לילך צריך לשעה ומשעה ליום שמיום כיון ,
בקודש" "מעלין התורה כציווי יותר, נעלית לדרגא .13ולהתעלות
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וש"נ.47) פ. ע' ח"ב שלו אג"ק
נחנק 48) כשקולו שליט"א אדמו"ר כ"ק דיבר – לקמן הבא
) ).l"endמבכי
וש"נ.49) .58 ע' תרפ"ד סה"ש ראה
ע'50) תשי"א (סה"מ בסופו (ס"ה) הנ"ל ליראיך נתת ד"ה

.(293

(51.183 ע' לעיל
רל.52) סו"ס או"ח טושו"ע סע"ב. ס, ברכות
א).53) (לג, פכ"ו
לא.54) ה, שופטים ס'
ובכ"מ.55) ואילך). סע"א (ל, וישב ס"פ תו"א ראה
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.ÂË:יותר ובפרטיות

של באופן נעשית שעבודתו לכך גורמת אחד במקום טבע zelibxהעמידה נעשה והרגל ובמילא 56, ,
תענוג  אינו תמידי שתענוג כידוע התענוג, ענין בעבודתו .57חסר

ענין כללות אצלו חסר הרגילות שמצד מזה, בתניא dceardויתירה כמבואר "עובד 58– שבין החילוק
עבדו" לא ל"אשר היינו 59אלקים" עבדו ולא ואחד, פעמים מאה פרקו ששונה מי היינו אלקים ש"עובד ,

לבד" פעמים מאה פרקו ששונה היתה60מי שבימיהם "משום ,zelibxd,"פעמים מאה פרק כל לשנות
אזי  ויגיעה, עמל ללא אבל) ביותר, טובה היא הרגילות כאשר (גם הרגילות כפי הוא שהלימוד וכיון

" ecarנקרא `l עובד" נקרא אזי רגילותו, טבע לשנות – מלחמה של באופן – מתייגע כאשר ורק ,"
אלקים".

כו'" הרע עם המלחמה עבודת לגמרי וגמר עבד ש"כבר ה'" "עבד שהוא מי גם אלא עוד 61[ולא

אלקים" "עובד נקרא אינו והסתרים, העלמות וללא ויגיעה עמל ללא עבודתו נעשית ולהבא שמכאן ֿכיון
עבדו". לא "אשר אם, כי הוה, לשון

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר הסיפור תוכן גם זהו ליחידות 62– אברך אליו שנכנס הצמחֿצדק, אודות
הצמחֿצדק: לו והשיב ללמוד? חשק לי שאין אעשה מה באמרו, ללמוד, חשק לו שאין כך על והתאונן

עצמו) (הצ"צ אני אעשה מה פעטאח, להיות yiyפעטאח, צריך התורה שלימוד כיון ללמוד!... חשק לי ַַ
דוקא]. עול וקבלת יגיעה מלחמה, של בדרך ה') עבודת עניני (ככל

ועוד: זאת

בקודש, ומעלה ומוסיף הולך אינו אם הרי, בקודש, ולהעלות ולהוסיף לילך ציווי שישנו xaerכיון
d"awd ly epevx meiw lr `ed!התורה מן למצוה בנוגע הקב"ה של רצונו קיום על ח"ו שעובר מי כמו ,

איסור  הדברים: לחומר בנוגע דרגות חילוקי אמנם יש כשלעצמם, הענינים של תוכנם מצד –
אבל  הדין; משורת לפנים אלא שאינו לענין עד סופרים, דברי של קל דקדוק דרבנן, איסור דאורייתא,
אפילו  יסתפק לא שיהודי ית' ורצונו בשוה, הקב"ה של רצונו הוא הכל – המצוות מצוה הקב"ה, ַמצד

כאן" שנו חסידות "מדת הדין, משורת לפנים שהיא וגם 63בהנהגה ויותר, יותר תמיד ויוסיף ילך אלא ,
תוקף  מתוך  והבנתו, משכלו למעלה זאת יעשה דקדושה, בשכל אפילו  בשכלו, מוכרח הדבר אין כאשר

עצמי.

.ÊË אצל השוה צד הוא – הדברים ברוחניות למקום ממקום "הליכה" להיות שצריכה – לעיל האמור
גם  למקום ממקום ונסיעה הליכה לזמן מזמן להיות צריכה שאצלם כאלה ישנם לזה, ונוסף כולם;

בגשמיות.

ועוסק  סביבה באותה ממושך זמן נמצא אדם שכאשר מצינו הרפואה חכמת ע"פ שגם – ובהקדמה
מורה  יום, אחר יום הרגילות שבענין החסרון מצד הרי, טובים), וענינים טובה (סביבה ענינים באותם
שכן, הפחות, לכל קצר לזמן אחרים בענינים ולהתעסק אחרת לסביבה לעבור יש לזמן שמזמן הרופא

היוםֿיומיים. בענינים בההתעסקות והן הבריאות, בכללות הן תועלת מביא זה הפסק

לעניננו: ובנוגע

התפלה  ובעבודת התורה בלימוד ועוסקים הישיבה כתלי בין השנה כל במשך שנמצאים הישיבות בני
כפשוטה) (נסיעה מהישיבה יסעו שבהם אחדים שבועות "לנדב" אדמו"ר מו"ח כ"ק מהם תבע –

היהדות  והחזקת התורה בהרבצת שם ויתעסקו זו), בעיר אפילו (או השדה לערי אחרים, .64למקומות
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מפאנו 56) הרמ"ע שו"ת ב. שער ד נתיב אמונה שבילי ראה
ב). (סג, פמ"ד א). (כא, פט"ו ספי"ד. תניא סל"ו.

ועוד.57) ב. כז, או"ת סע"ג. כג, לקו"א סקכ"א. כש"ט ראה
שם.58) פט"ו
יח.)59 ג, מלאכי

ב.60) ט, חגיגה
ב).61) (כ, שם תניא
(62.91 ע' ח"ב תו"מ גם וראה א. תשעה, ח"ד לקו"ד
וש"נ.63) בתחלתו. חסיד ערך תלמודית אנציק' ראה
שם.64) 19 ובהערה ואילך 191 ס"ע תש"י סה"מ ראה



לז `"iyz'd ,fenz b"i zgiy

שעתם  תהי' לא היהדות והחזקת התורה בהרבצת ויתעסקו שיסעו אלה שבועות שבמשך אמת הן
אדמו"ר  מו"ח כ"ק עליהם הטיל אעפ"כ, אבל בישיבה, שהורגלו כפי כ"כ בריבוי התורה ללימוד פנוי'
בכלל  יהודים בקירוב לעסוק השנה במשך אחדים שבועות שיקדישו – זכות ובתורת חובה בתורת –

המצוות. וקיום התורה ללימוד בפרט ובניֿנוער

רק  לא הדבר שייך שלכן – גופא הישיבות בני של התורה ללימוד בנוגע גם היא שבזה והתועלת
שלימוד  שכדי – בפרט הישיבות ובני בכלל תורה לבני גם אלא הרבי, של בישיבות הלומדים לתלמידים
יגיעה  (ע"י ה'" ל"עובד הראוי התורה לימוד אלא בלבד, וטבע הרגל מצד יהי' לא שלהם התורה

כמארז"ל  התורה, בלימוד ורק אך לעסוק להם אין אפילו 65ומלחמה), . . תורה אלא לו אין האומר "כל
חסדים  וגמילות תורה צ"ל אלא לו", אין שגם 66תורה ונמצא, ישראל, באהבת גם לעסוק שצריך היינו, ,

ely dxezd cenil zlrezl בגמילות לעסוק בשנה אחדים שבועות להקדיש הישיבות מבני כאו"א צריך
ללימוד  בפרט הנוער ובני בכלל יהודים לקרב שבשמים, לאביהם ישראל של לבם לקרב ברוחניות, חסדים

בהידור  המצוות וקיום שמים ביראת .67התורה

.ÊÈ אורה בקרן ממקומו, לצאת צריך לזמן שמזמן כפשוטה, לנסיעה בנוגע אמורים שהדברים וכשם
הוא  כן – התומ"צ באור שם ולהאיר גאס"), פינצטערע ("א חשוך מקום אחר, למקום ולנסוע תורה, ַַזו
("אינגאנצן  לגמרי מעצמו ולנסוע לצאת כאו"א צריך לזמן שמזמן ברוחניות, לנסיעה בנוגע ַגם

זיך"). פון ַָארויספארן

אלא) לעצמו, שיבחר כלֿשהיא בדרך (לא להיות צריכה שהנסיעה jlndאלא, jxca,עולם של מלכו ,
רבנן" מלכי ("מאן ע"י דברו שגילה הקב"ה, והוא 68זה הדור, מנהיג עתה עד שהי' הרבי, ע"י) ובפרט ,

הדור,גם מנהיג jxcdעכשיו z` d`xdy.יעשון אשר המעשה ואת בה ילכו אשר

הלאה, ולנסוע להמשיך יש אלא הדרך, באמצע לעמוד להשאר אין המלך, לדרך מגיעים כאשר וגם
המלך  ובבירת המלך, של הבירה לעיר סוכ"ס להגיע היא, המלך, דרך הדרך, של ומטרתה תכליתה שכן,
עם  יחד שם ולהיות המלך, של לחדרו לבוא – עצמו המלך ובהיכל המלך, היכל אל לבוא – עצמה
אורייתא  ש"ישראל באופן הקב"ה עם להתאחד יהודי, של השאיפה שזוהי לבדו, – הקב"ה – המלך

חד" כולא .69וקוב"ה

געשמאקער") סאך ("א יותר נעים בשדה, הוא למקומו עולם, של מלכו המלך, את "לסחוב" במקום –ַַַ
המלך! ולחדר המלך להיכל המלך, לבירת הוא שילך

מהמיצרים  אמותיו, מד' ("ארויסקריכן") ולצאת להחלץ – הכחות וניתנו – צורך יש זה שבשביל ַאלא,
מצרים  דקדושה, וגבולים מהמיצרים גם אלא דלעו"ז, וגבולים מהמיצרים רק ולא שלו, וגבולים

מעשרה 70דקדושה  למטה גשמית, לגאולה וכלי והקדמה הכנה שתהי' רוחנית, גאולה – הגאולה שזהו"ע ,
דידן. ובעגלא טפחים,

.ÁÈ לצאת "הזזה", בעצמו לפעול יחליט ושכאו"א ולנגן, לחיים לומר הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אמר]: ואח"כ שלו. מהרגילות

הזקן  רבינו של מזמנו סיפור נרשם שבה ישנה רשימה לפרסם 71ראיתי התחיל הזקן רבינו כאשר : ָ
פנים  מעמידים שהם טענתם, ותוכן החסידים, על להתאונן לפניו באו וליטא, ברייסין החסידות תורת
ועבודת  החסידות תורת ללימוד ה', וליראת ה' לאהבת להתבוננות, הם שייכים כאילו עצמם ועושים
דברי  את שמע הזקן רבינו דערביי"). גארניט האלטן ("זיי לכך שייכים שאינם בשעה בה ַָהחסידות,
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ב.65) קט, יבמות
וש"נ.66) ז. הערה 266 ע' תש"ח סה"מ ראה
סכ"א.67) לקמן גם ראה
(ברע"מ).68) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
א.69) עג, זח"ג ראה

האמונה 70) שער ואילך. ב נז, וארא תו"א פמ"ז. תניא ראה
ועוד. ואילך). א (לט, פכ"א לאדהאמ"צ

אוזן 71) לשמע קפג. ע' תש"מ) (כפ"ח, עוז מגדל ראה
לב. ע' תש"נ) (ברוקלין,
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לא  שאינו מי "כל המשנה... פסק בהם יקויים כן, אם – אזוי")?! ("אזוי, ככה ככה, והשיב: ַַה"מסירה",
מהם" כאחד שיהי' עד הזקנה מן מת אינו מהם, כאחד עצמו ועושה פיסח ולא סומא ולא –72חיגר .

mnvrכיון z` miyery,חסידיםmnvr z` miyere,התפלה ואריכות התבוננות ה', ויראת ה' אהבת להם שיש
עד הזקנה מן ימותו שלא להם מובטח החסידות, תורת שדורשת הענינים פרטי okוכל eidiy...!

גם  אופן, ובכל חסידים, של בהביכלאך נרשם כך אבל אדמו"ר, מו"ח מכ"ק שמעתי לא זה סיפור –ַ
מוסרֿהשכל". געשמאקער "א בזה יש אירע, לא המעשה ַַאם

לעניננו: ובנוגע

המשנה  פס"ד ישנו – לכך שייך שאינו אף – הזזה איזו בעצמו פעל שמישהו נדמה יהי' אם גם
יצא  סוכ"ס אזי ממקומו וכשיזוז ממקומו... ניזוז שיהא עד הזקנה" מן מת ש"אינו לכל) (ששייך

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שאמר וכפי כו', וגבולים האט 73מהמיצרים אייז ("די להפשיר התחיל שהקרח ַָשכיון
חיים! למים ועד חמים, למים ואח"כ למים, יהפך סוכ"ס אזי גערירט"), שוין זיך

שתהי' לפעול דרך למצוא אופן, ובכל ניגון, ע"י משקה, ע"י – הזזה איזו שתהי' איפוא להשתדל יש
דמיון, בדרך הזזה לכלֿהפחות

פעם  אמר הרבי שוא"74– "דמיונות הלשון שמצינו שכיון לילה) חזיון של לענין משמע,75(בנוגע ,
שוא  שאינו דמיון להיות –76שיכול חיובי דבר הוא "דמיון" שגם היינו, ,

בלבד) דמיון בדרך רק (לא אמיתית הזזה שתהי' בפועל) כן שיהי' לחשוב (ומוטב שיתכן גם ומה
הזקנה  מן מת ש"אינו – כאמור – לו מובטח אופן ובכל זמן, משך לאחרי – אתר על לא ואם אתר, על

מהם". כאחד שיעשה עד

***

.ËÈ:הפעם עוד ולכפול לחזור יש – הישיבות תלמידי אודות לעיל להמדובר בהמשך

לעכב" עליו הכתוב "שנה כלל ישנו לקדשים שבנוגע – תלמידי 77ובהקדמה אודות שמדובר וכיון ,
קדשים", "קדשי או קלים" "קדשים ל"קדשים", עצמו את מחשיב מהם אחד שכל תורה, בני הישיבות,

הדברים. את ולכפול זה לכלל בהתאם להתנהג יש שבדבר... העילויים כל עם

הישיבות  תלמידי יסעו שבועות כמה שלמשך אדמו"ר מו"ח כ"ק של ודרישתו שרצונו לעיל האמור
דהרבצת  בעבודה להתעסק כדי הישיבה) של אמות מד' שיצאו אלא עיר באותה שישארו (או אחרת לעיר
וזכות  קדוש חוב אלא שלו, בישיבות הלומדים לתלמידים רק לא שייך ה"ז – היהדות והחזקת התורה

בכלל. תורה ובני הישיבות, כל של התלמידים כל על הוא קדוש

אליהם, השייך ענין [זהו הישיבה מהנהלת כך על רשות לבקש  צריכים הישיבות שתלמידי אלא
לנסוע  לתלמידים רשות ניתנת אם וק"ו: במכ"ש – כך על רשות להם תנתן ומסתמא כן], יעשו ומסתמא

כדי שבועות שמונה או ששה למשך aמהישיבה ytpdl"uiw dpgn רשות להם להנתן יכולה בודאי – "
כדי שבועות שלש או שבועיים למשך מהישיבה zecdidלנסוע zwfgde dxezd zvaxda weqrl להשתדל ,

בגשמיות! גם בריא יהי' ובמילא ברוחניות, "בריא" יהי' שיהודי

.Î,מהכלל בעליֿעסק להוציא הכוונה אין תורה ובני הישיבות תלמידי אודות שבהמדובר ולהעיר,
בכך, חייבים הם שגם ובודאי

הוא  שעסקם מאחר שכן, זה, מחיוב אותם לפטור סברא שום אין – לבעליֿעסק בנוגע ואדרבה:
היהדות; והחזקת התורה הרבצת רוחנית, פרנסה אודות גם לחשוב צריכים בודאי גשמית, בפרנסה

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

בסופה.72) פאה
ואילך.73) 190 ס"ע תש"י סה"מ ראה
(74.15 ע' קפו חוברת "רשימות" ראה

ספ"ג.75) תניא – לדוגמא ראה
רפ"ז.76) החיים עץ קונטרס גם ראה
וש"נ.77) ע"ב. ריש נא, יומא
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הם  פטורים התורה, בלימוד עסקם שכל דכיון – בדבר לטעות מקום יש תורה לבני בנוגע אבל
אחרים  ע"י לעשותה שאפשר מצוה שזוהי משום להזולת, בנוגע להדגיש 78מהשתדלות צריכים ולכן ,

היהדות. והחזקת התורה בהרבצת לעסוק זמן משך להקדיש חייבים תורה בני שגם

.‡Î"'עלי תהא מה "תורה היא השאלה מאי, וכו',79אלא והרמב"ם והפוסקים הגמרא עם יהי' מה –
מהישיבות? יסעו שהתלמידים אחדים שבועות אותם במשך

תלמידים, כמה יסעו בתחילה אלא אחת, בבת כולם התלמידים כל יסעו שלא כיון – לראש לכל הנה:
מעמד" "אנשי בתור תלמידים, כמה בישיבה תמיד ישארו תלמידים, כמה עוד יהי'80ואח"כ שלימודם ,

התלמידים. כל עבור עולה

הישיבה, כתלי בין הלימוד כמו זה שאין אלא, תורה, לומדים מהישיבה נוסעים כאשר גם – לזה ונוסף
שאין  הלימוד, לאיכות בנוגע והן בישיבה, כמו כך כל בריבוי לומדים שלא הלימוד, לכמות בנוגע הן
ופרק  שחרית אחד "פרק "למיגרס", אבל בישיבה; כמו חידושים ולחדש כ"כ בעיון ללמוד צלולה הדעת

ערבית" החסידות 81אחד כפירוש גם אים 82[כולל זאל "עס פירוק, מלשון גם הוא ָש"פרק"
של  ענין נעשה מהחושך שגם "ערבית", וגם האור, ענין "שחרית", נעשה ועי"ז ַַפאנאנדערֿנעמען",

כמש"נ  מהישיבה, נוסעים כאשר גם לומדים ובודאי ללמוד יכולים – ומתיקות] "ובלכתך 83עריבות
בדרך".

חושב  – בביתך" בשבתך בם ש"ודברת וכיון בביתך", ל"בשבתך בסמיכות נאמר בדרך" "ובלכתך –
בודאי נאמר – הישיבה –`eizeceתלמיד תורה שבמשנה [ובפרט "סמוכים" או "היקש" ע"פ לשער יש ,

הכל  לדברי סמוכים דרשינן – זה פסוק נאמר נאמר84ששם בדרך" "ובלכתך שגם [eizece` בהיותו שגם ,
התורה; בלימוד לעסוק צריך קאנטרי"), ("אין לעיר מחוץ ָבדרך,

תורה  אלא לו אין האומר "כל כאמור, בלבד, התורה בלימוד ורק אך לעסוק הדרך זו שאין אלא,
בגופו  גם – חסדים בגמילות גם לעסוק צריך לו) יש (תורה תורה לו שתהי' וכדי לו", אין תורה אפילו

בשביל בשנה אחדים שבועות מזמנו להקדיש – בנשמתו ואפילו בממונו), רק ישראל (לא של לבם לקרב
שבשמים. לאביהם

ועוד: זאת

הפסוק  בתחלתו 85על בתו"א הזקן רבינו מבאר גוי", תרומם גשמית 86"וצדקה צדקה – הצדקה שע"י ,
וצמאים  הרעבים נפש להחיות רוחנית, צדקה ועד"ז למים, וצמאים ללחם הרעבים נפש להחיות כפשוטה,

dxezl ולמים ללחם שנמשלה ,87,zeevnle'ושתי אכילה של הלשון מצינו בהם שגם מוחו 88, "נעשה –
זכים dkkולבו minrt sl`."

(בהגהה  מהר"ש אדמו"ר מארז"ל 89ומוסיף ע"פ – הדברים פירוש (90"sl` למקרא נכנסין אדם בני
אחד מהם יוצא . .d`xedl.להוראה ראוי שנעשה הוא ככה" פעמים ד"אלף שהעילוי – "

בקרן  יהודים להעמיד רוחנית, בצדקה לעסוק מזמנם יקדישו הישיבה תלמידי שכאשר מובן, ומזה
להם תהי' – אדרבה אלא התורה, מלימוד זמן איבוד זה שאין בלבד זו לא – ומצוות תורה dglvdאורה,

xzeia dblten,לישיבה כשיחזרו התורה, dkkבלימוד minrt sl` לאיכות בנוגע והן הזמן, לכמות בנוגע הן ,
דהלכתא" אליבא שמעתא "לאסוקי תורה, של לאמיתתה לכוין שיצליחו .91הלימוד,
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ואילך.78) ה"ג פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' סע"א. ט, מו"ק ראה
וש"נ.

ב.79) לה, ברכות – חז"ל לשון
רפ"ד.80) תענית ראה
ב.81) צט, מנחות
אדמו"ר 82) אג"ק ואילך. 196 ס"ע תרצ"ז סה"ש ראה

אלול). יא יום" ב"היום (נעתק תז ע' ח"ג מוהריי"צ
ז.83) ו, ואתחנן

וש"נ.84) ב. כא, ברכות
לד.85) יד, משלי
ב.86) א, בראשית
וש"נ.87) א. יז, ב"ק א. ז, תענית סע"א. נז, ברכות ראה
טו.88) פ"ח, קה"ר ראה
ב.89) תתרכו, ו) (כרך בראשית אוה"ת
כח.90) פ"ז, קה"ר
א.91) כו, יומא
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.·Î כל שלא מובן – נסיעתם במקומות שיפגשו היהודים עם לדבר שצריכים הדברים לתוכן בנוגע
שוים; האנשים כל ולא שוות, המדינות

התומ"צ, דקיום התכלית שזוהי שמים, ליראת אותם ולהביא לעורר הוא שהעיקר לידע צריכים
–92כמ"ש  מה בשביל – האלה החוקים כל את לעשות ה' `epiwl"ויצוונו 'd z` d`xil תכלית וזוהי ,"

קוני" את לשמש אלא נבראתי לא "אני כמארז"ל האדם, שלא 93בריאת הרב את המשמשים "כעבדים ,
פרס" לקבל מנת יותר],94על נעלים בענינים או הבא, בעולם או הזה בעולם – שיהי' איזה הפרס [יהי'

בלבד. קוני" את "לשמש אם כי

– הקב"ה של רצונו את ולהשלים למלא שצריכים והכרה ידיעה מתוך זו לעבודה וילכו יצאו וכאשר
ולא  בעבודתם, הצלחה להם ויתן לעשות, וכיצד לעשות מה הפעולה, דרכי את הקב"ה להם יראה ַכבר

בהמאמר  אדמו"ר מו"ח כ"ק שכותב כפי – כזה באופן תהי' שההצלחה אלא יראו 95עוד גופא שבטבע –
הטבע. מדרך למעלה הצלחה

***

.‚Î בניהול – השדה בערי או זו בעיר – הכלל בעניני שעוסקים לאלה הוראה גם יש לעיל בהאמור
קדושה: עניני בשאר או חינוך, מוסדות

להקטין  כיצד דרכים לחפש מתחילים – בהכנסה איינג") ווערט ("עס צמצום נעשה שכאשר הוא הסדר
מההכנסה. גדולה תהי' לא שההוצאה כדי בהוצאה, ולמעט

ש" באופן היא הקב"ה של דרכו – הקב"ה. של דרכו זו שאין איפוא, לידע, ycewaצריכים oilrn!"

מספיקה  אינה שההכנסה והסתר העלם שיש לו שנדמה בנסיון, אותו מעמידים לזמן מזמן מאי, אלא
נסיון  כבכל לזה, העצה הרי – יותר להגדילה לא ובודאי עתה, שהיא כמו אפילו ההוצאה את ,96לכסות

לההעלמו  לב לשים שמוסתר לא האלקי הניצוץ את מגלים שעי"ז התוקף, בכל לעמוד אלא וההסתרים, ת
הוא  שבנסיון האלקי שהניצוץ שכיון אלא עוד ולא הי', כלא והי' ממש, בו אין שהנסיון ורואים בהנסיון,
יותר  עוד יתוסף לאח"ז הרי ביותר), גבוה גבוה להיותו ביותר, מטה למטה ירד (שלכן ביותר נעלה

הטבע! מדרך שלמעלה מופלגה בהצלחה בההכנסה

נס  לו שייעשה מנת על בנסיון שיעמוד תנאי להתנות אין בנסיון, כמו כמפורש 97אבל, – אלא ,
הנסיון)17בכתוב  ענין על (דקאי להתנוסס נס ליראיך "נתת –hyew iptnמפני כן,zn`dyסלה", הוא

בדרך  מתקיימת ואז המציאות, העדר הוא הבורא רצון נגד שנסיון שיודע מפני מהנסיון מתפעל שאינו
ממש, בו שאין ורואה מהנסיון שנחלץ ידידך", יחלצון "למען – שלאח"ז שבפסוק – ההבטחה ממילא

מופלגה. הצלחה שנעשית ואדרבה,

.„Î בגלל ולמעט להקטין אין מסויים באופן ההוצאה שנקבעה שלאחר בלבד זו לא מזה: ויתירה
זאת, עוד אלא ההכנסה, צמצום ההכנסה.dligzklnyשנעשה לפי ההוצאה את להגביל אין

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר כפי – מהר"ש אדמו"ר של הפתגם –98ובהקדם זקנו בשם מאביו ששמע
לכתחילה  מ'דארף אז זאג איך און אריבער, מען דארף ארונטער ניט מ'קען ווען אז זאגט וועלט ַַַַַַָָ"די
לכתחילה  שצריכים סבור ואני מלמעלה, לדלג יש מלמטה לילך אפשר אי שכאשר סבור (העולם ַאריבער"

מלמעלה). לדלג
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כד.92) ו, ואתחנן
כת"י 93) בש"ס הגירסא (ע"פ בסופה קידושין וברייתא משנה

וכ"ה  תשכ"ד). ירושלים – הבבלי תלמוד של היד כתבי (אוסף
ועוד). שם. קידושין למשניות שלמה במלאכת

מ"ג.94) פ"א אבות
95(289 ע' תשי"א סה"מ – (ס"ה) הנ"ל ליראיך נתת ד"ה

ואילך.
(96.(182 ע' (לעיל ספ"ג בהמאמר בארוכה ראה
ע'97) חכ"ז בלקו"ש (נת' לב כב, אמור ופרש"י תו"כ ראה

ואילך). 167
תריז.98) ע' ח"א שלו אג"ק
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לעניננו: ובנוגע

ובהתאם  ההכנסה, כמות את מחשבים שתחילה – ובעלֿחשבון בעלֿשכל כל אצל – בעולם הסדר
ההוצאה, את לארגן כיצד ּפאּפירל"), א מיט אוועק זיך ("מ'זעצט הנייר ע"ג מדוייקת, תכנית עורכים ַַַלכך

ההכנסה. על יתר בהוצאה להרבות שלא

למילוי הקשורים לענינים בנוגע d"awdאמנם, ly ezegily התנחומא כלשון התומ"צ, עניני "היו 99–
בבחינת  הוא ההכנסה) לכמות בהתאם ההוצאה (חישוב האמור הסדר – שלוחי" שהן המצוות את מכבדין

"עולםjetd"עולם להיות וצריך למעלה", ותחתונים למטה עליונים למעלה xexaראיתי, "עליונים ,"
למטה" :100ותחתונים

בענין להתחיל יש – לראש באופן ixwirdלכל וכיו"ב המוסד את לנהל צריך כיצד ולהעריך לחשב ,
חשבון להיות צריך ובמילא, למיעבד, כדבעי הקב"ה של והשליחות הכוונה כך d`veddשתתמלא בסכום

אתk"g`eוכך, להשיג כיצד דרכים ההוצאה.dqpkddמחפשים לכיסוי הדרושה

בגמרא  מפורש הרי – מעט יחסר אם בשו"ע 101וגם גם בני,102(והובא לישראל, הקב"ה להם "אמר (
. . עלי rxetלוו ip`e והוצאותיו) מזונותיו "כל שכן, יום 103", ועד השנה מראש לו קצובים אדם של (

מרובה  יציאה מלעשות ליזהר לו (ויש והוצאת ueg)104הכיפורים ימיםֿטובים והוצאת שבתות מהוצאת
חינוך  (מוסדות תורה לתלמוד הוסיף105בניו . . שאם ,(el oitiqen" בהקצבה אפילו להתחשב שאין כלומר, ,

אלאdlrnlnשנקבעה ,a"dra `ed והקב"ה תורה), ותלמוד ויו"ט (דשבת ההוצאה ולהרבות להוסיף
פורע"! "אני מבטיח:

.‰Î:הכלל בעניני בעבודתו אדמו"ר מו"ח כ"ק של דרכו היתה כך

את  ולהרבות להגדיל תמיד שהשתדל כיון בעלֿחוב, תמיד שהי' עצמו על העיד אדמו"ר מו"ח כ"ק
מו"ח  כ"ק שסיים הדברים המשך התקיים זה ובגלל לרשותו. העומד בסכום להתחשב מבלי ההוצאה,

יותר  עוד ההכנסה גדלה שלאח"ז כיון ח"ו, הרגל את פשט לא פעם שאף – .106אדמו"ר

– אצלם גם כן יהי' בדרכו, ילכו שכאשר בשליחותו, הכלל בעניני העוסקים לכל הרבי הבטיח וכך
הרגל, את יפשטו לא זה, עם וביחד מההכנסה, יותר ההוצאה את שיגדילו כיון בעליֿחובות, תמיד שיהיו

הלאה. וכן ההוצאה, את יותר עוד יגדילו ואז יותר, עוד תגדל שההכנסה כיון

וימסרו  שיחזירו הזמן שיגיע ועד היום, אור עד ואור, ומוסיף הלוך בעבודתם ימשיכו כזה ובאופן
החובות כל iaxdאת ly ecil אזוי ווי איינקערן שוין זיך וועט ("ער החובות כל עם כבר יסתדר והוא ,ַ

זיי")!... ערליידיקן צו

לו להגיש כדי ההוצאות את ולהקטין הרבי... על "לרחם" צריכים ohwולא oeayg לו שיגישו מוטב ;
lecb oeayg.מאתנו מכאו"א ודרש רצה שהרבי הענינים כל ויושלמו שיתמלאו העיקר, ,

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

רק הדברים כוונת mixg`lאין xnel לדבר צריכים הזולת על לפעול כדי כי, כן, יעשו שהם ולראות
הלב  מן היוצאים תחילה107דברים זאת ולפעול ,envra מיני" ואז, הזולת, על גם לפעול יכולים ועי"ז ,

עילאה" יתקלס .108ומיני'
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א.99) ב, ויקרא לקו"ת וראה ו. ויגש
וש"נ.100) א. נ, פסחים – חז"ל לשון
ואילך.101) סע"ב טו, ביצה
סה"ז.102) פ"א ת"ת הל' ס"ג. סרמ"ב או"ח אדה"ז
שם.103) או"ח אדה"ז בשו"ע כ"ה
שם.104) ת"ת בהל' הובא שם. ביצה פרש"י

(105.(87 ע' (לעיל סכ"א בעומר ל"ג שיחת גם ראה
(106.(184 ע' ח"ב (תו"מ ס"ט וארא ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ.
א.107) סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ס' ראה
א.108) מ, סוטה – חז"ל לשון
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.ÂÎ תרפ"ז 109בנוגע בשנת תמוז) די"ב והגאולה בהחופש (שנסתיים מיוחד:110להמאסר ענין מצינו –

שיטת  – והוא להמאמר, לכאורה שייך הי' שלא ענין המאמר בתוך נזכר ההיא, דשנה ר"ה במאמרי
המתגלגל 111הבעש"ט  עלה שאפילו ועד ופרט, פרט כל ועל דצ"ח, על גם שהיא פרטית, השגחה אודות

פרטית. בהשגחה גם ה"ז אחר, באופן או רוח ע"י יתגלגל אם זה, לצד זה מצד

דאס  ער "האט דר"ה המאמרים אמירת שבעת זמן, לאחרי אדמו"ר מו"ח כ"ק התבטא לכך ָָבהקשר
מעשה  ("בשעת הענין את סיים לא מעשה בשעת הנה, – זה? ענין אמר למה מאמר"; אין ַָאריינגעזאגט
ההיא  בשנה המיוחד המאורע כשאירע לאח"ז, אבל ווארט"), דעם געווען מסיים ניט עּפעס ער ָָהאט
יכול  הייתי אם – הרבי אמר – יודע אינני בהמאמר, זה ענין נדבר הי' אילולא – והגאולה) (המאסר

המאסר  מן) ולצאת יסוריו (לסבול .112דורכטראגן ָ

.ÊÎ:להבין וצריך

אודות  כשמדובר בנדו"ד (ועאכו"כ תומ"צ שומר ובפרט הישראלי, איש ובפרט המדבר, למין בנוגע
הבעש"ט  של בחידושו צורך אין – קץ) אין עד מעלה למעלה מעלתו שגדלה ישראל ונשיא מנהיג הרבי,

הדעות  לכל גם הוא שכן כיון פרטית, השגחה השגחה 111בענין שישנה הבעש"ט של חידושו שע"פ אלא, ;
ניתוסף דצ"ח, על גם jxraפרטית `ly ielir הדברים שהרי המדבר, מין על פרטית להשגחה בנוגע גם

איש  המדבר, למין בנוגע – פרטית השגחה ישנה נדף עלה כמו קטן לדבר בנוגע ומה וחומר: קל
וכ  כמה אחת על תומ"צ, שומר מה!הישראלי,

בענין  מיוחדת בהבנה (לכאורה) צורך שאין בלבד זו לא – הרבי של (והחופש) להמאסר בנוגע אמנם,
דהשגחה  הענין והבנת לימוד לולי שגם זאת, עוד אלא הבעש"ט, שיטת ע"י שנתחדשה פרטית השגחה

כי: תורה, ע"פ המאסר את לסבול הרבי הי' וצריך יכול בכלל, פרטית

למלא  כדי לעשותה מוכרח שהי' עבודה – וכו' התורה בהרבצת עבודתו בגלל הי' הרבי של מאסרו
ובמילא, הזולת, לטובת אלא עצמו, לטובת אינה זו שעבודה גם ומה דין. בעלמא הקב"ה של שליחותו

כו'. נוסף ענין איזה בזה מעורב שמא לחשוש מקום אין

ש"שלוחי  משום – דרכו לבטח לילך וצריך יכול פרטית דהשגחה הענין הבנת לולי גם שכן, וכיון
oiwefipמצוה opi`"בחזירתן ולא בהליכתן בשלום.113לא שיצא ובטוח סמוך להיות וצריך יכול ובמילא, ,

סכנה  מקום של בגדר הוא זה מצב מאי, להמשיך 114אלא צריך שהי' פשיטא כזה במצב גם הרי –
תרדיון  בן חנינא רבי אצל שמצינו כפי המלכות, מגזירת להתפעל מבלי בעבודתו ש"אמרו 115ולעסוק ,

כך  על גזרו (והן ברבים קהלות ומקהיל בתורה ועוסק יושב ואתה כו' זו שאומה יודע אתה אי . . ),116לו
ירחמו". השמים מן לו, אמר

את  לסבול לו הי' – ח"ו מההיפך חשש אם ובין שלם, שיצא סבור הי' הרבי אם בין אופן, ובכל
בהענין  הבעש"ט של חידושו אודות דר"ה בהמאמר נדבר הי' שאילולא בדבריו הביאור ומהו המאסר;
דהשגחה  הענין בהבנת שניתוסף החידוש דוקא אלא סתם, פרטית השגחה רק לא – פרטית דהשגחה

המאסר?! את סובל הי' לא – הבעש"ט שיטת ע"פ פרטית
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(בשנת 109) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה דלקמן השיחה
ולשלימות  עיי"ש. ואילך, 157 ע' חכ"ג בלקו"ש ונדפסה תשמ"ב),
נוספים  ענינים ובו ההקלטה סרט לאחרונה שנתגלה כיון – הענין
רשימת  הכלל) מן יוצא (באופן כאן באה – בלקו"ש נכללו שלא
כמובן, שהיא, אלא ההקלטה, סרט ע"פ שנערכה כפי השיחה

) מוגה בלתי ).l"endהנחה
(ראה 110) פעמים כמה במאסר אדמו"ר מו"ח כ"ק הי' בכלל

אודות  הוא כאן והמדובר וש"נ), ואילך. עט ס"ע ח"ג שלו אג"ק
תרפ"ז. בשנת שהי' תמוז, די"ב והחופש המאסר

ע'111) ח"א (אג"ק פרטית השגחה קונטרס בארוכה ראה
וש"נ. ואילך). קסח

גם 112) וראה ואילך. 7 ע' קעא חוברת "רשימות" ראה
ח"א  תו"מ וש"נ). .194 ע' תרפ"ז (סה"ש בהערה המאסר ברשימת

.120 ע'
וש"נ.113) ב. ח, פסחים
שאני".114) היזיקא דשכיח "היכא שם: פסחים ראה
וש"נ.115) א. יח, ע"ז
שם.116) פרש"י
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.ÁÎ:בהקדמה – זה ענין לבאר ויש

אופנים  ב' ישנם – נפש עקיבא 117במסירת רבי כדברי כשלעצמה, המס"נ במעלת הוא הרצון (א) :
ואקיימנו" לידי יבוא מתי . . מצטער הייתי ימי בענין 118"כל (לא הוא שהרצון – מזה למעלה (ב) ,

הקב"ה  של שליחותו את למלא הרצון תוקף שמצד אלא הקב"ה, של שליחותו את למלא אם) כי המס"נ,
לאח"ז. עמו לקרות עלול מה חושב ואינו אּפ"), ניט אים שטעלט זאך ("קיין מעכבו דבר שום ַָאין

הקב"ה  של שליחותו את למלא הרצון תוקף מצד היתה אדמו"ר מו"ח כ"ק של שהמס"נ כיון ולכאורה,
יהי' מה לחשוב מבלי המאסר את לסבול ביכלתו צ"ל הי' – הב') (כאופן דבר משום להתפעל מבלי

כו'). ח"ו או בשלום יצא (אם בסופו

.ËÎ אינו הקב"ה של שליחותו את למלא הרצון תוקף (שמצד זו גישה גם שפיר, דייקת כד אמנם,
העבודה: שלימות עדיין אינה בסופו) יהי' מה חושב

חושב יהודי envrכאשר lr שהוא אם) כי עצמו, לטובת בנוגע (לא היא עצמו על שהמחשבה אלא –
לידי  בא כאשר וגם דבר, משום להתפעל מבלי בדרכו הולך אזי – הקב"ה של שליחותו למלא צריך
נס  יהי' לא אם גם אלא נס), לי שיעשה מנת (על נס על שסומך בגלל לא – בדרכו לילך ממשיך נסיון,

ely z` `ed dyer,ענינו זה אין – לאו ח"ו אם בעבודתו, להמשיך ויוכל ינצל אם – אח"כ שיהי' ומה ;
חז"ל  לך".119ובלשון למה דרחמנא כבשי "בהדי

אודות (גם) שחושב – אדמו"ר מו"ח כ"ק – הדור מנהיג צדיק, יהודי elekאבל, mlerde xecd בידעו ,
אור  ותורה מצוה ב"נר להאירו וצריך ּפלייצעס"), זיינע אויף ליגט דור ("דער כתפיו על מוטל זה שדור

מוסר" תוכחת חיים החסידות 120ודרך תורת זוהי התורה, פנימיות שבתורה, ה"מאור" על שקאי וצריך 121, ,
ומצב  מעמד ובידעו (ומצוותי'); תורה זו אורה, קרן בו להיות החושך, מן האור יתרון את בעולם לפעול

באות  שהי' וההסתר ההעלם את ("דורכברעכן") לשבור שצריכים מקום,העולם, ובאותו שנה באותה דור ו
זקוקים זה שלצורך הוא elיודע epzipy micgeind zegkdl,

כמבואר  הענווה, לענין בסתירה זה למ"ש 122[ואין אשר 123בנוגע האדם מכל מאד עניו משה "והאיש
ובמילא  דאצילות, חכמה הי' רבינו משה מעלותיו; ידע לא רבינו שמשה לפרש שאין האדמה", פני על
שלו  המעלות את אבל ענווה, של רגש אם כי אצלו גרמה לא זו שידיעה אלא, שבו, העילויים כל ידע

ידע], בודאי

– כזה lekiיהודי epi`,הדברים המשך אודות לחשוב מבלי שלו את ולעשות הנסיונות מכל להתעלם
אף כי, ח"ו, כו' או בעבודתו, להמשיך ויוכל ינצל elyאם z` dyr ecvn `edy,אּפגעטאן זיינס האט ָָָ("ער

אודות  (גם) לחשוב צריכים הרי, לך", למה דרחמנא כבשי ו"בהדי שלאפן"...), לייגן זיך ער קען ָובמילא
elek mlerde xecda dceard jynd!

.Ï סיפר אדמו"ר מו"ח של 124כ"ק בהשתתפותו – בפטרבורג הרבנים באסיפת שהיתה עובדה אודות
לדרישת  בקשר – האסיפה ממנהיגי שהיו מבריסק, חיים ר' הגאון וכן נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר אביו,
התנגדו  הדור ומנהיגי חול, בלימודי ידיעות של מסויימת כמות לרכוש צריכים הרבנים שכל הממשלה

לכך.

האסיפה  שלקראת כך, כדי עד כזה, חוק לקבוע רצונה על בתוקף הממשלה עמדה טעמים כמה מפני
לדרישת  התנגדותם את יסירו לא הרבנים שאם הפנים משר ידיעה נתקבלה הרבנים, של האחרונה

המדינה. ברחבי עיירות ואחת במאה ביהודים ("פוגרומים") פרעות יעשו הממשלה,
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(117.30 ע' טו. ע' ו. ע' ה'ש"ת קע. ע' תרח"צ סה"מ ראה
תש"ב  (סה"ש ס"א תש"ב תמוז י"ב שיחת .94 ע' תש"ג סה"ש

.(156 ע' תש"ד (סה"ש ס"ט תש"ד .(154 ע'
ב.118) סא, ברכות
הע"י).119) (לגירסת סע"א יו"ד, שם
כג.120) ו, משלי

ספט"ו.121) החיים עץ קונטרס
ואילך.122) 30 ע' חי"ג לקו"ש וראה .236 ע' תש"י סה"מ

וש"נ.
ג.123) יב, בהעלותך
ואילך.124) 111 ע' תש"ב סה"ש גם ראה
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דעתם  שהביעו מבריסק, חיים ר' הגאון גם רבנים, כמה של דבריהם לאחרי – האסיפה סיום לקראת
נ  דבריהם אבל הממשלה, דרישת –נגד בניחותא") אזוי גערעדט אלץ זיך האט ("עס בניחותא ַַָאמרו

אדמו"ר  מו"ח כ"ק חזר שעליהם דברים אותם – בהתרגשות והכריז ועמד הדיבור, רשות את אדנ"ע ביקש
אינה  הנשמה אבל בגלות, הוא הגוף רק כו' גלינו מרצוננו לא – גלותו לעיר צאתו טרם מאסרו, לאחרי

בדיוק  הלשון נדפס שכבר (כפי וכו' הנשמה על בעה"ב אינו א' ואף כ"ק 125בגלות, סיים – ובמילא ,(
בהתעלפות... ונפל ווארט" הארציקן א "מיט וסיים הגזירה, את לקבל אופן בשום אסור – ַַָאדנ"ע

להעמיד  – האסיפה ממהלך לה שנודע – מהממשלה פקודה מיד הגיעה מהאסיפה, שהוציאוהו לאחרי
(מאסרֿבית). אסיר שהוא ולהודיעו בהמלון, חדרו פתח על שומר

ובוכה. יושב ומצאו אדנ"ע, כ"ק של בשלומו ולדרוש לבקר מבריסק חיים ר' הגאון הגיע בינתיים
הקב"ה! על לסמוך צריכים עכשיו ביכלתנו?!... אשר כל עשינו הרי רבי, ליובאוויטשער לו: ואמר

("אן  פקיד שבין מהחילוק משל ע"פ – אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר – אדנ"ע כ"ק לו השיב כך ַעל
כל  ובמשך לאמיתו, באמת שלם בלב להעסק מסור הוא אם גם – פקיד לבעלֿהבית: ָאנגעשטעלטער ")
ביגיעתו  מוסיף בקשיים נמצא שהעסק ובזמנים נפשו, כחות בכל ומתייגע עובד בהעסק כשנמצא היום
כיון  במנוחה, וישן לישון, והולך לביתו שב לעשות, מה עוד שאין לאחרי הרי, ביכלתו, אשר כל ועושה
כולו  היום כל שבמשך לכך נוסף – בעה"ב אבל אחר; למישהו ששייך בעסק פקיד אלא אינו שסוכ"ס
נפשם  כחות בכל ומתייגעים מתרוצצים היום שכל אליו, להשתוות הפקיד גם יכול [שבזה כחו בכל עובד
אינו  מזה ויותר ביכלתו, אשר כל שעשה החשבון את ויודע לביתו, ששב לאחרי גם הרי, בשוה], שניהם

כיון יכול, אינו לישון, אעפ"כ, – מאומה לעשות elyיכול wqrd el rbepy...!

.‡Ï:לעניננו בנוגע ועד"ז

מה 10כ"ק  כל לעשות צריך שהוא ושליחותו, תפקידו למלא חובתו על רק חשב לא אדמו"ר מו"ח
פטרי'" רחמנא ו"אונס באשמתו, זה אין לעשות, ביכלתו שאין ומה לעשות , ,126שביכלתו

נוגע  מה הוא, ואילו לא), או אשם הוא (אם ועונש לשכר שייך זה חשבון בה – ועונש, שכר לו
פרס?!... לקבל מנת על שלא או פרס לקבל מנת דעל הענין כללות לו נוגע לא שלגמרי בשעה

נאמר  עליו הזמן שיבוא – ומגמתו וחפצו רצונו למטה 127כל אחד" ושמו אחד ה' יהי' ההוא "ביום
טפחים, מעשרה

אשר  כל ועשה מזה, התפעל לא מצדו שהוא אף הרי, ועיכוב, מניעה זה על שיש כשרואה ובמילא,
בעבודתו  (להמשיך זה שצעד כאּפ") א זיך גיט ער ("ווען כשתופס מ"מ, מסירתֿנפש, כדי עד ַַביכלתו,

כן שלאחרי לכך לגרום עלול כו') יאסרוהו אם ixnblגם edegwiובכך צונעמען") אים zniizqn("מ'וועט
ezcearיכול ובמילא, ח"ו, ארבעט") זיין זיך ענדיקט ה'akrzdl("דערמיט יהי' ההוא ד"ביום היעוד ַ

אחד" ושמו xzeinאחד rbxl בגלות ישראל עם ויתעכב מיותר, לרגע בגלותא... שכינתא תתעכב ובמילא ...
("וואס  עמו להביא משיח שצריך הענינים וכל מיותר, לרגע בגלות ומצוות התורה ויתעכבו מיותר, ָלרגע

כך?!... על לוותר יכול כיצד – אחד רגע של באיחור יבואו בריינגען") זיך מיט דארף ַמשיח 

שלו  שהעבודה כיון דממהֿנפשך: חשבונות, ללא שלו את לעשות צריך שהוא לטעון אמנם יכולים
סכנה  מקום שזה משום ואם ניזוקין", אינן מצוה ש"שלוחי הבטחה לו יש – התורה רצון כפי היא
לו  נוגע מה שכן, לו, איכפת לא גם – ּפאסירן") יע אמאל קען ("עס משהו לקרות עלול ַַָולפעמים

אים איז ("וואס שלו נוגע")?!...jifהמציאות ָ
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(סה"מ )125 בתחלתו תרצ"א תמוז י"בֿי"ג בקונטרס
וש"נ. .169 ע' תרפ"ז בסה"ש ולאח"ז ב). קעה, ח"א קונטרסים

וש"נ.126) סע"ב. כח, ב"ק
ט.127) יד, זכרי'
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לו נוגע שלא זה מצד – הנותנת היא – דבר של לאמיתו elyאבל, ze`ivnd,("נוגע ניט זיך איז ("אים
לו "אין mlerdyנוגע – באמת שהוא מה המשיח,128יהי' בביאת בפועל שיתגלה (כפי מלבדו"... עוד

שהמאסר  שיתכן המחשבה את לסבול יכול אינו ובמילא, אחד"), ושמו אחד ה' יהי' ההוא "ביום כאמור,
נוסף! רגע לזה) השייך  (וכל המשיח  ביאת תתעכב מזה וכתוצאה ח"ו, עבודתו שתסתיים כך לידי יביא

.·Ï:בזה להוסיף ויש

בגמרא  או 129איתא צריך הוא מפרי' לאכול וכי ישראל, לארץ ליכנס רבינו משה נתאווה מה "מפני
בארץ  אלא מתקיימין ואין ישראל נצטוו מצוות הרבה משה, אמר כך אלא צריך, הוא מטובה לשבוע

ידי". על כולן שיתקיימו כדי לארץ אני אכנס ישראל,

בחסידות  (לא 130ומבואר הי' שרצונו – כולן) את שאקיים (ולא ידי" על כולן "שיתקיימו הלשון דיוק
כפי ייעשו ישראל דארץ שהמצוות אלא) המצוות, את יקיים שהוא epiaxרק dyny זיי") לעשותם יכול

ווי אזוי טאן זיך epiaxזאלן dyn עשייתם אופן לגבי בערך, שלא יותר, נעלה באופן – טאן") זיי קען ַָָָ
קיום. להם יהי' ידו שעל – אחר מישהו ע"י

פ"ז: בשנת ומצב להמעמד בנוגע – בנדו"ד ועד"ז

העבודה  המשך יהי' ח"ו, עבודתו תסתיים המאסר בעקבות אם שאפילו אמנם ידע אדמו"ר מו"ח כ"ק
תהי' כזה שבמקרה גם ידע מדה באותה אבל, אחר... מישהו ע"י הלאה, וכן פ"ח, בשנת ולהבא, מכאן

כפי רק `xgהעבודה edyinyע"י להעשות יכולה שהיתה זה תמורת לעשות, באופן dynיכול שבדור...
ידי"... על "שיתקיימו

.‚Ï,(האמור החשש שלילת (ע"י המאסר את ולסבול לעבור הכח את לו שנתן היחידי הדבר ולכן,
הבעש"ט: שיטת כפי פרטית דהשגחה הענין ע"ד דר"ה בהמאמר הדיבור הוא,

"א  הקב"ה לו הזמין השנה שבראש שיטת העובדה ע"פ פרטית דהשגחה הענין ע"ד בהמאמר ריינזאגן" ַָ
הבעש"ט,

שיטת כפי פרטית בהשגחה הם להמאסר בקשר המאורעות פרטי שכל מודגש שבזה –h"yrad,דוקא
ששמע זה (הבעש"ט) תלוי'giynnשהוא שבזה חוצה, המעיינות דהפצת giyndהחידוש z`ia131–

שיודע כיון – המאסר מן להתפעל ולא ולסבול לעבור הכחות את לו mlyנתנה myn `viy מ'וועט")
בגלל לא גאנץ"), את edy`ארויס להביא העבודה שלימות תלוי' שבזה בגלל אלא שלם, להשאר רוצה ַַ

ידי". על "שיתקיימו עי"ז המשיח,

ה"ראש" השנה, דראש המאמר באמירת כאמור, לו, ניתן זה כולה 132וכח השנה .133דכל

***

.„Ï דרא בכל דמשה אתפשטותא רבינו, משה של רצונו אודות (סל"ב) לעיל להמוזכר ,134בהמשך
כולן "שיתקיימו אדמו"ר, מו"ח iciכ"ק lr,וחומריות גשמיות עניני וכל בשר, עיני הגוף, מצד הרי, – "

שנעשה לחשוב מקום נתינת zeyilgeיש iepiy הבעש"ט תלמידי עם מהסיפור וק"ו [במכ"ש זה בענין
ח"ו  רבו אחר להרהור מקום נתינת יש הגוף שמצד להם ידי"135שהסבירו על ה"יתקיימו דומה שאינו ,[

eiykr.דין בעלמא חיותו בחיים לפנ"ז, שהי' ידי" על ל"יתקיימו – תש"י שבט יו"ד לאחרי –
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לה.128) ד, ואתחנן
א.129) יד, סוטה
אוה"ת 130) ואילך. סע"ב פא, סוכות דרושי לקו"ת ראה

צג. ע' ואתחנן
ובכ"מ.131) בתחלתו. כש"ט – דהבעש"ט אגה"ק
ר"ה 132) שער עט"ר ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

בתחלתו.
שיחה 133) מתחילה ולאח"ז ההקלטה, בסרט הפסק יש כאן

חסר  שהמשכה או השיחה, נסתיימה בכך אם ברור ולא הבאה,
) ההלקטה ).l"endבסרט

רע"א).134) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
וש"נ.135) תנה. ע' ריש ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
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של ענין שזהו – לנו אומרים כך :oeiqpעל

מאיר, אינו שבו האלקי הניצוץ שאפילו אלא עוד ולא ועיכוב, מניעה והסתר, העלם הוא – נסיון
אדמו"ר  מו"ח כ"ק כותב – אעפ"כ אבל ס"י), (כנ"ל נבילה" נעשית עצמה ש"חתיכה ועד חושך, ונעשה

שזהו136בהמאמר  האמת את להכיר הכח לנו ניתן –cala oeiqp האחרון זה בגלות היתרון שזהו ומבאר, ,
נאמר  מצרים שבגלות מצרים, גלות בגלות 137על ואילו קשה", ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו "ולא

לעבודה. לבלבל צריך זה אין ובמילא, בלבד, נסיון שזהו האמת את להכיר והעוז הכח ניתן האחרון זה

לעניננו: בנוגע ועד"ז

ה" להיות צריך מ"מ, ועיכוב, מניעה והסתר, העלם שזהו שיודעים dynאע"פ l` erny השמיעה – "
– אדמו"ר מו"ח כ"ק שבדורנו, דמשה mcewלאתפשטותא 'idy enk ote` eze`a!

יתעורר שעי"ז – כח להוסיף לנצל צריכים גופא הנסיון את invrואדרבה: lehiad שאין (כיון וגם ,
עדיין) מספיק invrזה swezd,עלינו שהוטלה השליחות את ולהשלים ולמלא דבר, משום להתפעל שלא ,

רצה  שהרבי הענינים כל את ולהשלים למלא אלא להתפעל, שלא הכח ישנו בודאי זאת, שתובעים וכיון
ונשלים. שנמלא

("יתקיימו  בעצמו הרבי ע"י נעשים היו אילו להיות יכול שהי' כפי הדברים פני יהיו לא אם אפילו ואז,
כמותו" אדם של "שלוחו לראש, לכל הרי, – ידי") האופן 138על להיות יכול גופא בשליחות לזה, ונוסף ,

נעלה  נעשההכי אלא "שליח", רק שאינו – שליחות של מגדר למעלה –envr oec`d!

***

.‰Ï שבט דיו"ד בהתוועדות המדובר לבאר המקום "שלש 139וכאן נמסרו 140בענין (ש)לא מפתחות
gilyl ביחד קושיא 141(אחד שמקשים שמועה הגיעתני שכן, – המתים" תחיית ושל גשמים ושל חי' של (

הנ"ל: בהתוועדות שנאמרו הדברים על

בגמרא  איתא – הנביא לאליהו אלא142בנוגע לו נמסר `cgשלא gztn'ה חי . . אליהו "ויאמר :
שנים  (שלש האלה השנים יהי' אם גו' ישראל וגו'143אלקי ומטר טל אקלידא 144) לי והבו רחמי, בעי ,

בארץ  גשם הי' לא כי הנחל וייבש הימים מקץ ויהי מטר).. של (מפתח (הקב"ה)145דמטרא דחזא כיון ,
כתיב  בעלמא, צערא מפתח 146דאיכא לו שיחזיר הדבר (לגלגל צרפתה לך קום לאמר אליו ה' דבר ויהי

וכתיב  ואזיל), מפרש כדקא מטר, רחמי 147של בעא הבית, בעלת האשה בן חלה האלה הדברים אחר ויהי
ושל  גשמים ושל חי' של לשליח נמסרו לא מפתחות שלש לי', אמרי המתים, דתחיית אקלידא לי' למיתן
שעשיתי  אותך אלא עליהם שליח מניתי לא . . מפתחות ג' אותם לאליהו הקב"ה (וקאמר המתים תחיית
הא  אייתי הרב, ביד ואחת תלמיד ביד שתים יאמרו שני), מפתח תשאל ועתה מהם, אחת על ממונה

האי". ושקיל

להם שנמסר צדיקים אצל שמצינו הנ"ל, בהתוועדות נאמר `cgואעפ"כ, gztnn xzei באותו שכן, ,
ענין  – שני יהודי עבור "חי'", של ענין – אחד יהודי עבור פועלים: היו אחת, בבת "יחידות", של זמן
שתים  – אחת בבת – בידם שהיו כך, המתים", "תחיית של ענין – שלישי יהודי ועבור "גשמים", של

מפתחות! שלש או

פייער")!... א ארויס איז ("עס אש יצאה כמובן, אלה, דברים למשמע –ַַ
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(136.289 ע' תשי"א סה"מ – (ס"ה) הנ"ל ליראיך נתת ד"ה
ט.137) ו, וארא
וש"נ.138) (במשנה). ב לד, ברכות
(139.(204 ע' ח"ב (תו"מ בתחלתה
תענית.140) מס' ריש
שם.141) פרש"י

ואילך.142) סע"א קיג, – (ובפרש"י) בסופה סנהדרין
א.143) יח, מלכיםֿא ראה
א.144) יז, שם
ז.145) שם,
חֿט.146) שם,
יז.147) שם,
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הם שנאמרו שהדברים כך על יצאה שהאש xnba`חשבתי yxetnd jtid ביד "שתים שיהיו יתכן שלא
כבודו  על להגן שיצאו אם, כי הקפידא, סיבת היא זו שלא הנני שומע אבל, הרב", ביד ואחת תלמיד
שהוא  צדיק על לומר היתכן כבוד")... הנביא'ס אליהו פאר אנגענומען זיך ("מ'האט הנביא אליהו ַָָשל

הנביא?! מאליהו יותר גדול

אליהו  של בכבודו ח"ו לפגום אבל אחד; לאף איכפת לא הגמרא, היפך (לכאורה) הם שהדברים זה –
כן!... לומר היתכן רוגז: נעשה זה  על – ממנו למעלה שהוא צדיק על ולומר הנביא

.ÂÏ:הנביא אליהו של לכבודו בנוגע שנשאלה הקושיא על – לראש לכל – והמענה

חסידות  במדרש 148בדרושי שמקורו – המשל ושומר 149מובא משמש מהם שאחד דברים מב' –
המדרש  ובלשון והשומר. מהמשמש גדול והנשמר שהמשתמש בודאי הרי השומר 150להשני, גדול "מי

להנשמר). ועובד משמש (שהשומר השומר" מן גדול הנשמר . . הנשמר  או

לעניננו: ובנוגע

נעשה  מה להם להודיע כדי צדיקים, לרבנן, בשליחות לילך שענינו מצינו – הנביא אליהו אודות
במעמד  להיות יכול למטה, כאן בהיותו צדיק שיהודי אפשרות שיש ראי' גופא ומזה וכיו"ב. למעלה,

הנביא! אליהו של בשירותיו משתמש שהוא כזה ומצב

על  צחות:) בדרך הוסיף שליט"א אדמו"ר (כ"ק – הנביא אליהו של לכבודו בנוגע המענה איפוא זהו
א  שהרי הנביא, באליהו זיך") טשעּפען ("ניט לפגוע שלא להזהר צריכים שבכלל בגמרא אף 142יתא

נאמר  עליהם שגם כהנים, כאן [נמצאים – קפדן". על 151ש"אליהו יקפידו לא ובודאי טובא", ש"קפדי
על  לחיים אמירת לאחרי בהתוועדות, זאת שאומרים גם ומה פאראיבל"), קיין האבן ניט וועלן ("זיי ַָכך

וכו' גלאטיק")].152משקה ("אדורכגיין בשלום יעברו הענינים שכל בודאי הרי ,ַַ

.ÊÏ,אחד ממפתח יותר ניתן שלצדיקים לומר אפשר איך – הגמרא מדברי העיקרית לשאלה ובנוגע
הנה: – הרב" ביד ואחת תלמיד ביד שתים "יאמרו הגמרא דברי היפך

המפתחות  למסירת בנוגע נאמרו – הרב" ביד ואחת תלמיד ביד "שתים שיהיו יתכן שלא הגמרא דברי
בתור תלמיד רק gilyביד ה"ז כמותו", אדם של ש"שלוחו ועד שליח, של העילויים כל לאחרי אשר, ,

עבור enk"כמותו", לעשות יכול אינו שהשליח ענינים יש [ולכן בעצמו המשלח מציאות ולא המשלח,
שבגופו  מצוות כמו, נדרים 153המשלח, הפרת ע"י 154, ולא עצמו, האדם ע"י להעשות שצריכים וכיו"ב, ,

מלמעלה  כשנותנים ובמילא, בהגבלה], היא כמותו" אדם) של "(שלוחו שההשוואה מובן שמזה שליח,
ביד שתים gilyמפתח ש"יאמרו מעלה כלפי הכבוד היפך יהי' שלא אחד, ממפתח יותר בידו נותנים אין ,

הרב";cinlzביד ביד ואחת

נמצאים המפתחות ג' כל כאשר d"awdאבל ly ecia אלה פעולות לעשות הקב"ה של שרצונו אלא ,
אלא שליח, בתור [לא דבר איזה באמצעות המתים) ותחיית גשמים חי', envra(של d"awd הפעולה עושה

פעולת  גם להיות שיכולה פשיטא – הדומם דבר ע"י או מלאך, ע"י צדיק, ע"י – זה] דבר באמצעות
שיהיו  יתכן לא (שאז התלמיד ביד מפתח מסירת כאן שאין כיון אחת, בבת מפתחות שלש או שתים

הם המפתחות שלשת כל אלא הרב"), ביד ואחת התלמיד ביד axd"שתים cia.ידו על ונעשים ,

.ÁÏ:הענין וביאור
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ע'148) ה'ש"ת סה"מ פקס"א. תרל"ו רבים מים המשך ראה
ועוד. .55
כו'149) והמוץ והקש "התבן (ספפ"ג): וישלח ס"פ ב"ר ראה

כו'". החטים אמרו
מהרז"ו).150) (ובפי' א פע"ח, ב"ר

ב.151) קס, ב"ב
(152.(186 ע' ח"ב (תו"מ סוס"י וארא ש"פ שיחת גם ראה
א.153) מא, קידושין רי"ד תוס' ראה
ה"ט.154) פי"ג נדרים הל' רמב"ם סע"ב. עב, נדרים ראה

ס"ל. סרל"ד יו"ד טושו"ע
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בחסידות  אף 155מבואר לאב, בן אצל ולא להקב"ה, נש"י אצל רק הוא דמס"נ שהחיוב לכך הטעם
כמ"ש  ואב, בן כמו הם והקב"ה היות 156שנש"י עם ואב, בן שאצל משום – אלקיכם" לה' אתם "בנים

דאבוה" כרעא האב 157ש"ברא ממוח חלק ונעשה158, אח"כ ממנו נפרד מ"מ, ,r"ta ze`ivn אצל משא"כ ,
ית', מחכמתו חלק ה"ה בגוף, הנשמה התלבשות לאחר גם אלקיכם", לה' אתם "בנים והקב"ה, נש"י

הם והקב"ה שנש"י נמצא אחד, וחכמתו שהוא ynnוכיון cg.

ו"עבד  פשוט" "עבד של באופן היא שעבודתם – הגדולים צדיקים אצל בגלוי מודגש זה וענין
היא159נאמן" מציאותו וכל כלל, מציאות אינו לעצמו שהוא ,oec`d ze`ivn עצמו שמצד כך, כדי ועד ,

שזהו בגלל גדול, היותר בתענוג עבודתו עושה ואעפ"כ לגמרי, בעבודתו תענוג לו oec`dאין beprz,היינו ,
האדון. מציאות היא מציאותו וכל האדון, תענוג הוא שלו שהתענוג

בחסידות  מבואר אני 160ועפ"ז הן שנים אם כו' מועטין והן עלי' בני "ראיתי עצמו על רשב"י מ"ש
הן" בעלמא"161ובני סימנא "אנא אמר וכן רשב"י"162, דא הוי' האדון פני "מאן עליו אמר יהודה ור' ,163

ה"עבד  הי' שרשב"י משום – הוי'" "האדון עליו לומר אפשר איך נברא, הוא שרשב"י כיון דלכאורה, –
האדון, מציאות אלא היתה לא מציאותו וכל כלל, מציאות הי' לא שלעצמו פשוט", וה"עבד נאמן"
"האדון  – האדון יד ע"י שנעשות פעולות הם פעולותיו וכל האדון, תענוג הוא שלו התענוג ובמילא,

הוי'"!

.ËÏ המתים ותחיית גשמים חי' עם הקשורים הענינים ג' בכל יפעלו שצדיקים יתכן איך מובן עפ"ז
אחת: בבת

וביניכם" הוי' בין עומד ד"אנכי ומצב במעמד שנמצאים צדיקים אודות הוא ממוצע 164המדובר ,
דער 165המחבר  וואס ענטפער ("דער הקב"ה שנותן המענה מקבלים ל"יחידות", אליהם וכשנכנסים ,ָ

הוא ביחידות שהמענה פעם אמר שהרבי וכפי הצדיק, של בנשמתו אריין") גיט dciginאויבערשטער  ַ
" בשם הרבי אל הכניסה נקראת זה שם ועל – שבנפש"...) יחידה ענטפערט ("דאס כיון zecigiשבנפש ," ָ

היחידה  מבחי' הוא בחינת 166שהמענה שהוא מאד קטן מ"ניצוץ שמקבלת ע"ש "יחידה" שנקראת –
בלבד" עולם של ליחידו תשוקתה רק היא "כי "יחיד", הנקרא בך"167אלקות" ודבוקה "חבוקה ,168,

ית'. בעצמותו

של  ומפתח גשמים של מפתח חי', של מפתח עם הקשור לענין בנוגע ל"יחידות" כשנכנסים ובמילא,
הוא ה"יחידות" על ועונה שיושב שזה כיון הרי, – המתים ש"dcigiתחיית jaשבנפש dweace dweag,"

בידו zegztndנותנים 'b lk דריי אלע ער האט שליסלאך, דריי אלע האבן מען דארף ַַַַָָָ("טאמער
mixrydשליסלאך"...), lk z` eiptl migzete"הוא נאמן ביתי ש"בכל כיון כלל, הגבלות ללא אחת, ,169בבת ַ

בגניזו" דחפיש יחידאי ביד 170"כברא אחד ואף התלמיד ביד מפתחות ששלש באופן זה אין ואעפ"כ ,
הם המפתחות ג' כל אדרבה: אלא axdהרב, ly ecia!הרב מציאות אלא אינה מציאותו שכל כיון ,

.Ó!?כזו נעלית בדרגא הי' לא הנביא אליהו וכי גיסא: לאידך השאלה נשאלת עפ"ז אמנם,

לזה: והמענה

הנביא אליהו ביד גשמים של מפתח הי' בידו daehlאילו להחזיק הי' יכול בודאי – גשמים) (להוריד
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ד.155) סב, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
א.156) יד, ראה פ'
ב.157) ע, עירובין וראה רפ"ב. אלם יונת פ"א. שכ"ג ע"ח

א. צב, כתובות – כבעל ד"ה פרש"י א. ג, יבמות – מקמי תוד"ה
פ"ב.158) תניא ראה
ואילך.ראה159) שח ע' תרס"ו המשך
ר 160) ס"ע פר"ת ואילך. נב ע' תרנ"ה קו. ע' תקס"ד סה"מ

מג. ע' תרפ"ח ואילך. קב ע' תרפ"ז ואילך.
ב.161) מה, סוכה
א.162) רכה, זח"א

א.163) לח, זח"ב
ה.164) ה, ואתחנן
(165.158 ע' שלום תורת סה"ש ראה
(166.25 ע' ח"ל לקו"ש לח. ע' ח"ו מלוקט סה"מ גם ראה

וש"נ. .(139 ע' ח"א (תו"מ בסופה דאשתקד תמוז י"ב שיחת
א.167) כה, ראה לקו"ת
ע'168) ה'ש"ת סה"מ וראה דחגה"ס. ג' דיום הושענות נוסח

ובכ"מ. .147
ז.169) יב, בהעלותך
א.170) קיב, ב. קיא, זח"ג ראה
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האדון, מציאות היא שמציאותו כיון הקב"ה, של בידו כולם שנמצאים באופן המפתחות שאר גם
אחרון  בקונטרס וכדאיתא בו, הדובר הוי' בשם זאת שעושה האדון, פעולות הם "שכל 171ופעולותיו

הוי'"; בשם נקרא אזי מלמעלה שליח שהוא מלאך

בשביל גשמים של מפתח ביקש הנביא שאליהו כיון daehdאבל jtid במשך גשמים ירידת למנוע ,
היא שידו באופן היתה אליהו של בידו גשמים של מפתח שהחזקת לומר אפשר אי – שנים ciשלש

oec`d"הרעות תצא לא עליון ש"מפי מפני הטוב, היפך של פעולה להיות יכולה היתה לא שאז ו"אין 172, ,
הרעה" על שמו מייחד שהחזקת173הקב"ה ועכצ"ל, בתור, היתה אליהו ביד גשמים של cinlzמפתח

בתור  שנים, שלש במשך גשמים ירדו שלא להשתדל לו הי' שלכן הרב, כבוד על לשמור שצריך ֿתלמיד
ע"ז. חטא על עונש

אינו  הרב שהרי ואב, בן כמו אפילו זה ואין – הרב ממציאות בפ"ע מציאות הוא ש"תלמיד" וכיון
התלמיד, של והכחות החושים את ומפתח מעבד רק אלא התלמיד, מהות את אויף") ניט מאכט ("ער ַיוצר

העולם  וכמאמר לכן, מקודם כבר להיות מוכרחת התלמיד של מהותו ניט 174אבל מען קען קאּפ ַָ"א
בתור הרי, – ביד cinlzארויפשטעלן" שתים ש"יאמרו כיון אחד, ממפתח יותר להחזיק יכול הי' לא ַ

הרב". ביד ואחת תלמיד

של ענינים אחרים, ענינים עשה הנביא שאליהו בשעה ומצב daehמשא"כ במעמד להיותו הרי, –
להיות  יכולים האדון, מציאות היא מציאותו שכל פשוט" ו"עבד נאמן" "עבד של עבודה היא שעבודתו

המפתחות. ג' כל בידו

.‡Ó:לעניננו בנוגע ועד"ז

דמשה  אתפשטותא הנביאים, עבדיו ע"י דברו שגילה הקב"ה של השליחות את לקיים יוצאים כאשר
ע"פ  עניניו כל ולהשלים למלא ורוצים אדמו"ר, מו"ח כ"ק דורנו, ונשיא מנהיג ע"י ודרא, דרא שבכל
והסתרים, העלמות שום ואין לכך, הדרושים הענינים וכל הכחות כל שישנם הרבי מבטיח – רצונו

ברשותם. המפתחות שלש גם ישנם המפתחות, בשלש צורך כשיש וכאמור,

הגמרא  לשון זה על להמליץ מתמסכן":175ויש בבנין העוסק "כל

"ועשו  המקדש", ד"בית ה"בנין" לבנות כולנו את שהעמיד אדמו"ר, מו"ח כ"ק הוא – בבנין" "העוסק
מקדש" בתוכם"176לי "ושכנתי השכינה, השראת תהי' שבו כדי ("עיקר 176, שכינה" "עיקר להשראת ועד ,

היתה" בתחתונים בהמאמ 177שכינה כמשנ"ת ב"ה.178ר ), א"ס ועצמות מהות על קאי שכינה" ש"עיקר

בהבנין שמשקיע מפני הוא בזה הפשוט שהפירוש – eizegkו"מתמסכן" lk שנשאר זמן כל ובמילא, ,
אליו, המקושרים לכל לנו, נתן שהרבי היינו, – "מתמסכן" עליו לומר אפשר אי מנוצל, שלא כח איזה
"יתיר  בזה ניתוסף ההסתלקות) (לאחרי ועכשיו דין, בעלמא חיותו בחיים לו שהיו הכחות כל את

למלא 12מבחיוהי" יכולים שבודאי כך, המפתחות, שלש אפילו שישנם כאמור, כלל, הגבלות שום ואין ,
דין. בעלמא הענינים כל ולהשלים

יוציאנו  שהרבי – ממש בימינו במהרה המשיח פני גילוי לקבלת וההכנה ההקדמה תהי' זו ועבודה
ממש. בימינו במהרה ואמיתית, שלימה לגאולה ויוליכנו מהגלות,
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רע"א.171) קנט, בתניא
לח.172) ג, איכה
ו.173) פ"ג, ב"ר
תרס"ו 174) המשך ג. ע' תרנ"ט סה"מ א. ג, בדרמ"צ הובא

ובכ"מ. קעג. ע'
מוהריי"צ 175) אדמו"ר אג"ק גם וראה וש"נ. א. סג, יבמות

ואילך. שפה ס"ע ח"ב
ח.176) כה, תרומה
וש"נ.177) ז. פי"ט, ב"ר
(תו"178) פ"א שבט דיו"ד לגני באתי 193ד"ה ע' ח"ב מ

רסג). ע' שבט סה"מ תו"מ ואילך.
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.·Ó[:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות סיום [לקראת

אהדדי" מדכרי ש"רבים ואף מעריב, תפלת התפללו לא להתחיל 179עדיין ויש מתאחרת, השעה הרי ,
בסידור  כמובא השחר, עלות של הזמן מהתחלת ההתוועדות.180לחשוש את לסיים יש ובמילא, ,

להתוועדות  עד הפסקה עושים אלא התוועדות, מסיימים שלא פעם אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק –
.181הבאה 

בשמחה  "כי ינגנו ואח"כ אחרונה, ברכה יברכו ואח"כ שירצו, אלה לכל "לחיים" עכשיו אתן ולכן,
מעריב. יתפללו ואח"כ תצאו",

בידו  הראה שליט"א אדמו"ר (כ"ק השני מצד ויצאו זה מצד יגשו – "לחיים" ליקח שירצו אלה כל
להדחף. יצטרכו ולא כולם, עבור המשקה יספיק ומסתמא לקבל, כולם יוכלו וכך אחד, אחד ויגשו הק'),

דוחקא" דכלה ש"אגרא אמנם מצינו את 182– המשמשים "כעבדים להיות צריכה שהעבודה כיון אבל, ,
פרס" לקבל מנת על שלא ידחפו.94הרב ולא דכלה", "אגרא פחות קצת יהי' במילא, ,

א  ולכמה [כ"ק המשפחה, עבור גם ב"פ, נתן ולכו"כ שיחיו, הנאספים לכל משקה חילק שליט"א דמו"ר
ומהם: פרטיים, ענינים גם ודיבר ברכות, ריבוי נתן וכן מזונות, גם נתן

אחיך. – א' ושבת אתה, – א' שבת ואחיך, אתה ברבים, דא"ח לחזור עליך אמר: לא'

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר כפי לעשות עליך – בכך להתרגל שבחיי 183וכדי מהר"ש, אדמו"ר אודות
פלוני  חסיד וזה הרד"צ , זה ואומר, כסאות, מעמיד שהי' לאחרי הרשב"ץ, לפני המאמר חוזר הי' הצ"צ
צריך  אתה לא שכן, . . "הרשב"ץ". לפני לא אבל דא"ח, ותחזור כסאות תעמיד אתה: גם תעשה וכך כו'.
כבר  תוכל שלאח"ז ובשבת הכסאות; לפני רק תחזור אלא . . ממך. לשמוע ירצה הוא ולא לפניו, לחזור

הקהל. לפני לחזור

בדיבור  עצמך את לבטא עדיין יכול אינך ובאם הסביבה. על לפעול צריך שאתה לדעת עליך אמר: לא'
אדנ"ע  כ"ק של החסידים מגדולי א' מתבטא שהי' כפי – להכריז עליך הסברה, של (בנוגע 184באופן

" – לאשורו) מבינו הי' שלא oiprלענין xrc fi` ief` ief`.[...!" ©©

הדיוט  ברכת תהא "אל באמרו – ברכה משמו לו שימסור אמר, מקלויזנבורג, האדמו"ר מתלמידי לא'
בעיניך" אור"185קלה ותורה מצוה ב"נר שיאירו תלמידים להעמיד השי"ת שיברכהו ו"מאור"186–

.187שבתורה 

בירושלמי  שאיתא לו, שימסור ואמר חותנו, עבור מזונות נתן מלקט 188לא' הוה . . יוחנן ש"ר'
מבנ"י. אלפים כמה בה שהשתתפו חגיגה שזוהי בנדו"ד, ובפרט מצוה, מסעודת – שיריים – פירורין"
(בשאלו  "בסוד" זה שיהי' באמרו, ברלין, חיים ר' ישיבת ראש מתלמידי א' עבור מזונות לו נתן וכן
בחינוך  ברכתו לו וימסור . . מזה. ישכח בעצמו הוא גם הנה שאח"כ ובאופן סוד"), "בעל הוא אם אותו

תלמידיו. וגידול
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"רשימות"179) וראה ע"ב. ריש קמז, שבת – חז"ל לשון
שם. 10 ובהערה ואילך 119 ס"ע תש"א סה"ש .13 ע' נז חבורת

וש"נ.
העומר.180) ספירת לפני
(181.173 ע' ח"א תו"מ גם ראה
ב.182) ו, ברכות

(183.195 ע' תרצ"ז סה"ש .29 ע' ה חוברת "רשימות" ראה
קנה.184) ע' ריש ח"ה אג"ק גם וראה .13 ע' תש"ו סה"ש
וש"נ.185) א. ז, ברכות
ג.186) ו, משלי
שם.187) ובקה"ע ה"ז פ"א חגיגה ירושלמי ראה
ה"ג.188) פ"ב מו"ק
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לכם  "והריקותי – הא' בפעם לנגן: וצוה ג"פ, שליט"א אדמו"ר כ"ק הפסיק המשקה חלוקת [במהלך
דודי" "קול – הב' בפעם ביער".189ברכה", "קול – הג' ובפעם ,

כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע הניגון לנגן צוה וכן ב"פ. "הבינוני" ניגון לנגן צוה ההתוועדות ָבמהלך

.‚Ó[:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר – צאתו טרם – מעריב ותפלת אחרונה, ברכה אמירת [לאחרי

בחסד 190כאשר  יהיו הענינים שכל עמו, התנה אדנ"ע, כ"ק מאביו הנשיאות קיבל אדמו"ר מו"ח כ"ק
.191וברחמים 

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

של  העבודה להחזקת בנוגע טובות בשורות מרעהו איש ושנשמע וברוחניות, בגשמיות בריא קיץ
הרבי.

להתוועדות  עד הפסקה אלא זו שאין כאמור, געזונטערהייט"), ("פארבריינגט להתוועד ַהמשיכו
הבאה.

טוב. יום גוטן ַא

•
.`"iyz'd ,fenz s"k ,qgpit 't 'b mei *c"x .c"qa

מוגה  בלתי

נאמר ‡. – מטות) פרשת בהתחלת (שנתפרשה נדרים למצות המטות 1בנוגע ראשי אל משה "וידבר :
המטות. וראשי משה נזכרו דוקא זו שבמצוה היינו, גו'", לאמר ישראל לבני

בזה  :2והענין

עשיית – הוא דנדרים הענין mibiiqeתוכן mixcb התומ"צ בקיום ותוקף חיזוק להוסיף .3בכדי
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הסמוך*,189) בחדר ל"ע, "שבעה", שישב הת' לא' וקרא
הניגון  סדר מבלבלים שהקהל באמרו, זה, ניגון לנגן שיעזור
במהלך  כן, לפני וגם – בהניגון). ישתתף שהנ"ל היתה (וכוונתו
עליו  וצוה אותו, לקרוא שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה ההתוועדות,
ובודאי  "לחיים", לו יתנו זה ובשכר המסובים, את מעט לשמש
(הרג"ד  החסידים מגדולי א' אודות וסיפר הרבנים. זאת יתירו
וראו  לנחמו אליו נכנסו וכאשר רח"ל, בתו, שנפטרה ַַמּפאהאר)
בגלל  שזהו בטוחים היו "צוטראגן", במחשבותיו, שקוע ָשיושב
ערב  מאמר איזה . . "אך!. ואמר: הפטיר לבסוף אך ַהמאורע,

שמעתי"!... מאמר") געשמאקער ַַ("א

שנג.190) ע' ח"ג באג"ק (נעתק תרצ"ג שמח"ת שיחת ראה
חשון)). כ יום" ב"היום (נעתק 9 ע' קפ חוברת "רשימות" וראה

(191) קצת ).l"endחסר
תו"ת  ישיבת (ראש פיקרסקי יצחק ישראל ר' וכו' להרה"ג (*

המרכזית). ליובאוויטש
מטות.1) ר"פ
ח"ד 2) (אג"ק זו שנה תמוז כ"ו מכתב גם ראה – לקמן בהבא

ואילך). שצז ע'
הכ"ג.3) פי"ג נדרים הל' רמב"ם מי"ג. פ"ג אבות ראה

ועוד. רג. סו"ס יו"ד טושו"ע

(*:`"hily x"enc` w"k xn` ,mila` megip zra dgpn zltz ixg`l fenz a"ia
oeikc ,(ft 'r c"pxz n"dq) dfa x`eane ,(a ,`l zekxa) "'ek epic xfb el oirxew zaya ziprza ayeid lk"y ,zaya melg ziprz iabl epivn
xyt` i` bperd onfay meyn ,epic xfb el oirxew okle ,exrv leaql xyt` i` ziprza ayeie xrhvny df dpd ,beprzd 'iga xi`n zayay

.xrvd leaql
lkay oeike .zelia` ly oipr 'idi ezgny meiay laeq epi` `lelidd lray i`ceae ,x"enc` g"en w"k ly ezgny mei `ed meid :c"ecpae

.(l"pd l"fx`n c"r) 'ek mipicd lehia lrti df dgny mei dpd ,l"gx ,zelia` ly oipr epyi z`f
.l"pd 'zd ly eia`l ± (`ty 'r c"g w"b`) ef dpy fenz b"i azkn mb d`xe
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כולה  התורה מצוות כל לגבי נדרים במצות שמצינו החידוש לבאר יש מצות 4ועפ"ז דכל שהחיוב –
גם  הוא דנדרים החיוב ואילו שנה, י"ג בגיל אלא מתחיל אינו י"ב 5לאיש"jenqdב"מופלאהתורה "בן ,

אחד" ויום שיטות 6שנה הוא7(ולכמה זה גדרים ziixe`cn`חיוב הוספת הוא נדרים מצות תוכן כי, – (
בתור dncwdeוסייגים dpkd בזמן – לאיש" הסמוך ב"מופלא זו מצוה מתחילה ולפיכך התומ"צ, לקיום

dpkdd.התורה מצוות בכל החיוב להתחלת

י"ג  בן (כשנעשה התורה מצוות בכל האדם חיוב התחלת שקודם – שבזה השכל המוסר להוסיף ויש
אשר  הנדרים), (שזהו"ע תורה שאסרה מה על ופרישות גדר דהוספת והקדמה הכנה להיות צריכה שנה)

המצוות את לקיים יוכל .irack8עי"ז

של·. לענין בנוגע ב'dtqedוהנה, מצינו – כנ"ל הנדרים ענין גם נכלל שבזה התומ"צ, קיום על
קצוות:

כמארז"ל  בלתיֿרצוי, ענין ה"ז – גיסא שנאמר 9מחד גורע, המוסיף "כל תאכלו 10: לא אלקים אמר
כו'" גירעו תוספת ומתוך הנגיעה, על הזהירם לא ("הקב"ה בו" תגעו ולא כתוצאה 11ממנו אשר ונמצא, ,(

שחוה (רח"ל)dtiqedמזה נגרם – הקב"ה) מאת עליו נצטוו (שלא עצמה מדעת zrcdאיסור ur `hg.

דבר הוא דתומ"צ) החיוב על (הוספה הנדרים שענין אופנים שיש מצינו גיסא dlrpeולאידך ievx12,
נזיר  אל הצדיק שמעון "כמותך13כדברי – בישראל"eaxiאחד .14נזירים

לידע בכדי הרי הנ"ל, קצוות ב' מצד כי, – המטות" "ראשי נדרים במצות נזכרו להוסיף iznולכן יש
המטות", ב"ראשי צורך יש – התורה מצוות אל וסייג ישראל.i`iypגדר

("וידבר רבינו משה הוראת גם להיות וצריכה – עדיין מספיק אינו זה המטות")dynוכל ראשי אל
בלשון "נתנבא משה שדוקא כיון –df חז"ל (כדרשת גו'15" משה "וידבר – פרשתנו בריש dfעה"פ

המאירה" באספקלריא נסתכל רבינו "משה גו'"), ע"פ 16הדבר נעשה נדרים מצות קיום כאשר ולפיכך, ,
יתוסף עי"ז אדרבא, אלא ח"ו, הפכי ענין מכך יצא שלא בלבד זו שלא מובטחים, משה, wefigהוראת

zenilye התומ"צ .17בקיום
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נדרים 4) מצות להצ"צ סהמ"צ קכה. ע' תק"ע סה"מ גם ראה
באו"א). נתבאר (ושם ואילך 198 ע' חכ"ח לקו"ש סע"א. מד,

וש"נ.5) ב. מו, נדה
יו"ד 6) טושו"ע רפי"א. נדרים הל' רמב"ם ב. מה, נדה משנה

רלג. ר"ס
הב"ח).7) (ובהגהות מופלא ד"ה ובפרש"י ב כט, נזיר ראה

יפליא. כי ד"ה א שם, ובפרש"י ב מו, אחרונים cereנדה ולכמה .
שם  הרמב"ם שיטת כ"ה – (31 הערה 196 ע' שם בלקו"ש (נסמנו

ואילך. 193 ע' שם לקו"ש בארוכה וראה – ה"ד. פי"א
אצל 8) הברֿמצוה לפני חודש נאמרו אלו שדברים להעיר,

) הנ"ל של ).l"endבנו
כ 9) סע"א.סנהדרין ט,

ג.10) ג, בראשית
שם.11) סנהדרין פרש"י
לקו"ש 12) בארוכה וראה | שבהערה וטושו"ע רמב"ם ראה

וש"נ. ואילך. 191 ע' חל"ג
הל'13) ריש (רמב"ם איסר" נדרי מכלל נדר היא ש"הנזירות
נזירות).

וש"נ.14) ב. ד, נזיר
מדרש 15) קנג). (פיסקא שם מספרי – פרשתנו ריש פרש"י

שם. טוב לקח
ה"ו.16) פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם וראה סע"ב. מט, יבמות
ביאור 17) להוסיף יש הנ"ל שלפי העיר, פיקרסקי הגרי"י

" שבת נר הדלקת שבמצות הדבר micwiבטעם `l"יאחר ולא
עץ  לחטא תיקון היא שבת נר שהדלקת מכיון כי – ב) כג, (שבת
מצות  לה נתנו לכך עולם של נרו כבתה שהיא ("מפני הדעת
או"ח  אדה"ז שו"ע – שקלקלה" מה שתתקן שבת  נר הדלקת
אשר  ועוד), ספי"ז. ב"ר סה"ו. פ"ב שבת מירושלמי – ס"ה סרס"ג

שחוה מכך כתוצאה נגרם זה dzrcnחטא dtiqed ציווי על
– שבת נר בהדלקת לכן, בפנים), (כנ"ל הקב"ה

את oewizשמהוה ולהקדים להוסיף אין – עה"ד לחטא
שליט"א:המצוה. אדמו"ר כ"ק ואמר

מקרא  (שנים הפרשה להעברת בנוגע גם מצינו זה מטעם
. . הציבור עם פרשיותיו אדם ישלים ש"לעולם – תרגום) ואחד

micwi `l הענין המשך – ואילך). סע"א ח, (ברכות יאחר" ולא
) ).l"endחסר
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– הק' בחדרו המל"ח, בשליחות הנוסעים להתלמידים –

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שהנהיג שנים כמה שזה לכם ידוע אחדים 1בודאי שבועות למשך יסעו שהתלמידים
התומ"צ. בקיום חיזוק ולפעול היהדות, בהפצת לעסוק מנת על עצמה) ניוֿיארק בעיר (וגם השדה ָלערי

בשביל  התלמידים ינצלוהו אחרים, אצל כנהוג הגוף, והבראת תיקון לצורך זה  זמן לנצל במקום –
והבראת  בתיקון גופא אצלם יתוסף ועי"ז ומבוגרים, ילדים בנ"י, של נשמותיהם והבראת בתיקון להתעסק

ובגשמיות. ברוחניות בריאים שיהיו וגופם, נשמתם

***

הנוגעים  דברים שני על עתה ונתעכב מעלות, כו"כ בה יש הרבי, של בשליחותו היא זו שנסיעה כיון
:2לפועל 

נאר  זאל ("מען בעצמם יקלקלו שלא רק בזה, יצליחו בודאי – הרבי של שליחותו שזוהי כיון ָָא)
כמו ה"ז המשלח, בכח הרבי, של בשליחותו כשנוסעים – מאכן"). קאליע ניט rqepאליין iaxdy דער") ַַַ

מוכשר, כלי להיות רק צריכים התלמידים בדבר. ועיכובים מניעות שיהיו שייך לא ובמילא, פארט"), ָרבי
יותר. גדולה ובהצלחה במהירות השליחות תתמלא הכלי, הכשרת שתגדל וככל

יהודים  אותם עצמם. על שנושאים האחריות גודל לידע צריך – הרבי של שליחותו שזוהי כיון ב)
ובמילא, חסידים, של דוגמאֿחי' בתור הרבי, של שלוחים בתור עליכם יסתכלו אליהם, נוסעים שהנכם

לכך. המתאים באופן להראות כדי זיך"), ("אויסֿריכטן עצמכם את לתקן אתם ֵָצריכים

מונקעס  שמואל ר' רבינו 3– של חצירו דרך מהתוועדות, בחזרתם חסידים, של קבוצה עם פעם הלך
שהורגלו  – החסידים חבריו שאלוהו החצר. שער על ונתלה הגדר על מונקעס שמואל ר' וקפץ הזקן,
שמואל  ר' להם השיב שּפיצל")? נייער א פאר דאס איז ("וואס החדש התעלול פשר מה – ַַָָלתעלוליו
מן  כן וכמו וכיו"ב. זכוכית. פיסת תלוי' זגג יד על נעל, תלוי' סנדלר יד שעל שבעולם, בנוהג מונקעס:

יד שעל iaxdהראוי ly exivgתלוי הרבי.ciqgיהי' של חצירו נמצאת שכאן שידעו כדי ...

תמים, חב"ד'ניק, ליובאוויטש, חסיד נראה שכך יחשוב אתכם שרואה מי כל בעניננו: ועד"ז
צריכים  שכך הרושם אצלו וישאר אתכם), שיתארו התוארים בשאר (וכיו"ב יראֿשמים בחורֿישיבה
וחיזוק  היהדות בהפצת לעסוק הרבי של בשליחותו שנוסעים אלה מקושרים, תמימים, חסידים, להתנהג

גדולה  אחריות שנושאים לידע צריכים ובמילא, .4התומ"צ.

של  וביכלתו בכחו – זו בשליחות אתכם ששולח זה והוא הדבר, שהנהיג זה הוא שהרבי כיון אמנם,
ידיעות  שיתקבלו אדרבה, אלא ח"ו, הכבוד היפך יהי' שלא בלבד זו שלא זו, שליחות למלא מכם אחד כל
א  ("וואס ליובאוויטש תלמידי של ממהותם התפעלות") ("גוואלדיקע ההתפעלות גודל ַַָע"ד

איז")! בחור ליובאוויטשער

***

השליחות. למילוי בנוגע ובפרט בכלל, אתכם ברך שהרבי הברכות שיקויימו אתכם מברך הנני

נסיעתכם  ותהי' געזונטערהייט"), צוריק קומט און געזונטערהייט ("פארט לשלום ותחזרו לשלום ָסעו
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ללקו"ש  בהוספות ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה (*
ע' תז. ע' ואילך. תא ס"ע ח"ד אג"ק וראה ואילך. 500 ע' חי"ח

תי.
שם.1) 19 ובהערה ואילך 191 ס"ע תש"י סה"מ ראה

(2.138 ע' ח"א תו"מ גם ראה
ואילך.3) סע"א תשסא, ח"ד לקו"ד ראה
ספ"ה.4) יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
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של ורוחניות לגשמיות בנוגע הן וברוחניות, בגשמיות `mzבהצלחה mirqep mdil`y micedid בנוגע והן ,
ורוחניות אליהם,mklyלגשמיות שנוסעים היהודים של לטובתם רק לא היא הרבי של כוונתו שהרי, ,

חז"ל  כדרשת עצמם, הנוסעים של לטובתם גם הפסוק 5אלא ה'".6על שניהם עיני "מאיר

ועד  סלה נצח הלאה, וכן בריא, חורף ולאח"ז בריא, קיץ לכם .7שיהי'

בנ"י, לאחינו גרוס") הערצליכן ("א לבבית שלום דרישת תמסרו שתבואו מקום ובכל לשלום, ַסעו
ומ  השבועות, בשלשת שעומדים שאף להם, התשובה ותמסרו חודש אלול, לחודש ולאחריו 8תקרבים ,

ה' את "עבדו אם, כי שרעקן"), ניט זיך מען ("זאל יבהלו לא מ"מ, נוראים", "dgnya"9ה"ימים ,elib ָ
.10ברעדה"

אמר  אדמו"ר מו"ח שכ"ק להם, תמסרו אחר 11וכן עומד זה ש"הנה בזמן כבר נמצאים שעכשיו
בא"12כתלנו" זה "הנה ואהבת 13, התורה, אהבת ה', אהבת ע"י לכך להתכונן וצריכים ער")... איז ָ("אט
השומעים,.14ישראל  אצל הדברים יתקבלו בודאי פנימי, בתוקף אבל, בניחותא, הדברים את כשתאמרו –

בפרט. ישראל ובאהבת בכלל, בתומ"צ חיזוק אצלם יתוסף ועי"ז

לשלום. סעו
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12

13

בסופה.5) התניא הקדמת וראה א. טז, תמורה
יג.6) כט, משלי
א.7) נד, עירובין ראה
תקפא.8) ר"ס או"ח טור ראה
לולב.9) הל' סוף רמב"ם וראה ב. ק, תהלים

(מז,10) אשיש שוש רד"ה נצבים לקו"ת וראה יא. ב, תהלים

רע"א).
(11.316 ע' תרצ"ט סה"ש ראה
ט.12) ב, שה"ש
(ב)).13) ח (פ"ב, עה"פ שהש"ר וראה ח. שם,
(14.36 הערה שם ובהנסמן 210 ע' ח"ב תו"מ גם ראה

•

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

zeqek,äìéëà øçàì,oefnd zkxa xcq lrãâðk ãçàzkxaïfä §©©£¦¨¤¨§¤¤©¨
,dpey`x dkxa `idyõøàä úkøa ãâðk ãçàådkxad `idy §¤¨§¤¤¦§©¨¨¤

,dipydãâðk ãçàåzkxa,íéìLeøé äðBa,ziyily dkxa `idy §¤¨§¤¤¥§¨©¦
ãâðk ãçàåzkxaáéènäå áBhä.ziriax dkxa `idy §¤¨§¤¤©§©¥¦

ceríäéìò eôéñBäcer ,zeqek dxyr oze` lr -äòaøàzeqek ¦£¥¤©§¨¨
,mixg`,øéòä éðfç ãâðk ãçàitl ,mdilr zcgein dkxa epwizy ¤¨§¤¤©¨¥¨¦

kxva ewqry.oii qek lr mekxae ,znd zxeawae xeaiv iãçàå§¤¨
,øéòä éñðøt ãâðk.miipr zxeawl oenn mi`ivene mixiyr eidy §¤¤©§¨¥¨¦

,Lc÷nä úéa ãâðk ãçàåepngpiy ,minegip zkxa eilr epwizy §¤¨§¤¤¥©¦§¨
.zn lrk eilr mila`zn ep`y epla`n epiipaa mewndãâðk ãçàå§¤¨§¤¤

ìàéìîb ïaøminkg e`x mpn` .oldl `xnbd zx`any itk ©¨©§¦¥
yeìéçúäjk jezne ,oii ly zeqek xyr drax` zezylïéúBL eéä ¦§¦¨¦

zeqek cer,ïéøkzLîeokleeøéæçäz` minkg,dðLBéì øácäoi`y ¦§©§¦¤¡¦©¨¨§§¨
.zeqek dxyr `l` mizey

:`xnbd zxxanéàîcbpk ezyy qekd ly dpipr dn -ïaø ©©¨
.ìàéìîb:`xnbd zx`anäL÷ únä úàöBä äúéä äðBLàøa ,àéðúc ©§¦¥§©§¨¨¦¨¨§¨¨©©¥¨¨

,Búúénî øúBé åéáBø÷ì,mixwi mikixkza ekxkl mibdep eidy oeik ¦§¨¥¦¦¨
eéäL ãòmzepwl zbyn mci oi`y miiprdpîBúBà íéçéznd z` - ©¤¨©¦¦

Bîöòa úel÷ âäðå ,ìàéìîb ïaø àaL ãò .ïéçøBáeezen mcew deiv - §¦©¤¨©¨©§¦¥§¨©©§©§
,mixwi oikixkza edekxki `lyåezena ok`éìëa eäeàéöBä §¦¦§¥

[icba-]ïzLt,milef.ïzLt éìëa àéöBäì åéøçà íòä ìk eâäðåoeike ¦§¨§¨£¨¨¨©£¨§¦¦§¥¦§¨
oax cbpk la`d ziaa sqep qek epwiz ,ef dpwz dpwzp eci lry

.l`ilnb
àðãéàäå ,àtt áø øîà,dfd onfa -øa àcøöá eléôà àîìò âeäð ¨©©¨¨§¨¦§¨¨¨§¨£¦§©§¨©

àæeæepi`y qeapw cbaa elit` ,znd z` xeawl mlerd mibdep - ¨
.cala cg` fef `l` dey

* * *
dpyna epipy(.a)el didz m`y ick ,iriaxd meia z`yp dlezay

zepn`pa dzr dpc `xnbd .oic zial mikydl lkei mileza zprh
:mileza ezy`l `vn `ly orehd lrad,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨
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המשך ביאור למס' כתובות ליום חמישי עמ' ב
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

Â‰ÈÓ¯ÈÏ ÒÁÈÙ ÔÈ· ÈÏÏÎ ¯˘˜ ˘È

רבות  פעמים כבר של 1הוסבר ההפטרות לגבי
אין  שאמנם, דנחמתא", ו"שבעא דפורענותא" "תלתא

המאורע" ולפי הזמן "לפי אלא הפרשיות" "מענין ,2הן
מדוייקים  בתורה הענינים שכל כיוון זאת, למרות אך

להפטרות שגם מובן, לפרשיות `dlביותר, גם קשר יש
בתורה. אז הנקראות

הנוכחית  ההפטרה בין גלוי קשר מוצאים ואכן,
ירמיהו..." מסופר 3"דברי נעשה 4(שבתחילתה כיצד

במדרש  נאמר פינחס: פרשת לבין לנביא), ,5ירמיהו
– נכריה" "ממשפחת שניהם באים וירמיהו שפינחס
רחב", של בניה מ"בני וירמיהו פוטיאל" מ"בת פינחס
פינחס  את ה' ייחס לכן ישראל. בהם "זלזלו" ולפיכך

הכהן  בן 6לאהרן "פינחס פרשתנו: בתחילת ככתוב ,
של  יחוסו בפסוק מפורט וכן הכהן", אהרן בן אלעזר

הכהנים..." מן חלקיהו בן ירמיהו "דברי .3ירמיהו

אחד  בפרט קיים אינו שביניהם שהקשר מובן, אך
"צריך  לפיכך ואשר בם, "זלזלו" שישראל בלבד,
עבודת  של הכללית במהות גם אלא ליחסו", הכתוב
בגלוי  מתבטא זה כללי וקשר ירמיהו, ועבודת פינחס

פרט כתוב ולפיכך זה, משותף וענין בפירוש dfבפרט
שבעלֿפה. בתורה

.·

?˙ÂÚ¯ÂÙÏ ‰¯ËÙ‰‰ ˙ÏÈÁ˙ ÔÈ· ¯˘˜‰ Â‰Ó

בין  הקשר מהו להבין, יש ההפטרה zlgzdכמוֿכן
דפורענותא": ל"תלתא ירמיהו "דברי

ההפטרה  של הראשון היותו 7בחלקה על מסופר
בטרם  לאמר אלי ה' דבר "ויהי לנביא: ירמיהו של

דברי  ועל נתתיך". לגויים נביא ידעתיך... בבטן אצרך
הקדושֿ ענה אנכי" נער כי דבר ידעתי "לא ירמיהו

על  הפקדתיך... ראה אנכי... נער תאמר "אל ברוךֿהוא

אחרֿכך  רק ולנטוע". לבנות ולנתוץ... לנתוש הגויים...
כל  "על שיבוא החורבן אודות הנבואה מוזכרת

כמובן, שבגללה, שקד", "מקל של באופן רעתם..."

דפורענותא". מ"תלתא אחת היא זאת הפטרה

היות  על ההקדמה בין יש קשר איזה להבין: וצריך

"פורענותא"? לבין לנביא ירמיהו

.‚

‰·Â˘˙· Ï‡¯˘È ˙¯ÊÁ‰ Y ÈÏÏÎ‰ ¯˘˜‰

ירמיהו  לבין פינחס בין והמשותף הכללי הקשר

הוא:

של  בתקופה שרויים ישראל בני היו שניהם בזמן

החטא  אירע פינחס בזמן ברוחניות. ביותר שפל מצב

פעור" ו"בעל מואב" "בנות היו 8של ירמיהו ובימי ,
הבעל" מצב eke',9"נביאי על ירמיהו בנבואת כמפורט ,

בתקופתו. ישראל עם

לתשובה: ישראל בני את עורר מהם אחד וכל

עלֿידי  – ופינחס מוסר, דברי באמצעות – ירמיהו

ש"ראו באופן זמרי את לחינם mlekשהרג שלא
בתשובה 10הרגם" לחזרה ישראל את הביא וזה ,11.

הפסוק  הדגשת תובן "בקנאו 12בכך פינחס אודות
קנאתי היא mkezaאת "בתוכם" המילה לכאורה כי ,"
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שם.1) ובהערות 62 ע' [המתורגם] ט' חלק לקו"ש ראה
בתחילתו.2) ירמי'
סתכ"ח.3) או"ח טור
ב)4) קא, (זבחים לזמרי שהרגו עד פנחס נתכהן לא דלמ"ד להעיר

פנחס. נתכהן איך מסופר פרשתנו בהתחלת –
רנז.5) רמז ירמי' יל"ש פי"ג*. (באבער) דר"כ פסיקתא
ג.6) פכ"א, במדב"ר ב. פב, סנהדרין בלק. ס"פ ספרי ג"כ ראה

ועוד. פרשתנו. ריש ופרש"י תנחומא
ואילך.7) ה א,
ואילך.8) א כה, בלק
עשית 9) מה ובפרש"י: בגיא", דרכך "ראי כג: שם, וראה ח. ב, ירמי'

כו'. עתה ועד פעור בית מול

פמ"ז.10) פדר"א וראה בלק. ס"פ פרש"י
אותה11) (כשקורין פינחס דפ' ההפטורה "תלתא iptlשלכן

"מענין היא ההפטורה שאז – הסיפור zeiyxtdדפורענותא" המשך היא ("
מפני  רק [לא שזה – ואילך) מו יח, (מ"א הכרמל בהר דאליהו
היא  יד) שם, י. יט, שם – גו'" לה' קנאתי ("קנא דאליהו שה"קנאות"
לתשובת  גרמה דאליהו שהקנאות לפי גם] כ"א דפינחס, הקנאות ע"ד
(שם  האלקים" הוא ה' האלקים הוא ה' ויאמרו גו' העם כל "וירא – בנ"י
(174 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש – (ובארוכה עה"פ אוה"ת וראה לט. יח,
ראה  לתושי'). כפלים התשובה, הו"ע האלקים" הוא "ה' פעמים שב'
שעשה  אליהו.. של בשמו פנחס של שמו הקב"ה חשב שם: פדר"א

כו'. תשובה יעשו שישראל
פרשתנו.12) ריש

.my l"end zexrd d`xe "'iiekp" :my (*
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המפרשים  כשאלת נרמז 13מיותרת, שבכך אלא ,
"בתוכם", אל חדרה פינחס שקנאות בני jezaבפסוק,

בתשובה,14ישראל  חזרה אצלם ועוררה ,dfe הביא
ישראל" בני על "ויכפר לישראל .15לכפרה

ענין כי די, אין בלבד בכך בני dfאך החזרת של
איננו  בתשובה, המדרגה, בשפל השרויים ישראל,
אצל  מוצאים זה דבר ולירמיהו. לפינחס דוקא מיוחד

נביאים. אצל ובמיוחד ישראל, ורועי מראשי רבים

הוא ביניהם השווה הצד eayהמיוחדote`aאלא,
md.לתשובה ישראל את עוררו

.„
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ירמיהו  לנבואת ישעיהו נבואת שבין ההבדל על
בגמרא  וישעיהו 16נאמר חורבנא.. כוליה "ירמיהו :

חורבן  אודות היא ירמיהו נבואת נחמתא". כוליה
היא  ישעיהו ונבואת הגלות, ואודות ביתֿהמקדש
גם  נרמז זה דבר והנחמה. הישועה אודות

ישועה 17בשמותיהם  מלשון – ישעיהו וירמיהו 18: ,
או  מרירות, מלשון מר, האותיות את בתוכו מכיל

חז"ל  נעשה 19כלשון שבימיו ירמיהו, שמו נקרא ולמה :
(=חורבה  אירמיאה ).20ירושלים

בין בשוני כרוך נבואותיהם בין זה zetewzdהבדל
אדמו"ר  וחמי מורי כ"ק כלשון ניבאו, הם :21שבהן

והסתר  דחיה של בזמן היה היה 22"ירמיהו וישעיהו
גילויים". של בזמן

תוכחה  דברי כוללת ישעיהו נבואת שגם למרות
בפרקים  שרואים כפי חטאיהם, על לישראל רבים

שהחמורה  עד היא 23רבים, דפורענותא" "תלתא מבין

" כך על נאמר זאת בכל ישעיהו". zngp`"חזון dilek,"
דברי  באמצעות ולתשובה לתיקון הביאה תוכחתו כי

אודות הנבואות – ("גילויים") dle`bd24"נחמתא"

ישראל. של תשובתם עלֿידי שתבוא

של  באופן ישראל את עורר ירמיהו זאת, לעומת
אם  שיבוא החורבן על סיפור עלֿידי והסתר, דחיה

בתשובה. יחזרו לא ישראל

פינחס, גם כי לפינחס, ירמיהו בין הקשר וזהו
"דחיה  של באופן ישראל על לכפרה הביא כירמיהו,

להלן. כמוסבר "גילויים", של באופן ולא והסתר",

.‰
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שמפני  ה', דברי על ההסבר עלֿידי יובנו הדברים
את  בקנאו ישראל בני מעל חמתי את "השיב שפינחס
יתן  בקנאתי", ישראל בני את כליתי ולא בתוכם קנאתי
ולזרעו  לו והיתה שלום. "בריתי של השכר את ה' לו

עולם...". כהונת ברית אחריו

השכר  לקבלת העיקרית שהסיבה נראה, הפסוק מן
חמתי  את "השיב שפינחס היא, שלום" "בריתי של
ישראל...". בני את כליתי ולא ישראל... בני מעל
המספר  צדדי פרט הוא בתוכם" קנאתי את ו"בקנאו

zervn`a."...חמתי את "השיב מה

בני  מעל חמתי את "השיב של הענין את מובן: ולא
מוצאים  בקנאתי" ישראל בני את כליתי ולא ישראל...

אלא אחת, פעם רק ולא רבינו, משה אצל xtqnגם
בתורה 25פעמים  כמסופר של 26, במעשהו החידוש מהו .

שדוקא "בריתיelפינחס, של שכר כך על שלום"?ניתן

של  השכר ניתן שלא די לא משה, אצל ועוד:
אנו  להיפך, כיֿאם אחריו", ולזרעו לו שלום.. "בריתי
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א.13) רלז, פרשתנו זהר ועוד. אוה"ח אלשיך
כו'.14) קהל בתוך ברבים, ש"ש דקידש הנ"ל, מפרשים ראה
יג.15) פסוק
ב.16) יד, ב"ב
נביאין 17) דתרין שמהן דא ועל סע"ב): (קעט, תצוה ר"פ זהר ראה

עיי"ש. כו', גרים דשמא בגין אלין..
גרים 18) שמא ישעי' שם: וזהר א. מט, ישעי' ומצו"ד פרש"י

דישעי' בפנים, לקמן שהובאה אדמו"ר מו"ח כ"ק שיחת וראה לפורקנא.
נ"ך  אוה"ת .28 (ע' לאיכה הצ"צ [וברשימות נהורין" שע"ה י"ה, "ישע

ס"ג: ובאגה"ק כו'"], ה' וישע מלשון "ישעי' א'נט) ר"ע ב' dreyiכרך
ה'. וישע מלשון הוא

נעשה 19) שבימיו שם: ויל"ש דר"כ ובפסיקתא בתחילתו. קה"ר
מו"ח  כ"ק בשיחת [הובא י"ה ירם* ירמי' לפנ"ז: ושם אירימון. ביהמ"ק

שם]. אדמו"ר

שם.20) לקה"ר מ"כ
(21.(140 ר"ע תש"ג (סה"ש תש"ג תמוז י"ג שיחת
מתנבא 22) הי' "ירמי' רסב) רמז ירמי' (יל"ש ממרז"ל להעיר
miweeya."
התענית.23) ליום וסמוכה אב משנכנס תמיד – לזמנה מתאים
(24– ישועה אינם שלכאורה ישעי' שבנבואת הענינים דגם ולהעיר

גבורות במשפט ewzennzהם ציון רד"ה ראה – ובארוכה ישעי'. ע' (קה"י
הלשון  בפשטות מתורץ ועפ"ז קנא)). ע' ח"א מלוקט (סה"מ תשל"ה

"'ilek ועפ"ז דוקא. לאו נחמתא כולי' שם: ב"ב בחדא"ג (אבל נחמתא"
דפורענותא). מג' היא ישעי' דחזון הא בפשטות מתורץ

א.25) רכ, פרשתנו זהר ראה
יא,26) בהעלותך – במתאוננים ואילך. יא לב, תשא – העגל בחטא

ד. טז, קורח פרש"י וראה ואילך. יג יד, שלח – במרגלים ב.

.my l"end zexrd d`xe ."mx" :my `zwiqta (*
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זה, מסוג שכר ממנו מונע שהקדושֿברוךֿהוא מוצאים
חז"ל  שמסבירים מאוחר 27כפי בפרשתנו המסופר את

על 28יותר  איש ה'... "יפקוד ה' מאת משה שבבקשת ,
לא  לכך כבודי". את בני "שיירשו התכוון הוא העדה"
– נון..." בן יהושע את לך "קח אמר והוא ה', הסכים

אחריו". "לזרעו עברה לא משה גדולת

.Â
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פינחס. לעבודת משה עבודת בין הבדלים ישנם
ומהם:

באמצעות חמתי" את "השיב משה לה',ezlitzא)
מישראל הוסרה שהגזירה לכך הביאה .dlrnlnאשר

עלֿידי גרם פינחס קנאתי"ezcearואילו את "בקנאו ,
"קנאתי כמודגש לכךmkezaובמיוחד "l`xyiy יחזרו

ישראל".zervn`aeבתשובה, בני על "ויכפר זאת

נפש  מסירות לכדי עד ישראל, למען ביקש משה 23ב)

כתבת" אשר מספרך נא מחני אין "ואם מסירות 29– –
מצד מסירות dnypd30נפש היתה פינחס אצל ואילו .

העמדת כפשוטה, כדברי sebdנפש ממשית. בסכנה
בנס.31חז"ל  ניצל והוא להרגו רצו שמעון ששבט ,

מסי  מוצאים אין משה שאצל שהעובדה, רותֿמובן,
לו  חסרה שהיתה מכך נובעת אינה הגוף, של נפש
מסירותֿנפש  דרושה היתה לו ח"ו. לכך המוכנות
אלא, משה, אצל קיימת בודאי היתה היא במעשה,

היתה בכך משה.ezcearשלא של

.Ê
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משה  עבודת בין להבדל הכללי לעבודת 32ההסבר
הוא:33פינחס 

אור, גילוי – למטה" "מלמעלה היתה משה עבודת
– למעלה" "מלמטה היתה פינחס עבודת jekifואילו

"למעלה". והעלאתו ה"מטה"

קבל  "משה – משה של העיקרי ענינו היה לפיכך
ומסרה" מסיני תורה למטה) לתלמידיו,34(מלמעלה

ענינים  מונעת התורה והרי לישראל, התורה לימוד
"תורה של באופן חושך:xe`"35לאֿרצויים, הדוחה ,

החושך  דחיית על משפיע שבתורה האלקי האור
וממילא" פינחס 36"מאליו ואילו למטה. מלמעלה ,

– לתשובה ישראל בני את עבודתו באמצעות עורר
לה'. והתקרבות והתעלות החושך שבירת

עבודתם לגבי גם היתה zinvrdכך משה עבודת :
הנשמה  כאשר 37מצד הגוף: מצד – פינחס ועבודת ,

בעיקר  נוגעת היא אור, גילוי של באופן היא העבודה
גם  חודרת איננה אך ל"גילויים", כלי שהיא לנשמה,

ל"מטה" על 38לגוף, גם משפיע הנשמה גילוי אמנם, .
נעשה שהגוף באופן זה אין אך envrהגוף, cvn לכלי

הנשמה. לאור

מצד  בעיקר היא למעלה מלמטה העבודה ואילו
ה" זיכוך עם עבודה – והעלאתו.dhnהגוף "

חז"ל  כמאמר לאליהו, פינחס בין הקשר גם 39זהו

היתה  אליהו עבודת גם כי אליהו", הוא "פינחס
כידוע  למעלה, (בגימטריא 35מלמטה אליהו שעבודת ,

=ההשפעה  ב"ן (שם הגוף וזיכוך בירור היא נב)
הגוף  בתוך הפועלת ביותר, הנמוכה בדרגה האלקית

ב"ן). בגימטריא: "בהמה" הבהמית. והנפש

משה  עבודת בין הנ"ל ההבדלים לשני ההסבר זהו
פינחס: לעבודת

לכך, בתפילתו הביא משה edÎjexaÎyecwdy`א)
למטה, שמלמעלה בדרך מישראל, הגזירה את יסיר

עבודתו באמצעות השפיע פינחס ישראל zaeyzeואילו
למעלה. שמלמטה בדרך –

מצד מסירותֿנפש היתה משה אצל ,dnypdב)
מצד מסירותֿנפש – פינחס כתוב sebdואצל לפיכך .

חטאם 40בזוהר  כי ואביהו, נדב חטא את תיקן שפינחס ,
ללא  לאלקות, נשמתם לכליון הגיעו שהם בכך היה
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(ושם:27) עה"פ פרש"י יד. פכ"א במדב"ר יא. פרשתנו תנחומא
גדולתי).
ואילך.28) טז כז,
לב.29) לב, תשא
אבל 30) – משה ויחל עה"פ ועוד) א. לב, (ברכות מדרז"ל להעיר

שאי"ז דגוף.t"pqnמובן
ב.31) פב, סנהדרין בלק. ס"פ ותנחומא ספרי ראה
"נתמלא32) וגם הוא" "טוב כשנולד תיכף משה מצ"ע: ziadוגם

לא  – פנחס עה"פ: אוה"ת וראה א) יב, סוטה ב. ב, (שמות  אורה" כולו
ב). קא, (זבחים לזמרי שהרגו עד נתכהן

(בהמשך 33) תרע"ה פינחס גו' וידבר סד"ה ראה – לקמן בהבא

ב'). חלק תער"ב
בתחילתה.34) אבות
כג.35) ו, משלי
פי"ב.36) תניא – אדה"ז לשון
קנח 37) ס"ע תרס"ו המשך :(33 בהערה הנסמן על (נוסף ראה

ועוד. תש"ח. וה"ס ד"ה תקנח. ע' ואילך.
ועוד.38) ד. ב, ויקרא לקו"ת ראה
[המתורגם]39) ח"ח .8 הערה 52 ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש נסמן

שם. תער"ב המשך וראה .59 הערה 174 ע'
א.40) ריז, פרשתנו
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קיים" וגוף נשמה "שריפת – גופם ,41"שיתוף"
מצד  שהיתה פינחס, של מסירותֿהנפש ובאמצעות

sebd חטאם .42תוקן

.Á
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הוא: העבודה סוגי שני תוצאות בין ההבדל

מצד למטה, מלמעלה היא העבודה ielibכאשר
אך  האור, בגילוי וחדור ה"מטה" מואר אמנם אור,
הגילוי  שכאשר מובן, הזדכך, לא עצמו שהוא כיוון

הקודם. במצבו ה"מטה" נשאר פוסק,

לישראל  גרם אמנם תורה שמתן רואים, אנו לפיכך
זוהמתן"מצב "פסקה התאפשר 43של זאת, למרות אך ,

"חזרה  שבאמצעותו העגל, חטא מכן לאחר גם
.44זוהמתן"

ה"מטה" למעלה, מלמטה היא העבודה כאשר אך
לפיכך, ברֿקיום. ענין וזהו ומתעלה, מזדכך עצמו
חדֿפעמית, היתה לא פינחס עלֿידי שנגרמה הכפרה

"נמשך" וענין תמידית, נשארה ב"ספרי"45אלא ככתוב
לא  עכשיו "שעד – ישראל" בני על "ויכפר הפסוק על

המתים" שיחיו עד ומכפר עומד אלא .46זז

ולזרעו  לו שלום.. "בריתי שהשכר לכך ההסבר זהו
את  "השיב הוא כי לפינחס, דוקא ניתן אחריו"
שכרו  גם ולכן הפסק, ללא מתמיד, באופן חמתי..."
"לו  נמשך שלום" ש"בריתי מדה, כנגד מדה הוא

הפסק  ללא אחריו" .47ולזרעו

.Ë

Â‰ÈÓ¯ÈÏ ÒÁÈÙ ÔÈ· ¯˘˜Ï ¯·Ò‰‰

פינחס  בין הקשר גם יובן לעיל האמור כל לפי
ישעיהו  בין ההבדל על ד' בסעיף כמדובר לירמיהו:
והסתר, דחיה של בזמן היה ש"ירמיהו לירמיהו,
בין  להבדל הגורם זהו גילויים", של בזמן היה וישעיהו
למעלה. מלמטה עבודה לבין למטה מלמעלה עבודה

("גילויים") אור גילוי היא למטה מלמעלה העבודה
בית  בתקופת עבודה זוהי כללי ובאופן הנשמה, מצד
גלוי. הוא האלקי האור כאשר ("נחמתא"), המקדש
ה"מטה" עם עבודה היא למעלה מלמטה העבודה
האדם  אצל והסתר". "דחיה יש שבו ב"מקום" עצמו,
הנפש  הגוף, ועידון "זיכוך" לבירור, עבודה זוהי כפרט
זוהי  כללי באופן בעולם. האדם של וחלקו הבהמית,
להיות  לא ("חורבנא"), הגלות בתקופת עבודה
עד  הגלות, חושך של והנסיונות הקשיים מן מושפעים

יאיר" כיום "ולילה – לאור עצמו החושך .48להפיכת

שניהם  באו וירמיהו שפינחס לכך ההסבר זהו
כאמור  ישראל, בם "זלזלו" ולפיכך נכריה", "ממשפחת
המשותפת  הנקודה מתבטאת בכך א': בסעיף
עצמם  לגבי הן למעלה, מלמטה של באופן שבעבודתם
("משפחת  שלהם עצמי ה"מטה" והעלאת "בירור –

בעולם  לסביבתם בנוגע והן שבלי 49נכריה"), ,
את  עוררו הם ישראל, בני מצד ב"זלזול" להתחשב

לתשובה: עצמם ישראל

אל  רק האור מגיע למטה מלמעלה בהמשכה
הוא  ה"מטה" אם אך לאור, מנוגד שאיננו כזה, "מטה"

שהוא עד כלֿכך, האור cbepnירוד יכול לא לאור,
אותו). "שובר" האור כן אם (אלא לשם להגיע

מזככים  כאשר למעלה, מלמטה בהעלאה ואילו
כזה, "מטה" גם "מבררים" עצמו, ה'מטה' את ומעלים

חושך גם בקדושה, לאור.dfkה"מזלזל" הופכים

.È
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היא: למעשה לעבודה מכך הנלמדת ההוראה

ותפילה  תורה – הנשמה בעניני המתעסקים יש
ה"מטה", עם לעבודה מתמסרים הם אין אך וכדומה,

הגוף. עניני תוך אל הקדושה החדרת

דואגים  הם עצמם אצל יותר: כללי באופן גם כך
לעניני  גם אלא הנשמה, לעניני רק לא הענינים, לכל
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וש"נ.41) א נב, סנהדרין
אחרי 42) אוה"ת :(33 הערה דלעיל תער"ב להמשך (נוסף בכ"ז ראה

תרע"ג  תרכ"ט, דשנות פינחס גו' וידבר ד"ה ואילך). תקמט ע' ב' (כרך
א'). חלק תער"ב (בהמשך

ב.43) קצג, זח"ב ב. נב, זח"א רע"א. קמו, שבת
ואילך.44) תתקל ע' ח"ב תער"ב המשך ספל"ו. תניא וראה שם. זהר
צפע"נ 45) גם וראה פרשתנו. ריש עה"ת צפע"נ – הרגצובי לשון

ב. פב, לסנהדרין
לעולם.46) והולכת מכפרת שתהא זו כפרה וראוי' שם: ובסנהדרין

בצפע"נ  וצויין הובא שלא (וצע"ק א יד, סוטה מפני תוד"ה ועיין

של "קברו – דשם להעיר אבל ע'dynשם). לעיל ממשנ"ת ולהעיר  ."
דאיגרתא  "קריינא שאמר משה של בכחו היתה דפינחס שמסנ"פ 317

כו'".
הו"ע 47) שלום" ד"בריתי ,(33 הערה (דלעיל תער"ב המשך ראה

שלומי henz"ברית `l."
אורֿביחס 48) ע' ח"ב הערכיםֿחב"ד ס' וראה יב. קלט, תהלים

תקצוֿז) (ע' א'שמה.p"yeלחושך אישו. ע' ח"ג תער"ב המשך .
שם 49) דר"כ (מפסיקתא  ירמי' ריש מפרש"י רמז להעיר ירמי ' יל"ש .

עובדוהי  דמקלקלן כו' ולוכח כו' עובדוהי דתקנן קלקלתא בר ליתי רנו):
כו'.
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בד' נשארים הם אך בעולם, לחלקם ואפילו הגוף,
וב"חוץ".mdlyאמותיהם בזולת עוסקים הם ואין ,

ברֿקיום. תמיד אינו כזה עבודה שסוג לדעת יש
שרוי  הוא הנשמה, בעניני עוסק הוא כאשר אמנם,
אחרֿכך  לעסוק עליו כאשר אך ביותר, נעלה בדרגה
מעלה  הוא שאין בלבד זו לא הרי העולם, בעניני

אותו. מורידים הם ר"ל, להיפך, אלא אותם,

כאשר  הכלליים: וה"חוץ" ה"מטה" לגבי גם וכך
הוא  אם אך מושלם, הוא הרי אמותיו, בד' שרוי הוא
ה"חוץ", עם העולם, עם להתעסק שעליו למצב נקלע

לדרדורו. ח"ו, לגרום, ה"חוץ" עלול

העבודה  עם ביחד לעסוק, היהודי נדרש לפיכך
ה"חוץ" עם ואף ב"חוץ", גם הנשמה, בעניני הפנימית
של  למעיינות לכלי יהפוך הוא שגם ביותר, התחתון

ומצוות. תורה

המצרים": ל"בין הנ"ל הענין בין הקשר זהו
שהם  כדי לגלות, ישראל את שלח הקדושֿברוךֿהוא
של  באופן אותם שיהפכו עד הגלות, עניני את "יבררו"

לאור). חושך (=הפיכת לנהורא" חשוכא "אתהפכא

.‡È
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הכל, למרות יוכל הוא כיצד לטעון: יהודי יכול אך
והסתר"? "דחיה של כלֿכך אפילה תקופה לעבור
החושך  מן להיבהל לא ממנו נדרש כאשר במיוחד,
לזמן  המצרים" "בין את להפוך להיפך, אלא וההעלם,

ושמחה  ששון ?!50של

השבת של ההפטרה עונה כך "בין dpey`xdעל של
את dnicwneהמצרים", הפורענות, של הסיפור לפני

eqegi ירמיהו של דרכו "בן 51ותחילת ונבואתו: ,
מן חששותיו mipdkdחלקיהו על מספרת ואחרֿכך ,"...

הקדושֿ של תשובתו ועל לגויים", "נביא מלהיות
– אני..." אתך כי מפניהם תירא "אל כך על ברוךֿהוא
הכחות  כל את לו ונותן עמו שהקדושֿברוךֿהוא
ה"גויים" על ולהשפיע לשנות כדי הדרושים

וה"ממלכות".

בהסתר  להתחשב שבלי כפרט, אחד כל אצל גם כך

הדרושים  הכוחות כל לו ניתנים הגלות, שבזמן הגדול
לאור. ההסתר את לשנות כדי

.·È
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גלות  "בחינת היא למטה הנשמה שירידת ידוע,
גם 52ממש" הדברים קיימים לעיל האמור לכל ובדומה ,

האדם  זה – קטן" ב"עולם כפרט, אחד כל :53אצל

– דפורענותא" ל"תלתא יורדת הנשמה כאשר
בעולם  כאשר עשיה, יצירה, בריאה, העולמות לשלושת

רע  של מציאות יש כבר הנשמה 54הבריאה מתחילה ,
בתוך  בעבודה תפקידה למלא תוכל כיצד לחשוש,

בעולם. הגלות

בהפטרה  ירידתה, בתחילת מיד לנשמה אומרים
אצרך  "בטרם – דפורענותא" "תלתא של הראשונה
נביא  הקדשתיך מרחם תצא ובטרם ידעתיך בבטן
להיות  משליחותך להיבהל לך אל נתתיך": לגויים

בקרבך",miiebl"נביא אשר ה"גוי זיכוך עבודת – "
כי: בעולם, וחלקך הבהמית, הנפש הגוף,

" `jxv(א) mxha נשמה לך יש – ידעתיך" בבטן
ממש  ממעל אלוקה חלק ששורשה55קדושה ,dlrp

") הירידה ממקור (ב)56אצרך mxhaיותר ידעתיך"). ...
לך vz`"בטרם שיש די לא – הקדשתיך" מרחם

"במעי  אותך מכינים "הקדשתיך": אלא קדושה, נשמה
כולה" התורה כל אותו "מלמדין .57אמו",

כל  ו"משכחו מלאך בא הלידה בשעת אמנם,
כולה" אך 55התורה בגלוי, רק הוא זה כל אך ;

בהימצאו  שגם לו, מאפשר וזה הכל, נשאר בפנימיות
שלמד  כפי תורה, ללמוד יוכל הוא הזה, בעולם למטה,

אמו" .58"במעי

אנכי": נער כי דבר ידעתי "לא הנשמה טוענת
אך כולה", התורה "כל לו יש בפנימיותו ielbaאמנם,

יש  בפנימיותו, הנשמה, עניני לגבי ולכן אנכי", "נער
וללמוד  העולם, מן להיבהל שלא פנימיים כוחות די לו

"נביא היותו לגבי אך וכו', –miieblתורה ("דבר") "
"נער  רק הרי בעולם, וחלקו הבהמית, נפשו גופו, שינוי

אנכי".
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(50.253 ע' ח"ט בלקו"ש הנסמן ראה
השיחה.51) בתחילת כנ"ל – דפינחס היחוס ועד"ז
א).52) (מח, פל"ז תניא
ועוד.53) ב). (ק, תס"ט תקו"ז ג. פקודי תנחומא
סע"ג).54) ג, במדבר (לקו"ת רע" יגורך "לא באצילות כי
רפ"ב.55) תניא

עד56) (וימלך): שמעו פי' פס"ר iz`xaראה `ly'כו העולם את
העולם. נברא שלא עד אלא טרם ואין בבטן אצרך בטרם

ב.57) ל, נדה
ע'58) ח"ה [המתורגם] לקו"ש – בארוכה וראה א. מד, שלח לקו"ת

ואילך. 13
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נער  תאמר "אל הקדושֿברוךֿהוא לו עונה כך על
מפניהם  תירא אל תלך... אשלחך אשר כל על כי אנכי

`ipכי jz` אלוקה חלק יש שליהודי בכך די אין :"...
אמו" ש"במעי מכך הנובעים והכוחות ממש, ממעל

גם אלא כולה", התורה "כל את ,`jkÎxgלימדוהו
לו  ניתנים הגלות, ובתקופת בגוף, הנשמה כאשר

בהימצאו אני") ("אתך מלמעלה כדי dhnlהכוחות ,
אשלחך", אשר כל "על השליחות את למלא שיוכל
הן  קוים: בשני וזאת ו"ממלכות". "גויים", על להשפיע
והן  ולהרוס", ולהאביד ולנתוץ "לנתוש – מרע" ב"סור

ולנטוע". "לבנות – טוב" ב"ועשה

פן  מפניהם תחת "אל אותו מזהירים יתרֿעלֿכן,

לפניהם" להסתפק 59אחתך שתוכל לחשוב לך אל :
ועם  הצלתי, נפשי את אני – בלבד עצמך את בהצילך
לו, אומרים אנכי". "נער בטענך תתעסק, לא ה"עולם"
הזה  בעולם בהמית ונפש בגוף נמצא שאתה שכיוון

נוגע העולם של מצבו הרי תיזהר jlהגשמי, אם ,
תחשוש  אל תחת", "אל הרי לפניהם", מ"אחתך

יתברך. לו לדירה העולם מהפיכת

רבה  במהירות נזכה זה, באופן העבודה באמצעות
ביאת  של הבשורה את יבשר אליהו" הוא ש"פינחס

והשלימה  האמיתית בגאולה שיגאלנו .60המשיח,

(`"kyz qgpit t"y zgiyn)
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יז.59) א, ירמי'
(ס"ח)60) לעיל ועפמשנ"ת גלות. אחרי' שאין נצחית גאולה שתהי'

שע"י ממצרים הגאולה (משא"כ דוקא לאליהו השייכות –dynמובנת
שם). כנ"ל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zeaezk(ycew zay meil)

,zexita iteie dpcréLîîeC.ux`d on zexitd z` `iven -øîà ©§¦¨©
àø÷ éàî ,àéîìL øa øîéé áø àîéúéàå ,ìàòîLé éaø øa àáø- ¨¨©©¦¦§¨¥§¦¥¨©¥©©¤¤§¨©§¨

xn`py ,xhnay el` zelrn weqta efnxp okid(`i dq mildz)

'äeø äéîìz',mina dexe rayd l`xyi ux`a dyixgnd zexey - §¨¤¨©¥
'äéãeãb úçð'micecbd l` dyixgnd zexeyn mind ecxiy - ©¥§¤¨

,minlzd z` eexi myne minlzd oiay mivixgdeíéáéáøa'¦§¦¦
'äpââîzux`d jk ici lre dznc` dexze dwyz minyb ithpa - §Ÿ§¤¨

,zlacfn'Cøáz dçîö'epiide ,mignvd ekxazi xhnd ici lre - ¦§¨§¨¥
.ux`d on e`vie ekynzie epcrzi zexitdy

* * *
dyxc `xnbd d`ian ,xhnd zelrn da exkfedy ef dyxc ab`
:'gafn' zeize`d oewixhepn zyxcp ef dyxce ,gafnd zelrn lr

çaæî ,øæòìà éaø øîà`edy ,zelrn dnk ea yiçéfîxiqn - ¨©©¦¤§¨¨¦§¥©¥¦©
,[zepeerd z` xiqn `edy `xnbd dpiade]ïéæîe,mlerd z` ¥¦

,mlerl dkxa d`a oefndn mi`ay zepaxwd zekfayáaçîz` §©¥
e ,minyay mdia`l l`xyiøtëî:`xnbd dywn .mdizepeer lr §©¥
,'çéfî' eðééä 'øtëî' eðééämdl zg` zernyn mdipy `ld ©§§©¥©§¥¦©

gifny dpeekd oi` :`xnbd zx`an .zepeerd lr xtkn gafndy
`l` ,zepeerd z`çéfî[xiqn-]úBøéæb,l`xyi mr lrn zerx ¥¦©§¥

øtëîextkny epiid.úBðBò §©¥£

* * *
jxca d`zcba `pg ax ly enyn ztqep `xnin `xnbd d`ian

:eféøîz ,äàúãâa àðç áø øîàå,zelrn dnk oda yi ,mixnz - §¨©©¨¨©§¨¨¨©§¥
ïðçLî,sebd z` zenngn -ïòaNî,zeriayn -ìLîïìL- §©£¨©§§¨§©§§¨

,leylyle miirnd oeitxl zenxebïøMàîly egek z` zewfgn - §©§¨
,sebdï÷pôî àìåald lr zebprzn opi` zewezn ody s` lr - §Ÿ§©§¨

.miwezn milk`nl elibxdle qiphqi` didiy olke`l mexbl
`xnbd d`ian ef `xninl jyndk:ax ixac z`,áø øîàdxen ¨©©

y d`xedäøBé ìà ,íéøîz ìëàxeqi`a d`xed ozlik` xg`l ¨©§¨¦©¤
.xekiyk ezrc zecxehe oiik zexkyn ody iptn ,xzide

:`xnbd dywnéáéúéî,`ziixaa epipy -,íéøîza olke`dúéøçL ¥¦¥§¨¦©£¦
úéáøòåod ixd ,ezcerq xg`lúBôéolke`de .sebl zelirene §©§¦¨
äçðîa,mixdvd zpiy xg`l ezcerq mcewúBòøeli`e .sebl od §¦§¨¨

olke`díéøäva,ezcerqa rayy xg`lïúBîk ïéà,daehl ©¨¢©¦¥§¨
itl ,axrd zcerq xg`l olke`dn xzei sebl od zelirene
`qkd zial jlil ecia epnf meiae ,lylyl orah mixnzdy

.el `ed gxeh dlila ok oi`y dn ,xirl uegnyåolke`d ok §
mixdvaúBìháîepnnìLäòø äáLçî ,íéøác äLitl ,db`c - §©§§Ÿ¨§¨¦©§¨¨¨¨

,dldve dxe` zry mixdvae ald z` zegnynyåzelhan ok §
úBiðBzçúå ,íéòî éìBçzeaeh mixnzdy ixd .zrahd itay ileg - ¦¥©¦§©§¦

ax xn` j`ide ,zerx zeaygne db`c zexiqn `axc`e dlik`l
.ozlik` xg`l zexedl oi`y cr zrcd z` zecxeh mdy

:`xnbd zvxznelòî àìc ïðéøîà éîzeaeh opi`y ax xn` ike - ¦¨§¦¨§Ÿ§©
nezn`a ok` ,sebl zelireelòî ééelò,sebl c`n od zeliren - ©¥§©

la`àãøè àzòL éôìezrcd z` zecxeh ozlik` xg`l cin - §¦©§¨¨§¨
e ,dry itl xvw onflàøîçà äåäc éãéî,oiid enk -,øî øîàc ¦¦©£¨©©§¨§¨©©

.äøBé ìà ïéé úéòéáø äúBMä©¤§¦¦©¦©¤
:sqep uexizàîäð énwî àä ,àéL÷ àì ,àîéà úéòaéàådn - §¦¨¥¥¨Ÿ©§¨¨¦©¥©£¨

mcew olke`yk epiid mc` ly ezrc zecxeh mixnzy ax xn`y
eli`e ,ezcerqàîäð øúáì àämixnzy `ziixaa x`eand - ¨§¨©©£¨

z`f dgiken .ezcerq xg`l olke`yk `ed zeaehe zeliren
:`xnbdíà éì äøîà ,éiaà øîàc,ily zpne`d -énwî éøîz §¨©©©¥¨§¨¦¥©§¥¦©¥

àîäðzewifn od ixd ,mgl zlik` mcew mixnz milke`yk -ék ©£¨¦
àìewéãì àbøðeli`e ,lwcd itpr z` rcebe zigyny ofxb enk - ©§¨§¦¨

milke`y mixnzàîäð øúazeliren ,mgl zlik` xg`l - ¨©©£¨
od sebd z` zewfgneàMãì àøáò ékz` wifgnd gixa enk - ¦¨§¨§¨¨

.zlcd
:df my oipr z` `xnbd zx`an '`yc' xkfedy ab`'àMc'- ¨¨

,'`yc' dpekn zlcy mrhd,àáø øîàoeyln edf'íL Cøc'- ¨©¨¨¤¤¨
iexw mleqy mrhd .zial dqipkd jxc `id myyøîà ,'àbøc'©§¨¨©

,àáøoeylnâb Cøcz`xwp dhiny mrhde .bbl miler ekxcy - ¨¨¤¤©
,àtt áø øîà ,'àéøet'itl.äéìò ïéáøå ïéøtL §¨¨©©¨¨¤¨¦§¨¦¨¤¨

,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שבת קודש עמ' ב



סי

qgpit zyxt zegiyÎihewlc dgiy gi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
‰·ÂÁ ÌÈÈÓÚÙ Y "„Â„Ï ‰Ï‰˙" Ì‚Â ˙ÂÏÈÙ˙‰ Ì‚

˙Â˘¯ ÌÚÙÂ
פרשתנו על המאמר1בזוהר דאמר2מובא מאן  "כל

=) דאתי" עלמא  בר איהו זמנין תלת יום  בכל לדוד תהלה
בן הוא  פעמים  שלוש  יום  בכל לדוד" "תהלה האומר כל
(=פעמיים) זמני" ש "תרי שם , ומבואר  הבא), העולם 

miaiigבכל ופרנסה מזונא "בגין  – לדוד "תהלה לומר 
" היא השלישית  והפעם  מפניe`lיומא ", (לא  חובה  בגין

בגין  אלא  צרכים ), בקשת  של שבח).gay`החובה  (לשם  "

הזוהר על בהערותיו מורי אבי שאמירת3מסביר  ,
– תפילות" הג ' "כמו היא זמנין" "תלת לדוד" "תהילה 

לש "ס רש "י בפירוש  כתוב  כנגד4וכך – פעמים ("שלוש 
(שחרית תפילות  ששתי וכשם  – תפילות ") שלוש 

רשות היא  ערבית ותפילות  חובה, הם  גם5ומנחה ) כך ,
– זמני "תרי לדוד": "תהלה  אמירת  עלaeig`לגבי

דרך ועל "כמו שזה  שבחא ", "בגין אחת ופעם  ב "נ",
רשות ". ערבית  תפילת 

.·
˙È·¯Ú· ˙È˘ÈÏ˘‰ ÌÚÙ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó

לתהלים את6ברשימותיו צדק " ה "צמח מביא 
הן לדוד תהלה פעמים ששלוש  הנ"ל , רש "י פירוש 
היה צריך זה  לפי ושואל: תפילות ", שלוש  "כנגד
אנו ומדוע  ערבית , בתפילת גם  לדוד " "תהלה לומר

זה : באופן לדוד תהלה  הפעמים שלוש  את אומרים 
במנחה ? אחת  ופעם  בשחרית  פעמיים

מתאים זמן איננה ערבית  שתפילת  עונים , יש 
אשרי ש "אין7לאמירת  מפני (תהילה8, תפילה  )9זמן 

בערבית , קדושה אומרים  ש "אין מפני או בלילה ",
לקדושה " שייך תהלה10ואשרי  אומרים  אנו ולכן  ,

בערבית . במקום בשחרית נוספת  פעם  לדוד

שהרי זו , תשובה  מקבל  איננו ה "צמח ֿצדק " אך
תהלה שלישית  פעם  של התקנה  כל אם נפשך : ממה 
מקום שום אין  הרי ערבית", תפילת "בשביל היא  לדוד 

בתפילה  זאת  שייך`zxgלומר אין ו"אם  בשחרית , –
רק  יאמרו לא  – בערבית  פעמים"?a'אשרי

"כל הש "ס  שמאמר זה, בענין סובר  צדק " ה "צמח 
לדיעה מתאים  פעמים ..." ג ' לדוד תהלה 5האומר 

ערבית  הפעםdaegש "תפילת  את  אומרים  ואכן ,"
לן דקיימא  "אנן אבל בערבית , כמאן11השלישית הלכה

להלכה הפוסקים  (=אנו רשות " ערבית  תפילת דאומר
"אשרי אומרים  אנו אין רשות ) ערבית שתפילת  כדיעה 

ערבית ". תפילת  12קודם 

רשות , ערבית  שתפילת  הדיעה  שלפי מכך, יוצא 
לדוד תהלה  באמירת  די כמותה , כדיmiinrt13שהלכה  ,

עולםֿהבא בן אחר ֿכך14להיות  מסביר שהוא  וכפי ,15,
ומנחה שחרית  בתפילת  שנגרם שמה החסידות , בדרך 
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א.)1 רכו,
"ג"פ").)2 התיבות ע"ד שם ועוד הש"ס גליון (וראה ב ד, ברכות

סע"ב. קיט, זח"ג
תמד.)3 ע' ריש ח"ב לזהר לוי"צ לקוטי
שם).)4 (ובהערה קנו ע' תפר"ח המאמרים ס' וראה שם. ברכות
וש"נ.)5 שם, ברכות
תקמא.)6 ע' שם וראה ואילך, תערב ע' במילואים אור יהל
ס"ה )7 סק"ח או"ח אדה"ז שו"ע שם. אור ביהל המובא *ראה

סק"ה). שם (ממג"א
שם.)8 אור ביהל הובא – סק"ח סקל"ב רבה אלי'
קלב.)9 ר"ס או"ח בלבוש כ"ה

ביהל )10 הובא – שם ברכות  מהרש"א חדא"ג ע"פ שם הא"ר לשון
שם. אור

או")11 אדה"ז שו"ע רלה. ר"ס טאו"ח ב. כז, ס"ב.ברכות סק"ו ח
אשרי")12 "דין יב (סי' הכלבו" וצע"ק,)"כדברי שם. אור יהל –

"משום כתב בכלבו ixn`cשהרי zi`c לאומרה התקינו .. רשות ערבית
zixgy minrt א) – להצ"צ משא"כ כו'". בערבית לתקנו רצו מאמר )ולא

כו' האומר "כל (ב b"tהש"ס חובה. ערבית תפלת למ"ד אזלא אין )"
לאומרו  צריך – (ובמילא ערבית במקום בשחרית לדוד תהלה לתקן מקום

ה.a'רק סעיף בפנים לקמן וראה כבפנים. כדלקמן), פעמים,
רק)13 אומרים שאנו תקמא: ע' אור יהל פעמים.a'ראה
"שאמרו )14 הא שהביא נא) (ר"ס או"ח אדה"ז משו"ע שצ"ע אלא

לדוד תהלה האומר אף b"tכל עוה"ב", בן שהוא לו מובטח יום בכל
גם  שמעתיק ובפרט .(11 הערה לעיל (נסמן רשות ערבית תפלת שפסק

"b"t2 הערה לעיל (ראה שלכאורה)" אף –o`k לאומרו שצריך נוגע אינו
שהובאו  (אף יום" בכל "ג"פ התיבות אדה"ז השמיט שם, ט ובסעיף ג"פ.

(ס"ד  לפנינו ובכלבו סק"ז. שם בלי )במג"א – כו'" יום בכל האומר "כל
ואכ"מ. שם). בב"י וכ"ה "ג"פ". התיבות

תרדע.)15 ע' שם

*(`xxb ab` `ed ile`e ."ziaxra" (xweaa mdxa` mkyie t"dr `xie 't ihp`wxn) my `"bnd oeyln f"dc` dpiy dnl ,w"rve ."ziaxr xg`" my f"dc` r"eya
.f"ptl hwpy "dgpn xg`" oeylc



ireaydסב cenild xefgn t"r ± qgpit zyxt ± zegiyÎihewl

ערבית , בתפילת  נגרם  לדוד, תהלה  אמירת  עלֿידי
"eili`n.( רשות ערבית  שתפילת  הדיעה (לפי "

איננה בשחרית, פעמיים  לדוד  תהלה לאמירת והסיבה 
אמירת לדלג  ש "לא כדי רק  אלא  עולםֿהבא, בן להיות  כדי 

פעמים " ג' להלן.16אשרי שיוסבר כפי ,

שהפעם אבי , של הסברו מתאים  כיצד להבין: יש 
דרך ועל "כמו היא  לדוד תהלה אמירת  של השלישית 

ערבית הדיעהzeyxתפילת  לפי  שגם  מתקבל שממנו ,"
כדי לדוד תהלה  לומר יש  רשות , היא  ערבית  שתפילת 
היא השלישית  שהפעם  אלא  דאתי ", עלמא  "בר  להיות 

להסברוgay`"בגין רשות , היא  ערבית  שתפילת  כשם ,"
היא ערבית  שתפילת  הדיעה  שלפי ה "צמח ֿצדק ", של

באמירת  דיו "בןmiinrtרשות, להיות  כדי לדוד תהלה 
הבא"? עולם 

.‚
Ï"‰ ÏÚ ÌÈ¯¯ÂÚ˙Ó‰ ÌÈÈ˘˜‰

להבין: יש  כן

לדיעה , בהתאם הרי צדק ", ה "צמח  של  הסברו לפי
באמירת די רשות , היא  ערבית  שתפילת כמותה , שהלכה 

לדוד אנוmiinrtתהלה  ומדוע  עולם ֿהבא , בן להיות  כדי
פעמיים יום , בכל פעמים  שלוש  לדוד תהלה אומרים 

בשחרית ?

"לא היא  לכך שהסיבה  האומר צדק " ה"צמח דברי גם 
הקבלה במושגי (או פעמים" ג ' אשרי אמירת לדלג 

אחר ֿכך אומר שהוא כפי לומר15והחסידות , "תקנו :
אברהם את  פדה  אשר ליעקב  דרך על  פעמים  ב ' 17בשחרית 

עלֿידי אם  הסבר: דורשים  החסד") כלפי  מטה  שהתפארת 
כבר נעשים  פעמיים  לדוד תהלה  הבא "אמירת  עולם  "בן

שנגרמים הדברים אותם  מאליהם  נגרמים בערבית  (שהרי
צריך ומדוע  עוד , חסר מה  לדוד), תהלה אמירת עלֿידי

השלישית ? הפעם  את  לומר

.„
¯‰ÂÊ‰ ÔÈ·Ï Ò"˘‰ ÔÈ· Ï„·‰ ˘È

לבין הש "ס  בין  הבדל שיש  הוא, לכך ההסבר  תמצית
הזוהר :

מציין שהוא (כפי הש "ס דעת על מדבר  צדק " ה "צמח 

שתפילת לדיעה  בהתאם  הרי שבתורה , הנגלה  ולפי  שם ),
בתפילת לדוד תהלה  לאמירת מקום  אין רשות , ערבית 
אבי ואילו בערבית . במקום  בשחרית  לא  ואף  ערבית ,
(א) ולכן: התורה , פנימיות  לפי – הזוהר  דברי את  מסביר
לאמירת מקום  יש  רשות , ערבית  שתפילת  הדיעה  לפי גם
שהוא שבחא ", "בגין היא  שהאמירה  (אלא  לדוד תהלה

רשות ועלֿדרך... אמירה 18"כמו (ב) .("z`fתהלה של 
בפועל נאמרת ערבית , תפילת כנגד שהיא  למרות  לדוד ,

שחרית . בתפילת

לדלג לא  מקום  "ומכל צדק": ה "צמח  גם  מסיים  לפיכך
כפי בשחרית", אותו אומרים .. פעמים  ג ' אשרי  האמירת
לשחרית ערבית  בין הקשר  את  אחרֿכך מסביר שהוא 

– החסד" כלפי  מטה "שהתפארת  הקבלה) (בדרך

אמירת שהיא  התקנה, עיקר על  מדבר הוא  אין כאן
miinrtעל13בלבד אלא ,zeiniptהדיעה לפי שגם  הענין,

פעמים . שלוש  לדוד תהלה  אומרים  רשות , ערבית  שתפילת 

.‰
"˜„ˆ ÁÓˆ"‰ È¯·„ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰

דברי את תחילה להסביר יש  הדברים  את להבין כדי 
רשות ערבית תפילת .. לן דקיימא ש "אנן צדק " ה "צמח 
הדבר שהרי  ערבית ", תפילת  קודם אשרי אומרים  אין לכן

יומשך "ודאי לדוד תהלה אמירת  עלֿידי eil`n"15הנגרם 

לפי בערבית  לדוד תהלה  אמירת  שאי מובן שמהם  –
זו בתקנה  שאין מפני  איננה  רשות , ערבית  שתפילת  הדיעה 
מפני השלישית, הפעם  תחסר  כך ובין כך בין כי תועלת ,

ה ערבית  מבטליןשתפילת היו צורך ו "בשביל רשות , יא 
מפני19אותה " אלא ,dligzklnyבפעם צורך אין

יומשך  "ודאי שהרי בערבית ".eil`nהשלישית

שהיא ערבית  תפילת  על  שאומרים  כשם  מובן: ואין
לאחר מאליו , נעשה  שלה  שה"יחוד " מפני רשות 
תפילת באמצעות זה  ליחוד ההכנות  את בצע  שהמתפלל

ומנחה ערבית20שחרית  תפילת  את  קבעו זאת  ובכל  ,
תהלה אמירת לגבי גם כך להיות  צריך היה  – כרשות

של ענין להיות צריכה  היתה  היא [לדוד: zeyx:מכך ויותר
ערבית) תפילת  את  קבעו (=כיום  קבעוה  ש "האידנא  לאחר 

daeg"21בתפילת לדוד תהלה  אמירת  גם  צריכה  היתה  –
כחובה ]. להקבע  ערבית 
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תרעג.)16 ע' ריש שם
לשון).)17 (בשינוי כב כט, ישעי'
בתורה )18 כקורא יאמרנו אא"כ שם: סק"ח אדה"ז משו"ע להעיר

חובה. בתורת ולא
19(.12 הערה לעיל וראה שם. כלבו

(דערבית )20 היחוד ענין האדם )ביאור מעבודת למעלה שהוא ואיך
ביאוה"ז  בארוכה וראה א. קלג, זח"א ע"פ שם, אור יהל ראה –

ועוד. שם. ולהצ"צ לאדהא"מ
21(.11 הערה לעיל צויינו – אדה"ז ושו"ע טור
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לתפילת שייכת  לדוד תהלה אמירת  אין מדוע  וכן :
ערבית ?

.Â
Ì„‡‰ ˙„Â·ÚÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ÌÈÈÚ‰ È‚ÂÒ È˘

כך: זאת  להסביר יש 

מעבודת הנעלים  בענינים  סוגים שני  כללי באופן ישנם 
של ההכרחיות  ההכנות  לאחר מאליהם  ונעשים  האדם

מלמעלה , ההשפעות לקבלת  ראוי כלי והכנת  22האדם 

והם :

אינן הן האדם . מעבודת  לחלוטין הנעלות  דרגות  א )
סוף , ים  לקריעת  בדומה  האדם , לעבודת  כלל שייכות

תחרישון" "ואתם  אמר : jxev:23שהקדוש ֿברוך ֿהוא  oi`
בדרגה היא  מלמעלה  שהמלחמה  מפני שבה24בתפילה ,

עבודת לפעמים  ואדרבה , האדם , לעבודת מקום  כלל אין

drixtn,25האדם 

אלא האדם , לעבודת  קשר  להן שיש  דרגות  ב )

איננה האדם  עשיית  רשות . אם  כי חובה איננה  שהעבודה

zxveidיכול האדם  אם  שהרי  מלמעלה  ההשפעה  את 
שההשפעה כדי באה  אלא  – חובה זו היתה לכך לגרום 

למטה פעולתה  את  תפעל מתנה ) בדרך (הבאה  מלמעלה 

בשלימות ,

צדק " ה "צמח שמביא  טל,26כדוגמא  הזכרת  בענין

מאתערותא נעלה טל (שהרי  להזכיר  חכמים  חייבו ש "לא 
מיעצר" לא  "טל – מזכיר"27דלתתא להזכיר בא ואם ,(27

שיהא  "כדי –dkxal"28.

על מדובר כי רשות , של באופן הם  אלו דברים  ולכן

שהוא  איdlrpדבר  "רשות ". הוא  ולפיכך האדם , מעבודת 

אין ולכן  כראוי, תהיה שההשפעה (כביכול ) להכריח אפשר
האדם . על חובה  זו

למרת רשות : היא  ערבית  תפילת  לכך בדומה 
ערבית תפילת יש  זאת בכל מאליו, נעשה  שה "יחוד"

"לברכה ". יהיה שה "יחוד" כדי לפחות, כרשות ,

.Ê
„Â„Ï ‰Ï‰˙ ˙¯ÈÓ‡ ÔÈ·Ï ˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙ ÔÈ· Ï„·‰‰
ולא כך, היא  ערבית  תפילת  רק  מדוע  יובן זה  לפי

לדוד: תהלה אמירת

מסביר צדק " כדי29ה "צמח  היא  לדוד תהלה שאמירת 
" שבה  הדרגה  את  yxey"לעורר " ligznיחוד התעוררות 

בתפילת מקום אין זו  שלאמירה  מובן לפיכך (זו"נ)".
לאופן בקשר רק  היא  ערבית  תפילת  היחודzlertערבית :

ואילו לעיל. כמצויין  עצמו, היחוד  את לעורר  כדי ולא  וכו',
שבה הדרגה  את לעורר כדי באה  לדוד תהלה  אמירת 
צריכה היא  כלומר, – יחוד" התעוררות  שורש  "מתחיל

xxerl היחוד עצם  האדם .jkaeאת  עבודת  שייכת איננה 

.Á
Y „Â„Ï ‰Ï‰˙ :‰Â˘ ‡Â‰ ‰¯Â˙‰ ˙ÂÈÓÈÙ· ÔÈÚ‰

˙Â˘¯
ל"גליא הנוגע  שבתורה , הנגלה  מצד זאת כל  אך

איננה30דקוב "ה " ולפיכך כביכול, הכתר, חיצוניות  –
כי ה "יחוד", את  לעורר  כדי האדם  מצד עשיה שייכת

נובע  הכתר.zeiniptnהיחוד

ל" הנוגעת התורה , פנימיות מצד mizqואילו
"עבודה "31הכתרzeinipt,30דקוב "ה " של ענין קיים  –

שהעבוד אלא  היחוד, ביצירת באופןגם איננה  זו בדרגה  ה
שעבודת מקום  שזהו כיוון כ "רשות ". אלא  "חובה ", של
יכולה איננה האדם  ועבודת אליו, מגיעה  איננה  האדם

lertlכך על  המצביעה  "חובה", העבודה  אין הרי שם ,
רק זוהי אלא  העבודה , באמצעות  פועל – מכריח  שהאדם

הנעשה עם קשר  לאדם  הנותנת  .32עשיה 

תהלה אמירת  של ענין התורה  פנימיות  מצד קיים  ולכן
"בגין רק  היא שהאמירה אלא  ערבית , בתפילת  גם לדוד 

`gayהאמירה תפקיד רשות ": .. דרך  ועל "כמו שהיא  ,"
שבח  הוא  אלא  וכו ') מזונות  (של ההשפעה את ליצור איננו

מהקדוש ֿברוךֿהוא .

שאמירה  להדגיש  שלefוכדי ענין היא  לדוד תהלה  של
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צבֿג).)22 (ע' שם להצ"צ ביאוה"ז ראה – זה סעיף לכללות
יד.)23 יד, בשלח
א )24 מח, (ח"ב הזהר מילתא".)בלשון תליא "בעתיקא
הובא )25 רע"א. (סה, בשלח תו"א וראה ב). מז, (שם עה"פ זהר ראה

אתעדל"ע להיות יכול אין אזי תתערון "שאם שם) להצ"צ `l`בביאוה"ז
lcrz`d itk"z א אופנים: ב' בזה שיש י"ל ואולי – ."(dligzklny נמשך

ואכ"מ. האתעדל"ת. כפי נשתנית לתתא שבבואה ב) אתעדל"ת, כפי
שם.)26 ביאוה"ז
א.)27 ג, תענית

ס"ג.)28 שם אדה"ז שו"ע סק"ד. סקי"ד מג"א
תרעג).)29 (ע' שם אור יהל
כ"ק )30 מכתב א. מו, נצבים א. ה, ויקרא לקו"ת א. עג, זח"ג ראה

ח"ג  שלו אג"ק ואילך. ב] [קפט, מח ע' ח"ד ב"התמים" אדמו"ר מו"ח
ואילך. תקלב ע'

ואילך.)31 ס"ב החסידות תורת של ענינה קונטרס ראה
שם).)32 (ובהערות ואילך 112 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש גם ראה

ואילך. 73 ע' חי"ב
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לא ומנחה ) בשחרית לדוד תהלה כאמירת  (לא בלבד רשות 
בשחרית ,33קבעו אלא  עצמה , ערבית  בתפילת  אמירתו את

דזמרה בפסוקי – עצמה שחרית הבאים34ובתפילת  ,
iptlשחרית של שמונהֿעשרה  שהכח 35תפילת  לומר ויש  .

לפני עוד ובתשבחות  בתהלות  הקדוש ֿברוךֿהוא  את להלל

של ה"יחוד" מן נובע  בשחרית , שמונהֿעשרה  שמתפללים
הקודמת . ערבית  תפילת 

חזי לא ש "פרנסה  שם , בזוהר הנאמר  גם  יובן [בכך
(=פרנסה דמארי'" ופרנסה  צלותא  בתר אלא  למשאל 

הקדוש ֿברוךֿהוא ), הילול לאחר אלא  לבקש  ראוי אין

שמונה ֿעשרה לאחר לדוד תהלה  אומרים שלכן
צלותא " "קודם במנחה  לדוד תהלה ואמירת  בשחרית ,

מפני "דינאxg`lyהיא  של  זמן הוא  דמנחה  צלותא 

.36קשיא "

מזונות על לבקש  אפשר  אי  אכן, מובן: אין ולכאורה
כיצד אך – קשיא " "דינא  של זמן שהוא  מפני מנחה , לאחר 

" זאת  לבקש  אתmcewאפשר שמקיימים  לפני צלותא ",
דמארי'"? "פרנסה 

שכבר מפני שזה  לומר , יש  לעיל המוסבר  שלפי אלא 
שחרית , תפילת של  הרושם  ונשאר  שחרית , תפילת התפללו

מנחה תפילת  לפני אשרי אומרים  זה  ].37ובכוח 

"תקנו בכותבו בקיצור, ה"צמחֿצדק " רומז  זה לענין

דרך  על פעמים  ב ' בשחרית אתawrilלומר פדה  אשר
רומז הוא ובכך – החסד" כלפי מטה שהתפארת  אברהם

תפילת לבין בשחרית  לדוד תהלה אמירת  שבין לקשר
.38ערבית

,`"lyz qgpit t"y zegiyn)
(d"lyz qgpit 't w"yven
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33(r"c צג (ע' שם בביאוה"ז סרל"ז )מ"ש (או"ח הב"י* )בשם
בתפלת  התפלה חוזר הש"ץ אין ... ממש חובה שאינה "להראות שכדי

קדושה". אומרים ואין ערבית
סידור)34 – נא).egayשענינם ר"ס או"ח אדה"ז (שו"ע מקום של

כאן. לזהר אוה"ח וראה
של )35 שצע"ק, דזמרה אלא בפסוקי לדוד תהלה שאמירת נמצא פ"ז

.. וע"ד "כמו רק ..zeyxהיא ופרנסה מזונא "בגין שאומרים ומה ,"xza
" הוא אמירת aeig`צלותא" נגלה, ע"פ ואילו כאן): הזהר (לשון ב"נ" על

– שמו"ע לאחרי מאמירתו חיוב יותר היא דזמרה בפסוקי לדוד תהלה
ב) קיח, (שבת בש"ס  נזכר דזמרה פסוקי לפני'שהרי ברכה ואומרים

ברכה  תקנו לאומרו חז"ל שחייבו "מאחר שם או"ח לבוש (וראה ולאחרי'
שם. אדה"ז שו"ע (ראה דזמרה פסוקי עיקר הוא לדוד ותהלה כו'"),

נב). סי' שם אדה"ז ו)שו"ע (טושו"ע
שבחא" "בגין לדוד תהלה דאמירת אאמו"ר מדייק שלכן י"ל ואולי

" reהוא enk"c אין חובה" בגין "לאו הזהר דלשון להדגיש, רשות", ..
רשות שהוא בזה ixnblהכוונה eheytk" הוא שפעולתו כ"א ,re enk"c"

כו'), המשכות (לפעול ופרנסה" מזונא "בגין שאינו מאחר הרשות ענין
שבחא  "בגין רק 38.כא הערה לקמן וראה ."

36(.7 הערה לעיל שצויינו אדה"ז ושו"ע מג"א וראה ב. רכו, שם
(מהרח"ו).cr"fראה)37 כאן לזהר אוה"ח
תערב )38 (ס"ע שם אור שביהל לדוד )אלא שהתהלה מבאר

לציון  (ובא קדושה" "סדר קודם תהלה )שאומרים הג"פ להשלים הוא
(שבהערה  לבוש שם, הכלבו משמעות וכפשטות לערבית). (ושייך לדוד

9(cere.35 הערה לעיל וראה א). (קע, מהרי"ד סי' גם וראה .
תרעג  (ס"ע שם אור ביהל שגם )וממ"ש משמע, כו'" פסוד"ז "והנה

הב' ופעם לשחרית. שייך בפסוד"ז שאומרים לדוד התהלה החסידות ע"ד
ת"ת  לערבית, (ששייך שמו"ע.)דשחרית לאחרי שאומרים זה הוא

*(.(y"r .daeg derawc `pci`d mb d"ky) "g"aa y"nk" l"v ile`e .(m"anxd mya) my xeha y"n lr siqed `l i"ad ixdy r"ve .v"vd w"ikba d"k

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zeaezk(ycew zay meil)

rn:df oipra sqep dyìàéìîb ïaøc dén÷ì àúàc àeäädyrn - ©©£¨§©¥§©¨©§¦¥
e ,l`ilnb oax iptl `ay ozgaøîà ,éúàöî çeút çút déì øîà̈©¥¤©¨©¨¨¦¨©

déì,l`ilnb oaxäúéhä ànLzybxd `l jkle dlirad zrya ¥¤¨¦¦¨
,xn`e l`ilnb oax siqed .gezt dgzty jl d`xp dide ,wgeca

Cläî äéäL íãàì ,äîBc øácä äîì ìLî Eì ìBLîàezialïBLéàa ¤§§¨¨§¨©¨¨¤§¨¨¤¨¨§©¥§¦
,äìéôàå äìéìm`y ,ezia zlc z` geztln eakrnd xac yie ©§¨©£¥¨

ähéä,oiccvl zlcd z`çeút Bàöîm` j` ,wgec `llähéä àì ¦¨§¨¨©Ÿ¦¨
,zlcd z`.ìeòð Bàöîlkn ,lerp dgzt zn`ay dlezaa oke §¨¨

.wgec `ll qpkp dhidy oeik mewn
:l`ilnb oax ixaca ztqep oeyl `xnbd d`ian,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦

mc`y ievn df oi`y meyn ,'zihd `ny' el`y `l l`ilnb oaxy
`l` ,dpeek `ll dhiå ,äúéhä ãéæîa ànL ,déì øîà éëäici lr ¨¦¨©¥¤¨§¥¦¦¦¨§

jkàøáòå àLãì zø÷òok` ,xnelk ,gixade zlcd z` zxwr - ¨©§¨§¨¨§¨§¨
siqed .dileza z` zxwr jziihd zryay `l` lerp gzt did

,xn`e l`ilnb oaxàeäL íãàì ,äîBc øácä äîì ìLî Eì ìBLîà¤§§¨¨§¨©¨¨¤§¨¨¤
Cläîezialäìéôàå äìéì ïBLéàaz` geztln eakrnd xac yie §©¥§¦©§¨©£¥¨

m`y ,ezia zlcãéæîa ähéä,gka zlcd z` zehdl oekzn m` - ¦¨§¥¦
,çeút Bàöîm` j`.ìeòð Bàöî ,ãéæîa ähéä àì`l m` ,o`k oke §¨¨©Ÿ¦¨§¥¦§¨¨

.lerp gzt `ven did dlirad zrya dhn did
éaø øa ìàéìîb ïaøc dén÷ì àúàc àeää`ay ozga dyrn - ©©£¨§©¥§©¨©§¦¥©©¦

e ,iax xa l`ilnb oax iptl dpey`xd ezlira xg`l,éaø ,déì øîà̈©¥©¦
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íéîc étéè änk åéìò àöîe ,Bñaëåzakya dligz miqekn eidy §¦§¨¨¨¨©¨¦¥¨¦

,dzid dlezay xacd xxazde ,rxfBì øîà,ozgl l`ilnb oax ¨©
e `id zxzen,Eçwîa äëæ Cì.od mileza mc el` zetihy meyn ¥§¥§¦¨£
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שבת קודש עמ' א
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לא ומנחה ) בשחרית לדוד תהלה כאמירת  (לא בלבד רשות 
בשחרית ,33קבעו אלא  עצמה , ערבית  בתפילת  אמירתו את

דזמרה בפסוקי – עצמה שחרית הבאים34ובתפילת  ,
iptlשחרית של שמונהֿעשרה  שהכח 35תפילת  לומר ויש  .

לפני עוד ובתשבחות  בתהלות  הקדוש ֿברוךֿהוא  את להלל

של ה"יחוד" מן נובע  בשחרית , שמונהֿעשרה  שמתפללים
הקודמת . ערבית  תפילת 

חזי לא ש "פרנסה  שם , בזוהר הנאמר  גם  יובן [בכך
(=פרנסה דמארי'" ופרנסה  צלותא  בתר אלא  למשאל 

הקדוש ֿברוךֿהוא ), הילול לאחר אלא  לבקש  ראוי אין

שמונה ֿעשרה לאחר לדוד תהלה  אומרים שלכן
צלותא " "קודם במנחה  לדוד תהלה ואמירת  בשחרית ,

מפני "דינאxg`lyהיא  של  זמן הוא  דמנחה  צלותא 

.36קשיא "

מזונות על לבקש  אפשר  אי  אכן, מובן: אין ולכאורה
כיצד אך – קשיא " "דינא  של זמן שהוא  מפני מנחה , לאחר 

" זאת  לבקש  אתmcewאפשר שמקיימים  לפני צלותא ",
דמארי'"? "פרנסה 

שכבר מפני שזה  לומר , יש  לעיל המוסבר  שלפי אלא 
שחרית , תפילת של  הרושם  ונשאר  שחרית , תפילת התפללו

מנחה תפילת  לפני אשרי אומרים  זה  ].37ובכוח 

"תקנו בכותבו בקיצור, ה"צמחֿצדק " רומז  זה לענין

דרך  על פעמים  ב ' בשחרית אתawrilלומר פדה  אשר
רומז הוא ובכך – החסד" כלפי מטה שהתפארת  אברהם

תפילת לבין בשחרית  לדוד תהלה אמירת  שבין לקשר
.38ערבית

,`"lyz qgpit t"y zegiyn)
(d"lyz qgpit 't w"yven
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33(r"c צג (ע' שם בביאוה"ז סרל"ז )מ"ש (או"ח הב"י* )בשם
בתפלת  התפלה חוזר הש"ץ אין ... ממש חובה שאינה "להראות שכדי

קדושה". אומרים ואין ערבית
סידור)34 – נא).egayשענינם ר"ס או"ח אדה"ז (שו"ע מקום של

כאן. לזהר אוה"ח וראה
של )35 שצע"ק, דזמרה אלא בפסוקי לדוד תהלה שאמירת נמצא פ"ז

.. וע"ד "כמו רק ..zeyxהיא ופרנסה מזונא "בגין שאומרים ומה ,"xza
" הוא אמירת aeig`צלותא" נגלה, ע"פ ואילו כאן): הזהר (לשון ב"נ" על

– שמו"ע לאחרי מאמירתו חיוב יותר היא דזמרה בפסוקי לדוד תהלה
ב) קיח, (שבת בש"ס  נזכר דזמרה פסוקי לפני'שהרי ברכה ואומרים

ברכה  תקנו לאומרו חז"ל שחייבו "מאחר שם או"ח לבוש (וראה ולאחרי'
שם. אדה"ז שו"ע (ראה דזמרה פסוקי עיקר הוא לדוד ותהלה כו'"),

נב). סי' שם אדה"ז ו)שו"ע (טושו"ע
שבחא" "בגין לדוד תהלה דאמירת אאמו"ר מדייק שלכן י"ל ואולי

" reהוא enk"c אין חובה" בגין "לאו הזהר דלשון להדגיש, רשות", ..
רשות שהוא בזה ixnblהכוונה eheytk" הוא שפעולתו כ"א ,re enk"c"

כו'), המשכות (לפעול ופרנסה" מזונא "בגין שאינו מאחר הרשות ענין
שבחא  "בגין רק 38.כא הערה לקמן וראה ."

36(.7 הערה לעיל שצויינו אדה"ז ושו"ע מג"א וראה ב. רכו, שם
(מהרח"ו).cr"fראה)37 כאן לזהר אוה"ח
תערב )38 (ס"ע שם אור שביהל לדוד )אלא שהתהלה מבאר

לציון  (ובא קדושה" "סדר קודם תהלה )שאומרים הג"פ להשלים הוא
(שבהערה  לבוש שם, הכלבו משמעות וכפשטות לערבית). (ושייך לדוד

9(cere.35 הערה לעיל וראה א). (קע, מהרי"ד סי' גם וראה .
תרעג  (ס"ע שם אור ביהל שגם )וממ"ש משמע, כו'" פסוד"ז "והנה

הב' ופעם לשחרית. שייך בפסוד"ז שאומרים לדוד התהלה החסידות ע"ד
ת"ת  לערבית, (ששייך שמו"ע.)דשחרית לאחרי שאומרים זה הוא

*(.(y"r .daeg derawc `pci`d mb d"ky) "g"aa y"nk" l"v ile`e .(m"anxd mya) my xeha y"n lr siqed `l i"ad ixdy r"ve .v"vd w"ikba d"k

שמות ו, ג – וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב 
באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם

מב

ביאור מ"ש בזוהר דכתיב )שמות ו, ג( "וארא אל אברהם 
אל יצחק ואל יעקב" בתוס' ואו, ד"יעקב" בחי' "תפארת" 

הכולל חסד )דאברהם( וגבורה )דיצחק(

ַתח... ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל  י1 ְיהּוָדה ּפָ ַרּבִ

ֲאָבָהן, ּכָמה  ּדַ ִלימּו  ִאיהּו ׁשְ ּדְ ַיֲעקֹב ּתוֶֹסֶפת ָוא"ו  ּבְ ַיֲעקֹב, 

ַיֲעקֹב,  ואלה"י  ִיְצָחק  אלה"י  ַאְבָרָהם  אלה"י  ָאַמר  ַאּתְ  ּדְ

ַיֲעקֹב ּתוֶֹסֶפת ָוא"ו. ּבְ

יג(  כח,  )ויצא  ְכִתיב  ָהא  ָהִכי  ִאי  יוֵֹסי,  י  ַרּבִ ָאַמר2 

רבי יהודה פתח... וארא אל אברהם אל יצחק  1( ]תרגום ללה"ק[ 

ואל יעקב )ומפרש למה( ביעקב )כתיב( תוספת וא"ו )ואמר( דאיהו 

לזה(,  ראי'  ומביא  שבאבות,  השלם  הי'  שהוא  )לפי  דאבהן  שלימו 

)לכן  יעקב  ו'אלה"י  יצחק  כמה דאת אמר, אלה"י אברהם אלה"י 

כתיב( ביעקב תוספת וא"ו )להורות ששתי המדות חו"ג נקשרות עם 

התפארת(. ראה לעיל סי' מא.

2( ]תרגום ללה"ק[ אמר רבי יוסי )לרבי יהודה(, אי הכי )אם כן הוא 

כמו שאמרת שמה שכתוב ו' ביעקב בא לדרוש(, הא כתיב )שאמר 

הקב"ה ליעקב( אני יהו"ה אלה"י אברהם אביך ואלה"י יצחק, הא 

ביצחק תוספת וא"ו )אלא ודאי שאין ו' החיבור באה לדרוש אלא כן 

הוא דרך הכתוב(, אמר לי' )רבי יהודה לרבי יוסי( שפיר הוה )יפה 

הוא מה שאמר הקב"ה ליעקב בתוספת ו' אצל יצחק(, בגין דיעקב 

הוה קיים )לפי שיעקב הי' אז חי ולא הי' ראוי להזכיר עליו שם יהו"ה 

במיוחד(, ואכליל לי' ליעקב ביצחק )וכלל הכתוב את יעקב ביצחק 

שהוא הי' כבר ראוי אז להזכיר עליו שם ה'(, דאתחשכו עינוי והוה 

כמת )לפי שכבר נחשכו עיניו והי' חשוב כמת, ומפרש טעם הדבר(, 

עלוי שמא  אדכר  לא  בהאי עלמא  קיים  איהו  נש  דבר  בעוד  דהא 

ָהא  ִיְצָחק,  ואלה"י  ָאִביָך  ַאְבָרָהם  אלה"י  יהו"ה  ֲאִני 

ַיֲעקֹב  ִגין ּדְ יר ֲהָוה, ּבְ ּפִ ִיְצָחק ּתוֶֹסֶפת ָוא"ו, ָאַמר ֵליּה ׁשַ ּבְ

ִמית(  ֲהָוה  )ּדַ ִיְצָחק,  ּבְ ְלַיֲעקֹב  ֵליּה  ְוַאְכִליל  ים,  ַקּיָ ֲהָוה 

ִאיהּו  ָנׁש  ַבר  ּדְ עוֹד  ּבְ ָהא  ּדְ ֵמת,  ּכַ ַוֲהָוה  ֵעינוֹי  כּו  ְ ִאְתַחּשׁ ּדְ

ְוַעל  א,  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ֲעלוֹי  ר  ִאְדּכַ ָלא  ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ים  ַקּיָ

ה  ִמּלָ ָאָתא  ַיֲעקֹב  ִמית  ּדְ א  ּתָ ַהׁשְ ִיְצָחק,  ּבְ ֵליּה  ַאְכִליל  א  ּדָ

ִיְצָחק  ֶאל  ַאְבָרָהם  ֶאל  ָוֵאָרא  ְכִתיב  ּדִ ָהָדא הּוא  ַאְתֵריּה,  ּבְ

תוֶֹסֶפת ו'3. ְוֶאל ַיֲעקֹב ּבְ
 ספר הזהר חלק ב דף כו, א
ראה ביאור הזהר בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן ה'

קדישא )כי בעוד שאדם חי בזה העולם אין ראוי להזכיר עליו השם 

הקדוש, כי אין לו שלימות מצד עצמו כי עדיין לא השלים עבודתו 

בעולם, אמנם מצד אביו יש לו שלימות כי הוא הורישו נשמתו, לכן 

לא הי' ראוי להזכיר על יעקב שם ה' כי עדיין לא השלים מדתו(, ועל 

דא אכליל לי' ביצחק )ועל כן כלל הכתוב את יעקב ביצחק כי מצדו 

התפארת,  אל  מרכבה  להיות  נשמתו  הורישו  לו שלימות שהוא  הי' 

ועל כן כתוב תוספת ו' במלת ו'אלה"י יצחק המורה על יעקב, אבל( 

)עתה שיעקב כבר מת וזכה  השתא דמית יעקב אתא מלה באתרי' 

להיות מרכבה אל התפארת שהוא בקו אמצעי הקושר ב' הקוים שהם 

סוד ב' אבות בא הדבר למקומו(, הדא הוא דכתיב וארא אל אברהם 

אל יצחק ואל יעקב בתוספת ו' )שהוא מוסיף על הראשונים(. עיי"ש.

3( בסימן זה מבאר הזהר, דיש כמה שאלות, והם:

א( למה דוקא "ר' יהודה" דורש למעלת "יעקב"?

ב( למה "ר' יוסי" דוקא דרש במעלת "יצחק"?

ליצחק "דהוה  ליעקב  לי'  ואכליל  יצחק  ר'  ב', מה שענה  ג( בסעיף 

מית דאתחשכו ענוי והוה כמת", והרי בפסוק )תולדות כו, יח( כתוב 

"שמות" ביצחק בתוספות אות ו', ואז לא כהו עיניו עדיין?

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

àøúà àeää éì éæç éãéãì ,äðç,ההוא המקום את ראיתי אני -àéåäå ¨¨§¦¦£¦¦©©§¨§©§¨
éñøt àúìz.פרסאות שלש ארכו והיה -àðúå,בברייתא שנינו והרי - §¨¨©§¥§¨¨

ïéðôpLk,במדבר להיפנות ישראל בני כשרצו -ïäéðôì àì ïéðôð ïéà §¤¦§¦¥¦§¦Ÿ¦§¥¤
ïäéããöì àìå,כיוון לאותו הכבוד ענני ילכו ïäéøBçàì,שמא àlà כי §Ÿ¦§¨¥¤¤¨©£¥¤

המחנה  בקדמת ששהו שאותם נמצא, לאחור. העננים יחזרו לא בודאי
להיפנות. כדי לאחור ארכו כל את הלכו

i"yx

.(`kíäéãéöì àìå íäéðôì àìÐ
mippr cv dfi`l mircei oi`y

.mikledíäéøåçàì àìàÐ
odixeg`l exfgi `ly md mirceic
seql z`vl oikixv miptly oze`e

.xeg`n dpgnd

המשך מעמוד ריא

ילקוט לוי יצחק על התורה
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.lerp gzt `ven did dlirad zrya dhn did
éaø øa ìàéìîb ïaøc dén÷ì àúàc àeää`ay ozga dyrn - ©©£¨§©¥§©¨©§¦¥©©¦

e ,iax xa l`ilnb oax iptl dpey`xd ezlira xg`l,éaø ,déì øîà̈©¥©¦
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e mlern izlrapéúééä äìeúá.ef d`ia mcewíäì øîàoax §¨¨¦¦¨©¨¤
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,mc itih eilr yi m`d epwca`eíéna BàøLe øãeqä Bì eàéáä¥¦©¨§¨©©¦
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e `id zxzen,Eçwîa äëæ Cì.od mileza mc el` zetihy meyn ¥§¥§¦¨£

ãéáòð énð ïðà ,éMà áøì ài÷æøtî àáøc déøa øî àðeä déì øîà̈©¥¨©§¥§¨¨¦§¨§¦¨§©©¦£¨©¦©£¦
éëämb -mc `vn `ly epiptl ozg `ai m`y ,jk dyrp ep` ¨¦

.mc itih my `vni ile` wecape xceqd z` qakp ,milezaøîà̈©
déì,iy` ax ¥

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



סו

בן אהרן הכהן  בן אלעזר  פנחס*  יא –  כה, 
ישראל בקנאו את  בני  השיב את חמתי מעל 
ישראל  בני  את  כליתי  ולא  בתוכם  קנאתי 

בקנאתי

מסירת  של  בענין  צורך  יש  המשיח  גילוי  בשביל  א.  א. 
נפש דוקא.

מצינו אצל פינחס – פינחס זה אליהו1, מבשר הגאולה2:
נפשו  ומסר  הצדה,  עצמו  הניח   – לזמרי  שהרגו  פינחס 
ולכן, גם בשעה  גו'"3(,  )"בקנאו את קנאתי  ה'  לקנא קנאת 
שנתעלמה הלכה ממשה רבינו4, זכה פינחס לכוין אל ההלכה 
לו", הרי כן  לאמיתתה, שהרי אף ש"הבא לימלך אין מורין 

היא ה"הלכה"5.
ואחד  אחד  כל  של  רצונו  הנשמה  שמצד   – בזה  והענין 
מישראל לקיים את רצון הבורא6, ומצד הנשמה אין מקום 
לענין של טעות כו', אלא שכאשר ישנן פניות אישיות, הרי 
במעמד  נמצא  יהודי  כאשר  אבל  הנשמה.  על  מעלים  זה 
לקיים  לגמרי  ומתמסר  כלל,  עצמו  על  חושב  שאינו  ומצב 
ולמלא רצון הבורא – כפי שצריך להיות מצד הנשמה – אזי 

בודאי יכוין אל האמת7.
שלום8,  בריתי  את  לו  נותן  "הנני   – נפשו  מסירת  ומצד 
לבני  ויבשר  שיבוא  אליהו",  זה  ד"פינחס  הענין  ונעשה 
ישראל בשורת הגאולה על ידי משיח – כי, כאמור, בשביל 

גילוי המשיח יש צורך בענין של מסירת נפש דוקא.
ב. וכיון שבשביל גילוי המשיח יש צורך בענין של מסירת 
שתכליתה   – העבודה  ענין  שכללות  מובן,  הרי  דוקא,  נפש 

הוא ביאת המשיח – צריכה להיות מתוך מסירת נפש.
הוא  העולם  בבריאת  הכוונה  שתכלית   – בזה  והענין 
זה  ענין  והרי  בתחתונים9,  דירה  לו  להיות  הקב"ה  שנתאוה 

יושלם בביאת המשיח.

*( פסוק כה, יא פנחס... – בענין “פנחס זה אליהו" עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת פנחס סימן ח' ובהנסמן שם, ובילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת שמות 

סימן ריט. רלה. רלט הערה 1. רנ. פרשת וארא סימן קלד. צו. קלב. קלט. קמ. פרשת 

ויקרא סימן קטו. פרשת אחרי סימן ב. ו. יב. יד. מא. פרשת בחוקותי סימן לה בפירוש 

נזר הקודש השלם. רכט. רמג. פרשת חוקת סימן קלח. קכז. פרשת בלק סימן קב. 

תקח. תכח. תקלט. תקמ. תקמג. ועיין גם כן פרשת ויגש סימן עב. פרשת וישב סימן 

מה. פרשת שלח סימן קנא.

1( נסמן באגרות-קודש כ"ק אדמו"ר חלק ג עמוד קס.

2( פירוש רש"י בחוקותי כו, מב. ועוד.

3( פינחס כה, יא.

4( סנהדרין פב, א. פירוש רש"י בלק כה, ו.

5( סנהדרין שם.

6( ראה רמב"ם הלכות גירושין סוף פרק ב.

7( ראה גם תורת מנחם – התוועדויות חלק ט עמוד 63.

8( פינחס כה, יב.

9( ראה תנחומא בחוקותי ג. נשא טז. בראשית רבה ספ"ג. במדבר רבה פי"ג, ו. תניא 

ריש פרק לו. ובכמה מקומות.

מרחפת  אלקים  "ורוח  הפסוק11  על  רז"ל10  שאמרו  וזהו 
על פני המים", "זה רוחו של מלך המשיח" – שהענין דרוחו 
תכלית  שזוהי  כיון  הבריאה,  מתחילת  כבר  ישנו  משיח  של 

כוונת הבריאה.
ולכן, כללות ענין העבודה, ובפרט בכל זמן משך הגלות, 
עצמו  את  להניח  היינו,  נפש,  מסירת  מתוך  להיות  צריכה 
הצדה, ולעבוד את ה' באופן של אתכפיא וקבלת עול – כי 

לגילוי המשיח באים על ידי מסירת נפש דוקא.
בי"ת  שהאל"ף  כסלו12,  בי"ט  בהמדובר  הביאור  גם  וזהו 

של חסידות הוא ענין הנחת עצמותו, אתכפיא וקבלת עול.
– דלכאורה, הי' צריך להיות סדר העבודה באופן שתחילה 
תהי' עבודתו על פי שכלו ורצונו, ליתן גם לו תפיסת מקום 
)"מ'זָאל אים אויך געבן ַאן ָארט"(, ואחר כך ידרשו עבודה 
יותר, באופן של הנחת עצמותו, ואף על פי כן, מיד  נעלית 
ווָאס  איידער  )"נָאך  לראש  לכל  תובעים  העבודה  בתחלת 
ווָאס  ניט טָאן  זיך און  ווען"( אתכפיא וקבלת עול, "ברעכן 

עס ווילט זיך", ואדרבה "טָאן ווָאס עס ווילט זיך ניט" –
נפש,  המסירת  ענין  הוא  העבודה  עניני  בכל  המכוון  כי 
צדקנו,  משיח  של  אורו  לגילוי  זוכים  זה  ידי  על  שדוקא 

במהרה בימינו.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ד חלק א עמוד 280

בן  שמעון  רבי  אמר  חמתי[.  את  ]והשיב  פינחס...  ב. 
לקיש פינחס הוא אליהו13, א"ל הקב"ה אתה נתת שלום בין 
ישראל וביני בעולם הזה, אף לעתיד לבא אתה הוא שעתיד 
ליתן שלום ביני לבין בני, שנאמר )מלאכי ג, כג-כד( הנה אנכי 
והנורא,  הגדול  יום  בא  לפני  הנביא  אליהו  את  לכם  שולח 

והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם.
ילקוט שמעוני רמז תשעא

לנחם  שיבא  לומר  נחמ"ו14  נחמ"ו  בגימטריא  פינח"ס  ג. 
נאוו על ההרים  ז( מה  נב,  )ישעי'  ולבשר לישראל כדכתיב 

וגו' וכתיב )מלאכי ג, כג( הנה אנכי שולח וגו'.
פענח רזא )מבעלי התוספות(

10( בראשית רבה פ"ב, ד. רפ"ח.

11( בראשית א, ב.

12( סעיף מ )תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ד חלק א עמוד 254(.

מדרש  עד.,  ז  חלק  לקוטים  וראה  כאן,  שמעוני  וילקוט  זרוע,  ערך  בערוך  מובא   )13

אגדה ומדרש הגדול כאן. וראה ב"מ קיג.: אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בבית 

הקברות של עכו"ם וכו', אמר לי' לאו כהן הוא מר )דאיכא למאן דאמר דאליהו הוא 

פנחס, דכתיב בי' קנא קנאתי, וכן בפנחס בקנאו את קנאתי( כו'. וראה תרגום יונתן בן 

עוזיאל שמות ו, יח, בבא בתרא קכא: ובתוס' שם ד"ה שבעה.

בפרשת  רזא  הפענח  מש"כ  ועיין  לישראל.  לבשר  ויבא  אליהו  הוא  שפנחס   )14

בחוקותי.

פרשת  התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  תשעא(:  רמז  שמעוני  )ילקוט  במדרש 

פנחס סימן ח, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת פינחס
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מב) סוטה אֹותֹופב. מבּזים הּׁשבטים ׁשהיּו הראיתם לפי : ְְְְֲִִִִֶֶַַָָ
אלילים  לעבֹודת עגלים אּמֹו אבי ׁשּפּטם זה ּפּוטי ֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָּבן

ׁשבט  נׂשיא ויחסֹווהרג הּכתּוב ּבא לפיכ מּיׂשראל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אהרן  ‡˙È˙‡˜Œ.אחר B‡˜a∑,נקמתי את ּבנקמֹו ֲַַַֹ¿«¿∆ƒ¿»ƒְְְִִֶָָ
הּקצף  את "קנאה"ּבקצפֹו לׁשֹון ּכל לקצף. לי ׁשהיה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

לנקם  הּמתחרה אנפרטמנ"ט הּוא ּדבר, נקמת ְְְִִִֶַַָָָֹ
.ּבלע"ז  ְַַ

â ycew zegiyn zecewp ãe"kyz'd ,fenz `"k ,qgpit zyxt zay zgiy

והגאּולה  המאסר ׁשלאחרי ּפנחס ּפרׁשת הׁשּבת־קֹודׁש ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָּביֹום
הגֹומל" "ּברּכת והגאּולה המאסר ּבעל ּבר תרפ"ז), ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָ(ּבׁשנת
ּבנֹוגע  הזקן רּבנּו לפסק־דין ּבהתאם - לּתֹורה ׁשעלה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבעת
לגמרי, לּבּוריֹו ּכׁשחֹוזר הגֹומל ׁשמבר ׁשנתרּפא, ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלחֹולה
זמן  ׁשּכל האסּורים, מּבית להיֹוצא ּבנֹוגע גם מּובן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומזה

לגמרי". מהסּכנה ׁש"יצא נקרא לא לביתֹו, חזר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשלא

הגֹו ּברּכת אמירת היתה ּפרטית ׁשּבהׁשגחה ּביֹום וכיון מל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
וׁשנה  ׁשנה ׁשּבכל מּובן, הרי ּפנחס, ּפרׁשת ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָהׁשּבת־קֹודׁש
ּבימי  הקביעּות ּבאֹופן נפקא־מינּה (ללא ּפנחס ּפרׁשת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבבֹוא
ּברּכת  עם הקׁשּורים הענינים ונעׂשים" "נזּכרים ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָהחֹודׁש),

ֵַהגֹומל.

â ycew zegiyn zecewp ãd"kyz'd ,qgpit zyxt zay zgiyn

מּובנת  זה, רׁש"י מּפירּוׁש ללמד וׁשּצרי ׁשאפׁשר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹההֹוראה
ְְַּבפׁשטּות:

ׁשּיׁש אף הרי טֹוב, מעׂשה העֹוׂשה אדם רֹואים ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכאׁשר
מּפני  לכאֹורה, זאת, עֹוׂשה ׁשהּוא לכ רּבֹות ְְְִִֵֶֶַָָָֹהֹוכחֹות
הּטֹוב, מעׂשהּו את לׁשלל זאת ּבכל אסּור - איׁשּיים ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹֹמניעים

ִּכי:
איׁשּיים, מניעים מּתֹו זאת עֹוׂשה ׁשהּוא נּניח אם אף ְִִִִִִִִֶֶַַַֹא)

" קֹובעת ההלכה יעסקהרי ּומצוֹות לעֹולם ּבּתֹורה אדם ְְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָֹ
לׁשמּה"- ּבא לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמּתֹו לׁשמּה, ׁשּלא ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹאף־על־ּפי
לׁשמּה ׁשּלא מּתֹו" ׁשל הּפנימית הּמׁשמעּות לפי ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹּובמיּוחד
מּפני  "לׁשמּה", לידי אחר־ּכ מּגיע ׁשהאדם לׁשמּה", ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבא

א ּבחיצֹונּיּות, רק לׁשמּה" "ׁשּלא זאת עֹוׂשה הּוא ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹׁשעכׁשו
היא ּכּונתֹו "ּוב"ּתֹו ׁשּלא לׁשמּהּבפנימּיּות מּתֹו" ולכן . ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹ

והּמצֹות  הּתֹורה ּבקּיּום ׁשּלֹו והּפנימּיּות "מה"ּתֹו - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָלׁשמּה"
הּנסּתרת  ׁשהּפנימּיּות - לׁשמּה" "ּבא הּוא לׁשמּה" ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ"ׁשּלא

ּגילּוי. לידי ִִֵָָּבאה
'ׁשלחן  על־ּפי מצֹות ּולקּים ללמד מצּוה ׁשהּוא ּכיון ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻֻב)
להפסיק  זאת עקב עלּול הּוא ּכי לפֹוסלֹו, אסּור ,'ְְְְִִֵֶַָָָֹערּו

ללמד ׁשּיתחיל לעֹוררֹו רק צרי וכּו'. ּתֹורה ,לׁשמּהללמד ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹ
לׁשמּה". "ּבא לידי האפׁשר ּככל מהר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיּגיע

הּזּולת, ׁשל ּבלּבֹו הּנעׂשה את לדעת אין לעֹולם והעיקר: ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָג)
ׁשהיּו למרֹות הּׁשבטים, ׁשאפילּו ּבעניננּו, ּברּור ׁשרֹואים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכפי
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זאת עׂשה ׁשּפינחס לכאֹורה, ּברּורֹות, הֹוכחֹות ׁשּלא ּבידם ְְְְִִֶֶָָָָָָָֹֹ

-לׁשמּה לּלבב" יראה "ה' אׁשר - הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הרי , ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
זאת ׁשעׂשה עליו קנאתרקהעיד .ה'מּפני ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

:ּבכ נֹוסף ְְִָָָענין
ׁשהּלה  ּבטענה טֹוב, מעׂשה העֹוׂשה הּזּולת את ׁשּמבּטל ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמי
מבּטלֹו ׁשהּוא לטען עלּול איׁשּיים, מּמניעים זאת ְְְְִִִִִִִֶֶַָֹֹעֹוׂשה
חֹוׁשב  הּוא ּכ (־ ּבטבעי עניו ׁשאני ּכיון הּקדּוׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּצד
הּלֹומד  יהּודי ּבראֹותי ולכן, ּגאוה, לסּבל מסּגל איני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻלעצמֹו),
הּיכֹול  ּבאפן ּבהּדּור, מצֹות מקּים אֹו ּבהתלהבּות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹּתֹורה

ולׁשּתק. זאת לסּבל יכֹול איני - ּכיֹוהרא ְְְְְֲִִִֵֵָָָֹֹֹלהראֹות
את  הּמסּביר זה, רׁש"י מּפרּוׁש ההֹוראה נלמדת ּכ ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל
מרצֹונם  ׁשּנבעה ּפינחס, ׁשל קּנאּותֹו על הּׁשבטים ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלעּגם
אחר  "יחסֹו והקדֹוׁש־ּברּו־הּוא מׁשה, ׁשל ּכב ֹודֹו על ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹלהגן

הם. ולא ה', קנאת את קּנא ׁשהּוא והעיד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֹֹאהרן"
ּבהתלהבּות, הּלֹומד הּזּולת ּבּטּול לגּבי לקח מלּמדנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָהּדבר
מּתֹו יֹוהרא, ׁשל ּבּטּוי ּכאן יׁש ּכאּלּו וכּו', ּבהּדּור מתנהג ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָאֹו
ׁשל  ּכבֹודֹו על (הגנה ענוה מּפני הּוא זה ׁשּלעג ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמחׁשבה

ּדבר מׁשה ׁשל ׁשּלאמּתו - האדם") מּכל מאד "ענו ׁשהיה ְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ולא  הּצֹודק הּוא וכּו' ּבהּדּור והּמתנהג ּבהתלהבּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַֹהּלֹומד
ְְַַהּמבּטלֹו.

מּפני  ּדוקא זאת עֹוׂשה הּמבּטל ,ׁשּלהיפ יּתכן ,מּכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיֹותר
ׁשּלֹו: ֲֶַָּגאותֹו

הּוא  ּולפיכ מּמּנּו, נעלה ׁשהּזּולת לסּבל מסּגל הּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאין
מעֹוררת  זֹו קנאה היתה ּכראּוי, מתנהג היה ואּלּו ּבֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמקּנא
א חכמה, ּתרּבה סֹופרים קנאת - מחברֹו ללמד רצֹון ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבֹו
הרי  עצלּות, ׁשל מּדה ּגם ּבֹו יׁש הּגאוה מּדת עם ׁשּיחד ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכיון
הּזּולת. ׁשל הּטֹובים ּומעׂשיו הּתֹורה לּמּוד את מבּטל ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָהּוא

ׁשהן  וכיון לאמת, הּנֹוגדת מסקנה ּתּתכן לא ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּקדּׁשה
חז"ל  ּכמאמר ּבהתלהבּות, לֹומד אינֹו עצמֹו ׁשהּוא ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָֻהעבּדה
ּכאן..." אף ּובזיע, ּוברתת ּוביראה ּבאימה ּלהּלן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ"מה
ּכ לנהג ׁשל ּבדרּגה עדין הּוא ׁשאין לֹו ׁשּנדמה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ(למרֹות

"לעֹולם הּתֹורה לפסק ּבנּגּוד ּבאמת), אדם יעסק"לׁשמּה" ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּבבּטּול  התנהגּותֹו והן לׁשמּה...", ׁשּלא ּומצֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָֹּבתֹורה
ּכל  את ּדן "והוי אמת" ּב"תֹורת מההֹוראה להפ ְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּזּולת,
לכ ׁשהּגֹורם ּברּורה, הֹוכחה זאת הרי - זכּות" לכף ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָֹהאדם

.להפ אּלא קדׁשה, ׁשל רגׁש ְְֵֵֶֶֶֶֶָָֻאינֹו

(áé):íBìL éúéøa-úà Bì ïúð éððä øîà ïëì̈¥−¡®Ÿ¦«§¦̧Ÿ¥¬²¤§¦¦−¨«
i"yx£ÌBÏL È˙È¯aŒ˙‡∑(פב לֹו(סנהדרין לברית דּתהא ∆¿ƒƒ»ְְִִִֵ

וחּנּות  טֹובה הּמחזיק ּכאדם עּמֹוׁשלֹום, ׁשעֹוׂשה למי ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לֹו ּפירׁש ּכאן אף ִֵַַָָָָטֹובה,

.ׁשלֹומֹותיו  ְָ
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לא  אהרן, ׁשל לזרעֹו ּכהּנה נּתנה ׁשּכבר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשאףֿעלּֿפי
ּולתֹולדֹותיהם  עּמֹו ׁשּנמׁשחּו ּולבניו לאהרן אּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹנּתנה
לכן  קדם ׁשּנֹולד ּפינחס אבל המׁשחתן, אחר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיּולדּו

ׁשנינּו וכן ּכאן. עד ּכהּנה לכלל ּבא לא נמׁשח, ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹֻולא
לזמרי  ׁשהרגֹו עד ּפינחס נתּכהן לא .ּב'זבחים': ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹ

ÂÈ‰Ï‡Ï∑ּכמֹו אלהיו, יא)ּבׁשביל אּתה (במדבר "המקּנא : ≈…»ְְְֱִִֵַַַָָֹ
א)לי", צּיֹון (זכריה ּבׁשביל - לצּיֹון" "וקּנאתי :. ְְְִִִִִִִֵ

â ycew zegiyn zecewp ã(320 'nr ,gi jxk zegiy ihewl)

עֹולם ּכהּונת ּברית אחריו ּולזרעֹו לֹו יג)והיתה (כה, ְְְְְְֲִַַַָָָָ
ׁשּקפצה  אּלּולי לנּדֹותֹו, ּבּקׁשּו חכמים... ּברצֹון ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹּפינחס
ּברית  אחריו ּולזרעֹו לֹו והיתה ואמרה: הּקדׁש, רּוח ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹעליו

עֹולם ספ"ט)ּכהּונת סנהדרין .(ירושלמי ְַָ
ׁשבט  ּבני (ׁשּכן ּגּופֹו את רק לא ּבסּכנה העמיד ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפינחס
(ׁשהרי  נׁשמתֹו את אף אּלא להרגֹו) עלּולים היּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָׁשמעֹון

הּקּב"ה  ׁשל חמתֹו ׁשּתּוסר ּובלבד לנּדֹותֹו), ּבּקׁשּו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָהחכמים
הּמּגפה. ותּפסק יׂשראל ְְִִֵֵֵֵַַַָָָמעל

ותלמידיו, הּבעל־ׁשם־טֹוב אצל מֹוצאים אנּו ּבזה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכּיֹוצא
טֹובתֹו למען ׁשּלהם העֹולם־הּבא את הפקירּו אחת ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשני. יהּודי ְִִֵֶׁשל

â ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr ,g jxk zegiy ihewl)

לאלֹוקיו קּנא אׁשר יג)ּתחת (כה, ֲִֵֵֶַַָ
ּכאׁשר  לרעה נּצלּו ׁשּבני־יׂשראל האלקי לּכח קּנא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּפינחס

מֹואב. ּבנֹות אחרי ְֲֵַָָנהּו

אלקי  ּכח ּבעצם הּוא ההֹולדה ׁשּכח ּבחסידּות, ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹמבאר
הּבֹורא  ּבחיק ׁשהּוא מאין, יׁש הּבריאה ּכח ּכעין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ(ּבהיֹותֹו

לבׂשר־ודם. אף נּתנה זֹו אלקית ׁשּיכלת אּלא ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבלבד),

ÌÏL:יב  ÈÓÈ˜ ˙È dÏ ¯Ê‚ ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡ ÔÎa¿≈¡«»¬»¿«≈»¿»ƒ¿»
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זאת עׂשה ׁשּפינחס לכאֹורה, ּברּורֹות, הֹוכחֹות ׁשּלא ּבידם ְְְְִִֶֶָָָָָָָֹֹ

-לׁשמּה לּלבב" יראה "ה' אׁשר - הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הרי , ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
זאת ׁשעׂשה עליו קנאתרקהעיד .ה'מּפני ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

:ּבכ נֹוסף ְְִָָָענין
ׁשהּלה  ּבטענה טֹוב, מעׂשה העֹוׂשה הּזּולת את ׁשּמבּטל ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמי
מבּטלֹו ׁשהּוא לטען עלּול איׁשּיים, מּמניעים זאת ְְְְִִִִִִִֶֶַָֹֹעֹוׂשה
חֹוׁשב  הּוא ּכ (־ ּבטבעי עניו ׁשאני ּכיון הּקדּוׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּצד
הּלֹומד  יהּודי ּבראֹותי ולכן, ּגאוה, לסּבל מסּגל איני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻלעצמֹו),
הּיכֹול  ּבאפן ּבהּדּור, מצֹות מקּים אֹו ּבהתלהבּות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹּתֹורה

ולׁשּתק. זאת לסּבל יכֹול איני - ּכיֹוהרא ְְְְְֲִִִֵֵָָָֹֹֹלהראֹות
את  הּמסּביר זה, רׁש"י מּפרּוׁש ההֹוראה נלמדת ּכ ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל
מרצֹונם  ׁשּנבעה ּפינחס, ׁשל קּנאּותֹו על הּׁשבטים ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלעּגם
אחר  "יחסֹו והקדֹוׁש־ּברּו־הּוא מׁשה, ׁשל ּכב ֹודֹו על ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹלהגן

הם. ולא ה', קנאת את קּנא ׁשהּוא והעיד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֹֹאהרן"
ּבהתלהבּות, הּלֹומד הּזּולת ּבּטּול לגּבי לקח מלּמדנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָהּדבר
מּתֹו יֹוהרא, ׁשל ּבּטּוי ּכאן יׁש ּכאּלּו וכּו', ּבהּדּור מתנהג ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָאֹו
ׁשל  ּכבֹודֹו על (הגנה ענוה מּפני הּוא זה ׁשּלעג ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמחׁשבה

ּדבר מׁשה ׁשל ׁשּלאמּתו - האדם") מּכל מאד "ענו ׁשהיה ְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ולא  הּצֹודק הּוא וכּו' ּבהּדּור והּמתנהג ּבהתלהבּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַֹהּלֹומד
ְְַַהּמבּטלֹו.

מּפני  ּדוקא זאת עֹוׂשה הּמבּטל ,ׁשּלהיפ יּתכן ,מּכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיֹותר
ׁשּלֹו: ֲֶַָּגאותֹו

הּוא  ּולפיכ מּמּנּו, נעלה ׁשהּזּולת לסּבל מסּגל הּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאין
מעֹוררת  זֹו קנאה היתה ּכראּוי, מתנהג היה ואּלּו ּבֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמקּנא
א חכמה, ּתרּבה סֹופרים קנאת - מחברֹו ללמד רצֹון ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבֹו
הרי  עצלּות, ׁשל מּדה ּגם ּבֹו יׁש הּגאוה מּדת עם ׁשּיחד ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכיון
הּזּולת. ׁשל הּטֹובים ּומעׂשיו הּתֹורה לּמּוד את מבּטל ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָהּוא

ׁשהן  וכיון לאמת, הּנֹוגדת מסקנה ּתּתכן לא ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּקדּׁשה
חז"ל  ּכמאמר ּבהתלהבּות, לֹומד אינֹו עצמֹו ׁשהּוא ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָֻהעבּדה
ּכאן..." אף ּובזיע, ּוברתת ּוביראה ּבאימה ּלהּלן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ"מה
ּכ לנהג ׁשל ּבדרּגה עדין הּוא ׁשאין לֹו ׁשּנדמה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ(למרֹות

"לעֹולם הּתֹורה לפסק ּבנּגּוד ּבאמת), אדם יעסק"לׁשמּה" ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּבבּטּול  התנהגּותֹו והן לׁשמּה...", ׁשּלא ּומצֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָֹּבתֹורה
ּכל  את ּדן "והוי אמת" ּב"תֹורת מההֹוראה להפ ְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּזּולת,
לכ ׁשהּגֹורם ּברּורה, הֹוכחה זאת הרי - זכּות" לכף ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָֹהאדם

.להפ אּלא קדׁשה, ׁשל רגׁש ְְֵֵֶֶֶֶֶָָֻאינֹו

(áé):íBìL éúéøa-úà Bì ïúð éððä øîà ïëì̈¥−¡®Ÿ¦«§¦̧Ÿ¥¬²¤§¦¦−¨«
i"yx£ÌBÏL È˙È¯aŒ˙‡∑(פב לֹו(סנהדרין לברית דּתהא ∆¿ƒƒ»ְְִִִֵ

וחּנּות  טֹובה הּמחזיק ּכאדם עּמֹוׁשלֹום, ׁשעֹוׂשה למי ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לֹו ּפירׁש ּכאן אף ִֵַַָָָָטֹובה,

.ׁשלֹומֹותיו  ְָ

(âé)íìBò úpäk úéøa åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå§¨³§¨Æ§©§´©«£½̈§¦−§ª©´¨®
éða-ìò øtëéå åéäìàì àp÷ øLà úçz:ìàøNé ©À©£¤³¦¥Æ¥«Ÿ½̈©§©¥−©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Bl ‰˙È‰Â∑ זאת ּבריתי.ÌÏBÚ ˙p‰k ˙È¯a∑ ¿»¿»ְִִֹ¿ƒ¿À«»
לא  אהרן, ׁשל לזרעֹו ּכהּנה נּתנה ׁשּכבר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשאףֿעלּֿפי
ּולתֹולדֹותיהם  עּמֹו ׁשּנמׁשחּו ּולבניו לאהרן אּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹנּתנה
לכן  קדם ׁשּנֹולד ּפינחס אבל המׁשחתן, אחר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיּולדּו

ׁשנינּו וכן ּכאן. עד ּכהּנה לכלל ּבא לא נמׁשח, ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹֻולא
לזמרי  ׁשהרגֹו עד ּפינחס נתּכהן לא .ּב'זבחים': ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹ

ÂÈ‰Ï‡Ï∑ּכמֹו אלהיו, יא)ּבׁשביל אּתה (במדבר "המקּנא : ≈…»ְְְֱִִֵַַַָָֹ
א)לי", צּיֹון (זכריה ּבׁשביל - לצּיֹון" "וקּנאתי :. ְְְִִִִִִִֵ

â ycew zegiyn zecewp ã(320 'nr ,gi jxk zegiy ihewl)

עֹולם ּכהּונת ּברית אחריו ּולזרעֹו לֹו יג)והיתה (כה, ְְְְְְֲִַַַָָָָ
ׁשּקפצה  אּלּולי לנּדֹותֹו, ּבּקׁשּו חכמים... ּברצֹון ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹּפינחס
ּברית  אחריו ּולזרעֹו לֹו והיתה ואמרה: הּקדׁש, רּוח ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹעליו

עֹולם ספ"ט)ּכהּונת סנהדרין .(ירושלמי ְַָ
ׁשבט  ּבני (ׁשּכן ּגּופֹו את רק לא ּבסּכנה העמיד ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפינחס
(ׁשהרי  נׁשמתֹו את אף אּלא להרגֹו) עלּולים היּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָׁשמעֹון

הּקּב"ה  ׁשל חמתֹו ׁשּתּוסר ּובלבד לנּדֹותֹו), ּבּקׁשּו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָהחכמים
הּמּגפה. ותּפסק יׂשראל ְְִִֵֵֵֵַַַָָָמעל

ותלמידיו, הּבעל־ׁשם־טֹוב אצל מֹוצאים אנּו ּבזה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכּיֹוצא
טֹובתֹו למען ׁשּלהם העֹולם־הּבא את הפקירּו אחת ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשני. יהּודי ְִִֵֶׁשל

â ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr ,g jxk zegiy ihewl)

לאלֹוקיו קּנא אׁשר יג)ּתחת (כה, ֲִֵֵֶַַָ
ּכאׁשר  לרעה נּצלּו ׁשּבני־יׂשראל האלקי לּכח קּנא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּפינחס

מֹואב. ּבנֹות אחרי ְֲֵַָָנהּו

אלקי  ּכח ּבעצם הּוא ההֹולדה ׁשּכח ּבחסידּות, ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹמבאר
הּבֹורא  ּבחיק ׁשהּוא מאין, יׁש הּבריאה ּכח ּכעין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ(ּבהיֹותֹו

לבׂשר־ודם. אף נּתנה זֹו אלקית ׁשּיכלת אּלא ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבלבד),

ÌÏL:יב  ÈÓÈ˜ ˙È dÏ ¯Ê‚ ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡ ÔÎa¿≈¡«»¬»¿«≈»¿»ƒ¿»

ÌÏÚיג  ˙p‰k ÌÈ˜ È‰B¯˙· È‰B·ÏÂ dÏ È‰˙e¿≈≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿À«√»
Èa ÏÚ ¯tÎÂ d‰Ï‡ Ì„˜ Èp˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈√»¡»≈¿«««¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

qgpit zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i oey`x meil inei xeriy
â ycew zegiyn zecewp ã(1327 'nr ,c jxk zegiy ihewl)

ּבני־יׂשראל על יג)ויכּפר (כה, ְְְִֵֵֵַַַָ
הּמתים  ׁשּיחיּו עד ּומכּפר עֹומד אּלא זז, לא עּתה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעד

.(ספרי)
ׁשהּוא  ּבני־יׂשראל, חטאי מּׁשאר ּפעֹור חטא ּנׁשּתּנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמה

ּתמידית? לכּפרה ְְִִַָָָזקּוק
החׁשבת  היא: ּפעֹור חטא ׁשל הּפנימית הּמׁשמעּות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאּלא
ּבקרּבנּו מצּויה זֹו ּומּדה עּקר, ועׂשּיתם העֹולם ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָּתענּוגי

ִָּתמיד.

(ãé)-úà äkä øLà äknä ìàøNé Léà íLå§¥Á¦̧¦§¨¥¹©ª¤À£¤³ª¨Æ¤
ðéãnä:éðòîMì áà-úéá àéNð àeìñ-ïa éøîæ úé ©¦§¨¦½¦§¦−¤¨®§¦¬¥«−̈©¦§Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÌLÂ∑ את ׁשּיחס ּבמקֹום ¿≈ƒƒ¿»≈¿ִֵֶֶַָ
הרׁשע  את יחס לׁשבח, ·Œ˙È‡·.לגנאי הּצּדיק ‡ÈN ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ¿ƒ≈»

ÈÚÓMÏ∑ מחמׁשת לׁשבט לאחד ׁשהיּו אבֹות ּבּתי «ƒ¿…ƒְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ּפינחס  ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע אחר: ּדבר ׁשאףֿׁשמעֹון. , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּלקּנא  עצמֹו את מנע לא נׂשיא, היה ׁשּזה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעלּֿפי

הּמּכה  הּוא מי הּכתּוב הֹודיע לכ הּׁשם, .לח ּלּול ְְֲִִִֵֶַַַָָֻ

â ycew zegiyn zecewp ãd"kyz'd ,qgpit zyxt zay zgiyn

לגנאי" הרׁשע את יחס לׁשבח, הּצּדיק את ׁשּיחס ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ"ּבמקֹום
.(רש"י)

אב  ּבית "נׂשיא ּבהיֹותֹו לזמרי הּגנאי מהּו ְְְְְְִִִִִֵַַַָָלכאֹורה,
ּפעל  ׁשּזמרי סברּו הּׁשבטים הּוא: לכ ההסּבר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלּׁשמעֹוני"?
והּתֹורה  ּכדלעיל, אכזרּיּות, מּתֹו - ּופינחס חסד, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָמּתֹו
הּצּדיק  את ׁשּיחס "ּבמקֹום אּלּו: הּנחֹות ׁשּתי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשֹוללת
ׁשל  ּתכּונֹותיו ּבֹו ויׁש אהרן", "ּבן הּוא ׁשּפינחס ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹלׁשבח",
ּובאֹותּה מקֹום ּבאֹותֹו אהבה", ּומטיל ׁשלֹום "רֹודף ְְֲֲִֵֵַַָָָָֹאהרן
את  "וּיקרב... ׁשל ׁשהּמעׂשה לגנאי", הרׁשע את "יחס ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּדר
מהיֹותֹו ,להפ אּלא החסד, מּמּדת נבע לא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמדינית"

אב ּבית הּתֹורה לּׁשמעֹוני "נׂשיא אֹומרת ׁשמעֹון על אׁשר ," ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
התּבּטא  זמרי ׁשל ּבמעׂשהּו ּכלֹומר, מכרֹותיהם". חמס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ"ּכלי

האכזרּיּות: מּדת - החסד מּמּדת ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָההפ
החטא  וכאׁשר לזנֹות...", העם "וּיחל ׁשּבּה ּבּתקּופה אם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכי
אז  - מּגפה" ּבהם ׁשלח ּביׂשראל, ה' אף "וּיחר לידי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהֹוביל

ׁשארּמית יׂשראל" ּבני עדת ּכל "לעיני זמרי מּתרת מכריז ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
,להפ הּוא, - לתׁשּובה לעֹוררם ּובמקֹום את מֹונעליׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּביׂשראל" ׁשבט מ"נׂשיא לכ "הּתר" להם ּבנֹותנֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּתׁשּובה,
ּביֹותר. קׁשה אכזרּיּות זֹו הרי -ְְֲִֵֵַָָָ

ּפעל  זמרי קֹוטבי: הּוא ּפינחס, לבין זמרי ּבין ההבּדל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּכלֹומר,
ּב"אצטלא" זאת וכּסה ּביֹותר, הּקׁשה ּבאכזרּיּות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹלמעׂשה
הּנראה  מעׂשה עׂשה ּפינחס זאת, ּולעּומת חסד, ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשל

ּביֹותר. העצּום החסד זהּו א ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָּכאכזרי,
מּובנת  ּולגּבינּו, ודֹור, ּדֹור ּכל לגּבי מּכ הּנלמדת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָההֹוראה

ְְַּבפׁשטּות:
קנאת  מקּנא רֹואים ּכאׁשר ר"ל, רּוחנית מּגפה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבתקּופה
ׁשּבדֹורֹו, מׁשה הּוא ׁשאין למרֹות וכּו', לבּטלֹו אסּור - ְְְְְֵֶֶֶַַָֹה'
ׁשּלא  ואֹומרת, מסּפרת והּתֹורה ּכדלעיל. ּכהן, אינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹואפילּו
ּבני  מעל הּמּגפה "וּתעצר לידי ּתביא ה' ׁשּקנאת ּבלבד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָזֹו

לׁשלֹום ּתגרם אף אּלא את אמּתייׂשראל", לֹו נֹותן "הּנני - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשלֹום", ְִִָּבריתי

ּתתּבּטל  חּנם, ּומּׂשנאת מּפרּוד להפ אמּתי, ׁשלֹום ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָועל־ידי
.ּכ מּׁשּום הּנגרמת ְִִֶֶַַָָהּגלּות

ּכמאמר  הּגאּולה, מבּׂשר לאלּיהּו ּפנחס ׁשל הּקׁשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוזהּו
ּפנחס  ׁשל התנהגּותֹו על־ידי ּכי אלּיהּו", הּוא "ּפנחס ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָחז"ל
אלּיהּו על־ידי ׁשּתכרז והּׁשלמה, האמּתית לּגאּולה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻנזּכה
"והׁשיב  הּלבבֹות לקרּוב ּתגרם אׁשר - ּפינחס) (זה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּנביא

מּמׁש. ּבקרֹוב אבֹותם", על ּבנים ולב ּבנים, על אבֹות ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָלב

(åè)øeö-úá éaæk úéðéãnä äknä äMàä íLå§¥̧¨«¦¨¯©ª¨²©¦§¨¦−¨§¦´©®
ô :àeä ïéãîa áà-úéa úBnà LàǿŸª¬¥«¨²§¦§−̈«

i"yx£'B‚Â ‰kn‰ ‰M‡‰ ÌLÂ∑ ׂשנאתן להֹודיע ¿≈»ƒ»«À»¿ְְֲִִָָ
לזנּות  מל ּבת ׁשהפקירּו מדינים, להחטיא ׁשל ּכדי , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָ

יׂשראל  ‡Bn˙.את L‡¯∑ מדין מלכי מחמׁשת אחד ְִֵֶָ…Àְְֲִֵֵֵֶֶַָָ
לא) והּוא (במדבר וגֹו'", ואתֿצּור ואתֿרקם "אתֿאוי :ְְְְֱִֶֶֶֶֶ

ׁשּנהג  ּולפי אּמֹות"; "ראׁש ׁשּנאמר מּכּלם, חׁשּוב ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹֻֻהיה
מנאֹו ּבּתֹו, להפקיר ּבעצמֹו ∑Œ˙Èa‡·.ׁשליׁשי ּבּזיֹון ְְְְְְִִִִִַַָָ≈»

למדין היּו אבֹות ּבּתי כה)חמׁשה ועפר (בראשית עיפה : ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָ
מהם  לאחד מל היה וזה ואלּדעה, ואבידע וחנֹו. ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé):íúBà íúékäå íéðéãnä-úà øBøö̈−¤©¦§¨¦®§¦¦¤−¨«
i"yx£¯B¯ˆ∑ אֹותם לאּיב עליכם הֹוה, לׁשֹון "ׁשמֹור", "זכֹור", .ּכמֹו: »ְְְֲֵֵֶֶַָָָ

Ècיד  ‡ÏÈË˜ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ÌeLÂ¿«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ
˙Èa ·¯ ‡eÏÒ ¯a È¯ÓÊ ‡˙È„Ó ÌÚ ÏË˜˙‡ƒ¿¿≈ƒƒ¿»≈»ƒ¿ƒ«»«≈

:ÔBÚÓL ˙È·Ï ‡a‡«»¿≈ƒ¿

ÈaÊkטו  ‡˙È„Ó ˙ÏÈË˜˙‡„ ‡˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»≈»»¿ƒ
:‡e‰ ÔÈ„Óa ‡a‡ ˙Èa Èn‡ LÈ¯ ¯eˆ ˙·«≈À≈≈«»¿ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙È:יז  ÏË˜˙Â È‡È„Ó ˙È ˜Ú‡»≈»ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»¿
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(çé)íëì eìkð-øLà íäéìëða íëì íä íéøøö ék¦´«Ÿ§¦¬¥Æ¨¤½§¦§¥¤²£¤¦§¬¨¤−
íúçà ïéãî àéNð-úá éaæk øác-ìòå øBòt øác-ìò©§©´§®§©§©º¨§¦̧©§¦³¦§¨Æ£Ÿ½̈

:øBòt øác-ìò äôbnä-íBéa äknä©ª¨²§«©©¥−̈©§©¬§«
i"yx£¯BÚtŒ¯·cŒÏÚ 'B‚Â ÌÎÏ Ì‰ ÌÈ¯¯ˆ Èk∑ ƒ…¿ƒ≈»∆¿«¿«¿

ּבנֹותיהם  אחר ׁשהפקירּו להטעֹותכם ּכדי לזנּות, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַ
רּות  מּפני להׁשמיד, צּוה לא מֹואב ואת ׁשהיתה ּפעֹור. ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּכדאמרינן מהם, לצאת קמא'עתידה .(לח)ּב'ּבּבא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 12Î13 'nr p zxaeg zeniyx t"r)

xFrR lW f"r - de`Y mWl dlik £̀¦¨§¥©£¨¤§

על־ּדבר־ּפעֹור לכם אׁשר־נּכלּו יח)ּבנכליהם (כה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָ
רׁש"י ּכלׁשֹון היתה ּפעֹור פעור)עבֹודת ד"ה ג "על־ׁשם (כה, ְְְֲִִֵַַַָָ

עבֹודתֹו". וזֹוהי רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָׁשּפֹוערין
ׁשפלה  עבֹודה־זרה אחר לטעֹות יׂשראל יכלּו ּכיצד ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָוקׁשה,

ּכזֹו?!ּונ  ְָָחּותה
החסידּות: דר על ּבזה הּבאּור לֹומר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָויׁש

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי המקֹורֹות)איתא נסמנּו וׁשם ד. מו, ׁשּכל (שלח ְְְְְִִִֵֶַָָָָ
מהּמלאכים  "ּפסלת" ּבאמת הם הּגׁשמּיים ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהּתענּוגים

ְִֶָהעליֹונים.
הּוא  הרי - וכח חּיּות לֹו נֹותן והּמאכל מאכל, אֹוכל ְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכׁשאדם
הּמאכל  את אֹוכל אם והּנה, מהּמאכל. "מקּבל" ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבבחינת

לקדּׁשה הּמאכל את מעלה הּוא הרי ׁשמים פ"ז)לׁשם (תניא ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

Ècיח  ÔB‰ÈÏÎa ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ˜ÈÚÓ È¯‡¬≈¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
ÈaÊk ˜ÒÚ ÏÚÂ ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÔBÎÏ eÏÈÎ¿ƒ¿«≈«¿¿«≈«»¿ƒ
‡ÓBÈa ˙ÏÈË˜˙‡c ÔB‰˙Á‡ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ ˙·««»¿ƒ¿»¬«¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»

:¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ‡˙BÓ„¿»»«≈«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(gi)mrhe.íäéìëðaiYWxR xW`M §©©§¦§¥¤©£¤¥©§¦
(` dk lirl)EaWg oicn ipwf iM¦¦§¥¦§¨¨§

xn`PW FnM ,z`Gd drxd daWgOd©©£¨¨¨¨¨©Ÿ§¤¤¡©
(c ak lirl),oicn ipwf l` a`Fn xn`Ie©Ÿ¤¨¤¦§¥¦§¨

dvr Epzp mde dNgYn Evrizp mda iM¦¨¤¦§¨£¦§¦¨§¥¨§¥¨
mdOr mzFpA dPpfYW a`Fnl Ff§¨¤¦§¤¨§¨¦¨¤
mgicdl xFrR lral mzF` Ecinvie§©§¦¨§©©§©£¦¨
cFre .mW xMfp `l m`e ,mXd lrn¥©©¥§¦Ÿ¦§©¨§
,mdOr zFpfl mMln zA mdl EglXW¤¨§¨¤©©§¨¦§¦¨¤

mrh dfeoicn `iUp za iAfM xaC lre §¤©©§©§©¨§¦©§¦¦§¨
.mzFg`zEklOd ivrFi zrCn ilEl iM £¨¦¥¦©©£¥©©§

dn ,oicnA Kln zA dcFaM ,dUrp©£¨§¨©¤¤§¦§¨©
l` `al a`Fn zFaxrA miHWA WTaY§©¥§¦¦§©§¨¨Ÿ¤
zFaxrA l`xUi iM ,xg` mr dpgn©£¤©©¥¦¦§¨¥§©§
mW `aY oi`nE ,Eid miHXA a`Fn¨©¦¦¨¥©¦¨Ÿ¨
x`Y zti dzid la` .z`Gd zipicOd©¦§¨¦©Ÿ£¨¨§¨§©Ÿ©
iM ,mW oicn ipwf DzF` EglWe ,c`n§Ÿ§¨§¨¦§¥¦§¨¨¦
EzgWEd miAx dti dX` x`zA Exn`̈§§Ÿ©¦¨¨¨©¦§£

(:bq zenai):
áBø÷ådvrA mrlA mB didW `Ed §¨¤¨¨©¦§¨¨¥¨

a`Fn ux`n FaEWA iM ,FGd©¦§¥¤¤¨
ivrFiA dide mXn FMxC iM ,oicnA xar̈©§¦§¨¦©§¦¨§¨¨§£¥
dn zrcl mW aMrzp ilE`e ,zEklOd©©§§©¦§©¥¨¨©©©
l`xUi EdE`vn Kkitl ,mda didI¦§¤¨¤§¦¨§¨¦§¨¥

mW EdEbxde oicnA(g `l oldl)didie . §¦§¨§¨§¨§¦§¤
FnFwnl aWIe KlIe mrlA mwIe WExR¥©¨¨¦§¨©¥¤©¨¨¦§

(dk ck lirl).Fvx` l` aEWl Fl KldW ,¤¨©¨¤©§
Ebxdi `l l`xUi iM ,d`xp oke§¥¦§¤¦¦§¨¥Ÿ©©§
la` ,dxFYd zEWxA wx `ApzOd©¦§©¥©¦§©¨£¨

mdl xn`p xW`Mmd mixxFv iM ©£¤¤¡©¨¤¦§¦¥

mkl ElMp xW` mdilkpAlM dPd ,'ebe §¦§¥¤£¤¦§¨¤¦¥¨
Ezind okle ,dzin iaIgn milMpzOd©¦§©§¦§ª¨¥¦¨§¨¥¥¦
dvrd lrA `EdW Erci iM ,mrlA mB©¦§¨¦¨§¤©©¨¥¨

:z`Gd drxd̈¨¨©Ÿ
äpäåmwPdl `Ed KExA WFcTd dEv §¦¥¦¨©¨¨§¦¨¥

xaM mia`FOd lr la` ,mdn¥¤£¨©©¨¦§¨
xidfd(h a mixac).a`Fn z` xvY l` ¦§¦©¨©¤¨

mFc` lEaB l` E`A dlgYA l`xUi iM¦¦§¨¥¦§¦¨¨¤§¡
mdilr mxidfde(c weqt my)mYxnWpe §¦§¦¨£¥¤§¦§©§¤

xn`e a`Fn lEabl E`A ok ixg`e ,c`n§Ÿ§©£¥¥¨¦§¨§¨©
ixg`e ,a`Fn z` xvY l` Flxn` ok ©¨©¤¨§©£¥¥¨©

(hi gi miweqt my)lEaB z` mFId xar dY ©̀¨Ÿ¥©¤§
l` oFOr ipA lEn Yaxwe xr z` a`Fn¨¤¨§¨©§¨§¥©©

xn`e .mxvY(ck weqt my)ErQ EnEw §ª¥§¨©§
Lcia iYzp d`x opx` lgp z` Exare§¦§¤©©©§Ÿ§¥¨©¦§¨§
lM wlA d`x df lM xg`e ,oFgiq z ¤̀¦§©©¨¤¨¨¨¨¨
ipW mdW ixFn`l l`xUi dUr xW £̀¤¨¨¦§¨¥¨¡¦¤¥§¥
oiprd dUrpe ,bFre oFgiq ixFn`d ikln©§¥¨¡¦¦§§©£¨¨¦§¨
z` xvY l` zxdf` oM m` ,FNM dGd©¤ª¦¥©§¨©©¨©¤
z` xFxv zevnl znCwn a`Fn¨ª§¤¤§¦§©¨¤

:mipicOd©¦§¨¦
éðàåExn`W dcB`d oFWl lr DnY ©£¦¨¥©©¨¨©¨¨¤¨§

`Ow `aaA(.gl)z` xvY l` , §¨¨©¨©¨©¤
dWn lW FYrC lr dlr ike ,a`Fn¨§¦¨¨©©§¤¤
`N` ,zEWxa `NW dngln zFUrl©£¦§¨¨¤Ÿ¦§¤¨
dnE xn` ,FnvrA xnFge lw dWn `Up̈¨¤©¨¤§©§¨©©
a`Fnl rIql `N` E`a `NW mipicO¦§¨¦¤Ÿ¨¤¨§©¥©§¨

dxFY dxn`mipicOd z` xFxv ¨§¨¨¨¤©¦§¨¦
,mzF` mziMdelM `l onvr mia`Fn §¦¦¤¨¨¦©§¨Ÿ¨

`l `Ed KExA WFcTd Fl xn` ,oMW¤¥¨©©¨¨Ÿ

il Wi zFcixR iYW ,LYrC lr dlrWM§¤¨¨©©§§§¥§¥¥¦
dnrpe dIa`FOd zEx mdn `ivFdl§¦¥¤©£¦¨§©£¨

:zipFnrd̈£¦
äpäådWnl Fxidfd xnFge lTd mcw §¦¥Ÿ¤©©¨¤¦§¦§¤

lTd ipRn m` cFre .mia`FOd on¦©¨¦§¦¦§¥©©
.oFOr ipAn xidfdl Kxvd dOl ,xnFgë¤¨¨ª§©§©§¦¦§¥©
,KkA dcB`d oFWlA EciRwd `l ilE`©Ÿ¦§¦¦§¨©¨¨§¨
KxAzi eiptl iElBW xnFl dpEMd la £̀¨©©¨¨©¤¨§¨¨¦§¨©

FzF` dEvIWM iM,mipicOd z` xFxv ¦§¤§©¤¨¤©¦§¨¦
dngln zFUrl xnFge lw dWnl didi¦§¤§¤©¨¤©£¦§¨¨
miCwde zxg` zEWxA `NW a`FnA§¨¤Ÿ¦§©¤¤§¦§¦
a`FnA xidfdW ipRnE ,dGn Fxidfdl§©§¦¦¤¦§¥¤¦§¦§¨
dWn aWgi `NW ,oFOr ipaA mB xidfd¦§¦©¦§¥©¤Ÿ©§Ÿ¤
zEWx FCal a`Fn on Fzxdf` didYW¤¦§¤©§¨¨¦¨§©§

oFOr ipaAdrx mdl Elnb md mB iM , ¦§¥©¦©¥¨§¨¤¨¨
:miOaE mgNA mzF` Encw `le§Ÿ¦§¨©¤¤©©¦

LøãîeEUr mia`FOdW ipRn ,xg` ¦§¨©¥¦§¥¤©¨¦¨
millFW EidW d`xId ipRn¦§¥©¦§¨¤¨§¦
aix lr ExArzp mipicn la` ,mzF`¨£¨¦§¨¦¦§©§©¦
dN` xcqA i"Wx azMW FnM ,mdl `lŸ¨¤§¤¨©©¦§¥¤¥¤

irqn(a `l oldl): ©§¥
ìòåa`FnE oFOr ux` ,cFr hWRd KxC §©¤¤©§¨¤¤©¨

dWExi hFl ipal Dpzp mXd©¥§¨¨¦§¥§¨
wiCSd z` zxXW mdia` hFl xEarA©££¦¤¤¥¥¤©©¦
`l KklE ,ux`d DzF`l FOr dlbe§¨¨¦§¨¨¨¤§¨Ÿ
la` ,mvx`A drx mdl zFUrl dWxd¦§¨©£¨¤¨¨§©§¨£¨
`le l`xUi z` EwigxdW m`hg ipRn¦§¥¤§¨¤¦§¦¤¦§¨¥§Ÿ
lrn mwigxdl mWiprd ,mzF` Eaxw¥§¨¤¡¦¨§©§¦¨¥©
ldwA ia`FnE ipFOr `ai `l dEve ,FOr©§¦¨Ÿ¨Ÿ©¦¨¦¦§©

'd(c bk mixac):dCn cbpM dCn ,` dxez ¦¨§¤¤¦¨
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(çé)íëì eìkð-øLà íäéìëða íëì íä íéøøö ék¦´«Ÿ§¦¬¥Æ¨¤½§¦§¥¤²£¤¦§¬¨¤−
íúçà ïéãî àéNð-úá éaæk øác-ìòå øBòt øác-ìò©§©´§®§©§©º¨§¦̧©§¦³¦§¨Æ£Ÿ½̈

:øBòt øác-ìò äôbnä-íBéa äknä©ª¨²§«©©¥−̈©§©¬§«
i"yx£¯BÚtŒ¯·cŒÏÚ 'B‚Â ÌÎÏ Ì‰ ÌÈ¯¯ˆ Èk∑ ƒ…¿ƒ≈»∆¿«¿«¿

ּבנֹותיהם  אחר ׁשהפקירּו להטעֹותכם ּכדי לזנּות, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַ
רּות  מּפני להׁשמיד, צּוה לא מֹואב ואת ׁשהיתה ּפעֹור. ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּכדאמרינן מהם, לצאת קמא'עתידה .(לח)ּב'ּבּבא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ
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על־ּדבר־ּפעֹור לכם אׁשר־נּכלּו יח)ּבנכליהם (כה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָ
רׁש"י ּכלׁשֹון היתה ּפעֹור פעור)עבֹודת ד"ה ג "על־ׁשם (כה, ְְְֲִִֵַַַָָ

עבֹודתֹו". וזֹוהי רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָׁשּפֹוערין
ׁשפלה  עבֹודה־זרה אחר לטעֹות יׂשראל יכלּו ּכיצד ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָוקׁשה,

ּכזֹו?!ּונ  ְָָחּותה
החסידּות: דר על ּבזה הּבאּור לֹומר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָויׁש

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי המקֹורֹות)איתא נסמנּו וׁשם ד. מו, ׁשּכל (שלח ְְְְְִִִֵֶַָָָָ
מהּמלאכים  "ּפסלת" ּבאמת הם הּגׁשמּיים ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהּתענּוגים

ְִֶָהעליֹונים.
הּוא  הרי - וכח חּיּות לֹו נֹותן והּמאכל מאכל, אֹוכל ְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכׁשאדם
הּמאכל  את אֹוכל אם והּנה, מהּמאכל. "מקּבל" ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבבחינת

לקדּׁשה הּמאכל את מעלה הּוא הרי ׁשמים פ"ז)לׁשם (תניא ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
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אבל  אֹותֹו, ּומעלה הּמאכל על "מׁשּפיע" ּגם ׁשהּוא ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָונמצא
ּומּפסלת  מקּבל, אּלא אינֹו ותענּוג ּתאוה לׁשם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאכילה

ְִַַָהּמלאכים.

ההנאה  את רק הרֹוצה אדם ּפעֹור: ׁשל עבֹודה־זרה ענין ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוזהּו
ּומׁשּתחוה  "עֹובד" הּוא ּכאּלּו זה הרי מהּמאכל, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּגּופנית

הּמלאכים. ְְִִֶַַָֹל"ּפסלת"

åë(à)äLî-ìà ýåýé øîàiå ô äôbnä éøçà éäéå©§¦−©«£¥´©©¥¨®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½
:øîàì ïäkä ïøäà-ïa øæòìà ìàå§¤¯¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰Ùbn‰ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑ לרֹועה מׁשל «¿ƒ«¬≈««≈»¿ְֶָָ
והּוא  ּבהן, והרגּו עדרֹו לתֹו זאבים ְְְְְְְְִִֵֶֶֶָָׁשּנכנסּו
אחר: ּדבר הּנֹותרֹות. מנין לידע אֹותן ְִֵֵֶַַַַָָָָמֹונה

ּבמנין, לֹו נמסרּו למׁשה, ונמסרּו מּמצרים ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָֹּכׁשּיצאּו
מחזירם  צאנֹו, ּולהחזיר למּות ּכׁשקרב ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹעכׁשו

.ּבמנין  ְְִָ
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ּבני־ ּכל־עדת | את־ראׁש הּמּגפה..ׂשאּו אחרי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֽֽויהי
ְִֵָיׂשראל 

ּבהן, והרגּו עדרֹו לתֹו זאבים ׁשּנכנסּו לרֹועה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָמׁשל
הּנֹותרֹות מנין לידע אֹותן מֹונה ובפרש"י)והּוא א־ב. (כו, ְְִֵֶַַַָָ

יׂשראל  ׁשֹופטי אל מׁשה "וּיאמר ּכתּוב ּבלק, ּפרׁשת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּובסּיּום
ואחד  אחד "ּכל ׁשם: ּוברׁש"י וגֹו'". אנׁשיו איׁש מּדּיני הרגּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ּוׁשמֹונת  רּבֹוא ׁשמֹונה יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל
ֲִָאלפים".

ּבאּור: הּמּובן וצרי (לפי ּבפרׁשתינּו הּכתּוב מׁשמעּות ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ
הּנֹותרים  מנין לידע היה ׁשהּמנין היא רׁש"י) ׁשל ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּמׁשלֹו
חׁשּבֹון  ּולפי מּיׂשראל, אלף כ"ד נפלּו ּבּה הּמּגפה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבעקבֹות
מי"ז  למעלה ׁשהרגּו נמצא יׂשראל, ׁשֹופטי ידי על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָההרּוגים

ּברמּב"ן)רּבֹוא וׁשם (ּכּמּובא ּבּמּגפה, הּנֹופלים לגּבי מפלג רּבּוי , ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֻ
מנין?! מצינּו ְִִָָֹלא

ּכאׁשר  הּצאן. על לׁשמר הּוא רֹועה ׁשל ּתפקידֹו ּבזה: ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּבאּור
להבטיח  ּכדי הּנֹותרֹות את מֹונה הּוא הּצאן, מן זאבים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהרגּו
ּבהּזק  רק ׁשּי הּדבר ּברם, ּבׁשמירתם. יֹותר ּיּזהר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּמעּתה
ּתֹועיל  לא ּבאׁשמתֹו ׁשאינֹו הּזק לגּבי ׁשהרי ּבּׁשֹומר, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּתלּוי

ּבׁשמירה. יתרה ְְְִִִֵָָזהירּות
מׁשה  היה ולא ּכּדין, היתה החֹוטאים הריגת ּדידן: ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּובנּדֹון
להּזהר  הּנֹותרים למנֹות טעם ואין ּבהריגתם, ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָאׁשם
מּכ ּכתֹוצאה ארעה הּמּגפה מה־ׁשאין־ּכן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבׁשמירתם.
ּפֹוגעין  קּנאין ארמית ּד"הּבֹועל ההלכה מּמׁשה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנתעּלמה
ולכן  הּמּגפה, נעצרה ּפנחס ידי על זמרי הריגת ואחר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבֹו",
רֹועה  ּבדגמת הּמּגפה, אחר הּנֹותרים את למנֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֻֻהצר

ּבצאנֹו. זאבים ְְְְִִֵֶֹׁשּנכנסּו
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i"yx£Ì˙‡ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ זאת על עּמם למנֹותם ּדּברּו הּמקֹום ׁשּצּוה ,.¯Ó‡Ï∑:להם אמרּו «¿«≈…∆¿∆¿»»«…≈…»ְְִִִִֶַַָָָָֹ≈…ְֶָָ
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:¯ÓÈÓÏ ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»««¬…«¬»¿≈»

Ï‡¯NÈב  È·„ ‡zLk Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
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qgpitעב zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ipy meil inei xeriy

ß fenz a"i ipy mei ß

(ä)úçtLî CBðç ïáeàø éða ìàøNé øBëa ïáeàø§¥−§´¦§¨¥®§¥´§¥À£Æ¦§©´©
:éàltä úçtLî àelôì éëðçä©«£Ÿ¦½§©¾¦§©−©©©ª¦«

i"yx£ÈÎÁ‰ ˙ÁtLÓ∑ מבּזין האּמֹות ׁשהיּו לפי ƒ¿«««¬…ƒְְִִֶַָָֻ
ׁשבטיהם, על מתיחסין אּלּו מה ואֹומרים: ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָאֹותם
אם  ּבאּמֹותיהם? הּמצרים ׁשלטּו ׁשּלא הם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹסבּורין
לפיכ ּבנׁשֹותיהם! קלֿוחמר - מֹוׁשלים היּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹּבגּופם
מּצד  ה"א עליהם: ׁשמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֲִִִֵֵֶַַָָהטיל

זה  מּצד ויֹו"ד ׁשהם זה עליהם אני מעיד לֹומר: , ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַ

ּדוד עלֿידי ׁשּמפרׁש הּוא וזה אבֹותיהם. (תהילים ּבני ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
מעיד קכב) הּזה הּׁשם - ליׂשראל". עדּות "ׁשבטיֿיּה :ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

"החנכי", ּכתיב: ּבכּלם לפיכ לׁשבטיהם, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻעליהם
"מׁשּפחת  לֹומר הצר לא ּבימנה אבל ְְְְֲִִִַַַַַַָָֹֻֻ"הּפּלאי",
וה"א  ּבראׁש יֹו"ד ּבֹו: קבּוע ׁשהּׁשם לפי - ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹהּימני"

.ּבּסֹוף  ַ

(å)úçtLî éîøëì éðBøöçä úçtLî ïøöçì§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§¦®§©§¦¾¦§©−©
:éîøkä©©§¦«

(æ)ìL íäéã÷ô eéäiå éðáeàøä úçtLî älàäL ¥−¤¦§§´Ÿ¨«¥¦®©¦«§´§ª«¥¤À§¨³
ìLe úBàî òáLe óìà íéòaøàå:íéL §©§¨¦Æ¤½¤§©¬¥−§¦«

(ç):áàéìà àelô éðáe§¥¬©−¡¦¨«

(è)ïúã-àeä íøéáàå ïúãå ìàeîð áàéìà éðáe§¥´¡¦½̈§¥−§¨¨´©«£¦¨®«¨¨̧
-ìòå äLî-ìò evä øLà äãòä éàéø÷ íøéáàå©«£¦¹̈§¦¥´¨«¥À̈£¤̧¦¹©¤³§©

:ýåýé-ìò íúväa çø÷-úãòa ïøäà©«£ŸÆ©«£©½Ÿ©§©Ÿ−̈©§Ÿ̈«
i"yx£ev‰ ¯L‡∑ על יׂשראל ה'∑Ì˙v‰a.מׁשה את על העם על הּׁש∑‰ev.את לריב יׂשראל את יאּו ¬∆ƒְִֵֶֶַָֹ¿«…»ֶַָָƒְִִִִֵֶַָָ

'הפעילּו' לׁשֹון .מׁשה, ְְִִֶֹ

(é)çø÷-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©̧¨¹̈¤¤¦À¨©¦§©¬Ÿ¨²§¤−Ÿ©
íéúàîe íéMîç úà Làä ìëàa äãòä úBîa§´¨«¥¨®©«£´Ÿ¨¥À¥´£¦¦³¨©̧¦Æ

:ñðì eéäiå Léà¦½©¦«§−§¥«
i"yx£ÒÏ eÈ‰iÂ∑ יז)ּולזּכרֹון,לאֹות הּכהּנה (במדבר על עֹוד לחלק זר, איׁש יקרב לא אׁשר .למען «ƒ¿¿≈ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֻ

CBÁה  Ô·e‡¯ Èa Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¬
:‡elt ˙ÈÚ¯Ê ‡elÙÏ CBÁ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¬¿««¿ƒ«

ÈÚ¯Ê˙ו  ÈÓ¯ÎÏ ÔB¯ˆÁ ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ¿∆¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒ«¿ƒ
:ÈÓ¯k«¿ƒ

‡¯ÔÈÚaז  ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈«¬ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

‡ÈÏ‡·:ח  ‡elÙ È·e¿≈«¡ƒ»

„˙Ôט  ‡e‰ Ì¯È·‡Â Ô˙„Â Ï‡eÓ ·‡ÈÏ‡ È·e¿≈¡ƒ»¿≈¿»»«¬ƒ»»»
‰LÓ ÏÚ eLk˙‡c ‡zLÎ ÈÚ¯ÚÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«…∆
ÔB‰ÈLBpk˙‡a Á¯˜„ ‡zLÎa Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…ƒ¿ƒ¿»¿…«¿ƒ¿«≈

:ÈÈ ÏÚ«¿»

ÈÂ˙י  ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿¿»
˙È ‡˙M‡ ˙ÏÎ‡ „k ‡zLÎ„ ‡˙BÓa Á¯…̃«¿»ƒ¿ƒ¿»«¬»«∆»»»

:˙‡Ï BÂ‰Â ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»«¬¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(d).éëðçä úçtLî CBðçxW`M ilE` £¦§©©©£Ÿ¦©©£¤
zrC lr mihaXl ux`d dwlgzp¦§©§¨¨¨¤©§¨¦©©©

EpizFAx(.akw a"a)oFrnW haW lhpe ©¥§¨©¥¤¦§
wlg dAxnd dcEdi haWM hrOd©ª¨§¥¤§¨©§ª¤¥¤
icxFil zFa` iYal dwlgzp KM ,wlgM§¥¤¨¦§©§¨§¨¥¨§§¥
,miwlg 'c oaE`x zlgPn EUre ,mixvn¦§©¦§¨¦©£©§¥£¨¦
wlgM ikFpgd zgRWn wlg dide§¨¨¥¤¦§©©©£¦§¥¤
lr s` ,inxke oFxvge i`NRd zgRWn¦§©©©©ª¦§¤§§©§¦©©
zFnW xRqnA zFeW opi`W iR¦¤¥¨¨§¦§©¥
EpnIW dGd oipOd mrh dfe .mzFlBlbl§ª§§¨§¤©©©¦§¨©¤¤¦§
xiMfi `le ,mixvn icxFil dgRWOd©¦§¨¨§§¥¦§©¦§Ÿ©§¦

xiMfIW iR lr s`e ,"mzFlBlbl"§ª§§¨§©©¦¤©§¦
:llkA mxRqn¦§¨¨¦§¨

äîeFzlgp EAxY axl xn`Xweqt oldl) ©¤¨©¨©©§©£¨
(cpWi` ElhPW dgRWOd ipaA ,¦§¥©¦§¨¨¤¨§¦

xiMfi df ipRnE .mzFlBlbl eicEwR itl§¦§¨§ª§§¨¦§¥¤©§¦
ux`d zwElgA rWFdi xtqA§¥¤§ª©©£©¨¨¤
ipA dHnl lxFBd idie ,"mzFgRWnl"§¦§§¨©§¦©¨§©¥§¥

mzFgRWnl dcEdi(` eh ryedi)oke , §¨§¦§§¨§¥
,"mzFgRWnl" mrh didi F` .mNkA§ª¨¦§¤©©§¦§§¨
ux`d EwlgW F` .haXd zFgRWn lkl§¨¦§§©¥¤¤¨§¨¨¤
did dgRWnE dgRWn lke mzFgRWnl§¦§§¨§¨¦§¨¨¦§¨¨¨¨

axrzz `le cg` mFwnA mwlg¤§¨§¨¤¨§Ÿ¦§¨¥
Pd `Ede ,zxg` dgRWnAoFk §¦§¨¨©¤¤§©¨

:ipirAe dxez §¥©
(h)íøéáàå ïúãå ìàeîð áàéìà éðáe§¥¡¦¨§¥§¨¨©£¦¨

.íøéáàå ïúã àeäaEzMd xiMfd ¨¨©£¦¨¦§¦©¨
dWExid lM dx`WPW ricFdl ,df¤§¦©¤¦§£¨¨©§¨
iM ,FCal l`Enpl i`ENRd zgRWOn¦¦§©©©©¦¦§¥§©¦
F` .Erlap mdl xW` lke mxia`e ozc̈¨©£¦¨§¨£¤¨¤¦§§

EpizFAx ixacM(:giw a"a)Eca`W fnxl §¦§¥©¥¦§Ÿ¤¨§
EidW iR lr s` ,ux`d on mwlg¤§¨¦¨¨¤©©¦¤¨

:dlgpl miE`xE mixvn i`vFIni dxez ¦§¥¦§©¦§¦§©£¨
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wlg dAxnd dcEdi haWM hrOd©ª¨§¥¤§¨©§ª¤¥¤
icxFil zFa` iYal dwlgzp KM ,wlgM§¥¤¨¦§©§¨§¨¥¨§§¥
,miwlg 'c oaE`x zlgPn EUre ,mixvn¦§©¦§¨¦©£©§¥£¨¦
wlgM ikFpgd zgRWn wlg dide§¨¨¥¤¦§©©©£¦§¥¤
lr s` ,inxke oFxvge i`NRd zgRWn¦§©©©©ª¦§¤§§©§¦©©
zFnW xRqnA zFeW opi`W iR¦¤¥¨¨§¦§©¥
EpnIW dGd oipOd mrh dfe .mzFlBlbl§ª§§¨§¤©©©¦§¨©¤¤¦§
xiMfi `le ,mixvn icxFil dgRWOd©¦§¨¨§§¥¦§©¦§Ÿ©§¦

xiMfIW iR lr s`e ,"mzFlBlbl"§ª§§¨§©©¦¤©§¦
:llkA mxRqn¦§¨¨¦§¨

äîeFzlgp EAxY axl xn`Xweqt oldl) ©¤¨©¨©©§©£¨
(cpWi` ElhPW dgRWOd ipaA ,¦§¥©¦§¨¨¤¨§¦

xiMfi df ipRnE .mzFlBlbl eicEwR itl§¦§¨§ª§§¨¦§¥¤©§¦
ux`d zwElgA rWFdi xtqA§¥¤§ª©©£©¨¨¤
ipA dHnl lxFBd idie ,"mzFgRWnl"§¦§§¨©§¦©¨§©¥§¥

mzFgRWnl dcEdi(` eh ryedi)oke , §¨§¦§§¨§¥
,"mzFgRWnl" mrh didi F` .mNkA§ª¨¦§¤©©§¦§§¨
ux`d EwlgW F` .haXd zFgRWn lkl§¨¦§§©¥¤¤¨§¨¨¤
did dgRWnE dgRWn lke mzFgRWnl§¦§§¨§¨¦§¨¨¦§¨¨¨¨

axrzz `le cg` mFwnA mwlg¤§¨§¨¤¨§Ÿ¦§¨¥
Pd `Ede ,zxg` dgRWnAoFk §¦§¨¨©¤¤§©¨

:ipirAe dxez §¥©
(h)íøéáàå ïúãå ìàeîð áàéìà éðáe§¥¡¦¨§¥§¨¨©£¦¨

.íøéáàå ïúã àeäaEzMd xiMfd ¨¨©£¦¨¦§¦©¨
dWExid lM dx`WPW ricFdl ,df¤§¦©¤¦§£¨¨©§¨
iM ,FCal l`Enpl i`ENRd zgRWOn¦¦§©©©©¦¦§¥§©¦
F` .Erlap mdl xW` lke mxia`e ozc̈¨©£¦¨§¨£¤¨¤¦§§

EpizFAx ixacM(:giw a"a)Eca`W fnxl §¦§¥©¥¦§Ÿ¤¨§
EidW iR lr s` ,ux`d on mwlg¤§¨¦¨¨¤©©¦¤¨

:dlgpl miE`xE mixvn i`vFIni dxez ¦§¥¦§©¦§¦§©£¨

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ipy meil inei xeriy

(àé)ñ :eúî-àì çø÷-éðáe§¥−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£e˙ÓŒ‡Ï Á¯˜ È·e∑(קי סנהדרין ּבעצה (במ"ר היּו הם ¿≈…«…≈ֵֵָָָ

הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ּבלּבם,ּתחּלה, ּתׁשּובה ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹ
קי)לפיכ ויׁשבּונתּבּצר (סנהדרין ּבּגיהּנם ּגבּה מקֹום להם ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

.ׁשם  ָ

â ycew zegiyn zecewp ã(173 'nr bl jxk zegiy ihewl)

מתּו לא קרח יא)ּובני (כו, ְֵֵַֹֹ
לפרׁשת  לכאֹורה ׁשי קרח ּבני הצלת סיּפּור לׁשאֹול, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹיׁש

לּכאן? ענינֹו ּומה ְְִַַָָֹקרח,
ּכתיב ועדתֹו קרח לגּבי דהנה  לֹומר, לג)ויש טז, ויאבדּו(קרח ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָֹֹֹ

ׁשנאבדּו ּבּכ נענׁשּו קרח ׁשּבני לֹומר, ויׁש הקהל. ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמּתֹו
אֹו ההּוא, הקהל מׁשּתּתפים מּתֹו אֹותם ׁשראה קהל תֹו ְְִִִֶַַַָָָָָָָ

ּתׁשּובה  הרהרּו (ּכי ראה לא ּתׁשּובתם את ואילּו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבמחלֹוקת,

קהל  מּתֹו ׁשיאבדּו ההכרח מן ׁשלכן רש"י), ּכּפרּוׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלּבם,
סיּבה  אין ּבדבר, עדים היּו ׁשלא אחר, קהל מה־ׁשאין־ּכן ִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹזה.

מּתֹוכֹו. ּכי ׁשיאבדּו ּבּפרׁשתנּו, רק קרח ּבני על מסּוּפר לכן ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
(ּכפי  המחלֹוקת ּבזמן ׁשהיה הקהל היה לא ׁשּכבר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלאחרי

חּוקת ּבּפרׁשת רׁש"י כב)ׁשּפרׁש מדּבר),(כ, מתי ּכלּו ׁשּכבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
להם ׁשנתּבצר המקֹום מן קרח ּבני רׁש"יצאּו ואז י)(ראה , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

מתּו. ׁשלא יׂשראל לבני ְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹהתּברר

(áé)úçtLî ìàeîðì íúçtLîì ïBòîL éða§¥´¦§»§¦§§Ÿ¨¼¦§¥À¦§©̧©Æ
úçtLî ïéëéì éðéîiä úçtLî ïéîéì éìàeîpä©§´¥¦½§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦®§¨¦¾¦§©−©

:éðéëiä©¨«¦¦«

(âé)ì éçøfä úçtLî çøæì:éìeàMä úçtLî ìeàL §¤¾©¦§©−©©©§¦®§¨¾¦§©−©©¨«¦«
i"yx£Á¯ÊÏ∑ו)הּוא אבל (שמות צהר, לׁשֹון צחר, ¿∆«ְֲַַָֹֹ

ּבטלה  אהד ׁשהרי מׁשּפחת ּבנימין, מּׁשבט חמׁש וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
חמּׁשה, אּלא מנה לא וכאן למצרים ירד ּבנים ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָֹּבעׂשרה

אצּבן  ּבגמרא וכן ּומצאתי מׁשּפחֹות. ׁשבע הרי לגד, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
פ"א)ירּוׁשלמית, יומא פ"א. נסּתּלקּו(סוטה אהרן ׁשּכׁשּמת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַֹ

ונתנּו ּביׂשראל, להּלחם הּכנענים ּובאּו ּכבֹוד, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָענני
ׁשמֹונה  לאחֹוריהם וחזרּו למצרים, לחזר מּסעֹות לב ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר למֹוסרה, ההר י)מהר יׂשראל (דברים "ּובני : ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
אהרן". מת ׁשם מֹוסרה, ּבניֿיעקן מּבארֹות ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָֹנסעּו
ׁשמֹונה  ההר, הר עד ּומּמֹוסרה מת? ההר ּבהר ְְֲִֵֵַַָָָָָָֹֹֹוהלא

ורדפּו לאחֹוריהם, ׁשחזרּו אּלא למפרע? יׁש ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּסעֹות
ׁשבע  מהם והרגּו להחזירם, אחריהם לוי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבני

מׁשּפ ארּבע נפלּו לוי ּומּבני מׁשּפחת מׁשּפחֹות, חֹות: ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
אּלא  ּכאן נמנּו לא יצהר ּומּבני ועּזיאלי, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשמעי

ידעּתי מׁשּפחת  לא והרביעית ורּבי הּקרחי; היא. מה ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָֹ
ּבלעם  ּבדבר ּבּמּגפה ׁשּמתּו ּדרׁש, לפי ּתנחּומא אבל , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

מּמנין  זה ּבמנין ׁשמעֹון מּׁשבט ׁשחסר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהחסרֹון
סיני  ׁשּבמדּבר נפלּוהראׁשֹון אלף כ"ד ׁשּכל נראה , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשמעֹון מּׁשבטֹו .ׁשל ְְִִִֶ

e˙ÈÓ:יא  ‡Ï Á¯˜ È·e¿≈…«»ƒ

ÈÚ¯Ê˙יב  Ï‡eÓÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBÚÓL Èa¿≈ƒ¿¿«¿¬«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:ÔÈÎÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÎÈÏ ÔÈÓÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÓÈÏ Ï‡eÓ¿≈¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ

Ïe‡L:יג  ˙ÈÚ¯Ê Ïe‡LÏ Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ¿∆««¿ƒ»«¿»«¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(bi)øçBö àeä .çøæì(i en ziy`xa), §¤©©
cd` zgRWn la` ,xdv oFWl̈Ÿ©£¨¦§©©Ÿ©
haXn zFgRWn Wng oke .dlhÄ§¨§¥¨¥¦§¨¦¥¤
cxi mipA dxUrA ixdW ,oinipA¦§¨¦¤£¥©£¨¨¨¦¨©

mixvnl(`k weqt my)`N` dpn `l o`ke §¦§©¦§¨Ÿ¨¨¤¨
azM cFre .i"Wx oFWl ,dXngweqta) £¦¨¨©¦§¨©

(ckicxFi mW lr E`xwp zFgRWOd lM ,¨©¦§¨¦§§©¥§¥
`l Kli`e mXn miclFPde ,mixvn¦§©¦§©¨¦¦¨¨¥¨Ÿ
zFgRWOn uEg ,zFgRWn E`xwp¦§§¦§¨¦¦§§
mixvnA mNM EclFPW dXpnE mixt ¤̀§©¦§©¤¤§ª¨§¦§©¦

:onipA oA rla ipA onrpe Cx`e§©§§§©£¨§¥¤©¤¦§¨¦
éúàöîe,oWxCd dWn iAx lW FcFqiA ¨¨¦¦¤©¦¤©©§¨

`idWM mixvnl oO` dcxIW¤¨§¨¦¨§¦§©¦§¤¦
,aFh ixd `id dcB` m`e .odn zxArn§ª¤¤¥¤§¦©¨¨¦£¥

mipA rlal EidW xnF` ip` e`l m`e§¦©£¦¥¤¨§¤©¨¦
dzvi onrpe Cx` ElNd mipWnE ,dAxd©§¥¦§©¦©¨©§§§©£¨¨§¨
E`xwpe ,dAx dgRWn cg`e cg` lMn¦¨¤¨§¤¨¦§¨¨©¨§¦§§
rlA mW lr mipAd x`W zFclFY§§¨©¨¦©¥¤©
,mnW lr E`xwp ElNd mipXd zFclFze§§©§©¦©¨¦§§©§¨

:l"f axd oFWl df lM̈¤¨¨©©
éðàåxEarA `iWETd oi`W ,eilr DnY ©£¦¨¥©¨¨¤¥©§¨©£

irlAd zgRWn aEzMd dpnIW¤¦§¤©¨¦§©©©©§¦
zgRWnE iCx`d zgRWnE dnvrl§©§¨¦§©©¨©§¦¦§©©
ipRn did df iM ,onvrl eipA inrPd©©£¦¨¨§©§¨¦¤¨¨¦§¥

idoke ,axd ixacM zFgRWnl ozF ¡¨§¦§¨§¦§¥¨©§¥
mixt`e dXpn ipaaE dcEdi ipaA dUri©£¤¦§¥§¨¦§¥§©¤§¤§©¦
EclFPW xn`p m` la` ,xW` ipaA oke§¥¦§¥¨¥£¨¦Ÿ©¤§
FYcx ixg` onipA oA rlal onrpe Cx ©̀§§§©£¨§¤©¤¦§¨¦©£¥¦§

o`M zFpOdl miE`x Eid `l mixvnl§¦§©¦Ÿ¨§¦§¦¨¨
mcw Fl EclFPW aWgp m`e ,zFgRWnl§¦§¨§¦©§Ÿ¤§Ÿ¤
f` iM ,Wtp miraXn xzFi Eidi ,okl̈¥¦§¥¦¦§¦¤¤¦¨
rla ipA dN`e dxUr onipa ipA Eid̈§¥¦§¨¦£¨¨§¥¤§¥¤©
oWxCd dWn iAx WxC oM lr ,mipW§©¦©¥¨©©¦¤©©§¨
dpni `le odn zxArn mO` dzidW¤¨§¨¦¨§ª¤¤¥¤§Ÿ¦§¤

:miclFpl maWgi o`ke ,mW mzF`¨¨§¨©§§¥§¨¦
íàå,DlAwl wgFCd lAqp `id dcB` §¦©¨¨¦¦§Ÿ©©§©§¨

cakFi iM xnFl cFr Kxhvpe§¦§¨¥©¦¤¤
,mW mqpMd mFiA zFnFgd oiA dclFp§¨¥©§¦¨§¨¨
dN`e ,Wtp miraWA DzF` xiMfi KklE§¨©§¦¨§¦§¦¤¤§¥¤
zlAw Dpi` m`e ,miWcgd ixg` EclFp§©£¥©£¨¦§¦¥¨©¨©
.mici iYWA z`f Fzxaq dgcp EpizFAx©¥¦§¤§¨¨Ÿ¦§¥¨©¦
ipA onrpe Cx` iM ,xnFl lkEp la £̀¨©©¦©§§§©£¨§¥



qgpitעד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ipy meil inei xeriy

(ãé)óìà íéøNòå íéðL éðòîMä úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄§¤§¦²¤−¤
ñ :íéúàîe¨¨«¦

(åè)ébçì éðBôvä úçtLî ïBôöì íúçtLîì ãâ éða§¥´¨»§¦§§Ÿ¨¼¦§À¦§©̧©Æ©§¦½§©¦¾
ì ébçä úçtLî:éðeMä úçtLî éðeL ¦§©−©©«©¦®§¦¾¦§©−©©¦«

(æè):éøòä úçtLî éøòì éðæàä úçtLî éðæàì§¨§¦¾¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾¦§©−©¨«¥¦«
i"yx£ÈÊ‡Ï∑ אצּבֹון מׁשּפחת ׁשּזֹו אני ׁשמֹואֹומר על מׁשּפחּתֹו נקראת לא לּמה יֹודע ואיני ,. ¿»¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

(æé)úçtLî éìàøàì éãBøàä úçtLî ãBøàì©«£¾¦§©−©¨«£¦®§©̧§¥¦½¦§©−©
:éìàøàä̈«©§¥¦«

(çé)óìà íéòaøà íäéã÷ôì ãâ-éða úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§¥−̈¦§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤
ñ :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(èé)õøàa ïðBàå øò úîiå ïðBàå øò äãeäé éða§¥¬§−̈¥´§®̈©¨¬¨¥²§−̈§¤¬¤
:ïòðk§¨«©

‡ÔÈÙÏיד  ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔBÚÓL ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

ˆÔBÙטו  ˙ÈÚ¯Ê ÔBÙˆÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ „‚ Èa¿≈»¿«¿¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿
:ÈeL ˙ÈÚ¯Ê ÈeLÏ ÈbÁ ˙ÈÚ¯Ê ÈbÁÏ¿«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

È¯Ú:טז  ˙ÈÚ¯Ê È¯ÚÏ ÈÊ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÈÊ‡Ï¿»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ

ÈÚ¯Ê˙יז  ÈÏ‡¯‡Ï È„B¯‡ ˙ÈÚ¯Ê „B¯‡Ï«¬«¿ƒ¬ƒ¿«¿≈ƒ«¿ƒ
:ÈÏ‡¯‡«¿≈ƒ

‡¯ÔÈÚaיח  ÔB‰ÈÈÓÏ „‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

ÔB‡Âיט  ¯Ú ˙ÈÓe ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È Èa¿≈¿»≈¿»ƒ≈¿»
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dvx rlaE ,mipa `lA Ezn onipa¦§¨¦¥§Ÿ¨¦¤©¨¨
mW `xwe l`xUiA mW eig`l miwdl§¨¦§¨¦¥§¦§¨¥§¨¨¥
did ilE`e .mizOd eig` mW lr eipÄ¨©¥¤¨©¥¦§©¨¨
Eide ,xFkAd `Ed iM mdizFWpA maï¥¦§¥¤¦©§§¨
zFgRWn iW`xl rla ipA onrpe Cx ©̀§§§©£¨§¥¤©§¨¥¦§¨
oinipa ipA onrpe Cx`l mW miwdl§¨¦¥§©§§§©£¨§¥¦§¨¦

:mixvn icxFi§¥¦§©¦
ïBëðäåxW` Cx`e onrp iM ,ipirA §©¨§¥©¦©£¨¨¨§§£¤

zWxtA mW oinipa ipaA dpni¦§¤¦§¥¦§¨¦¨§¨¨©
zFnW dN`e(`k en ziy`xa)Fpa ipA md §¥¤§¥§¥§

oke ,o`M WxtnW FnM rlA xFkAd©§¤©§¤§Ÿ¨¨§¥
minId ixacA mzF` dpni(dÎ` g `). ¦§¤¨§¦§¥©¨¦

mipAd ipA zFUrl aEzMd bdpnE¦§©©¨©£§¥©¨¦
xn`W FnM ,mipaM(d hk ziy`xa)oal z` §¨¦§¤¨©¤¨¨

minId ixacA aizkE ,xFgp oA(fi ` `) ¤¨§¦§¦§¥©¨¦
cEle cWkRx`e xEX`e mlir mW ipA§¥¥¥¨§©§©§©§©§
dPde ,KWne xzbe lEge uEre mx`e©£¨§§§¤¤¨¤¤§¦¥
s`e .eipa ipA mipFxg`d drAx` dN ¥̀¤©§¨¨¨©£¦§¥¨¨§©
ipaaE uxR ipaA ok dUr `NW iR lr©¦¤Ÿ¨¨¥¦§¥¤¤¦§¥
oinipA iMxA lr EclFp ilE` ,drixA§¦¨©§©¦§¥¦§¨¦
oxd` zFclFY dN`e KxcM ,Fl maWgIe©©§§¥§¤¤§¥¤§©£Ÿ

WnEd(` b lirl)ipA EidW xEarA F` , ¤©£¤¨§¥
hErOd lth dpnW EidW miAx oinipa¦§¨¦©¦¤¨§Ÿ¤¨©©¦

:axl̈Ÿ

ìòå,xn`PW cFr okYi `xaQd KxC §©¤¤©§¨¨¦¨¥¤Ÿ©
zFgRWOd aEzMd dpn `NW¤Ÿ¨¨©¨©¦§¨
miclFPd mB iM ,mCal mixvn icxFil§§¥¦§©¦§©¨¦©©¨¦
dpn Kli`e mFi FzF`n mixvnA§¦§©¦¥¨¥¨¨¨
mixt`A dUrW FnM zFgRWnl§¦§¨§¤¨¨§¤§©¦
xEarA oM zFUrl mrh oi`e ,dXpnE§©¤§¥©©©£¥©£
iE`x dcixid zrl iM ,mixvnA mzFid¡¨§¦§©¦¦§¥©§¦¨¨
dUrie cg` xRqnl mNM EpOIW¤¦¨ª¨§¦§©¤¨§©£¤
mpni oke ,Wtp miraXn zFgRWn¦§¨¦¦§¦¤¤§¥¦§¥
,mixvn icxFiA mFwn lkA aEzMd©¨§¨¨§§¥¦§©¦
dnixvn LizFa` Ecxi Wtp miraWA§¦§¦¤¤¨§£¤¦§¨§¨

(ak i mixac).EclFp ok ixg` rla ipA oke ,§¥§¥¤©©£¥¥§
l`xUiA bdpOd did iM ,oiprd la £̀¨¨¦§¨¦¨¨©¦§¨§¦§¨¥
Eqgizi zFa` iYA iW`x mdl zFUrl©£¨¤¨¥¨¥¨¦§©£
`Edd Wi`d l` mlFrl Fkxi i`vFi lM̈§¥§¥§¨¤¨¦©
EUri xW`M ,FcFakl FnW lr E`xTie§¦¨§©§¦§©£¤©£
l`xUi lke mil`rnWId lM mFId mB©©¨©¦§§¥¦§¨¦§¨¥
mNM `xTdl mzFvx`A mixCd©¨¦§©§¨§¦¨¥ª¨
dfe ,o`WEW oA` `xfr oA` zFgRWnl§¦§¨¦§¤§¨¦§©§¤

xn`PW(ci e zeny)zia iW`x dN` ¤¤¡©¥¤¨¥¥
mixvnA Eaxe ExR xW` zrn iM ,mza £̀Ÿ¨¦¥¥£¤¨§¨§¦§©¦
qgizdl zFgRWn iW`x mdl Ecinrd¤¡¦¨¤¨¥¦§¨§¦§©¥
dGd oiprd Eligzd ilE`e .odilr£¥¤§©¦§¦¨¦§¨©¤
Eidie miFBA Eaxrzi `NW ,mixvnA§¦§©¦¤Ÿ¦§¨§©¦§¦§

Elr mXW mdihaWl mirEcie mixMp¦¨¦¦¦§¦§¥¤¤¨¨
idYe ,l`xUil zEcr Di ihaW mihaW§¨¦¦§¥¨¥§¦§¨¥©§¦

:l`xUiA wgl§¨§¦§¨¥
äpäåmixvnA o`M mixMfPd dN` Eid §¦¥¨¥¤©¦§¨¦¨§¦§©¦

eizFa` zial W`xl Wi` Wi ¦̀¦§Ÿ§¥£¨
dpni KklE ,eil` dgRWOd qgizY¦§©¥©¦§¨¨¥¨§¨¦§¤
zgRWnE ixikOd zgRWn xikn ziaA§¥¨¦¦§©©©¨¦¦¦§©©
iwlgde ixfri`d zgRWnE FpA icrlBd©¦§¨¦§¦§©©¨¦¤§¦§©¤§¦
,mixt`e dcEdi ipaA oaE ,mdig`e eipÄ¨©£¦¤¤¦§¥§¨§¤§©¦
milFcB mixMfPd dN`d mipAd iM¦©¨¦¨¥¤©¦§¨¦§¦
df did `l .W`xl EidIe micAkpe§¦§¨¦©¦§§ŸŸ¨¨¤
ixacM dAx dgRWn mcilFd xEarA©£¦¨¦§¨¨©¨§¦§¥
,zFAx zFgRWn EcilFd mNk iM ,axd̈©¦ª¨¦¦§¨©
c`nA EnvrIe EAxIe EvxWIe ExR iM¦¨©¦§§©¦§©©©§¦§Ÿ
EnVW cFakl df did la` ,c`n§Ÿ£¨¨¨¤§¨¤¨
mzFidA zFgRWOd axe .W`x mdilr£¥¤Ÿ§Ÿ©¦§¨¦§¨
micxFId l` zFqgizn Eid mixvnA§¦§©¦¨¦§©£¤©§¦
,micAkPd zFa`d mdl mdW mixvnl§¦§©¦¤¥¨¤¨¨©¦§¨¦
mW miclFPd on mdl EUr x`Xde§©§¨¨¨¤¦©¨¦¨
mdl Eidi okle ,zFa`d iW`x aExwA§¦¨¥¨¨§¨¥¦§¨¤
dPde .mixvn icxFi o`M mixMfPd axŸ©¦§¨¦¨§¥¦§©¦§¦¥
icxFil dN`d zFgRWOd qEgi didi¦§¤¦©¦§¨¨¥¤§§¥

:mzF` EpwY mW iM mixvnci dxez ¦§©¦¦¨¦§¨
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(ãé)óìà íéøNòå íéðL éðòîMä úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄§¤§¦²¤−¤
ñ :íéúàîe¨¨«¦

(åè)ébçì éðBôvä úçtLî ïBôöì íúçtLîì ãâ éða§¥´¨»§¦§§Ÿ¨¼¦§À¦§©̧©Æ©§¦½§©¦¾
ì ébçä úçtLî:éðeMä úçtLî éðeL ¦§©−©©«©¦®§¦¾¦§©−©©¦«

(æè):éøòä úçtLî éøòì éðæàä úçtLî éðæàì§¨§¦¾¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾¦§©−©¨«¥¦«
i"yx£ÈÊ‡Ï∑ אצּבֹון מׁשּפחת ׁשּזֹו אני ׁשמֹואֹומר על מׁשּפחּתֹו נקראת לא לּמה יֹודע ואיני ,. ¿»¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

(æé)úçtLî éìàøàì éãBøàä úçtLî ãBøàì©«£¾¦§©−©¨«£¦®§©̧§¥¦½¦§©−©
:éìàøàä̈«©§¥¦«

(çé)óìà íéòaøà íäéã÷ôì ãâ-éða úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§¥−̈¦§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤
ñ :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(èé)õøàa ïðBàå øò úîiå ïðBàå øò äãeäé éða§¥¬§−̈¥´§®̈©¨¬¨¥²§−̈§¤¬¤
:ïòðk§¨«©

‡ÔÈÙÏיד  ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔBÚÓL ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

ˆÔBÙטו  ˙ÈÚ¯Ê ÔBÙˆÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ „‚ Èa¿≈»¿«¿¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿
:ÈeL ˙ÈÚ¯Ê ÈeLÏ ÈbÁ ˙ÈÚ¯Ê ÈbÁÏ¿«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

È¯Ú:טז  ˙ÈÚ¯Ê È¯ÚÏ ÈÊ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÈÊ‡Ï¿»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ

ÈÚ¯Ê˙יז  ÈÏ‡¯‡Ï È„B¯‡ ˙ÈÚ¯Ê „B¯‡Ï«¬«¿ƒ¬ƒ¿«¿≈ƒ«¿ƒ
:ÈÏ‡¯‡«¿≈ƒ

‡¯ÔÈÚaיח  ÔB‰ÈÈÓÏ „‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

ÔB‡Âיט  ¯Ú ˙ÈÓe ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È Èa¿≈¿»≈¿»ƒ≈¿»
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dvx rlaE ,mipa `lA Ezn onipa¦§¨¦¥§Ÿ¨¦¤©¨¨
mW `xwe l`xUiA mW eig`l miwdl§¨¦§¨¦¥§¦§¨¥§¨¨¥
did ilE`e .mizOd eig` mW lr eipÄ¨©¥¤¨©¥¦§©¨¨
Eide ,xFkAd `Ed iM mdizFWpA maï¥¦§¥¤¦©§§¨
zFgRWn iW`xl rla ipA onrpe Cx ©̀§§§©£¨§¥¤©§¨¥¦§¨
oinipa ipA onrpe Cx`l mW miwdl§¨¦¥§©§§§©£¨§¥¦§¨¦

:mixvn icxFi§¥¦§©¦
ïBëðäåxW` Cx`e onrp iM ,ipirA §©¨§¥©¦©£¨¨¨§§£¤

zWxtA mW oinipa ipaA dpni¦§¤¦§¥¦§¨¦¨§¨¨©
zFnW dN`e(`k en ziy`xa)Fpa ipA md §¥¤§¥§¥§

oke ,o`M WxtnW FnM rlA xFkAd©§¤©§¤§Ÿ¨¨§¥
minId ixacA mzF` dpni(dÎ` g `). ¦§¤¨§¦§¥©¨¦

mipAd ipA zFUrl aEzMd bdpnE¦§©©¨©£§¥©¨¦
xn`W FnM ,mipaM(d hk ziy`xa)oal z` §¨¦§¤¨©¤¨¨

minId ixacA aizkE ,xFgp oA(fi ` `) ¤¨§¦§¦§¥©¨¦
cEle cWkRx`e xEX`e mlir mW ipA§¥¥¥¨§©§©§©§©§
dPde ,KWne xzbe lEge uEre mx`e©£¨§§§¤¤¨¤¤§¦¥
s`e .eipa ipA mipFxg`d drAx` dN ¥̀¤©§¨¨¨©£¦§¥¨¨§©
ipaaE uxR ipaA ok dUr `NW iR lr©¦¤Ÿ¨¨¥¦§¥¤¤¦§¥
oinipA iMxA lr EclFp ilE` ,drixA§¦¨©§©¦§¥¦§¨¦
oxd` zFclFY dN`e KxcM ,Fl maWgIe©©§§¥§¤¤§¥¤§©£Ÿ

WnEd(` b lirl)ipA EidW xEarA F` , ¤©£¤¨§¥
hErOd lth dpnW EidW miAx oinipa¦§¨¦©¦¤¨§Ÿ¤¨©©¦

:axl̈Ÿ

ìòå,xn`PW cFr okYi `xaQd KxC §©¤¤©§¨¨¦¨¥¤Ÿ©
zFgRWOd aEzMd dpn `NW¤Ÿ¨¨©¨©¦§¨
miclFPd mB iM ,mCal mixvn icxFil§§¥¦§©¦§©¨¦©©¨¦
dpn Kli`e mFi FzF`n mixvnA§¦§©¦¥¨¥¨¨¨
mixt`A dUrW FnM zFgRWnl§¦§¨§¤¨¨§¤§©¦
xEarA oM zFUrl mrh oi`e ,dXpnE§©¤§¥©©©£¥©£
iE`x dcixid zrl iM ,mixvnA mzFid¡¨§¦§©¦¦§¥©§¦¨¨
dUrie cg` xRqnl mNM EpOIW¤¦¨ª¨§¦§©¤¨§©£¤
mpni oke ,Wtp miraXn zFgRWn¦§¨¦¦§¦¤¤§¥¦§¥
,mixvn icxFiA mFwn lkA aEzMd©¨§¨¨§§¥¦§©¦
dnixvn LizFa` Ecxi Wtp miraWA§¦§¦¤¤¨§£¤¦§¨§¨

(ak i mixac).EclFp ok ixg` rla ipA oke ,§¥§¥¤©©£¥¥§
l`xUiA bdpOd did iM ,oiprd la £̀¨¨¦§¨¦¨¨©¦§¨§¦§¨¥
Eqgizi zFa` iYA iW`x mdl zFUrl©£¨¤¨¥¨¥¨¦§©£
`Edd Wi`d l` mlFrl Fkxi i`vFi lM̈§¥§¥§¨¤¨¦©
EUri xW`M ,FcFakl FnW lr E`xTie§¦¨§©§¦§©£¤©£
l`xUi lke mil`rnWId lM mFId mB©©¨©¦§§¥¦§¨¦§¨¥
mNM `xTdl mzFvx`A mixCd©¨¦§©§¨§¦¨¥ª¨
dfe ,o`WEW oA` `xfr oA` zFgRWnl§¦§¨¦§¤§¨¦§©§¤

xn`PW(ci e zeny)zia iW`x dN` ¤¤¡©¥¤¨¥¥
mixvnA Eaxe ExR xW` zrn iM ,mza £̀Ÿ¨¦¥¥£¤¨§¨§¦§©¦
qgizdl zFgRWn iW`x mdl Ecinrd¤¡¦¨¤¨¥¦§¨§¦§©¥
dGd oiprd Eligzd ilE`e .odilr£¥¤§©¦§¦¨¦§¨©¤
Eidie miFBA Eaxrzi `NW ,mixvnA§¦§©¦¤Ÿ¦§¨§©¦§¦§

Elr mXW mdihaWl mirEcie mixMp¦¨¦¦¦§¦§¥¤¤¨¨
idYe ,l`xUil zEcr Di ihaW mihaW§¨¦¦§¥¨¥§¦§¨¥©§¦

:l`xUiA wgl§¨§¦§¨¥
äpäåmixvnA o`M mixMfPd dN` Eid §¦¥¨¥¤©¦§¨¦¨§¦§©¦

eizFa` zial W`xl Wi` Wi ¦̀¦§Ÿ§¥£¨
dpni KklE ,eil` dgRWOd qgizY¦§©¥©¦§¨¨¥¨§¨¦§¤
zgRWnE ixikOd zgRWn xikn ziaA§¥¨¦¦§©©©¨¦¦¦§©©
iwlgde ixfri`d zgRWnE FpA icrlBd©¦§¨¦§¦§©©¨¦¤§¦§©¤§¦
,mixt`e dcEdi ipaA oaE ,mdig`e eipÄ¨©£¦¤¤¦§¥§¨§¤§©¦
milFcB mixMfPd dN`d mipAd iM¦©¨¦¨¥¤©¦§¨¦§¦
df did `l .W`xl EidIe micAkpe§¦§¨¦©¦§§ŸŸ¨¨¤
ixacM dAx dgRWn mcilFd xEarA©£¦¨¦§¨¨©¨§¦§¥
,zFAx zFgRWn EcilFd mNk iM ,axd̈©¦ª¨¦¦§¨©
c`nA EnvrIe EAxIe EvxWIe ExR iM¦¨©¦§§©¦§©©©§¦§Ÿ
EnVW cFakl df did la` ,c`n§Ÿ£¨¨¨¤§¨¤¨
mzFidA zFgRWOd axe .W`x mdilr£¥¤Ÿ§Ÿ©¦§¨¦§¨
micxFId l` zFqgizn Eid mixvnA§¦§©¦¨¦§©£¤©§¦
,micAkPd zFa`d mdl mdW mixvnl§¦§©¦¤¥¨¤¨¨©¦§¨¦
mW miclFPd on mdl EUr x`Xde§©§¨¨¨¤¦©¨¦¨
mdl Eidi okle ,zFa`d iW`x aExwA§¦¨¥¨¨§¨¥¦§¨¤
dPde .mixvn icxFi o`M mixMfPd axŸ©¦§¨¦¨§¥¦§©¦§¦¥
icxFil dN`d zFgRWOd qEgi didi¦§¤¦©¦§¨¨¥¤§§¥

:mzF` EpwY mW iM mixvnci dxez ¦§©¦¦¨¦§¨
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(ë)ì íúçtLîì äãeäé-éðá eéäiåúçtLî äìL ©¦«§´§¥«§¨»§¦§§Ÿ¨¼§¥À̈¦§©̧©Æ
úçtLî çøæì éöøtä úçtLî õøôì éðìMä©¥´¨¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§¤¾©¦§©−©

:éçøfä©©§¦«

(àë)ìeîçì éðøöçä úçtLî ïøöçì õøô-éðá eéäiå©¦«§´§¥¤½¤§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§Ÿ¦®§¨¾
:éìeîçä úçtLî¦§©−©¤¨«¦«

(áë)íéòáLå äML íäéã÷ôì äãeäé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§−̈¦§ª«¥¤®¦¨¯§¦§¦²
ñ :úBàî Lîçå óìà¤−¤©«£¥¬¥«

(âë)éòìBzä úçtLî òìBz íúçtLîì øëùOé éða§¥³¦¨¨Æ§¦§§Ÿ½̈¾̈¦§©−©©«¨¦®
:éðetä úçtLî äeôì§ª¾̈¦§©−©©¦«

(ãë)ì éáLiä úçtLî áeLéìúçtLî ïøîL §¨¾¦§©−©©¨«ª¦®§¦§¾Ÿ¦§©−©
:éðøîMä©¦§Ÿ¦«

i"yx£·eLÈÏ∑ מצרים ּביֹורדי האמּור יֹוב ּכי הּוא , ¿»ְְְִִִֵַָָ
והּנֹולדין  מצרים. יֹורדי ׁשם על נקראּו הּמׁשּפחֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּכל
חּוץ  ׁשמם, על הּמׁשּפחֹות נקראּו לא והלאה ְְְְְִִִַַָָָָָָֹמּׁשם
ּבמצרים, ּכּלם ׁשּנֹולדּו ּומנּׁשה אפרים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֻמּמׁשּפחֹות

ונעמן  ּביסֹודֹווארּד ּומצאתי ּבנימין. ּבן ּבלע ּבני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
למצרים  אּמן ׁשּירדה הּדרׁשן, מׁשה רּבי ּכׁשהיתה ׁשל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

למׁשּפחֹות  נחלקּו לכ מהם, וחמּול,מעּברת ּכחצרֹון ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָֻ
ּבני  ׁשהיּו ּומלּכיאל, וחבר ליהּודה, ּבנים ּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהיּו

היא  אּגדה ואם אׁשר. ׁשל לאו,ּבנים ואם טֹוב, הרי , ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
הּללּו ּומּׁשנים הרּבה, ּבנים ּבני לבלע ׁשהיּו אני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹומר

רּבה  מׁשּפחה אחד מּכל יצאה ונעמן ונקראּוארּד , ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָ
הּׁשנים  ותֹולדֹות ּבלע, ׁשם על הּבנים ׁשאר ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּתֹולדֹות
מכיר  ּבבני אֹומר אני וכן ׁשמם. על נקראּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָהּללּו
ׁשמֹו, על נקראת אחת מׁשּפחֹות: לׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָׁשּנחלקּו
מׁשּפחֹות  חמׁש ּבנֹו. ּגלעד ׁשם על נקראת ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָואחת

נבּואת חסרּו מקצת נתקּימה ּכאן ּבנימין. ׁשל מּבניו ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָ
ּוב'פילגׁש אנינּותי, ּבן - אֹוני" "ּבן ׁשּקראתֹו ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָאּמֹו,
רּבי  ׁשל ּביסֹודֹו מצאתי זֹו ּכּלּה. נתקּימה ְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻּבּגבעה'

הּדרׁשן  .מׁשה ְֶַַָֹ

(äë)äòaøà íäéã÷ôì øëùOé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯
ìLe óìà íéMLåñ :úBàî L §¦¦²¤−¤§¬¥«

(åë)écøqä úçtLî ãøñì íúçtLîì ïìeáæ éða§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤¦§©̧©Æ©©§¦½
:éìàìçiä úçtLî ìàìçéì éðìàä úçtLî ïBìàì§¥¾¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½¦§©−©©©§§¥¦«

(æë)óìà íéML íäéã÷ôì éðìeáfä úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤
ñ :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(çë):íéøôàå äMðî íúçtLîì óñBé éða§¥¬¥−§¦§§Ÿ¨®§©¤−§¤§¨«¦

(èë)ëîe éøéënä úçtLî øéëîì äMðî éðaøé §¥´§©¤À§¨¦Æ¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−
:éãòìbä úçtLî ãòìâì ãòìb-úà ãéìBä¦´¤¦§¨®§¦§¾̈¦§©−©©¦§¨¦«

ÈÚ¯Ê˙כ  ‰ÏLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‰„e‰È È· BÂ‰Â«¬¿≈¿»¿«¿¬«¿¿≈»«¿ƒ
:Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ ı¯t ˙ÈÚ¯Ê ı¯ÙÏ ‰ÏL≈»¿∆∆«¿ƒ»∆¿∆««¿ƒ»«

ÔB¯ˆÁכא  ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ ı¯Ù È· BÂ‰Â«¬¿≈∆∆¿∆¿«¿ƒ∆¿
:ÏeÓÁ ˙ÈÚ¯Ê ÏeÓÁÏ¿»«¿ƒ»

ÔÈÚ·Lכב  ÔB‰ÈÈÓÏ ‰„e‰È ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ«¬≈¿»

ÈÚ¯Ê˙כג  ÚÏBz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯Î˘OÈ Èa¿≈ƒ»»¿«¿¬«¿»«¿ƒ
:Èet ˙ÈÚ¯Ê ‰eÙÏ ÚÏBz»¿À»«¿ƒƒ

ÈÚ¯Ê˙כד  ÔB¯ÓLÏ ·eLÈ ˙ÈÚ¯Ê ·eLÈÏ¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ
:ÔB¯ÓLƒ¿

ÔÈzLכה  ÔB‰ÈÈÓÏ ¯Î˘OÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ»»¿ƒ¿»≈ƒƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿»

Ò¯„כו  ˙ÈÚ¯Ê „¯ÒÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÏe·Ê Èa¿≈¿À¿«¿¬«¿¿∆∆«¿ƒ∆∆
:Ï‡ÏÁÈ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡ÏÁÈÏ ÔBÏ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÔBÏ‡Ï¿≈«¿ƒ≈¿«¿¿≈«¿ƒ«¿¿≈

‡ÔÈÙÏכז  ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓÏ ÔÏe·Ê ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿À¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

ÌÈ¯Ù‡Â:כח  ‰MpÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÛÒBÈ Èa¿≈≈¿«¿¬«¿¿«∆¿∆¿»ƒ

ÈÎÓe¯כט  ¯ÈÎÓ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÈÎÓÏ ‰MÓ Èa¿≈¿«∆¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»ƒ
:„ÚÏb ˙ÈÚ¯Ê „ÚÏ‚Ï „ÚÏb ˙È „ÈÏB‡ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»



qgpitעו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ipy meil inei xeriy

(ì)÷ìçì éøæòéàä úçtLî øæòéà ãòìâ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈¦¤¾¤¦§©−©¨¦«¤§¦®§¥¾¤
:é÷ìçä úçtLî¦§©−©©«¤§¦«

(àì)úçtLî íëLå éìàøNàä úçtLî ìàéøNàå§©̧§¦¥½¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤¦§©−©
:éîëMä©¦§¦«

(áì)úçtLî øôçå éòãéîMä úçtLî òãéîLe§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®§¥¾¤¦§©−©
:éøôçä©«¤§¦«

(âì)úBða-íà ék íéða Bì eéä-àì øôç-ïa ãçôìöe§¨§¨´¤¥À¤Ÿ¨¬²¨¦−¦´¦¨®
äkìî äìâç äòðå äìçî ãçôìö úBða íLå§¥Æ§´§¨§½̈©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬¦§−̈

:äöøúå§¦§¨«

(ãì)íéMîçå íéðL íäéã÷ôe äMðî úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½§©¦̄©«£¦¦²
ñ :úBàî òáLe óìà¤−¤§©¬¥«

(äì)ì íúçtLîì íéøôà-éðá älàúçtLî çìúeL ¥´¤§¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ
úçtLî ïçúì éøëaä úçtLî øëáì éçìúMä©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§©¾©¦§©−©

:éðçzä©©«£¦«

(åì):éðøòä úçtLî ïøòì çìúeL éða älàå§¥−¤§¥´¨®©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÁÏ˙eL Èa ‰l‡Â∑ ׁשּותלח ּבני ׁשאר ¿≈∆¿≈»«¿ְְֵֶַָ

יצאה  ּומערן ׁשּותלח, ׁשם על ּתֹולדֹותיהם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָנקראּו
ׁשּותלח  ּבני ונחׁשבּו ׁשמֹו, על ונקראת רּבה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמׁשּפחה
זֹו ּבפרׁשה ותמצא וחׁשב, צא מׁשּפחֹות. ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹלׁשּתי
הרי  ׁשמֹונה, לוי ּומּבני מׁשּפחֹות, וׁשבע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָחמּׁשים

ׁשּנאמר וזהּו וחמׁש, ז)ׁשּׁשים המעט (דברים אּתם "ּכי : ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
מּמׁשּפחֹות  חסרים אּתם חמּׁשה מעט, ה"א ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָוגֹו'"
ׁשל  מיסֹודֹו הבנּתי זה אף ׁשבעים. ׁשהן העּמים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכל
ּולהֹוסיף  לפחֹות הצרכּתי א הּדרׁשן, מׁשה ְְְְְִִִִֶַַַַַָֹֻרּבי

.ּבדבריו  ְִָָ

(æì)íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éða úçtLî älà¥´¤¦§§³Ÿ§¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄
ìLeóñBé-éðá älà úBàî Lîçå óìà íéL §¦²¤−¤©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−

ñ :íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«

(çì)éòìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá éða§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½
úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî ìaLàì§©§¥¾¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©

:éîøéçàä̈«£¦«¨¦«
i"yx£Ì¯ÈÁ‡Ï∑ אחירם נקרא מּמּנּו, ורם אחיו ׁשהיה יֹוסף ׁשם על ׁשּנקרא ּולפי למצרים, ׁשּירד אחי .הּוא «¬ƒ»ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ÏÁÏ˜ל  ¯ÊÚÈ‡ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÊÚÈ‡ „ÚÏb Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ∆∆«¿ƒƒ»∆¿≈∆
:˜ÏÁ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈∆

ÈÚ¯Ê˙לא  ÌÎLÂ ÈÏ‡È¯N‡ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡È¯N‡Â¿«¿ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ≈ƒ¿∆∆«¿ƒ
:ÌÎL∆∆

ÈÚ¯Ê˙לב  ¯ÙÁÂ Ú„ÈÓL ˙ÈÚ¯Ê Ú„ÈÓLe¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ
:¯ÙÁ≈∆

‡Ô‰lלג  ÔÈa dÏ BÂ‰ ‡Ï ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆe¿»¿»«≈∆»¬≈¿ƒ∆»≈
‰Ï‚Á ‰ÚÂ ‰ÏÁÓ „ÁÙÏˆ ˙a ÌeLÂ Ôa¿»¿¿«¿»¿»«¿»¿…»»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓƒ¿»¿ƒ¿»

ÔÈLÓÁלד  ÔB‰ÈÈÓe ‰MÓ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿ƒ¿«∆ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«¿»

ÁÏ˙eLÏלה  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÈ¯Ù‡ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈∆¿«ƒ¿«¿¬«¿¿∆«
ÔÁ˙Ï ¯Îa ˙ÈÚ¯Ê ¯Î·Ï ÁÏ˙eL ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ∆«¿∆∆«¿ƒ»∆¿««

:ÔÁz ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ»«

Ô¯Ú:לו  ˙ÈÚ¯Ê Ô¯ÚÏ ÁÏ˙eL Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿≈»«¿ƒ≈»

ÔÈ˙Ïzלז  ÔB‰ÈÈÓÏ ÌÈ¯Ù‡ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈∆¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ
ÛÒBÈ Èa ÔÈl‡ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ«¬≈¿»ƒ≈¿≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿

ÚÏaלח  ˙ÈÚ¯Ê ÚÏ·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ· Èa¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿¿∆««¿ƒ∆«
˙ÈÚ¯Ê Ì¯ÈÁ‡Ï ÏaL‡ ˙ÈÚ¯Ê ÏaL‡Ï¿«¿≈«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»«¿ƒ

:Ì¯ÈÁ‡¬ƒ»



עז qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ipy meil inei xeriy

(ì)÷ìçì éøæòéàä úçtLî øæòéà ãòìâ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈¦¤¾¤¦§©−©¨¦«¤§¦®§¥¾¤
:é÷ìçä úçtLî¦§©−©©«¤§¦«

(àì)úçtLî íëLå éìàøNàä úçtLî ìàéøNàå§©̧§¦¥½¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤¦§©−©
:éîëMä©¦§¦«

(áì)úçtLî øôçå éòãéîMä úçtLî òãéîLe§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®§¥¾¤¦§©−©
:éøôçä©«¤§¦«

(âì)úBða-íà ék íéða Bì eéä-àì øôç-ïa ãçôìöe§¨§¨´¤¥À¤Ÿ¨¬²¨¦−¦´¦¨®
äkìî äìâç äòðå äìçî ãçôìö úBða íLå§¥Æ§´§¨§½̈©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬¦§−̈

:äöøúå§¦§¨«

(ãì)íéMîçå íéðL íäéã÷ôe äMðî úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½§©¦̄©«£¦¦²
ñ :úBàî òáLe óìà¤−¤§©¬¥«

(äì)ì íúçtLîì íéøôà-éðá älàúçtLî çìúeL ¥´¤§¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ
úçtLî ïçúì éøëaä úçtLî øëáì éçìúMä©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§©¾©¦§©−©

:éðçzä©©«£¦«

(åì):éðøòä úçtLî ïøòì çìúeL éða älàå§¥−¤§¥´¨®©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÁÏ˙eL Èa ‰l‡Â∑ ׁשּותלח ּבני ׁשאר ¿≈∆¿≈»«¿ְְֵֶַָ

יצאה  ּומערן ׁשּותלח, ׁשם על ּתֹולדֹותיהם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָנקראּו
ׁשּותלח  ּבני ונחׁשבּו ׁשמֹו, על ונקראת רּבה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמׁשּפחה
זֹו ּבפרׁשה ותמצא וחׁשב, צא מׁשּפחֹות. ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹלׁשּתי
הרי  ׁשמֹונה, לוי ּומּבני מׁשּפחֹות, וׁשבע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָחמּׁשים

ׁשּנאמר וזהּו וחמׁש, ז)ׁשּׁשים המעט (דברים אּתם "ּכי : ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
מּמׁשּפחֹות  חסרים אּתם חמּׁשה מעט, ה"א ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָוגֹו'"
ׁשל  מיסֹודֹו הבנּתי זה אף ׁשבעים. ׁשהן העּמים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכל
ּולהֹוסיף  לפחֹות הצרכּתי א הּדרׁשן, מׁשה ְְְְְִִִִֶַַַַַָֹֻרּבי

.ּבדבריו  ְִָָ

(æì)íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éða úçtLî älà¥´¤¦§§³Ÿ§¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄
ìLeóñBé-éðá älà úBàî Lîçå óìà íéL §¦²¤−¤©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−

ñ :íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«

(çì)éòìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá éða§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½
úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî ìaLàì§©§¥¾¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©

:éîøéçàä̈«£¦«¨¦«
i"yx£Ì¯ÈÁ‡Ï∑ אחירם נקרא מּמּנּו, ורם אחיו ׁשהיה יֹוסף ׁשם על ׁשּנקרא ּולפי למצרים, ׁשּירד אחי .הּוא «¬ƒ»ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ÏÁÏ˜ל  ¯ÊÚÈ‡ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÊÚÈ‡ „ÚÏb Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ∆∆«¿ƒƒ»∆¿≈∆
:˜ÏÁ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈∆

ÈÚ¯Ê˙לא  ÌÎLÂ ÈÏ‡È¯N‡ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡È¯N‡Â¿«¿ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ≈ƒ¿∆∆«¿ƒ
:ÌÎL∆∆

ÈÚ¯Ê˙לב  ¯ÙÁÂ Ú„ÈÓL ˙ÈÚ¯Ê Ú„ÈÓLe¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ
:¯ÙÁ≈∆

‡Ô‰lלג  ÔÈa dÏ BÂ‰ ‡Ï ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆe¿»¿»«≈∆»¬≈¿ƒ∆»≈
‰Ï‚Á ‰ÚÂ ‰ÏÁÓ „ÁÙÏˆ ˙a ÌeLÂ Ôa¿»¿¿«¿»¿»«¿»¿…»»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓƒ¿»¿ƒ¿»

ÔÈLÓÁלד  ÔB‰ÈÈÓe ‰MÓ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿ƒ¿«∆ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«¿»

ÁÏ˙eLÏלה  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÈ¯Ù‡ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈∆¿«ƒ¿«¿¬«¿¿∆«
ÔÁ˙Ï ¯Îa ˙ÈÚ¯Ê ¯Î·Ï ÁÏ˙eL ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ∆«¿∆∆«¿ƒ»∆¿««

:ÔÁz ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ»«

Ô¯Ú:לו  ˙ÈÚ¯Ê Ô¯ÚÏ ÁÏ˙eL Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿≈»«¿ƒ≈»

ÔÈ˙Ïzלז  ÔB‰ÈÈÓÏ ÌÈ¯Ù‡ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈∆¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ
ÛÒBÈ Èa ÔÈl‡ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ«¬≈¿»ƒ≈¿≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿

ÚÏaלח  ˙ÈÚ¯Ê ÚÏ·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ· Èa¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿¿∆««¿ƒ∆«
˙ÈÚ¯Ê Ì¯ÈÁ‡Ï ÏaL‡ ˙ÈÚ¯Ê ÏaL‡Ï¿«¿≈«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»«¿ƒ

:Ì¯ÈÁ‡¬ƒ»

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ipy meil inei xeriy

(èì)ìúçtLî íôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈¦§©−©
:éîôeçä©«¨¦«

i"yx£ÌÙeÙL∑על מּפים, ׁשפּוף הּוא יֹוסף ׁשהיה האּמֹות ׁשם .ּבין ¿»ִֵֵֵֶַָָָָֻֻ

(î)écøàä úçtLî ïîòðå cøà òìá-éðá eéäiå©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£¨®¦§©̧©Æ¨«©§¦½
:éîòpä úçtLî ïîòðì§©£́½̈¦§©−©©©«£¦«

(àî)äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì ïîéðá-éðá älà¥¬¤§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯
ñ :úBàî LLå óìà íéòaøàå§©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«

(áî)ì íúçtLîì ïã-éðá älàúçtLî íçeL ¥³¤§¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©
:íúçtLîì ïc úçtLî älà éîçeMä©«¨¦®¥²¤¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«

i"yx£ÌÁeLÏ∑ חׁשים .הּוא ¿»ִֻ

(âî)äòaøà íäéã÷ôì éîçeMä úçtLî-ìk̈¦§§¬Ÿ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯
ñ :úBàî òaøàå óìà íéMLå§¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

(ãî)äðîiä úçtLî äðîéì íúçtLîì øLà éða§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈¦§©̧©Æ©¦§½̈
:éòéøaä úçtLî äòéøáì éåLiä úçtLî éåLéì§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«

(äî)ìàékìîì éøáçä úçtLî øáçì äòéøá éðáì¦§¥´§¦½̈§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½
:éìàékìnä úçtLî¦§©−©©©§¦«¥¦«

(åî):çøN øLà-úa íLå§¥¬©¨¥−¨«©
i"yx£Á¯N ¯L‡Œ˙a ÌLÂ∑ ּכאן מנאּה ּבחּיים, קּימת ׁשהיתה .לפי ¿≈«»≈»«ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

ÈÚ¯Ê˙לט  ÌÙeÁÏ ÌÙeÙL ˙ÈÚ¯Ê ÌÙeÙLÏƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«¿ƒ
:ÌÙeÁ»

‰‡¯Ècמ  ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚÂ c¯‡ ÚÏ· È· BÂ‰Â«¬¿≈∆««¿¿¿«¬»«¿ƒ»«¿ƒ
:ÈÓÚ ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚÏ¿«¬»«¿ƒ«¬ƒ

ÔB‰ÈÈÓeמא  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ· Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÈÚ¯Ê˙מב  ÌÁeLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ô„ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬«¿¿»«¿ƒ
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ôc ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÌÁeL»ƒ≈«¿¬«»¿«¿¬«¿

Úa¯‡Âמג  ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓÏ ÌÁeL ˙ÈÚ¯Ê Ïk»«¿¬«»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÓÈ‰מד  ˙ÈÚ¯Ê ‰ÓÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯M‡ Èa¿≈»≈¿«¿¬«¿¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»
:‰ÚÈ¯a ˙ÈÚ¯Ê ‰ÚÈ¯·Ï ÈÂLÈ ˙ÈÚ¯Ê ÈÂLÈÏ¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»

Ï‡ÈkÏÓÏמה  ¯·Á ˙ÈÚ¯Ê ¯·ÁÏ ‰ÚÈ¯· È·Ïƒ¿≈¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ≈
:Ï‡ÈkÏÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ≈

Á¯Ò:מו  ¯L‡ ˙a ÌeLÂ¿«»≈»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(an)mrheïc úçtLî älà §©©¥¤¦§§Ÿ¨
.íúçtLîìmgEWl Eid iM §¦§§Ÿ¨¦¨§¨

ia` mWA zF`xwp zFgRWn EUr ,mipÄ¦¨¦§¨¦§¨§¥£¦
l` zFqgizn mNM Eid la` ,dgRWOd©¦§¨¨£¨¨ª¨¦§©£¤
,FnWA eil` zF`xwp Eide W`xd mgEW¨¨Ÿ§¨¦§¨¥¨¦§
l`IpC zgRWn l`Ipcl mxn`M§¨§¨§¨¦¥¦§©©¨¦¥
l`wfgi zgRWn l`wfgil ,ingEXd©¨¦¦¤§¥¦§©©§¤§¥
,zFAx zFgRWn md dPde .ingEXd©¨¦§¦¥¥¦§¨©
qgii okle ingEXd lv` zg` dgRWnE¦§¨¨©©¥¤©¨¦§¨¥¦¥

:eil` oNM z ¤̀ª¨¥¨
ìòåmixvn icxFil iM mixnF`d zrC §©©©¨§¦¦§§¥¦§©¦

zFAx zFgRWn Eid ,Eqgizi¦§©£¨¦§¨©

,mixvnA EclFPW mzFa` mWA zF`xwp¦§¨§¥£¨¤§§¦§©¦
`N` mzF` qgin did `l o`kaE§¨Ÿ¨¨§©¥¨¤¨
mixvnl cxi `Ed iM ingEWl§¨¦¦¨©§¦§©¦

:FCalbn dxez §©
(en).çøN øLà úa íLådzidW itl §¥©¨¥¨©§¦¤¨§¨

.i"Wx oFWl ,o`M d`pn miIgA©©¦¨§¨¨¨©¦
xW` zY` zA mEWe mBxY qElwpE`e§§§¦§¥§©¦©¨¥
zA dzid iM xnFl dfA oEMzp .gxq̈©¦§©¥¨¤©¦¨§¨©
aEzMd DxiMfd KklE ,dlgp zWxFi¤¤©£¨§¨¦§¦¨©¨
,cgtlv zFpA xiMfd xW`M o`kA§¨©£¤¦§¦§§¨§¨

ux`d wlgY dN`l llkA qpMzeweqt) §¦¨¥¦§©¨¥¤¥¨¥¨¨¤
(bp`l Fnvr xW` zA dzid EN`e .§¦¨§¨©¨¥©§Ÿ

,Fl Eid mixkf mipa iM ,zWxFi dzid̈§¨¤¤¦¨¦§¨¦¨
`l xg` Wi`n FYW` zA dzid la £̀¨¨§¨©¦§¥¦©¥Ÿ
didie .FYal Fzlgp dzide oA Fl did̈¨¥§¨§¨©£¨§¦§¦§¤

mzFg` gxUe mrh(fi en ziy`xa)iM , ©©§¤©£¨¦
xn` KklE .FYa `l eipA zFg` dzid̈§¨£¨¨Ÿ¦§¨¨©

"gxU xW` zA mWe"zaE" xn` `le §¥©¨¥¨©§Ÿ¨©©
xW` zA DnW did iM xnFl ,"xW`̈¥©¦¨¨§¨©¨¥
ixacM miIgA dzid m`e .gxU z`xwpe§¦§¥¨©§¦¨§¨©©¦§¦§¥
,dlgpl cgtlv zFpaM `id dPd i"Wx©¦¦¥¦¦§§¨§¨§©£¨

:DxEarA Elhp DYgRWn ,dzn m`e§¦¥¨¦§©§¨¨§©£¨
ìòådgRWn Dl did hWRd KxC §©¤¤©§¨¨¨¨¦§¨¨

qpMze ,DnW lr `xTY dlFcb§¨¦¨¥©§¨§¦¨¥



qgpitעח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(æî)ìL íäéã÷ôì øLà-éða úçtLî älàäL ¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯
ñ :úBàî òaøàå óìà íéMîçå©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

çî)(úçtLî ìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½¦§©−©
:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«

(èî)ì éøöiä úçtLî øöéì:éîlMä úçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©©¦¥¦«

(ð)íäéã÷ôe íúçtLîì éìzôð úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½
:úBàî òaøàå óìà íéòaøàå äMîç£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

(àð)óìàå óìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤¨¨®¤
ìLe úBàî òáL:íéL §©¬¥−§¦«

ß fenz b"i iyily mei ß

(áð):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âð):úBîL øtñîa äìçða õøàä ÷ìçz älàì̈¥À¤¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«
i"yx£ı¯‡‰ ˜ÏÁz ‰l‡Ï∑ מּבן לפחּותים ולא »≈∆≈»≈»»∆ְְִִִֶֹ

חּלּוק עׂשרים  ּבטרם עׂשרים לכלל ׁשּבאּו אףֿעלּֿפי , ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָ
לא  חּלקּו, וׁשבע ּכבׁשּו ׁשנים ׁשבע ׁשהרי - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארץ

ואלף, אלף מאֹות ׁשׁש אּלּו אּלא ּבארץ חלק  ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָנטלּו
אּלא  נטלּו לא ּבנים, ׁשּׁשה מהם לאחד היה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹואם

לבּדֹו אביהם .חלק ְֲִֵֶֶַ

(ãð)Léà Búìçð èéòîz èòîìå Búìçð äaøz áøì̈©À©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦ µ
:Búìçð ïzé åéã÷ô éôì§¦´§ª½̈ª©−©«£¨«

i"yx£B˙ÏÁ ‰a¯z ·¯Ï∑ מרּבה ׁשהיה לׁשבט »««¿∆«¬»ְְֵֶֶֶָָֻ
רב  חלק נתנּו היּוּבאֹוכלֹוסין ׁשּלא ואףֿעלּֿפי , ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

חּלקּו הּׁשבט רּבּוי לפי הּכל ׁשהרי - ׁשוים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהחלקים

היה  והּגֹורל ּגֹורל. עלֿידי אּלא עׂשּו לא - ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹהחלקים
ּבתרא' ּב'ּבבא ׁשּמפרׁש ּכמֹו הּקדׁש, רּוח (דף עלּֿפי ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹֹ

ואֹומר קיח) ותּמים, ּבאּורים מלּבׁש היה הּכהן אלעזר :ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻ

ÔÈLÓÁמז  ÔB‰ÈÈÓÏ ¯L‡ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»≈¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÈÚ¯Ê˙מח  Ï‡ˆÁÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ Èa¿≈«¿»ƒ¿«¿¬«¿¿«¿¿≈«¿ƒ
:Èeb ˙ÈÚ¯Ê Èe‚Ï Ï‡ˆÁÈ«¿¿≈¿ƒ«¿ƒƒ

ÌlL:מט  ˙ÈÚ¯Ê ÌlLÏ ¯ˆÈ ˙ÈÚ¯Ê ¯ˆÈÏ¿≈∆«¿ƒ≈∆¿ƒ≈«¿ƒƒ≈

ÔB‰ÈÈÓeנ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬««¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÁÂ„נא  ‰‡Ó ˙ÈL Ï‡¯NÈ Èa ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿«
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

ÓÈÓÏ¯:נב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈÓaנג  ‡ÒÁ‡a ‡Ú¯‡ ‚Ït˙z ÔÈl‡Ï¿ƒ≈ƒ¿¿≈«¿»¿«¬»»¿ƒ¿«
:Ô‰ÓL¿»»

Ôe¯ÚÊzנד  È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰zÒÁ‡ ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈«¿¬
·‰È˙z È‰BÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿¿«¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«

:dzÒÁ‡«¬«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xW` ipA zFgRWn dN` llkA¦§©¥¤¦§§§¥¨¥
mdicEwtl(fn weqt)dvx `l la` , ¦§¥¤£¨Ÿ¨¨

xn`IW dX`d l` mqgil aEzMd©¨§©£¨¤¨¦¨¤Ÿ©
xSwe "gxU zgRWn gxUl"§¤©¦§©©¤©§¦¥

:oiprdfn dxez ¨¦§¨
(cp).Búìçð äaøz áøìdAxn haWl ¨©©§¤©£¨§¥¤§ª¤

lr s`e ,ax wlg Epzp oiqElk`A§ª§¦¨§¥¤©§©©
itl ixdW mieW miwlgd Eid `NW iR¦¤Ÿ¨©£¨¦¨¦¤£¥§¦
EUr `l ,miwlFgd Ewlg haXd iEAx¦©¥¤¨§©§¦Ÿ¨

gEx iR lr lxFBde ,lxFb ici lr `N ¤̀¨©§¥¨§©¨©¦©
:i"Wx oFWl ,WcTd©Ÿ¤¨©¦

Løãîe,ok Fpi` dGd aEzMA EpizFAx ¦§©©¥©¨©¤¥¥
ixtqA Exn` `N`(b ek qgpt) ¤¨¨§§¦§¦

,Fzlgp dAxY axlFOr E`vIW ixd ¨©©§¤©£¨£¥¤¨§¦
ux`l ozqipkaE mixvOn mipa dxUr£¨¨¨¦¦¦§©¦¦§¦¨¨¨¨¤
Wxtn `xnbA oke .'eke dXng E`vnp¦§§£¦¨§¥¦§¨¨§Ÿ¨
oiA wNgl minkg lv` FzErnWn oi`W¤¥©§¨¥¤£¨¦§©¥¥

Exn`W FnM ,llM haWl haW(:fiw a"a) ¥¤§¥¤§©§¤¨§

mixvn i`vFil xn`C o`nl `nlWA¦§¨¨§©§¨©§§¥¦§©¦
aizkC EpidFzlgp dAxY axl.'ebe ©§¦§¦¨©©§¤©£¨

awri igie xcqA iYazM xaMW cFre§¤§¨¨©§¦§¥¤©§¦©£Ÿ
(e gn ziy`xa)oilgFp Wi wxtA `xnbA iM¦¦§¨¨§¤¤¥£¦

(.akw my)dwNgzp `NW WExtA Elrd¤¡§¥¤Ÿ¦§©§¨
`N` ixabc `YtwxwlmihaWl §©§©§¨§©§¥¤¨¦§¨¦

EUr mieW miwlg xUr mipW ,dwNgzp¦§©§¨§¥¨¨£¨¦¨¦¨
Fl `vIW wlgd haXd lM lhpe dPOn¦¤¨§¨©¨©¥¤©¥¤¤¨¨

:eilr lxFBd©¨¨¨



עט qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(æî)ìL íäéã÷ôì øLà-éða úçtLî älàäL ¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯
ñ :úBàî òaøàå óìà íéMîçå©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

çî)(úçtLî ìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½¦§©−©
:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«

(èî)ì éøöiä úçtLî øöéì:éîlMä úçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©©¦¥¦«

(ð)íäéã÷ôe íúçtLîì éìzôð úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½
:úBàî òaøàå óìà íéòaøàå äMîç£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

(àð)óìàå óìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤¨¨®¤
ìLe úBàî òáL:íéL §©¬¥−§¦«

ß fenz b"i iyily mei ß

(áð):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âð):úBîL øtñîa äìçða õøàä ÷ìçz älàì̈¥À¤¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«
i"yx£ı¯‡‰ ˜ÏÁz ‰l‡Ï∑ מּבן לפחּותים ולא »≈∆≈»≈»»∆ְְִִִֶֹ

חּלּוק עׂשרים  ּבטרם עׂשרים לכלל ׁשּבאּו אףֿעלּֿפי , ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָ
לא  חּלקּו, וׁשבע ּכבׁשּו ׁשנים ׁשבע ׁשהרי - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארץ

ואלף, אלף מאֹות ׁשׁש אּלּו אּלא ּבארץ חלק  ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָנטלּו
אּלא  נטלּו לא ּבנים, ׁשּׁשה מהם לאחד היה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹואם

לבּדֹו אביהם .חלק ְֲִֵֶֶַ

(ãð)Léà Búìçð èéòîz èòîìå Búìçð äaøz áøì̈©À©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦ µ
:Búìçð ïzé åéã÷ô éôì§¦´§ª½̈ª©−©«£¨«

i"yx£B˙ÏÁ ‰a¯z ·¯Ï∑ מרּבה ׁשהיה לׁשבט »««¿∆«¬»ְְֵֶֶֶָָֻ
רב  חלק נתנּו היּוּבאֹוכלֹוסין ׁשּלא ואףֿעלּֿפי , ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

חּלקּו הּׁשבט רּבּוי לפי הּכל ׁשהרי - ׁשוים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהחלקים

היה  והּגֹורל ּגֹורל. עלֿידי אּלא עׂשּו לא - ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹהחלקים
ּבתרא' ּב'ּבבא ׁשּמפרׁש ּכמֹו הּקדׁש, רּוח (דף עלּֿפי ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹֹ

ואֹומר קיח) ותּמים, ּבאּורים מלּבׁש היה הּכהן אלעזר :ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻ

ÔÈLÓÁמז  ÔB‰ÈÈÓÏ ¯L‡ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»≈¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÈÚ¯Ê˙מח  Ï‡ˆÁÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ Èa¿≈«¿»ƒ¿«¿¬«¿¿«¿¿≈«¿ƒ
:Èeb ˙ÈÚ¯Ê Èe‚Ï Ï‡ˆÁÈ«¿¿≈¿ƒ«¿ƒƒ

ÌlL:מט  ˙ÈÚ¯Ê ÌlLÏ ¯ˆÈ ˙ÈÚ¯Ê ¯ˆÈÏ¿≈∆«¿ƒ≈∆¿ƒ≈«¿ƒƒ≈

ÔB‰ÈÈÓeנ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬««¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÁÂ„נא  ‰‡Ó ˙ÈL Ï‡¯NÈ Èa ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿«
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

ÓÈÓÏ¯:נב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈÓaנג  ‡ÒÁ‡a ‡Ú¯‡ ‚Ït˙z ÔÈl‡Ï¿ƒ≈ƒ¿¿≈«¿»¿«¬»»¿ƒ¿«
:Ô‰ÓL¿»»

Ôe¯ÚÊzנד  È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰zÒÁ‡ ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈«¿¬
·‰È˙z È‰BÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿¿«¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«

:dzÒÁ‡«¬«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xW` ipA zFgRWn dN` llkA¦§©¥¤¦§§§¥¨¥
mdicEwtl(fn weqt)dvx `l la` , ¦§¥¤£¨Ÿ¨¨

xn`IW dX`d l` mqgil aEzMd©¨§©£¨¤¨¦¨¤Ÿ©
xSwe "gxU zgRWn gxUl"§¤©¦§©©¤©§¦¥

:oiprdfn dxez ¨¦§¨
(cp).Búìçð äaøz áøìdAxn haWl ¨©©§¤©£¨§¥¤§ª¤

lr s`e ,ax wlg Epzp oiqElk`A§ª§¦¨§¥¤©§©©
itl ixdW mieW miwlgd Eid `NW iR¦¤Ÿ¨©£¨¦¨¦¤£¥§¦
EUr `l ,miwlFgd Ewlg haXd iEAx¦©¥¤¨§©§¦Ÿ¨

gEx iR lr lxFBde ,lxFb ici lr `N ¤̀¨©§¥¨§©¨©¦©
:i"Wx oFWl ,WcTd©Ÿ¤¨©¦

Løãîe,ok Fpi` dGd aEzMA EpizFAx ¦§©©¥©¨©¤¥¥
ixtqA Exn` `N`(b ek qgpt) ¤¨¨§§¦§¦

,Fzlgp dAxY axlFOr E`vIW ixd ¨©©§¤©£¨£¥¤¨§¦
ux`l ozqipkaE mixvOn mipa dxUr£¨¨¨¦¦¦§©¦¦§¦¨¨¨¨¤
Wxtn `xnbA oke .'eke dXng E`vnp¦§§£¦¨§¥¦§¨¨§Ÿ¨
oiA wNgl minkg lv` FzErnWn oi`W¤¥©§¨¥¤£¨¦§©¥¥

Exn`W FnM ,llM haWl haW(:fiw a"a) ¥¤§¥¤§©§¤¨§

mixvn i`vFil xn`C o`nl `nlWA¦§¨¨§©§¨©§§¥¦§©¦
aizkC EpidFzlgp dAxY axl.'ebe ©§¦§¦¨©©§¤©£¨

awri igie xcqA iYazM xaMW cFre§¤§¨¨©§¦§¥¤©§¦©£Ÿ
(e gn ziy`xa)oilgFp Wi wxtA `xnbA iM¦¦§¨¨§¤¤¥£¦

(.akw my)dwNgzp `NW WExtA Elrd¤¡§¥¤Ÿ¦§©§¨
`N` ixabc `YtwxwlmihaWl §©§©§¨§©§¥¤¨¦§¨¦

EUr mieW miwlg xUr mipW ,dwNgzp¦§©§¨§¥¨¨£¨¦¨¦¨
Fl `vIW wlgd haXd lM lhpe dPOn¦¤¨§¨©¨©¥¤©¥¤¤¨¨

:eilr lxFBd©¨¨¨

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy
ּפלֹוני  ּתחּום עֹולה, ּפלֹוני ׁשבט אם הּקדׁש: ְְְְִִִֵֶֶֶַַֹּברּוח
וי"ב  ּפתקין, ּבי"ב ּכתּובים היּו והּׁשבטים עּמֹו. ְְְְְְִִִִֶַָָָעֹולה
מכניס  והּנׂשיא ּבקלּפי, ּובללּום ּפתקין, ּבי"ב ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָּגבּולים
ׁשל  ּפתק ּבידֹו עֹולה ּפתקין: ׁשני ונֹוטל לתֹוכּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָידֹו

ׁש עצמֹוׁשם והּגֹורל לֹו, המפרׁש ּגבּול ׁשל ּופתק בטֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּפלֹוני  לגבּול עליתי הּגֹורל אני ואֹומר: צֹווח ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָהיה
נתחּלקה  ולא הּגֹורל". "עלּֿפי ׁשּנאמר: ּפלֹוני, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלׁשבט
אּלא  מחברֹו, מׁשּבח ּגבּול ׁשּיׁש לפי ּבמּדה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻהארץ
לפי  הּכל טֹוב, סאה ּבית ּכנגד רע ּכר ּבית ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹּבׁשּומא:

.הּדמים  ִַָ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

eäæåExn`W sqFi ipA EgeSX dnryedi) §¤©¤¨§§¥¥¤¨§
(ci filxFB dlgp iN dYzp rECn©©¨©¨¦©£¨¨

`le ,ax mr ip`e cg` lage cg ¤̀¨§¤¤¤¨©£¦©¨§Ÿ
xn` la` ,mElM rWFdi mdl siqFd¦¨¤§ª©§£¨¨©

Fl(eh my)Ll z`xaE dxrId Ll dlr£¥§©©§¨¥¥¨§
Ll u` iM mi`txde iGxRd ux`A mẄ§¤¤©§¦¦§¨§¨¦¦¨§
on mdl EWAkIW xnFl ,mixt` xd©¤§¨¦©¤¦§§¨¤¦
Da Eaigxie mdl dWAkp `NW ux`d̈¨¤¤Ÿ¦§§¨¨¤§©§¦¨

xn`W Edfe .mlEaB z`(ep dp miweqt) ¤§¨§¤¤¨©
,Elgpi mza` zFHn zFnWlax oiA ¦§©£Ÿ¨¦§¨¥©

oiA ,deWA zFHOd lM EgTIW ,hrnl¦§¨¤¦§¨©©§¨¤¥
.mdA hrnn F` oiqElk`A dAxn `EdW¤§ª¤§ª§¦§ª¨¨¤

WExR didie"Fzlgp EAxY axl"iWp`l §¦§¤¥¨©©§©£¨§©§¥
FWxcn itM F` .Fnvr haXd©¥¤©§§¦¦§¨
E`vIW ixd ,mixvn i`vFil dwNgzPW¤¦§©§¨§§¥¦§©¦£¥¤¨§
ux`l ozqipkaE mixvOn dxUr FOr¦£¨¨¦¦§©¦¦§¦¨¨¨¨¤

eilr ip` `xFw ,dXng E`vnpaxl ¦§§£¦¨¥£¦¨¨¨©
.EAxYdxUr ozF` Ezn m`W xnFlM ©§§©¤¦¥¨£¨¨

oz`iviA dpW mixUr ipA EidW¤¨§¥¤§¦¨¨¦¦¨¨
mipa dXng mdl EclFpe mixvOn¦¦§©¦§§¨¤£¦¨¨¦
ipA EUrpe milth EidW F` ,xAcOA©¦§¨¤¨§¥¦§©£§¥

eilr ip` `xFw mixUr,dAxY axl ¤§¦¥£¦¨¨¨©©§¤
s` EAxY mixvn z`iviA axl xnFlM§©¨©¦¦©¦§©¦©§©
E`vIW ixd .hrn eiWkr `EdW iR lr©¦¤©§¨ª¨£¥¤¨§
E`vnp ux`l ozqipkaE dXng FOr¦£¦¨¦§¦¨¨¨¨¤¦§§
,hirnY hrnl eilr ip` `xFw ,dxUr£¨¨¥£¦¨¨©§©©§¦

:ixtqA `zi`cM¦§¦¨§¦§¦
ìáàipYwC ,mW [ixtqA] izi`xitl £¨¨¦¦§¦§¦¨§¨¨¥§¦

,eicEwtdwNgzp `NW ciBn §¨©¦¤Ÿ¦§©§¨
dn itl haWe haW lkl `N` ux`d̈¨¤¤¨§¨¥¤§¥¤§¦©
sqFi ipA ExAcie xnF` `Ed oM ,`EdX¤¥¥©§©§§¥¥
dlgp iN dYzp rECn xn`l rWFdi z ¤̀§ª©¥Ÿ©©¨©¨¦©£¨
xW` ax mr ip`e cg` lage cg` lxFB¨¤¨§¤¤¤¨©£¦©¨£¤
xn`Ie xnF` Edn ,'d ipkxA dM cr©Ÿ¥£©¦©¥©Ÿ¤

` rWFdi mdil`dlr dY` ax mr m £¥¤§ª©¦©©©¨£¥
iGxRd ux`A mW Ll z`xaE dxrId Ll§©©§¨¥¥¨§¨§¤¤©§¦¦
Edf .mixt` xd Ll u` iM mi`txde§¨§¨¦¦¨§©¤§¨¦¤

:z`Gd `zixAd oFWl̈©¨©§¨©Ÿ
äàøðåux`d dwNgzPW dPOn §¦§¤¦¤¨¤¦§©§¨¨¨¤

,axd ixacM mzFlBlbl§ª§§¨§¦§¥¨©
cFre .`id `YWAWn `xnBd itl la £̀¨§¦©§¨¨§©¤§¨¦§
ozp `lde ,sqFi ipA EwrS dn oM m`W¤¦¥©¨£§¥¥©£Ÿ¨©

lM x`WM dAxnd mpipn itl mdl̈¤§¦¦§¨¨©§ª¤¦§¨¨
:mihaXd©§¨¦

éôìe`Ede ,xESw FGd `zixAA Wi iYrc §¦©§¦¥©¨©§¨©¦§
`xnbA Exn`X dOn(.giw a"a) ¦©¤¨§¦§¨¨

ipA Egev Edl EWitpC milth mEXnC§¦§¨¦¦§¦§¨§§¥
ipWM sqFi ipA iM ,oiprd xE`aE .sqFi¥¥¨¦§¨¦§¥¥¦§¥
cg` wlg mixt` ipA ,Elhp mihaW§¨¦¨§§¥¤§©¦¥¤¤¨

aEzM ok iM ,cg` wlg dWpn ipaEryedi) §¥§©¤¥¤¤¨¦¥¨
(c cimiqElk`A dAxnW mdn cg` oi`e ,§¥¤¨¥¤¤§ª¤§ª§¦

x`XA la` ,mihaXd x`Xn xzFi¥¦§¨©§¨¦£¨¦§¨
dcEdi haW iM ,mdn miAxn mihaXd©§¨¦§ª¦¥¤¦¥¤§¨
dOle ,mdn miAxn oce oElEafE xkyUie§¦¨¨§§¨§ª¦¥¤§¨¨
oMW lke .EwYWi miAxnde md Egevi¦§§¥§©§ª¦¦§§§¨¤¥
itM mixvn i`vFil ux`d dwNgzp m ¦̀¦§©§¨¨¨¤§§¥¦§©¦§¦
dcEdi ipA oFW`xd oipOA EidW ,FWxcn¦§¨¤¨©¦§¨¨¦§¥§¨

:eiCgi dN`d mihaXd ipXn oiAxn§ª¦¦§¥©§¨¦¨¥¤©§¨
ìáàEidW ,miltHd ipRn miwrFv Eid £¨¨£¦¦§¥©§¨¦¤¨

mixvn z`ivi oipnA dXpn ipA§¥§©¤§¦§©§¦©¦§©¦
ipXd oipOA EAxzpe sl` mipWE miWlW§¦§©¦¤¤§¦§©©¦§©©¥¦
lkA oi`e ,sl` miXnge mipWl xAcOA©¦§¨¦§©¦©£¦¦¤¤§¥§¨
ok FnM Eide ,KM lM dAxzPW mihaXd©§¨¦¤¦§©¨¨¨§¨§¥
mbe ,ux`d dwNgzPW cr mipA miAxn©§¦¨¦©¤¦§©§¨¨¨¤§©
mdd miltHd Eid `le ,oM mixt` ipA§¥¤§©¦¥§Ÿ¨©§¨¦¨¥
oi` rnFWe Ewrv KklE ,mElM milhFp§¦§§¨¨£§¥©¥
`N` Elhi `NW hRWOd ok iM ,mdl̈¤¦¥©¦§¨¤Ÿ¦§¤¨

Ad dxn` KklE .mixUr ipA`zixitl §¥¤§¦§¨¨§¨©¨©§¨§¦
,eicEwtcOln ,dpW mixUr oAn EidW §¨¤¨¦¤¤§¦¨¨§©¥

haW lkl `N` ux`d dwNgzp `NW¤Ÿ¦§©§¨¨¨¤¤¨§¨¥¤
,oipOd zrWA `EdX dn itl haWe§¥¤§¦©¤¦§©©¦§¨
ElcB ENt`e miltHl mElM EpYi `NW¤Ÿ¦§§©§¥¦©£¦¨§

:EwNgW drWA mixUrl EriBde§¦¦§¤§¦§¨¨¤¦§
áeúkäådlgp il dYzp rECn xn`W §©¨¤¨©©©¨©¨¦©£¨

ip`e cg` lage cg` lxFB¨¤¨§¤¤¤¨©£¦
x`XIW xWt` i` lMd ixacl ,ax mr©¨§¦§¥©Ÿ¦¤§¨¤¦¨¥
mdl wNg m` iM .FhEWRn dlbpA§¦§¨¦§¦¦¦¥¨¤
dPd ,i"Wx ixacM mzFlBlbl ux`d̈¨¤§ª§§¨§¦§¥©¦¦¥
Egwl ax mr mdW FnkE ,mIC Egwl̈§©¨§¤¥©©¨§
`NW xWt` i` ,mihaWl m`e .ax wlg¥¤©§¦¦§¨¦¦¤§¨¤Ÿ
`NW ,mzxFkA wlg rWFdi mdl ozp̈©¨¤§ª©¥¤§¨¨¤Ÿ
WFcTd mbe ,awri z`Ev lr xaFr did̈¨¥©©¨©©£Ÿ§©©¨
mixt` ihaWl dxFYA dEv `Ed KExÄ¦¨©¨§¦§¥¤§©¦
ipW iM Wxtn aEzM cFre .dXpnE§©¤§¨§Ÿ¨¦§¥

aizkC ,mdl ozp zFlxFb(g d fh ryedi) ¨¨©¨¤¦§¦
z`f ,mzgRWnl mixt` ipA lEaB idie©§¦§§¥¤§©¦§¦§§Ÿ¨Ÿ
ipaE ,mzgRWnl mixt` ipa dHn zlgp©£©©¥§¥¤§©¦§¦§§Ÿ¨§¥

dXpn(f ` fi my)dHnl lxFBd idie , §©¤©§¦©¨§©¥
xn`Pd lkM ,dXpn lEab idie ,dXpn§©¤©§¦§§©¤§¨©¤¡©

:mihaXd x`XA¦§¨©§¨¦
ìáà,"cg` lage cg` lxFB" mxn` £¨¨§¨¨¤¨§¤¤¤¨

iE`x EpipWl YzPX dn lM xnFl©¨©¤¨©¨¦§¥¨
itl ,oFWNd df ExiMfde FlxFbA cg`l§¤¨§¨§¦§¦¤©¨§¦
cg` lxFb dNgY liRd rWFdIW¤§ª©¦¦§¦¨¨¤¨

xn`PW ,mdipWl(b ` fh my)lxFBd `vIe ¦§¥¤¤¤¡©©¥¥©¨
Eide cr 'ebe Fgixi oCxIn sqFi ipal¦§¥¥¦©§¥§¦©§¨

xn`p mWe ,dOi eiz`vz(c weqta)ElgpIe Ÿ§Ÿ¨¨¨§¨¤¡©©¦§£
ElgPW xnFlM .mixt`e dXpn sqFi ipa§¥¥§©¤§¤§¨¦§©¤¨£
FzF` wNg KM xg`e ,dGd lxFBA mdipW§¥¤©¨©¤§©©¨¦¥
xn`W FnM ,lxFbA mdipW oiA lxFBd©¨¥§¥¤§¨§¤¨©
aizkE ,'ebe mixt` ipA lEab idie mẄ©§¦§§¥¤§©¦§¦
oM lr .'ebe dXpn dHnl lxFBd idie©§¦©¨§©¥§©¤©¥
iE`x oFW`xd cg`d lxFBd dPd ,Exn`̈§¦¥©¨¨¤¨¨¦¨
,Epgp` ax mr iM EpipWn cg` lkl§¨¤¨¦§¥¦©©£©§
ipWl ok ixg` FzF` YwNg rECnE©©¦©§¨©£¥¥¦§¥
miltHd ipRn dprHd dzide ,miwlg£¨¦§¨§¨©©£¨¦§¥©§¥¦

:`xnBd KxC lr odA EAxzPW¤¦§©¨¤©¤¤©§¨¨
éôìedgeSd iM ,il d`xp hWRd Kxc §¦¤¤©§¨¦§¤¦¦©§¨¨

`N` ,dXpn ipA lW dzid z`Gd©Ÿ¨§¨¤§¥§©¤¤¨
oke .cgi mihaXd ipW eiptl E`AW¤¨§¨¨§¥©§¨¦©©§¥
lBlBA rWFdi l` dcEdi ipA EWbIe©¦§§¥§¨¤§ª©©¦§¨

dPti oA alM eil` xn`Ie(e ci my)oiCd , ©Ÿ¤¥¨¨¥¤§ª¤©¦
dzide .FOr mrxzi haXd lke cg`l§¤¨§¨©¥¤¦§©¥¦§¨§¨
lkA oi`W ipRn ,dXpn ipal dprHd©©£¨¦§¥§©¤¦§¥¤¥§¨
zFAx mixr xi`WdW in mihaXd©§¨¦¦¤¦§¦¨¦©
dXpn xi`Wd xW`M iprpMl zFlFcbE§©§©£¦©£¤¦§¦§©¤

ztPd zWlW(`i fi my).oiklR `zlY §¤©¨¤§¨¨§¨¦
aEzMW xg`l iM ,xaCl di`xEweqt my) §¨¨©¨¨¦§©©¤¨

(aiz` WixFdl dXpn ipA Elki `le§Ÿ¨§§¥§©¤§¦¤
aizM mW ,dN`d mixrd(ci weqta) ¤¨¦¨¥¤¨§¦

Enrxzp `l dNgYn iM ,sqFi ipA ExAcie©§©§§¥¥¦¦§¦¨Ÿ¦§©£
:mdl Elki `le dngln mOr EUrW cr©¤¨¦¨¦§¨¨§Ÿ¨§¨¤

ïëzéå,cg` lage cg` lxFB mrh dGW §¦¨¥¤¤©©¨¤¨§¤¤¤¨
EpipWl YlRdW ipRn Exn`̈§¦§¥¤¦©§¨¦§¥
rx`e cgi Eplag ltp cg` lxFB dNgY§¦¨¨¤¨¨©¤§¥©©§¥©
EN`e ,dWTd dGd mFwOA EpipW wlg¥¤§¥©¨©¤©¨¤§¦
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(äð)ì õøàä-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà-úBhî úBîL ©§¾̈¥«¨¥−¤¨¨®¤¦§¬©«
:eìçðé íúáà£Ÿ−̈¦§¨«

i"yx£Ì˙·‡Œ˙BhÓ ˙BÓLÏ∑ ׁשּנה מצרים. יֹוצאי אּלּו ƒ¿«¬…»ְְִִִֵֵַָ
ׁשּבּתֹורה הּכתּוב  הנחלֹות מּכל זֹו ׁשּכל נחלה , ֲֲִֶֶַַַַַָָָָָ

מתים  וכאן הּמתים, את יֹורׁשים החּיים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָהנחלֹות,
מצרים  מּיֹוצאי אחים ׁשני ּכיצד? החּיים. את ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַיֹורׁשים

ּבנים  להם ׁשלׁשה.ׁשהיּו ולזה אחד לזה הארץ, ּבבאי ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹ
ׁשלׁשה, נטלּו והּׁשלׁשה אחד, חלק נטל ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהאחד
אצל  נחלתן חזרה הארץ". ּתחלק "לאּלה ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּנאמר:

אביהן  "לׁשמֹות אבי ׁשּנאמר: וזהּו ּבׁשוה. הּכל וחּלקּו ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

חּלקּוה  הּבנים, ׁשּנטלּו ׁשאחר ינחלּו", ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹמּטֹותֿאבתם
חּלקּוה  מּתחּלה ואּלּו מּמצרים. ׁשּיצאּו האבֹות ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָָלפי
הארּבעה  אּלּו נֹוטלין היּו לא מצרים, יֹוצאי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹלמנין

חלקים  ארּבעה נטלּו עכׁשו חלקים, ׁשני ‡C.אּלא ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ«
Ï¯B‚a∑ וכלב יהֹוׁשע אֹומריצאּו הּוא וכן א), :(שופטים ¿»ְְְְֵֵֵַָָֻ

ואֹומר  מׁשה", ּדּבר ּכאׁשר אתֿחברֹון לכלב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ"וּיּתנּו
יט) ׁשאל"(יהושע אׁשר אתֿהעיר לֹו נתנּו ה' "עלּֿפי :. ְֲִִֶֶַָָָָ

Ì˙·‡Œ˙BhÓ∑ ועבדים ּגרים .יצאּו «¬…»ְֲִִֵַָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr a jxk zegiy ihewl)

הארץ את יחלק ּבגֹורל נה)א (כו, ְֵֵֶֶַָָָָ
הּוא  ׁשּבה ּבמיּוחד, לֹו הׁשיכת אחת מצוה יׁשנּה יהּודי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָלכל

טפי' קיח)'זהיר 'חלּוקת (ׁשּבת ׁשל הּפנימית המׁשמעּות זֹוהי . ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
לקֹונֹו. ּבעבֹודתֹו לֹו המיּוחד 'חלקֹו' ניּתן יהּודי לכל - ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָהארץ'
מטעם  למעלה הּוא גֹורל ּכי דוקא, ּבגֹורל הארץ נחלקה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלכן

ּובלׁשֹון  ודעת. מטעם למעלה היא זּו 'חלּוקה' וגם ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָודעת,
ּבּתניא הזקן ז)אדמֹו"ר סימן סֹוף הקֹודׁש האֹור (אגרת יתרֹון : ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ודעת  טעם ּבחינת אינֹו - ּפרטיֹות לנׁשמֹות הּפרטי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהזה
. ּבמחׁשבה עלה ׁשּכ הדעת, מּבחינת למעלה אלא ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמּוׂשג,

ממׁש. הגֹורל ּבחינת הּוא למטה ודּוגמתֹו . .ְְְְִַַַַָָָָ

(åð)ñ :èòîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbä ét-ìò©¦Æ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«

i"yx£¯Bb‰ ÈtŒÏÚÏ∑הּקדׁש ּברּוח ׁשּנתחּלקה מּגיד ׁשּפירׁשּתי; ּכמֹו מדּבר, היה "עלּֿפי הּגֹורל נאמר: לכ , «ƒ«»ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
.ה'"
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ipW lkA bEdPM zFlxFb ipW Epl ziUr̈¦¨¨§¥¨©¨§¨§¥
`EdW xg` mFwnA `vFi did ,mihaW§¨¦¨¨¥§¨©¥¤
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mde df z` df Exfri md ,mdl lFcB̈¨¤¥©©§¤¤¤§¥
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(äð)ì õøàä-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà-úBhî úBîL ©§¾̈¥«¨¥−¤¨¨®¤¦§¬©«
:eìçðé íúáà£Ÿ−̈¦§¨«

i"yx£Ì˙·‡Œ˙BhÓ ˙BÓLÏ∑ ׁשּנה מצרים. יֹוצאי אּלּו ƒ¿«¬…»ְְִִִֵֵַָ
ׁשּבּתֹורה הּכתּוב  הנחלֹות מּכל זֹו ׁשּכל נחלה , ֲֲִֶֶַַַַַָָָָָ

מתים  וכאן הּמתים, את יֹורׁשים החּיים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָהנחלֹות,
מצרים  מּיֹוצאי אחים ׁשני ּכיצד? החּיים. את ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַיֹורׁשים

ּבנים  להם ׁשלׁשה.ׁשהיּו ולזה אחד לזה הארץ, ּבבאי ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹ
ׁשלׁשה, נטלּו והּׁשלׁשה אחד, חלק נטל ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהאחד
אצל  נחלתן חזרה הארץ". ּתחלק "לאּלה ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּנאמר:

אביהן  "לׁשמֹות אבי ׁשּנאמר: וזהּו ּבׁשוה. הּכל וחּלקּו ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

חּלקּוה  הּבנים, ׁשּנטלּו ׁשאחר ינחלּו", ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹמּטֹותֿאבתם
חּלקּוה  מּתחּלה ואּלּו מּמצרים. ׁשּיצאּו האבֹות ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָָלפי
הארּבעה  אּלּו נֹוטלין היּו לא מצרים, יֹוצאי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹלמנין

חלקים  ארּבעה נטלּו עכׁשו חלקים, ׁשני ‡C.אּלא ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ«
Ï¯B‚a∑ וכלב יהֹוׁשע אֹומריצאּו הּוא וכן א), :(שופטים ¿»ְְְְֵֵֵַָָֻ

ואֹומר  מׁשה", ּדּבר ּכאׁשר אתֿחברֹון לכלב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ"וּיּתנּו
יט) ׁשאל"(יהושע אׁשר אתֿהעיר לֹו נתנּו ה' "עלּֿפי :. ְֲִִֶֶַָָָָ

Ì˙·‡Œ˙BhÓ∑ ועבדים ּגרים .יצאּו «¬…»ְֲִִֵַָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr a jxk zegiy ihewl)

הארץ את יחלק ּבגֹורל נה)א (כו, ְֵֵֶֶַָָָָ
הּוא  ׁשּבה ּבמיּוחד, לֹו הׁשיכת אחת מצוה יׁשנּה יהּודי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָלכל

טפי' קיח)'זהיר 'חלּוקת (ׁשּבת ׁשל הּפנימית המׁשמעּות זֹוהי . ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
לקֹונֹו. ּבעבֹודתֹו לֹו המיּוחד 'חלקֹו' ניּתן יהּודי לכל - ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָהארץ'
מטעם  למעלה הּוא גֹורל ּכי דוקא, ּבגֹורל הארץ נחלקה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלכן

ּובלׁשֹון  ודעת. מטעם למעלה היא זּו 'חלּוקה' וגם ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָודעת,
ּבּתניא הזקן ז)אדמֹו"ר סימן סֹוף הקֹודׁש האֹור (אגרת יתרֹון : ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ודעת  טעם ּבחינת אינֹו - ּפרטיֹות לנׁשמֹות הּפרטי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהזה
. ּבמחׁשבה עלה ׁשּכ הדעת, מּבחינת למעלה אלא ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמּוׂשג,

ממׁש. הגֹורל ּבחינת הּוא למטה ודּוגמתֹו . .ְְְְִַַַַָָָָ

(åð)ñ :èòîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbä ét-ìò©¦Æ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«

i"yx£¯Bb‰ ÈtŒÏÚÏ∑הּקדׁש ּברּוח ׁשּנתחּלקה מּגיד ׁשּפירׁשּתי; ּכמֹו מדּבר, היה "עלּֿפי הּגֹורל נאמר: לכ , «ƒ«»ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
.ה'"
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EaB zF`vFY lM mdlEWixFie xdd il ¨¤¨§§¥¨¨§¦
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cg` lM oi`e zFa` iYal EwNg `le§Ÿ¦§§¨¥¨§¥¨¤¨
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,hrnl ax oiA ,dHn lW ,Fzlgp wlgY¥¨¥©£¨¤©¨¥©¦§¨
didie ,lxFb EliHi zFgRWOd oiA mB iM¦©¥©¦§¨©¦¨§¦§¤
dlri xW` mFwOaE gExA ikFpgd wlg¥¤©£¦¨©©¨£¤©£¤
mFwn FzF`A i`ENRd wlge ,lxFBd Fl©¨§¥¤©©¦§¨
axl dAxp K` ,lxFBd Fl dlri xW £̀¤©£¤©¨©©§¤¨©

xn`PW Edfe .zFgRWOA hrOl hirnpe§©§¦©ª¨©¦§¨§¤¤¤¡©
irqn dN` xcqA(cp bl oldl)mYlgpzde , §¥¤¥¤©§¥§¦§©©§¤

axl mkizgRWnl lxFbA ux`d z ¤̀¨¨¤§¨§¦§§Ÿ¥¤¨©
z` hirnY hrnle Fzlgp z` EAxY©§¤©£¨§©§©©§¦¤
lxFBd dOW Fl `vi xW` l` Fzlgp©£¨¤£¤¥¥¨¨©¨
dPd ,ElgpzY mkiza` zFHnl didi Fl¦§¤§©£Ÿ¥¤¦§¤¨¦¥
lxFbA zFgRWnl dlgPd didYW x`A¥¥¤¦§¤©©£¨§¦§¨§¨
dAxp mW lxFBd Fl lRi xW` gExd l ¤̀¨©£¤¦Ÿ©¨¨©§¤

A hrnl hirnpe axlxn`e ,zFgRWO ¨©§©§¦©§©©¦§¨§¨©
miYW xnFlM ,mzFa` zFHnl didYW¤¦§¤§©£¨§©§¥

:zFHn dxUr¤§¥©
äîei"Wx azMWzFHn zFnWl ©¤¨©©¦¦§©

,mzFa`Fpi` ,mixvn i`vFi EN` £¨¥§¥¦§©¦¥
l`xUi ihaW wx "zFHn" oi`W ,oFkp̈¤¥©©¦§¥¦§¨¥

aEzMW oiprM ,xUr mipW(h el oldl) §¥¨¨§¦§©¤¨
iM xg` dHnl dHOn dlgp aQz `le§Ÿ¦Ÿ©£¨¦©¤§©¥©¥¦
.l`xUi ipA zFHn EwAci FzlgpA Wi ¦̀§©£¨¦§§©§¥¦§¨¥

l`xUi zFHn lkl dHOl sl` okeoldl) §¥¤¤©©¤§Ÿ©¦§¨¥
(c `lmilBxnA oke ,(ehÎa bi lirl)lkA oke , §¥©§©§¦§¥§¨

:`Ed cg` dHnE haW mWe ,mFwn̈§¥¥¤©¤¤¨
ìáà`xnbA Exn`X dn(.fiw a"a)iAx £¨©¤¨§¦§¨¨©¦

mixvn i`vFil xnF` diW`i©¦¨¥§§¥¦§©¦
xn`PW ux`d dwNgzpzFHn zFnWl ¦§©§¨¨¨¤¤¤¡©¦§©

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(æð)úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä éãe÷ô älàå§¥̧¤§¥´©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ
úçtLî éøøîì éúäwä úçtLî úä÷ì épLøbä©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾¦§©−©

:éøønä©§¨¦«

(çð)älà|úçtLî éðálä úçtLî éåì úçtLî ¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©
úçtLî éLenä úçtLî éìçnä úçtLî éðøáçä©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©

:íøîò-úà ãìBä úä÷e éçøwä©¨§¦®§−̈¦¬¤©§¨«
i"yx£ÈÂÏ ˙ÁtLÓ ‰l‡∑ הּיצהרי מן ּוקצת והעּזיאלי, הּׁשמעי מׁשּפחת ּכאן .חסר ≈∆ƒ¿¿…≈ƒְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

(èð)íLå|äãìé øLà éåì-úa ãáëBé íøîò úLà §¥´¥´¤©§À̈¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬
ïøäà-úà íøîòì ãìzå íéøöîa éåìì dúàŸ¨²§¥¦−§¦§¨®¦©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ

:íúçà íéøî úàå äLî-úàå§¤¤½§¥−¦§¨¬£Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙‡ ‰„ÏÈ ¯L‡∑(יב אׁשּתֹו(סוטה ¬∆»¿»…»¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒְִ

הֹורתּהילדּתּה ואין ּבמצרים] [לדתּה ּבמצרים, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ
והיא  ילדּתּה. החֹומה לתֹו ּכׁשּנכנסּו ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָּבמצרים.

מֹוצא  אּתה אי ּבפרטן ׁשהרי ׁשבעים, מנין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָהׁשלימה
ותׁשע  ׁשּׁשים .אּלא ְִִֵֶַָ

ÔBL¯‚Ïנז  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ÈÈÓ ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ¿»≈≈»≈¿«¿¬«¿¿≈¿
È¯¯ÓÏ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜Ï ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¿»ƒ

ÔB¯·Áנח  ˙ÈÚ¯Ê È·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÈÂÏ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿
˙‰˜e Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈLeÓ ˙ÈÚ¯Ê ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…«¿»

:Ì¯ÓÚ ˙È „ÏB‡≈»«¿»

„ÏÈ„˙נט  ÈÂÏ ˙a „·ÎBÈ Ì¯ÓÚ ˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ««¿»∆∆«≈ƒƒ≈«
Ô¯‰‡ ˙È Ì¯ÓÚÏ ˙„ÏÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙È»«¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒ≈«¿«¿»»«¬…

:ÔB‰˙Á‡ ÌÈ¯Ó ˙ÈÂ ‰LÓ ˙ÈÂ¿»…∆¿»ƒ¿»¬»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,Elgpi mzFa`,aEzMd iEAxn Wxcn £¨¦§¨¦§¨¥¦©¨
wlgi lxFbA K` xn`IW ic didW¤¨¨©¤Ÿ©©§¨¥¨¥
xiMfdW oeike ,zFHOd zFnWl ux`d̈¨¤¦§©©§¥¨¤¦§¦

"Elgpi mzFa`"mde zFa`dW EWxC £¨¦§¨¨§¤¨¨§¥
zia iW`x dN` mixvnA mixMfPd©¦§¨¦§¦§©¦¥¤¨¥¥

mzFa`(ci e zeny)ux`d z` milgFp md , £¨¥£¦¤¨¨¤
wlgY xW` dN`l `aY mdnE¥¤¨Ÿ¨¥¤£¤¥¨¥

:mdlfp dxez ¨¤
(fp).éålä éãe÷ô älàåiYrci `l §¥¤§¥©¥¦Ÿ¨©§¦

zlrFY dnE ,iel ipA dpni dOl̈¨¦§¤§¥¥¦©¤¤
mixrd EpYp dN`l ilE` .mpipnA dYr©¨§¦§¨¨©¨¥¤¦§¤¨¦
`l ,mYndal odiWxbnE zaWl̈¤¤¦§§¥¤¦§¤§¨Ÿ
mdl dUrPW F` .ok ixg` miclFPl©¨¦©£¥¥¤©£¨¨¤
lW oFibl didi `NW ,mXd iptl cFakl§¨¦§¥©¥¤Ÿ¦§¤¦§¤
FzFpnl eilr EgiBWi `NW zEgR Kln¤¤¨¤Ÿ©§¦¨¨¦§
iM ,FYW`e mxnr xiMfde .mrd x`WM¦§¨¨¨§¦§¦©§¨§¦§¦

A,mIelE mipdkl mipWl EpOi iel ip §¥¥¦¦¨¦§©¦§Ÿ£¦§¦¦
:onvrl eipaE oxd` cwtl iE`xegp dxez §¨¦§Ÿ©£Ÿ¨¨§©§¨

(gp)i"Wx azke.iel zgRWn dN` §¨©©¦¥¤¦§§Ÿ¥¦
irnXd zgRWn o`M xqg̈¥¨¦§©©©¦§¦
ip`e .ixkfe btp ,xdvi zvwE il`iGrde§¨ª¦¥¦§©¦§¨¤¤¨¦§¦©£¦
zFgRWn ielA aEzMd dpni dOl ,DnŸ¥©¨¨¦§¤©¨§¥¦¦§¨
zFgRWn dpnie xfgie zFa`d zWlWl¦§¤¨¨§©£Ÿ§¦§¤¦§¨
mipA ixxnl Eid `l ixdW ,mipAl©¨¦¤£¥Ÿ¨¦§¨¦¨¦
EdnE ,iWEnE ilgn `N` mixg £̀¥¦¤¨©§¦¦©

,"ixxOd zgRWn"la` .mzlEf oi`e ¦§©©©§¨¦§¥¨¨£¨
Eid mYWlW iel ipA iM ,cFakl df did̈¨¤§¨¦§¥¥¦§¨§¨¨
,dkxal did mxkfe l`xUiA milFcb§¦§¦§¨¥§¦§¨¨¨¦§¨¨
oi`xwp oFWxB zFclFY lM Eide§¨¨§¥§¦§¨¦
ipA lM oke ,FcFakl "ipEWxBd zgRWn"¦§©©©¥§¦¦§§¥¨§¥
ixg`e ,FcFakl "ixxOd zgRWn" ixxn§¨¦¦§©©©§¨¦¦§§©£¥
miwlgpe ,zFa` iYA mdl EnU ok¥¨¨¤¨¥¨§¤¡¨¦
mi`xwpe ,mihaXd x`WM zFgRWnl§¦§¨¦§¨©§¨¦§¦§¨¦
zgRWnE ilgOd zgRWn hxtA¦§¨¦§©©©©§¦¦§©©
Frxf lM E`xTi ,zdwA oke .iWEOd©¦§¥¦§¨¦¨§¨©§
mixfFge ,"izdTd zgRWn" llkA¦§©¦§©©©§¨¦§§¦
,mipAA zFgRWnl cFr miwlgpe§¤§¨¦§¦§¨©¨¦
.igxTd zgRWnE ipFxagd zgRWn¦§©©©¤§¦¦§©©©¨§¦
,"inxnrd zgRWn" dYr xiMfd `le§Ÿ¦§¦©¨¦§©©¨©§¨¦
xiMfde mIelE mipdkl dwlgPW xEarA©£¤¤§§¨§Ÿ£¦§¦¦§¦§¦
dPdMd xiMfd `le .cFakl mzFnW§¨§¨§Ÿ¦§¦©§ª¨
oipOA d`xY oke .dWn cFakl ,oxd`l§©£Ÿ¦§¤§¥¦§¤©¦§¨

xn`W micEwRA oFW`xd(fi b lirl)EidIe ¨¦©§¦¤¨©©¦§
zdwE oFWxB mzFnWA iel ipa dN ¥̀¤§¥¥¦¦§¨¥§§¨
x`WA iM ,mzlrnl df dide ,ixxnE§¨¦§¨¨¤§©£¨¨¦¦§¨

:oM xiMfd `l mihaXd©§¨¦Ÿ¦§¦¥
älçzî ék ,"éçøwä úçtLî" íòèå§©©¦§©©©¨§¦¦¦§¦¨
úçtLî" úàø÷ð äúéä̈§¨¦§¥¦§©©

"éøäöiä(fk weqt my)oipOd zrA Eid iM , ©¦§¨¦¦¨§¥©¦§¨
`l eiWkre ,ixkfe btpl mB mipA `Edd©¨¦©§¤¤§¦§¦§©§¨Ÿ

:FnW lr E`xwpe gxwl wx Eid̈©§Ÿ©§¦§§©§
éôìexwrIW iE`xd on did `l ,iYrc §¦©§¦Ÿ¨¨¦¨¨¤¥¨¥

iR lr s` FrxGn ixdvId mW¥©¦§¨¦¦©§©©¦
ixg` df EUr la` ,eipA zvw EzOW¤¥§©¨¨£¨¨¤©£¥
ricFdl eipA cFaM xEarA gxw dUrn©£¥Ÿ©©£§¨¨§¦©

UiAok iM ,mxkfe mnW zFxFcl l`x §¦§¨¥§§¨§¦§¨¦¥
`l gxw ipaE xnFl lCYWn aEzMd©¨¦§©¥©§¥Ÿ©Ÿ

Ezn(`i weqt lirl)ixkfe btp ENMW oeike , ¥§¥¨¤¨¤¤§¦§¦
mE`xw gxwl xdvi rxf lM Ex`Wpe§¦§£¨¤©¦§¨§Ÿ©¨§
eipA Eid iM ricFdl "igxTd zgRWn"¦§©©©¨§¦§¦©¦¨¨¨

:EPOn miaFhe miwiCv©¦¦§¦¦¤
BLøãîeoWxCd dWn iAx lWi"yxa) ¦§¨¤©¦¤©©§¨

(el weqtalMn hrnd mY`A§©¤©§©¦¨
xEarA ,zn` EPpi` ,hrn 'd ,miOrd̈©¦§©¥¤¡¤©£
`N` opi`e ,dpFnW iel ipal dpOW¤¨¨¦§¥¥¦§¨§¥¨¤¨
xW`M mzFa`l WlXd iM ,Wng̈¥¦©¨©£¨©£¤

:Epxn`hp dxez ¨©§
(hp)mrheéåìì dúà äãìé øLà §©©£¤¨§¨Ÿ¨§¥¦

.íéøöîaitl ,hWRd KxC lr §¦§¨¦©¤¤©§¨§¦
mdizFpaE mdipA lM mr awri ipA lMW¤¨§¥©£Ÿ¦¨§¥¤§¥¤
cilFdW in mdA oi`e mixvnl Ecxï§§¦§©¦§¥¨¤¦¤¦
m` cilFdW iel izlEf ,ok ixg` mẄ©£¥¥¨¦¥¦¤¦¥
iM Dzcl mXd xg` iM ,dgnU mipAd©¨¦§¥¨¦¥©©¥¥¨¨¦
xaM iYWxR xW`M uTd riBd `lŸ¦¦©©¥©£¤¥©§¦§¨

(eh en ziy`xa):q dxez



qgpitפב zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(ñ)øæòìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®¤¤§¨−̈
:øîúéà-úàå§¤¦«¨¨«

(àñ)éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå áãð úîiå©¨¬¨¨−̈©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(áñ)ìL íäéã÷ô eéäiåøëæ-ìk óìà íéøNòå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈
ék äìòîå Lãç-ïaî|éða CBúa eã÷túä àì ¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´

:ìàøNé éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa CB˙a e„˜t˙‰ ‡Ï Èk∑ להיֹות ƒ…»¿»¿¿¿≈ƒ¿»≈ְִ

ׁשנה  עׂשרים ּבני להם נמנין לאֿנּתן ּכי ּטעם? ּומה . ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
נחלה,נחלה  ּבני היּו ׁשנה עׂשרים מּבן והּנמנין , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

נחלתֹו" יּתן ּפקדיו לפי "איׁש .ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֶֶַַַָָֻֻ

(âñ)eã÷t øLà ïäkä øæòìàå äLî éãe÷t älà¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹
:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

(ãñ)ïøäàå äLî éãe÷tî Léà äéä-àì älàáe§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ
:éðéñ øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«

i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰È‰Œ‡Ï ‰l‡·e∑ על אבל ¿≈∆…»»ƒ¿ֲַָ
היּוהּנׁשים  ׁשהן לפי המרּגלים, ּגזרת נגזרה לא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

אֹומריםמחּבבֹות  האנׁשים הארץ; יד)את :(במדבר ְְְֲִִֶֶַָָָָ

אֹומרֹות: והּנׁשים מצרימה", ונׁשּובה ראׁש ְְְְְְִִִַָָָָָָֹ"נּתנה
ּפרׁשת  נסמכה לכ אחּזה", צלפחד "ּתנהּֿלנּו ּבנֹות ְְְְְְְֲִַָָָָָָָָָֻ

.לכאן  ְָ

(äñ)-àìå øaãna eúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ
òLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék Léà íäî øúBð©³¥¤Æ¦½¦ µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

ñ :ïeð-ïa¦«

æë(à)ãòìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða äðáø÷zå©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ
älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ
:äöøúå äkìîe äìâçå äòð äìçî åéúða úBîL§´§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«

i"yx£ÛÒBÈŒÔ· ‰MÓ ˙ÁtLÓÏ∑ והלא נאמר? לּמה ¿ƒ¿¿…¿«∆∆≈ֱֲֶַַָָֹ
חּבב  יֹוסף :ל לֹומר אּלא "ּבןֿמנּׁשה"? נאמר ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכבר

ׁשּנאמר הארץ, נ)את אתֿעצמתי (בראשית "והעלתם : ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
"ּתנהּֿלנּו ׁשּנאמר: הארץ, את חּבבּו ּובנֹותיו ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָוגֹו'",

È˙ס  ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ ·„ ˙È Ô¯‰‡Ï „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»»»¿»¬ƒ»
:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»ƒ»»

‡M˙‡סא  ÔB‰·B¯˜a ‡e‰È·‡Â ·„ ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ¿»≈∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙¯Îe¿≈»√»¿»

Ïkסב  ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ»
eÈÓ˙‡ ‡Ï È¯‡ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc¿»ƒ««¿»¿≈»¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ‡Ï È¯‡ Ï‡¯NÈ È· B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬≈»ƒ¿¿ƒ«¿

:Ï‡¯NÈ È· B‚a ‡ÒÁ‡«¬»»¿¿≈ƒ¿»≈

BÓסג  Èc ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈…∆¿∆¿»»«¬»ƒ¿
‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ Èa ˙È»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»««¿≈»

:BÁ¯È„ƒ≈

Ô¯‰‡Âסד  ‰LÓ ÈÈnÓ ¯·‚ ‰Â‰ ‡Ï ÔÈl‡·e¿ƒ≈»¬»¿«ƒƒ¿»≈…∆¿«¬…
‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ Èa ˙È BÓ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

a„Óa¯‡סה  Ôe˙eÓÈ ˙ÓÓ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬«¿»¿≈«¿¿«¿¿»
¯a ·Ïk Ô‰l‡ L‡ ÔB‰Ó ¯‡zL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿«ƒ¿¡«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

a¯א  „ÚÏb ¯a ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆ ˙a ‡·È¯˜Â¿»ƒ»¿«¿»¿»«≈∆«ƒ¿»«
ÛÒBÈ ¯a ‰MÓ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆¿«¿¬«¿«∆«≈
‰Ï‚ÁÂ ‰Ú ‰ÏÁÓ d˙a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿»≈«¿»…»¿»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓeƒ¿»¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(bq)mrhe.øæòìàå äLî éãe÷t älà §©©¥¤§¥¤§¤§¨¨
icEwR oi` ,l`xUi ipA icEwR lr©§¥§¥¦§¨¥¥§¥
dN`aE xn`i `l mda iM .llkA ieNd©¥¦¦§©¦¨¤ŸŸ©§¥¤
`idd dxfBd dxfbp `NW ,Wi` did `lŸ¨¨¦¤Ÿ¦§§¨©§¥¨©¦

EpizFAx ixacM ieNd haW lr(:`kw a"a), ©¥¤©¥¦§¦§¥©¥
:qgpR mB xfrl` crdecq dxez §¨¥¤§¨¨©¦§¨

(dqÎcq)Léà äéä àì älàáe§¥¤Ÿ¨¨¦
.ïäkä ïøäàå äLî éãe÷tîrWFdi iM ¦§¥¤§©£Ÿ©Ÿ¥¦§ª©

itl ,EN`d micEwRA dYr Eid `l alke§¨¥Ÿ¨©¨©§¦¨¥§¦
oipOd oi`e ,dlrne dpW miXXn EidW¤¨¦¦¦¨¨¨©§¨§¥©¦§¨
,dpW miXW oA cr mixUr oAn `N ¤̀¨¦¤¤§¦©¤¦¦¨¨

prM Wi`d ini xTr md iMxEn`d oi ¦¥¦©§¥¨¦§¦§©¨¨

oikxrA(b fk `xwie)`av `vFi `Ed f`e §¤§¦§¨¥¨¨
ixacM dlrne miXXn `l ,l`xUiA§¦§¨¥Ÿ¦¦¦¨©§¨§¦§¥

EpizFAx(:`kw a"a)xn` la` .xzFp `le ©¥£¨¨©§Ÿ©
rWFdie dPti oA alM m` iM Wi` mdn¥¤¦¦¦¨¥¤§ª¤¦ª©

,oEp oAmipFW`xd micEwRd on EidW ¦¤¨¦©§¦¨¦¦
:Ezn `le` dxez §Ÿ¥



פג qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(ñ)øæòìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®¤¤§¨−̈
:øîúéà-úàå§¤¦«¨¨«

(àñ)éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå áãð úîiå©¨¬¨¨−̈©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(áñ)ìL íäéã÷ô eéäiåøëæ-ìk óìà íéøNòå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈
ék äìòîå Lãç-ïaî|éða CBúa eã÷túä àì ¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´

:ìàøNé éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa CB˙a e„˜t˙‰ ‡Ï Èk∑ להיֹות ƒ…»¿»¿¿¿≈ƒ¿»≈ְִ

ׁשנה  עׂשרים ּבני להם נמנין לאֿנּתן ּכי ּטעם? ּומה . ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
נחלה,נחלה  ּבני היּו ׁשנה עׂשרים מּבן והּנמנין , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

נחלתֹו" יּתן ּפקדיו לפי "איׁש .ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֶֶַַַָָֻֻ

(âñ)eã÷t øLà ïäkä øæòìàå äLî éãe÷t älà¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹
:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

(ãñ)ïøäàå äLî éãe÷tî Léà äéä-àì älàáe§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ
:éðéñ øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«

i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰È‰Œ‡Ï ‰l‡·e∑ על אבל ¿≈∆…»»ƒ¿ֲַָ
היּוהּנׁשים  ׁשהן לפי המרּגלים, ּגזרת נגזרה לא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

אֹומריםמחּבבֹות  האנׁשים הארץ; יד)את :(במדבר ְְְֲִִֶֶַָָָָ

אֹומרֹות: והּנׁשים מצרימה", ונׁשּובה ראׁש ְְְְְְִִִַָָָָָָֹ"נּתנה
ּפרׁשת  נסמכה לכ אחּזה", צלפחד "ּתנהּֿלנּו ּבנֹות ְְְְְְְֲִַָָָָָָָָָֻ

.לכאן  ְָ

(äñ)-àìå øaãna eúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ
òLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék Léà íäî øúBð©³¥¤Æ¦½¦ µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

ñ :ïeð-ïa¦«

æë(à)ãòìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða äðáø÷zå©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ
älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ
:äöøúå äkìîe äìâçå äòð äìçî åéúða úBîL§´§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«

i"yx£ÛÒBÈŒÔ· ‰MÓ ˙ÁtLÓÏ∑ והלא נאמר? לּמה ¿ƒ¿¿…¿«∆∆≈ֱֲֶַַָָֹ
חּבב  יֹוסף :ל לֹומר אּלא "ּבןֿמנּׁשה"? נאמר ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכבר

ׁשּנאמר הארץ, נ)את אתֿעצמתי (בראשית "והעלתם : ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
"ּתנהּֿלנּו ׁשּנאמר: הארץ, את חּבבּו ּובנֹותיו ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָוגֹו'",

È˙ס  ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ ·„ ˙È Ô¯‰‡Ï „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»»»¿»¬ƒ»
:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»ƒ»»

‡M˙‡סא  ÔB‰·B¯˜a ‡e‰È·‡Â ·„ ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ¿»≈∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙¯Îe¿≈»√»¿»

Ïkסב  ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ»
eÈÓ˙‡ ‡Ï È¯‡ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc¿»ƒ««¿»¿≈»¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ‡Ï È¯‡ Ï‡¯NÈ È· B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬≈»ƒ¿¿ƒ«¿

:Ï‡¯NÈ È· B‚a ‡ÒÁ‡«¬»»¿¿≈ƒ¿»≈

BÓסג  Èc ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈…∆¿∆¿»»«¬»ƒ¿
‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ Èa ˙È»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»««¿≈»

:BÁ¯È„ƒ≈

Ô¯‰‡Âסד  ‰LÓ ÈÈnÓ ¯·‚ ‰Â‰ ‡Ï ÔÈl‡·e¿ƒ≈»¬»¿«ƒƒ¿»≈…∆¿«¬…
‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ Èa ˙È BÓ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

a„Óa¯‡סה  Ôe˙eÓÈ ˙ÓÓ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬«¿»¿≈«¿¿«¿¿»
¯a ·Ïk Ô‰l‡ L‡ ÔB‰Ó ¯‡zL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿«ƒ¿¡«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

a¯א  „ÚÏb ¯a ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆ ˙a ‡·È¯˜Â¿»ƒ»¿«¿»¿»«≈∆«ƒ¿»«
ÛÒBÈ ¯a ‰MÓ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆¿«¿¬«¿«∆«≈
‰Ï‚ÁÂ ‰Ú ‰ÏÁÓ d˙a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿»≈«¿»…»¿»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓeƒ¿»¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(bq)mrhe.øæòìàå äLî éãe÷t älà §©©¥¤§¥¤§¤§¨¨
icEwR oi` ,l`xUi ipA icEwR lr©§¥§¥¦§¨¥¥§¥
dN`aE xn`i `l mda iM .llkA ieNd©¥¦¦§©¦¨¤ŸŸ©§¥¤
`idd dxfBd dxfbp `NW ,Wi` did `lŸ¨¨¦¤Ÿ¦§§¨©§¥¨©¦

EpizFAx ixacM ieNd haW lr(:`kw a"a), ©¥¤©¥¦§¦§¥©¥
:qgpR mB xfrl` crdecq dxez §¨¥¤§¨¨©¦§¨

(dqÎcq)Léà äéä àì älàáe§¥¤Ÿ¨¨¦
.ïäkä ïøäàå äLî éãe÷tîrWFdi iM ¦§¥¤§©£Ÿ©Ÿ¥¦§ª©

itl ,EN`d micEwRA dYr Eid `l alke§¨¥Ÿ¨©¨©§¦¨¥§¦
oipOd oi`e ,dlrne dpW miXXn EidW¤¨¦¦¦¨¨¨©§¨§¥©¦§¨
,dpW miXW oA cr mixUr oAn `N ¤̀¨¦¤¤§¦©¤¦¦¨¨

prM Wi`d ini xTr md iMxEn`d oi ¦¥¦©§¥¨¦§¦§©¨¨

oikxrA(b fk `xwie)`av `vFi `Ed f`e §¤§¦§¨¥¨¨
ixacM dlrne miXXn `l ,l`xUiA§¦§¨¥Ÿ¦¦¦¨©§¨§¦§¥

EpizFAx(:`kw a"a)xn` la` .xzFp `le ©¥£¨¨©§Ÿ©
rWFdie dPti oA alM m` iM Wi` mdn¥¤¦¦¦¨¥¤§ª¤¦ª©

,oEp oAmipFW`xd micEwRd on EidW ¦¤¨¦©§¦¨¦¦
:Ezn `le` dxez §Ÿ¥

qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy
ּכּלם  ׁשהיּו ,ּוללּמד מי אחּזה". ׁשּכל צּדיקים, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻֻ

הּכתּוב  ל ּופרט סתּומים, אבֹותיו ּומעׂשה ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָׁשּמעׂשיו
צּדיק. ּבן צּדיק זה הרי לׁשבח, ליחסֹו מהם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבאחד

ּכגֹון לגנאי, יחסֹו כה)ואם ּבןֿנתניה (מ"ב יׁשמעאל "ּבא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

רׁשעים  - עּמֹו הּנזּכרים ׁשּכל ּבידּוע אליׁשמע" ְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָָּבן
B‚Â'.היּו ‰Ú ‰ÏÁÓ∑אֹומר הּוא לו)ּולהּלן :(במדבר ָ«¿»…»¿ְֵַָ

זֹו ׁשקּולֹות ׁשּכּלן מּגיד תרצה", מחלה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻ"וּתהיינה
סדרן  את ׁשּנה לפיכ .ּכזֹו, ְְְִִִֶָָָ

(á)éðôìå ïäkä øæòìà éðôìå äLî éðôì äðãîòzå©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥¬
:øîàì ãòBî-ìäà çút äãòä-ìëå íàéNpä©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−¥«Ÿ

i"yx£¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ ‰LÓ ÈÙÏ∑עמדּו ׁשּלא מּגיד, ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈∆¿»»ְִֶַָֹ
אהרן  ׁשּמת אחר הארּבעים ּבׁשנת אּלא ÈÙÏ.לפניהם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹƒ¿≈

‰LÓ∑ לא מׁשה אם אפ ׁשר, אלעזר? לפני ואחרּֿכ …∆ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ודרׁשהּו הּמקרא סרס אּלא יֹודע? אלעזר ּדברי ידע, , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבבית  אֹומר: אלעזר רּבי מּׁשּום חנן אּבא יאׁשּיה. ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹרּבי

ּכ לפני ועמדּו יֹוׁשבים, היּו ספרי)ּלםהּמדרׁש קיט, .(ב"ב ְְְְְִִִֵַָָָָֻ

(â)äãòä CBúa äéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà̈¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈§´¨«¥À̈
úî Bàèçá-ék çø÷-úãòa ýåýé-ìò íéãòBpä©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©¦«§¤§´¥½

:Bì eéä-àì íéðáe¨¦−Ÿ¨¬«
i"yx£'B‚Â ‰È‰Œ‡Ï ‡e‰Â∑(ספרי קיח, ּבאֹות (שם ׁשהיּו לפי ¿…»»¿ְִֶָָ

ּבחטא  לא לֹומר נזקקּו מת", "בחטאֹו ְְְְְְִֵֵֶַַֹלֹומר:
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו על ׁשהּצּו קרח ּבעדת ולא ְְְֲִִִֶַַַַַָָֹֹמתלֹוננים

אחרים  את החטיא ולא מת לבּדֹו בחטאֹו אּלא ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹהּוא,
צו)עּמֹו. עצים (שבת מקֹוׁשׁש אֹומר: עקיבא היה.רּבי ְֲִִִִֵֵֵַָָָ

הּמעּפילים  מן אֹומר: ׁשמעֹון .היה ורּבי ְְְִִִִִֵַַַָָ

(ã)ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL òøbé änì̈´¨¦¨©³¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬
:eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðz ïa Bì−¥®§¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«

i"yx£eÈ·‡ŒÌL Ú¯bÈ ‰nÏ∑,עֹומדֹות ּבן ּבמקֹום אנּו »»ƒ»«≈»ƒְְִֵָ
ליבם  אּמנּו ּתתיּבם זרע, חׁשּובֹות הּנקבֹות אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָואם

קיט) Ôa.(ב"ב BÏ ÔÈ‡ Èk∑היּו לא ּבן, לֹו היה אם הא ƒ≈≈ִֵָָָָֹ
ׁשחכמנּיֹות  מּגיד, ּכלּום; .היּוּתֹובעֹות ְְְִִֶַַָָ

(ä)ètLî-úà äLî áø÷iåïô :ýåýé éðôì ©©§¥¬¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÔËtLÓŒ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ∑(ח נתעּלמה (סנהדרין ««¿≈…∆∆ƒ¿»»ְְִַָ

מּמּנּו לֹומר הלכה 'עטרה', ׁשּנטל על נפרע וכאן , ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָ
א) אלי"(דברים ּתקרבּון מּכם יקׁשה אׁשר "והּדבר :ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

שם) היתה (סנהדרין ראּויה אחר: ּדבר להּכתב . זֹו ּפרׁשה ְְְִֵֵַָָָָָָָָָ
ונכּתבה  צלפחד ּבנֹות ׁשּזכּו אּלא מׁשה, ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹעלֿידי

.עלֿידן  ַָָ

‰k‡ב  ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ ‡Ó˜Â¿»»√»…∆¿√»∆¿»»«¬»
ÔkLÓ Ú¯˙a ‡zLk ÏÎÂ ‡i·¯·¯ Ì„˜Â¿√»«¿¿«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿««¿«

:¯ÓÈÓÏ ‡ÓÊƒ¿»¿≈»

B‚aג  ‰Â‰ ‡Ï ‡e‰Â ‡¯a„Óa ˙ÈÓ ‡e·‡»»ƒ¿«¿¿»¿»¬»¿
È¯‡ Á¯˜„ ‡zLÎa ÈÈ ÏÚ encÊ‡c ‡zLÎ¿ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿»¿…«¬≈

:dÏ BÂ‰ ‡Ï ÔÈ·e ˙ÈÓ d·BÁ·¿≈ƒ¿ƒ»¬≈

d˙ÈÚ¯Êד  BbÓ ‡e·‡„ ‡ÓL ÚÓ˙È ‡ÓÏ¿»ƒ¿¿«¿»¿»»ƒ«¿ƒ≈
ÈÁ‡ B‚a ‡ÒÁ‡ ‡Ï ·‰ ¯a dÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈≈»«»»«¬»»¿¬≈

:‡e·‡»»

ÈÈ:ה  Ì„˜ Ô‰Èc ˙È ‰LÓ ·¯˜Â¿»≈…∆»ƒ¿»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(b).äéä àì àeäåxnFl E`AW itl §Ÿ¨¨§¦¤¨©
,"zn F`hga"`l xnFl Ewwfp §¤§¥¦§§©Ÿ

gxw zcrA `le mippF`zn `hgA§¥§¦§§¦§Ÿ©£©Ÿ©
`N` ,did `Ed KExA WFcTd lr ESdW¤¦©©¨¨¨¨¤¨
,FOr mixg` `ihgd `le FCal F`hgA§¤§§©§Ÿ¤§¦£¥¦¦

:i"Wx oFWl̈©¦
àìåxnFl zF`A Eid dOl WxRF`hga" §Ÿ¥¥¨¨¨¨©§¤§

,"znzn Epia` dpxn`YW `N` ¥¤¨¤Ÿ©§¨¨¦¥
iE`xd ok iM ,Fl Eid `l mipaE xAcOA©¦§¨¨¦Ÿ¨¦¥¨¨

EpizFAx zrC lr la` .xn`dl(:giw a"a) §¥¨¥£¨©©©©¥
,gxw zcrA did `NW xnFl Ekxvdª§§©¤Ÿ¨¨©£©Ÿ©

wlg mdl did `l gxw zcrW itl§¦¤£©Ÿ©Ÿ¨¨¨¤¥¤
,gxw zcrAW mippFlzOl oke ,ux`Ä¨¤§¥©¦§§¦¤©£©Ÿ©
.dWn lW FpiC ziAn mrA df rnWp iM¦¦§©¤¨¨¦¥¦¤¤
iM zFpAd EaWg ,xn`e `"x WxR Kke§¨¥¥§¨©¨§©¨¦

:'d lr micrFPd EWxii `lŸ¦§©¨¦©
ézòãådkM Exn`W ,hWRd KxcA §©§¦§¤¤©§¨¤¨§¨¨

EpiAx dWOW EaWgW xEarA©£¤¨§¤¤©¥
lMn xzFi gxw zcr `pFU did̈¨¥£©Ÿ©¥¦¨
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'd l` mzFa` oFr xkGi(ci ai hw mildz), ¦¨¥££¨¤

Efnxe .mdn did `l iM EdEricFd oM lr©¥¦¦Ÿ¨¨¥¤§¨§
xAcOA la` zFtBOd iznA Fpi`W cFr¤¥§¥¥©©¥£¨©¦§¨

:FzHn lr zn¥©¦¨
,úî Bàèçá ék íòèåzn Exn` §©©¦§¤§¥¨§¥
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:Kke KM rx` zFpFrAc dxez ©£¥©¨§¨



qgpitפד zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy

ß fenz c"i iriax mei ß

(å):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æ)úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö úBða ïk¥À§´§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´
ïäéáà úìçð-úà zøáòäå íäéáà éçà CBúa äìçð©«£½̈§−£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−

:ïäì̈¤«
i"yx£˙¯·c „ÁÙÏˆ ˙Ba Ôk∑"יאּות" .ּכתרּגּומֹו: ≈¿¿»¿»…¿…ְְַָ

ׁשראתה  מּגיד, ּבּמרֹום; לפני זֹו ּפרׁשה ּכתּובה ְְֲִֶַַַָָָָָָָָָּכ
מׁשה  ׁשל עינֹו ראתה ּׁשּלא מה Ba˙.עינן Ôk ֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹ≈¿

˙¯·c „ÁÙÏˆ∑ֿׁשהּקדֹוׁש אדם אׁשרי תבעּו; יפה ¿»¿»…¿…ְְֵֶֶַַָָָָָ
לדבריו  מֹודה Ôzz.ּברּוֿהּוא Ô˙∑(קיח ׁשני (ב"ב ְִֶָָָ»…ƒ≈ְֵ

וחלקֹוחלקים  מצרים, מּיֹוצאי ׁשהיה אביהן חלק : ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
חפר  ּבנכסי אחיו העברה ∑z¯·Ú‰Â.עם לׁשֹון ְְִִֵֵֶֶָ¿«¬«¿»ְֲַָָ

קטז)עברה)(ס"א  ּבן (ב"ב מּניח ׁשאינֹו ּבמי הּוא ְְִִֵֵֶֶַַָ
נחלה  מעברת ׁשהּבת ׁשם על אחר: ּדבר ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָליֹורׁשֹו.
ׁשּלא  אֹותּה; יֹורׁשין ּובעלּה ׁשּבנּה לׁשבט, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּׁשבט

קכ) לאֹותֹו(ב"ב אּלא נצטּוה לא נחלה, הּדֹור ּתּסב ְְֲִִֶַַַָָָֹֹ
ּבכּלן  לבּתֹו", אתֿנחלתֹו "והעברּתם וכן ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֻּבלבד.
אֹומר: הּוא ּובבת "ּונתּתם", אֹומר ְְֵֵֶַַהּוא

."והעברּתם" ְְֲֶַַ

(ç)ïáe úeîé-ék Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´¦«¨À¥Æ
:Bzáì Búìçð-úà ízøáòäå Bì ïéà¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−§¦«

(è):åéçàì Búìçð-úà ízúðe úa Bì ïéà-íàå§¦¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«

(é):åéáà éçàì Búìçð-úà ízúðe íéçà Bì ïéà-íàå§¦¥¬−©¦®§©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«

(àé)Búìçð-úà ízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàå§¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´¤©«£¨À
ìäúéäå dúà Løéå BzçtLnî åéìà áøwä BøàL ¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈

ýåýé äeö øLàk ètLî úwçì ìàøNé éðáì¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
ô :äLî-úà¤¤«

i"yx£BzÁtLnÓ ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ∑(קט ב"ב האב (ספרי. מׁשּפחת אּלא קרּויה 'מׁשּפחה' .ואין ƒ¿≈«»…≈»ƒƒ¿«¿ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:ו  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïז  Ôzz ÔzÓ ÔÏlÓÓ „ÁÙÏˆ ˙a ˙e‡È»¿«¿»¿»¿«¿»ƒ«ƒ≈¿
˙È ¯·Ú˙Â Ô‰e·‡ ÈÁ‡ B‚a ‡ÒÁ‡ ˙„eÁ‡¬««¬»»¿¬≈¬»¿«¬«»

:Ô‰Ï Ô‰e·‡ ˙ÒÁ‡«¬»«¬∆¿≈

‡¯Èח  ¯·b ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¬≈
dzÒÁ‡ ˙È Ôe¯aÚ˙Â dÏ ˙ÈÏ ¯·e ˙eÓÈ¿«≈≈¿«¿¿»«¬«¿≈

:dz¯·Ïƒ¿«≈

‡dzÒÁט  ˙È Ôez˙Â ‡z¯a dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈¿«»¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

‡dzÒÁי  ˙È Ôez˙Â ÔÈÁ‡ dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈«ƒ¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰e·‡ ÈÁ‡Ï«¬≈¬ƒ

È˙יא  Ôez˙Â È‰e·‡Ï ÔÈÁ‡ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»
˙¯ÈÂ d˙ÈÚ¯fÓ dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï dzÒÁ‡«¬«¿≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈ƒ«¿ƒ≈¿≈«
È„ ‡Ók ÔÈc ˙¯Ê‚Ï Ï‡¯NÈ È·Ï È‰˙e d˙È»«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(h)úa Bì ïéà íàåFzlgp z` mYzpE §¦¥©§©¤¤©£¨
.eig`lEpizFAx ElAw(.ehw a"a)iM §¤¨¦§©¥¦

`lA zn xW`M FpA z` WxFi a`d̈¨¥¤§©£¤¥§Ÿ
iM mrHde .df aEzMd xiMfd `le ,rxf¤©§Ÿ¦§¦©¨¤§©©©¦
iM ,lgFp ligpOd lM dWExid ihRWnA§¦§§¥©§¨¨©©§¦¥¦
aEzMd xn`W oeike ,deW daxETd©§¨¨¨§¥¨¤¨©©¨
WxFi a`d mB eia` z` WxFi oAdW¤©¥¥¤¨¦©¨¨¥
`id dWExid iM cFre .oAd z ¤̀©¥§¦©§¨¦

`l eivlg i`vFiA rxGd zlWlWA§©§¤¤©¤©§§¥£¨¨Ÿ
oM m` .oiccvAFzlgp z` mYzpE" ¦§¨¦¦¥§©¤¤©£¨

"eig`lWxFi a`dW dlgp rnWn §¤¨©§©©£¨¤¨¨¥
`l la` .mig`l `az EPOnE xaTA©¤¤¦¤¨Ÿ¨©¦£¨Ÿ
z` mYzpE zA Fl oi` m`e xnFl dvẍ¨©§¦¥©§©¤¤
`le xAci dkxA KxC iM ,eia`l Fzlgp©£¨§¨¦¦¤¤§¨¨§©¥§Ÿ
i`aA df did `l ilE`e .mizxkpA§¦§¨¦§©Ÿ¨¨¤§¨¥
mdAW ,oAd z` a`d lgpIW ux`d̈¨¤¤¦§Ÿ¨¨¤©¥¤¨¤

:xAcii dxez §©¥
(`i)mrheúwçì ìàøNé éðáì äúéäå §©©§¨§¨¦§¥¦§¨¥§ª©

.ètLîdGd hRWOd didIW ¦§¨¤¦§¤©¦§¨©¤
.calA dYr ux`d zlgpA `l ,zFxFcl§Ÿ§©£©¨¨¤©¨¦§¨

mrhe,dWn z` 'd dEv xW`MFnM §©©©£¤¦¨¤¤§
z`f KxcM `A la` ,LiziEv xW`M©£¤¦¦¦£¨¨§¤¤Ÿ

'd dEv xW` dxFYd zTg(a hi lirl), ª©©¨£¤¦¨
:miAx okeai dxez §¥©¦
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z`f KxcM `A la` ,LiziEv xW`M©£¤¦¦¦£¨¨§¤¤Ÿ

'd dEv xW` dxFYd zTg(a hi lirl), ª©©¨£¤¦¨
:miAx okeai dxez §¥©¦

qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy

(áé)íéøáòä øä-ìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−
:ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-úà äàøe äfä©¤®§¥Æ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ¯‰ŒÏ‡ ‰ÏÚ∑(רבה נסמכה (במדבר לּמה ¬≈∆«»¬»ƒְְִָָָ
ּתּתן לכאן  "נתן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ׁשאמר ּכיון ? ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ

הּתרה  ׁשּמא להנחיל, הּמקֹום צּוה אֹותי אמר: ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻלהם",
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לארץ? ואּכנס ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּגזרה

עֹומדת ּבמקֹומּה ׁשּנכנס (ספרי)ּגזרתי ּכיון אחר: ּדבר . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכמדּמה מׁשה  ואמר: ׂשמח ראּובן, ּובני ּגד ּבני לנחלת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ
יּכנס  ׁשּלא ּבנֹו על ׁשּגזר למל מׁשל נדרי. לי ׁשהּתר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלי
לחצר  אחריו, והּוא - לּׁשער נכנס ׁשּלֹו. ּפּלטין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלפתח
לּכנס  ׁשּבא ּכיון אחריו. והּוא - לּטרקלין אחריו, והּוא -ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
לּכנס  אסּור אּתה ואיל מּכאן ּבני, לֹו: אמר .לּקיטֹון, ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ

(âé)énò-ìà zôñàðå dúà äúéàøåäzà-íb E §¨¦´¨Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−©¨®¨
éçà ïøäà óñàð øLàk:E ©«£¤¬¤«¡©−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ÛÒ‡ ¯L‡k∑ ׁשּנתאּוה מּכאן, «¬∆∆¡««¬…»ƒְִִֶַָָ
טֹוב  אּתה אין אחר: ּדבר אהרן. ׁשל למיתתֹו ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמׁשה

לב)מּמּנּו. לא (דברים אׁשר "על אם : הא ֿקּדׁשּתם". ְֲִִִֶֶֶַַָֹ
ּבכל קּדׁשּתם  להּפטר. זמנכם הּגיע לא עדין אֹותי, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּנגזרה  לפי סרחֹונם, ּכתב מיתתם, ׁשּכתב ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָמקֹום
ׁשּלא  ּבעֹון ּבּמדּבר למּות הּמדּבר ּדֹור על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּגזרה

ׁשּלא  סרחֹונֹו, ׁשּיּכתב מׁשה ּבּקׁש לכ ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹהאמינּו,
היה הּממרים מן הּוא אף פ)יאמרּו: לׁשּתי (יומא מׁשל . ְְְִִִֵַַַָָָָֹ

קלקלה  אחת ּבביתּֿדין: ׁשּלֹוקֹות אכלה נׁשים ואחת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשהזּכיר ּפּגי  מקֹום ּבכל ּכאן, אף וכּו', ׁשביעית ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ּבהם  היתה ׁשּלא להֹודיע סרחֹונם, הזּכיר ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹמיתתן,
ּבלבד  זֹו .אּלא ְִֶַָ

(ãé)äãòä úáéøîa ïö-øaãîa ét íúéøî øLàk©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À¦§¦©Æ¨«¥½̈
Lã÷ úáéøî-éî íä íäéðéòì íéná éðLéc÷äì§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬¨¥−

ñ :ïö-øaãî¦§©¦«
i"yx£L„˜ ˙·È¯ÓŒÈÓ Ì‰∑ עֹון ּבהם אין לבּדם, ּבמרה הם ׁשהמרּו הם אחר: ּדבר ׁשהמרּואחר. היּו הם , ≈≈¿ƒ«»≈ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

צין  ּבמדּבר ׁשהמרּו עצמם הם .ּביםֿסּוף , ְְְְְִִִֵֶַַַָ

(åè):øîàì ýåýé-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−¥«Ÿ
i"yx£'B‚Â '‰ŒÏ‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ ׁשל ׁשבחן להֹודיע «¿«≈…∆∆¿ְְִִֶַָ

צרּכן צּדיקים  מּניחין העֹולם, מן ׁשּכׁשּנפטרין , ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָ
צּבּור  ּבצרכי הׁשיבני ∑Ó‡Ï¯.ועֹוסקין לֹו: אמר ְְְְִִֵָ≈…ֲִִֵַָ

לאו  אם ּפרנס, להם ממּנה אּתה .אם ְְִִֶֶַַַָָָָ

(æè)Léà øNa-ìëì úçeøä éäìà ýåýé ã÷ôé¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®¦−
:äãòä-ìò©¨«¥¨«

‰„ÔÈיב  È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»«¬»»≈»≈
:Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÂ«¬≈»«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

Ók‡יג  z‡ Û‡ CÈnÚÏ Lk˙˙Â d˙È ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»«¿ƒ¿¿≈¿«»«»¿¿»
:CeÁ‡ Ô¯‰‡ LÈk˙‡ È„ƒƒ¿¿ƒ«¬…»

„ˆÔיד  ‡¯a„Óa È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·¯Ò È„ ‡Ók¿»ƒ»∆¿«≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡iÓ· È˙eLc˜Ï ‡zLk ˙evÓa¿«¿ƒ¿»¿«»ƒ¿«»¿≈≈

:Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«¿««¿¿»¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טו  ÈÈ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿»¿≈»

ÏÚטז  ¯·b ‡¯Òa ÏÎÏ ‡iÁe¯ dÏ‡ ÈÈ ÈpÓÈ¿«≈¿»¡»«»¿»ƒ¿»¿««
:‡zLk¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ai).äfä íéøáòä øä ìà äìòmW £¥¤©¨£¨¦©¤¥
WxR xW`M "Fap xd" dGd xdd̈¨©¤©§©£¤¥©

Epif`d xcqA(hn al mixac)dkxAd z`faE §¥¤©£¦§Ÿ©§¨¨
(` cl my)FzF` E`xwi la` ,xd" £¨¦§§©
"mixardzFxArn lr `EdW ipRn ¨£¨¦¦§¥¤©©§§

orpM ux` l` Exari mXnE oCxId©©§¥¦¨©©§¤¤¤§©©
o`M xn` xW`M(dkxad z`fae epif`da) ©£¤¨©¨

z` Exar mWe ,"Fgxi ipR lr xW`"£¤©§¥§¥§¨¨§¤
xn`PW FnM oCxId(hi c ryedi)mrde ©©§¥§¤¤¡©§¨¨

gxfn dvwA lBlBA EpgIe ocxId on Elr̈¦©©§¥©©£©¦§¨¦§¥¦§©
:Fgixi§¦

äpðéàå`Ed KExA WFcTd EPEviW devn §¥¤¨¦§¨¤§©¤©¨¨
didi oM m`W ,dYr oM zFUrl©£¥©¨¤¦¥¦§¤
Fnrh la` ,cIn mW zFlrl aIgzn¦§©¥©£¨¦¨£¨©£
z` zi`xe mixard xd l` dlrY©£¤¤©¨£¨¦§¨¦¨¤
wlgY dN`l EdESW xEarA iM ,ux`d̈¨¤¦©£¤¦¨¨¥¤¥¨¥

ux`d(bp ek lirl)Lci lr `l iM FricFd ¨¨¤¦¦Ÿ©¨§
xd W`xl dlrY dY` iM ,wlgY¥¨¥¦©¨©£¤§Ÿ©

ux`n l`xUi ErqIW mxh mixard̈£¨¦¤¤¤¦§¦§¨¥¥¤¤
ux`d on Lribi `le FA zEnze a`Fn¨§¨§Ÿ§¦£¦¨¨¤
rWFdi z` Ll gw oke .dI`xd cal§©¨§¦¨§¥©§¤§ª©

(gi weqt).rWFdi z` gTY LnFi `FaA ,§§¦©¤§ª©
aEzMd milWde(ak weqt)dUr iM xRql §¦§¦©¨§©¥¦¨¨

xW` dIUrd `Ede ,mlW alA dWn oM¥¤§¥¨¥§¨£¦¨£¤
xiMfi(f `l mixac)dWn zxihR zrA ©§¦§¥§¦©¤

oA rWFde `Ed dxiXd Exn` xW`M©£¤¨§©¦¨§¥©¦
:oEpbi dxez



qgpitפו zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy
i"yx£'‰ „˜ÙÈ∑:הּמקֹום לֹו ׁשאמר מׁשה ׁשּׁשמע ּכיון ƒ¿…ֵֶֶֶַַַָָָָֹ

לבנֹותיו", צלפחד נחלת ׁשעה (במ"ר)"ּתן הּגיע אמר: ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ
לֹו אמר ּגדּלתי. את ּבני ׁשּירׁשּו צרּכי, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשאתּבע
לפני, ּבמחׁשבה עלתה ּכ לא ְְֲַַַַָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

מׁש ׁשּלא ׁשּמּוׁשֹו, ׂשכר לּטל יהֹוׁשע הּוא מּתֹוּכדאי ְְְִִִֶַַַָֹֹֻ

ׁשלמה ׁשאמר וזהּו כז)האהל. יאכל (משלי ּתאנה "נצר : ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹ
‰¯Áe˙.ּפריּה" È‰Ï‡∑ נאמר לפניו:לּמה אמר ? ְִָ¡…≈»…ְֱֶַַָָָָָ

ּכל  ׁשל ּדעּתֹו לפני וידּוע ּגלּוי עֹולם! ׁשל ְְְִֶֶֶַַָָָָָרּבֹונֹו
מנהיג  עליהם מּנה לזה; זה ּדֹומין ואינן ואחד, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

ּדעּתֹו לפי ואחד אחד ּכל סֹובל .ׁשּיהא ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ

(æé)øLàå íäéðôì àáé øLàå íäéðôì àöé-øLà£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬
ïàvk ýåýé úãò äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´§Ÿ̈½©¾Ÿ

:äòø íäì-ïéà øLà£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«
i"yx£Ì‰ÈÙÏ ‡ˆÈŒ¯L‡∑,האּמֹות מלכי ּכדר לא ¬∆≈≈ƒ¿≈∆ְְֵֶֶַָֹֻ

חילֹותיהם  את ּומׁשּלחין ּבבּתיהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּיֹוׁשבים
ּבסיחֹון  ׁשּנלחמּתי אני, ׁשעׂשיתי ּכמֹו אּלא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָלּמלחמה,

ׁשּנאמר כא)ועֹוג, ּוכדר(במדבר אתֹו". "אלּֿתירא : ְְֱִֶֶֶֶַַָֹ
ׁשּנאמר יהֹוׁשע, ה)ׁשעׂשה אליו (יהושע יהֹוׁשע וּיל" : ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ

אֹומר הּוא ּבדוד וכן וגֹו'". אּתה הלנּו לֹו (ש"א וּיאמר ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ
ונכנס יח) ּבראׁש יֹוצא - לפניהם" ובא יֹוצא "ּכיֿהּוא :ְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹ

Ì‡ÈˆBÈ.ּבראׁש ¯L‡Â∑ ּבזכּיֹותיו.Ì‡È·È ¯L‡Â∑ ָֹ«¬∆ƒ≈ְִָֻ«¬∆¿ƒ≈
ּתעׂשה  ׁשּלא יביאם" "ואׁשר אחר: ּדבר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבזכּיֹותיו.

לארץ לֹו מכניסן ׁשאיני לי, עֹוׂשה ׁשאּתה  ּכדר. ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

(çé)ïeð-ïa òLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½
:åéìò Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLà Léà¦−£¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«

i"yx£EÏŒÁ˜∑ ּבדברים להנהיג קחּנּו ׁשּזכית ,אׁשרי : «¿ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
מקֹום  ׁשל לEÏ∑.ּבניו ׁשּבדּוק אּתה את זה את , ֶָָָ¿ְֶֶֶֶַָָ

Ba.מּכיר  Áe¯Œ¯L‡∑להל ׁשּיּוכל ׁשאלּת, ּכאׁשר ִַ¬∆«ְֲֲֶֶַַַַָָֹ

ואחד ּכנגד  אחד ּכל ׁשל ‡˙E„ÈŒ.רּוחֹו zÎÓÒÂ ְְֶֶֶֶֶָָָ¿»«¿»∆»¿
ÂÈÏÚ∑ מתרּגמן לֹו ּבחּייּתן יאמרּוׁשּידרׁש ׁשּלא , »»ְְְְְְִֵֶֶֶַָֹֹֹֻ

מׁשה  ּבימי ראׁש להרים לֹו היה לא .עליו: ְִִֵֶָָָָָֹֹֹ

(èé)-ìk éðôìå ïäkä øæòìà éðôì Búà zãîòäå§©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨
:íäéðéòì Búà äúéeöå äãòä̈«¥¨®§¦¦¨¬Ÿ−§¥«¥¤«

i"yx£B˙‡ ‰˙ÈeˆÂ∑עלי ׁשּתקּבל עלֿמנת הם; סרבנים הם, ׁשּטרחנין ּדע, יׂשראל: .על ¿ƒƒ»…ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(ë)éða úãò-ìk eòîLé ïòîì åéìò EãBäî äzúðå§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½¨£©−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

È„Âיז  ÔB‰ÈÓ„˜ ÏBÚÈ È„Â ÔB‰ÈÓ„˜ ˜BtÈ Ècƒƒ√»≈¿ƒ≈√»≈¿ƒ
ÈÈ„ ‡zLk È‰˙ ‡ÏÂ ÔepÏÚÈ È„Â Ôep˜tÈ«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»«¿»

:ÈÚ¯ Ô‰Ï ˙ÈÏ È„ ‡Úk¿»»ƒ≈¿≈»≈

Ôeיח  ¯a ÚLB‰È ˙È CÏ ¯·„ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»¿À««
C„È ˙È CBÓÒ˙Â d· ‰‡e· Áe¯ Èc ¯·b¿«ƒ«¿»≈¿ƒ¿»¿»

:È‰BÏÚ¬ƒ

Ì„˜ÏÂיט  ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Ï d˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»≈»√»∆¿»»«¬»¿»√»
:ÔB‰ÈÈÚÏ d˙È „wÙ˙e ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿≈≈

dpÓכ  ÔeÏa˜È Èc ÏÈ„a È‰BÏÚ CÂÈfÓ Ôz˙Â¿ƒ≈ƒƒ»¬ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
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פז qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy
i"yx£'‰ „˜ÙÈ∑:הּמקֹום לֹו ׁשאמר מׁשה ׁשּׁשמע ּכיון ƒ¿…ֵֶֶֶַַַָָָָֹ

לבנֹותיו", צלפחד נחלת ׁשעה (במ"ר)"ּתן הּגיע אמר: ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ
לֹו אמר ּגדּלתי. את ּבני ׁשּירׁשּו צרּכי, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשאתּבע
לפני, ּבמחׁשבה עלתה ּכ לא ְְֲַַַַָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

מׁש ׁשּלא ׁשּמּוׁשֹו, ׂשכר לּטל יהֹוׁשע הּוא מּתֹוּכדאי ְְְִִִֶַַַָֹֹֻ

ׁשלמה ׁשאמר וזהּו כז)האהל. יאכל (משלי ּתאנה "נצר : ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹ
‰¯Áe˙.ּפריּה" È‰Ï‡∑ נאמר לפניו:לּמה אמר ? ְִָ¡…≈»…ְֱֶַַָָָָָ

ּכל  ׁשל ּדעּתֹו לפני וידּוע ּגלּוי עֹולם! ׁשל ְְְִֶֶֶַַָָָָָרּבֹונֹו
מנהיג  עליהם מּנה לזה; זה ּדֹומין ואינן ואחד, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

ּדעּתֹו לפי ואחד אחד ּכל סֹובל .ׁשּיהא ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ

(æé)øLàå íäéðôì àáé øLàå íäéðôì àöé-øLà£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬
ïàvk ýåýé úãò äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´§Ÿ̈½©¾Ÿ

:äòø íäì-ïéà øLà£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«
i"yx£Ì‰ÈÙÏ ‡ˆÈŒ¯L‡∑,האּמֹות מלכי ּכדר לא ¬∆≈≈ƒ¿≈∆ְְֵֶֶַָֹֻ

חילֹותיהם  את ּומׁשּלחין ּבבּתיהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּיֹוׁשבים
ּבסיחֹון  ׁשּנלחמּתי אני, ׁשעׂשיתי ּכמֹו אּלא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָלּמלחמה,

ׁשּנאמר כא)ועֹוג, ּוכדר(במדבר אתֹו". "אלּֿתירא : ְְֱִֶֶֶֶַַָֹ
ׁשּנאמר יהֹוׁשע, ה)ׁשעׂשה אליו (יהושע יהֹוׁשע וּיל" : ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ

אֹומר הּוא ּבדוד וכן וגֹו'". אּתה הלנּו לֹו (ש"א וּיאמר ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ
ונכנס יח) ּבראׁש יֹוצא - לפניהם" ובא יֹוצא "ּכיֿהּוא :ְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹ

Ì‡ÈˆBÈ.ּבראׁש ¯L‡Â∑ ּבזכּיֹותיו.Ì‡È·È ¯L‡Â∑ ָֹ«¬∆ƒ≈ְִָֻ«¬∆¿ƒ≈
ּתעׂשה  ׁשּלא יביאם" "ואׁשר אחר: ּדבר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבזכּיֹותיו.

לארץ לֹו מכניסן ׁשאיני לי, עֹוׂשה ׁשאּתה  ּכדר. ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

(çé)ïeð-ïa òLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½
:åéìò Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLà Léà¦−£¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«

i"yx£EÏŒÁ˜∑ ּבדברים להנהיג קחּנּו ׁשּזכית ,אׁשרי : «¿ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
מקֹום  ׁשל לEÏ∑.ּבניו ׁשּבדּוק אּתה את זה את , ֶָָָ¿ְֶֶֶֶַָָ

Ba.מּכיר  Áe¯Œ¯L‡∑להל ׁשּיּוכל ׁשאלּת, ּכאׁשר ִַ¬∆«ְֲֲֶֶַַַַָָֹ

ואחד ּכנגד  אחד ּכל ׁשל ‡˙E„ÈŒ.רּוחֹו zÎÓÒÂ ְְֶֶֶֶֶָָָ¿»«¿»∆»¿
ÂÈÏÚ∑ מתרּגמן לֹו ּבחּייּתן יאמרּוׁשּידרׁש ׁשּלא , »»ְְְְְְִֵֶֶֶַָֹֹֹֻ

מׁשה  ּבימי ראׁש להרים לֹו היה לא .עליו: ְִִֵֶָָָָָֹֹֹ

(èé)-ìk éðôìå ïäkä øæòìà éðôì Búà zãîòäå§©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨
:íäéðéòì Búà äúéeöå äãòä̈«¥¨®§¦¦¨¬Ÿ−§¥«¥¤«

i"yx£B˙‡ ‰˙ÈeˆÂ∑עלי ׁשּתקּבל עלֿמנת הם; סרבנים הם, ׁשּטרחנין ּדע, יׂשראל: .על ¿ƒƒ»…ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(ë)éða úãò-ìk eòîLé ïòîì åéìò EãBäî äzúðå§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½¨£©−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

È„Âיז  ÔB‰ÈÓ„˜ ÏBÚÈ È„Â ÔB‰ÈÓ„˜ ˜BtÈ Ècƒƒ√»≈¿ƒ≈√»≈¿ƒ
ÈÈ„ ‡zLk È‰˙ ‡ÏÂ ÔepÏÚÈ È„Â Ôep˜tÈ«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»«¿»

:ÈÚ¯ Ô‰Ï ˙ÈÏ È„ ‡Úk¿»»ƒ≈¿≈»≈

Ôeיח  ¯a ÚLB‰È ˙È CÏ ¯·„ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»¿À««
C„È ˙È CBÓÒ˙Â d· ‰‡e· Áe¯ Èc ¯·b¿«ƒ«¿»≈¿ƒ¿»¿»

:È‰BÏÚ¬ƒ
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qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy
i"yx£ÂÈÏÚ E„B‰Ó ‰z˙Â∑ ּפנים עֹור קרּון .זה ¿»«»≈¿»»ִֵֶָ

E„B‰Ó∑ מׁשה ּפני למדין: נמצאנּו ,הֹוד ּכל ולא ≈¿ְְְְְִִֵֵֵֶָֹֹ
ּכּלבנה ּכחּמה  יהֹוׁשע ּפני ,.˙„ÚŒÏk eÚÓLÈ ÔÚÓÏ ְְְֵַַַַָָָֻ¿««ƒ¿¿»¬«

Ï‡¯NÈ Èa∑ ּכבֹוד ּבֹו נֹוהגין ּכדרׁשּיהיּו ויראה ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִִִֶֶֶָָ
ּב .ׁשּנֹוהגין ְֲִֶ

â ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie zyxt zay zgiy)

ונּתנה  מּמׁשה הרׁשּות ׁשּנּטלה לאחרי ׁשּגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּולהעיר,
הרב, הּוא ּומׁשה הּתלמיד הּוא יהֹוׁשע עדין הּנה ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹֻֻליהֹוׁשע,
ׁשּכל  ועד ּדוקא, מּמׁשה יהֹוׁשע מקּבל עניניו ׁשּכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכ
מׁשה  ׁשל מציאּותֹו היא (הּתלמיד) יהֹוׁשע ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶַַַֹֻמציאּותֹו
חי, ׁשּיהֹוׁשע זמן "ּכל ּפרׁשתנּו: ּבסּיּום רׁש"י ּובלׁשֹון ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ(הרב),
ׁשּגם  ּולבנה, ּבחּמה ּוכמֹו חי". הּוא ּכאילּו למׁשה נראה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹהיה
מהחּמה, אֹור הּלבנה מקּבלת החּמה, ׁשקיעת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָלאחרי

הּקדׁש' ּב'אּגרת כז)וכּמבֹואר סימן מ"ׁשמׁש(סֹוף הּמׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּב'תיקּונים' ּכדאיתא לארץ, מּתחת לּכֹוכבים (ראה הּמאיר ְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

שם) לתניא ותיקונים בהערות עליו־הּׁשלֹום הנסמן רּבנּו מׁשה ֵֶַַַָָָֹעל
לׁשּׁשים  ודרא ּדרא ּבכל הארתֹו מתּפּׁשטת ּפטירתֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשאחר
לׁשּׁשים  לארץ מּתחת הּמאיר ׁשמׁש ּכמֹו נׁשמֹות, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָרּבֹוא

הנהגת מסירת ּגם הּנה ולכן, ּכֹוכבים". יׂשראל רּבֹוא ּבני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
(ולא  ּדוקא רּבנּו מׁשה על־ידי להיֹות הצרכה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹֻֻליהֹוׁשע

ּבעצמֹו). הּקּב"ה ְְְֵַַַָָעל־ידי
לעיל ּׁשּנתּבאר מה על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ב'ויׁש יום (שיחת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

עמוד  מה חלק התוועדויות - מנחם (תורת ג סעיף תשכ"ו דראש־השנה

מהר"ׁש51) אדמּו"ר מּדברי סה"מ ) - פ"ט תרכ"ח תקעו (ד"ה ְְֲִִֵַַַ
ואילך) תלז ס"ע לעני תרכ"ז ("ּתפּלה העני ּתפּלת מעלת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָּבענין

יעטֹוף" א)כי קב, לׁשֹונֹו:(תהלים וזה ,( ְְֲִֶַ
והקׁשה  וכּירח, ּכּׁשמׁש מאירֹות ועינינּו אֹומרים אנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ"ּדהּנה
מה  אם־ּכן "ּכּׁשמׁש", אֹומרים אנּו ׁשאם ז"ל, הּמּגיד ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהרב
ּכלל, לּירח הּׁשמׁש אין־ערֹו ׁשהרי "וכּירח", עֹוד לֹומר ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּי
ותרץ  הּׁשמׁש. אֹור לגּבי לגמרי ּובטל טפל הּוא הּירח ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואֹור

ּבּׁשמׁש, מה־ּׁשאין־ּכן ּבּירח מעלה ׁשּיׁש ז"ל, הּמּגיד ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָהרב
מּקדם, לּה היה ּׁשּלא מה חדׁש אֹור מקּבל ׁשהּירח לפי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹוהינּו
הּׁשמׁש ּבאֹור מה־ּׁשאין־ּכן יֹותר, ּתענּוג ּבזה מלּבׁש ּכן ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻעל
,ּכל־ּכ הּתענּוג ּבּה מאיר אין כּו' אּלא ּכלל ׁשּנּויים ּבּה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאין
מעני  זה על מׁשל ואמר ּתענּוג. אינֹו ּתמידי ׁשּתענּוג ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפי
מתעּנג  זהּובים, מאה מׂשּתּכר ׁשּכׁשעני רֹואים ׁשאנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָועׁשיר,
ׁשהּוא  לפי והינּו מלכים, סגּלת לֹו ׁשּיׁש מּמל יֹותר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻמּזה
ּבתכלית  עני ׁשהיה מּקדם, לֹו היה ׁשּלא חדׁש ּדבר ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹאצלֹו
כּו' ּבזה מאד מתעּנג הּוא מהעני, ּכׁשּיֹוצא ואחר־ּכ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהענּיּות,
מּזה, יֹותר הרּבה יׁש ׁשּלעׁשיר ׁשאף מהעׁשיר, ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָיֹותר
ּתמידי  ׁשּתענּוג לפי ּכלל, מּזה מתעּנג אינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף־על־ּפי־כן
ּכׁשמׁש מאירֹות "ועינינּו מבּקׁשים ׁשאנּו וזהּו ּתענּוג. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאינֹו
ואחר־ּכ ּכלּום, מּגרמּה לּה לית ׁשּירח לפי והינּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָוכּירח",
על־ּכן  ּגדֹול.. ּתענּוג ּבזה מלּבׁש הּׁשמׁש, אֹור ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכׁשּמקּבלת
רב  אֹור ּבּה ׁשּיׁש ּכׁשמׁש הּמעלֹות, ּב' ׁשּיהיּו מבּקׁשים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָאנּו
חדׁש אֹור ׁשּמקּבלת וכּירח ּכלל, ׁשּנּויים ּבּה ואין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעצם

כּו'". עליֹון ּתענּוג ּבזה ְְֲֶֶֶַָָֻׁשמלּבׁש
ואבדת  מחסרֹון לצער ּבנֹוגע ּגיסא, לאיד ּגם מּובן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּומּזה
אינֹו ׁשּלֹו הּצער הּנה ּבצער, ׁשרגיל ּכיון ׁשהעני, ּדבר. ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאיזה

כּו'. העׁשיר ׁשל צערֹו ּכמֹו ּכל־ּכ ְֲִֶֶַָָָָּגדֹול
עׁשיר), (ׁשמׁש, רּבנּו מׁשה אצל רק לא הּנה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹואף־על־ּפי־כן,
ירח, ּבבחינת ׁשהּוא מי (ּגם מּיׂשראל אחד ּכל אצל ּגם ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּדבר  ׁשל חּסרֹון ּגם מהּותֹו ּבעצם נֹוגע להיֹות צרי ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעני),

ּתֹורה. מּדברי ְִִֵֶָָאחד

(àë)ètLîa Bì ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬
àeä eàáé åét-ìòå eàöé åét-ìò ýåýé éðôì íéøeàä̈«¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²

:äãòä-ìëå Bzà ìàøNé-éða-ìëå§¨§¥«¦§¨¥¬¦−§¨¨«¥¨«
i"yx£„ÓÚÈ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ∑ׁשאלת הרי ¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…ְְֲֵֵָ

זז הּזה הּכבֹוד ׁשאין נוטל)ׁשּׁשאלּת, אבי,(ס"א מּבית ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לאלעזר  צרי יהא יהֹוׁשע BÏ.ׁשאף Ï‡LÂ∑ ְְְְִֵֶֶַַָָָֻ¿»«

למלחמה  לצאת ּכׁשּיצטר.ÂÈtŒÏÚ∑ אלעזר .ׁשל ְְְְִִֵֵֶָָָָ«ƒְֶֶָָ
‰„Ú‰ŒÏÎÂ∑עג)סנהדרין .(יומא ¿»»≈»ְְִֶַ

(áë)çwiå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´
éðôìå ïäkä øæòìà éðôì eäãîòiå òLBäé-úà¤§ªÀ©©©«£¦¥̧Æ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−

:äãòä-ìk̈¨«¥¨«
i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÁwiÂ∑(ספרי) ּבדברים הּבא לקחֹו לעֹולם יׂשראל ּפרנסי ׂשכר מּתן והֹודיעֹו ,. «ƒ«∆¿À«ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

dÏכא  Ï‡LÈÂ Ìe˜È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ÏÂ¿»√»∆¿»»«¬»¿¿ƒ¿«≈
ÔÈ˜Ù ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯e‡ ÔÈ„a¿ƒ«»√»¿»«≈¿≈¿»¿ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÂ ‡e‰ ÔÈlÚ ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿«ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:‡zLk ÏÎÂ dnÚƒ≈¿»¿ƒ¿»

e„·¯כב  d˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈¿«
Ì„˜e ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ dÓÈ˜‡Â ÚLB‰È ˙È»¿À««¬ƒ≈√»∆¿»»«¬»√»

:‡zLk Ïk»¿ƒ¿»
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(âë)ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìò åéãé-úà Cîñiå©¦§¯Ÿ¤¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
ô :äLî-ãéa§©¤«

i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ CÓÒiÂ∑ יֹותר יפה, מּמה ּבעין ויֹותר «ƒ¿…∆»»ְְִִֵֵַַָָ
"וסמכּת לֹו: אמר ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִֶֶַַַַָָָָָָּׁשּנצטּוה,
מלא  ּככלי ועׂשאֹו ידיו, ּבׁשּתי עׂשה והּוא ;"ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָאתֿיד

יפה  ּבעין חכמתֹו ּומּלאֹו ‰'.וגדּוׁש, ¯ac ¯L‡k∑ ְְְְִִַָָָָָ«¬∆ƒ∆
עליו  מהֹודֹו נתן ההֹוד: לענין .אף ְְִֵַַַַָָָ

ß fenz e"h iying mei ß

çë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧
:BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì éîçì©§¦¹§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ למעלה אמּור "יפקד מה ? «∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִַָָָֹ
על  מצּוני ׁשאּתה עד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ְִֵֶַַַַַַָָָָה'",

נפטרת ּבני  ׁשהיתה מל לבת מׁשל עלי. ּבני את צּוה , ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
מפּקדת והיתה העֹולם, וכּו',לב מן ּבניה על עלּה ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּב'ּספרי' אּלּו∑ÈÓÁÏ.הּדם זה (ספרי)∑˜¯Èa.ּכדאיתא ְְִִִֵַָ»¿»ƒֶַָ«¿ƒֵ

אֹומר  הּוא וכן ג אמּורין, הּכהן )(ויקרא "והקטירם : ְְְִִִֵֵֵֵַָֹ
אּׁשה" לחם מזּבחי ∑ÈM‡Ï.הּמזּבחה לאּׁשי .הּנּתנין ְִִֵֶֶֶַָ¿ƒ«ְְְִִִִִֵַָ

e¯ÓLz∑(ספרי) עֹומדין ויׂשראלים ּולוּים ּכהנים ׁשיהיּו ƒ¿¿ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֹ
למדּו מּכאן ּגּביו, מעמדֹותעל כז)ותּקנּו .(תענית ְְְֲִִַַַָָָָ

B„ÚBÓa∑ יֹום הּתמידים ּבכל מֹועד .הּוא ¿¬ְְִִֵַָ

(â)ýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®
:ãéîú äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða íéNák§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬¨¦«

i"yx£Ì‰Ï z¯Ó‡Â∑ לביתּֿדין אזהרה.ÌBiÏ ÌÈL∑ ¿»«¿»»∆ְְִֵַָָ¿«ƒ«
ּכנגד .ּכפׁשּוטֹו נׁשחטין ׁשּיהיּו ללּמד; ּבא ועּקרֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

הערּבים הּיֹום  ּבין וׁשל ּבּמערב ׁשחר ׁשל ּתמיד , ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשל  סב)טּבעֹותּבמזרחן .(יומא ְְִֶַָָָ

„Èכג  ‡Ók d„wÙe È‰BÏÚ È‰B„È ˙È CÓÒe¿«»¿ƒ¬ƒ«¿≈¿»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜¯Èaב  ˙È ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿»À¿»ƒ
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Èa¯˜Ï ¯ecÒ ÌÁÏ¿≈ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿«¬»

:dÓÊa ÈÓ„˜ ‡·¯˜Ï Ôe¯hzƒ¿¿»»»√»«¿ƒ¿≈

ÈÈג  Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡a¯˜ ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈À¿»»ƒ¿»¿√»¿»
‡˙ÏÚ ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ÔÈÓÏL ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ¿≈¿»¬»»

:‡¯È„¿̇ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(a)mrhezøîàå ìàøNé éða úà åö §©©©¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
.éîçì éðaø÷ úà íäéìàixg` iM £¥¤¤¨§¨¦©§¦¦©£¥

dEv ,ux`d wlgY dN`l xn`W¤¨©¨¥¤¥¨¥¨¨¤¦¨
ok EUrIW zFpAxTd zxFY milXdl§©§¦©©¨§¨¤©£¥
mitqEOd Eaixwd `l xAcOA iM .ux`Ä¨¤¦©¦§¨Ÿ¦§¦©¨¦
mipdMd l` xn` xcqA iYxMfdW FnM§¤¦§©§¦§¥¤¡Ÿ¤©Ÿ£¦

(a bk `xwie)mikqpA EaIgzp `l oke ,§¥Ÿ¦§©§¦§¨¦
Ll glW xcqA iYWxRW FnM xAcOA©¦§¨§¤¥©§¦§¥¤§©§

(a eh lirl)ux`d i`A aIg eiWkre ,§©§¨¦¥¨¥¨¨¤
oitqEOde oicinYd ,lMd mW zFUrl©£¨©Ÿ©§¦¦§©¨¦
`NW iR lr s`e .mdiMqpe mzgpnE¦§¨¨§¦§¥¤§©©¦¤Ÿ
xaM ,"ux`d l` E`az iM" o`M WxR¥¥¨¦¨Ÿ¤¨¨¤§¨

mikqPd zWxtA FxiMfd(my)eil` fnxe , ¦§¦§¨¨©©§¨¦§¨©¥¨
FnA dpFW`xd dWxRAzFcr(i bk `xwie). ©¨¨¨¨¦¨§£

xMfPW iR lr s`e ,cinYd on o`M lgde§¥¥¨¦©¨¦§©©¦¤¦§©
dEvY dY`e zWxtA(gl hk zeny)Fxifgd §¨¨©§©¨§©¤¤¡¦

:zg` dWxtA xEcq lMd zFidl¦§©Ÿ¨§¨¨¨©©
é"Løåinil dxdf` dzid `id ,azM §©¦¨©¦¨§¨©§¨¨¦¥

.zFxFcl dEv o`ke mi`ENOd©¦¦§¨¦¨§
cinY zlFr" xn` mW iM ,oFkp Fpi`e§¥¨¦¨¨©©¨¦

:"mkizFxFcl§¥¤
ìòåmixaC o`M WCgzp WxcOd iR §©¦©¦§¨¦§©¥¨§¨¦

,miAxipAxw z`;mCd df ,,ingl ©¦¤¨§¨¦¤©¨©§¦
;oixEn` EN`,iX`l;dpFalE oivnw EN` ¥¥¦§¦©¥Ÿ§¦§¨
,igFgip gix;mipRd mgl ikifA EN` ¥©¦¦¥¨¦¥¤¤©¨¦

,ExnWY,xEnXd on `N` `iai `NW ¦§§¤Ÿ¨¦¤¨¦©¨
,ExnWYznExYn `N` `iai `NW ¦§§¤Ÿ¨¦¤¨¦§©
,dMWNd,ExnWYmIelE mipdM EdiW ©¦§¨¦§§¤§Ÿ£¦§¦¦

,eiAB lr oicnFr mil`xUie,ExnWY §¦§§¥¦§¦©©¨¦§§
oNdl xn`pe dxinW o`M xn`p¤¡©¨§¦¨§¤¡©§©¨
mini drAx` FxTan oNdN dn ,dxinW§¦¨©§©¨§©§©§¨¨¨¦
WxcOd lke ,'eke o`M s` FzhigW mcwŸ¤§¦¨©¨§¨©¦§¨

:ixtqA `zi`cM¦§¦¨§¦§¦
ìòåxn`ie cFr mdl fnxi zn`d KxC §©¤¤¨¡¤¦§Ÿ¨¤§Ÿ©

,iX`l ingl ipAxw z`,iX` lW ¤¨§¨¦©§¦§¦©¤¦©
ExnWYExdGzeil EdEaixwYWinWl ¦§§§¦¨£¤©§¦¦¦§¦

mdl Yxn`e ,FcrFnA,cFrdX`d df §£§¨©§¨¨¤¤¨¦¤
,'dl EaixwY xW`oAxTd didIW £¤©§¦©¤¦§¤©¨§¨

z`Hg zAXd itqEnA oi` .axwzn¦§¨¥¥§§¥©©¨©¨
zqpMW ipRn ,oitqEOd lM x`WM¦§¨¨©¨¦¦§¥¤§¤¤

lMde FbEf zA l`xUiliMUOde ,mFlW ¦§¨¥©§©Ÿ¨§©©§¦
:oiaï¦
ïëåxiMfd(fh weqta)oFW`xd WcgaE §¥¦§¦©Ÿ¤¨¦

gqR Wcgl mFi xUr drAx`A§©§¨¨¨¨©Ÿ¤¤©
eilr xidfdl ,gqRd oAxw EUrIW ,'dl©¤©£¨§©©¤©§©§¦¨¨
FA xSwe .zFSOd bg zFpAxw x`W mr¦§¨¨§¨©©©§¦¥
z` x`A xaMW ,calA FnW xiMfdl§©§¦§¦§¨¤§¨¥¥¤

:eihRWn lkkE eizTg lkM FpiCb dxez ¦§¨ªŸ¨§¨¦§¨¨



פט qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy

(âë)ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìò åéãé-úà Cîñiå©¦§¯Ÿ¤¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
ô :äLî-ãéa§©¤«

i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ CÓÒiÂ∑ יֹותר יפה, מּמה ּבעין ויֹותר «ƒ¿…∆»»ְְִִֵֵַַָָ
"וסמכּת לֹו: אמר ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִֶֶַַַַָָָָָָּׁשּנצטּוה,
מלא  ּככלי ועׂשאֹו ידיו, ּבׁשּתי עׂשה והּוא ;"ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָאתֿיד

יפה  ּבעין חכמתֹו ּומּלאֹו ‰'.וגדּוׁש, ¯ac ¯L‡k∑ ְְְְִִַָָָָָ«¬∆ƒ∆
עליו  מהֹודֹו נתן ההֹוד: לענין .אף ְְִֵַַַַָָָ

ß fenz e"h iying mei ß

çë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧
:BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì éîçì©§¦¹§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ למעלה אמּור "יפקד מה ? «∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִַָָָֹ
על  מצּוני ׁשאּתה עד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ְִֵֶַַַַַַָָָָה'",

נפטרת ּבני  ׁשהיתה מל לבת מׁשל עלי. ּבני את צּוה , ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
מפּקדת והיתה העֹולם, וכּו',לב מן ּבניה על עלּה ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּב'ּספרי' אּלּו∑ÈÓÁÏ.הּדם זה (ספרי)∑˜¯Èa.ּכדאיתא ְְִִִֵַָ»¿»ƒֶַָ«¿ƒֵ

אֹומר  הּוא וכן ג אמּורין, הּכהן )(ויקרא "והקטירם : ְְְִִִֵֵֵֵַָֹ
אּׁשה" לחם מזּבחי ∑ÈM‡Ï.הּמזּבחה לאּׁשי .הּנּתנין ְִִֵֶֶֶַָ¿ƒ«ְְְִִִִִֵַָ

e¯ÓLz∑(ספרי) עֹומדין ויׂשראלים ּולוּים ּכהנים ׁשיהיּו ƒ¿¿ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֹ
למדּו מּכאן ּגּביו, מעמדֹותעל כז)ותּקנּו .(תענית ְְְֲִִַַַָָָָ

B„ÚBÓa∑ יֹום הּתמידים ּבכל מֹועד .הּוא ¿¬ְְִִֵַָ

(â)ýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®
:ãéîú äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða íéNák§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬¨¦«

i"yx£Ì‰Ï z¯Ó‡Â∑ לביתּֿדין אזהרה.ÌBiÏ ÌÈL∑ ¿»«¿»»∆ְְִֵַָָ¿«ƒ«
ּכנגד .ּכפׁשּוטֹו נׁשחטין ׁשּיהיּו ללּמד; ּבא ועּקרֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

הערּבים הּיֹום  ּבין וׁשל ּבּמערב ׁשחר ׁשל ּתמיד , ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשל  סב)טּבעֹותּבמזרחן .(יומא ְְִֶַָָָ

„Èכג  ‡Ók d„wÙe È‰BÏÚ È‰B„È ˙È CÓÒe¿«»¿ƒ¬ƒ«¿≈¿»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜¯Èaב  ˙È ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿»À¿»ƒ
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Èa¯˜Ï ¯ecÒ ÌÁÏ¿≈ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿«¬»

:dÓÊa ÈÓ„˜ ‡·¯˜Ï Ôe¯hzƒ¿¿»»»√»«¿ƒ¿≈

ÈÈג  Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡a¯˜ ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈À¿»»ƒ¿»¿√»¿»
‡˙ÏÚ ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ÔÈÓÏL ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ¿≈¿»¬»»

:‡¯È„¿̇ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(a)mrhezøîàå ìàøNé éða úà åö §©©©¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
.éîçì éðaø÷ úà íäéìàixg` iM £¥¤¤¨§¨¦©§¦¦©£¥

dEv ,ux`d wlgY dN`l xn`W¤¨©¨¥¤¥¨¥¨¨¤¦¨
ok EUrIW zFpAxTd zxFY milXdl§©§¦©©¨§¨¤©£¥
mitqEOd Eaixwd `l xAcOA iM .ux`Ä¨¤¦©¦§¨Ÿ¦§¦©¨¦
mipdMd l` xn` xcqA iYxMfdW FnM§¤¦§©§¦§¥¤¡Ÿ¤©Ÿ£¦

(a bk `xwie)mikqpA EaIgzp `l oke ,§¥Ÿ¦§©§¦§¨¦
Ll glW xcqA iYWxRW FnM xAcOA©¦§¨§¤¥©§¦§¥¤§©§

(a eh lirl)ux`d i`A aIg eiWkre ,§©§¨¦¥¨¥¨¨¤
oitqEOde oicinYd ,lMd mW zFUrl©£¨©Ÿ©§¦¦§©¨¦
`NW iR lr s`e .mdiMqpe mzgpnE¦§¨¨§¦§¥¤§©©¦¤Ÿ
xaM ,"ux`d l` E`az iM" o`M WxR¥¥¨¦¨Ÿ¤¨¨¤§¨

mikqPd zWxtA FxiMfd(my)eil` fnxe , ¦§¦§¨¨©©§¨¦§¨©¥¨
FnA dpFW`xd dWxRAzFcr(i bk `xwie). ©¨¨¨¨¦¨§£

xMfPW iR lr s`e ,cinYd on o`M lgde§¥¥¨¦©¨¦§©©¦¤¦§©
dEvY dY`e zWxtA(gl hk zeny)Fxifgd §¨¨©§©¨§©¤¤¡¦

:zg` dWxtA xEcq lMd zFidl¦§©Ÿ¨§¨¨¨©©
é"Løåinil dxdf` dzid `id ,azM §©¦¨©¦¨§¨©§¨¨¦¥

.zFxFcl dEv o`ke mi`ENOd©¦¦§¨¦¨§
cinY zlFr" xn` mW iM ,oFkp Fpi`e§¥¨¦¨¨©©¨¦

:"mkizFxFcl§¥¤
ìòåmixaC o`M WCgzp WxcOd iR §©¦©¦§¨¦§©¥¨§¨¦

,miAxipAxw z`;mCd df ,,ingl ©¦¤¨§¨¦¤©¨©§¦
;oixEn` EN`,iX`l;dpFalE oivnw EN` ¥¥¦§¦©¥Ÿ§¦§¨
,igFgip gix;mipRd mgl ikifA EN` ¥©¦¦¥¨¦¥¤¤©¨¦

,ExnWY,xEnXd on `N` `iai `NW ¦§§¤Ÿ¨¦¤¨¦©¨
,ExnWYznExYn `N` `iai `NW ¦§§¤Ÿ¨¦¤¨¦§©
,dMWNd,ExnWYmIelE mipdM EdiW ©¦§¨¦§§¤§Ÿ£¦§¦¦

,eiAB lr oicnFr mil`xUie,ExnWY §¦§§¥¦§¦©©¨¦§§
oNdl xn`pe dxinW o`M xn`p¤¡©¨§¦¨§¤¡©§©¨
mini drAx` FxTan oNdN dn ,dxinW§¦¨©§©¨§©§©§¨¨¨¦
WxcOd lke ,'eke o`M s` FzhigW mcwŸ¤§¦¨©¨§¨©¦§¨

:ixtqA `zi`cM¦§¦¨§¦§¦
ìòåxn`ie cFr mdl fnxi zn`d KxC §©¤¤¨¡¤¦§Ÿ¨¤§Ÿ©

,iX`l ingl ipAxw z`,iX` lW ¤¨§¨¦©§¦§¦©¤¦©
ExnWYExdGzeil EdEaixwYWinWl ¦§§§¦¨£¤©§¦¦¦§¦

mdl Yxn`e ,FcrFnA,cFrdX`d df §£§¨©§¨¨¤¤¨¦¤
,'dl EaixwY xW`oAxTd didIW £¤©§¦©¤¦§¤©¨§¨

z`Hg zAXd itqEnA oi` .axwzn¦§¨¥¥§§¥©©¨©¨
zqpMW ipRn ,oitqEOd lM x`WM¦§¨¨©¨¦¦§¥¤§¤¤

lMde FbEf zA l`xUiliMUOde ,mFlW ¦§¨¥©§©Ÿ¨§©©§¦
:oiaï¦
ïëåxiMfd(fh weqta)oFW`xd WcgaE §¥¦§¦©Ÿ¤¨¦

gqR Wcgl mFi xUr drAx`A§©§¨¨¨¨©Ÿ¤¤©
eilr xidfdl ,gqRd oAxw EUrIW ,'dl©¤©£¨§©©¤©§©§¦¨¨
FA xSwe .zFSOd bg zFpAxw x`W mr¦§¨¨§¨©©©§¦¥
z` x`A xaMW ,calA FnW xiMfdl§©§¦§¦§¨¤§¨¥¥¤

:eihRWn lkkE eizTg lkM FpiCb dxez ¦§¨ªŸ¨§¨¦§¨¨

qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy
â ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr ,b jxk zegiy ihewl)

תמיד ג)עֹולה (כח, ִָָ
עֹולה, היה הּקרּבנֹות, ּכללּות את המסּמל הּתמיד, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָקרּבן

לה'". "ּכליל ִֶַָׁשהּוא
מּלׁשֹון  ('קרּבן' אמּתית לדבקּות להּגיע רצֹונ אם :ל ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָלֹומר
ׁשּלא  - לה'" "ּכליל עבֹודת את לעבד עלי ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ'קרּוב'),

ּפרס. לקּבל ְְְֵַַָָעל־מנת

מחלט  לבּטּול רֹומז לה'", "ּכליל ׁשהיה עֹולה, ְְְִִֵֶַַָָָָָָֻקרּבן
ּתמידי, הּוא זה ׁשּבּטּול מֹורה תמיד" ו"עֹולה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָלהקּב"ה;

הּיֹום. ּכל ְֶֶַָּבמׁש
מחלט  ּבּטּול מבּטאים הּיֹום, ּבראׁשית מּיד האדם: ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻּובעבֹודת
את  מטּביע זה ּובּטּול אני", "מֹודה אמירת על־ידי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלהקּב"ה

הּיֹום. ּכל על ַַָָחֹותמֹו

(ã)éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçà Nákä-úà¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaøòä ïéa äNòz©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

i"yx£„Á‡ N·k‰Œ˙‡∑ נאמר ׁשּכבר אףֿעלּֿפי ∆«∆∆∆»ְֱִֶֶַַַָ
ּתצּוה" "ואּתה כט)ּבפרׁשת אׁשרּֿתעׂשה (שמות "וזה : ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָ

צּוה  וכאן הּמּלּואים, לימי אזהרה היתה היא ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָוגֹו'"
.לדֹורֹות  ְ

â ycew zegiyn zecewp ã(941 'nr b zegiy ihewl)

א  הּכבׂש בּבקראת ּתעׂשה ד)חד (כח, ֲֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּבהתמסרּות  היינּו ּב'קרּבן', היֹום את להתחיל חיב ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָיהּודי
ּתמידית  הׁשּפעה לֹו יׁש - 'ּתמיד' הּקרּבן נהיה ואז ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָלהקּב"ה.
דמֹו מקריבים היּו הקרּבן הבאת עם ּכּולֹו. היֹום ּכל ְְִִִַַַַַַָָָָָָעל

החלטה  היא היֹום ׁשל הראׁשֹון הצעד המזּבח. על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוחלּבֹו
רק  ('דם') וההתלהבּות החמימּות את להפנֹות ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָחזקה
ּתענּוגֹו יהיה ּבהם ורק ׁשּבקדּוׁשה, לדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָל'מזּבח',

ֵֶ('חלב').

(ä)ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä úéøéNòå©«£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤
:ïéää úòéáø úéúk̈¦−§¦¦¬©¦«

i"yx£‰ÁÓÏ ˙ÏÒ∑ נסכים מנחת. …∆¿ƒ¿»ְְִִַָ

(å)äMà ççéð çéøì éðéñ øäa äéNòä ãéîz úìòŸ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£ÈÈÒ ¯‰a ‰ÈNÚ‰∑ ּבימי ּכאֹותן ׁשּנעׂשּו »¬À»¿«ƒ«ְֲִֵֶַָ
עֹולת  הּקיׁש סיני, ּבהר העׂשּויה אחר: ּדבר ְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּמּלּואים.
לפני  ׁשּנתקרבה אֹותּה סיני, הר לעֹולת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּתמיד

ּבּה ׁשּכתּוב כד)מּתןּֿתֹורה מלּמד (שמות ּבאּגנת", "וּיׂשם : ְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכלי  .ׁשּטעּונה ְְִֶָ

â ycew zegiyn zecewp ã(234 'nr e jxk zegiy ihewl)

סיני ּבהר העׂשּויה ּתמיד ו)עֹולת (כח, ְֲִִַַַָָָ
המילּואים ּבימי ׁשנעׂשּו ׁשהיה .(רש"י)ּכאֹותן הּתמיד, קרּבן ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבהתמסרּות  להיֹות מסּוגל יהּודי ׁשּכל לּכ רֹומז לה', ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכליל
לעבֹודה  והסיּוע ּכח והנתינת להקּב"ה. ּתמידית ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֹוהתּבטלּות

הּביטּול  ּכח את המעֹורר הּוא ׁשהּוא רּבינּו, ממׁשה ּבאה ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹזּו
ּבימי  המילּואים: לימי ּתמיד עֹולת ּבין הקׁשר זהּו ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבנׁשמה.
התחיל  ׁשהּוא ּובכ ּבכהּונה, רּבינּו מׁשה ׁשימׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהמילּואים

ויהּודי. יהּודי לּכל הצינֹור' את 'ּפתח הּתמיד ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָּבהקרבת

(æ)Cqä Lãwa ãçàä Nákì ïéää úòéáø Bkñðå§¦§Æ§¦¦´©¦½©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²
:ýåýéì øëL Cñð¤¬¤¥−̈©«Ÿ̈«

i"yx£BkÒÂ∑ יין.Cq‰ L„wa∑(ספרי) הּמזּבח ÎL¯.יתנּסכּועל CÒ∑(צו מּגּתֹו(ב"ב ליין ּפרט המׁשּכר, .יין ¿ƒ¿ִַ«…∆«≈ְְְִִֵַַַַ∆∆≈»ְְְִִִִֵַַַַָ

‡n¯‡ד  ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

zÏÒ‡ה  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯NÚ ÔÓ „ÁÂ¿«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿»
˙eÚ·¯ ‡LÈ˙k ÁLÓa ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«¿

:‡È‰ƒ»

„ÈÈÒו  ‡¯eËa ‡„È·Ú˙‡„ ‡¯È„z ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¬ƒ»¿»¿ƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

L„e˜a‡ז  „Á ‡¯n‡Ï ‡È‰ ˙eÚ·¯ dkÒÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»«¿¿»
:ÈÈ Ì„˜ ˜ÈzÚ ¯ÓÁc Ceq Cq˙Èƒ¿««ƒ«¬««ƒ√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(f).ïéé .Bkñðå.KQd WcTAgAfOd lr §¦§©¦©Ÿ¤©¥©©¦§¥©
.EkQpzi,xkW KqphxR ,xMWnd oii ¦§©§¤¤¥¨©¦©§©¥§©

,oFkp Fpi`e .i"Wx oFWl ,FYBn oiil§©¦¦¦¨©¦§¥¨

Exn` xaMW(.fv a"a)`iai `l FYBn oii ¤§¨¨§©¦¦¦Ÿ¨¦
hrnzn Fpi` dPde ,xWM `iad m`e§¦¥¦¨¥§¦¥¥¦§©¥
opAxCn dlrn `N` ,aEzMd on¦©¨¤¨©£¤¦§©¨¨

z` `ivFdl "xkW" la` .dNgYkl§©§¦¨£¨¥¨§¦¤
Kke ,caricA ENt` lEqR `EdW bEfOd©¨¤¨£¦§¦£©§¨

ixtqA Wxcp `Ed(bl bk qgpt)Exn` mWe . ¦§¨§¦§¦§¨¨§



qgpitצ zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy

(ç)úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
:ýåýéì ççéð çéø äMà äNòz Bkñðëe ø÷aä©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯∑ רצֹוני ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני, רּוח .נחת ≈«ƒ…«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

(è)éðLe íîéîz äðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈§¦¦®§¥´
:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«

(é):dkñðå ãéîzä úìò-ìò BzaLa úaL úìòŸ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«

i"yx£BzaLa ˙aL ˙ÏÚ∑ ּבׁשּבת זֹו ׁשּבת עֹולת ולא …«««¿««ְְַַַָָֹ
יקריב אחרת  אני ׁשֹומע זֹו, ּבׁשּבת הקריב ׁשּלא הרי ; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

מּגיד, "ּבׁשּבּתֹו", לֹומר: ּתלמּוד הּבאה? לּׁשּבת ְְְִִַַַַַַַַַָָָׁשּתים
קרּבנֹו ּבטל - יֹומֹו עבר ‰ÈÓz„.ׁשאם ˙ÏÚŒÏÚ∑ ְִֵֶַָָָָ«…««»ƒ

עֹולת (ספרי) ׁשל ּכבׂשים ׁשני אֹותן לבד מּוספין, ְְְִִֵֵֶַַָָָאּלּו
ק  ׁשאין ּומּגיד, ׁשני הּתמיד; ּבין אּלא הּתמידין,רבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

לתלמּוד  הּתמיד" "עלֿעֹולת נאמר הּמּוספין ּבכל ְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָוכן
.זה  ֶ

(àé)íéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸
äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈

:íîéîz§¦¦«

(áé)ìLeøtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò äL §¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈
ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò éðLe ãçàä̈«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤

:ãçàä ìéàì̈©−¦¨«¤¨«
i"yx£ÌÈ¯NÚ ‰LÏLe∑ ּבפרׁשת קצּובין הן ׁשּכן ּפר, נסּכי  .נסכים ּכמׁשּפט ¿…»∆¿…ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

(âé)Nákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOò ïøOòå§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤
:ýåýéì äMà ççéð çéø äìò ãçàä̈«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

(ãé)ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää éöç íäékñðå§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´
Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää úòéáøe ìéàì̈©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´ŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ

:äðMä éLãçì BLãça§¨§½§¨§¥−©¨¨«
i"yx£BL„Áa L„Á ˙ÏÚ ˙‡Ê∑ ּתׁשלּומין לֹו אין וׁשּוב קרּבנֹו, ּבטל יֹומֹו עבר .ׁשאם ……«…∆¿»¿ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

iLÓL‡ח  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯n‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
Ôa¯˜ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿≈«¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

L‡ט  Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ‡˙aLc ‡ÓBÈ·e¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
‡˙ÁÓ„ ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e ÔÈÓÏL«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒÀ¿»¿ƒ¿»»

:dkÒÂ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÏÚ˙‡י  ÏÚ ‡zaLa „·Ú˙˙c ‡˙aL ˙ÏÚ¬««¿»¿ƒ¿¬≈¿««»«¬»»
:dkÒÂ ‡¯È„¿̇ƒ»¿ƒ¿«

ÈÈיא  Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜z ÔBÎÈÁ¯È ÈLÈ¯·e¿≈≈«¿≈¿»¿¬»»√»¿»
Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿««ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L ‡L¿»«¿»«¿ƒ

ÏÈÙc‡יב  ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ‡˙Ï˙e¿»»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e „Á ‡¯B˙Ï ÁLÓ·ƒ¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒÀ¿»

:„Á ‡¯Î„Ï ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»

ÏÈÙc‡יג  ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ‡B¯NÚ ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»À¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ „Á ‡¯n‡Ï ÁLÓ·ƒ¿«¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»

B˙Ï¯‡יד  È‰È ‡È‰ ˙ebÏt ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈¿»
‡¯n‡Ï ‡È‰ ˙eÚ·¯Â ‡¯Î„Ï ‡È‰ ˙ezÏ˙Â¿«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ôk d˙e˙cÁ˙‡a ‡Á¯È LÈ¯ ˙ÏÚ ‡c ‡¯ÓÁ«¿»»¬«≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈

:‡zL ÈÁ¯È ÈLÈ¯ ÏÎÏ¿»≈≈«¿≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,KQd WcTAWcTaE WcTA EkQpzIW ©Ÿ¤©¥¤¦§©§©Ÿ¤©Ÿ¤
:ErlAig dxez ¦¨§
(ciÎai)iW`xaE cinzA aEzMd xiMfd¦§¦©¨§¨¦§¨¥

dgpnA zlQd xErW mkiWcg̈§¥¤¦©Ÿ¤§¦§¨
bgaE zAWA la` ,mikqpA oiId xErWe§¦©©¦¦§¨¦£¨§©¨§©
mFiaE dpXd W`xaE zFrEaWaE zFSOd©©§¨§Ÿ©¨¨§

,zFMQd bg lW oFW`xaE mixERMd©¦¦¨¦¤©©ª
xErW xiMfd `le dgpOd xErW xiMfd¦§¦¦©¦§¨§Ÿ¦§¦¦
iR lr s` iM ,dfA mrHde .mikqPd©§¨¦§©©©¨¤¦©©¦

mikqPd zWxtA dESW(eh lirl)ixErWA ¤¦¨§¨¨©©§¨¦§¦¥
miUaMle li`le xRl mikqPde dgpOd©¦§¨§©§¨¦©¨§¨©¦§©§¨¦

micrFnaE zFacpE mixcpA(b weqt my), ¦§¨¦§¨§£¦

xnrd Uakl dlEtM dgpn Epivn`xwie) ¨¦¦§¨§¨§¤¤¨Ÿ¤
(bi bkipW miYW zxvrd mFiaE ,§¨£¤¤§©¦§¥

ung mipFxUr(fi weqt my)oAxwA oke , ¤§¦¨¥§¥§¨§©
dcFYd(bi ai f my)KklE ,dgpn mde , ©¨§¥¦§¨§¨

zFcrFOd lkA Wxtl aEzMd Kxvdª§©©¨§¨¥§¨©£
xW`M dgpOd mdA dPYWY `NW¤Ÿ¦§©¤¨¤©¦§¨©£¤



צי qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy

(ç)úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
:ýåýéì ççéð çéø äMà äNòz Bkñðëe ø÷aä©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯∑ רצֹוני ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני, רּוח .נחת ≈«ƒ…«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

(è)éðLe íîéîz äðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈§¦¦®§¥´
:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«

(é):dkñðå ãéîzä úìò-ìò BzaLa úaL úìòŸ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«

i"yx£BzaLa ˙aL ˙ÏÚ∑ ּבׁשּבת זֹו ׁשּבת עֹולת ולא …«««¿««ְְַַַָָֹ
יקריב אחרת  אני ׁשֹומע זֹו, ּבׁשּבת הקריב ׁשּלא הרי ; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

מּגיד, "ּבׁשּבּתֹו", לֹומר: ּתלמּוד הּבאה? לּׁשּבת ְְְִִַַַַַַַַַָָָׁשּתים
קרּבנֹו ּבטל - יֹומֹו עבר ‰ÈÓz„.ׁשאם ˙ÏÚŒÏÚ∑ ְִֵֶַָָָָ«…««»ƒ

עֹולת (ספרי) ׁשל ּכבׂשים ׁשני אֹותן לבד מּוספין, ְְְִִֵֵֶַַָָָאּלּו
ק  ׁשאין ּומּגיד, ׁשני הּתמיד; ּבין אּלא הּתמידין,רבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

לתלמּוד  הּתמיד" "עלֿעֹולת נאמר הּמּוספין ּבכל ְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָוכן
.זה  ֶ

(àé)íéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸
äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈

:íîéîz§¦¦«

(áé)ìLeøtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò äL §¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈
ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò éðLe ãçàä̈«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤

:ãçàä ìéàì̈©−¦¨«¤¨«
i"yx£ÌÈ¯NÚ ‰LÏLe∑ ּבפרׁשת קצּובין הן ׁשּכן ּפר, נסּכי  .נסכים ּכמׁשּפט ¿…»∆¿…ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

(âé)Nákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOò ïøOòå§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤
:ýåýéì äMà ççéð çéø äìò ãçàä̈«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

(ãé)ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää éöç íäékñðå§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´
Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää úòéáøe ìéàì̈©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´ŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ

:äðMä éLãçì BLãça§¨§½§¨§¥−©¨¨«
i"yx£BL„Áa L„Á ˙ÏÚ ˙‡Ê∑ ּתׁשלּומין לֹו אין וׁשּוב קרּבנֹו, ּבטל יֹומֹו עבר .ׁשאם ……«…∆¿»¿ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

iLÓL‡ח  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯n‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
Ôa¯˜ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿≈«¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

L‡ט  Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ‡˙aLc ‡ÓBÈ·e¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
‡˙ÁÓ„ ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e ÔÈÓÏL«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒÀ¿»¿ƒ¿»»

:dkÒÂ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÏÚ˙‡י  ÏÚ ‡zaLa „·Ú˙˙c ‡˙aL ˙ÏÚ¬««¿»¿ƒ¿¬≈¿««»«¬»»
:dkÒÂ ‡¯È„¿̇ƒ»¿ƒ¿«

ÈÈיא  Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜z ÔBÎÈÁ¯È ÈLÈ¯·e¿≈≈«¿≈¿»¿¬»»√»¿»
Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿««ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L ‡L¿»«¿»«¿ƒ

ÏÈÙc‡יב  ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ‡˙Ï˙e¿»»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e „Á ‡¯B˙Ï ÁLÓ·ƒ¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒÀ¿»

:„Á ‡¯Î„Ï ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»

ÏÈÙc‡יג  ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ‡B¯NÚ ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»À¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ „Á ‡¯n‡Ï ÁLÓ·ƒ¿«¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»

B˙Ï¯‡יד  È‰È ‡È‰ ˙ebÏt ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈¿»
‡¯n‡Ï ‡È‰ ˙eÚ·¯Â ‡¯Î„Ï ‡È‰ ˙ezÏ˙Â¿«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ôk d˙e˙cÁ˙‡a ‡Á¯È LÈ¯ ˙ÏÚ ‡c ‡¯ÓÁ«¿»»¬«≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈

:‡zL ÈÁ¯È ÈLÈ¯ ÏÎÏ¿»≈≈«¿≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,KQd WcTAWcTaE WcTA EkQpzIW ©Ÿ¤©¥¤¦§©§©Ÿ¤©Ÿ¤
:ErlAig dxez ¦¨§
(ciÎai)iW`xaE cinzA aEzMd xiMfd¦§¦©¨§¨¦§¨¥

dgpnA zlQd xErW mkiWcg̈§¥¤¦©Ÿ¤§¦§¨
bgaE zAWA la` ,mikqpA oiId xErWe§¦©©¦¦§¨¦£¨§©¨§©
mFiaE dpXd W`xaE zFrEaWaE zFSOd©©§¨§Ÿ©¨¨§

,zFMQd bg lW oFW`xaE mixERMd©¦¦¨¦¤©©ª
xErW xiMfd `le dgpOd xErW xiMfd¦§¦¦©¦§¨§Ÿ¦§¦¦
iR lr s` iM ,dfA mrHde .mikqPd©§¨¦§©©©¨¤¦©©¦

mikqPd zWxtA dESW(eh lirl)ixErWA ¤¦¨§¨¨©©§¨¦§¦¥
miUaMle li`le xRl mikqPde dgpOd©¦§¨§©§¨¦©¨§¨©¦§©§¨¦

micrFnaE zFacpE mixcpA(b weqt my), ¦§¨¦§¨§£¦

xnrd Uakl dlEtM dgpn Epivn`xwie) ¨¦¦§¨§¨§¤¤¨Ÿ¤
(bi bkipW miYW zxvrd mFiaE ,§¨£¤¤§©¦§¥

ung mipFxUr(fi weqt my)oAxwA oke , ¤§¦¨¥§¥§¨§©
dcFYd(bi ai f my)KklE ,dgpn mde , ©¨§¥¦§¨§¨

zFcrFOd lkA Wxtl aEzMd Kxvdª§©©¨§¨¥§¨©£
xW`M dgpOd mdA dPYWY `NW¤Ÿ¦§©¤¨¤©¦§¨©£¤

qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

(åè)úìò-ìò ýåýéì úàhçì ãçà íéfò øéòNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
ñ :Bkñðå äNòé ãéîzä©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£'B‚Â ÌÈfÚ ¯ÈÚNe∑ ּבאין הּמּוספין ׂשעירי ּכל ¿ƒƒƒ¿ְִִִֵַָָָ
וק  מקּדׁש טמאת על ׁשּמפרׁשדׁשיו לכּפר ּכמֹו הּכל , ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻ

ׁשבּועֹות ט)ּבמּסכת ראׁשֿחדׁש,(דף ׂשעיר ונׁשּתּנה . ְְְְְִִֶֶֶַַָֹֹ
ׁשאין  על ׁשּמכּפר ללּמד ּתלמּודֹו "לה'", ּבֹו ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַׁשּנאמר

ידיעה  ּבחטא ּבֹו מּכיר ׁשאין ּבּסֹוף, ולא ּבתחּלה לא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

הּׂשעירין  ּוׁשאר ּבלבד, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא למדין אּלא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבאּגדה  ּומדרׁשֹו ס)מּמּנּו. הּקדֹוׁשּֿברּוֿ(חולין אמר : ְִִֶַַַָָָָָָָ

הּירח  את ׁשּמעטּתי על עלי ּכּפרה הביאּו .הּוא: ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
‰NÚÈ „ÈÓz‰ ˙ÏÚŒÏÚ∑ הּקרּבן ∑BkÒÂ.הּזה ּכל «…««»ƒ≈»∆ְֶַַָָָ¿ƒ¿

הּׂשעיר  על מּוסב "ונסּכֹו" לחּטאת אין נסכים ׁשאין ,. ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ß fenz f"h iyiy mei ß

(æè)Lãçì íBé øNò äòaøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:ýåýéì çñt¤−©©«Ÿ̈«

(æé)íéîé úòáL âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−¨®¦§©´¨¦½
:ìëàé úBvî©−¥«¨¥«

(çé)äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−
:eNòú àì¬Ÿ©«£«

i"yx£‰„·Ú ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ אסּורה - מֹועד ׁשל ּבחּלֹו הּמּתרת האבד ּדבר ּכגֹון: לכם, הּצריכה מלאכה אפּלּו »¿∆∆¬…»ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ
טֹוב' .ּב'יֹום ְ

(èé)ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà ízáø÷äå§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
íîéîz äðL éða íéNáë äòáLå ãçà ìéàå íéðL§©−¦§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈§¦¦−

:íëì eéäé¦«§¬¨¤«
i"yx£ÌÈ¯t∑ׁשּנאמר אברהם, יח)ּכנגד "ואלֿ(בראשית : »ƒְְְֱֶֶֶֶֶַַָָ

אברהם" רץ יצחק ∑‡ÌÈÏÈ.הּבקר ׁשל אילֹו .ּכנגד ְַַָָָָָ≈ƒְְִֵֶֶֶָ
ÌÈN·k∑יעקב ל)ּכנגד יעקב".(שם הפריד "והּכׂשבים : ¿»ƒְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹֹ

זאת  ראיתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל .ּביסֹודֹו ְִִִִֶֶַַַָָֹֹ

(ë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹
:eNòz ìéàì íéðøNò éðLe øtì©À̈§¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦©«£«

ÏÚטו  ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»√»¿»«
:dkÒÂ „·Ú˙È ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

ÓBÈ‡טז  ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È·e¿«¿»«¿»»¿«¿«««¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ¿»√»¿»

bÁ‡יז  ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
:ÏÎ‡˙È ¯ÈËt ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ«ƒƒ¿¬≈

È·Ú„˙יח  Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

Èaיט  ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»¬»»√»¿»ƒ¿≈
‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÂ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙≈¿≈¿««¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡כ  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:Ôe„aÚz«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EPYWp `l mikqPd la` .EN`A ziPYWp¦§©¥§¥£¨©§¨¦Ÿ¦§©
dNgYA mzF` xiMfd Kkitl ,mlFrl§¨§¦¨¦§¦¨©§¦¨
,zAXA ok ixg` mxiMfd `le ,cinYA©¨¦§Ÿ¦§¦¨©£¥¥©©¨
mB xiMfdl Wcg W`xA mxiMfde xfge§¨©§¦§¦¨§ŸŸ¤§©§¦©
Kxvd `l KM xg`e ,mili`de xRd iMqp¦§¥©¨§¨¥¦§©©¨Ÿª§©
oFW`xd mFIA xiMfde .llM mxiMfdl§©§¦¨§¨§¦§¦©¨¦

dgpOd xErW zFMq lW(ci hk oldl)`le , ¤ª¦©¦§¨§Ÿ
`N` bgd FzF`A xiMfdl cFr Kxvdª§©§©§¦§©©¤¨

,"mhRWnM mxRqnA mdiMqpe mzgpn"¦§¨¨§¦§¥¤§¦§¨¨§¦§¨¨
oFW`xd mFIA mhRWnM xnFlM§©§¦§¨¨©¨¦

:xMfPdeh dxez ©¦§¨
(k)mrheìL.øtì íéðøNò äLlkl §©©§¨¤§Ÿ¦©¨§¨

xRl mipxUr dWlW oke ,mdn xR©¥¤§¥§¨¤§Ÿ¦©¨
cg`d(gk weqt).mdn cg`d lkl , ¨¤¨§¨¨¤¨¥¤

"cg`d UaMl"e(`k weqt)eilr cOli §©¤¤¨¤¨§©¥¨¨
Fxn`A,"oFxVr oFxVr"Wxti cFre §¨§¦¨¦¨§§¨¥

"xRl" df oke ,"miUaMd zraWl"§¦§©©§¨¦§¥¤©¨
xSwi mrR la` .mixRd ipWl ,cg`d̈¤¨¦§¥©¨¦£¨©©§©¥
`NW rEciA iM ,oaEOd xacA aEzMd©¨§¨¨©¨¦§¨©¤Ÿ
`le cg`d xRl mipxUr dWlW Eidi¦§§¨¤§Ÿ¦©¨¨¤¨§Ÿ
odW miUaMA Wxtie ,mElM ipXl didi¦§¤©¥¦§¦¨¥©§¨¦¤¥
zFMqaE ,mixRA oMW lke oiAxn§ª¦§¨¤¥©¨¦§ª
dWlWl" odA Wxti ,oiAxn mixRdW¤©¨¦§ª¦§¨¥¨¤¦§¨

"mixR xUr(ci hk oldl):`k dxez ¨¨¨¦



qgpitצב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

(àë)ì ãçàä Nákì äNòz ïBøOò ïBøOòúòáL ¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−
:íéNákä©§¨¦«

(áë):íëéìò øtëì ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®§©¥−£¥¤«

(âë)eNòz ãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´©¨¦®©«£−
:älà-úà¤¥«¤

(ãë)äMà íçì íéîé úòáL íBiì eNòz älàk̈¥¹¤©«£³©Æ¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬
:Bkñðå äNòé ãéîzä úìBò-ìò ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£ÌBiÏ eNÚz ‰l‡k∑ החג ּכפרי והֹולכין ּפֹוחתין יהיּו .ׁשּלא  »≈∆«¬«ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ

(äë)-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä íBiáe©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨
ñ :eNòú àì äãáò úëàìî§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

(åë)ýåýéì äLãç äçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³£¨¨Æ©«Ÿ̈½
úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤

:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
i"yx£ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e∑ ראׁשֹונים ׁשהם הּלחם, ׁשּתי ׁשם על חּטים", קציר "ּבּכּורי קרּוי הּׁשבּועֹות למנחת חג ¿«ƒƒְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

החדׁש מן הּבאה .חּטים ִִִֶַָָָָ

(æë)íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò ízáø÷äå§¦§©§¤̧¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
:äðL éða íéNáë äòáL ãçà ìéà íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨²§©−¦©´¦¤¨®¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«

(çë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL ãçàä øtì©¨´¨«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(èë)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ì):íëéìò øtëì ãçà íéfò øéòN§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−£¥¤«

(àì)íîéîz eNòz Búçðîe ãéîzä úìò ãálî¦§©ºŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®§¦¦¬
ô :íäékñðå íëì-eéäé¦«§¨¤−§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒÂ ÌÎÏŒeÈ‰È ÌÓÈÓz∑יהיּו הּנסכים רּבֹותינּואף למדּו פז)ּתמימים; ׁשהעלה (מנחות ׁשהּיין מּכאן, ¿ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לנסכים  ּפסּול - .קמחין ְְִִִָָָ

Ôkכא  „Á ‡¯n‡Ï „aÚz ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»«¿≈¿ƒ¿»«≈
:ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÏ¿«¿»ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:כב  ‡¯tÎÏ „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»«¿«»»¬≈

È„z¯‡כג  ˙ÏÚ ‡È‰c ‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»¿ƒ¬«¿ƒ»
:ÔÈl‡ ˙È Ôe„aÚz«¿¿»ƒ≈

ÌÁÏכד  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡ÓBÈÏ Ôe„aÚz ÔÈl‡k»ƒ≈«¿¿¿»«¿»ƒ¿≈
‡˙ÏÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»«¬»»

:dkÒÂ „·Ú˙È ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

ÔBÎÏכה  È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÁÓ˙‡כו  ÔBÎÈ·B¯˜a ‡i¯ek·„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«»¿»≈ƒ¿¬»
È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ÔBÎÈ˙¯ˆÚa ÈÈ Ì„˜ ‡z„Á¬«»√»¿»¿«¿»≈¿»««ƒ¿≈

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ¿»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÈÈכז  Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿«««¿»ƒ¿ƒ

:‡L Èa¿≈¿»

Ïz˙‡כח  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z „Á ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:„Á»

Ú·LÏ‡כט  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:ל  ‡¯tÎÏ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»¬≈

Ôe„aÚzלא  d˙ÁÓe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»≈«¿¿
:ÔB‰ÈkÒÂ ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈



צג qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

(àë)ì ãçàä Nákì äNòz ïBøOò ïBøOòúòáL ¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−
:íéNákä©§¨¦«

(áë):íëéìò øtëì ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®§©¥−£¥¤«

(âë)eNòz ãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´©¨¦®©«£−
:älà-úà¤¥«¤

(ãë)äMà íçì íéîé úòáL íBiì eNòz älàk̈¥¹¤©«£³©Æ¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬
:Bkñðå äNòé ãéîzä úìBò-ìò ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£ÌBiÏ eNÚz ‰l‡k∑ החג ּכפרי והֹולכין ּפֹוחתין יהיּו .ׁשּלא  »≈∆«¬«ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ

(äë)-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä íBiáe©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨
ñ :eNòú àì äãáò úëàìî§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

(åë)ýåýéì äLãç äçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³£¨¨Æ©«Ÿ̈½
úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤

:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
i"yx£ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e∑ ראׁשֹונים ׁשהם הּלחם, ׁשּתי ׁשם על חּטים", קציר "ּבּכּורי קרּוי הּׁשבּועֹות למנחת חג ¿«ƒƒְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

החדׁש מן הּבאה .חּטים ִִִֶַָָָָ

(æë)íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò ízáø÷äå§¦§©§¤̧¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
:äðL éða íéNáë äòáL ãçà ìéà íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨²§©−¦©´¦¤¨®¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«

(çë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL ãçàä øtì©¨´¨«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(èë)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ì):íëéìò øtëì ãçà íéfò øéòN§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−£¥¤«

(àì)íîéîz eNòz Búçðîe ãéîzä úìò ãálî¦§©ºŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®§¦¦¬
ô :íäékñðå íëì-eéäé¦«§¨¤−§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒÂ ÌÎÏŒeÈ‰È ÌÓÈÓz∑יהיּו הּנסכים רּבֹותינּואף למדּו פז)ּתמימים; ׁשהעלה (מנחות ׁשהּיין מּכאן, ¿ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לנסכים  ּפסּול - .קמחין ְְִִִָָָ

Ôkכא  „Á ‡¯n‡Ï „aÚz ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»«¿≈¿ƒ¿»«≈
:ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÏ¿«¿»ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:כב  ‡¯tÎÏ „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»«¿«»»¬≈

È„z¯‡כג  ˙ÏÚ ‡È‰c ‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»¿ƒ¬«¿ƒ»
:ÔÈl‡ ˙È Ôe„aÚz«¿¿»ƒ≈

ÌÁÏכד  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡ÓBÈÏ Ôe„aÚz ÔÈl‡k»ƒ≈«¿¿¿»«¿»ƒ¿≈
‡˙ÏÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»«¬»»

:dkÒÂ „·Ú˙È ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

ÔBÎÏכה  È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÁÓ˙‡כו  ÔBÎÈ·B¯˜a ‡i¯ek·„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«»¿»≈ƒ¿¬»
È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ÔBÎÈ˙¯ˆÚa ÈÈ Ì„˜ ‡z„Á¬«»√»¿»¿«¿»≈¿»««ƒ¿≈

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ¿»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÈÈכז  Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿«««¿»ƒ¿ƒ

:‡L Èa¿≈¿»

Ïz˙‡כח  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z „Á ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:„Á»

Ú·LÏ‡כט  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:ל  ‡¯tÎÏ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»¬≈

Ôe„aÚzלא  d˙ÁÓe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»≈«¿¿
:ÔB‰ÈkÒÂ ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

èë(à)Lã÷-àø÷î Lãçì ãçàa éòéáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨¸Ÿ¤Æ
äòeøz íBé eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®¬§−̈

:íëì äéäé¦«§¤¬¨¤«

(á)ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð çéøì äìò íúéNòå©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

(â)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ìéàì íéðøNò éðL øtì©½̈§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦

(ã)ì ãçàä Nákì ãçà ïBøOòå:íéNákä úòáL §¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ä):íëéìò øtëì úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®§©¥−£¥¤«

(å)ãéîzä úìòå dúçðîe Lãçä úìò ãálî¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈§Ÿ©³©¨¦Æ
äMà ççéð çéøì íètLîk íäékñðå dúçðîe¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨¨®§¥´©¦½Ÿ©¦¤−

ñ :ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£L„Á‰ ˙ÏÚ „·lÓ∑ הּׁשנה ראׁש ּביֹום ׁשהּוא חדׁש, ראׁש .מּוספי ƒ¿«…««…∆ְְֵֶֶַָָֹֹֹ

(æ)äéäé Lã÷-àø÷î äfä éòéáMä Lãçì øBNòáe¤«¨Á©¸Ÿ¤©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
:eNòú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà íúépòå íëì̈¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

(ç)ø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²
íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−

:íëì eéäé¦«§¬¨¤«

Ú¯ÚÓא  ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯È·e¿«¿»¿ƒ»»¿«¿«¿»¿»«
‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿«»

:ÔBÎÏ È‰È ‡·aÈ ÌBÈ Ôe„aÚ«̇¿¿«»»¿≈¿

ÈÈב  Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ

Ïz˙‡ג  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡ÔÈ¯n:ד  ‡Ú·LÏ „Á ‡¯n‡Ï „Á ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿«¿»ƒ¿ƒ

tÎÏ¯‡ה  ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»¿«»»
:ÔBÎÈÏÚ¬≈

È„z¯‡ו  ˙ÏÚÂ d˙ÁÓe ‡Á¯È ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»ƒ¿»««¬«¿ƒ»
‡Ïa˜˙‡Ï ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

Ú¯ÚÓז  ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚ·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈¿»«
Ïk ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚ˙e ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿¿«»«¿»≈»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡z„È·Úƒƒ¿»»«¿¿

·¯ÂÚ‡ח  ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(e)iriaXd Wcgl cg`A xiMfdcaNn ¦§¦§¤¨©Ÿ¤©§¦¦¦§©
,DzgpnE Wcgd zlrxiMfd `le Ÿ©©Ÿ¤¦§¨¨§Ÿ¦§¦

xiMfd mixERMd mFiaE .Wcgd z`Hg©©©Ÿ¤§©¦¦¦§¦
(`i weqta),mixERMd z`Hg caNn`le ¦§©©©©¦¦§Ÿ

mFiA iM ,mrHde .mixERMd zlFr xiMfd¦§¦©©¦¦§©©©¦§
o`kA dESW dlFrdW rEciA mixERMd©¦¦§¨©¤¨¨¤¦¨§¨
cg` mFiA iM ,mW dESW dlFrd caNn¦§©¨¨¤¦¨¨¦§¤¨

i`e EEhvpmW iM ,mieW mp(d fh `xwie)`l ¦§©§¥¨¨¦¦¨Ÿ
dlFrl cg` li` `N` l`xUi EEhvp¦§©¦§¨¥¤¨©¦¤¨§¨
draWe li`e xR dlFrl dEv o`kaE§¨¦¨§¨¨¨©¦§¦§¨
EN`W `Ed xExA xaC oM m` ,miUak§¨¦¦¥¨¨¨¤¥
z`Hgd la` ,mW mixMfPd lr oitqEn¨¦©©¦§¨¦¨£¨©©¨
zFrhl xWt` did o`ke o`M deW `EdW¤¨¤¨§¨¨¨¤§¨¦§
,mW xMfdW z`Hgd `EdW aWgle FA§©£Ÿ¤©©¨¤ª§©¨

KklE .zF`Hg ipW cg` mFiA oi` iM¦¥§¤¨§¥©¨§¨
FA WxtE FzF` xiMfdz`Hg caNn" ¦§¦¥¥¦§©©©

,"mixERMdz`Hg `Ed z`Hg FzF`W ©¦¦¤©¨©©
inipR z`Hgd xnFlM ,mixERMd©¦¦§©©©¨§¦¦
ipA zF`nHn WCwOd lr xRkn sxUPW¤¦§©§©¥©©¦§¨¦ª§§¥
dfe ,mz`Hg lkl mdirWRnE l`xUi¦§¨¥¦¦§¥¤§¨©Ÿ¨§¤
mi`Ad zF`Hg x`XM dpFvig z`Hg©¨¦¨¦§¨©¨©¨¦

:oitqEOd mr¦©¨¦
ïëåiM xnFl Kxvd `l mixEMAd mFiA §¥§©¦¦Ÿª§©©¦

xn`PX dn caNn o`kA dESX dn©¤¦¨§¨¦§©©¤¤¡©
cg` mFiAW oeiM ,zFcrFOd zWxtA FA§¨¨©©£¥¨¤§¤¨
.zFeW opi`e zFIWxRd iYW FA Exn`p¤¤§§¥©¨¨¦§¥¨¨
ipRn ,z`Hgd mB xiMfdl Kxvd `le§Ÿª§©§©§¦©©©¨¦§¥

mW WxRW(gi bk `xwie)lr mYaxwde ¤¥¥¨§¦§©§¤©

mixMfPd lMW `Ed xExA xaCW ,mgNd©¤¤¤¨¨¨¤¨©¦§¨¦
EN`e Fl daFge mgNd llbA oi`A mẄ¨¦¦§©©¤¤§¨§¥
Wcg W`xA la` .mdilr mitqEn¨¦£¥¤£¨§ŸŸ¤
xn`PW dOW rnWnA did ,iriaXd©§¦¦¨¨§©§©¤©¤¤¡©

(`i gk lirl)EaixwY mkiWcg iW`xaE§¨¥¨§¥¤©§¦
la` ,mNM miWcgd x`XA didi 'ebe¦§¤¦§¨©¢¨¦ª¨£¨
oAxTd FpAxw lM didi iriaXd WcgA©Ÿ¤©§¦¦¦§¤¨¨§¨©¨§¨
xnFl Kxvd oM lre ,FA WCgW dGd©¤¤¦¥§©¥ª§©©

.DzgpnE Wcgd zlFr caNnoeike ¦§©©©Ÿ¤¦§¨¨§¥¨
`AX dn lMW Epcnl xaM ,oM xiMfdW¤¦§¦¥§¨¨©§¤¨©¤¨
devn `id mkiWcg iW`xaE zWxtA§¨¨©§¨¥¨§¥¤¦¦§¨
Kxvd `le ,z`Hgd mbe miWcgd lkA§¨©¢¨¦§©©©¨§Ÿª§©
DzgpnE Wcgd zlFr caNn xnFl©¦§©©©Ÿ¤¦§¨¨

:Dz`Hgef dxez §©¨¨



qgpitצד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(è)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL øtì©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(é)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(àé)íéøtkä úàhç ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º©©³©¦ª¦Æ
ñ :íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå§Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ˙‡hÁ „·lÓ∑ ּבפנים הּנעׂשה ׂשעיר ƒ¿««««ƒÀƒְֲִִִַַָָ
חּטאת  הּוא ׁשּגם מֹות", ּב"אחרי ÏÚÂ˙.האמּור ְֲֵֶַַַָָָ¿…«

„ÈÓz‰∑ּתעׂשּו הּתמיד, עֹולת הּללּוּומּלבד .עֹולֹות «»ƒְֲִִַַַַַָָ
Ì‰ÈkÒÂ∑"ּתעׂשּו" ועל הּכתּובים הּמּוספין על מּוסב ¿ƒ¿≈∆ְְֲִִַַַַַָָ

צּוּוי  לׁשֹון ּתעׂשּו.והּוא ּומנחתּה, הּתמיד עֹולת מּלבד ְְְְֲִִִִַַַַָָָ

ּבכל  האמּורים "ונסּכיהם" ּכל וכן ונסּכיהם. אּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָאת
"ונסּכּה", ׁשּכל החג, קרּבנֹות מּׁשל חּוץ ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָהּמֹועדֹות,
הּתמיד  על מּוסּבים ׁשּבהם, "ּונסכיה" ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ"ונסּכיהם",
ּכתּובין  מּוספין ׁשל נסּכיהם ׁשהרי צּוּוי, לׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָואינן

ויֹום  יֹום ּבכל .לעצמן ְְְַָָָ

ß fenz f"i ycew zay ß

(áé)Lã÷-àø÷î éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À¦§¨¸Ÿ¤Æ
íúbçå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§©Ÿ¤¬

:íéîé úòáL ýåýéì âç©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«

(âé)íéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
ìL ø÷á-éðaäðL-éða íéNák íéðL íìéà øNò äL §¥«¨¨²§¨¬¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²

:eéäé íîéîz øNò äòaøà©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬¦«§«

(ãé)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹
ì ãçàä øtììLìéàì íéðøNò éðL íéøt øNò äL ©¨´¨«¤À̈¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦

ì ãçàä:íìéàä éðL ¨«¤½̈¦§¥−¨«¥¦«

(åè)øNò äòaøàì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOòå§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§©§¨¨¬¨−̈
:íéNák§¨¦«

(æè)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðî¦§¨−̈§¦§¨«

(æé)íìéà øNò íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák íéðL§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(çé)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

Ïz˙‡ט  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:„Á ‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

Ú·LÏ‡י  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

hÁÓ‡˙‡יא  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ««»»«≈«»»
:ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓe ‡¯È„z ˙ÏÚÂ ‡i¯etÎ„¿ƒ«»«¬«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÚÈ·L‡‰יב  ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»¿ƒ»»
‡ÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿»»
‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ÔebÁ˙e Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿««»√»¿»«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

ÂÚ¯a‡יג  Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»
ÔÈ¯Îc ¯NÚ ˙Ïz È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈≈¿«¬«ƒ¿ƒ
ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

:ÔB‰È¿

Ïz˙‡יד  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
ÔÈ¯Bz ¯NÚ ‡˙Ï˙Ï „Á ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»¬«ƒ
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯˙Ï „Á ‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ

Úa¯‡Ï˙טו  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿¿«
:ÔÈ¯n‡ ¯NÚ¬«ƒ¿ƒ

ÏÚÓ˙טז  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒÂ d˙ÁÓ ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

NÚ¯יז  È¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bz ‡È˙ ‡ÓBÈ·e¿»ƒ¿»»ƒ¿≈≈¿≈¬«
¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îcƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬«

:ÔÈÓÏL«¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïיח  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈



צה qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(è)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL øtì©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(é)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(àé)íéøtkä úàhç ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º©©³©¦ª¦Æ
ñ :íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå§Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ˙‡hÁ „·lÓ∑ ּבפנים הּנעׂשה ׂשעיר ƒ¿««««ƒÀƒְֲִִִַַָָ
חּטאת  הּוא ׁשּגם מֹות", ּב"אחרי ÏÚÂ˙.האמּור ְֲֵֶַַַָָָ¿…«

„ÈÓz‰∑ּתעׂשּו הּתמיד, עֹולת הּללּוּומּלבד .עֹולֹות «»ƒְֲִִַַַַַָָ
Ì‰ÈkÒÂ∑"ּתעׂשּו" ועל הּכתּובים הּמּוספין על מּוסב ¿ƒ¿≈∆ְְֲִִַַַַַָָ

צּוּוי  לׁשֹון ּתעׂשּו.והּוא ּומנחתּה, הּתמיד עֹולת מּלבד ְְְְֲִִִִַַַַָָָ

ּבכל  האמּורים "ונסּכיהם" ּכל וכן ונסּכיהם. אּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָאת
"ונסּכּה", ׁשּכל החג, קרּבנֹות מּׁשל חּוץ ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָהּמֹועדֹות,
הּתמיד  על מּוסּבים ׁשּבהם, "ּונסכיה" ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ"ונסּכיהם",
ּכתּובין  מּוספין ׁשל נסּכיהם ׁשהרי צּוּוי, לׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָואינן

ויֹום  יֹום ּבכל .לעצמן ְְְַָָָ

ß fenz f"i ycew zay ß

(áé)Lã÷-àø÷î éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À¦§¨¸Ÿ¤Æ
íúbçå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§©Ÿ¤¬

:íéîé úòáL ýåýéì âç©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«

(âé)íéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
ìL ø÷á-éðaäðL-éða íéNák íéðL íìéà øNò äL §¥«¨¨²§¨¬¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²

:eéäé íîéîz øNò äòaøà©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬¦«§«

(ãé)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹
ì ãçàä øtììLìéàì íéðøNò éðL íéøt øNò äL ©¨´¨«¤À̈¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦

ì ãçàä:íìéàä éðL ¨«¤½̈¦§¥−¨«¥¦«

(åè)øNò äòaøàì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOòå§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§©§¨¨¬¨−̈
:íéNák§¨¦«

(æè)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðî¦§¨−̈§¦§¨«

(æé)íìéà øNò íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák íéðL§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(çé)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

Ïz˙‡ט  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:„Á ‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

Ú·LÏ‡י  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

hÁÓ‡˙‡יא  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ««»»«≈«»»
:ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓe ‡¯È„z ˙ÏÚÂ ‡i¯etÎ„¿ƒ«»«¬«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÚÈ·L‡‰יב  ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»¿ƒ»»
‡ÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿»»
‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ÔebÁ˙e Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿««»√»¿»«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

ÂÚ¯a‡יג  Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»
ÔÈ¯Îc ¯NÚ ˙Ïz È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈≈¿«¬«ƒ¿ƒ
ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

:ÔB‰È¿

Ïz˙‡יד  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
ÔÈ¯Bz ¯NÚ ‡˙Ï˙Ï „Á ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»¬«ƒ
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯˙Ï „Á ‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ

Úa¯‡Ï˙טו  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿¿«
:ÔÈ¯n‡ ¯NÚ¬«ƒ¿ƒ

ÏÚÓ˙טז  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒÂ d˙ÁÓ ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

NÚ¯יז  È¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bz ‡È˙ ‡ÓBÈ·e¿»ƒ¿»»ƒ¿≈≈¿≈¬«
¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îcƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬«

:ÔÈÓÏL«¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïיח  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌÈ¯tÏ Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑(נז החג (סוכה ּפרי ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒֵֶָָ

ּגילּולים  עֹובדי אּמֹות ׁשבעים ּכנגד הם, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֻׁשבעים
ּובימי  להם, היא ּכליה סימן והֹולכים, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמתמעטים

הּיּסּורין  מן עליהם מגּנין היּו ∑ÌÈN·kÏÂ.הּמקּדׁש ְְֲִִִִִִֵֶַַָָ¿«¿»ƒ
ׁשּנקראּו יׂשראל נ)ּכנגד והם (ירמיה ּפזּורה", "ׂשה : ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָ

מהם  לכּלֹות ּוׁשמֹונה, ּתׁשעים ּומנינם ְְְְְִִִִֵֶַָָָקבּועים.

נאמר: ּבּׁשני ּתֹורה. ׁשּבמׁשנה קללֹות ּוׁשמֹונה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָּתׁשעים
הּלׁשֹון  ׁשּנה ולא הּיֹום, ּתמידי ׁשני על ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ"ונסּכיהם"
זכרֹונםֿלברכה  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו לדרׁש, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹאּלא

ע"ב) ק"ג ּבּׁשביעי (שבת ּונסכיה, - ּבּׁשּׁשי ונסּכיהם, - ּבּׁשני :ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
רמז  "מים", ּכאן הרי מ"ם, יֹו"ד מ"ם ֿ ּכמׁשּפטם -ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּבחג  הּתֹורה מן הּמים לנּסּו. ְִִִֶַַַָָ

(èé)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :íäékñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¥¤«

(ë)íéðL íìéà øNò-ézLò íéøt éLéìMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§¨®¦
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(àë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(áë)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(âë)íéNák íéðL íìéà äøNò íéøt éòéáøä íBiáe©¯¨«§¦¦²¨¦¬£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(ãë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(äë)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðî¦§¨−̈§¦§¨«

(åë)íéNák íéðL íìéà äòLz íéøt éLéîçä íBiáe©¯©«£¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(æë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(çë)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

ÏÚÓ˙יט  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓe ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÔÈ¯Îcכ  ¯NÚ „Á ÔÈ¯Bz ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¬«ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכא  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡כב  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯zכג  ÔÈ¯Îc ‡¯NÚ ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכד  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÏÚÓ˙כה  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒÂ d˙ÁÓ ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯zכו  ÔÈ¯Îc ÚLz ÔÈ¯Bz ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈ·e¿»¬ƒ»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכז  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡כח  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«



qgpitצו zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(èë)íéNák íéðL íìéà äðîL íéøt éMMä íBiáe©¯©¦¦²¨¦¬§Ÿ−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(ì)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(àì)dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :äéëñðe§¨¤«¨

(áì)íéNák íéðL íìéà äòáL íéøt éòéáMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(âì)íéNákìå íìéàì íéøtì íäkñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:íètLîk íøtñîa§¦§¨−̈§¦§¨¨«

(ãì)dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :dkñðå§¦§¨«

(äì)úëàìî-ìk íëì äéäz úøöò éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

i"yx£ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ∑ ּבעׂשּית מלאכה.עצּורים ¬∆∆ƒ¿∆»∆ְֲֲִִַַָָ
עצרּו(ספרי) עצרת, אחר: ׁשּטעּון ּדבר מלּמד, מּלצאת. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבאּגדה ּומדרׁשֹו נה)לינה. ׁשּכ(סוכה לפי הרגל : ימֹות ל ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ

אמר  ללכת, ּוכׁשּבאין אּמֹות, ׁשבעים ּכנגד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֻהקריבּו
קטּנה  סעּדה לי עׂשּו מּכם, ּבבּקׁשה הּמקֹום: ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻלהם

מּכם  ׁשאהנה .ּכדי ְִֵֵֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(229 'nr h zegiy ihewl)

לכם ּתהיה לה)עצרת (כט, ְֲִֶֶֶֶָ
ּבחג עצרת ׁשּנמׁשכּו ההמׁשכֹות ּכל ּוקליטה. עצירה לׁשֹון - ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

("לכם") ּבפנימּיּות ּבּנפׁש נקלטֹות מּקיף, ּבדר ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֻהּסּכֹות
עצרת תורה)ּבׁשמיני ּׁשּתרּגם (לקוטי מה לבאר יׁש זה לפי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ

לדקּדק  ׁשּיׁש לבּתיכֹון", מטילכֹון מן ּבחדוא "ּתהּוּון ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָיֹונתן
אּלא, לּבית. הּסּכה מן ׁשּיֹוצאים ּבכ הּׂשמחה מהי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבזה:
הּסּכה  ׁשל הּמּקיפים האֹורֹות מהמׁשכת היא ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻהּׂשמחה

ּב'ּבית'. ְִִִִַַּבפנימּיּות,

(åì)øt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

i"yx£„Á‡ ÏÈ‡ „Á‡ ¯t∑ יׂשראל ּכנגד ,(אּלּו) «∆»«ƒ∆»ְְִֵֵֶֶָ
ּכבנים  זה הּוא חּבה ּולׁשֹון עֹוד, מעט לי ְְְְְִִִִֶַַָָהתעּכבּו
עלי  קׁשה להם: אֹומר והּוא מאביהם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּנפטרים
ׁשעׂשה  למל מׁשל אחד. יֹום עֹוד עּכבּו ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּפרדתכם,

סּכה ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו' נה)סעּדה רּבי (דף ּובמדרׁש . ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻֻ

ארץ  ּדר ּתֹורה לּמדה לֹוּתנחּומא: ׁשּיׁש ׁשּמי , ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
מאכילֹו למחר ּפטּומֹות, מאכילֹו ראׁשֹון יֹום ְְְְֲֲִִִַַַַָָאכסנאי,
מאכילֹו למחר ּבהמה, ּבׂשר מאכילֹו למחר ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָּדגים,
ּכפרי  והֹול ּפֹוחת - ירק מאכילֹו למחר ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָקטנּיֹות,

.החג  ֶָ

ÔÈ¯Îcכט  ‡ÈÓz ÔÈ¯Bz ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïל  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡לא  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:‡‰kÒÂ d˙ÁÓƒ¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈ¯Îcלב  ‡Ú·L ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïלג  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿

È„z¯‡לד  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓƒ¿»«¿ƒ¿«

È·Ú„˙לה  Ïk ÔBÎÏ È‰È Lk ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿≈¿≈¿»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

ÂÚ¯a‡לו  Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ



צז qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(èë)íéNák íéðL íìéà äðîL íéøt éMMä íBiáe©¯©¦¦²¨¦¬§Ÿ−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(ì)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(àì)dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :äéëñðe§¨¤«¨

(áì)íéNák íéðL íìéà äòáL íéøt éòéáMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(âì)íéNákìå íìéàì íéøtì íäkñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:íètLîk íøtñîa§¦§¨−̈§¦§¨¨«

(ãì)dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :dkñðå§¦§¨«

(äì)úëàìî-ìk íëì äéäz úøöò éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

i"yx£ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ∑ ּבעׂשּית מלאכה.עצּורים ¬∆∆ƒ¿∆»∆ְֲֲִִַַָָ
עצרּו(ספרי) עצרת, אחר: ׁשּטעּון ּדבר מלּמד, מּלצאת. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבאּגדה ּומדרׁשֹו נה)לינה. ׁשּכ(סוכה לפי הרגל : ימֹות ל ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ

אמר  ללכת, ּוכׁשּבאין אּמֹות, ׁשבעים ּכנגד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֻהקריבּו
קטּנה  סעּדה לי עׂשּו מּכם, ּבבּקׁשה הּמקֹום: ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻלהם

מּכם  ׁשאהנה .ּכדי ְִֵֵֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(229 'nr h zegiy ihewl)

לכם ּתהיה לה)עצרת (כט, ְֲִֶֶֶֶָ
ּבחג עצרת ׁשּנמׁשכּו ההמׁשכֹות ּכל ּוקליטה. עצירה לׁשֹון - ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

("לכם") ּבפנימּיּות ּבּנפׁש נקלטֹות מּקיף, ּבדר ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֻהּסּכֹות
עצרת תורה)ּבׁשמיני ּׁשּתרּגם (לקוטי מה לבאר יׁש זה לפי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ

לדקּדק  ׁשּיׁש לבּתיכֹון", מטילכֹון מן ּבחדוא "ּתהּוּון ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָיֹונתן
אּלא, לּבית. הּסּכה מן ׁשּיֹוצאים ּבכ הּׂשמחה מהי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבזה:
הּסּכה  ׁשל הּמּקיפים האֹורֹות מהמׁשכת היא ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻהּׂשמחה

ּב'ּבית'. ְִִִִַַּבפנימּיּות,

(åì)øt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

i"yx£„Á‡ ÏÈ‡ „Á‡ ¯t∑ יׂשראל ּכנגד ,(אּלּו) «∆»«ƒ∆»ְְִֵֵֶֶָ
ּכבנים  זה הּוא חּבה ּולׁשֹון עֹוד, מעט לי ְְְְְִִִִֶַַָָהתעּכבּו
עלי  קׁשה להם: אֹומר והּוא מאביהם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּנפטרים
ׁשעׂשה  למל מׁשל אחד. יֹום עֹוד עּכבּו ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּפרדתכם,

סּכה ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו' נה)סעּדה רּבי (דף ּובמדרׁש . ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻֻ

ארץ  ּדר ּתֹורה לּמדה לֹוּתנחּומא: ׁשּיׁש ׁשּמי , ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
מאכילֹו למחר ּפטּומֹות, מאכילֹו ראׁשֹון יֹום ְְְְֲֲִִִַַַַָָאכסנאי,
מאכילֹו למחר ּבהמה, ּבׂשר מאכילֹו למחר ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָּדגים,
ּכפרי  והֹול ּפֹוחת - ירק מאכילֹו למחר ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָקטנּיֹות,

.החג  ֶָ

ÔÈ¯Îcכט  ‡ÈÓz ÔÈ¯Bz ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïל  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡לא  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:‡‰kÒÂ d˙ÁÓƒ¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈ¯Îcלב  ‡Ú·L ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïלג  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿

È„z¯‡לד  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓƒ¿»«¿ƒ¿«

È·Ú„˙לה  Ïk ÔBÎÏ È‰È Lk ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿≈¿≈¿»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

ÂÚ¯a‡לו  Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ

qgpit zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy
â ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a jxk zegiy ihewl)

אחד איל אחד לו)ּפר (כט, ִֶֶַַָָ
אחד יֹום עֹוד עּכבּו ּפרידתכם, עלי לכאֹורה .(רש"י)קׁשה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

"ּפרידתכם"? הלׁשֹון ּומהּו ּפרידתנּו, עלי קׁשה לֹומר לֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָהיה
ּבא  ּובני־יׂשראל הקּב"ה ּבין ׁשהּפירּוד לנּו, רמזּו רמז ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאלא

ּבין  הלבבֹות ּפירּוד ׁשּכן, הקּב"ה. מצד לא יׂשראל, ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמצד
לּפירּוד, הגֹורם הּוא הּוא "ּפרידתכם", לחבירֹו, אחד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָיהּודי
ּברכנּו ּכמאמר: ׁשּבׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחלילה,

ּכאחד. ּכּולנּו - ְִֶָָָאבינּו

(æì)íøtñîa íéNákìå ìéàì øtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnk©¦§¨«

(çì)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
:dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(èì)íëéøãpî ãáì íëéãòBîa ýåýéì eNòz älà¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹
íëékñðìe íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−

ìe:íëéîìL §©§¥¤«
i"yx£ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eNÚz ‰l‡∑ הּקצּוב ּדבר ≈∆«¬«¿¬≈∆ַָָָ

ÌÎÈ¯„pÓ.לחֹובה  „·Ï∑ קרּבנֹות לּדר ּבאתם אם ְָ¿«ƒƒ¿≈∆ְִִֶָָָֹ
ׁשּנדרּתם  נדבֹות אֹו נדרים אֹו ּבידכם, היא מצוה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּברגל,

לחזר  לֹו יקׁשה ׁשּמא ּברגל, ּתקריבּום הּׁשנה, ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכל
עֹובר  ונמצא נדריו, ּולהקריב לירּוׁשלים ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָולעלֹות

ּתאחר" .ּב"בל ְְֵַַ

ì(à)äeö-øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬
ôôô :äLî-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¤«

Î„Ï¯‡לז  ‡¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿»
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡לח  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

a¯לט  ÔBÎÈ„ÚBÓa ÈÈ Ì„˜ Ôe„aÚz ÔÈl‡ƒ≈«¿¿√»¿»¿¬≈«
ÔBÎ˙ÁÓÏe ÔBÎ˙ÂÏÚÏ ÔBÎ˙·„Â ÔBÎÈ¯„pÓƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿«¬»«¿¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎÏe ÔBÎÈkÒÏe¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿≈

ÈÈא  „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»
Ù Ù Ù :‰LÓ ˙È»…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`).ìàøNé éða ìà äLî øîàiå©Ÿ¤¤¤§¥¦§¨¥
iAx ixaC oiprd wiqtdl§©§¦¨¦§¨¦§¥©¦
lW eixaC o`M crW itl .l`rnWi¦§¨¥§¦¤©¨§¨¨¤
FxEAcA zlgzn mixcp zWxtE mFwn̈¨¨©§¨¦©§¤¤§¦
xnFl oiprd wiqtdl Kxvd ,dWn lW¤¤ª§©§©§¦¨¦§¨©
Ff dWxtd xn`e dWn DA xfgW¤¨©¨¤§¨©©§¨¨
`NW rnWnA Wi ok `l m`W .l`xUil§¦§¨¥¤¦Ÿ¥¥§©§©¤Ÿ
mixcp zWxtA `N` Ff mdl xn`̈©¨¤¤¨§¨¨©§¨¦

:i"Wx oFWl ,eixaC ligzd¦§¦§¨¨¨©¦
àìåxAcie xn`p KMW ,df izFpiad §Ÿ£¦¦¤¤¨¤¡©©§©¥

lM l`e eipA l`e oxd` l` dWn¤¤©£Ÿ§¤¨¨§¤¨
l`xUi ipA(ck `k `xwie)zWxR sFqA §¥¦§¨¥§¨¨©

zFcrFOd zWxR sFqA xn`e ,oinEOd©¦§¨©§¨¨©©£
(cn bk my)l` 'd icrFn z` dWn xAcie©§©¥¤¤£¥¤

`A ,FhEWR itM la` .l`xUi ipA§¥¦§¨¥£¨§¦§¨
dWxRdW iR lr s` iM xnFl aEzMd©¨©¦©©¦¤©¨¨¨
oxd` DA cgii `l zFpAxTd zxFzA FGd©§©©¨§¨Ÿ¦¥¨©£Ÿ
zxFzAW zFIWxRA `Ed xW`M eipaE¨¨©£¤©¨¨¦¤§©
l`xUi ipA lM l` xn` la` ,mipdMŸ£¦£¨¨©¤¨§¥¦§¨¥
oiA ,dWn z` 'd dEv xW` lkM eiCgi©§¨§Ÿ£¤¦¨¤¤¥
oicinzA oiA dk`lOd zziaW oicA§¦§¦©©§¨¨¥¦§¦¦

xn`p ok iM ,zFacpE mixcpaE oitqEnE¨¦¦§¨¦§¨¦¥¤¡©
Fl(a gk lirl):l`xUi ipA z` ev©¤§¥¦§¨¥

íòhäåmz`iA xg`l devOdW ipRn §©©©¦§¥¤©¦§¨§©©¦¨¨
l`xUil dxdf` `ide ,ux`l̈¨¤§¦©§¨¨§¦§¨¥
oicinYd mcrFnA ExnWIW mNMª¨¤¦§§§£¨©§¦¦
.zFacPde mixcPd Eaixwie oitqEOde§©¨¦§©§¦©§¨¦§©§¨
minId zFidl devOd xTr iM cFre§¦¦©©¦§¨¦§©¨¦
lMn mdA zAWl miUrpe mixMfp¦§¨¦§©£¦¦§Ÿ¨¤¦¨

:dcFard zk`ln§¤¤¨£¨
äLøtäåzFcrFOd zWxR mr deW FGd §©¨¨¨©¨¨¦¨¨©©£

mipdM zxFzAW(bk `xwie)mW , ¤§©Ÿ£¦¨
l`xUi ipA l` xAC dNgYA xn`p¤¡©©§¦¨©¥¤§¥¦§¨¥
z` dWn xAcie sFQaE ,mdl` Yxn`e§¨©§¨£¥¤©©§©¥¤¤
,dkM o`kaE ,l`xUi ipA l` 'd icrFn£¥¤§¥¦§¨¥§¨¨¨
Yxn`e l`xUi ipA z` ev dNgYA©§¦¨©¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
ipA l` dWn xn`Ie sFQaE ,mdl £̀¥¤©©Ÿ¤¤¤§¥
xiMfd `le .'d dEv xW` lkM l`xUi¦§¨¥§Ÿ£¤¦¨§Ÿ¦§¦
o`kA ExMfdW xEarA ,"'d icrFn"£¥©£¤ª§§§¨

FnA opi`W mixg` mixaC dWxRAicr ©¨¨¨§¨¦£¥¦¤¥¨§£¥
zAXd itqEnE lFgd icinY oFbM ,'d§§¦¥©§¥©©¨

:miWcg iW`xe§¨¥¨¨¦

LøãnäåipRn ,l`rnWi iAx FA WxCW §©¦§¨¤¨©©¦¦§¨¥¦§¥
xnFl Kixv aEzMd oi`W¤¥©¨¨¦©
xW` lM l`xUi ipal xn`W dWnA§¤¤¨©¦§¥¦§¨¥¨£¤
dxFYA KxCd oi`e ,'d FzF` dEv¦¨§¥©¤¤©¨
KklE .dWxtE dWxR lkA oM xn`IW¤Ÿ©¥§¨¨¨¨¨¨¨§¨
l`e oxd` l` dWn xAcieA EWxci¦§§§©§©¥¤¤©£Ÿ§¤
oxd` xidfd ,l`xUi ipA lM l`e eipÄ¨§¤¨§¥¦§¨¥¦§¦©£Ÿ
ici lr mipAd z`e mipAd ici lr©§¥©¨¦§¤©¨¦©§¥

df ici lr df l`xUi z`e l`xUik"ez) ¦§¨¥§¤¦§¨¥¤©§¥¤
(ai b wxt xen`:

úLøôáemiWxcn EUr micrFOd §¨¨©©£¦¨¦§¨¦
dWn didW cOln ,miAx©¦§©¥¤¨¨¤
gqRd zFkld l`xUil mdl xnF`¥¨¤§¦§¨¥¦§©¤©
zFkld zxvrA zxvr zFkld gqtA§¤©¦§£¤¤©£¤¤¦§
`Ed FA rnFW `EdW oFWlA ,bgA bgd©©¤¨§¨¤¥©
zFIWxRd lM ,l`xUil mdl xnF`¥¨¤§¦§¨¥¨©¨¨¦
ililBd iqFi iAx .cg` oiprA Exn`p¤¤§§¦§©¤¨©¦¦©§¦¦
dxn`p `le Exn`p 'd icrFn xnF`¥£¥¤¤§§Ÿ¤¤§¨
xnF` i`Gr oA ,mdOr ziW`xA zAW©©§¥¦¦¨¤¤©©¥
zWxR dxn`p `le Exn`p 'd icrFn£¥¤¤§§Ÿ¤¤§¨¨¨©
cEnlY dn xnF` iAx .mdOr mixcp§¨¦¦¨¤©¦¥©©§



qgpitצח zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,הענין להפסיק «…∆…∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִִַָָ

ּדבריו  ּכאן ׁשעד לפי יׁשמעאל. רּבי מקֹום,ּדברי ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הצר מׁשה, ׁשל ּבדּבּורֹו מתחלת נדרים ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּופרׁשת

זֹו ּפרׁשה ואמר מׁשה ׁשחזר ולֹומר, ּתחּלה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹלהפסיק
להם  אמר ׁשּלא ּבמׁשמע יׁש כן, לא ׁשאם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹליׂשראל;

ּדבריו: התחיל נדרים ּבפרׁשת אּלא ְְְְִִִֶַָָָָָָזֹו,

סימן. לחל"ק פסוקים, פינחס קס"ח פרשת חסלת

æñø ¯ äñø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôä

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

l` 'd icrFn z` dWn xAcie xnFl©©§©¥¤¤£¥¤
lr `N` Epcnl `NW itl ,l`xUi ipA§¥¦§¨¥§¦¤Ÿ¨©§¤¨©
zAXd z` EgcIW cinYd lre gqRd©¤©§©©¨¦¤¦§¤©©¨
zFpAxw x`WE ,FcrFnA mdA xn`PW¤¤¡©¨¤§£§¨¨§§
dN` xnFl cEnlY ,Epcnl `l xEAv¦Ÿ¨©§©§©¥¤
axTle xnrl ,mkicrFnA 'dl EUrY©£©§£¥¤¨Ÿ¤§©¨¥
`l mdOr axTle mgNd iYWl FOr¦¦§¥©¤¤§©¨¥¦¨¤Ÿ
z` dWn xAcie xnF` `EdWkE ,EprnẄ©§§¤¥©§©¥¤¤
crFn raw l`xUi ipA l` 'd icrFn£¥¤§¥¦§¨¥¨©¥

mipdM zxFzA o`M cr ,mNklwxt xen`) §ª¨©¨§©Ÿ£¦
(bi ai fi:

øLôàåiAx lW FWxcn iM ,xnFl §¤§¨©¦¦§¨¤©¦
wiqtdl xn`W l`rnWi¦§¨¥¤¨©§©§¦

i`Gr oA lW FWxcn `Ed ,oiprdxn`W ¨¦§¨¦§¨¤¤©©¤¨©
zWxR dxn`p `le Exn`p 'd icrFn£¥¤¤§§Ÿ¤¤§¨¨¨©
zFcrFOd oiC oi`W xnFl ,mdOr mixcp§¨¦¦¨¤©¤¥¦©£
l` dxn`PW mixcPd zWxR oicM§¦¨¨©©§¨¦¤¤¤§¨¤
dgnn cigIW xnFl zFHOd iW`ẍ¥©©©¤¨¦ª§¤

,zFhFicd dWlW oke xcPd z` xiYn©¦¤©¤¤§¥§¨¤§
oiC ziA WECw oikixv zFcrFOd la £̀¨©£§¦¦¦¥¦
`xzA `aaA WxtnW FnM ,oignn 'bn¦ª§¦§¤§Ÿ¨§¨¨©§¨

(.`kw)dGd wENgd i`Gr oA WxC̈©¤©©©¦©¤
iAx FWxce ,'d icrFn hErOn mdipiAW¤¥¥¤¦¦£¥§¨§©¦
`NW ,dGd xzId aEzMd on l`rnWi¦§¨¥¦©¨©¨¥©¤¤Ÿ
oiprn zFcrFOd oipr wiqtdl `N` `Ä¤¨§©§¦¦§©©£¥¦§©
cg` xaC Exn` mdipW ,mixcPd©§¨¦§¥¤¨§¨¨¤¨

:EdipiA `Mi` oiWxFC zErnWnE©§¨§¦¦¨¥©§
ïBëpäåxnFl `N` FzpEM oi` iM ,ipirA §©¨§¥©¦¥©¨¨¤¨©

zFcrFOd zWxR milWd m`W¤¦¦§¦¨¨©©£
ligzie mkicrFnA 'dl EUrY dN`A§¥¤©£©§£¥¤§©§¦
ipal zFHOd iW`x l` dWn xAcie©§©¥¤¤¨¥©©¦§¥
,'d dEv xW` xaCd df xn`l l`xUi¦§¨¥¥Ÿ¤©¨¨£¤¦¨
dlrnl aEzMd xifgIW xWt`A did̈¨§¤§¨¤©§¦©¨§©§¨
zFHOd iW`x l` dWn xACW xnFl©¤¦¥¤¤¨¥©©
oicinYA 'd dEv xW` xaCd df¤©¨¨£¤¦¨©§¦¦
l`" didi `le ,mixMfPd oitqEOaE©¨¦©¦§¨¦§Ÿ¦§¤¤

zWxR lr eiptl Wxcp "zFHOd iW`ẍ¥©©¦§©§¨¨©¨¨©
dWxRA mIqe wiqtd KkitlE ,mixcPd©§¨¦§¦¨¦§¦§¦¥©¨¨¨

zFcrFn lWipA l` dWn xn`Ie ¤£©Ÿ¤¤¤§¥
,dWn z` 'd dEv xW` lkM l`xUi¦§¨¥§Ÿ£¤¦¨¤¤
dWn xACW mixcPd zWxtA ligzde§¦§¦§¨¨©©§¨¦¤¦¥¤
dEv xW` xaCd df zFHOd iW`x l ¤̀¨¥©©¤©¨¨£¤¦¨
wiqtdl WExR KMW ,zn`d Edfe .'d§¤¨¡¤¤¨¥§©§¦
:ixtqaE `xtqA miAx zFnFwnA oiprd̈¦§¨¦§©¦§¦§¨§¦§¦

øáëei"Wx xiMfd(fi `l oldl)Exn`X dn §¨¦§¦©¦©¤¨§
ixtqA mW(dn `l zehn)dOl EbFxd , ¨§¦§¦£¨¨

iAx ixaC oiprd wiqtdl ,xn`p¤¡©§©§¦¨¦§¨¦§¥©¦
xkf lM Ebxd ip` `xFw m`W .l`rnWi¦§¨¥¤¦¥£¦¦§¨¨¨
aMWnl Wi` zrcFi dX` lke sHA©¨§¨¦¨©©¦§¦§©
dfi`A rcFi ipi` miWPA sHd lke xkf̈¨§Ÿ©©©¨¦¥¦¥©§¥¤
EbFxd xn`p Kkl ,xAcn aEzMd oipr¦§©©¨§©¥§¨¤¡©£
oke .l`rnWi iAx ixaC oiprd wiqtdl§©§¦¨¦§¨¦§¥©¦¦§¨¥§¥

:mipdM zxFzA mixg` zFnFwnA¦§£¥¦§©Ÿ£¦

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

e .mipzg zkxa el epwizïàkepiid ,dkxa dperh dpi`y dpnl` - ¨
,äðîìà àNpL ïBîìàael epwiz `le ,jk lk dlecb ezgny oi`y §©§¤¨¨©§¨¨

.dkxa
:`xnbd dywnåa ikàì äðîìà àNpL ïBîìà,dkxa epwizøîàäå §©§¤¨¨©§¨¨Ÿ§¨¨©

,ïúð øa àðeä éì øîà ,ïîçð áøàðz`ziixaa epipy jk -dlk zkqn) ©©§¨¨©¦¨©¨¨¨¨
(`"d `"t,íéðúç úkøáì ïépî`wec xn`idl dkixvyaiptäøNò ¦©¦§¦§©£¨¦¦£¨¨
,miyp`øîàpLzex z` `yil `a xy`k frea lv`(a c zex),çwiå' ¤¤¡©©¦©

,'eáLiå äô eáL øîàiå øéòä éð÷fî íéLðà äøNòick ok dyre £¨¨£¨¦¦¦§¥¨¦©Ÿ¤§Ÿ©¥¥
zkxay o`kne ,mipzg zkxal miyp` dxyr el mipken eidiy

.dxyr dkixv mipzgåixd,äåä äðîìà àNpL ïBîìà ,æòBáixdy ©©©§¤¨¨©§¨¨£¨
didy gxkdae ,zepa miylye mipa miyly okl mcew el eid
gkene ,epnn dpnl`zpe oelgnl d`eyp dzid zex s`e ,onl`

.mipzg zkxa epwiz dpnl`e onl` i`eyipa s`y
zkxa mikxan dpnl`e onl` i`eyipa mb mlerl :`xnbd zvxzn

e ,frea dyrnn gkeny itke mipzgøîàc 'äëøa äðeòè dðéà' éàî©¥¨§¨§¨¨§¨©
,àðeä áøy `l` llk dkxa dperh dpi`y `läëøa äðeòè dðéà ©¨¥¨§¨§¨¨

äòáL ìk,dlezak miniãçà íBé ìáàdpnl` s`.äëøa äðeòè ¨¦§¨£¨¤¨§¨§¨¨
`ypy xegaa epiid ,dkxa dperh dpnl`y `ped ax xn`y dne

.dray lk dkxa dperhy ,dpnl`
:`xnbd zl`eyàlà,jixaclàéðúc àä`ziixaa(.d lirl), ¤¨¨§©§¨

iyinga z`yp dpnl`y epizpyna minkg epwizy mrhdy
y itl `ed iyiya zlrapeìàøNé úBða úðwz ìò íéîëç eã÷L̈§£¨¦©©¨©§¦§¨¥

,zepnl`dàäiLozgdò çîNìL dn,íéîé äLepi` iyingay ¤§¥¨¥©¦¨§Ÿ¨¨¦
jk oia zayae ,d`ia zaig meyn iyiyae ,dtegd mei meyn `vei
,mitevx mini dyly dnr gny `vnpe ,ezk`lnl `vei epi`
minidy xazqne ,ezk`lnl zxgnl `vei did ok `l m`y
,dgny oda epwizy mini oze`k od mipzg zkxa oda epwizy

dyw jixacleéàîa,`ziixaa xaecn mi`eyip eli`a -øeçáa éà §©¦§¨
,dpnl` `ypyäòáL zøîàälk dkxa oerhy zxn` ixd - ¨¨©§§¦§¨

e .dyly `le od dray ezgny ini s` ok m`e ,drayïBîìàa éà¦§©§
,dpnl` `ypyzøîàäwxyãçà íBéxazqne ,dkxa oerh `ed ¨¨©§§¤¨

.xzei `le cg` mei `id ezgny s`y
,dfa df miielz mpi` dgnyd inie dkxad ini :`xnbd zvxzn

,jkitleàîéà úéòaéà`ziixaa xen`dy xn`z dvxz m` - ¦¨¥¥¨
epiid mini dyly dnr gny `edyïBîìàayiy ,dpnl` `ypy §©§

elìLe ,äëøáì ãçà íBéäLmini.äçîNìàîéà úéòaéàåxaecny ¤¨¦§¨¨§Ÿ¨§¦§¨§¦¨¥¥¨
øeçáaepice ,dpnl` `ypyìLe äëøáì äòáL.äçîNì äL`vnp §¨¦§¨¦§¨¨§Ÿ¨§¦§¨

oiprl wxe ,dgny ini dyly dl epwiz z`ypd dpnl` mlerly
mini dray dl epwiz xegal z`ypdy ,welig yi dkxa ini

.dkxal cg` mei dl epwiz onl`l z`ypde ,dkxal
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המשך ביאור למס' כתובות ליום רביעי עמ' א



צט qgpit zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,הענין להפסיק «…∆…∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִִַָָ

ּדבריו  ּכאן ׁשעד לפי יׁשמעאל. רּבי מקֹום,ּדברי ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הצר מׁשה, ׁשל ּבדּבּורֹו מתחלת נדרים ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּופרׁשת

זֹו ּפרׁשה ואמר מׁשה ׁשחזר ולֹומר, ּתחּלה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹלהפסיק
להם  אמר ׁשּלא ּבמׁשמע יׁש כן, לא ׁשאם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹליׂשראל;

ּדבריו: התחיל נדרים ּבפרׁשת אּלא ְְְְִִִֶַָָָָָָזֹו,

סימן. לחל"ק פסוקים, פינחס קס"ח פרשת חסלת

æñø ¯ äñø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôä

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

l` 'd icrFn z` dWn xAcie xnFl©©§©¥¤¤£¥¤
lr `N` Epcnl `NW itl ,l`xUi ipA§¥¦§¨¥§¦¤Ÿ¨©§¤¨©
zAXd z` EgcIW cinYd lre gqRd©¤©§©©¨¦¤¦§¤©©¨
zFpAxw x`WE ,FcrFnA mdA xn`PW¤¤¡©¨¤§£§¨¨§§
dN` xnFl cEnlY ,Epcnl `l xEAv¦Ÿ¨©§©§©¥¤
axTle xnrl ,mkicrFnA 'dl EUrY©£©§£¥¤¨Ÿ¤§©¨¥
`l mdOr axTle mgNd iYWl FOr¦¦§¥©¤¤§©¨¥¦¨¤Ÿ
z` dWn xAcie xnF` `EdWkE ,EprnẄ©§§¤¥©§©¥¤¤
crFn raw l`xUi ipA l` 'd icrFn£¥¤§¥¦§¨¥¨©¥

mipdM zxFzA o`M cr ,mNklwxt xen`) §ª¨©¨§©Ÿ£¦
(bi ai fi:

øLôàåiAx lW FWxcn iM ,xnFl §¤§¨©¦¦§¨¤©¦
wiqtdl xn`W l`rnWi¦§¨¥¤¨©§©§¦
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יום ראשון - י"א תמוז
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום רביעי - י"ד תמוז
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שני - י"ב תמוז
פרק כ, מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום חמישי - ט"ו תמוז
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שלישי - י"ג תמוז
פרק כ, מפרק סט
עד סוף פרק עא

יום שישי - ט"ז תמוז
מפרק עט

עד סוף פרק פב

שבת קודש - י"ז תמוז
פרק כ

מפרק פג עד סוף פרק פז

לשבוע פרשת פינחס תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל 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 
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dyrÎzevn zxiar lry ,mixne` ep` o`k eli`e ,dyrzÎ`l
dyrzÎ`l zxiar lre .jk lr xtkl ick cala daeyz dwitqn
xetik meil wwcfdl gxkdd on `l` ,dwitqn cala daeyz oi`
oiap oexztdne .xeztl owfd epax cner ef dl`y - ?dxtk myl
dyrÎzevn meiw iciÎlr mixxerznd mipiprd zeinipt z` mb
,dyrzÎ`l lr melyeÎqg dxiar iciÎlr llegznd mbtde
meiwl rbepa dkldd wqt `a mipiprd zeiniptl m`zdae
dxtkd ote`e ,dyrzÎ`l zegcl dilr cvik dyrÎzevn
:`ed dxvwa uexizd okez .dyrzÎ`l zxiar lr zyxcpd
d"awd ieeiv miiwn `edy jk lr sqep ixd ,dyrÎzevn meiwa
zenlera rtye xe` dfÎiciÎlr jynp mb ,xacd z` zeyrl

) xa` enk `id devn lk ik ,eytpae mipeilrdw"k zxrd

:`"hily x"enc`l"fx 'lke"3,("r"n g"nx cbpk oixai` g"nx
lk jk ,ytpdn zeig jiynne ilk `ed xa`y myk ,xnelk
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äáåùúä úøâà
àéðú à ÷øôäøôë é÷åìç äùìù àîåé óåñá

øáò .ãçà ìë íò äáåùúå íä
ìò øáò åì ïéìçåîù ãò íùî ææ åðéà áùå ò"î ìò
â"òàã 'éô) .øôëî ë"äåéå äìåú äáåùú áùå ú"ìî
íåùî åðééä .ú"ì úà äçåãù äìåãâ ò"î íåé÷ ïéðòìã
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א.1. ובכ"מ.2.פו, ב. ג, ע"ב.3.יבמות סוף כג, מכות

fenz `"i oey`x mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Îjexa seqÎoi` xe`n zeig rty dkiynne ilk `id dyrÎzevn
zyalzn jk - ytpdn zeigd zyalzn xa`ay enke ,`ed
Îzevn meiw iciÎlr zkynpd zeigd (zeinipta zkynp ,xnelk)
dryay zexnl ixd dyrzÎ`la eli`e ;zenlera - dyr

- dyrzÎ`l miiwn `edy
dilr xaer epi`y iciÎlr
ieeiv meiw oipray -
miiwn o`k mb `ed d"awd
,zeyrl `ly ieeivd

l"f epinkg xn`nk4ayi" :
el mipzep dxiar xar `le

) xkyx"enc` w"k zxrd

:`"hily(wx la`eli`k

oi`y zeid ,"devn dyr
,diyre dlert jxc df
Îzevna xacdy enk
iciÎlr `l` ,dyr
Îi` iciÎlr - dlily

jiyndl ick ixd od zeevne dxeze ,'d ieeiv miiwn `ed - diyr
"d`nehd gex" z` xiardle ,dyrÎzeevn g"nx iciÎlr xe`
oey`xd wlga xn`y itk) dyrzÎ`l zeevn d"qy iciÎlr
'dyr' cgi miybtpyk ,eppipra o`ke ,(` ,gn sc ,f"l wxt
jiiy `ly ixd ,zegcl odn efi` dl`y zxxerzne ,dyrzÎ`le
,"d`nehd gex" x`yiz xacd z` dyriy iciÎlry xnel o`k
eilr devn dxezdy ,dxezd ieeivl m`zda dyer `ed ixdy
eilr deevz dxezd m` mb eli`e .dyrzÎ`ld zevn z` zegcl

o`k oi` seq seq ixd - dyrÎzevn zegcldyrnz` jiyniy
:dyrzÎ`ld z` 'dyr'd dgec okl .f` xqgi ixd xe`de ,xe`d

epyiy oexqgd,o`k oi` - dyrzÎ`l miniiwnyk libx ote`a
.epyi - xe`d zkynd - dyrÎzevn ziiyr ly geeixde
Îzevn lr dxiarl rbepa mby ,dxe`kl ixd ,jkl m`zda
- eytpae zenlera rtyde xe`d zkynd dxqg f`y ,dyr
lr dxiara xacdy itk ,xzei dlecb zyxcpd dxtkd didz
- jtidl ixd ,xen`k ,"`nei"a `xnbd ixac itle ,dyrzÎ`l
,`l` - ?xzei dlecb dxtk zyxcp ,dyrzÎ`l lr dxiar lry
zkynda ,dyrÎzevn meiwa dpyiy zepeilrdy `ed xaqdd
ik ,dxtkd iciÎlr oewizl zpzip `l - ziwl`d ytpa xe`
wx d`a dxtkd .dnilyn dxtkd oi` ,jiyndl xiqgdy xe`d
lre - devnd z` miiw `le 'd ieeiv lr xary lr xtkl ick
d`a ,dyrzÎ`l lr dxiara ,eli`e .cala daeyz dwitqn jk

z` owzl ick dxtkdlkiciÎlry oeeike ,dlwlw dxiardy dn
mbe eytpa mbt mxbp ,dyrzÎ`ld lr - dlerta - dxiard
on `l` ,xacd z` owzl cala daeyza ic oi` okl ,dlrnl
owzl egeka `ed `wecy ,xetik mei ly dxtkl wwcfdl gxkdd
epax xne` z`fe .dlrnle eytpa mxbpy mbtd z` xiqdle

:owfdeðéäly oipra okl ±meiwÎ`ln dyrÎzevn dlecb ± ©§

,dyrzÎ`ld z` dgec `ide ,dyrzíei÷ éãé-ìòL íeMî¦¤©§¥¦
éLîî äNò-úåöîúøàäî íéðBéìò úBîìBòa òôLå øBà C ¦§©£¥©§¦§¤©§¨¤§¦¥¤¨©

øäfa áeúkL Bîk) àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà5ç"îøc , ¥¨§¤¨©Ÿ©¦§¨
ïéãewt,'dyr'd zeevn 248 ±àkìîc ïéøáà ç"îø ïepàod ± ¦¦¦§¨¥¨¦§©§¨

± ("`kln" ixa` 248
zeliv`d mler ly zecn
,"`kln" ze`xwpd
`ed xa`y myk ,xnelk
jiynne ytpd gekl ilk
eil` ytpdn gekd ekeza
lk jk ,ilk ynyn `ed
ilke xa` `id devn
zcgein dkyndl
,dlrnly zecndn
meiw iciÎlr zkynpd
Îlry ,ixd .devn dze`
mikiynn ,devn meiw ici
zenlera rtye xe`

,mipeilrd,úé÷ìàä BLôð ìò íâårtye xe` jiynn `ed - §©©©§¨¡Ÿ¦
,devnd meiw iciÎlr ± `edÎjexa seqÎoi` zx`dnBîk§

:íéøîBàLmeiw lr mikxan ep`y dkxaa mixne` ep`y enk - ¤§¦
:devn;"åéúBöîa eðLc÷ øLà"zkynp ,zeevn iciÎlry - £¤¦§¨§¦§¨

jynp dyrÎzevn iciÎlry ,df mrh iptne .ytpd lr dyecw
,dyrzÎ`l iabl dyrÎzevn ly zepeilrd dpyi - ,rtye xe`

,"dyrz `l" dgec "dyr"e,äáeLz ïéðòì ìáàoipr iabl - £¨§¦§©§¨
,dyrÎzevn lr xaryk owzl ick ,daeyzdóà±zexnl ©

jk lr dwitqn dnvr daeyzdyìò Lðòä Bì ïéìçBnL¤£¦¨Ÿ¤©
,Cìnä øîàî äNò àìå Cøaúé Búeëìîa ãønL.d"awd - ¤¨©§©§¦§¨¥§Ÿ¨¨©£©©¤¤

zpwzn `id oi` ,z`f lka ,j` ,cala daeyz zpwzn z`f z`
ixdy ,dyrÎzevn lr dxiard z` lilkøBàä íB÷î-ìkî± ¦¨¨¨

,dyrdÎzevn meiw iciÎlr jiynn didyøcòðixg` mb ± ¤§¨
,daeyza xfgyäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe ,'eëå6ìò §§©£©©¥¦§¨¦§¨¨©

÷eñt7òîL-úàéø÷ ìhaL äæ" ¯ "ï÷úì ìëeé àì úeòî" : ¨§ª¨Ÿ©¦§Ÿ¤¤¦¥§¦©§©
,"'eëå Bà úéáøò ìLmiyeryk mb ,z`f owzl ozip `l - ¤©§¦§

,daeyzúéáøò ìL òîL-úàéø÷ úBø÷ì äzòî øäæpL óàc§©¤¦§¨¥©¨¦§§¦©§©¤©§¦
íìBòì úéøçLåxiqgdy dn lr daeyza xfeg `edy ,epiid ± §©£¦§¨

,rny z`ixw `exwl mcewnäî ïwúì úìòBî BúáeLz ïéà¥§¨¤¤§©¥©
;úçà íòt ìhaMxe`d zkynd ,oky .rnyÎz`ixw - ¤¦¥©©©©

iciÎlr jiynn didy rtydedze`.dxqg ± rnyÎz`ixw
dn ixd ,miptÎlkÎlrxyt`ydaeyza owzn `ed ± owzl el

sqep xac oi`e ,ezxtk myl cala daeyz dwitqn okle ,cala
.dxtkd z` miiql ickéãé-ìò ,äNòú-àì úåöî ìò øáBòäå§¨¥©¦§©Ÿ©£¤©§¥

a òøä ÷aãpLBLôðdyrn iciÎlr rx ly dlert dyeryk ± ¤¦§©¨©§©§
,df iciÎlr dpd ,daygn iciÎlr e` xeaic iciÎlr e`äNBò¤

dávç øB÷îe dLøLa äìòîì íât,dnypd ly ±íéLeála) §¨§©§¨§¨§¨§ª§¨©§¦
,äiNòc úBøéôñ øNòcmleray zexitq xyr iyeala - §¤¤§¦©£¦¨
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äáåùúä úøâà
íéðåéìò úåîìåòá òôùå øåà êéùîî ò"î íåé÷ é"òù
ïéãå÷ô ç"îøã øäæá ù"îë) ä"á ñ"à øåà úøàäî
ù"îë úé÷ìàä åùôð ìò íâå (àëìîã ïéøáà ç"îø ïåðéà
ïéìçåîù óà äáåùú ïéðòì ìáà .åéúåöîá åðùã÷ øùà
øîàî äùò àìå 'úé åúåëìîá ãøîù ìò ùðåòä åì
àì úååòî ô"ò ì"æøàîëå 'åëå øãòð øåàä î"î .êìîä
óàã .'åëå åà úéáøò ìù ù"÷ ìèéáù äæ ï÷úì ìëåé
íìåòì úéøçùå úéáøò ìù ù"÷ úåø÷ì äúòî øäæðù
øáåòäå .à"ô ìèéáù äî ï÷úì úìòåî åúáåùú ïéà
äìòîì íâô äùåò åùôðá òøä ÷áãðù é"ò ú"ìî ìò
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מט"ו.4. פ"ג מכות ל'.5.משנה תיקון זהר א.6.תיקוני כו, ה.7.ברכות א, קהלת



fenzקב a"i ipy mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ב שי יום
,`v 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåöî äðäå,182 'nr cr:äàøéî à"ë

,diyrd'øäæ éðewú'a áeúkL Bîk8,ïBì úðéwz ïéLeáì" : §¤¨§¦¥Ÿ©§¦§¦©
"'eëå àLð éðáì ïéúîLð ïéçøt eäépîczpwzd miyeal ± §¦©§¨§¦¦§¨¦¦§¥¨¨§

ep` mi`ex .(mc` ipal zenyp zegxet mdny ,"zexitq"l ,odl
mdny "zexitq"l miyeal ly oipr epyiy ,df "xdf ipewiz"n

Îlryke ,zeytpd ze`a
mbt dyrp dxiar ici
dfÎiciÎlr dyrp ± ytpa
,ytpd yxeya mb mbt

Cëì,okl ±äøtk ïéà §¨¥©¨¨
äìòîì àìå BLôðì± §©§§Ÿ§©§¨

,oldl xn`iy itk
"dxtk" ly dzernyn
,mbtd iewipe zxqd `id
oi` cala daeyz dpd
mbtd z` zewpl dgeka

,dlrnle ytpaíBé ãò©
,íéøetkäenvr meidy - ©¦¦

.xtkn:áeúkL Bîk- §¤¨
xetik meil rbepa9:øtëå"§¦¤

éða úBàîhî Lãwä ìò©©Ÿ¤¦ª§§¥
íäéòLtîe ìàøNé¦§¨¥¦¦§¥¤
"eøäèz 'ä éðôì" ,"'Bâå10.à÷éc "'ä éðôì" ¯±iptl.`wec 'd §¦§¥¦§¨¦§¥©§¨

.mkzxdh `eaz myn ,'ied myn dlrnl ,dlrnl epiid "iptl"
dlrnly dbixcnne mewnn d`a ,xetik mei ly dxdhdy ixd
rbet mda dbixcnde mewndn dlrnl `ed okl xy` ,'ied myn
dpyi okle ± dyrzÎ`l lr mixaery iciÎlr deedznd mbtd
lr dxiaray ,`vei miptÎlkÎlr .ef dxiar lr dxtkd f`

`n xzei xeng xac epyi dyrÎzevnÎ`l lr dxiara xy
.dyrzïàkî ãîìì ïéà ïëìåzxne`d `ziixadn ± §¨¥¥¦§Ÿ¦¨

eli`e ,mewna el oilgen daeyz miyeryk ± dyrÎzevnay

cenll xyt` i` ± xetik meia wx dxtkd d`a dyrzÎ`la
èøôáe ,äNò-úåöîa íBìLå-ñç àl÷ íeLcenll xeq`y ± ª¨©§¨§¦§©£¥¦§¨

`lew mey,äøBz ãeîìúa,dxez cenil ly 'dyr'd zevna - §©§¨
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà äaøcàå11-LBãwä øzå : §©§©¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦¥©¨

àeä-Ceøazeaiqpa ± ¨
,zeniieqnìòzexiar ± ©

enk zexengäøæ-äãBáò£¨¨¨
ïäL óà ,'eëås` ± §©¤¥

oyperyúBúéîe úBúéøk§¦¦
ìò øzå àìå ,ïéc-úéa¥¦§Ÿ¦¥©

.(äøBz ãeîìz ìeha± ¦©§¨
:`ziixaa xne` oldl
úBúéøk ìò øáò̈©©§¦

ïéc-úéa úBúéîelr ± ¦¥¦
e` zxk oypery zexiar
- oicÎzia iciÎlr dzin
íéøetkä íBéå äáeLz§¨§©¦¦

,ïéìBzypridl `ly - ¦
,el` zexiar lr dlrnln
,Leøt) ïé÷øîî ïéøeqéå§¦¦§¨§¦¥

,`ed "oiwxnn" -ïéøîBb§¦
lî àeäå ,äøtkäék ,Lôpä çöçöì äôéèLe ä÷éøî ïBL ©©¨¨§¦§§¦¨§¦¨§©§¥©©¤¤¦

ì àéä "äøtk",(àèçä Ceìëì çp÷nL ,çep÷ ïBLixd - ©¨¨¦§¦©¤§©¥©¦§©¥§
ly zexiarayiewipd witqn `l ,oicÎzia zezine zezixk

mb yxcp `l` ,xetik meie daeyz ly mipipr iciÎlr dyrpy
,olvilÎ`pngx mixeqi iciÎlr wexinde iewipdøîàpL12: ¤¤¡©

."íðBò íéòâðáe íòLt èáLá ézã÷ôe"zexiar opyiy ixd ± ¨©§¦§¥¤¦§¨¦§¨¦£¨
zexiard ,ode ± l"x oixeqi iciÎlr iewipd yxcp odilry el`k

.oicÎzia zezine zezixk oyperyì ïàk ãòàúéøaä ïBL- ©¨§©¨©§¨
.`nei zkqn seqay

äáeLzä úåöî ,äpäå13 §¦¥¦§©©§¨
úáéæò àéä ,äøBzä ïî¦©¨¦£¦©

ãáìa àèçäzaifr ± ©¥§¦§©
oipr `id ,cala `hgd
,dxezd on daeyzd

àúéàãk)aezky itk ± ¦§¦¨
â ÷øt àøîba©§¨¨¤¤

ïéøãäðñc14ïLç'áe §©§¤§¦§Ÿ¤
ãì ïîéñ óBñ 'ètLî15 ¦§¨¦¨

úeãò ïéðòì16,(m`y - §¦§©¥
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

ù"îë 'éùòã ñ"éã 'éùåáìá) äáöåç øå÷îå äùøùá
ð"áì ïéúîùð ïéçøô åäééðîã ïåì úðé÷ú ïéùåáì æ"úá
ë"äåé ãò äìòîì àìå åùôðì äøôë ïéà êëì ('åëå
'åëå íäéòùôîå é"ðá úåàîåèî ùã÷ä ìò øôëå ù"îë
ïàëî ãåîìì ïéà ïëìå à÷ééã 'ä éðôì åøäèú 'ä éðôì
ì"æøà äáøãàå .ú"úá èøôáå ò"îá å"ç àìå÷ íåù
úåúéîå úåúéøë ïäù óà 'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
úåúéøë ìò øáò .(ú"ú ìåèéá ìò øúéå àìå ã"á
'éô) ïé÷øîî ïéøåñéå ïéìåú ë"äåéå äáåùú ã"á úåúéîå
çöçöì äôéèùå ä÷éøî ïåùìî àåäå äøôëä ïéøîåâ
êåìëì çð÷îù çåðé÷ ïåùì àéä äøôë éë .ùôðä
.íðåò íéòâðáå íòùô èáùá éúã÷ôå øîàðù (àèçä

:àúééøáä ì"ëò

à÷øôäøåúä ïî äáåùúä úåöî äðäå
ïéøãäðñã â"ô 'îâá 'éàãë) ãáìá àèçä úáéæò àéä
åáìá øåîâéù åðééäã (úåãò ïéðòì ã"ì 'éññ î"çáå
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טז.9.בהקדמה.8. טז, מות ל.10.אחרי טז, ה"ז.11.שם, פ"א חגיגה כג.12.ירושלמי פט, ˘ËÈÏ"‡13.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
דתשובה  דס"ל מורה הל' דפשטות - ה"ב) פ"ב תשובה הל' הרמב"ם ל' וע"ד וכיו"ב. התשובה" "והנה או "ענין" (ולא "מצוה" "כותב

ÂˆÓ‰בתוכן ‡ËÁ‰ ˙·ÈÊÚ„(בתחלתה ותשובה וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ (וראה כאן קאי אליבי' שהרי והסמ"ג להרמב"ם וגם מה"ת
היד ובס' שם). עה"פ בלקו"ת הובא יא. ל, (נצבים להרמב"ן רק ולא -ÈÙÏ:(הם להרמב"ם אלו "הקדמות" גם (שכנראה תשובה, הל'

שצוונו  היא ע"ג 'מצוה : להרמב"ם ובסהמ"צ שם. הצ"צ דברי מקור ג"ז ואולי ויתודה. ה' לפני מחטאו החוטא שישוב והוא א' מ"ע
אותם ולומר כו ' ‰˙˘Â·‰'להתוודות ÌÚ.ואילך 1118 עמוד להלן במפורט ראה ב.14.". ואילך.15.כה, כט Î"˜16.סעיף ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ מנ"ח (וראה וחו"מ לסנה' דקדמו ובפרט קדושין לענין סל"א סל"ח אה"ע ושו"ע ב) (מט, מקדושין הביא "לא
החטא". עזיבת מספיקה הרוב ע"ד רק שלא ז.א. רובא, בתר אזלינן דלא ממונות מדיני הוכחה לי' דעדיפא וי"ל - שס"ד) מצוה



קג fenz a"i ipy mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ב שי יום
,`v 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåöî äðäå,182 'nr cr:äàøéî à"ë

,diyrd'øäæ éðewú'a áeúkL Bîk8,ïBì úðéwz ïéLeáì" : §¤¨§¦¥Ÿ©§¦§¦©
"'eëå àLð éðáì ïéúîLð ïéçøt eäépîczpwzd miyeal ± §¦©§¨§¦¦§¨¦¦§¥¨¨§

ep` mi`ex .(mc` ipal zenyp zegxet mdny ,"zexitq"l ,odl
mdny "zexitq"l miyeal ly oipr epyiy ,df "xdf ipewiz"n

Îlryke ,zeytpd ze`a
mbt dyrp dxiar ici
dfÎiciÎlr dyrp ± ytpa
,ytpd yxeya mb mbt

Cëì,okl ±äøtk ïéà §¨¥©¨¨
äìòîì àìå BLôðì± §©§§Ÿ§©§¨

,oldl xn`iy itk
"dxtk" ly dzernyn
,mbtd iewipe zxqd `id
oi` cala daeyz dpd
mbtd z` zewpl dgeka

,dlrnle ytpaíBé ãò©
,íéøetkäenvr meidy - ©¦¦

.xtkn:áeúkL Bîk- §¤¨
xetik meil rbepa9:øtëå"§¦¤

éða úBàîhî Lãwä ìò©©Ÿ¤¦ª§§¥
íäéòLtîe ìàøNé¦§¨¥¦¦§¥¤
"eøäèz 'ä éðôì" ,"'Bâå10.à÷éc "'ä éðôì" ¯±iptl.`wec 'd §¦§¥¦§¨¦§¥©§¨

.mkzxdh `eaz myn ,'ied myn dlrnl ,dlrnl epiid "iptl"
dlrnly dbixcnne mewnn d`a ,xetik mei ly dxdhdy ixd
rbet mda dbixcnde mewndn dlrnl `ed okl xy` ,'ied myn
dpyi okle ± dyrzÎ`l lr mixaery iciÎlr deedznd mbtd
lr dxiaray ,`vei miptÎlkÎlr .ef dxiar lr dxtkd f`

`n xzei xeng xac epyi dyrÎzevnÎ`l lr dxiara xy
.dyrzïàkî ãîìì ïéà ïëìåzxne`d `ziixadn ± §¨¥¥¦§Ÿ¦¨

eli`e ,mewna el oilgen daeyz miyeryk ± dyrÎzevnay

cenll xyt` i` ± xetik meia wx dxtkd d`a dyrzÎ`la
èøôáe ,äNò-úåöîa íBìLå-ñç àl÷ íeLcenll xeq`y ± ª¨©§¨§¦§©£¥¦§¨

`lew mey,äøBz ãeîìúa,dxez cenil ly 'dyr'd zevna - §©§¨
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà äaøcàå11-LBãwä øzå : §©§©¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦¥©¨

àeä-Ceøazeaiqpa ± ¨
,zeniieqnìòzexiar ± ©

enk zexengäøæ-äãBáò£¨¨¨
ïäL óà ,'eëås` ± §©¤¥

oyperyúBúéîe úBúéøk§¦¦
ìò øzå àìå ,ïéc-úéa¥¦§Ÿ¦¥©

.(äøBz ãeîìz ìeha± ¦©§¨
:`ziixaa xne` oldl
úBúéøk ìò øáò̈©©§¦

ïéc-úéa úBúéîelr ± ¦¥¦
e` zxk oypery zexiar
- oicÎzia iciÎlr dzin
íéøetkä íBéå äáeLz§¨§©¦¦

,ïéìBzypridl `ly - ¦
,el` zexiar lr dlrnln
,Leøt) ïé÷øîî ïéøeqéå§¦¦§¨§¦¥

,`ed "oiwxnn" -ïéøîBb§¦
lî àeäå ,äøtkäék ,Lôpä çöçöì äôéèLe ä÷éøî ïBL ©©¨¨§¦§§¦¨§¦¨§©§¥©©¤¤¦

ì àéä "äøtk",(àèçä Ceìëì çp÷nL ,çep÷ ïBLixd - ©¨¨¦§¦©¤§©¥©¦§©¥§
ly zexiarayiewipd witqn `l ,oicÎzia zezine zezixk

mb yxcp `l` ,xetik meie daeyz ly mipipr iciÎlr dyrpy
,olvilÎ`pngx mixeqi iciÎlr wexinde iewipdøîàpL12: ¤¤¡©

."íðBò íéòâðáe íòLt èáLá ézã÷ôe"zexiar opyiy ixd ± ¨©§¦§¥¤¦§¨¦§¨¦£¨
zexiard ,ode ± l"x oixeqi iciÎlr iewipd yxcp odilry el`k

.oicÎzia zezine zezixk oyperyì ïàk ãòàúéøaä ïBL- ©¨§©¨©§¨
.`nei zkqn seqay

äáeLzä úåöî ,äpäå13 §¦¥¦§©©§¨
úáéæò àéä ,äøBzä ïî¦©¨¦£¦©

ãáìa àèçäzaifr ± ©¥§¦§©
oipr `id ,cala `hgd
,dxezd on daeyzd

àúéàãk)aezky itk ± ¦§¦¨
â ÷øt àøîba©§¨¨¤¤

ïéøãäðñc14ïLç'áe §©§¤§¦§Ÿ¤
ãì ïîéñ óBñ 'ètLî15 ¦§¨¦¨

úeãò ïéðòì16,(m`y - §¦§©¥
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

ù"îë 'éùòã ñ"éã 'éùåáìá) äáöåç øå÷îå äùøùá
ð"áì ïéúîùð ïéçøô åäééðîã ïåì úðé÷ú ïéùåáì æ"úá
ë"äåé ãò äìòîì àìå åùôðì äøôë ïéà êëì ('åëå
'åëå íäéòùôîå é"ðá úåàîåèî ùã÷ä ìò øôëå ù"îë
ïàëî ãåîìì ïéà ïëìå à÷ééã 'ä éðôì åøäèú 'ä éðôì
ì"æøà äáøãàå .ú"úá èøôáå ò"îá å"ç àìå÷ íåù
úåúéîå úåúéøë ïäù óà 'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
úåúéøë ìò øáò .(ú"ú ìåèéá ìò øúéå àìå ã"á
'éô) ïé÷øîî ïéøåñéå ïéìåú ë"äåéå äáåùú ã"á úåúéîå
çöçöì äôéèùå ä÷éøî ïåùìî àåäå äøôëä ïéøîåâ
êåìëì çð÷îù çåðé÷ ïåùì àéä äøôë éë .ùôðä
.íðåò íéòâðáå íòùô èáùá éúã÷ôå øîàðù (àèçä

:àúééøáä ì"ëò

à÷øôäøåúä ïî äáåùúä úåöî äðäå
ïéøãäðñã â"ô 'îâá 'éàãë) ãáìá àèçä úáéæò àéä
åáìá øåîâéù åðééäã (úåãò ïéðòì ã"ì 'éññ î"çáå
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טז.9.בהקדמה.8. טז, מות ל.10.אחרי טז, ה"ז.11.שם, פ"א חגיגה כג.12.ירושלמי פט, ˘ËÈÏ"‡13.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
דתשובה  דס"ל מורה הל' דפשטות - ה"ב) פ"ב תשובה הל' הרמב"ם ל' וע"ד וכיו"ב. התשובה" "והנה או "ענין" (ולא "מצוה" "כותב

ÂˆÓ‰בתוכן ‡ËÁ‰ ˙·ÈÊÚ„(בתחלתה ותשובה וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ (וראה כאן קאי אליבי' שהרי והסמ"ג להרמב"ם וגם מה"ת
היד ובס' שם). עה"פ בלקו"ת הובא יא. ל, (נצבים להרמב"ן רק ולא -ÈÙÏ:(הם להרמב"ם אלו "הקדמות" גם (שכנראה תשובה, הל'

שצוונו  היא ע"ג 'מצוה : להרמב"ם ובסהמ"צ שם. הצ"צ דברי מקור ג"ז ואולי ויתודה. ה' לפני מחטאו החוטא שישוב והוא א' מ"ע
אותם ולומר כו ' ‰˙˘Â·‰'להתוודות ÌÚ.ואילך 1118 עמוד להלן במפורט ראה ב.14.". ואילך.15.כה, כט Î"˜16.סעיף ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ מנ"ח (וראה וחו"מ לסנה' דקדמו ובפרט קדושין לענין סל"א סל"ח אה"ע ושו"ע ב) (מט, מקדושין הביא "לא
החטא". עזיבת מספיקה הרוב ע"ד רק שלא ז.א. רובא, בתר אזלינן דלא ממונות מדיני הוכחה לי' דעדיפא וי"ל - שס"ד) מצוה

fenz a"i ipy mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dyry `hg eze` lr xfeg epi`e cala `hgd z` afer `ed
zecrl xyk edixd ± zecrl leqt eze`17,Baìa øîâiL eðéäc§©§¤¦§Ÿ§¦

Búeëìîa ãøîì ,äìñëì ãBò áeLé ìáì ,íìL áìa§¥¨¥§©¨§¦§¨¦§Ÿ§©§
Cøaúé18ãBò øáòé àìå ,lr ±Cìnä úåöî,mler ly ekln ± ¦§¨¥§Ÿ©£Ÿ¦§©©¤¤
d"awdïä ,íBìLå-ñç©§¨¥

äNò-úBöîa19ïä §¦§£¥¥
äNòú-àì úBöîa20. §¦§Ÿ©£¤
ì Leøt øwò eäæåïBL §¤¦©¥§

,"äáeLz",xnelk - §¨
ìBaì ìëa 'ä ìà áeL ¨¤§¨¦

Bãáòì ,BLôð ìëáe§¨©§§¨§
ìåBîk ,åéúBöî ìk øîL §¦§Ÿ¨¦§¨§

áeúkL21òé" :òLø áæ ¤¨©£Ÿ¨¨
ïåà Léàå Bkøc©§§¦¨¤
'ä ìà áLéå ,åéúáLçî©§§Ÿ¨§¨Ÿ¤

;"'Bâå:xne` weqtd - §
l` eaey `hazn dna
ryxdy dna ± d"awd
,zncewd ekxc z` afer
z` afer `hegde
.ely `hgd zeaygn

íéávð úLøôáe22:áéúkaezk -23:é÷ìà 'ä ãò záLå"E §¨¨©¦¨¦§¦§©§¨©¡Ÿ¤
"'Bâå Eááì ìëa ,'Bâå Bì÷á zòîLå24ixd ± .25daeyzd oipry §¨©§¨§Ÿ§§¨§¨§§

jixvy xac ,elewa drinyd iciÎlr ,'d l` aeyl ,`ed
aezk mb jke .ald lka zeyridl26:'ä ãò ìàøNé äáeL"¨¦§¨¥©

é÷ìà;"'Bâå Eaezk oke -27:éìà 'ä eðáéLä""'Bâå E28.lkn ± ¡Ÿ¤§£¦¥¥¤§
,'d l` aeyl `ed daeyzd oipry xexa ,mixen`d miweqtd
`le eizeevn z` miiwl

.zexiar mey zeyrlàìå§Ÿ
,ïBîää úòãk§©©¤¨
àéä äáeLzäL¤©§¨¦

.úéðòzäzexiard lr ± ©©£¦
.xaryøáòL éî elôàå©£¦¦¤¨©

úBúéîe úBúéøk ìò©§¦¦
Búøtk øîbL ,ïéc-úéa¥¦¤§©©¨¨

,íéøeqé éãé-ìò àéä- ¦©§¥¦¦
`ziixadn lirl xkfpk

,`nei zkqnaeðéä©§
àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨

íéøeqé åéìò àéáî± ¥¦¨¨¦¦
xnb md dl` mixeqie

,ezxtkáeúkL Bîëe)11: §¤¨
¯ "'Bâå èáLá ézã÷ôe"¨©§¦§¥¤§

,(à÷éã "ézã÷ôe"- ¨©§¦©§¨
d"awdymixeqid z` `ian,eðéäå29d"awd `ian izn - §©§

df ixd ,dxtkd xnbl mixeqiåéðôì äéeöø BúáeLzLk§¤§¨§¨§¨¨
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äáåùúä úøâà
åúåëìîá ãåøîì äìñëì ãåò áåùé ìáì íìù áìá
ïä ò"îá ïä å"ç êìîä úåöî ãåò øåáòé àìå 'úé
'ä ìà áåùì äáåùú ïåùì 'éô ø÷éò åäæå .ú"ìîá
åéúåöî ìë øåîùìå åãáòì åùôð ìëáå åáì ìëá
áåùéå åéúåáùçî ïåà ùéàå åëøã òùø áåæòé ù"îë
êé÷ìà 'ä ãò úáùå áéúë íéáöð 'ôáå .'åëå 'ä ìà
ãò ìàøùé äáåù 'åëå êááì ìëá 'åëå åìå÷á úòîùå
úòãë àìå .'åëå êéìà 'ä åðáéùä 'åëå êé÷ìà 'ä
ìò øáòù éî 'éôàå .úéðòúä àéä äáåùúäù ïåîää
.íéøåñé é"ò àéä åúøôë øîâù ã"á úåúéîå úåúéøë
éúã÷ôå ù"îëå) íéøåñé åéìò àéáî ä"á÷äù åðééä
äéåöø åúáåùúùë åðééäå (à÷ééã éúã÷ôå 'åëå èáùá
éæà äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà åáåùá 'úé åéðôì
àúåøòúà 'åëå íéðôä íéîëå àúúìã àúåøòúàá
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.17‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דגם מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא - כאן הכוונה "עיקר :‡Ï· היא תשובה - דברים וידוי
)ÁÎÂÓ„ÎÂ התשובה חלק הם - כשעושים - מחילה ובקשת שוידוי אלא דברים), וידוי שם הוזכרו שלא מחו"מ משו"ע מהראיות גם

ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה הזכירו ·Ú"Ù,ומוסיפים לא "ולכן - ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת
תעניות שום והסמ"ג שסד".ÏÏÎהרמב"ם מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סמה"צ א. קכב, זח"ג ועיין .".18˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îענין צ"ל תשובה דבכל זה, ענין לבד התשובה, עשיית להקל - הדברים המשך למרוד ÈÏÏÎ"כל ישוב "דלא
בדוגמא [והוא בפוסקים ע"ז המקור וצ"ע גדול. חידוש הוא ולכאורה ית'". בתחלה ˘·˜ÌÂÈבמל' הכללי ענין הקדמת צ"ל ג"כ המצות

עליו Î"Á‡Âיקבל ˘"ÓÂÚדרכו - יחיד (ל' דרכו רשע יעזוב לראי': שמביא בהכתובים גם וכ"ה - רפ"ב] ברכות - מצות ,·ÏÏÎעול
בקולו (בכלל), ושבת פרטיות); ועברות ענינים רבים, (ל' מחשבותיו ואח"כ) רשע וכן Â‚Â'שהוא המצות). פרטי - (ציוויו ("פרט") ֶַ

במל"ת". הן במ"ע "הן החלטות ב' ˘ËÈÏ"‡19.שצ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עליו מקבל ובכ"ז - ועשה קום צ"ל "שבזה :.20˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î- מל"ת על משא"כÎÈ¯˙"שבעבירה מ"ע".·‰Ú„¯המרידה, ז.21.עשיית נה, ‡„ÂÓ"¯22.ישעיה ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘מפרש"‰¯„Ò‰וכהתחלתה דברים, סיפור רק הוא דשם - ל ד, ואתחנן לשלול "בתורה" כדלקמן ·ÌÎולא È˙Â„ÈÚ‰ ועוד גו'.
מסיפור גם לכאורה (כי לבבך'".È˘ועיקר 'בכל דצ"ל מפרט אינו שם כי - התשובה) ענין מהו ב.23.ללמוד ל, הטעם 24.נצבים

מפני  שזה לומר" ש"יש שליט"א, הרבי כותב התורה, מן פסוק מכן ולאחר (ישעיה) מנביא פסוק בתחילה הזקן רבנו מביא מדוע
ה"ב". פ"ב תשובה הל' הרמב"ם "וראה מוסיף: שליט"א והרבי החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש ‡„ÂÓ"¯25.שבנביא ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ דתרווייהו (שם) רמב"ן עיין - ה"ה) פ"ז תשובה (הל' היא הבטחה זה פ' ולדידי' להרמב"ם, (גם) קאי כאן דכנ"ל "ואף
פרשה  להרס"ג לסהמ"צ הרי"פ בפי' (הובא אלקיך ה' עד ושבת עשה העשין, במנין מנה שלו בסהמ"צ אלוף חפץ ומר בי'. איתנהו

בקולו". ושמעת ה"א עד ושבת דכתיב "לשוב נג במצוה בסמ"ק וכ"ה ב.26.מ"ב) יד, כב.27.הושע ה, ‡„ÂÓ"¯28.איכה ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘הפסוקים ד' כל (ÂÈ„Â˜"הכרח (דחלק ‰˜„ÌÈסדרם ב"ה הוי' שם השפעת מוריד החטא דע"י רפ"ג לקמן וכו'): לתורה נביא

'ÈÂ‰העלאת צ"ל (התשובה) שהתיקון מובן שמזה - כו') החבל כמשל - גו' חבל גו' -Ï"‰Îעמו הוי' שם פרטי מבוארים ובפ"ד .
יעזוב ועז"נ - מעשה (אחרונה) „¯ÂÎה' Ú˘¯) מדות וששה קול - ו' גו'. וישוב גו'˘·Ï·גו' ושבת ועז"נ - כו' (ÂÏÂ˜·'גוÍ··Ï.'גו

) התבוננות (ראשונה) שובה¯˜ה' ועז"נ - חסרונו) כו'Ï‡¯˘Èבזה שבכחו הנעלם שכל - י' המעלה). שבה ˘¯˘(שם חכ' ועיקר
ועז"נ - כו'). הכחות בכל פונה - לשם כשנוגע אשר ושם, פי"ט (ח"א ה' ‰'מלובש Â·È˘‰:שנאמר והסדר, הענין ג"כ וזהו ÂÒ¯גו'.

Ú˘¯ ·ÂÊÚÈ) Ú¯Ó(מל"ת -‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Í··Ïטוב ÏÎ·) שלום בקש מ"ע) רמ"ח איברין, לרמ"ח דפליג -È¯Á‡Ï- וע"ט סומ"ר
נק' -Ï‡¯˘Èשלכן כו' ושלימות שלום להיות ויכול -‰ÏÁ˙Ó וכמובן ה') השיבנו ישראל, שובה - מלמעלמ"ט ואח"כ מלמטלמ"ע,

Ê"Î'בבי טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבארם ששם אלא - תשו"ת)·Ú"Ùתשובות (אפילו מהן שכאו"א כמו - וכאן -
מפרש דשם [ולהעיר כא הקדמה הגלגולים ש' ראה - הקבלה ע"ד וק"ל. מכולן. ורא „'כלולה ה', חלול הד' וכפרה - כפרה ה חלקי

א)]". (פו , יומא ˘ËÈÏ"‡:29.חדא"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דבכ"ז – בי' בזה תלוי'ÏÎ"מוסיף כריתות על גם  התשובה .·‡„Ìמצות
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למלאותה כו'Ó‚ÏÂ¯‰ויכול  מאהבה כששב יט.30.כו'".ÂÚÓ¯¯כי כז, ז.31.משלי ה, ˘ËÈÏ"‡:32.נשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה"
דגם מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא – כאן הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל וידוי ·Ï‡הי'

) היא תשובה – מחו"מÁÎÂÓ„ÎÂדברים משו"ע מהראיות דברים),˘Ï‡גם וידוי שם כשעושים ‡Ï‡הוזכרו – מחילה ובקשת שוידוי
ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם –Ú"Ù· ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת ,

"ולכן -‡Ï מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיין כלל". תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו
.17 הערה לעיל ראה - יב.33.שסד". טז.34.ב, ˘ËÈÏ"‡35.ד, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"מ הקושיא תגדל "וביותר :ÌÈÙÂ‚ÈÒ דלבטל "

ועכצ  כו'. ואסתר ביואל כנ"ל תענית, רק מצינו לא אחרת.גזירה הכוונה שכאן זֿו.36."ל לח, וישב
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ועכצ  כו'. ואסתר ביואל כנ"ל תענית, רק מצינו לא אחרת.גזירה הכוונה שכאן זֿו.36."ל לח, וישב

fenz b"i iyily mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ג שלישי יום
יום שי ֿשלישי ה 'ֿו 'תמוז  ,182 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë êà .á ÷øô,av 'nr cr:ïåöø íåé

,zeiprzd;BLôð úøtk øîb øäîìe æøæì éãk íâådfay - §©§¥§¨¥§©¥§©©¨©©§
,xefrl zeiprzd gka yiBaì ìëa 'ä ìà áL Bðéà éìeà íâå§©©¥¨¤§¨¦

íà-ék ,äáäàî BLôðå§©§¥©£¨¦¦
:äàøiîoi` f`y - ¦¦§¨

"miptd mink"d,dlrnly
iciÎlr ezxtk xenbl xfer
lawn `ed okle ,mixeqi

zeiprzd oipra mixeqi envr lr37mixeqid oipr ,mvra j` .
oi` (oicÎzia zezine zezixk iaiiga) dxtkd z` mixnebd
,zeiprz ixeqil dpeekd
mi`iany mixeqil `l`
olvilÎ`pngx mc`d lr
z` xenbl ick ,dlrnln

.ezxtk

.á ÷øtoipr dpi` daeyzy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
,"`hgd zaifr" `id daeyz `l` ,eyrpy zexiar lr mev ,ziprzd

`ed ozxtk xnby zexiara elit`e .cer ezeyrl `le `hgd z` aefrl

oi` ± (oicÎzia zzin e` zxk oypery zexiard ode) mixeqi iciÎlr

zeiprz ixeqil dpeekd

`l` ,envr lr xfeb mc`dy

mixeqil ,`id dpeekd

mi`ianyick ,dlrnln eilr

.eytp zxtk xenbl

äøtk ïéðòì äæ ìk Cà©¨¤§¦§©©¨¨
,ïBòä úìéçîezlret - §¦©¤¨

lr zeyxcp `le daeyzd
,zeiprz mey jkìçîpL¤¦§©

ìò øáòM äî éøîâì Bì§©§¥©¤¨©©
Cìnä úåöîly ekln ± ¦§©©¤¤

,mleräáeLz äNòLk§¤¨¨§¨
Bì ïéøékæî ïéàå ,äîìL§¥¨§¥©§¦¦
íBéa øác éöçå øác̈¨©£¦¨¨§

äæ ìò BLðòì ïécälr ± ©¦§¨§©¤
,e`hgíìBòa íBìLå-ñç©§¨¨¨

ïî éøîâì øèôðå ,àaä©¨§¦§©§©§¥¦
íðîà .àaä íìBòa ïécä©¦¨¨©¨¨§¨

ick ±éðôì ïBöøì äéäiL¤¦§¤§¨¦§¥
åéðôì áéáçå ävøîe 'ä§ª¤§¨¦§¨¨

BúãBáòî BðB÷ì çeø úçð úBéäì ,àèçä íã÷k Cøaúé± ¦§¨¥§Ÿ¤©¥§¦§©©©§¥£¨
,jk myléøö äéääNò-úåöî ìò elôà äìBò ïaø÷ àéáäì C ¨¨¨¦§¨¦¨§¨¨£¦©¦§©£¥

,ïéc-úéa úúéîe úøk da ïéàL äl÷lr xar edyinyk mb - ©¨¤¥¨¨¥¦©¥¦
leki eidyk ± dler oaxw `iadl eilr did ,efk dyrÎzevnmi

,ezaeyzl sqepa ± zepaxw aixwdleðéúBaø eLøcL Bîk§¤¨§©¥
÷eñt ìò 'íéðäk úøBú'a äëøáì-íðBøëæ1;"Bì äöøðå"- ¦§¨¦§¨¨§©Ÿ£¦©¨§¦§¨

,dyrÎzevn lr xary in lr dvxn dlerdyàúéàãëå§¦§¦¨

,íéçáæc àn÷-÷øt àøîbawxta zxne` `xnbdy enke - ©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦
migaf zkqn ly oey`x2,äNò-úåöî ìò úøtëî äìBòc§¨§©¤¤©¦§©£¥

íãàëe ,Lðòä Bì ìçîðå äáeLz äNòL øçàì ïBøBc àéäå§¦§©©¤¨¨§¨§¦§©¨Ÿ¤§¨¨
ïéèéì÷øt éãé-ìò Bñiôe Cìna çøqL,miplczy ±,Bì ìçîe ¤¨©©¤¤¦§©§¥§©§¦¦¨©

,jlnd -ïë-ét-ìò-óà©©¦¥
çìBL,jlna gxqy df ± ¥©

åéðôì äçðîe ïBøBc± ¦§¨§¨¨
ick ,jlnd iptlävøúiL¤¦§©¤

Cìnä éðt úBàøì Bì± ¦§§¥©¤¤
oaxw ly epiipr mb jk
dyry ixg`y ,dler
lr el elgne daeyz
oaxwd deedn ± e`hg
dvexn didiy ick dpzn
enk d"awd iptl aiage

.`hgy iptl didyìe)ïBL §
lr zxne`y `xnbd ±
`idy "dler"d
äî ïëå ,"úøtëî"§©¤¤§¥©
äöøðå" äøBza áeúkM¤¨©¨§¦§¨
Bæ ïéà ¯ "åéìò øtëì Bì§©¥¨¨¥

,BLôð úøtkoi` - ©¨©©§
eytp zxtkl dpeekd
,daeyzd iciÎlr d`ad

àlà:`id dpeekd ±,BðB÷ì çeø úçð úBéäì 'ä éðôì øtëì ¤¨§©¥¦§¥¦§©©©§
didi `hegde ,`hgd awr drtyd lk d"awd iptl dgnizy -

,`hgy iptl enk d"awd lr aed` aey,àøîba íL àúéàãk¦§¦¨¨©§¨¨
d`a ,dxtkd xak dzidy ixg`y ,my zxne` `xnbdy itk -

,oexec xeza "dler"dáeúkL Bîëe3.("ïBöøì äéäé íéîz" : §¤¨¨¦¦§¤§¨
k ±xak dxtkd oky ,zevxl `ed "dler"d oaxw ly epipr l

,zepaxw aixwdl mileki eidyk did df lk .df iptl dzid
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

åðéà éìåà íâå .åùôð úøôë øîâ øäîìå æøæì éãë íâå
:äàøéî à"ë äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà áù

êà á ÷øôïåòä úìéçîå äøôë ïéðòì äæ ìë
ìò øáòù äî éøîâì åì ìçîðù
ïéøéëæî ïéàå äîéìù äáåùú äùòùë êìîä úåöî
á"äåòá å"ç æ"ò åùðòì ïéãä íåéá øáã éöçå øáã åì
ïåöøì 'éäéù íðîà .á"äåòá ïéãä ïî éøîâì øèôðå
úåéäì àèçä íãå÷ë 'úé åéðôì áéáçå äöåøîå 'ä éðôì
ïáø÷ àéáäì êéøö äéä .åúãåáòî åðå÷ì çåø úçð
ã"á úúéîå úøë äá ïéàù äì÷ ò"î ìò 'éôà äìåò
'îâá àúéàãëå åì äöøðå ô"ò ë"úá ì"æø åùøãù åîë
øçàì ïåøåã àéäå ò"î ìò úøôëî äìåòã íéçáæã ÷"ô
çøñù íãàëå .ùðåòä åì ìçîðå äáåùú äùòù
çìåù ë"ôòà .åì ìçîå ïéèéì÷øô é"ò åñééôå êìîá
êìîä éðô úåàøì åì äöøúéù åéðôì äçðîå ïåøåã
åéìò øôëì åì äöøðå äøåúá ù"î ïëå úøôëî ïåùìå)
úçð úåéäì 'ä éðôì øôëì àìà åùôð úøôë åæ ïéà
.(ïåöøì 'éäé íéîú ù"îëå 'îâá íù 'éàãë åðå÷ì çåø
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.37:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'בי כוונת ואולי מיראה)?! תשובה בעושה גם מדבר (שהרי הרמב"ם הזכירו לא למה קשה "עפ"ז
אולי  וגם כפרתו שתמהר – וגם מעונש לינצל העתיד: על תפלה (קרבן-) ענין הם ודם) חלב (מיעוט הנ"ל וסיגופים שתעניות – אדה"ז

– ק"ק ג"כ שעפ"ז אלא ויותר. מעולה לתשו' להגיע –È˜ÂÏÈÁלכאו"א כו' התעניות ח"א ·Ú"Ùמספר ועיין כיו"ב. פ"ב ראה אבל .
התבוננות)". וע"י הקליפה – הגוף חומריות דסיבת הביטוש ענין נת' ששם (אלא הגוף בטוש ע"ד ד.1.פכ"ט א, ב.2.ויקרא אמור 3.ד,

כא. כב,



fenzקו c"i iriax mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ד רביעי יום
,av 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .â ÷øô,184 'nr cr.'åëå ô"â

mikixv eid ,daeyz eyry ixg`yzeidl ick oaxw `iadl
,`hgd iptl enk aiage dvexn÷éôäì ïaø÷ eðì ïéàL åLëòå§©§¨¤¥¨¨§¨§¨¦

áeúkL Bîk ,ïaø÷ íB÷îa àeä úéðòzä ¯ 'äî ïBöø̈¥©©£¦¦§¨§¨§¤¨
àøîba4:`id dprznd zltzy -éîãå éaìç èeòî àäiL" ©§¨¨¤§¥¦¤§¦§¨¦

èòîúpL,mevd iciÎlr ± ¤¦§©¥
éðôì ézáø÷ä elàkE §¦¦§©§¦§¨¤

"'eëåoipry ,ixd ± §
ly oipr `ed ziprzd
iptl dvexn zeidl ,oaxw
.`hgd iptl enk d"awd
änëa eðéöî ïëìå§¨¥¨¦§©¨
ìòL ,íéàøBîàå íéàpz©¨¦¤¡¨¦¤©

ì÷ øác,lw `hg lr ± ¨¨©
úBiðòz íépòúî eéä̈¦§©¦©£¦

Bîk ,ãàî äaøä5éaø ©§¥§Ÿ§©¦
äéäL äéøæò ïa øæòìà¤§¨¨¤£©§¨¤¨¨
äøt àäzL øézî©¦¤§¥¨¨
ïéaL äòeöøa äàöBé§¨¦§¨¤¥
íéîëçå ,úaLa äéðø÷©§¤¨§©¨©£¨¦
úçà íòôe ,íéøñBà§¦©©©©
ìL Búøt ïk äàöé̈§¨¥¨¨¤

,da äçî àìå BzðëL- §¤§§Ÿ¦¨¨
,jkn rpnizyeøçLäå§ª§£

,úBîBvä éðtî åépL- ¦¨¦§¥©
,mvyéøác íi÷ àlL ìò©¤Ÿ¦¥¦§¥

;åéøáçminkgd - £¥¨
.df xac exq`yéaø ïëå§¥©¦
øîàL òLBäé6éðLBa" : §ª©¤¨©§¦

,"éànL úéa íëéøácî¦¦§¥¤¥©©
;úBîBvä éðtî åépL eøçLäålr jk `hazdy lr mvy - §ª§£¦¨¦§¥©

,i`nyÎziaìL äòeöø Bì äëtäúð úçà íòt àðeä áøå§©¨©©©©¦§©§¨§¨¤
úBîBö íéòaøà äpòúäå ,ïélôz7;úBaø äpäëåmi`pza ± §¦¦§¦§©¨©§¨¦§¨¥¨©

ly oipr `l mbe ,daeyz ly oipr eid `l el` zeiprz ± .mipey

mi`hg dl` eid `l ixdy ± dxtkd z` xenbl ick mixeqi
e`a zeiprzd `l` ,mixeqi iciÎlr dxtk xnb miyxecd el`k
iptl enk d"awd iptl aiage dvexn zeidl ick ,oaxw mewna

.`hgdäæ ãBñé ìòåmi`hg lr mb zeiprz ly oipr yiy ± §©§¤
xnb miyxec mpi`y milw
,mixeqi iciÎlr dxtk
mewna od zeiprzd `l`
,df ceqi lr dpd ,oaxw
ì"æ é"øàä ãnì¦¥¨£¦©
úîëç ét-ìò åéãéîìúì§©§¦¨©¦¨§©

,úîàäz`xwpy itk - ¨¡¤
,dlawd zxezøtñî¦§©

úBðBò änëì úBîBvä©§©¨£
ïäa ïéàL óà ,íéàèçå©£¨¦©¤¥¨¤
éãéa äúéî àìå úøk̈¥§Ÿ¦¨¦¥

,íéîLyxcp mday - ¨©¦
,mixeqi iciÎlr dxtk xnb

à"ð÷ ñòkä ìò Bîk± §©©©©
,zg`e miying d`n
ìò elôàå ;'eëå úBiðòz©£¦§©£¦©
íúñ Bîk ïðaøc øeqéà¦§©¨¨§§¨

íðéé,ieb ly oii ±äpòúé ¥¨¦§©¤
â"òylye miray ±

ìò ïëå ;'eëå úBiðòz©£¦§§¥©
ïðaøc äNò-úåöî ìeha¦¦§©£¥§©¨¨

älôz Bîk8äpòúé ¯ §§¦¨¦§©¤
à"ñzg`e miyy ±

,ììk Cøãå .'eëå úBiðòz©£¦§§¤¤§¨
älâñ àéä úéðòzä ãBñ©©£¦¦§ª¨

úelbúäì äàìôðïaøwä Bîk ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ¦§¨¨§¦§©§¨¤§¨§©¨§¨
Ba øîàpL9,"'äì çBçéð çéø" :.d"awl gex zgp -Bîëe ¤¤¡©¥©¦©©§

äéòLéa áeúkL10,"'äì ïBöø íBéå íBö àø÷z äæìä" : ¤¨¦©§¨£¨¤¦§¨§¨©
ììkî,ixd ±:ïBöø íBé àeä äöøpä íBväL ¦§¨¤©©¦§¤¨

.b wxRoipr mvrly zexnly ,owfd epax xiaqd ,'a wxt ,mcewd wxta ¤¤
ycwnd ziay dryay myk ixd ,zeiprz mey zeyxcp `l daeyzd

lr dler oaxw aixwdl ,daeyza dxfgd ixg` ,mikixv eid miiw did

ick did oaxwd ly epipre ,dlw dyrÎzevn lr dxiara mb ,`hgd

enk d"awd iptl aiage ievx daeyza xfegd didiy ,"el dvxpe" didiy

dvxpe"d z` mciÎlr `iadl zepaxw epl oi`y ,zrk ixd ,`hgd iptl

m`zda ,l"fix`d cnil df ceqi lr .oaxwd mewna ziprzd `a ± "el

mb ,mi`hge zepeer ly ax xtqn lr zenevd xtqn z` ,dlawd znkgl

.miny icia dzine zxk yper mdilr oi`y dl`k

íéðBøçàä øñenä éîëç ,äpäå,l"fix`d ixg`y ±e÷ìçð± §¦¥©§¥©¨¨©£¦¤§§
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äáåùúä úøâà
àåä úéðòúä 'äî ïåöø ÷éôäì ïáø÷ åðì ïéàù åéùëòå
éîãå éáìç èåòéî àäéù àøîâá ù"îë ïáø÷ íå÷îá
åðéöî ïëìå .'åëå êéðôì éúáø÷ä åìàë èòîúðù
íéðòúî åéä ì÷ øáã ìòù 'éàøåîàå íéàðú äîëá
àäúù øéúî 'éäù ò"áàø åîë ãàî äáøä úåéðòú
íéîëçå úáùá äéðø÷ ïéáù äòåöøá äàöåé äøô
äçéî àìå åúðëù ìù åúøô ïë äàöé à"ôå 'éøñåà
éøáã íéé÷ àìù ìò úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå äá
ù"á íëéøáãî éðùåá øîàù òùåäé 'ø ïëå .åéøéáç
úçà íòô àðåä áøå .úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå
.úåîåö 'î äðòúäå ïéìéôú ìù äòåöø åì äëôäúð
åéãéîìúì ì"æéøàä ãîéì äæ ãåñé ìòå .úåáø äðäëå
úåðåò äîëì úåîåöä øôñî úîàä úîëç é"ôò
íéîù éãéá äúéî àìå úøë ïäá ïéàù óà íéàèçå
øåñéà ìò 'éôàå .'åëå úåéðòú à"ð÷ ñòëä ìò åîë
ìò ïëå 'åëå úåéðòú â"ò äðòúé íðéé íúñ åîë ïðáøã
'åëå úåéðòú à"ñ äðòúé äìôú åîë ïðáøã ò"î ìåèéá
úåìâúäì äàìôð äìåâñ àéä úéðòúä ãåñ ììë êøãå
.'äì çåçéð çéø åá 'àðù ïáø÷ä åîë ä"á ïåéìòä ïåöø
ììëî 'äì ïåöø íåéå íåö àø÷ú äæìä 'éòùéá ù"îëå

:ïåöø íåé àåä äöøðä íåöäù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

א.4. יז, ה"ח.5.ברכות פ"ב ביצה ב.6.ירושלמי כב, א.7.חגיגה כה, קטן ˘ËÈÏ"‡:8.מועד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להוכיח "אין
ח"א  רבי (בית הידוע אדה"ז ובמכ' ג). (ע, בלק לקו"ת רפל"ח, תניא סק"ו, דאדה"ז שו"ע [ראה מדרבנן דתפלה ס"ל דאדה"ז מכאן

א) כי·ÂËÈ˘Ù˙כ, וביאור], שקו"ט יואל משנת וראה מה"ת להתענות Ú"ÎÏדתפלה האריז"ל ציווה זה וכשביטל דרבנן הם התפלה זמני
כו'". ג.9.ס"א א, ה.10.ויקרא נח,
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תמוז  י"ד רביעי יום
,av 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .â ÷øô,184 'nr cr.'åëå ô"â

mikixv eid ,daeyz eyry ixg`yzeidl ick oaxw `iadl
,`hgd iptl enk aiage dvexn÷éôäì ïaø÷ eðì ïéàL åLëòå§©§¨¤¥¨¨§¨§¨¦

áeúkL Bîk ,ïaø÷ íB÷îa àeä úéðòzä ¯ 'äî ïBöø̈¥©©£¦¦§¨§¨§¤¨
àøîba4:`id dprznd zltzy -éîãå éaìç èeòî àäiL" ©§¨¨¤§¥¦¤§¦§¨¦

èòîúpL,mevd iciÎlr ± ¤¦§©¥
éðôì ézáø÷ä elàkE §¦¦§©§¦§¨¤

"'eëåoipry ,ixd ± §
ly oipr `ed ziprzd
iptl dvexn zeidl ,oaxw
.`hgd iptl enk d"awd
änëa eðéöî ïëìå§¨¥¨¦§©¨
ìòL ,íéàøBîàå íéàpz©¨¦¤¡¨¦¤©

ì÷ øác,lw `hg lr ± ¨¨©
úBiðòz íépòúî eéä̈¦§©¦©£¦

Bîk ,ãàî äaøä5éaø ©§¥§Ÿ§©¦
äéäL äéøæò ïa øæòìà¤§¨¨¤£©§¨¤¨¨
äøt àäzL øézî©¦¤§¥¨¨
ïéaL äòeöøa äàöBé§¨¦§¨¤¥
íéîëçå ,úaLa äéðø÷©§¤¨§©¨©£¨¦
úçà íòôe ,íéøñBà§¦©©©©
ìL Búøt ïk äàöé̈§¨¥¨¨¤

,da äçî àìå BzðëL- §¤§§Ÿ¦¨¨
,jkn rpnizyeøçLäå§ª§£

,úBîBvä éðtî åépL- ¦¨¦§¥©
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àåä úéðòúä 'äî ïåöø ÷éôäì ïáø÷ åðì ïéàù åéùëòå
éîãå éáìç èåòéî àäéù àøîâá ù"îë ïáø÷ íå÷îá
åðéöî ïëìå .'åëå êéðôì éúáø÷ä åìàë èòîúðù
íéðòúî åéä ì÷ øáã ìòù 'éàøåîàå íéàðú äîëá
àäúù øéúî 'éäù ò"áàø åîë ãàî äáøä úåéðòú
íéîëçå úáùá äéðø÷ ïéáù äòåöøá äàöåé äøô
äçéî àìå åúðëù ìù åúøô ïë äàöé à"ôå 'éøñåà
éøáã íéé÷ àìù ìò úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå äá
ù"á íëéøáãî éðùåá øîàù òùåäé 'ø ïëå .åéøéáç
úçà íòô àðåä áøå .úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå
.úåîåö 'î äðòúäå ïéìéôú ìù äòåöø åì äëôäúð
åéãéîìúì ì"æéøàä ãîéì äæ ãåñé ìòå .úåáø äðäëå
úåðåò äîëì úåîåöä øôñî úîàä úîëç é"ôò
íéîù éãéá äúéî àìå úøë ïäá ïéàù óà íéàèçå
øåñéà ìò 'éôàå .'åëå úåéðòú à"ð÷ ñòëä ìò åîë
ìò ïëå 'åëå úåéðòú â"ò äðòúé íðéé íúñ åîë ïðáøã
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ììëî 'äì ïåöø íåéå íåö àø÷ú äæìä 'éòùéá ù"îëå

:ïåöø íåé àåä äöøðä íåöäù
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;íòôe íòt.`hgy - ©©©©
Léå,xqend inkg oia ± §¥

ïénãî,mieeyn ±äæ ïéðò §©¦¦§¨¤
ìò äàaä äìBò ïaø÷ì§¨§©¨©¨¨©
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äðäå â ÷øôéîá å÷ìçð íéðåøçàä øñåîä éîëç
ùéã .úåáø íéîòô 'à àèç àèçù
àèç åúåàì úåîåöä øôñî úåðòúäì êéøöù íéøîåà
àéöåîä ïåâë .àèç øùà øôñîä éôë úåáø íéîòô
äáåùú éðå÷éúá ùøåôîä úåîåöä øôñîù äìèáì òøæ
åà øùò äæá àèç íàå úåéðòú ã"ô ïä ì"æéøàäî
íéøùò åà øùò úåðòúäì êéøö î"ãò íéîòô íéøùò
áééçù úàèç ïáø÷ã àéîåã .íìåòì ïëå ã"ô íéîòô
ïáø÷ì äæ ïéðò ïéîãî ùéå .íòôå íòô ìë ìò àéáäì
ò"î äîë ìò øáò 'éôàã ò"î ìò äàáä äìåò
äòøëäå .íéçáæã ÷"ô 'îâá 'éàãë úçà äìåòá øôëúî
úåîåöä øôñî éôë ô"â úåðòúäì äæá úìáå÷îä
ïëå ì"æù úåàöåä ìò úåîåö á"ðø åðééäã .äæ àèçã
÷"äåæá ù"î é"ôò àåä íòèäå .úåðåòå íéàèç øàùá
ãéáò àãç àðîæ ä"áãå÷ éî÷ ð"á áçã ïåéë çð ô"ñ
àøèñî àîúë àåää èùôúà äàúéìú àðîæ 'åë åîéùø
ë"â úåîåöä øôñî êéøö êëì .'åë àã àøèñì àã

.'åëå ô"â

éåáéø ïéàù àéøáå ÷æç íãàá äæ ìë ïëà
úåøåãá åîëå åôåâ úåàéøáì ììë åì ÷éæî úåîåöä
øùôàù åì ÷éæî úåîåöä éåáéøù éî ìáà .íéðåùàøä
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.úøë ïäá ïéàù ú"ìîå ò"î ìò ù"ëîå ã"á úåúéîå
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ד". סי' גו"נ
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z` xrvl did mgekay

,mnvréöî àìãe§¨¨¦
déLôð éøeòöìoi`y in ± §¦¥©§¥

,eytp z` xrvl egeka
àø÷ð ¯ äpòúîe¦§©¤¦§¨
-÷øt àøîba ,"àèBç"¥©§¨¨¤¤

àn÷,oey`x ±úéðòúc5, ©¨§©£¦
ìò äpòúî elôàå©£¦¦§©¤©
Løôãk ,BãéaL úBøáò£¥¤§¨¦§¥©

,íL é"Løelit`y - ©¦¨
o`n"d itly ote` eze`a
`xwp `ed ipyd "xn`c

eizepeer dfÎiciÎlry iptn my xne` i"yxy itk dfy ,yecw
`xwpy "xn`c o`n" eze` xne` dfk ote`a mb ixd ,miwxnzn
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àúéàãëåmi`veny itk ±àn÷-÷øt àøîba,oey`x ± §¦§¦¨©§¨¨¤¤©¨
íéçáæc6.'eëå 'äNò' áiçî BðéàL ìàøNiî íãà Eì ïéàL , ¦§¨¦¤¥§¨¨¦¦§¨¥¤¥§ª¨£¥§
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,äøBz ìòa àeäL éîz` xrvl egeka oi`y zexnl mve - ¦¤©©¨
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àì úéðòzä úeLéìç£¦©©£¦Ÿ
da ÷ñòì ìëeé,dxeza ± ©©£Ÿ¨

éeàøkyper el yie ± ¨¨
lr (a ,mevd lr (` ,letk

.dxez lehiaéàî àlà¤¨©
?dézðwzezpwz idn ± ©¨§¥

cvik ± ?mc` eze` ly
ick dxtkd oipr el didi
iptl "dvxp" zeidl
± ?`hgd iptl enk d"awd

,df ixd:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky7:Càèçå"©£¨¨

;"÷øô ä÷ãöa,xnelk - §¦§¨§ª
lr dxenzk dwcv oziy
eilr didy zeiprzd
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,daeyzÎziprz ly mei lk xear'íäøáà ïân'ä áúkL Bîk§¤¨©©¨¥©§¨¨

úéðòz úBëìä9: ¦§©£¦
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dáéLäì,ytpd z` ±¯ øçánä ïî älòî äáeLúa 'ä ìà ©£¦¨¤¦§¨§ª¨¦©ª§¨

Bîöò ìò øéîçé©£¦©©§
íéðt-ìk-ìò íéìLäì§©§¦©¨¨¦
åéiç éîé ìk úçà íòt©©©©¨§¥©¨
ïBò ìëì úBîBvä øtñî¦§©©§¨¨
íéøeîçä úBðBòî ïBòå§¨¥£©£¦
äúéî íäéìò ïéáiçL¤©¨¦£¥¤¦¨

,íéðt-ìk-ìòÎlkÎlr - ©¨¨¦
zepeerd lr ,mipt
± dzin mdilr miaiigy
zenevd xtqn z` milyi
,oeer eze` lr miyxcpd

eìôàådzind aeig m` ± ©£¦
`ed ,oeer eze` lréãéa¦¥

,ãáìa íéîLzepeer mze` lr milyi ± mc` icia dzin `le - ¨©¦¦§©

.oeer eze` lr miyxcpd zenevd xtqn z` ± mipt lk lr ±ïBâk§
äìháì òøæ úàöBäì,milyi ±ã"ôdrax`e mipeny ± §¨©¤©§©¨¨
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Bà ,ãçà óøça ìLî̈¨§Ÿ¤¤¨

,úBçtdxyrn - ¨
,zeiprzøtñî øîâéå§¦§Ÿ¦§©

,íéðL 'èa úBîBö ã"ôä©§¨¦
Bçk éôk øúBé Bàm` ± ¥§¦Ÿ

`ed ,gek xzei el yileki
dtewza z`f zeyrl
egek m`e ,xzei dxvw
dkex` dtewza ± yelg

,xzeiìBëàì ìBëé íâå)§©¨¤¡
õð éðôì úBòL 'âk èòî§©§¨¦§¥¥
ïë-ét-ìò-óàå ,änçä©©¨§©©¦¥
íà úéðòúì áLçð¤§¨§©£¦¦

.(ïk äðúäaygp ,dngd up iptl zery yely lk`y zexnl ± ¦§¨¥
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קט fenz f"h iyiy mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט"ז שישי יום
,184 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë î"îå,bv 'nr cr:ä÷ãöäá õôçå

ïkL,zeiprza zeaxdl el xeq`y ±úBöîe äNò-úBöî ìò ¤¥©¦§£¥¦§
BLôða øòLé øLà éôk àlà ,úøk ïäa ïéàL äNòú-àìŸ©£¤¤¥¨¤¨¥¤¨§¦£¤§©¥§©§
,íéðBLàøä úBøBca elôà ék .ììk Bì ÷éfé àì éàcåaL¤§©©Ÿ©¦§¨¦£¦©¨¦¦

,àðåb éàäëa ïépòúî eéä àì ¯ íéàøBîàå íéàpz éîéa- ¦¥©¨¦¤¡¨¦Ÿ¨¦§©¦¦§©©§¨
,mi`hg lr ,dfk ote`a
eöîc ,íéàéøaä àlà¤¨©§¦¦§¨

;eäéLôð éøeòöì- §¦¥©§©§
z` xrvl did mgekay

,mnvréöî àìãe§¨¨¦
déLôð éøeòöìoi`y in ± §¦¥©§¥

,eytp z` xrvl egeka
àø÷ð ¯ äpòúîe¦§©¤¦§¨
-÷øt àøîba ,"àèBç"¥©§¨¨¤¤

àn÷,oey`x ±úéðòúc5, ©¨§©£¦
ìò äpòúî elôàå©£¦¦§©¤©
Løôãk ,BãéaL úBøáò£¥¤§¨¦§¥©

,íL é"Løelit`y - ©¦¨
o`n"d itly ote` eze`a
`xwp `ed ipyd "xn`c

eizepeer dfÎiciÎlry iptn my xne` i"yxy itk dfy ,yecw
`xwpy "xn`c o`n" eze` xne` dfk ote`a mb ixd ,miwxnzn
,envr z` xrvl leki `ed oi`y drya dprzn `ed m` `heg

àúéàãëåmi`veny itk ±àn÷-÷øt àøîba,oey`x ± §¦§¦¨©§¨¨¤¤©¨
íéçáæc6.'eëå 'äNò' áiçî BðéàL ìàøNiî íãà Eì ïéàL , ¦§¨¦¤¥§¨¨¦¦§¨¥¤¥§ª¨£¥§

,mixne` z`f lkae ,ziprza zepeer ly oipr epyi cinzy ixd ±
.`heg `xwp ± mve envr z` xrvl egeka oi` m`yïkL-ìkîe¦¨¤¥

,äøBz ìòa àeäL éîz` xrvl egeka oi`y zexnl mve - ¦¤©©¨
,envràèBçL,mv `edy dna ±úîçî ék ,íéìôëa Lðòðå ¤¥§¤¡¨§¦§©¦¦©£©

àì úéðòzä úeLéìç£¦©©£¦Ÿ
da ÷ñòì ìëeé,dxeza ± ©©£Ÿ¨

éeàøkyper el yie ± ¨¨
lr (a ,mevd lr (` ,letk

.dxez lehiaéàî àlà¤¨©
?dézðwzezpwz idn ± ©¨§¥

cvik ± ?mc` eze` ly
ick dxtkd oipr el didi
iptl "dvxp" zeidl
± ?`hgd iptl enk d"awd

,df ixd:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky7:Càèçå"©£¨¨

;"÷øô ä÷ãöa,xnelk - §¦§¨§ª
lr dxenzk dwcv oziy
eilr didy zeiprzd

,ei`hg lr mevlïzì ,íé÷ñBtä eáúkL Bîëe,zzl ±ãòa §¤¨§©§¦¦¥§©
LéìBt íéìBãb é"ç Cøò äáeLz ìL úéðòz íBé ìk8,'eëå ¨©£¦¤§¨¤¤§¦¦§

éñBé øéLòäå,'eëå BøLò éôì óxzei milecb minekq ozie - §¤¨¦¦§¦¨§§
,daeyzÎziprz ly mei lk xear'íäøáà ïân'ä áúkL Bîk§¤¨©©¨¥©§¨¨

úéðòz úBëìä9: ¦§©£¦

,íB÷î-ìkîemc`l gek oi`y ,epizexecay epxn`y zexnl - ¦¨¨
,dwcv ozna daeyzd zeiprz z` xindl yi ,envr z` xrvl

z`f lkaBLôð ïwúì ,'ä úáø÷ õôçä Lôð ìòa ìk10 ¨©©¤¤¤¨¥¦§©§©¥©§
dáéLäì,ytpd z` ±¯ øçánä ïî älòî äáeLúa 'ä ìà ©£¦¨¤¦§¨§ª¨¦©ª§¨

Bîöò ìò øéîçé©£¦©©§
íéðt-ìk-ìò íéìLäì§©§¦©¨¨¦
åéiç éîé ìk úçà íòt©©©©¨§¥©¨
ïBò ìëì úBîBvä øtñî¦§©©§¨¨
íéøeîçä úBðBòî ïBòå§¨¥£©£¦
äúéî íäéìò ïéáiçL¤©¨¦£¥¤¦¨

,íéðt-ìk-ìòÎlkÎlr - ©¨¨¦
zepeerd lr ,mipt
± dzin mdilr miaiigy
zenevd xtqn z` milyi
,oeer eze` lr miyxcpd

eìôàådzind aeig m` ± ©£¦
`ed ,oeer eze` lréãéa¦¥

,ãáìa íéîLzepeer mze` lr milyi ± mc` icia dzin `le - ¨©¦¦§©

.oeer eze` lr miyxcpd zenevd xtqn z` ± mipt lk lr ±ïBâk§
äìháì òøæ úàöBäì,milyi ±ã"ôdrax`e mipeny ± §¨©¤©§©¨¨

ïúBçãì ìBëéå .åéiç éîéa úçà íòt úBîBö,zenevd z` ©©©©¦¥©¨§¨¦§¨
-Cøc-ìò úBiðòz øNòk äpòúéå ,óøça íéøöwä íéîiì©¨¦©§¨¦©Ÿ¤§¦§©¤§¤¤©£¦©¤¤
Bà ,ãçà óøça ìLî̈¨§Ÿ¤¤¨

,úBçtdxyrn - ¨
,zeiprzøtñî øîâéå§¦§Ÿ¦§©

,íéðL 'èa úBîBö ã"ôä©§¨¦
Bçk éôk øúBé Bàm` ± ¥§¦Ÿ

`ed ,gek xzei el yileki
dtewza z`f zeyrl
egek m`e ,xzei dxvw
dkex` dtewza ± yelg

,xzeiìBëàì ìBëé íâå)§©¨¤¡
õð éðôì úBòL 'âk èòî§©§¨¦§¥¥
ïë-ét-ìò-óàå ,änçä©©¨§©©¦¥
íà úéðòúì áLçð¤§¨§©£¦¦

.(ïk äðúäaygp ,dngd up iptl zery yely lk`y zexnl ± ¦§¨¥
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.ììë åì ÷éæé àì éàãåáù åùôðá øòùé øùà éôë àìà
àì íéàøåîàå íéàðú éîéá íéðåùàøä úåøåãá 'éôà éë
åäééùôð éøåòöì åöîã íéàéøáä àìà â"äëá ïéðòúî åéä
'îâá àèåç àø÷ð äðòúîå äéùôð éøåòöì éöî àìãå
é"ùøôãë åãéáù úåøéáò ìò äðòúî 'éôàå .úéðòúã ÷"ô
ìàøùéî íãà êì ïéàù íéçáæã ÷"ô 'îâá àúéàãëå íù
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î"îååùôð ï÷úì 'ä úáø÷ õôçä ùôð ìòá ìë
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î"ãò úåéðòú øùòë äðòúéå óøåçá íéøö÷ä íéîéì
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fenz f"i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ז קודש שבת יום
,bv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øôñî ïëà,186 'nr cr:(åðîú àì éë

ely mevd didi jky dpzdy itk ,mly ziprzl mei eze` el11.
íeìLúìe,milydl icke ±á"ðømipye miyng miz`n ± §©§

ìéòì-økæpk ,úBîBöitk ,rax`e mipeny minrt yly mdy ± ©¦§¨§¥
zg` mrt mevl icy mixeaqd dl` oia zlaewnd drxkdd

lk lr zenevd xtqn
eze` `hg m` mb ,`hg
oial ,minrt daxd `hg
lk lry mixeaqd dl`
mevl yi ,`hgy mrt
- zenev xtqn eze`
íéîòt 'ã ãBò äpòúé¦§©¤§¨¦
úBöç øçà ãò ã"ô©©©£

éîìLeøéa úéðòz ïk-íb áLçéîc ,ãáìa íBiä12,cenlza - ©¦§©§¦§©©¥©£¦©§©§¦
,ziprzl ,meid zevg xg` cr ly mev aygp inlyexi'áe±

ipye.äæ ïéðòì ãçà íBéì Bì íéáLçð íBé éàöçxtqn ly ± £¨¥¤§¨¦§¤¨§¦§¨¤
,e`hg oewizl mevl eilry minidì ïëåàöBik úBðBò øàL §¥¦§¨£©¥

,ïäaicia dzin mdilr miaiigy zepeer zece` xaic lirl - ¨¤
z` milydl envr lr mda xingiy ,(miptÎlkÎlr) miny
zepeer mby ,owfd epax xne` zrke .mixen`d zenevd xtqn
zepeer ly "xneg"d mda yiy `l` ,dzin aeig mdilr oi`y
dzin mdilr miaiigy
,"oda `veik" md jka)
yiy zepeerl minec
itk ,(dzin aeig mdilr
oldl lynl xikfn `edy
mdy mixacd 'f wxta

ynn,dxf dcear enk
zkitye zeixr ielib
mb ,dnecke qrk ,rxd oeyl ,dwcvd on oir znlrd mde ,minc
xtqn z` zg` mrt miptÎlkÎlr mevl envr lr xingi mdilr

,`hg eze` lr yxcpd zenevdúøî òãBé áì" ìk øLà£¤¨¥¥©¨©
:d÷cväa õôçå ,"BLôð.zwcev didze owezzy - ©§§¨¥§¦¨§¨

á"ðø ìò íéôãBòä úBîBvä øtñî ,ïëàly `hgd iabl ± ¨¥¦§©©¨§¦©
,dlhal rxf z`ved,àðåb éàäëelrny zenevd xtqn - §©©§¨

,mixg` mi`hg iabl zenevd xtqn ly minrt yelyläéäL¤¨¨
éøö,úBpòúäì CickúBpòúäì íéøéîçnä úòãì Leçì ¨¦§¦§©¨§©©©©§¦¦§¦§©

ìk ìòL úBîBvä øtñî¦§©©¤©¨
øtñî éôk àèçå àèç¥§§¥§§¦¦§©
økæpk ,àèçL íéîòtä©§¨¦¤¨¨©¦§¨

ìéòìzenev zxzi ,dpd ± §¥
,dl`ä÷ãöa ïlk äcôé¦§¤ª¨¦§¨¨

é"ç Cøò,xyr dpeny ± ¤¤
ìk ãòa LéìBt-íéìBãb§¦¦§©¨

.íBé,mevl eilr didy ±
úBiðòz ìk øàL ïëå§¥§¨¨©£¦

éøvLìò úBpòúäì C ¤¨¦§¦§©©
,äúéî ïäa ïéàL úBøáò£¥¤¥¨¤¦¨
-úåöî ìeha ìò elôàå©£¦©¦¦§©
,ïðaøãe àúéøBàc äNò£¥§©§¨§©¨¨
dxezd on dyrÎzevn -
,opaxcny dyrÎzevn e`
ãâðk äøBz ãeîìúå§©§¨§¤¤

,ílkÎzevn lehia lre - ª¨
dxez cenlz ly dyr

,mevl eilry zenevd xtqn ,zeevnd x`y lk cbpk dlewyd
- `edì"æ é"øàäî äáeLzä éðewúa Løôîä øtñnä éôk§¦©¦§¨©§Ÿ̈§¦¥©§¨¥¨£¦©

ìkä ¯ ('äáeLzä úëqî'a 'íéãéñç úðLî'a íéøkæð íaøå)§ª¨¦§¨¦§¦§©£¦¦§©¤¤©§¨©Ÿ
,ìéòì-økæpk ä÷ãöa äcôé ìkì øLàkdpeny ly jxra - ©£¤©Ÿ¦§¤¦§¨¨©¦§¨§¥

,mev ly mei lk zxenz "yilet milecb" xyréöî àì éà¦¨¨¦
déLôð éøeòöìz` dcti ± eytp z` xrvl el dyw m` ± §¦¥©§¥
,dwcva zenevd.ìéòì økæpk,dl`d miyelgd epizexecay ± ©¦§¨§¥

` i`zeiprz zectl eilre ,envr z` xrvl mc`l xytel`

.dwcvaäìòiL óàå± §©¤©£¤
,mevd ini ziictCñì§©

íiñî,milecb minekql ± §ª¨
íeMî Leçì ïéàel l` ± ¥¨¦

exn`y dnl yeygl
l"f epizeax14:æaæáé ìà"©§©§¥

,"Lîçî øúBéeli`e - ¥¥Ÿ¤
ribdl mekqd leki o`k
ÎlrÎs` ,ynegn xzeil
- iptn ,yeygi `l okÎit
éàäëa æeaæa éø÷î àìc§¨¦§¥¦§¦§©

,àðåbfeafa `xwp df oi` - ©§¨
ozep `edyk ,df dxwna
zenevd oeictk sqkd z`

,mevl eilr didyøçàî¥©©
BLôð úBcôì äNBòL¤¤¦§©§
àìå ,íéôebñå úBiðòzî¦©£¦§¦¦§¨
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כב.15. ג, איכה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תמוז, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום ב' פנחס - לאחר שתיקתו הארוכה - ושמחתי לקרות בו אשר ממשיך 
יוסיף בזה וכפסק רז"ל מעלין בקדש. ומה שכותב שהיו  הוא בלימוד תורת החסידות ברבים ובטח 
מנגדים על לימוד זה, הנה בטח לא הי' בזה אלא ענין של נסיון לנסותו אם לא יבוש מפני המלעיגים 
כדרישת תוה"ק בתחלת אורח חיים )הן בטור והן ברמ"א רשכבה"ג( ולמרות ההעלמות יפיץ שם מאור 
שבתורה זוהי תורת החסידות, ואשרי חלקו שעמד בנסיון, ובודאי ישמש זה מופת ג"כ לאחרים שאם 
בכל  ישראל  ובנות  לבני  וחמימות החסידות  וחיות  יצליח להביא אור  בידם  ה'  ירצו באמת חפץ  רק 

מקום שהם.

ובמענה על שאלתו שעד עתה הי' נזהר להתפלל עם נץ החמה אבל מכאן ולהבא רוצה להתפלל 
באריכות קצת וכן להכון להתפלה ע"י טבילה והתבוננות קודם התפלה,

הנה כבר ידוע הפסק דהכון לקראת אלקיך ישראל ובפרט בענין התפלה אשר ענינה הוא עבודה 
שבלב ואין הדבר תלוי אלא בכוונה )כמתאים להפסק שאם חסרה כוונה העיקרית של התפלה הרי 
וכיון  כי לפום גמלא שיחנא,  ובכל העתים,  ואופן הכוונה אינה שוה בכל האנשים  זה תפלה בטלה(, 
שנתעורר במחשבה טהורה הנ"ל הרי בטח צריך לעשות כזה. וליתר שאת ויתר עז יאמר ק"ש קטנה עם 
הנץ החמה וכן גם יתיר נדר בפני שלשה, ואף שכנ"ל אין זה אלא ליתר שאת ובהתאם לענין התפלה 

דרחמנא לבא בעי ותפלה רחמי היא...

בברכה לבריאות הנכונה בריאות בגשמיות ובריאות ברוחניות.



קיי היום יום . . . 

ה'תש"גיא תמוזיום רביעי

חומש: בלק, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק א. תניא בסוף . . . הברייתא.

א,  ַקּמָ ַמֲהדּוָרא  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶרת  ִאּגֶ ָסה  ִנְדּפְ ]=תקנ"ט[,  טֹו"ב  "ר  ְמַבּשֵׂ ַנת  ׁשְ זָאלְקִווי  פּוס  ּדְ ַתְנָיא  ּבְ
ֶרת. ֹתֶכן ָהִאּגֶ ּנּוִיים ּבְ ה ׁשִ ּמָ ם ֵיׁש ּכַ ְולֹא ֶנְחְלָקה ִלְפָרִקים, ּגַ

ה'תש"גיב תמוז, חג הגאולהיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה מצות . . . .־182־ מיראה.

ַנת תר"ם. יֹום  ׁשְ ָמתֹו־ֵעֶדן[ ּבִ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ֶדת ֶאת ּכְ יֹום ֻהּלֶ
ַמֲאָסר – ַעל  פּוס ּבְ ָהָיה ּתָ ר ָהְגָלה – ַאֲחֵרי ׁשֶ לּותֹו ֲאׁשֶ י ִמּגָ הּוא ָחְפׁשִ ַנת תרפ"ז – ׁשֶ ׁשְ ר – ּבִ ׂשֵ ּבֹו ִנְתּבַ

ֲהדּות. ִחּזּוק ַהּתֹוָרה ְוַהּיַ ֲעבֹוָדתֹו ּבְ

ּמּוז  ה י"ב ְוי"ג ּתַ ֻאּלָ ֵני ְיֵמי ַהּגְ ׁשְ ָמתו־ֵעֶדן[: ּבִ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ֵמֵאת  ע  ֻהְקּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְוִלְבָרָכה  ְלטֹוָבה  ַאַנ"ׁש,  ִיְתַוֲעדּו  ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  ִאים  ַהּבָ
יק  ֵקן זצוקללה"ה נבג"ם ִזי"ַע ]=ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּזָ י ַרּבֵ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון הֹוד כ"ק ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ַאַנ"ׁש  רּו  ְיַדּבְ זֹו  ִהְתַוֲעדּות  ּבְ ָעֵלינּו[.  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִגְנֵזי ְמרֹוִמים,  ּבְ ָמתֹו  ִנׁשְ א,  ַהּבָ י ָהעֹוָלם  ְלַחּיֵ ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש 

י  ְרָכִתי ּכִ ּמּוד, ְוִהְנִני ׁשֹוֵלַח ָלֶהם ֶאת ּבִ עּוֵרי ַהּלִ ִחּזּוק ְקִביעּות ׁשִ ֶבת ַאִחים ּבְ ׁשֶ ְחיּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ּבְ ּיִ ׁשֶ
ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָניו ֲאֵליֶהם ּבְ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

ה'תש"גיג תמוז, חג הגאולהיום שישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ב. אך כל . . . יום רצון.

ָמתֹו־ֵעֶדן[ ְלֵחרּות. ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ יֹום ּבֹו ָיָצא ּכְ

ב  ִהְתַעּכֵ ִסיָון תרפ"ז.  ּבְ ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמּשׁ ְרִביִעי  ְליֹום  ית אֹור  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ָעה  ׁשָ ַעל  ֶרַבע  ֻהְתַחל  ֲאָסר  ַהּמַ
ַתּמּוז  ּבְ ר  ָעׂשָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ָהְרִביִעי  יֹום  ַהּיֹום,  ֲחצֹות  ַאַחר  ָעה  ׁשָ ֲחִצי  ַעד   – קַאְסְטרַאמַא  ִעיר  ּבָ  – לּות  ּגָ ּבַ

תרפ"ז.

ה: ִהְנִני ׁשֹוֵלַח ַמֲאָמר...  ֻאּלָ ָמתֹו־ֵעֶדן[ ְלַחג ַהּגְ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ֶכם  ִעּמָ ֶכם  ִאּתְ ְוִלְהיֹות  ְלַהְצָלָחה,  בֹוֵתיֶכם  מֹוׁשְ ְמקֹום  ָכל  ּבְ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ַאַנ"ׁש  ְיִדיֵדנּו  ִעם  פּוִתי  ּתְ ּתַ ִהׁשְ
ִדְבֵרי  ]=ֲחִסידּות,  ִלּמּוֵדי דַא"ח  י  ְזַמּנֵ ִמיַרת  ּוׁשְ ְקִביעּות  ּבִ ַהֲחִסידּות  ְרֵכי  ּדַ ִחּזּוק  ְדַבר  ּבִ ִהְתַוֲעדּוְתֶכם  ּבְ
ַאַנ"ׁש,  ָללּות  ּכְ ֶאת  ְיָבֵרְך  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹקי  ֱאלֵֹקינּו  ּמּוד...  ַהּלִ ִעְנְיֵני  ִקּיּום  ּבְ ּוְלִהְתעֹוֵרר  ַחִיים[  ֱאלֹוִקים 

ֶפׁש  ֵמיָטב, ִמּנֶ י ּדְ ָכל ִמּלֵ ָרֵאל, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ יָתם ַזְרָעם ְוֶזַרע ַזְרָעם ּבְ ֵהם ּבֵ
ר. ׂשָ ְוַעד ּבָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . קיב

ה'תש"גיד תמוזשבת

חומש: בלק, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק ג'. והנה . . . 184 ג"פ כו'.

ג'  יֹום  ְלָבָניו  ִאְמרֹוָתיו  ּבְ ֵקן[  ַהּזָ ]ַאְדמֹו"ר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ יו:  רּוׁשָ ִמּדְ ֶאָחד  ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְלׁשֹון  ֶזה 
ּדּוִרית  ּכַ ִהיא  ָהָאֶרץ  ׁשֶ ֵמַאַחר  ַהּתֹוְכִנים,  ַית  ֻקׁשְ ְלָהִבין  ָבָריו:  ּדְ ְוֶזה  ָאַמר,  ַנת תקס"ב  ׁשְ ָלק  ּבָ ת  ָרׁשַ ּפָ
ְוֵתרּוָצם  ַאמֶעִריָקא...  ּבְ ה  ַמּטָ ִמּלְ נּו  ֶנְגּדֵ ּכְ ִרים  ַהּדָ ֵני ָאָדם  ּבְ ה ֵאיָנם נֹוְפִלים אֹוָתם  ָלּמָ ַתּפּוַח,  ּכְ ה  ַוֲעֻגּלָ
ִלים  ים ְמַקּבְ ּלִ ְלּגַ ָעה ּגַ ׁשְ ַהּתִ ים' ׁשֶ 'ֵעץ ַחּיִ ה ְמֹבָאר ּבְ ִהּנֵ רּוץ הּוא, ּדְ י ַהּתֵ נּו ַז"ל ָאַמר, ּכִ ֵאינֹו ֱאֶמת... ְוַרּבֵ
ֵהם  ֵני ָאָדם ׁשֶ ה אֹוָתם ּבְ ה זֹו[ ִהּנֵ ּבָ ה, ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]ִמּסִ ִחיַנת ִעּגּוִלים, ּוְבָהִעּגּול ֵאין ּבֹו ַמְעָלה ּוַמּטָ ִמּבְ
ם  ׁשָ ָעֵלינּו, ְוָהָאֶרץ ּדְ ָוָאה ַאַחת ִעם ָהָרִקיַע ׁשֶ ַהׁשְ ֲעֵליֶהם הּוא ְלַמְעָלה ּבְ ה, ֲהֵרי ָהָרִקיַע ׁשֶ נּו ְלַמּטָ ֶנְגּדֵ ּכְ

ָעֶליָה. י ָהָרִקיַע ׁשֶ ה ְלַגּבֵ ִהיא ַמּטָ

ה'תש"גטו תמוזיום ראשון

חומש: פנחס, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אכן כל . . . 184 תענית.

ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֱאלֹקּות  ַעל  י  ַנְפׁשִ ַתֲענּוג  ּבְ ֲאָמָריו:  ִמּמַ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְיֵהא  "ָאֵמן  ת  ֵמֲעִנּיַ גּופֹו  ּבְ ֵמן  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ יל,  ְרנָאּבִ ׁשֶ ִמּטְ ָנחּום  ָהַרב  ַעל  אֹוְמִרים  ּגּוף.  ּבַ ְמנּוִנית  ׁשַ ה  ִמּזֶ

א". ֵמיּה ַרּבָ ׁשְ

ה'תש"גטז תמוזיום שני

חומש: פנחס, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומ"מ . . . צג בהצדקה.

ֵער. ם־טֹוב – ֵאין ְלׁשַ ַעל־ׁשֵ ל ַהּבַ ָרֵאל ׁשֶ ַאֲהַבת ִיׂשְ

ֶאת  ק  ֵ ְמַנּשׁ מֹוִרי  ָהָיה  ׁשֶ ָהַאֲהָבה  אֹוָתּה  ּבְ ֶפר־ּתֹוָרה  ַהּסֵ ִקים  נֹוׁשְ ָהיּו  ַהְלַואי  ָאַמר:  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב 
ד("[. ָהָיה "ּבַאהֶעְלפֶער" ]="עֹוֵזר )ַלְמַלּמֵ ׁשֶ הֹוִליכֹו אֹוָתם ֶאל ַה"ֵחֶדר" ּכְ ַהְיָלִדים ּבְ

ה'תש"גיז תמוזיום שלישי
נּו. ֲעִנית. ְסִליחֹות. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: פנחס, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אכן מספר . . . לא תמנו.

ין[ לּוחֹות ָהִראׁשֹונֹות ְולּוחֹות ָהַאֲחרֹונֹות: ּבֵ ל ׁשֶ ִחּלּוק ]=ַהֶהְבּדֵ

חֹות,  ַהּלֻ ַעל  ָחרּות   – ב  ַהִמְכּתָ ְלָך.  ָסל  ּפְ ִנּיֹות  ְ ַהּשׁ ֱאלִֹקים,  ה  ַמֲעׂשֵ ָהִראׁשֹונֹות   – ַעְצָמן  ֻלחֹות  ּבַ
חֹות  ּלֻ ּבַ  – ָרֵאל  ִיׁשְ ֵני  ּבְ ַמֲעַלת  ּבְ ָהִראׁשֹונֹות.  חֹות  ּלֻ ּבַ ַרק  הּוא  א(  )נד,  ֵעירּוִבין  ַרַז"ל  ת  ְדָרׁשַ ּכִ ׁשֶ
ה –  ַמֲעַלת ֹמשֶׁ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ֲעֵלי  ּבַ ִנּיֹות  ְ ּשׁ ּבַ ֻזֲהָמָתן,  ְסָקה  ּפָ ִסיַני  ָעְמדּו ַעל ַהר  ׁשֶ ּכְ יִקים,  ַצּדִ ָהִראׁשֹונֹות 
ִנּיֹות  ׁשְ לּוחֹות  ּבְ ּנּו ְולֹא ָחְזרּו  ִמּמֶ לּו  ִנּטְ ּוְבֵחְטא ָהֵעֶגל  ָנה,  ַמּתָ ּבְ ה ֶאֶלף אֹורֹות  ן ְלֹמשֶׁ ִנּתָ ן ּתֹוָרה  ַמּתַ ּבְ
ן  ם ּכֵ ן ּגַ ּתָ ּנִ ִנּיֹות ׁשֶ ְ ים'(. ַמֲעַלת לּוחֹות ַהּשׁ 'ְפִרי ֵעץ ַחּיִ תּוב[ ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְדִאיָתא ]ּכְ ת נֹוְתִנים לֹו, ּכִ ּבָ ׁשַ )ַרק ּבְ
ה  מֹות ַרּבָ ִמְדָרׁש ׁשְ שמ"ר מ"ו ]ּבְ ִנְמָצא[ ּבִ מֹו ׁשֶ ְדִאיָתא ]ּכְ ה ּכִ ּיָ ְפַלִים ְלתּוׁשִ דֹות כּו', ּכִ ֲהָלכֹות ִמְדָרׁש ַאּגָ

ה. ֵני ֹמשֶׁ ה מו[, ְוִקירּון עֹור ּפְ ָרׁשָ ת ּפָ ִחּלַ ּתְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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á"ôùú'ä æåîú à"é ïåùàø íåé במועד  נישואין איסור

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙˙È·˘ ˙ÂÎÏ‰ïéàNBð ïéàå§¥§¦
âçä úçîN çkzLz àlL éãk ,ãòBna ïéîaéî àìå íéLð̈¦§Ÿ§©§¦©¥§¥¤Ÿ¦§©©¦§©©©

.ïéàeOpä úçîNa§¦§©©¦¦
אישות  בהלכות  גם  זו הלכה כתב  הי"ד)הרמב"ם  :(פ"י

מערבין שאין  לפי  נשים  נושאין  אין מועד של בחולו "ואפילו

את גם  לך וניתנה  זאת  שבוע  מלא  שנאמר בשמחה , שמחה

זאת".

ומדוע פעמיים , זו  הלכה  הרמב "ם  הביא  מדוע  להבין : ויש 

בשמחת החג שמחת  תשתכח "שלא  הוא  הנימוק  כאן

"מלא מהפסוק זאת  למד אישות  בהלכות ואילו הנשואין"

זאת "? שבוע 

מלמדנו מקומות בשני ההלכה בהבאת  כי  לבאר ויש 

שונים : ענינים  שני כוללת  היא כי הרמב "ם 

משום טוב, יום  שמחת מצות מבטל בחג , אשה  הנושא  א.

החג. שמחת תחושת  את  להקהות  גורמת  הנישואין  ששמחת

טוב . יום  שמחת  בדיני כאן הרמב "ם  הביא זה ודין 

אשתו עם  לשמוח  החיוב את  מבטל בחג  אשה  הנושא ב.

כלפי לגמרי  מופנית  אינה השמחה  כי המשתה, ימי בשבעת 

ונשא עבר אם  ולכן, הרגל. שמחת  בה  מעורבת  אלא  האשה

לאחר ימים  שבעה עמה  ולשמוח לחזור  עליו במועד , אשה 

כראוי  היתה  שלא  הנישואין  שמחת  את  להשלים  כדי  (וכך מכן

ס"ו) פ"א כתובות הרא"ש מדברי .משמע

זאת שבוע  "מלא  הפסוק  את מזכיר  הרמב"ם  אין כאן  ולכן 

זה מפסוק  כי אישות , בהלכות כמו זאת" את  גם לך וניתנה

שמחה בה לערב שאין  נישואין  לשמחת  הנוגע הדין  נלמד

של אחרת  המשתה ימי שבעת את זאת", שבוע "מלא ליעקב לבן אמר (ולכן

בשנייה) אחת נישואין שמחת לערב שלא כדי רחל, את לך אתן מכן ולאחר ,לאה,

מחייבת המועד  ששמחת  – אחר  דין  נאמר  זו  בהלכה  ואילו 

אחרת . שמחה  בו לערוך לא 

(dn 'iq g"e` uari zpyn)

á"ôùú'ä æåîú á"é éðù íåé הגוי  בבית חמץ הפקדת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰:äøBza áeúk̈©¨
ãéa BúBà ãé÷ôä Bà ,BúBà ïîè íà ìBëé ."õîç Eì äàøé àì"Ÿ¥¨¤§¨¥¨¦¨©¦§¦§©
,"íëézáa àöné àì øàN" :øîBì ãeîìz ?øáBò äéäé àì ,íéBb¦Ÿ¦§¤¥©§©§ŸŸ¦¨¥§¨¥¤

.Bðéîèä Bà Bãé÷ôä elôà£¦¦§¦¦§¦
ביד  החמץ  את  להפקיד  האיסור משנה ': ה 'כסף  וביאר 

ימצא  לא  'שאור  מהפסוק  נלמד המקוםmkizaaגוים , כי ,'

כביתו. הוא  הרי הגוי ביד חמצו  בו  שמניח

נקרא הגוי  של שביתו יתכן  איך רוקח': ה'מעשה  ותמה

הישראל של ייחד ('בתיכם')בית  שהגוי  באופן  מדובר  וביאר: ?

ישראל'. של 'ביתו הוא  והרי  ביתו בתוך  חדר למפקיד

בשולחנו הזקן  ס"א ואדמו "ר  תמ סי' פ"א ע"פ (או"ח פסחים הרא"ש

ד) אינוסי' זה וחמץ  בבתיכם ', ימצא 'לא  שנאמר  "אע "פ  ביאר :

ונותן מדעתו הפקדון קיבל שהנפקד  כיון מכל ֿמקום  בביתו,

שהחמץ המקום את  השאיל  הרי  ביתו , בתוך  להניחו  רשות  לו

הוא עובר  לפיכך להמפקיד , קנוי  זה  מקום  והרי  עליו  מונח

אמרה שהרי  בביתו ... מונח היה  כאילו שם המונח החמץ  על 

שהוא מקום  כל  – גבולך' בכל  שאור לך יראה  'לא תורה 

בו". דר  שהוא ביתו שאינו אע "פ  גבולו 

מזו שם)ויתירה הרא"ש גוי(לדעת ביד בין  חמצו  המפקיד :

"אפילו ימצא' ובל יראה  ב 'בל  עליו עובר  ישראל, ביד  בין 

ממנו, יאבד או יגנב  שאם  אחריות , עליו  קיבל הנפקד אם 

חמצו". דמי לו לשלם  יתחייב

אדה "ז סק"א)והוסיף ובקו"א וה 'כסף(שם הרא "ש  לדברי :

היות  יראה  בבל עובר  המפקיד  ciwtnlמשנה ', li`yd cwtpde
mewnd z`ונמצא בביתו , כמונח  זה  והרי  בו מונח שהחמץ 

הנפקד  בחצר  חמצו את  הטמין  li`ydשאם `le ezrcn `ly
mewn el מונח שאינו "כיון התורה  מן  עליו  עובר  אינו בחצרו,

החמץ בעל של ברשותו  ולא  בביתו חייב לא  סופרים שמדברי ("אלא

שלו") הוא החמץ שגוף כיון .לבערו...

הרמב "ן  לדעת  הגאונים')אך מן 'יש בשם הובא וברא"ש ב, ה, ,(פסחים

קיבל  והנפקד חברו ישראל ביד או נכרי ביד חמצו המפקיד 

אע "פ יראה ' ב 'בל עליו עובר המפקיד  אין  – אחריות  עליו

ברשותו  שאינו כיון שלו, שלפי שהוא  הוסיף פג סי' אריה (ובשאגת

ברשות  הוא אלא ברשותו כנמצא נחשב אינו אחריות עליו קיבל לא הנפקד אם זה,

יראה') ב'בל עליו ועובר וב 'שולחןהמפקיד בטור  נפסק  ולהלכה .

ביד (שם)ערוך' חמצו הפקיד  שאם  והרא "ש  הרמב"ם  כדעת 

יראה '. ב 'בל עובר  המפקיד – גוי  ביד או  ישראל

á"ôùú'ä æåîú â"é éùéìù íåé בפסח  עשירה' 'מצה

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰ïâã éðéî úLîç£¥¤¦¥¨¨
ì íà Y elàíðéà Y íìBòa íéî íL àìa ,ãáìa úBøô éîa ïL ¥¦¨¨§¥¥¦§©§Ÿ¥©¦¨¨¥¨

áøòúé àlL ,àeäå ...ïéöéîçî úBøô éî ïéàL ...õenç éãéì ïéàä¦¦¥¦¤¥¥¥©§¦¦§¤Ÿ¦§¨¥
elà éøä ,àeäL ìk íéî ïäa áøòúð íàå ;íìBòa íéî íL ïää¤¥©¦¨¨§¦¦§¨¥¨¤©¦¨¤£¥¥

.ïéöéîçî©§¦¦

ב)בגמרא  לה, ומה(פסחים מחמיצין . אין  פירות שמי  אמרו

בברייתא  א)ששנו  לו, רש "י(שם פירש  – פירות  במי לשין  שאין

לשין) אין ד"ה פירות(שם 'מי  שאמרו מה  כי סתירה , כאן  שאין

אבל  גמור, חמץ נעשית העיסה שאין היינו מחמיצין ' אין 

נוקשה  חמץ  אכילתו)נעשית  על כרת חייבים שאין גרוע אין(חמץ ולכן 
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לשומרם וקשה להחמיץ  ממהרים  הם  כי  פירות  במי לשין 

תישרף)מחימוץ פירות במי שנילושה עיסה גמליאל רבי דעת(ולדעת וכן .

אסורה . פירות , במי  שנילושה שעיסה הראב "ד

התוספות לדעת  פירות)אך ומי ד"ה ב לה, אינם(שם פירות  מי 

פירות ', במי  העיסה  את  לשין  'אין שאמרו ומה כלל, מחמיצים 

ממהרת כזו ועיסה  מים  בהם  שנתערבו  פירות מי  היינו ,

אין "לעולם  בלבד פירות  שמי הרמב"ם  דעת וכן להחמיץ.

הרי – שהוא  כל  מים בהן  נתערב "אם  אך חימוץ ", לידי באין

מחמיצין". אלו 

ערוך' ב 'שלחן נפסק  ס"ב)וכך  תסב סי' פירות(או"ח שמי

לבדם , ממים  יותר להחמיץ  ממהרים  מים  בהם  שנתערב

אלא בהם  שנילושה  העיסה  את  מחמיצין אין לבדם  "שהמים

במי שנילושה  עיסה  אבל  עסק , בלא מיל שיעור  שהתה  כן אם 

מיל  שיעור  שהתה  לא אם  אף  להחמיץ  ממהרת  מים עם פירות 

לפסח  עיסה בהם ללוש  חכמים  אסרו לפיכך  עסק . בלא 

לאפותה צריך  בהם  ולש  עבר  ואם מחימוץ... לשמרה שקשה 

ס"ג)מיד" שם, אדה"ז .(שו"ע

ערוך' ב 'שלחן נפסק מים , בלא  פירות במי  ס"א)אך  (שם

בפסח  לאכול  ומותר  כלל  מחמיצין ש "אין הרמב "ם , כדעת 

חובתו ידי  בה  יוצא  אינו אבל פירות ... במי  שנילושה מצה

עשירה". מצה  שהיא  מפני 

ס"ד)והרמ"א  ללוש(שם נוהגין  אין  אלו "במדינות  כתב :

כי פירות " שהוא .במי כל  מים בהם  נתערב  שמא  "חוששין 

בפסח  אותה  אוכלין  אין  מיד אפאה  אפילו ולש , עבר  ואם 

יאפה לא  אחרת  פעם  שמא  לאכלה , לו נתיר  אם  שחוששין

שאומר מי "יש  הרי  ועוד: הנ"ל)מיד". והראב"ד שמעיקר(רש"י

גמור חמץ  חימוצן  שאין אלא  מחמיצין  הן פירות מי  הדין

סופרים " מדברי ואיסורו  נוקשה  חמץ ס"ז)אלא  שם אדה"ז .(שו"ע

á"ôùú'ä æåîú ã"é éòéáø íåé מצה'? 'לאכול או מצה' אכילת 'על

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰CøánL øçà©©¤§¨¥
ìò' Cøáîe øæBçå ...'ävî úìéëà ìò' Cøáîe øæBç ,'àéöBnä'©¦¥§¨¥©£¦©©¨§¥§¨¥©

.'øBøî úìéëà£¦©¨
הגמרא  ב)מסוגיית  ז, של (פסחים הברכה שנוסח עולה

' הוא  חמץ  הראשונים lrבדיקת  והקשו חמץ'. (רמב"ן ביעור

הרי"ף) בדפי ב ג, ר"ן בלשוןשם, שמברכים  ברכות  יש  כן אם  מדוע  ,

וכדומה)'ל' תפילין' בעצמו('להניח לקיימה  שצריך מצוה  ותירצו: ?

'ל', בלשון עליה מברכים  שליח ידי על  לעשותה אפשר ואי 

'להניח  מברכים  ולכן  עליו, מוטלת  שהמצוה מורה  זה  לשון  כי

על  להיעשות  שיכולה  ומצוה  וכדומה , בסוכה ' 'לישב  תפילין ',

'על' בלשון  מברכים  שליח השחיטה').ידי  'על המילה', ('על

נזר' ה 'אבני  שפא)והקשה  סי' 'על (או"ח מברך כן אם  מדוע  ,

אפשר שאי  מצוות אלו  והרי מרור ' אכילת  ו'על  מצה ' אכילת

שליח  ידי על מצה'לקיימן 'לאכול מברכים אכן הנ"ל ראשונים (ולדעת

מרור') ?ו'לאכול

ומבאר :

אמוראים  נחלקו  חמץ  א)בביעור ז, 'ל'(פסחים מברכים  האם 

חמץ) 'על'(לבער חמץ)או ביעור שאפשר(על מודים  שהכל ואמרו .

ההלכה נפסקה  ומדוע 'להבא', משמעותו כי ב 'ל' (לעיל לברך

ה"ו) מצוותפ"ג של תכליתה כי  חמץ '? ביעור  'על  שמברכים 

תחילת עם  אלא  הביעור  בו  שנעשה  בזמן לא היא  חמץ  ביעור 

וכיון יראה'), 'בל  על  לעבור לא  (כדי  הפסח חג  חלות 

'על  לברך יותר  ראוי – מבוער כבר  החמץ  הפסח  שבהגיע

שמשמעו 'לבער' מאשר  לשעבר , גם  שמשמעו חמץ ', ביעור 

להבא . רק 

מצה ': אכילת  'על  בנוסח הביאור  גם  וזה 

חצות  עד הוא מצה  אכילת  ב)זמן  קכ, מגזירה(פסחים ונלמד

שכמו הזה ", בלילה  מצרים  בארץ "ועברתי מהפסוק שווה 

חצות . עד מצה  אכילת  אף  בחצות , היתה  בכורות  שמכת

היתה בכורות  מכת  מובן: אינו ואיך zevgaולכאורה הלילה 

היא מצה שאכילת  ממנה zevgלומדים  crשאי כיון אלא  ?

והאכילה עין  כהרף  שהיא  ממש  הלילה  בחצות  לאכול אפשר

המצה תהא שבחצות  היא  שהכוונה  בהכרח זמן, דורשת 

כי מצה', אכילת  'על  לברך יותר  מתאים  ולכן  כבר , נאכלת

שמשמעו מצה ' 'לאכול  ולא  לשעבר גם  משתמע זה  מלשון

להבא . רק 

á"ôùú'ä æåîú å"è éùéîç íåé התקיעות  בין דיבור

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯ÙÂ˘ ˙ÂÎÏ‰ïéa øaãî Bðéàå§¥§©¥¥
óà Y ïäéðéa çñ íàå ;øãqä ìòL úBòé÷úì áMénL úBòé÷z§¦¤§ª¨¦§¦¤©©¥¤§¦¨¥¥¤©

æBç Bðéà ,øáòL ét ìò.Cøáîe ø ©¦¤¨©¥¥§¨¥
ברי"ף גם הובאה  זו א).דעה  יא, השנה הרי"ף והר"ן(ראש (על

הברכהשם) בין  רק  הפסקה  איסור  מצינו הרי כך : על תמה 

מותר במצוה , כבר  שהתחיל  לאחר אך המצוה, לתחילת 

הברכה בין  רק  לדבר  אסור  הנהנין  שבברכת  כשם  לדבר ,

הסעודה . גמר  עד  לדבר  איסור  אין אך  האכילה , לתחילת 

לדבר שאין  והרמב "ם  הרי"ף כשיטת  נפסק  להלכה  אמנם

התקיעות  סיום לאחר  ס"ג).עד  תקצב סי' או"ח הדבר(שו"ע ובטעם 

לו אסור  מוסף , של  בתקיעות  גם  וחייב מאחר הט"ז: מבאר 

ואין עליהן , גם  תחול  שהברכה  כדי בדיבור, לפניהן להפסיק 

מעט, שאכל לאחר לדבר איסור שאין הנהנין לברכת  דומה  זה

סוכה במצות  וכן ולאכול, להמשיך  חיוב עליו שאין משום 

מעט, ואכל  בסוכה ' 'לישב בירך שכבר  לאחר  לדבר איסור  אין 

בסוכה . לשבת להמשיך חייב שאינו  משום

בתקיעות דווקא  הוא  המצוה עיקר  בתקיעות , מכך : ויתירה 

הברכות  סדר  על  הנעשות  ושופרות)שבמוסף , זכרונות (מלכיות

שלא כדי השטן  את  לבלבל  רק  הן  הראשונות  התקיעות ואילו 

שלא להקפיד יש  לכתחילה  ולכן שבתפילה . בתקיעות  יקטרג



קטו v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לשומרם וקשה להחמיץ  ממהרים  הם  כי  פירות  במי לשין 

תישרף)מחימוץ פירות במי שנילושה עיסה גמליאל רבי דעת(ולדעת וכן .

אסורה . פירות , במי  שנילושה שעיסה הראב "ד

התוספות לדעת  פירות)אך ומי ד"ה ב לה, אינם(שם פירות  מי 

פירות ', במי  העיסה  את  לשין  'אין שאמרו ומה כלל, מחמיצים 

ממהרת כזו ועיסה  מים  בהם  שנתערבו  פירות מי  היינו ,

אין "לעולם  בלבד פירות  שמי הרמב"ם  דעת וכן להחמיץ.

הרי – שהוא  כל  מים בהן  נתערב "אם  אך חימוץ ", לידי באין

מחמיצין". אלו 

ערוך' ב 'שלחן נפסק  ס"ב)וכך  תסב סי' פירות(או"ח שמי

לבדם , ממים  יותר להחמיץ  ממהרים  מים  בהם  שנתערב

אלא בהם  שנילושה  העיסה  את  מחמיצין אין לבדם  "שהמים

במי שנילושה  עיסה  אבל  עסק , בלא מיל שיעור  שהתה  כן אם 

מיל  שיעור  שהתה  לא אם  אף  להחמיץ  ממהרת  מים עם פירות 

לפסח  עיסה בהם ללוש  חכמים  אסרו לפיכך  עסק . בלא 

לאפותה צריך  בהם  ולש  עבר  ואם מחימוץ... לשמרה שקשה 

ס"ג)מיד" שם, אדה"ז .(שו"ע

ערוך' ב 'שלחן נפסק מים , בלא  פירות במי  ס"א)אך  (שם

בפסח  לאכול  ומותר  כלל  מחמיצין ש "אין הרמב "ם , כדעת 

חובתו ידי  בה  יוצא  אינו אבל פירות ... במי  שנילושה מצה

עשירה". מצה  שהיא  מפני 

ס"ד)והרמ"א  ללוש(שם נוהגין  אין  אלו "במדינות  כתב :

כי פירות " שהוא .במי כל  מים בהם  נתערב  שמא  "חוששין 

בפסח  אותה  אוכלין  אין  מיד אפאה  אפילו ולש , עבר  ואם 

יאפה לא  אחרת  פעם  שמא  לאכלה , לו נתיר  אם  שחוששין

שאומר מי "יש  הרי  ועוד: הנ"ל)מיד". והראב"ד שמעיקר(רש"י

גמור חמץ  חימוצן  שאין אלא  מחמיצין  הן פירות מי  הדין

סופרים " מדברי ואיסורו  נוקשה  חמץ ס"ז)אלא  שם אדה"ז .(שו"ע

á"ôùú'ä æåîú ã"é éòéáø íåé מצה'? 'לאכול או מצה' אכילת 'על

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰CøánL øçà©©¤§¨¥
ìò' Cøáîe øæBçå ...'ävî úìéëà ìò' Cøáîe øæBç ,'àéöBnä'©¦¥§¨¥©£¦©©¨§¥§¨¥©

.'øBøî úìéëà£¦©¨
הגמרא  ב)מסוגיית  ז, של (פסחים הברכה שנוסח עולה

' הוא  חמץ  הראשונים lrבדיקת  והקשו חמץ'. (רמב"ן ביעור

הרי"ף) בדפי ב ג, ר"ן בלשוןשם, שמברכים  ברכות  יש  כן אם  מדוע  ,

וכדומה)'ל' תפילין' בעצמו('להניח לקיימה  שצריך מצוה  ותירצו: ?

'ל', בלשון עליה מברכים  שליח ידי על  לעשותה אפשר ואי 

'להניח  מברכים  ולכן  עליו, מוטלת  שהמצוה מורה  זה  לשון  כי

על  להיעשות  שיכולה  ומצוה  וכדומה , בסוכה ' 'לישב  תפילין ',

'על' בלשון  מברכים  שליח השחיטה').ידי  'על המילה', ('על

נזר' ה 'אבני  שפא)והקשה  סי' 'על (או"ח מברך כן אם  מדוע  ,

אפשר שאי  מצוות אלו  והרי מרור ' אכילת  ו'על  מצה ' אכילת

שליח  ידי על מצה'לקיימן 'לאכול מברכים אכן הנ"ל ראשונים (ולדעת

מרור') ?ו'לאכול

ומבאר :

אמוראים  נחלקו  חמץ  א)בביעור ז, 'ל'(פסחים מברכים  האם 

חמץ) 'על'(לבער חמץ)או ביעור שאפשר(על מודים  שהכל ואמרו .

ההלכה נפסקה  ומדוע 'להבא', משמעותו כי ב 'ל' (לעיל לברך

ה"ו) מצוותפ"ג של תכליתה כי  חמץ '? ביעור  'על  שמברכים 

תחילת עם  אלא  הביעור  בו  שנעשה  בזמן לא היא  חמץ  ביעור 

וכיון יראה'), 'בל  על  לעבור לא  (כדי  הפסח חג  חלות 

'על  לברך יותר  ראוי – מבוער כבר  החמץ  הפסח  שבהגיע

שמשמעו 'לבער' מאשר  לשעבר , גם  שמשמעו חמץ ', ביעור 

להבא . רק 

מצה ': אכילת  'על  בנוסח הביאור  גם  וזה 

חצות  עד הוא מצה  אכילת  ב)זמן  קכ, מגזירה(פסחים ונלמד

שכמו הזה ", בלילה  מצרים  בארץ "ועברתי מהפסוק שווה 

חצות . עד מצה  אכילת  אף  בחצות , היתה  בכורות  שמכת

היתה בכורות  מכת  מובן: אינו ואיך zevgaולכאורה הלילה 

היא מצה שאכילת  ממנה zevgלומדים  crשאי כיון אלא  ?

והאכילה עין  כהרף  שהיא  ממש  הלילה  בחצות  לאכול אפשר

המצה תהא שבחצות  היא  שהכוונה  בהכרח זמן, דורשת 

כי מצה', אכילת  'על  לברך יותר  מתאים  ולכן  כבר , נאכלת

שמשמעו מצה ' 'לאכול  ולא  לשעבר גם  משתמע זה  מלשון

להבא . רק 

á"ôùú'ä æåîú å"è éùéîç íåé התקיעות  בין דיבור

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯ÙÂ˘ ˙ÂÎÏ‰ïéa øaãî Bðéàå§¥§©¥¥
óà Y ïäéðéa çñ íàå ;øãqä ìòL úBòé÷úì áMénL úBòé÷z§¦¤§ª¨¦§¦¤©©¥¤§¦¨¥¥¤©

æBç Bðéà ,øáòL ét ìò.Cøáîe ø ©¦¤¨©¥¥§¨¥
ברי"ף גם הובאה  זו א).דעה  יא, השנה הרי"ף והר"ן(ראש (על

הברכהשם) בין  רק  הפסקה  איסור  מצינו הרי כך : על תמה 

מותר במצוה , כבר  שהתחיל  לאחר אך המצוה, לתחילת 

הברכה בין  רק  לדבר  אסור  הנהנין  שבברכת  כשם  לדבר ,

הסעודה . גמר  עד  לדבר  איסור  אין אך  האכילה , לתחילת 

לדבר שאין  והרמב "ם  הרי"ף כשיטת  נפסק  להלכה  אמנם

התקיעות  סיום לאחר  ס"ג).עד  תקצב סי' או"ח הדבר(שו"ע ובטעם 

לו אסור  מוסף , של  בתקיעות  גם  וחייב מאחר הט"ז: מבאר 

ואין עליהן , גם  תחול  שהברכה  כדי בדיבור, לפניהן להפסיק 

מעט, שאכל לאחר לדבר איסור שאין הנהנין לברכת  דומה  זה

סוכה במצות  וכן ולאכול, להמשיך  חיוב עליו שאין משום 

מעט, ואכל  בסוכה ' 'לישב בירך שכבר  לאחר  לדבר איסור  אין 

בסוכה . לשבת להמשיך חייב שאינו  משום

בתקיעות דווקא  הוא  המצוה עיקר  בתקיעות , מכך : ויתירה 

הברכות  סדר  על  הנעשות  ושופרות)שבמוסף , זכרונות (מלכיות

שלא כדי השטן  את  לבלבל  רק  הן  הראשונות  התקיעות ואילו 

שלא להקפיד יש  לכתחילה  ולכן שבתפילה . בתקיעות  יקטרג
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כדי מוסף  שבתפילת  העיקריות התקיעות  אחרי עד  לדבר 

עליהן. גם  תחול שהברכה 

אחר באופן  מבאר הזקן  ס"ז)ואדמו "ר תקצב :(סי'

לאחר לדבר איסור אין אחת , מצוה  על הנעשית בברכה 

הברכה כאשר  אך חלה , כבר והברכה  מאחר  במצוה שהתחיל 

zecxtpפוטרת zeevn izyבפני מהן אחת  כל  על לחול עליה 

את קוטע שהדיבור  משום  ביניהן , לדבר  אין ולכן עצמה 

בין לדבר  אסור זה  ומטעם  השניה . למצוה  הברכה שייכות 

עליו דיבר , ואם  נפרדות  מצוות  שהן  ראש  ושל יד של תפילין 

ולברך. לחזור 

והתקיעות מיושב  שהתקיעות  אף על  תקיעות , ולגבי

מצוות " כשתי  "נראין הן מכלֿמקום  אחת, מצוה  הן  מעומד

ומכל  מצוות . שתי  בין  כמו ביניהן לדבר  אסור לכתחילה  ולכן

שבעצם משום  ולברך, לשוב  צריך אינו ודיבר  עבר אם מקום ,

אחת . מצוה הן

á"ôùú'ä æåîú æ"è éùéù íåé מוקצה? הוא לולב האם

:‰Î ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ·ÏÂÏ ˙ÂÎÏ‰áìelä äMà úìa÷î§©¤¤¦¨©¨
ïéìèBð eéäL ïîæa ,úaLa íénì ezøéæçîe ,dìòa Bà dða ãiî¦©§¨©£¨©£¦©©©¦§©¨¦§©¤¨§¦

.úaLa áìeì¨§©¨
את לטלטל שההיתר מבואר  זו  בהלכה  הרמב "ם  מדברי 

היתה לולב  נטילת  שמצות  בזמן רק  נאמר בשבת  הלולב

בשבת  ראה נוהגת  – בשבת חל ראשון טוב יום כאשר המקדש, בזמן (היינו

הט"ז) לולבלעיל נוטלים  שאין  חכמים  שתיקנו  לאחר  אולם  ,

הוא הרי לכלום , ראוי  ואינו מאחר  כי  לטלטלו  אסור בשבת,

מוקצה  שהם עצים  משנה)כשאר  כסף משנה, .(מגיד

טוב  ביום כן אם  בשבת)ומדוע  כשחל גם המקדש מותר(ובזמן

מוקצה ? איסור  בו  ואין הלולב  את  ליטול 

לשימוש עומד  והוא  מאחר  א . אופנים : בשני לבאר  ויש 

מוקצה ואינו  לשימוש  העומדים  כלים  כשאר  דינו  מצוה , של

לן) משמע קא ד"ה א מב, סוכה רש"י נחשב(ראה הלולב  אמנם ב. .

עץ , כסתם אלא  ככלי  נחשב  אינו עצמו ומצד מאחר  מוקצה 

מוקצה  איסור את  דוחה  לולב  נטילת  שמצות  תוספות אלא  (ראה

בעלמא) טלטול ד"ה ב מב, .סוכה

אלא מוקצה  הוא  הלולב  ובעצם מאחר  השני , האופן ולפי 

לאחר הרי אותו, לטלטל  האיסור את  דוחה  המצוה שקיום

בזה נחלקו ולהלכה לטלטלו . היתר  אין  המצוה, קיום

הלולב מטלטול נמנעים  שאין הוא  הרווח  והמנהג  הפוסקים ,

שראוי שכתבו  יש  אולם  המצוה , קיום  לאחר גם  טוב  ביום

מכך  ולהימנע  המחמירים לדעת  סי'לחשוש  תשובות פסקי (ראה

ס"ד) .תרנב,

הלולב אשה  "מקבלת  הלשון דיוק את  זה  לפי שביארו  ויש 

cin או הוא cinבנה שההיתר  והיינו lehilבעלה", `weec
ecin בהיתר הלולב את  ונטל מאחר  כי  המצוה),, קיום לא(לצורך

גם ולכן  המצוה  בסיום גם  בידו בעודו  מוקצה איסור  עליו חל

היתר אין  שוב שהניחו לאחר  אבל  מידו, ליטול מותר לאשה 

א)לטלטלו מב, סוכה שדה .(מרומי

á"ôùú'ä æåîú æ"é ùãå÷ úáù כיצד? הלשכה' 'תרומת

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈÏ˜˘ ˙ÂÎÏ‰ìkî ïéàlîîe§©§¦¦¨
ìL ,íL eöa÷úiL íéì÷MäCBúaL äæå ...úBìBãb úBt÷ L ©§¨¦¤¦§©§¨¨Ÿª§§¤¤§

lä úîeøz' àø÷pä àeä ,úBtwäìò øúé íL øàMiL äæå ;'äkL ©ª©¦§¨§©©¦§¨§¤¤¦¨¥¨¨¥©
lä éøéL' àø÷pä àeä ,úBtwa LiM äî.'äkL ©¤¥©ª©¦§¨§¨¥©¦§¨

הרמב "ם בהמשך)לדעת  קופות :(כמבואר סוגי  שני היו

המטבעות , את  בהן  שמילאו  גדולות  קופות  שלש  היו בלשכה 

בשנה  פעמים  ושלש  סאין . תשעה  קופה  חמשה בכל ניסן, (ר"ח

תשרי) ור"ח שבועות לפני יום הגדולותעשר הקופות  את  ממלאים  היו 

מקופה סאין שלש  קטנות ; קופות  לשלוש  מהן  ומעבירים 

הקופות משתי גם  וכך אחת , קטנה  לקופה  אחת  גדולה 

את ומוציאים  הקטנות, הקופות  לשתי האחרות הגדולות

של  ציבור  קורבנות  קונים  היו ומהן  מהלשכה  הקטנות  הקופות 

השנה  ה"א)כל פ"ד לאחר(להלן בלשכה  שנשארו  והמטבעות  .

הקופות  את  הלשכה')שמילאו המקדש('שיירי צרכי לשאר  שימשו

ה"ח)והעיר .(שם

הרמב "ם  ו)וכותב בפעם(בהל' שמילאו  שהשקלים 

תשרי)השלישית ניסן,(ר"ח ר "ח עד ציבור קורבנות  בהם  קנו 

וכלו הגדולות  קופות שבשלש  השקלים להן  הספיקו  "לא ואם 

הלשכה". משירי ותורמין  חוזרין ניסן , הגיע  שלא עד

העתיד ' השלחן ה 'ערוך ס"ז)והעיר פד סי' מלשון(שקלים :

משמע `zexytהרמב"ם  yiyלא הקופות  שבשלש  שהשקלים 

בתשרי שנתרמו שהקופות  בפועל  היה כך באמת  אך  הספיקו ,

לתקופת שהרי ניסן, עד ציבור קרבנות  לקניית  הספיקו  לא 

קופות  שש  תרמו תשרי  עד מניסן  בעצרת)הזמן ושלש בניסן (שלש

קופות שלש  רק  תרמו ניסן  עד  מתשרי הזמן לתקופת ואילו 

הקודמת . מהתקופה  הכמות  חצי –

והביאור :

ה"ג)בירושלמי פ"ב להיות(שקלים שצריכות  מהפסוק  למדים 

וכאשר בשנה , פרקים  בשלושה  הלשכה  מן תרומות שלש 

בתקופה אפילו  התקופה , באמצע  התרוקנו הקטנות  הקופות 

מהקופות שוב אותן  ממלאים  היו השניה, או  הראשונה 

ו"לא הקופות  כל  את  רוקנו  זה  כל לאחר ואם  הגדולות,

היו – הגדולות " קופות  שבשלוש  השקלים להן הספיקו 

הלשכה". משירי ותורמין  "חוזרין
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ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נשלמו.1) ולא מועד של חולו דיני בו נתבארו

.‡BlÁ2Ba ¯Ó‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÚBÓ ÏL À∆≈««ƒ∆…∆¡«
'ÔB˙aL'3ÏÈ‡B‰ -4'L„˜ ‡¯˜Ó' ‡¯˜Â5‡e‰ È¯‰Â «»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»…∆«¬≈

Lc˜na ‰‚È‚Á ÔÓÊ6‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa ¯eÒ‡ ,7È„k , ¿«¬ƒ»«ƒ¿»»«¬ƒ«¿»»¿≈
.ÏÏk ‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ,ÏÁ‰ ÈÓÈ ¯‡Lk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿»¿≈«…∆≈»∆¿À»¿»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰¯eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»»¬»«ƒ««

˙ec¯Ó8ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡L ÈtÓ ,9Ïk ‡ÏÂ . «¿ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿…»
·BË ÌBÈk Ba ‰¯eÒ‡ ‰„B·Ú ˙Î‡ÏÓ10ÔÈÚ‰ ÛBqL , ¿∆∆¬»¬»¿∆»ƒ¿»

ÏÁ ÌBÈk ‰È‰È ‡lL È„k - Ba e¯Ò‡pL ÌÈ¯·ca11 «¿»ƒ∆∆∆¿¿≈∆…ƒ¿∆¿…
LÈÂ Ba ˙B¯eÒ‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ CÎÈÙÏ ,¯·c ÏÎÏ¿»»»¿ƒ»≈¿»¬¿≈

.Ba ˙B¯zÓ ˙BÎ‡ÏÓ¿»À»

והיום 2) בגלויות) (והשני הראשון היום שבין החג ימי הם
והיום  בגלויות) (והשני הראשון היום ושבין בפסח, השביעי

בסוכות. ממלאכה.3)השמיני לשבות בכ"י 4)המורה
ונקרא". הואיל הוא טוב "יום חגיגה 5)הגירסא: (מסכת

בו  לנהוג (רש"י), מלאכה בעשיית קדשהו שמשמעו יח).
מלאכה. לעשות שלא טוב.6)קדושה יום של חגיגה קרבן

יום 7) כי מבואר א') הלכה ד' פרק פסחים (מסכת בירושלמי
בעשיית  אסור הוא המקדש בבית קרבן מקריב שאדם
שיהא  בדין "אינו הכתוב: מתוך זה את ומוכיח מלאכה,
עמוד  י"ח דף ובחגיגה במלאכה". עסוק ואתה קרב קרבנך
אסור  מועד של שחולו הכתוב מן מקורות. כמה הובאו א'
חג  "את י"ד): פסוק כ"ג פרק (שמות מלאכה בעשיית
מועד  של חולו על "לימד ימים", שבעת תשמור המצות
ד'): פסוק כ"ג פרק (ויקרא ועוד מלאכה". בעשיית שאסור
במועדם", אותם תקראו אשר קדש מקראי ה' מועדי "אלה
הרי  הראשון ביום אם מדבר, הכתוב "במה עקיבא: רבי אמר
נאמר: כבר הרי בשביעי ואם "שבתון", נאמר: כבר
מועד, של בחולו אלא מדבר הכתוב אין הא "שבתון",
ראה  (פרשת בספרי ועיין מלאכה". בעשיית שאסור ללמדך
שאינם  (הסוכות) וחג פסח אומר, שמעון "רבי ט"ז): פרק
ימים, שמונה וזה שבעה זה עשה תורה אמרה מלאכה, עונת
יום  אלא אינה (קצירה), מלאכה עונת שהיא (שבועות) עצרת
הרי  ישראל". של ממונם על חסה שהתורה מלמד אחד,

מלאכה. בעשיית אסור המועד על 8)שחול אותו מלקין
חכמים. דברי נגד "כתוב 9)שמרד שם: חגיגה במסכת

וביום  מצות תאכל ימים "ששת ח'): פסוק ט"ז פרק (דברים
שביעי  מה מלאכה", תעשה לא אלקיך לה' עצרת השביעי
עצור  שביעי מה אי עצורין, ימים ששת אף (ממלאכה) עצור
תלמוד  מלאכה? בכל עצורים ימים ששת אף מלאכה, בכל
מלאכה  בכל עצור השביעי עצרת", השביעי "וביום לומר:

הכתוב  מסרן לא הא מלאכה, בכל עצורין ימים ששת ואין
מותר, יום ואיזה אסור יום איזה לך לומר לחכמים, אלא
מן  ויש מותרת". מלאכה ואיזו אסורה מלאכה איזו
מן  הוא המועד בחול מלאכה שאיסור שסוברים הראשונים

תק"ל. סימן הלכה בביאור ראה סוגי 10)התורה. וחמשה
יעשנו  לא (אם האבד דבר א. המועד. בחול מותרים מלאכה
פועל  ג. נפש. לאוכל מועד צרכי ב. הדבר). יפסד במועד
(שאינו  הדיוט מעשה ה. רבים. צרכי ד. יאכל. מה לו שאין

תק"ל). סימן ברורה משנה – אומן ירושלמי 11)מעשה
בר  אבא רבי "אמר ג'): הלכה ב' פרק קטן מועד (מסכת

התר  אתי שימנה מי היה "אילו עושין ממל: שיהיו תי
אלא  מלאכה לעשות אסור כלום המועד, בחול מלאכה
ועכשיו  בתורה? ויגיעין ושמחין ושותין אוכלין שיהיו

ופוחזין". ושותין אוכלין

.·d˙B‡ ‰NÚÈ ‡Ï Ì‡L ,‰Î‡ÏÓ Ïk :Ô‰ el‡Â¿≈≈»¿»»∆ƒ…«¬∆»
,d˙B‡ ÔÈNBÚ - ‰a¯‰ „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰È „ÚBna«≈ƒ¿∆»∆¿≈«¿≈ƒ»
ÔÈ˜LÓ ?„ˆÈk .‰a¯‰ Á¯Ë da ‰È‰È ‡lL „·Ï·e12 ƒ¿«∆…ƒ¿∆»…««¿≈≈««¿ƒ

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa13‰˜Ln‰ ˙È· ‡Ï Ï·‡ ,„ÚBna14; ≈«¿»ƒ«≈¬»…≈««¿∆
‰‡Óv‰ ı¯‡‰ ‡È‰Â ,ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L∆ƒ…«¿∆≈«¿»ƒ¿ƒ»»∆«¿≈»
- d˙B‡ ‰˜LÓ ‡e‰LÎe .daL ˙BÏÈ‡‰ Ba e„ÒÙÈ -ƒ¿¿»ƒ»∆»¿∆«¿∆»

‰Î¯a‰ ÔÓ ‰˜LÈÂ ‰Ï„È ‡Ï15,ÌÈÓLb‰ ÈnÓ B‡ …ƒ¿∆¿«¿∆ƒ«¿≈»ƒ≈«¿»ƒ
ÔÓ ‡e‰ ‰˜LÓ Ï·‡ ;ÏB„b Á¯Ë ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆…«»¬»«¿∆ƒ

ÔÈÚn‰16‰lÁzÎÏ ‡ˆiL ÔÈa ‰È‰L ÔÈa ,17BÎÈLÓÓ - ««¿»≈∆»»≈∆»»¿«¿ƒ»«¿ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰˜LÓe«¿∆¿≈…«≈»∆

א').12) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת אדמה 13)(משנה
להשקאה. תעלות בה ויש למים, שדה 14)שצמאה

גשמים. ממי המסתפקת בבור 15)צמחים מכונסין מים
המים. משם ולשאוב לדלות גדולה טירחא ויש עמוק,

לשם.16) המים את מחדש.17)ממשיך עכשיו

.‚CÙB‰18ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ Ì„‡19C¯B„Â Ô˙B‡ ÔÁBËÂ ,„ÚBna ≈»»∆≈»«≈¿≈»¿≈
Û‚Â ˙Bi·Á‰ ‡lÓÓe ,Ô˙B‡20‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ,Ô˙B‡ »¿«≈∆»ƒ¿»»¿∆∆∆∆

e‰NBÚ - ‰NÚ ‡Ï Ì‡ „ÒÙ‰ Ba LÈL Ïk .ÏÁa¿……∆≈∆¿≈ƒ…«¬∆≈
ÔÎÂ .ÈepL CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Bk¯„k21ÂÈ˙B¯t Ì„‡ ÒÈÎÓ ¿«¿¿≈»ƒƒ¿≈«¿ƒ»»≈»

„·Ï·e ,ÌÈ·pb‰ ÈtÓ22‰Úˆa ÌÒÈÎiL23‰ÏBLÂ ;24 ƒ¿≈««»ƒƒ¿«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿»¿∆
Ì¯k ÔÎÂ .„·‡z ‡lL ÏÈ·La ‰¯Ln‰ ÔÓ BzLtƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆……≈¿≈∆∆

B˙B‡ ÔÈ¯ˆBa - „ÚBna ¯ˆa‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰L25. ∆ƒƒ«¿«¿ƒ»≈«≈¿ƒ

שכשנותנים 18) ב'). עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
כדי  מניחם שם, וצוברן לקיטה לאחר במעטן הזיתים
והופכן  הבד, בבית ונותנן מאליהן, ויתבשלו שיתחממו

נפסדים. עכשיו כן עשה לא ואם במשנה 19)וטוחנן.
לא  אותם להפוך אבל הפוכים", זיתיו היו "אם כתוב: (שם)
אבלות  לענין שם בברייתא אבל הראב"ד). (השגות הותר
ה' פרק ברמב"ם הנוסחא (כן להפוך" "זיתיו מפורש
משנה  מגיד ראה מקורות, כמה ובעוד י' הלכה אבל מהלכות
מפריש  יחיאל רבינו תלמיד ידידיה רבינו ושיטת עוז ומגדל

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



קיז aeh mei zziay zekld - mipnf xtq - fenz `"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyfenz f"iÎ`"i -a"tyz'd

á"ôùú'ä æåîú à"é ïåùàø íåé

-mipnfxtq
aFh mFi zziaW zFkld¦§§¦©

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נשלמו.1) ולא מועד של חולו דיני בו נתבארו
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והיום 2) בגלויות) (והשני הראשון היום שבין החג ימי הם
והיום  בגלויות) (והשני הראשון היום ושבין בפסח, השביעי

בסוכות. ממלאכה.3)השמיני לשבות בכ"י 4)המורה
ונקרא". הואיל הוא טוב "יום חגיגה 5)הגירסא: (מסכת

בו  לנהוג (רש"י), מלאכה בעשיית קדשהו שמשמעו יח).
מלאכה. לעשות שלא טוב.6)קדושה יום של חגיגה קרבן

יום 7) כי מבואר א') הלכה ד' פרק פסחים (מסכת בירושלמי
בעשיית  אסור הוא המקדש בבית קרבן מקריב שאדם
שיהא  בדין "אינו הכתוב: מתוך זה את ומוכיח מלאכה,
עמוד  י"ח דף ובחגיגה במלאכה". עסוק ואתה קרב קרבנך
אסור  מועד של שחולו הכתוב מן מקורות. כמה הובאו א'
חג  "את י"ד): פסוק כ"ג פרק (שמות מלאכה בעשיית
מועד  של חולו על "לימד ימים", שבעת תשמור המצות
ד'): פסוק כ"ג פרק (ויקרא ועוד מלאכה". בעשיית שאסור
במועדם", אותם תקראו אשר קדש מקראי ה' מועדי "אלה
הרי  הראשון ביום אם מדבר, הכתוב "במה עקיבא: רבי אמר
נאמר: כבר הרי בשביעי ואם "שבתון", נאמר: כבר
מועד, של בחולו אלא מדבר הכתוב אין הא "שבתון",
ראה  (פרשת בספרי ועיין מלאכה". בעשיית שאסור ללמדך
שאינם  (הסוכות) וחג פסח אומר, שמעון "רבי ט"ז): פרק
ימים, שמונה וזה שבעה זה עשה תורה אמרה מלאכה, עונת
יום  אלא אינה (קצירה), מלאכה עונת שהיא (שבועות) עצרת
הרי  ישראל". של ממונם על חסה שהתורה מלמד אחד,

מלאכה. בעשיית אסור המועד על 8)שחול אותו מלקין
חכמים. דברי נגד "כתוב 9)שמרד שם: חגיגה במסכת

וביום  מצות תאכל ימים "ששת ח'): פסוק ט"ז פרק (דברים
שביעי  מה מלאכה", תעשה לא אלקיך לה' עצרת השביעי
עצור  שביעי מה אי עצורין, ימים ששת אף (ממלאכה) עצור
תלמוד  מלאכה? בכל עצורים ימים ששת אף מלאכה, בכל
מלאכה  בכל עצור השביעי עצרת", השביעי "וביום לומר:

הכתוב  מסרן לא הא מלאכה, בכל עצורין ימים ששת ואין
מותר, יום ואיזה אסור יום איזה לך לומר לחכמים, אלא
מן  ויש מותרת". מלאכה ואיזו אסורה מלאכה איזו
מן  הוא המועד בחול מלאכה שאיסור שסוברים הראשונים

תק"ל. סימן הלכה בביאור ראה סוגי 10)התורה. וחמשה
יעשנו  לא (אם האבד דבר א. המועד. בחול מותרים מלאכה
פועל  ג. נפש. לאוכל מועד צרכי ב. הדבר). יפסד במועד
(שאינו  הדיוט מעשה ה. רבים. צרכי ד. יאכל. מה לו שאין

תק"ל). סימן ברורה משנה – אומן ירושלמי 11)מעשה
בר  אבא רבי "אמר ג'): הלכה ב' פרק קטן מועד (מסכת

התר  אתי שימנה מי היה "אילו עושין ממל: שיהיו תי
אלא  מלאכה לעשות אסור כלום המועד, בחול מלאכה
ועכשיו  בתורה? ויגיעין ושמחין ושותין אוכלין שיהיו

ופוחזין". ושותין אוכלין

.·d˙B‡ ‰NÚÈ ‡Ï Ì‡L ,‰Î‡ÏÓ Ïk :Ô‰ el‡Â¿≈≈»¿»»∆ƒ…«¬∆»
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ÔÈÁÏM‰ ˙Èa13‰˜Ln‰ ˙È· ‡Ï Ï·‡ ,„ÚBna14; ≈«¿»ƒ«≈¬»…≈««¿∆
‰‡Óv‰ ı¯‡‰ ‡È‰Â ,ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L∆ƒ…«¿∆≈«¿»ƒ¿ƒ»»∆«¿≈»
- d˙B‡ ‰˜LÓ ‡e‰LÎe .daL ˙BÏÈ‡‰ Ba e„ÒÙÈ -ƒ¿¿»ƒ»∆»¿∆«¿∆»

‰Î¯a‰ ÔÓ ‰˜LÈÂ ‰Ï„È ‡Ï15,ÌÈÓLb‰ ÈnÓ B‡ …ƒ¿∆¿«¿∆ƒ«¿≈»ƒ≈«¿»ƒ
ÔÓ ‡e‰ ‰˜LÓ Ï·‡ ;ÏB„b Á¯Ë ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆…«»¬»«¿∆ƒ
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.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰˜LÓe«¿∆¿≈…«≈»∆

א').12) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת אדמה 13)(משנה
להשקאה. תעלות בה ויש למים, שדה 14)שצמאה

גשמים. ממי המסתפקת בבור 15)צמחים מכונסין מים
המים. משם ולשאוב לדלות גדולה טירחא ויש עמוק,

לשם.16) המים את מחדש.17)ממשיך עכשיו

.‚CÙB‰18ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ Ì„‡19C¯B„Â Ô˙B‡ ÔÁBËÂ ,„ÚBna ≈»»∆≈»«≈¿≈»¿≈
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e‰NBÚ - ‰NÚ ‡Ï Ì‡ „ÒÙ‰ Ba LÈL Ïk .ÏÁa¿……∆≈∆¿≈ƒ…«¬∆≈
ÔÎÂ .ÈepL CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Bk¯„k21ÂÈ˙B¯t Ì„‡ ÒÈÎÓ ¿«¿¿≈»ƒƒ¿≈«¿ƒ»»≈»
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Ì¯k ÔÎÂ .„·‡z ‡lL ÏÈ·La ‰¯Ln‰ ÔÓ BzLtƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆……≈¿≈∆∆

B˙B‡ ÔÈ¯ˆBa - „ÚBna ¯ˆa‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰L25. ∆ƒƒ«¿«¿ƒ»≈«≈¿ƒ

שכשנותנים 18) ב'). עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
כדי  מניחם שם, וצוברן לקיטה לאחר במעטן הזיתים
והופכן  הבד, בבית ונותנן מאליהן, ויתבשלו שיתחממו

נפסדים. עכשיו כן עשה לא ואם במשנה 19)וטוחנן.
לא  אותם להפוך אבל הפוכים", זיתיו היו "אם כתוב: (שם)
אבלות  לענין שם בברייתא אבל הראב"ד). (השגות הותר
ה' פרק ברמב"ם הנוסחא (כן להפוך" "זיתיו מפורש
משנה  מגיד ראה מקורות, כמה ובעוד י' הלכה אבל מהלכות
מפריש  יחיאל רבינו תלמיד ידידיה רבינו ושיטת עוז ומגדל
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המועד  לחול הדין והוא שם) הר"ן וחידושי קטן מועד על
משנה). קטן 20)(מגיד מועד במסכת במשנה והוא וסותם.

ב'. עמוד י"ב י"ב 21)דף דף קטן מועד במסכת משנה
ב'. אלא 22)עמוד לעשותו אפשר שאי דבר הוא ואם

תקל"ח). סימן (רמ"א האבד בדבר מותר הכל בפרהסיא,
ברור,23) ההפסד שאין מפני בצנעא לעשות כאן החמירו

רמב"ן). בשם משנה (מגיד גנבים שיבואו ודאי זה שאין
ומוציא.24) אפילו 25)מעלה לעשות מותר האבד שבדבר

משנה). (מגיד לקרקע במחובר

.„¯eÒ‡Â26el‡ ˙BÎ‡ÏÓ ¯Á‡ÈÂ Ôek˙iL Ì„‡Ï ¿»¿»»∆ƒ¿«≈ƒ«≈¿»≈
ÌÁÈpÈÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ27ÈtÓ „ÚBna Ô˙BNÚÏ È„k ¿«≈»∆¿«ƒ≈¿≈«¬»«≈ƒ¿≈

,„ÚBnÏ dÁÈp‰Â BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÓ‰ ÏÎÂ .Èet ‡e‰L∆»¿»«¿«≈¿«¿¿ƒƒ»«≈
ÔÈ„a‡Ó ÔÈc ˙Èa - „ÚBna d‡NÚÂ28ÔÈ¯È˜ÙÓe d˙B‡ «¬»»«≈≈ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒƒ

Ï d˙B‡Ì‡Â .Ïk29ÔÈÒB˜ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ BzÎ‡ÏÓ Ôek »«…¿ƒƒ≈¿«¿»≈≈¿ƒ
epnÓ d˙B‡ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ Ba30ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ; ¿«¬»¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆¿≈¿ƒ

‡lL È„k „ÚBna ‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ˙BNÚlÓ Ôa‰«≈ƒ«¬»¿»»«≈¿≈∆…
.„·‡z…≈

ב').26) עמוד י"ב דף קטן מועד במסכת (משנה
השנה,27) ימות בשאר המלאכה את לעשות לו שאפשר

למועד. אותה מצמצם והוא לאחריו, או המועד לפני
וסובר 28) (שם). יאבדו" במועד מלאכתן כוונו אם "וכולן

המלאכה  מלעשות אותו שמונעין הוא שהפירוש הרמ"ך
יאבדּו, היא: זו מלה וקריאת להיפסד. הדבר את ְֹומניחין
מאבדין  דין שהבית פירושו "יאבדו" כי סובר רבינו אבל
וראיה  יאּבדּו. זו מילה וקריאת הדבר, את ומפקירין ְְַאותו
ההוא  ליה הוה ינאי "רבי (שם): מהגמרא רבינו לדברי
דמועדא, בחולא הפירות) (לקטוף זימניה דמטי פרדיסא
לפרדיסייהו  עלמא כולי שהיוה (אחרת) לשנה קטפיה.
שתא", ההוא לפרדיסא ינאי רבי אפקריה דמועדא, לחולא
במועד  מלאכתו שמכוון למי מפקירין דין שבית הרי

טוב). יום עמוד 29)(תוספות י"ג דף קטן מועד (מסכת
ממונו".30)א'). את מאבדין "ואין הגירסא: בכ"י

.‰ÈÓ31ÌB˜Ó BÏ ˙B·Ï B‡ „‚a BÏ ¯t˙Ï CÈ¯vL ƒ∆»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»
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.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ב').31) עמוד ח' דף קטן מועד במסכת לצורך 32)(משנה
אומן 33)המועד. שאינו סימן במלאכה מהיר שאינו מי

הכלב.34)(הגר"א). שיני כמו מזו, זו התפירות מרחיק
א').35) עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
וסותם.36) הגג.37)מחליק ברגל 38)של שיעשה

יעשנו  לא אבל בכלי, לעשות שרגילים כדרך הטיח, החלקת
(מהריט"ץ). בגגות.39)בכלי הטיט בו שמחליקים כלי

.ÂÈÓ40BÏ ÔÈ‡Â ,Ú˜¯wÏ ˙¯aÁÓ ‰‡e·z BÏ ‰˙È‰L ƒ∆»¿»¿»¿À∆∆««¿«¿≈
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Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏkL ;˙B¯Ùa Le„È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…»¿»∆»»»∆≈

„ÒÙ‰42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙BpLÏ CÈ¯ˆ - ∆¿≈»ƒ¿«¿≈…«≈»∆

ב').40) עמוד י"ב דף קטן מועד מועד 41)(מסכת (מסכת
בחולא  קציר) לו קצרו =) חצדא ליה חצדו "רב שם): קטן
שאינה  חיטה (שדה פסיד הוה דלא – דחיטי – דמועדא
(לא  הוה יאכל מה לו ואין עכשיו) יקצרוה לא אם נפסדת

לאכול)". מה לו מביא 42)היה אינו השינוי ידי שעל
דבר  כל שהרי שינוי צריך אינו הפסד מביא אם אבל הפסד
וכל  ג') הלכה למעלה שכתב (כמו שינוי צריך אינוי האבד

משנה. כסף ועיין במעשיו, הפסד גורם אם שכן

.ÊÌÈL·k43,ÔL·Bk - „ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ÏBÎiL ¿»ƒ∆»∆¡…≈∆«≈¿»
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„eˆÏ ÏBÎiL Ïk ÌÈ‚c Ì„‡ „ˆÂ44ÁÏBÓe ,45Ïk‰ ¿»»»»ƒ…∆»»≈««…
ËÁÒÈ Ì‡ ,„ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡iL ¯LÙ‡ È¯‰L ;„ÚBna«≈∆¬≈∆¿»∆…«≈∆«≈ƒƒ¿…

.eÎk¯˙iL „Ú ˙Ba¯ ÌÈÓÚt B„Èa Ô˙B‡»¿»¿»ƒ««∆ƒ¿«¿

פירות,43) והם א') עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
ובחומץ. במים לכבשם שדרך ודגים, ואפילו 44)ירקות

שאין  מכיון מותר, במועד, הצורך מכדי יותר צד הוא אם
אולי  לומר יש צידה כל ועל להשני, אחד בטעמו שוה דג כל
או"ח  אברהם (מגן המועד לכבוד יותר משובחים ימצא

לפי 45)תקל"ג). א') עמוד י"א דף קטן מועד (מסכת
שם. השנית הלשון

.ÁÔÈÏÈËÓ46‡lLÂ ;„ÚBn‰ C¯ˆÏ „ÚBna ¯ÎL ¿ƒƒ≈»«≈¿…∆«≈¿∆…
¯ÎL „Á‡Â ÌÈ¯Óz ¯ÎL „Á‡ .¯eÒ‡ - „ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈»∆»≈«¿»ƒ¿∆»≈«
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ב').46) עמוד י"ב דף קטן מועד שם 47)(מסכת שיש
מרובה. ואף 48)טירחא יותר. לו טוב שהחדש לומר

ואמרו: יהודה בר יוסי רבי על חכמים חלקו שם שבגמרא
פסק  הרמב"ם – ? בהשגות) (הראב"ד בכך" מערימין "אין
שאין  שכיון ב' עמוד קל"ט דף שבת במסכת דגמרא כסתמא
תקל"ג). סימן שם אברהם (מגן מותר ניכרת, זאת הערמה

.ËÏk49ÔÈNBÚLk ,„ÚBn‰ C¯ˆÏ Ô‰L ˙BÎ‡ÏÓ »¿»∆≈¿…∆«≈¿∆ƒ
Ô‰Èn‡ Ô˙B‡50ÌÈ„iv‰ ?„ˆÈk .‰Úˆa ÔÈNBÚ - »À»≈∆ƒ¿ƒ¿»≈«««»ƒ

ÔÈNBÚ el‡ È¯‰ - ˜eMa ¯kÓÏ ÔÈ¯ˆBa‰Â ÔÈÁBh‰Â¿«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿…«¬≈≈ƒ
„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰NÚ Ì‡Â .„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰Úˆa¿ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ»»¿…∆«≈

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯È˙B‰Â¿ƒ¬≈∆À»

ב').49) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
עליהם 50) ולכן ביחד, הרבה לעשות רגילים האומנים

לצורך  שעושה יכיר לא הרואה כי בצנעא, מלאכתם לעשות
אינו  המועד לצורך עושה כשהוא ההדיוט אבל המועד,
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בפרהסיא  אף לעשות לו מותר לכן מרובה, בשיעור עושה
(פוסקים).

.È„ÚBna ÌÈa¯‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚ51ÌÈw˙Ó ?„ˆÈk . ƒ»»¿≈»«ƒ«≈≈«¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈw˙Óe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aL ÌÈn‰ ÈÏe˜Ïƒ̃¿≈««ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ∆
˙B¯Ba ÌÈa¯Ï ÌÈ¯ÙBÁÂ .˙B·BÁ¯‰ ˙‡Â ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿∆»¿¿¿ƒ»«ƒ

ÔÈ¯BÎÂ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL52ezLiL È„k ˙B¯‰ Ô‰Ï ƒƒ¿»¿ƒ»∆¿»¿≈∆ƒ¿
,ÌÈa¯ ÏL ˙B¯ÚÓe ˙B¯B·Ï ÌÈÓ ÌÈÒBÎÂ .Ô‰ÈÓÈÓ≈≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿»∆«ƒ

Ô‰È˜„Ò ˙‡ ÔÈw˙Óe53ÔÓ ÔÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe . ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆«ƒƒ
˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ„„BÓe ,ÌÈÎ¯c‰54‰Â˜Ó ÏÎÂ , «¿»ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»ƒ¿∆

ÔÈÏÈb¯Ó - ¯ÒÁ ‡ˆÓpL55BÏ ÔÈÓÈÏLÓe ÌÈÓ BÏ ∆ƒ¿»»≈«¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ
.B¯eÚLƒ

משום 51) א'). עמוד ב' דף קטן מועד במסכת (משנה
כולם  בטלים שהם בשעה אלא נגמרים אינם רבים שצרכי
דבי  "קדירא הדבר יתבטל עכשיו יעשו לא ואם ממלאכה
אינה  שותפים של (קדירה קרירא" ולא חמימא לא שותפי
שאם  אומרים יש זה ולפי הרא"ש). – קרה ולא חמה לא
לכוון  לו אסור לבדו, לעשות בידו שהרשות אחד מנהיג יש
השנה  ימות בשאר המלאכה יעשו אלא במועד, מלאכתו

תקמ"ד). סימן אברהם "ומנין 53)חופרין.52)(מגן
והמכשולות) הקוצין (להסיר אלה כל ועשו יצאו לא שאם
הם  כאלו הכתוב עליהם מעלה שם ששפכו דמים שכל
עליך  והיה י'): פסוק י"ט פרק (דברים לומר תלמוד שפכום,

ב'). עמוד ה' דף קטן מועד (מסכת אם 54)דמים" לראות
סאה. ארבעים = טהרה שיעור בהם ממשיכין.55)יש

.‡ÈÔÈ‡ˆBÈÂ56˙‡ ¯È˜Ù‰Ï ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈ‡Ïk‰57ÔÈ„BÙe .58‰ ˙‡˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡Â ÌÈÈe·M «ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆

,˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe ,˙BLc˜‰‰ ˙‡Â ÌÈÓ¯Á‰«¬»ƒ¿∆«∆¿≈«¿ƒ∆«
ÔÈÚˆB¯Â ,‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BÚÂ ,‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BNÂ¿¿ƒ∆«»»¿¿ƒ∆»∆¿»¿¿ƒ
ÏÚ ÔÈiˆÓe ,Ú¯ˆn‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓe ,È¯·Ú „·Ú∆∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿…»¿«¿ƒ«
Ô‰Ó eL¯ÙiL È„k ,Ôeiˆ ˙‡ ÌÈÓL‚ eÁnL ˙B¯·w‰«¿»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿≈∆ƒ¿¿≈∆

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆ el‡ ÏkL ;ÌÈ‰k‰59. «…¬ƒ∆»≈»¿≈«ƒ≈

א').56) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת לעקור 57)(משנה
שאז  משום המועד בחול זה התירו מהשדות. הכלאים את
וממעות  בזול, נשכרים והם ממלאכה, הפועלים בטלים
מה  וכל (גמרא) להם שילמו ההקדש של הלשכה תרומת

(רש"י). עושים להקדש כסף לחסוך מקור 58)שאפשר
ב'. הלכה א' פרק קטן מועד מסכת בירושלמי זו הלכה

הוא"59) רבים צורך לעשותו, נזקק דין שבית ["שכל
כל  ועושין ד"ה א' עמוד ב' דף קטן מועד מסכת (מאירי
בי"ד  שצריכין והקדשות חרמין ערכין זה ובכלל רבים) צרכי
(פרק  סוטה השקאת וכן ב') הלכה ערכין מהלכות ח' (פרק
מהלכות  ט' (פרק עגלה ועריפת א') הלכה סוטה מהלכות ג'
הלכה  עבדים מהלכות ג' (פרק עבד ורציעת א') הלכה רוצח
וטהרת  ממש רבים צורך הוא שבויים פדיון ואילו ט').
מישראל, טומאה למעט רבים לצורך היא אף המצורע
מסכת  בתחלת ריטב"א ועיין ישראל. את לטהר פרה ושריפת

קטן]. מועד

.·ÈÌÈ„Â60˙BBÓÓ ÈÈc61˙BLÙ ÈÈ„Â ˙BkÓ ÈÈ„Â ¿»ƒƒ≈»¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»
B˙B‡ ÔÈ˙ÓLÓ - ÔÈc‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓe .„ÚBna«≈ƒ∆…ƒ≈»»«ƒ¿«¿ƒ
˙Èa ‰NÚÓ ÔÈ·˙Bk Ck ,„ÚBna ÔÈcL ÌLÎe .„ÚBna«≈¿≈∆»ƒ«≈»¿ƒ«¬≈≈

BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ÔÈc62˙B¯b‡ ÔÈic‰ ÔÈ·˙Bk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆≈«¿ƒ««»ƒƒ¿
ÔBÊÓÏ Ô‰a e¯ÎnL ˙B¯b‡Â ,·BÁ ÏÚ·Ï eÓML ÌeL∆»¿««¿ƒ¿∆»¿»∆ƒ¿
‰ÓBc‰ ÏÎÂ ,ÔÈe‡Óe ‰ˆÈÏÁ È¯ËLe ,˙Ba‰Â ‰M‡‰»ƒ»¿«»¿»≈¬ƒ»≈ƒ¿»«∆
,Ìe¯kÊiL È„k Ì·˙ÎÏ ÔÈic‰ ÌÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï»∆ƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ««»ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿
,Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÌÈ¯·„ B‡ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÔB‚k¿«¬«¬≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¬≈∆

kÈÓ .ÈÏ Ôe„È ÈBÏt LÈ‡ ,ÈÏÚ ÔÓ‡ ÈBÏt LÈ‡ :ÔB‚¿ƒ¿ƒ∆¡»»«ƒ¿ƒ»ƒƒ
‰tŒÏÚa ‰ÂÏn‰ BÈÓ‡‰ ‡ÏÂ ,„ÚBna ˙BÂÏÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«≈¿…∆¡ƒ««¿∆¿«∆
ÈLec˜Â ÔÈhb ÔÈ·˙Bk ÔÎÂ .·BÁ ¯ËL ·˙Bk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿«¿≈¿ƒƒƒ¿ƒ≈

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆk el‡ ÏkL ;˙BzÓe ÔÈ¯·BLÂ ÌÈL63. »ƒ¿»ƒ«»∆»≈¿»¿≈«ƒ≈

הטעם 60) כאן ואף ב'). עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
(עיין  הם רבים וכצורך דין בית מעשי אלה שכל מפני הוא

משנה). במועד,61)מגיד להתדיין רוצים הצדדים שני אם
ולא  ניסן בימי לא זמן קובע דין הבית אין כן לולא אבל
הלכות  (רמב"ם במועדות" טרודים שהעם "מפני תשרי בימי

ט'). הלכה כ"ה פרק מועד 62)סנהדרין במסכת (משנה
ב'). עמוד י"ח דף בכל 63)קטן שההיתר אומרים ויש

ועוד). (ראב"ד האבוד כדבר שהם מפני הוא אלה

.‚È¯eÒ‡Â64ÔÈlÙz ÌÈ¯ÙÒ elÙ‡ „ÚBna ·zÎÏ ¿»ƒ¿…«≈¬ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÔÈ‰ÈbÓ ÔÈ‡Â .˙BÊeÊÓe65¯ÙÒa ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¿¿≈«ƒƒ¬ƒ««¿≈∆

‰¯ÊÚ‰66„ÚBn‰ C¯ˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ BfL ÈtÓ ,67. »¬»»ƒ¿≈∆¿»»∆≈»¿…∆«≈
BÓˆÚÏ ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz Ì„‡ ·˙Bk Ï·‡68‰ÂBËÂ , ¬»≈»»¿ƒƒ¿»¿«¿¿∆

¯ÎBÓe ·˙Bk - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .B„‚·Ï ˙ÏÎz¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ≈«…«≈≈
.B˙Ò¯t È„k ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿≈«¿»»

שם).64) שבספר.65)(משנה טעות שממנו 66)לתקן
ספר  מהלכות ז' פרק (למעלה המלך של תורה ספר מגיהים
א'). הלכה מלכים מהלכות ג' פרק ולהלן ב' הלכה תורה

טוב.67) יום בו לקרוא אחר תורה ספר לציבור שיש מכיון
כדי  ולהגיה, לכתוב מותר אחר, ספר להם אין אם אבל

משנה). (כסף לקרוא במה לציבור להם 68)שיהיה שצריך
מיד. המועד לאחר לתפילין

.„È¯zÓe69ÌBÏL ˙Ï‡L ÏL ˙B¯b‡ ·zÎÏ70,„ÚBna À»ƒ¿…ƒ¿∆¿≈«»«≈
el‡ ˙B·È˙kL ;ÂÈ˙B‡ÈˆÈ ·MÁÓe ÂÈ˙BBaLÁ ·˙BÎÂ¿≈∆¿»¿«≈¿ƒ»∆¿ƒ≈

„‡Ó Ôew˙a ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡71‰NÚÓk e‡ˆÓÂ , ≈»»ƒ¿»¿ƒ»¿…¿ƒ¿¿¿«¬≈
˙BÎ‡Ïna ËBÈ„‰72. ∆¿«¿»

שם).69) שבמשנה 70)(משנה רשות" של "אגרות הן
איננה.71)שם. הזאת התיבה הראב"ד 72)בכ"י ולדעת

ימצא  לא שאולי האבד דבר שהוא מטעם הוא באלה ההיתר
המכתב. את שיוליך מי כך אחר

.ÂËÔÈNBÚ73˙n‰ ÈÎ¯ˆ Ïk74,B¯ÚN ÔÈÊÊBb .„ÚBna ƒ»»¿≈«≈«≈¿ƒ¿»
Ì‰Ï eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÔB¯‡ BÏ ÔÈNBÚÂ ,B˙eÒk ÔÈÒaÎÓe¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ…»»∆
‰Úˆa ÌÈ¯Ò Ô‰Ó ÔÈ¯ÒBÂ ˙B¯B˜ ÔÈ‡È·Ó - ÌÈ¯Ò¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ≈∆¿»ƒ¿ƒ¿»

˙Èa‰ CB˙a75‰È‰ Ì‡Â .76ÔÈNBÚ - ÌÒ¯ÙÓ Ì„‡ ¿««ƒ¿ƒ»»»»¿À¿»ƒ
˜eMa elÙ‡77¯ÒÏ ¯Úi‰ ÔÓ ıÚ ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡ Ï·‡ . ¬ƒ«¬»≈¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿…
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בפרהסיא  אף לעשות לו מותר לכן מרובה, בשיעור עושה
(פוסקים).

.È„ÚBna ÌÈa¯‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚ51ÌÈw˙Ó ?„ˆÈk . ƒ»»¿≈»«ƒ«≈≈«¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈw˙Óe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aL ÌÈn‰ ÈÏe˜Ïƒ̃¿≈««ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ∆
˙B¯Ba ÌÈa¯Ï ÌÈ¯ÙBÁÂ .˙B·BÁ¯‰ ˙‡Â ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿∆»¿¿¿ƒ»«ƒ

ÔÈ¯BÎÂ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL52ezLiL È„k ˙B¯‰ Ô‰Ï ƒƒ¿»¿ƒ»∆¿»¿≈∆ƒ¿
,ÌÈa¯ ÏL ˙B¯ÚÓe ˙B¯B·Ï ÌÈÓ ÌÈÒBÎÂ .Ô‰ÈÓÈÓ≈≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿»∆«ƒ

Ô‰È˜„Ò ˙‡ ÔÈw˙Óe53ÔÓ ÔÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe . ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆«ƒƒ
˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ„„BÓe ,ÌÈÎ¯c‰54‰Â˜Ó ÏÎÂ , «¿»ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»ƒ¿∆

ÔÈÏÈb¯Ó - ¯ÒÁ ‡ˆÓpL55BÏ ÔÈÓÈÏLÓe ÌÈÓ BÏ ∆ƒ¿»»≈«¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ
.B¯eÚLƒ

משום 51) א'). עמוד ב' דף קטן מועד במסכת (משנה
כולם  בטלים שהם בשעה אלא נגמרים אינם רבים שצרכי
דבי  "קדירא הדבר יתבטל עכשיו יעשו לא ואם ממלאכה
אינה  שותפים של (קדירה קרירא" ולא חמימא לא שותפי
שאם  אומרים יש זה ולפי הרא"ש). – קרה ולא חמה לא
לכוון  לו אסור לבדו, לעשות בידו שהרשות אחד מנהיג יש
השנה  ימות בשאר המלאכה יעשו אלא במועד, מלאכתו

תקמ"ד). סימן אברהם "ומנין 53)חופרין.52)(מגן
והמכשולות) הקוצין (להסיר אלה כל ועשו יצאו לא שאם
הם  כאלו הכתוב עליהם מעלה שם ששפכו דמים שכל
עליך  והיה י'): פסוק י"ט פרק (דברים לומר תלמוד שפכום,

ב'). עמוד ה' דף קטן מועד (מסכת אם 54)דמים" לראות
סאה. ארבעים = טהרה שיעור בהם ממשיכין.55)יש

.‡ÈÔÈ‡ˆBÈÂ56˙‡ ¯È˜Ù‰Ï ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈ‡Ïk‰57ÔÈ„BÙe .58‰ ˙‡˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡Â ÌÈÈe·M «ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆

,˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe ,˙BLc˜‰‰ ˙‡Â ÌÈÓ¯Á‰«¬»ƒ¿∆«∆¿≈«¿ƒ∆«
ÔÈÚˆB¯Â ,‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BÚÂ ,‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BNÂ¿¿ƒ∆«»»¿¿ƒ∆»∆¿»¿¿ƒ
ÏÚ ÔÈiˆÓe ,Ú¯ˆn‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓe ,È¯·Ú „·Ú∆∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿…»¿«¿ƒ«
Ô‰Ó eL¯ÙiL È„k ,Ôeiˆ ˙‡ ÌÈÓL‚ eÁnL ˙B¯·w‰«¿»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿≈∆ƒ¿¿≈∆

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆ el‡ ÏkL ;ÌÈ‰k‰59. «…¬ƒ∆»≈»¿≈«ƒ≈

א').56) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת לעקור 57)(משנה
שאז  משום המועד בחול זה התירו מהשדות. הכלאים את
וממעות  בזול, נשכרים והם ממלאכה, הפועלים בטלים
מה  וכל (גמרא) להם שילמו ההקדש של הלשכה תרומת

(רש"י). עושים להקדש כסף לחסוך מקור 58)שאפשר
ב'. הלכה א' פרק קטן מועד מסכת בירושלמי זו הלכה

הוא"59) רבים צורך לעשותו, נזקק דין שבית ["שכל
כל  ועושין ד"ה א' עמוד ב' דף קטן מועד מסכת (מאירי
בי"ד  שצריכין והקדשות חרמין ערכין זה ובכלל רבים) צרכי
(פרק  סוטה השקאת וכן ב') הלכה ערכין מהלכות ח' (פרק
מהלכות  ט' (פרק עגלה ועריפת א') הלכה סוטה מהלכות ג'
הלכה  עבדים מהלכות ג' (פרק עבד ורציעת א') הלכה רוצח
וטהרת  ממש רבים צורך הוא שבויים פדיון ואילו ט').
מישראל, טומאה למעט רבים לצורך היא אף המצורע
מסכת  בתחלת ריטב"א ועיין ישראל. את לטהר פרה ושריפת

קטן]. מועד

.·ÈÌÈ„Â60˙BBÓÓ ÈÈc61˙BLÙ ÈÈ„Â ˙BkÓ ÈÈ„Â ¿»ƒƒ≈»¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»
B˙B‡ ÔÈ˙ÓLÓ - ÔÈc‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓe .„ÚBna«≈ƒ∆…ƒ≈»»«ƒ¿«¿ƒ
˙Èa ‰NÚÓ ÔÈ·˙Bk Ck ,„ÚBna ÔÈcL ÌLÎe .„ÚBna«≈¿≈∆»ƒ«≈»¿ƒ«¬≈≈

BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ÔÈc62˙B¯b‡ ÔÈic‰ ÔÈ·˙Bk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆≈«¿ƒ««»ƒƒ¿
ÔBÊÓÏ Ô‰a e¯ÎnL ˙B¯b‡Â ,·BÁ ÏÚ·Ï eÓML ÌeL∆»¿««¿ƒ¿∆»¿»∆ƒ¿
‰ÓBc‰ ÏÎÂ ,ÔÈe‡Óe ‰ˆÈÏÁ È¯ËLe ,˙Ba‰Â ‰M‡‰»ƒ»¿«»¿»≈¬ƒ»≈ƒ¿»«∆
,Ìe¯kÊiL È„k Ì·˙ÎÏ ÔÈic‰ ÌÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï»∆ƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ««»ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿
,Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÌÈ¯·„ B‡ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÔB‚k¿«¬«¬≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¬≈∆

kÈÓ .ÈÏ Ôe„È ÈBÏt LÈ‡ ,ÈÏÚ ÔÓ‡ ÈBÏt LÈ‡ :ÔB‚¿ƒ¿ƒ∆¡»»«ƒ¿ƒ»ƒƒ
‰tŒÏÚa ‰ÂÏn‰ BÈÓ‡‰ ‡ÏÂ ,„ÚBna ˙BÂÏÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«≈¿…∆¡ƒ««¿∆¿«∆
ÈLec˜Â ÔÈhb ÔÈ·˙Bk ÔÎÂ .·BÁ ¯ËL ·˙Bk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿«¿≈¿ƒƒƒ¿ƒ≈

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆk el‡ ÏkL ;˙BzÓe ÔÈ¯·BLÂ ÌÈL63. »ƒ¿»ƒ«»∆»≈¿»¿≈«ƒ≈

הטעם 60) כאן ואף ב'). עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
(עיין  הם רבים וכצורך דין בית מעשי אלה שכל מפני הוא

משנה). במועד,61)מגיד להתדיין רוצים הצדדים שני אם
ולא  ניסן בימי לא זמן קובע דין הבית אין כן לולא אבל
הלכות  (רמב"ם במועדות" טרודים שהעם "מפני תשרי בימי

ט'). הלכה כ"ה פרק מועד 62)סנהדרין במסכת (משנה
ב'). עמוד י"ח דף בכל 63)קטן שההיתר אומרים ויש

ועוד). (ראב"ד האבוד כדבר שהם מפני הוא אלה

.‚È¯eÒ‡Â64ÔÈlÙz ÌÈ¯ÙÒ elÙ‡ „ÚBna ·zÎÏ ¿»ƒ¿…«≈¬ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÔÈ‰ÈbÓ ÔÈ‡Â .˙BÊeÊÓe65¯ÙÒa ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¿¿≈«ƒƒ¬ƒ««¿≈∆

‰¯ÊÚ‰66„ÚBn‰ C¯ˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ BfL ÈtÓ ,67. »¬»»ƒ¿≈∆¿»»∆≈»¿…∆«≈
BÓˆÚÏ ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz Ì„‡ ·˙Bk Ï·‡68‰ÂBËÂ , ¬»≈»»¿ƒƒ¿»¿«¿¿∆

¯ÎBÓe ·˙Bk - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .B„‚·Ï ˙ÏÎz¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ≈«…«≈≈
.B˙Ò¯t È„k ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿≈«¿»»

שם).64) שבספר.65)(משנה טעות שממנו 66)לתקן
ספר  מהלכות ז' פרק (למעלה המלך של תורה ספר מגיהים
א'). הלכה מלכים מהלכות ג' פרק ולהלן ב' הלכה תורה

טוב.67) יום בו לקרוא אחר תורה ספר לציבור שיש מכיון
כדי  ולהגיה, לכתוב מותר אחר, ספר להם אין אם אבל

משנה). (כסף לקרוא במה לציבור להם 68)שיהיה שצריך
מיד. המועד לאחר לתפילין

.„È¯zÓe69ÌBÏL ˙Ï‡L ÏL ˙B¯b‡ ·zÎÏ70,„ÚBna À»ƒ¿…ƒ¿∆¿≈«»«≈
el‡ ˙B·È˙kL ;ÂÈ˙B‡ÈˆÈ ·MÁÓe ÂÈ˙BBaLÁ ·˙BÎÂ¿≈∆¿»¿«≈¿ƒ»∆¿ƒ≈

„‡Ó Ôew˙a ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡71‰NÚÓk e‡ˆÓÂ , ≈»»ƒ¿»¿ƒ»¿…¿ƒ¿¿¿«¬≈
˙BÎ‡Ïna ËBÈ„‰72. ∆¿«¿»

שם).69) שבמשנה 70)(משנה רשות" של "אגרות הן
איננה.71)שם. הזאת התיבה הראב"ד 72)בכ"י ולדעת

ימצא  לא שאולי האבד דבר שהוא מטעם הוא באלה ההיתר
המכתב. את שיוליך מי כך אחר

.ÂËÔÈNBÚ73˙n‰ ÈÎ¯ˆ Ïk74,B¯ÚN ÔÈÊÊBb .„ÚBna ƒ»»¿≈«≈«≈¿ƒ¿»
Ì‰Ï eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÔB¯‡ BÏ ÔÈNBÚÂ ,B˙eÒk ÔÈÒaÎÓe¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ…»»∆
‰Úˆa ÌÈ¯Ò Ô‰Ó ÔÈ¯ÒBÂ ˙B¯B˜ ÔÈ‡È·Ó - ÌÈ¯Ò¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ≈∆¿»ƒ¿ƒ¿»

˙Èa‰ CB˙a75‰È‰ Ì‡Â .76ÔÈNBÚ - ÌÒ¯ÙÓ Ì„‡ ¿««ƒ¿ƒ»»»»¿À¿»ƒ
˜eMa elÙ‡77¯ÒÏ ¯Úi‰ ÔÓ ıÚ ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡ Ï·‡ . ¬ƒ«¬»≈¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿…
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Ô‰a ˙B·Ï ÌÈ·‡ ÔÈ·ˆBÁ ÔÈ‡Â ,ÔB¯‡Ï ˙BÁeÏ epnÓƒ∆¿»¿≈¿ƒ¬»ƒƒ¿»∆
.¯·∆̃∆

ב').73) עמוד ח' דף קטן מועד לתפור 74)(מסכת כמו
מגדים). (פרי אומן מעשה הוא אם ואפילו תכריכין

המת.75) לצורך שנעשה שיודעים שם, נמצא שהמת
ו').76) הלכה א' פרק קטן מועד מסכת (ירושלמי
הזה 77) שבזמן "ומה נעשה. המת שבשביל יודעים שהכל

שהמת  פי על אף הכנסת בית בחצר הארון לתקן רגילין
וכשיש  ביחד, מישראל עתה רב עם שאין מפני אחרת, בחצר
מפורסם  כמת חשובים כולם והמתים יודעים, כולם בעיר מת

מיימוניות). (הגהות חשדא" וליכא

.ÊËÔÈ‡78‡ˆnÈ ‡nL ,„ÚBna ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ≈ƒ∆«¿»ƒ«≈∆»ƒ»≈
Ï·‡Ï Ct‰ BbÁ ‡ˆÓÂ ‡ÓË79ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â .80ÌÈL »≈¿ƒ¿»«∆¿«¿≈∆¿≈¿ƒ»ƒ

‚Á‰ ˙ÁÓN ÁkzLz ‡lL È„k ,„ÚBna ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ«≈¿≈∆…ƒ¿««ƒ¿«««
È‡eNp‰ ˙ÁÓNaB˙Le¯b ˙‡ ¯ÈÊÁÓ Ï·‡ .Ô81, ¿ƒ¿««ƒƒ¬»«¬ƒ∆¿»

ÔÈÒ¯‡Óe82˙cÚÒ ‰NÚÈ ‡lL „·Ï·e ,„ÚBna ÌÈL ¿»¿ƒ»ƒ«≈ƒ¿«∆…«¬∆¿À«
ÔÈ‡eN ˙cÚÒ ‡ÏÂ ÔÈÒe¯‡83·¯ÚÈ ‡lL ;84‰ÁÓN ≈ƒ¿…¿À«ƒƒ∆…¿»≈ƒ¿»

.‚Á‰ ˙ÁÓNa ˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿«∆»

א').78) עמוד ז' דף קטן מועד במסכת שהרי 79)(משנה
צרעת  טומאת מהלכות י' (פרק אבלות דיני כמה בו נוהגים

ו'). ב').80)הלכה עמוד ח' דף קטן מועד במסכת (משנה
(רש"י).81) כך כל עמה שמח להתקשר 82)שאינה ומותר

ממש  אירוסין שאינו סעודה לעשות וגם לשידוך בתנאים
וקציעה). החג 83)(מור שמחת תשתכח אלו ידי שעל

הזאת. ההלכה בראש כמבואר מלא 84)ממנו "שנאמר
אישות  מהלכות י' (פרק זאת" את גם לך וניתנה זאת שבוע

בירושלמי). הוא וכן י"ד הלכה

.ÊÈÔÈ‡85‡nL ‰¯Êb ,„ÚBna ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡Â ÔÈÁl‚Ó ≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ«≈¿≈»∆»
·BË ÌBÈ ‡B·ÈÂ ,„ÚBn‰ CB˙Ï BÓˆÚ Ì„‡ ‰‰LÈ«¿∆»»«¿¿«≈¿»

ÔBL‡¯‰86BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÓ Ïk ,CÎÈÙÏ .ÏeÓ ‡e‰Â »ƒ¿¿À»¿ƒ»»ƒ∆ƒ∆¿»
ÒaÎÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯Úa ÒaÎÏe Ál‚Ï¿«≈«¿«≈¿∆∆¬≈∆À»¿«≈

.„ÚBna Ál‚Ïe¿«≈««≈

ב').85) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת עיקר 86)(משנה
המשנה  בפירוש כתב וכן הראשון טוב ביום הוא הקפידא
כמבואר  אותו ולענג לכבד התורה מן שהוא משום והיינו

רוקח). (מעשה הקודם בפרק

.ÁÈ?„ˆÈk87ÌBÈa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁL Ï·‡ ≈«»≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿
·BË88‡e‰ È¯‰Â ·BË ÌBÈ ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL B‡ ,∆»ƒ¿¿∆∆«¬≈
˙aL89Ìi‰ ˙È„nÓ ‡a‰Â ;Ál‚Ï ¯LÙ‡ È‡L90- «»∆ƒ∆¿»¿«≈«¿«»ƒ¿ƒ««»

;da ‡ˆBiÎÂ ‰¯BÁÒÏ ‡l‡ ,Ïih‰Ï ‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â¿∆…»»¿ƒ«≈∆»ƒ¿»¿«≈»
‰È‰L ÈÓe ;ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓe ‰È·M‰ ˙ÈaÓ ‡ˆBi‰Â¿«≈ƒ≈«¿ƒ»ƒ≈»¬ƒƒ∆»»

‰cÓ91ÚaLpL ÈÓe ;„ÚBna ‡l‡ e‰e¯Èz‰ ‡ÏÂ ,92 ¿À∆¿…ƒƒ∆»«≈ƒ∆ƒ¿«
¯Èz‰Ï ÌÎÁÏ Ï‡L ‡ÏÂ ,ÒaÎÏ ‡lLÂ Ál‚Ï ‡lL∆…¿«≈«¿∆…¿«≈¿…ƒ¿«¿»»¿«ƒ
ÔÈÒaÎÓe ÔÈÁl‚Ó el‡ È¯‰ - „ÚBna ‡l‡ B¯„ƒ¿∆»«≈¬≈≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ

.„ÚBna«≈

(87.( ב' עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת לא 88)(משנה

מבטל  הרגל אין זה באופן שהרי כאן, מדובר גילוח לענין
אלא  אסור שאינו כיבוס לענין אלא שלשים, גזירת ממנו
מותר  טוב יום בערב לכבס אסור שהיה שכיון שבעה, בתוך
מעשה  בהקדמת [ועיין משנה). (כסף המועד בחול לכבס לו
תלמיד  דוד בר' חיים להר' משקין חידושי בשם רוקח
עוד  ועיין בזה הרמב"ם רבינו בשם שכתב מה הרשב"א
יד" על ("קובץ הרמב"ם של נכדו הנגיד יהושע ר' בשו"ת

כ]. שאלה ת"ש) ג' כלו 89)ספר טוב יום שבערב וכיון
שלשים, אבילות ממנו נתבטלה טוב יום ובכניסת שבעה, לו
יכול  ולא אנוס שהיה מאחר המועד, בחול להסתפר לו מותר

משנה). (כסף שבת שהיה החג לפני במועד,90)להסתפר
שהות  לו היה שלא לחשיכה סמוך טוב יום בערב או

החג. לפני שהוא 91)להתגלח זמן כל להתגלח שאסור
נדר.92)בנידוי. או

.ËÈÔlÎÂ93‡ÏÂ Ï‚¯‰ Ì„˜ Ál‚Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ¿À»∆»»»∆¿«¿«≈«…∆»∆∆¿…
ÔÓÊ ÚÈb‰L Ú¯ˆn‰Â ¯ÈÊp‰ Ï·‡ .ÔÈ¯eÒ‡ - eÁl‚ƒ¿¬ƒ¬»«»ƒ¿«¿…»∆ƒƒ«¿«
- Ï‚¯‰ Ì„˜ ÔÈa ,„ÚBn‰ CB˙a ÔÈa - ÔzÁÏ‚zƒ¿«¿»≈¿«≈≈…∆»∆∆
,„ÚBna Ál‚Ï ÔÈ¯zÓ ,È‡t Ì‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»∆¿«À»ƒ¿«≈««≈

Ô‰È˙Ba¯˜ e‰LÈ ‡lL94‡ˆBi‰ ÏÎÂ .95B˙‡ÓhÓ ∆…«¿»¿¿≈∆¿»«≈ƒÀ¿»
B˙¯‰ËÏ96ÔË˜Â .„ÚBna Ál‚Ï ¯zÓ -97ÔÈa - „ÏBpL ¿»√»À»¿«≈««≈¿»»∆«≈

„ÚBn‰ ÈÙÏ ÔÈa ,„ÚBna98„ÚBna BÁl‚Ï ¯zÓ -99. «≈≈ƒ¿≈«≈À»¿«¿«≈
ÈL‡Â100- „ÚBn‰ CB˙a Ôz¯ÓLÓ ‰ÓÏML ¯ÓLÓ ¿«¿≈ƒ¿»∆»¿»ƒ¿«¿»¿«≈

Ál‚Ï ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÓLÓ ÈL‡L ÈtÓ ,Ál‚Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿«≈«ƒ¿≈∆«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈«
Ô‰lL ˙aMa101. ««»∆»∆

ב').93) עמוד י"ז דף קטן מועד מביאים 94)(מסכת שאין
(רש"י). התגלחת אחרי אלא במשנה 95)קרבנותיהם

והמצורע  "והנזיר ב': עמוד י"ג דף קטן מועד (מסכת
הביא: המשנה בפירוש הרמב"ם אבל לטהרתו". מטומאתו
נוסחאות  בכמה הוא וכן לטהרתו" מטומאתו "והעולה

ואינו 96)(בדק"ס). טומאתו ימי כל מתקשט אינו והטמא
קיב): (עשין המצוות בספר הוא [וכן משנה). (מגיד מתגלח
עצמו  על שיכריז צריך טמא שכל – יקרא טמא "וטמא
טמא". שהוא בה יוודע הכרה לעצמו שישים וזה הטומאה,
לבני  שיוכר עניין בגופו "שיעשה קסט): (מצוה ובחינוך
הגאון  ובתשובת ממנו", ויסורו טמא שהוא בו אדם
:(38 עמ' גינצבורג הוצאת הגניזה מן הגאונים (תשובות
במראהו". מנוול יהא אלא עצמו את יקשט ואל כו' "הזב
להגר"ש  12 עמ' פישל הרי מכון כתבי בהקדמת וראה

א').97)ליברמן]. עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
לגלחו 98) מותר שנה י"ג בן שאינו זמן שכל אומרים יש

מגדים). (פרי לא 99)במועד במצוות חייב שאינו שכיון
מנוול. כשהוא לרגל יכנס שלא עליו לגזור שייך

ב').100) עמוד י"ז דף קטן מועד מבואר 101)(מסכת
"ואנשי  י"ב: הלכה מקדש ביאת מהלכות א' פרק ברמב"ם
כדי  שלהם) בשבוע =) בשבתן ולכבס לספר אסורין משמר

מנוולין". כשהן למשמרתן יעלו שלא

.Î¯zÓ102ÌÈ¯tˆ ÏhÏÂ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰ÙN ÏhÏ À»ƒ…»»¿À∆≈¿ƒ…ƒ»¿«ƒ
ÈÁM‰ ˙ÈaÓ ¯ÚN ‰M‡‰ ˙¯·ÚÓe .ÈÏÎa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ«¬∆∆»ƒ»≈»ƒ≈«∆ƒ

‰NBÚÂ ;ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰Â¯Ú‰ ˙ÈaÓe103Ïk ƒ≈»∆¿»≈«»≈ƒ¿ƒ¿»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36



aehקכ mei zziay zekld - mipnf xtq - fenz `"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙ÏÁBk :„ÚBna ‰ÈËÈLÎz104˙Ò˜BÙe105˙¯·ÚÓe , «¿ƒ∆»«≈∆∆∆∆«¬∆∆
„ÈÒa dÓˆÚ ˙ÏÙBËÂ ,‰Èt ÏÚ ˜¯Ò106;Ba ‡ˆBiÎÂ , »»«»∆»¿∆∆«¿»¿ƒ¿«≈

BÏt˜Ï ÏÎezL ,‡e‰Â107„ÚBna108. ¿∆«¿«¿«≈

א').102) עמוד י"ח דף קטן מועד (משנה 103)(מסכת
ב'). עמוד ח' דף קטן מועד כחול 104)במסכת צבע לשים

העיניים. הלחיים.105)על על אדום צבע לשים
(106– עכשיו מתנוולת שהיא פי על ואף שערות. להעביר

הבשר. בעידון כך אחר הגירסא:107)תשמח בכ"י
בכל 108)"לקלפו". מנוולת היא שהרי אסור, כן לא שאם

המועד. לאחר אלא מעודנת תהא ולא המועד ימי

.‡ÎÌÈ·f‰109ÌÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ˙B„ÏBi‰Â ˙Bcp‰Â ˙B·f‰Â «»ƒ¿«»¿«ƒ¿«¿¿»»ƒ
‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ110ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - „ÚBn‰ CB˙a ƒÀ¿»¿»√»¿«≈¬≈≈À»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe .ÒaÎÏ111‰Ê È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈∆»»∆»¬≈∆
ÌÈ„i‰ ˙BÁtËÓ .„ÚBna BÒaÎÓ112˙BÁtËÓe ¿«¿«≈ƒ¿¿«»«ƒƒ¿¿

ÌÈ¯tq‰113‚Ùq‰ ˙BÁtËÓe114ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ««»ƒƒ¿¿«¿»¬≈≈À»ƒ
ÔÎÂ .„ÚBna ÒaÎÏ115ÔÒaÎÏ ¯zÓ - ÔzLt ÈÏk ¿«≈«≈¿≈¿≈ƒ¿»À»¿«¿»

eÒak˙ elÙ‡ ,„ÈÓz Òeak ÔÈÎÈ¯vL ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ»ƒ¬ƒƒ¿«¿
.·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆

א').109) עמוד י"ד דף קטן מועד במסכת (משנה
שנטמאו.110) בגדיהם להחליף שכיבס 111)וצריכים

המועד.או  לפני ידים.112)תו בו שמנגבים
"הספרים"113) קוראים ויש קודש. ספרי בהם שכורכין

(מגיד  למעלה כמבואר בהיתר המסתפרים שכל והיינו
מהמרחץ.114)משנה). בצאתם בו שמתנגבים

א').115) עמוד י"ח דף קטן מועד (מסכת

.·ÎÔÈ‡116‰¯BÁÒ ÔÈNBÚ117ÔÈa ¯kÓÏ ÔÈa ,„ÚBna ≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿…≈
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ,„·‡‰ ¯·c ‰È‰ Ì‡Â .˙B˜Ïƒ¿¿ƒ»»»»»»≈∆≈»»ƒ

˙B¯iL B‡ ˙BÈÙÒ ÔB‚k ,„ÚBn‰ ¯Á‡Ï118B‡ ,e‡aL ¿«««≈¿¿ƒ«»∆»
ÏBÊa e¯ÎÓe ˙‡ˆÏ ÌÈL˜·Ó Ì‰L119¯˜Èa eÁ˜Ï B‡ ∆≈¿«¿ƒ»≈»¿¿»¿¿…∆

ÔÈ‡Â .¯kÓÏ B‡ ˙B˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -120ÔÈÁ˜BÏ ¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿…¿≈¿ƒ
ÌÈza121„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‡l‡ ‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ122. »ƒ«¬»ƒ¿≈»∆»¿…∆«≈

א').116) עמוד י' דף קטן מועד הטורח 117)(מסכת מפני
אברהם). ב'118)(מגן פרק קטן מועד מסכת (ירושלמי

ג'). זה 119)הלכה ואף מריוח יימנע מהם יקנה לא ואם
כיון  האבוד דבר זה שאין סוברים ויש האבוד. כדבר הוא

משנה). (מגיד הקרן מן מפסיד (משנה 120)שאינו
א'). עמוד י"ג דף קטן מועד הגירסא:121)במסכת בכ"י

ועבדים". אבנים ואע"פ 122)"בתים אסור להרויח אבל
להם  יש אלו – להרויח לקנות שמותר בסמוך רבינו שכתב
משנה). (מגיד המועד זלזול בזה ויש בקנייתם גדול פרסום

.‚ÎÈ¯ÎBÓ123‰Úˆa ÔÈ¯ÎBÓ - ÌÈÏÎÂ ˙eÒk ,˙B¯t124 ¿≈≈¿¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
‰Áe˙t ˙eÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .„ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈≈«ƒ»¿»«¬¿»

ÊÏÈB·ÓÏ B‡ ˙ÈÂ125‰˙È‰ Ì‡Â ,Bk¯„k Á˙Bt - ¿»ƒ¿»≈«¿«¿¿ƒ»¿»
˙Á‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ Á˙Bt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙t126. ¿»ƒ¿»«ƒ≈«««¿≈««

˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ127‡ÈˆBÓ ¿∆∆»«¬∆««Àƒ
.·BË ÌBÈ „B·k ÏÈ·La ,˙B¯Ùa ˜eM‰ ˙‡ ¯hÚÓe¿«≈∆«¿≈ƒ¿ƒ¿

ÔÈÏ·z È¯ÎBÓ128‡ÈÒ‰¯Ùa Ôk¯„k ÔÈ¯ÎBÓ -129. ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿∆¿»

ב').123) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
לצורך 124) שהוא היכר ואין המתקיימים דברים שהם לפי

הרבים.125)המועד. לרשות מפולש פותח 126)שאינו
(רש"י). המועד כבוד משום אחת, דלת ונועל אחת דלת

להרבות 127) רגילים והיו עצמו בפני רגל הוא עצרת שמיני
שם). קטן מועד על שיטה ועיין משנה, (מגיד בסעודות בו

תקל"ט).128) סימן ברורה (משנה שאינם 129)ובשמים
יום. אותו לצורך אותם שקונים יודעים והכל מתקיימים

.„ÎÏk130¯ÓB‡ BÈ‡ - „ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L …∆»«¬«≈≈≈
Ì‡ ,„ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ ;B˙BNÚÏ È¯ÎÏ¿»¿ƒ«¬¿…∆»«¬«≈ƒ
ÔÎÂ .B˙Ò¯t È„k ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈«…«¬≈∆∆¿≈«¿»»¿≈
¯kNÏ ¯ÈLÚÏ ¯zÓe .B˙Ò¯t È„k ‰¯BÁÒ ‰NBÚ∆¿»¿≈«¿»»À»¿»ƒƒ¿…
‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÚ ÏÚBt≈»ƒ∆≈«…««¬¿»»∆ƒ

B¯ÎN ÏhiL È„k ,„ÚBna ‰¯eÒ‡ÔÎÂ .Ba Ò¯t˙‰Ï ¬»«≈¿≈∆ƒ…¿»¿ƒ¿«¿≈¿≈
C¯ˆ ÈtÓ „ÚBn‰ C¯ˆÏ ÌÈ‡L ÌÈ¯·c ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ∆≈»¿…∆«≈ƒ¿≈…∆

ÏÎ‡iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ¯ÎBn‰131. «≈∆≈«∆…«

א').130) עמוד י"ב דף קטן מועד אם 131)(מסכת "אף
לו  יש אם אבל לעבוד, לו מותר למכור, בית כלי לו יש
יוסף  (בית לאכול" מה לו אין נקרא לא למכור, סחורות

תקמ"ג). סימן או"ח

.‰ÎÔÈ¯ÎBN132„ÚBna ‰Î‡Ïn‰ ÏÚ ¯ÈÎN‰ ¿ƒ«»ƒ««¿»»«≈
„ÚBn‰ ¯Á‡Ï d˙BNÚÏ133‡lLÂ Ï˜LÈ ‡lL „·Ï·e , «¬»¿«««≈ƒ¿«∆…ƒ¿…¿∆…

È¯Î .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰ÓÈ ‡ÏÂ „cÓÈƒ¿…¿…ƒ¿∆¿∆∆∆∆¿…»¿ƒ
˙Ïa˜ ÏawL134ÌeÁzÏ ıeÁ ‰È‰ elÙ‡ ,Ï‡¯NiÓ135 ∆ƒ≈ƒ…∆ƒƒ¿»≈¬ƒ»»«¿

ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L ;„ÚBna B˙BNÚÏ BÁÈpÓ BÈ‡ -≈«ƒ«¬«≈∆«…¿ƒ
¯ÎN ‡e‰L B˙B‡ e„LÁÈÂ ,Ï‡¯NÈ ÏL BÊ ‰Î‡ÏnL∆¿»»∆ƒ¿»≈¿«¿¿∆»«
ÔÈÚ„BÈ Ïk‰ ÔÈ‡L ,„ÚBna BÏ ˙BNÚÏ È¯Îp‰ ˙‡∆«»¿ƒ«¬«≈∆≈«…¿ƒ

¯ÈÎN‰ ÔÈa LiL L¯Ù‰‰136ÔÏaw‰ ÔÈ·e137CÎÈÙÏe , «∆¿≈∆≈≈«»ƒ≈««¿»¿ƒ»
.¯eÒ‡»

א').132) עמוד י"ב דף קטן מועד שמתנה 133)(מסכת
המועד. אחרי המלאכה שיעשה בפירוש עמו

ישראל.134) של ביתו לבנות שהרי 135)בקבלנות,
עובד  שהנכרי ויראו לתחום מחוץ ללכת מותר במועד
לתחום  חוץ לצאת שאסור לשבת בניגוד ישראל, בשביל
חוץ  מלאכה לעשות הגוי לקבלן להניח מותר ולפיכך

י"ד). הלכה שבת מהלכות ו' (פרק יום 136)לתחום שכיר
ישראל. של שלוחו שהוא מפני הדין פי על שאסור

ישראל.137) של כשלוחו ולא עצמו דעת על שעושה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בביאור 1) הפרק ונסתיים מועד. של חולו דיני בו נתבארו

הפסח  ערב דיני ובפרט במלאכה. הן מה טובים, ימים ערבי
השאר. מן חלוק שדינו

.‡˙B¯‰2ÌÈn‚‡‰ ÔÓ ÔÈÎLBn‰3˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ¿»«¿ƒƒ»¬«ƒÀ»¿«¿
e˜Òt ‡lL ,‡e‰Â ;„ÚBna ÔÈÁÏM‰ ˙Èa Ô‰Ó4ÔÎÂ . ≈∆≈«¿»ƒ«≈¿∆…»¿¿≈

˙¯·BÚ ÌÈn‰ ˙n‡L ,˙BÎ¯a‰5¯zÓ - Ô‰ÈÈa «¿≈∆««««ƒ∆∆≈≈∆À»
,ÔÈÁÏM‰ ˙ÈaÓ ‰ÙËpL ‰Î¯a ÔÎÂ .Ô‰Ó ˙B˜L‰Ï¿«¿≈∆¿≈¿≈»∆»¿»ƒ≈«¿»ƒ
˙Èa ‰pnÓ ˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ˙ÙËB ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒ∆∆À»¿«¿ƒ∆»≈
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˙ÏÁBk :„ÚBna ‰ÈËÈLÎz104˙Ò˜BÙe105˙¯·ÚÓe , «¿ƒ∆»«≈∆∆∆∆«¬∆∆
„ÈÒa dÓˆÚ ˙ÏÙBËÂ ,‰Èt ÏÚ ˜¯Ò106;Ba ‡ˆBiÎÂ , »»«»∆»¿∆∆«¿»¿ƒ¿«≈

BÏt˜Ï ÏÎezL ,‡e‰Â107„ÚBna108. ¿∆«¿«¿«≈

א').102) עמוד י"ח דף קטן מועד (משנה 103)(מסכת
ב'). עמוד ח' דף קטן מועד כחול 104)במסכת צבע לשים

העיניים. הלחיים.105)על על אדום צבע לשים
(106– עכשיו מתנוולת שהיא פי על ואף שערות. להעביר

הבשר. בעידון כך אחר הגירסא:107)תשמח בכ"י
בכל 108)"לקלפו". מנוולת היא שהרי אסור, כן לא שאם

המועד. לאחר אלא מעודנת תהא ולא המועד ימי

.‡ÎÌÈ·f‰109ÌÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ˙B„ÏBi‰Â ˙Bcp‰Â ˙B·f‰Â «»ƒ¿«»¿«ƒ¿«¿¿»»ƒ
‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ110ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - „ÚBn‰ CB˙a ƒÀ¿»¿»√»¿«≈¬≈≈À»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe .ÒaÎÏ111‰Ê È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈∆»»∆»¬≈∆
ÌÈ„i‰ ˙BÁtËÓ .„ÚBna BÒaÎÓ112˙BÁtËÓe ¿«¿«≈ƒ¿¿«»«ƒƒ¿¿

ÌÈ¯tq‰113‚Ùq‰ ˙BÁtËÓe114ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ««»ƒƒ¿¿«¿»¬≈≈À»ƒ
ÔÎÂ .„ÚBna ÒaÎÏ115ÔÒaÎÏ ¯zÓ - ÔzLt ÈÏk ¿«≈«≈¿≈¿≈ƒ¿»À»¿«¿»

eÒak˙ elÙ‡ ,„ÈÓz Òeak ÔÈÎÈ¯vL ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ»ƒ¬ƒƒ¿«¿
.·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆

א').109) עמוד י"ד דף קטן מועד במסכת (משנה
שנטמאו.110) בגדיהם להחליף שכיבס 111)וצריכים

המועד.או  לפני ידים.112)תו בו שמנגבים
"הספרים"113) קוראים ויש קודש. ספרי בהם שכורכין

(מגיד  למעלה כמבואר בהיתר המסתפרים שכל והיינו
מהמרחץ.114)משנה). בצאתם בו שמתנגבים

א').115) עמוד י"ח דף קטן מועד (מסכת

.·ÎÔÈ‡116‰¯BÁÒ ÔÈNBÚ117ÔÈa ¯kÓÏ ÔÈa ,„ÚBna ≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿…≈
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ,„·‡‰ ¯·c ‰È‰ Ì‡Â .˙B˜Ïƒ¿¿ƒ»»»»»»≈∆≈»»ƒ

˙B¯iL B‡ ˙BÈÙÒ ÔB‚k ,„ÚBn‰ ¯Á‡Ï118B‡ ,e‡aL ¿«««≈¿¿ƒ«»∆»
ÏBÊa e¯ÎÓe ˙‡ˆÏ ÌÈL˜·Ó Ì‰L119¯˜Èa eÁ˜Ï B‡ ∆≈¿«¿ƒ»≈»¿¿»¿¿…∆

ÔÈ‡Â .¯kÓÏ B‡ ˙B˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -120ÔÈÁ˜BÏ ¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿…¿≈¿ƒ
ÌÈza121„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‡l‡ ‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ122. »ƒ«¬»ƒ¿≈»∆»¿…∆«≈

א').116) עמוד י' דף קטן מועד הטורח 117)(מסכת מפני
אברהם). ב'118)(מגן פרק קטן מועד מסכת (ירושלמי

ג'). זה 119)הלכה ואף מריוח יימנע מהם יקנה לא ואם
כיון  האבוד דבר זה שאין סוברים ויש האבוד. כדבר הוא

משנה). (מגיד הקרן מן מפסיד (משנה 120)שאינו
א'). עמוד י"ג דף קטן מועד הגירסא:121)במסכת בכ"י

ועבדים". אבנים ואע"פ 122)"בתים אסור להרויח אבל
להם  יש אלו – להרויח לקנות שמותר בסמוך רבינו שכתב
משנה). (מגיד המועד זלזול בזה ויש בקנייתם גדול פרסום

.‚ÎÈ¯ÎBÓ123‰Úˆa ÔÈ¯ÎBÓ - ÌÈÏÎÂ ˙eÒk ,˙B¯t124 ¿≈≈¿¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
‰Áe˙t ˙eÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .„ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈≈«ƒ»¿»«¬¿»

ÊÏÈB·ÓÏ B‡ ˙ÈÂ125‰˙È‰ Ì‡Â ,Bk¯„k Á˙Bt - ¿»ƒ¿»≈«¿«¿¿ƒ»¿»
˙Á‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ Á˙Bt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙t126. ¿»ƒ¿»«ƒ≈«««¿≈««

˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ127‡ÈˆBÓ ¿∆∆»«¬∆««Àƒ
.·BË ÌBÈ „B·k ÏÈ·La ,˙B¯Ùa ˜eM‰ ˙‡ ¯hÚÓe¿«≈∆«¿≈ƒ¿ƒ¿

ÔÈÏ·z È¯ÎBÓ128‡ÈÒ‰¯Ùa Ôk¯„k ÔÈ¯ÎBÓ -129. ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿∆¿»

ב').123) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
לצורך 124) שהוא היכר ואין המתקיימים דברים שהם לפי

הרבים.125)המועד. לרשות מפולש פותח 126)שאינו
(רש"י). המועד כבוד משום אחת, דלת ונועל אחת דלת

להרבות 127) רגילים והיו עצמו בפני רגל הוא עצרת שמיני
שם). קטן מועד על שיטה ועיין משנה, (מגיד בסעודות בו

תקל"ט).128) סימן ברורה (משנה שאינם 129)ובשמים
יום. אותו לצורך אותם שקונים יודעים והכל מתקיימים

.„ÎÏk130¯ÓB‡ BÈ‡ - „ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L …∆»«¬«≈≈≈
Ì‡ ,„ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ ;B˙BNÚÏ È¯ÎÏ¿»¿ƒ«¬¿…∆»«¬«≈ƒ
ÔÎÂ .B˙Ò¯t È„k ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈«…«¬≈∆∆¿≈«¿»»¿≈
¯kNÏ ¯ÈLÚÏ ¯zÓe .B˙Ò¯t È„k ‰¯BÁÒ ‰NBÚ∆¿»¿≈«¿»»À»¿»ƒƒ¿…
‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÚ ÏÚBt≈»ƒ∆≈«…««¬¿»»∆ƒ

B¯ÎN ÏhiL È„k ,„ÚBna ‰¯eÒ‡ÔÎÂ .Ba Ò¯t˙‰Ï ¬»«≈¿≈∆ƒ…¿»¿ƒ¿«¿≈¿≈
C¯ˆ ÈtÓ „ÚBn‰ C¯ˆÏ ÌÈ‡L ÌÈ¯·c ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ∆≈»¿…∆«≈ƒ¿≈…∆

ÏÎ‡iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ¯ÎBn‰131. «≈∆≈«∆…«

א').130) עמוד י"ב דף קטן מועד אם 131)(מסכת "אף
לו  יש אם אבל לעבוד, לו מותר למכור, בית כלי לו יש
יוסף  (בית לאכול" מה לו אין נקרא לא למכור, סחורות

תקמ"ג). סימן או"ח

.‰ÎÔÈ¯ÎBN132„ÚBna ‰Î‡Ïn‰ ÏÚ ¯ÈÎN‰ ¿ƒ«»ƒ««¿»»«≈
„ÚBn‰ ¯Á‡Ï d˙BNÚÏ133‡lLÂ Ï˜LÈ ‡lL „·Ï·e , «¬»¿«««≈ƒ¿«∆…ƒ¿…¿∆…

È¯Î .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰ÓÈ ‡ÏÂ „cÓÈƒ¿…¿…ƒ¿∆¿∆∆∆∆¿…»¿ƒ
˙Ïa˜ ÏawL134ÌeÁzÏ ıeÁ ‰È‰ elÙ‡ ,Ï‡¯NiÓ135 ∆ƒ≈ƒ…∆ƒƒ¿»≈¬ƒ»»«¿

ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L ;„ÚBna B˙BNÚÏ BÁÈpÓ BÈ‡ -≈«ƒ«¬«≈∆«…¿ƒ
¯ÎN ‡e‰L B˙B‡ e„LÁÈÂ ,Ï‡¯NÈ ÏL BÊ ‰Î‡ÏnL∆¿»»∆ƒ¿»≈¿«¿¿∆»«
ÔÈÚ„BÈ Ïk‰ ÔÈ‡L ,„ÚBna BÏ ˙BNÚÏ È¯Îp‰ ˙‡∆«»¿ƒ«¬«≈∆≈«…¿ƒ

¯ÈÎN‰ ÔÈa LiL L¯Ù‰‰136ÔÏaw‰ ÔÈ·e137CÎÈÙÏe , «∆¿≈∆≈≈«»ƒ≈««¿»¿ƒ»
.¯eÒ‡»

א').132) עמוד י"ב דף קטן מועד שמתנה 133)(מסכת
המועד. אחרי המלאכה שיעשה בפירוש עמו

ישראל.134) של ביתו לבנות שהרי 135)בקבלנות,
עובד  שהנכרי ויראו לתחום מחוץ ללכת מותר במועד
לתחום  חוץ לצאת שאסור לשבת בניגוד ישראל, בשביל
חוץ  מלאכה לעשות הגוי לקבלן להניח מותר ולפיכך

י"ד). הלכה שבת מהלכות ו' (פרק יום 136)לתחום שכיר
ישראל. של שלוחו שהוא מפני הדין פי על שאסור

ישראל.137) של כשלוחו ולא עצמו דעת על שעושה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בביאור 1) הפרק ונסתיים מועד. של חולו דיני בו נתבארו

הפסח  ערב דיני ובפרט במלאכה. הן מה טובים, ימים ערבי
השאר. מן חלוק שדינו

.‡˙B¯‰2ÌÈn‚‡‰ ÔÓ ÔÈÎLBn‰3˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ¿»«¿ƒƒ»¬«ƒÀ»¿«¿
e˜Òt ‡lL ,‡e‰Â ;„ÚBna ÔÈÁÏM‰ ˙Èa Ô‰Ó4ÔÎÂ . ≈∆≈«¿»ƒ«≈¿∆…»¿¿≈

˙¯·BÚ ÌÈn‰ ˙n‡L ,˙BÎ¯a‰5¯zÓ - Ô‰ÈÈa «¿≈∆««««ƒ∆∆≈≈∆À»
,ÔÈÁÏM‰ ˙ÈaÓ ‰ÙËpL ‰Î¯a ÔÎÂ .Ô‰Ó ˙B˜L‰Ï¿«¿≈∆¿≈¿≈»∆»¿»ƒ≈«¿»ƒ
˙Èa ‰pnÓ ˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ˙ÙËB ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒ∆∆À»¿«¿ƒ∆»≈
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‰˜Ln‰ ÔÈÚn‰ ˜Òt ‡lL ,‡e‰Â ;˙¯Á‡ ÔÈÁÏM‰«¿»ƒ«∆∆¿∆…»«««¿»««¿∆
‰BÈÏÚ‰ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa6. ≈«¿»ƒ»∆¿»

א.2) ד, קטן מכונסים.3)מועד מים שאינם 4)נחלי
ואין  האגם, מן תמיד מושכים אלא פעם בשום פוסקים
טירחה  שזוהי ולהשקות, בכד למלא יצטרכו שמא לחשוש

-5)יתירה. ידן על עוברת המים אמת שאין בריכות אבל
המים, כל שיוצאו אחר כי השדות, מהן להשקות אסור
יתירה  טירחה והיא אחר, ממקום בדלי מים להביא יצטרך

שאסורה. - המועד יש 6)בחול המעיין, פסק אם אבל
ואסור  אחר, ממעיין בדלי מים להביא שיצטרך לחשוש

יתירה. טירחה שהוא המועד בחול

.·‰‚e¯Ú7dB·b dÈˆÁÂ CeÓ dÈˆÁL8‰Ï„È ‡Ï - ¬»∆∆¿»»¿∆¿»»«…ƒ¿∆
‡e‰L ÈtÓ ,dB·b ÌB˜Ó ˙B˜L‰Ï CeÓ ÌB˜nÓƒ»»¿«¿»»«ƒ¿≈∆
È„k ˙B˜¯È‰ ˙B˜L‰Ï ÌÈÓ ˙BÏ„Ï ¯zÓe .ÏB„b Á¯Ë…«»À»ƒ¿«ƒ¿«¿«¿»¿≈

ÔÏÎ‡Ï9¯eÒ‡ - Ô˙BtÈÏ ÏÈ·La Ì‡Â ;„ÚBna10. ¿»¿»«≈¿ƒƒ¿ƒ¿«»»

א.7) ד, קטן ואחת 8)מועד ערוגות שתי כשהן וכלֿשכן
העליונה  להשקות מהתחתונה דולין אין מחבירתה, גבוהה

תקלז). סי' ברורה' לאכילה 9)('משנה ראויין שיהיו
(ריטב"א). במועד אכילה לצורך לימכר ועומדין

טורח 10) גם חכמים התירו מכשיריו, או נפש אוכל שלגבי
טירחה  לעשות אסור להשביחן כדי אבל המועד, בחול גדול

(רמב"ן). המועד צורך זה שאין יתירה

.‚ÔÈ‡11˙Bi‚eÚ ÔÈNBÚ12È„k ÌÈÙb‰ È¯wÚa ≈ƒƒ¿ƒ»≈«¿»ƒ¿≈
eÏ˜Ï˜˙Â ˙BÈeNÚ eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈÓ e‡lÓ˙iL13È¯‰ - ∆ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ»¬¿ƒ¿«¿¿¬≈

Ìw˙Ó ‰Ê14ÌÈn‰ ˙n‡ ÔÎÂ .„ÚBna15‰Ï˜Ï˜˙pL ∆¿«¿»«≈¿≈««««ƒ∆ƒ¿«¿¿»
ÁÙË ‰wÓÚ ‰˙È‰ ?„ˆÈk .„ÚBna d˙B‡ ÔÈw˙Ó -16 ¿«¿ƒ»«≈≈«»¿»¬À»∆«

‰ML „Ú da ¯ÙBÁ -17ÌÈÁÙË ‰wÓÚ ‰˙È‰ ;18- ≈»«ƒ»»¿»¬À»ƒ¿«ƒ
‰Ú·L „Ú d˜ÈÓÚÓ19ÔÈÎLBÓe .20ÌÈn‰ ˙‡21ÔÏÈ‡Ó «¬ƒ»«ƒ¿»¿ƒ∆««ƒ≈ƒ»

ÔÏÈ‡Ï22‰„N‰ Ïk ˙‡ ‰˜LÈ ‡lL „·Ï·e ,23Ì‡Â . ¿ƒ»ƒ¿«∆…«¿∆∆»«»∆¿ƒ
dlk ˙‡ ˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ‰ÁÏ ‰„N ‰˙È‰24. »¿»»∆«»À»¿«¿∆À»

ÔÈˆÈa¯Óe25„ÚBna ‰„N‰ ˙‡26el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL . «¿ƒƒ∆«»∆«≈∆»«¿»ƒ»≈
.¯˙BÈ Á¯Ë Ô‰a ÔÈ‡≈»∆…«≈

א.11) ב, קטן מועד לא 13)חפירות.12)משנה, אבל
לגמרי. משהיו 14)נסתמו יותר להעמיקן אסור אבל

ס"ו, תקלז סי' הגר"א ביאורי ועיין (מגידֿמשנה, בתחילה
סק"ה). מגדים' 'פרי לבעל אברהם' תעלה 15)וב'אשל

מפני  המים אמת ונקראת למקום, ממקום בשדה מים להוליך
טפחים. ששה = אמה היו ועומקה 1610)שרוחבה

הקלקול. לאחר אמה 17)סנטימטר שיעור שהוא טפחים,
יוצא  (ריטב"א). יותר להעמיקה ואסור מקודם, שהיתה כמו

טפחים. חמישה בחפירה הקלקול,18)שמעמיק לאחר
טפחים. שבעה עמוקה היתה לכן קודם שהוא 19)ואילו

טפחים. חמישה כדברי 20)מעמיק ב. ו, קטן מועד משנה,
יעקב. בן אליעזר האילן 21)רבי סביב חפירה עושין

מים. כבית 22)למלאות השקייה צריכים שהאילנות
ה"ב). פ"ז (למעלה ("בית 23)השלחין הבעל בשדה

אמורים, הדברים ה"ב) פ"ז למעלה רבינו כלשון המשקה"
השדה  כל על ההשקייה מניעת עלֿידי ייפסדו לא והאילנות

יוסף'). טורח 24)('נמוקי אין מקודם, לחה שהיתה שכיון
(מגידֿמשנה). להשקותה השדה 25)רב את לזלף

הירקות. בשביל מועטת רבי 26)בהשקייה שלדברי ואף
שלא  "ובלבד כמותו: הרמב"ם שפסק יעקב, בן אליעזר
השדה? את להרביץ גם איסור יש השדה", כל את ישקה
- מים יזלף לא שאם השלחין, בבית מדובר שכאן לומר יש

(מגידֿמשנה). ומותר האבד דבר והוא הזריעה יפסיד

.„ÌÈÚ¯Ê27‡Ï - „ÚBn‰ ÈÙlÓ e˙L ‡lLÌ˜LÈ ¿»ƒ∆…»ƒƒ¿≈«≈…«¿≈
È„ÈÏ ‡·ÈÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÓ ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ«ƒ«ƒ¿»…ƒ≈

¯˙BÈ Á¯Ë28¯zÓe .29ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯‰p‰ ˙‡ ·Ò‰Ï …«≈À»¿»≈∆«»»ƒ»¿»
ÏL ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba .ÌzÒpL ¯‰ ÁzÙÏÂ¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«ƒƒ¿»∆

Ì‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡ ,„ÈÁÈ30ÔÈËËBÁ -31,Ô˙B‡ »ƒƒ»»»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈÙLÂ32Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBÁ ÔÈ‡ Ï·‡ ;Ì‰È˜„Ò ˙‡ ¿»ƒ∆ƒ¿≈∆¬»≈¿ƒ»

BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ ÌÎB˙Ï ÌÈÒBÎÂ .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿¿ƒ¿»«ƒ««ƒ∆≈
ÔÈNBÚÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ33˙Î¯·34.„ÚBna »ƒ»∆¿ƒƒ¿∆∆«≈

ב.27) ה, קטן מועד אף 28)משנה, אסורה יתירה וטירחה
(כסףֿמשנה). הפסד ב.29)במקום ד, קטן מועד

(משנה 33)וסותמין.32)מנקין.31)לשתייה.30)
ח:). קטן פירש 34)במועד וכן לכביסה. מים בריכת

הלכה  פ"ז (למעלה לכבס חכמים שהיתרום ולאלה רש"י.
משנה). (מגיד המועד לצורך והוא כא)

.‰ÌÈ¯aÎÚ35ÔÈ„ˆ - ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L «¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ»»ƒ
?„ˆÈk .Bk¯„k „ˆ - ÔÏÈ‡‰ ‰„Na .„ÚBna Ô˙B‡»«≈ƒ¿≈»ƒ»»¿«¿≈«

Ì‡Â .‰„eˆn‰ ‰ÏB˙Â ¯ÙBÁ36Ô·Ï ‰„N ‰È‰37CeÓÒ ≈¿∆«¿»¿ƒ»»¿≈»»»
È„k ,ÈepLa Ô·l‰ ‰„Na Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ - ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏƒ¿≈»ƒ»»ƒ»ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈
„ˆ „ˆÈÎÂ .‰e·È¯ÁÈÂ ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿≈«»
Ck ¯Á‡Â ,Ìc¯˜a ‰kÓe ,ı¯‡a „etL ıÚB ?ÈepLa¿ƒ≈«»»∆«∆¿À¿…¿««»

.‡nb BÓB˜Ó ‡ˆÓÂ ,B˜zÓ¿«¿¿ƒ¿»¿À»

האישות 35) את "צדין כתוב: ושם ב. ו, קטן מועד משנה,
שמקלקלת  קטנה חיה חפרפרת, היא אישות העכברים", ואת

בשדות. חפירותיה ידי על האילנות חכמים 36)את כדעת
ודוקא  כדרכו, שלא אלא הותר לא לבן שבשדה שם, במשנה
נוסחת  לפי ז.) (שם בברייתא הוא שכן אילן, לשדה הסמוכה
בברייתא  נוסחתנו לפי אבל מגידֿמשנה). (עיין שם רבינו
פסקו  ולפי"ז לעיר. הסמוכה לבן בשדה המשנה מדברת שם,
מותר  אילן, לשדה הסמוכה לבן שבשדה והרא"ש הרי"ף
צדין  - אילן לשדה סמוכה אינה ואם כדרכן, אותן לצוד

שינוי. ידי על צל 37)אותן שם שאין תבואה שדה
לבן. שדה נקראת אילנות,

.ÂÏÙpL ‰pb Ï˙k38ËBÈ„‰ ‰NÚÓ e‰Ba -39B‡ , …∆ƒ»∆»«≈«¬≈∆¿
‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡Ó‚Â ÌÈ˜a B˙B‡ ¯„B‚≈¿»ƒ¿…∆¿«≈»∆¿≈ƒ»»

ËBÈ„‰ ‰NÚÓ B˙B‡ ‰Ba - ‚‚Ï ‰˜ÚÓ40Ï˙k Ï·‡ . «¬∆¿«∆«¬≈∆¿¬»…∆
¯ˆÁ41‰‰Bb ‰È‰ Ì‡Â .Bk¯„k e‰Ba - ÏÙpL42- »≈∆»«≈¿«¿¿ƒ»»∆

.Bk¯„k e‰B·e ,‰kq‰ ÈtÓ B¯˙BÒ¿ƒ¿≈««»»≈¿«¿

אם 38) גדול הפסד של חשש כאן שאין ב. ו, קטן מועד
(רש"י). אדם בני בה גבי 39)יכנסו על זו אבנים שמניח

בגמרא). הוא וכן המשניות, (פירוש בטיט טח ואינו זו,
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מצוות 40) כאן ויש בו, להשתמש שרגילים גג הוא ואם
('ביאור  כדרכו המעקה לעשות מותר לגגך", מעקה "ועשית

הריטב"א). בשם תקמ סי' של 41)הלכה' חשש שיש
ה"ג, פ"ז (למעלה שינוי צריך אינו האבד ודבר גנבים,

ה"ז). ליפול.42)ולהלן נוטה

.Ê‰Ba43‡aËˆ‡ Ì„‡44¯Èv‰ .‰ÈÏÚ ÔLÈÏ B‡ ·LÈÏ ∆»»ƒ¿«»≈≈ƒ«»∆»«ƒ
¯Bpv‰Â45‰¯Bw‰Â46- e¯aLpL ÁzÙn‰Â ÏeÚn‰Â ¿«ƒ¿«»¿««¿¿««¿≈«∆ƒ¿¿

;ıÚ ÏLa ÔÈa ÏÊ¯a ÏLa ÔÈa ,Bk¯„k „ÚBna Ôw˙Ó¿«¿»«≈¿«¿≈¿∆«¿∆≈¿∆≈
Áe˙t Á˙t‰ ÁÈpÈ Ì‡L ,‡e‰ ÏB„b „ÒÙ‰ ‰fL∆∆∆¿≈»∆ƒ«ƒ««∆«»«
.˙ÈaaM ‰Ó Ïk „a‡Ó ‡ˆÓ - ˙B¯e·L ˙B˙Ï„e¿»¿ƒ¿»¿«≈»«∆««ƒ

e¯‡a ¯·Îe47CÈ¯ˆ BÈ‡ - „ÒÙ‰ Ba LiL Ïk : ¿»≈«¿…∆≈∆¿≈≈»ƒ
ÈepL48. ƒ

ב.43) י, קטן התירו 44)מועד שלא אומרים ויש ספסל.
וכ"ה  רמב"ן, (מגידֿמשנה, במעקה כמו הדיוט במעשה אלא

סובבת 45)במאירי). שהדלת התחתונה שבאסקופה חור
ה"ג.47)המשקוף.46)בו. פ"ז ואפילו 48)למעלה

האפשרות  לו היתה לא אם יוםֿטוב, מלפני נשברו אם
אסור  - במועד מלאכתו כיוון אם אבל יוםֿטוב. לפני לתקנם

תקמ). סי' (או"ח

.ÁÔÈ‡49˙eÓiL ˙ÓÏ ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ¯·˜ ÔÈ¯ÙBÁ50, ≈¿ƒ∆∆ƒ¿»¿≈∆»
‰Ê È¯‰ - ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¬»ƒ»»»¬≈∆
¯v˜Ó B‡ B˙cÓa ÛÈÒBÓ ?„ˆÈk .„ÚBna Bw˙Ó¿«¿«≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈

.Ba ¯·wiL ˙ÚÏ ÔBÎ ‰È‰iL È„k ,B˙cnÓƒƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈∆ƒ»≈

וקברות 49) כוכין חופרין "אין ב: ח, קטן מועד משנה,
ולכן  בבנין". וקברות בחפירה "כוכין שם: ובגמרא במועד".

"אין רבינו: ואיןÔÈ¯ÙÂÁכתב -ÔÈÂ· משנה רבינו ומפרש ."
בפירוש  הוא (וכן שימותו למתים קבר במכין שהמדובר זו
אם  "אבל מסיפא: זה, על שואל הראב"ד אבל המשניות).
התירו? למה שמת, לפני ואם במועד", מתקנו - עשוי הי'

צרכו.50) כל לו עושים מת, כבר אם אבל

.ËÔÈ‡51¯·wÓ ˙BÓˆÚ‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙n‰ ˙‡ ÔÈpÙÓ ≈¿«ƒ∆«≈¿…∆»¬»ƒ∆∆
¯eÒ‡Â .„aÎÓÏ ÈeÊaÓ ‡ÏÂ ÈeÊ·Ï „aÎnÓ ‡ÏÂ ,¯·˜Ï¿∆∆¿…ƒ¿À»¿»¿…ƒ»ƒ¿À»¿»

ÌÈÓi‰ ¯‡La ÌÏBÚÏ Ôk ˙BNÚÏ52‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ≈»»
BlL CB˙a e‰pÙÓ53elÙ‡ ÌÈÓi‰ ¯‡La e‰pÙÓ - ¿«≈¿∆¿«≈ƒ¿»«»ƒ¬ƒ

.ÈeÊ·Ï „aÎnÓƒ¿À»¿»

יוסי.51) כרבי א . ח, קטן מועד 'ירושלמי'52)משנה,
שהבלבול  לפי הטעם שכתב מי "יש פ"ב). סוף קטן, מועד
(איוב  לדבר וזכר הדין, מיום שמתייראין מפני למתים, קשה
הרגזתני  "למה אמר: ושמואל לי", ינוח אז "ישנתי יג): ג,
לפנות  אפילו הטעם, הוא זה שאם אומר ואני לעלות?"
המת" בזיון משום הטעם עיקר אלא אסור, היה שלו לתוך

הט"ו). אבל מהלכות בפי"ד לו 53)(הרדב"ז "שערב
הרמב"ן  וכתב ('ירושלמי'), אבותיו" אצל נח שיהיה לאדם
אם  וכן מותר, - ישראל לארץ שלהעלותו שהואֿהדין

מותר. - לפנותו דעתם היה מתחילה

.ÈÔÈÚÈÏ˙Ó ÔÈ‡54ÔÈÓÈ‰ÊÓ ‡ÏÂ ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡55˙‡ ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»¿…«¿ƒƒ∆
ÔÈÓf‚Ó ‡ÏÂ ,˙BÚÈËp‰56˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÎÒ Ï·‡ ; «¿ƒ¿…¿«¿ƒ¬»»ƒ∆»ƒ»

˙B¯t‰ ˙‡Â57ÔÈ¯˜BÚÂ ,ÔÓLa Ô‰aL58,‰zLt‰ ˙‡ ¿∆«≈∆»∆¿∆∆¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛtÁÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ59˙‡ ÔÈ¯ˆB˜Â ,„ÚBna da ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿…»«≈¿¿ƒ∆

˙eLk‰60¯ÎMÏ dÏÈË‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ , «¿ƒ¿≈∆ƒ¿»«¬ƒ»«≈»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„ÚBna«≈¿≈…«≈»∆

משום 54) - האילנות מן התולעים ליטול ב. נ, זרה עבודה
אברהם'). ('מגן יתירה טירחה זבל 55)שהוא להדביק

טירחה  ישנה כאן ואף הקליפה, שנקלף במקום באילנות,
יתירה.56)יתירה. טירחה זו וגם האילנות, מענפי לקצץ

שאינו 57) אסור, - זה בלא אבל במועד. לאכלם שנוכל כדי
לחםֿ ועיין רוקח', ('מעשה הפירות להשביח אלא נעשה

ב.58)משנה). יב, קטן פירות 59)מועד בו לכסות
לייבש. משתמשים 60)השטוחים שבפרחיו צמח מין

(=הבירה). השכר לבישול

.‡ÈÔÈ‡61¯ÈcÏ Ô‡v‰ ˙‡ ÔÈÒpÎÓ62˙‡ eÏaÊiL È„k ≈¿«¿ƒ∆«…«ƒ¿≈∆¿«¿∆
e‡a Ì‡Â ;„ÚBna e‰„N ¯i„Ó ‡e‰ È¯‰L ,Ú˜¯w‰««¿«∆¬≈¿«≈»≈«≈¿ƒ»
ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈÚiÒÓ ÔÈ‡Â .¯zÓ - Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆À»¿≈¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ

¯ÓBL Ô‰Ï63¯ÚÏ64˙aL ¯ÈÎN ‰È‰ .Ô‡v‰ ˙‡65, »∆≈¿«≈∆«…»»¿ƒ«»
Úe·L ¯ÈÎN ,‰L ¯ÈÎN ,L„Á ¯ÈÎN66ÔÈÚiÒÓ - ¿ƒ…∆¿ƒ»»¿ƒ»«¿«¿ƒ

Ô˙B‡67ÌB˜nÓ Ì‡ˆ ˙‡ ¯ÚÏ ¯ÓBL ÔÈ¯ÎBNÂ , »¿¿ƒ≈¿«≈∆…»ƒ»
Ï·f‰ .‰„N‰ Ïk eÏaÊiL È„k ÌB˜ÓÏ68- ¯ˆÁaL ¿»¿≈∆¿«¿»«»∆«∆∆∆¿»≈

ÔÈ„„ˆÏ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ69˙Ù¯k ¯ˆÁ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»≈¿∆∆
¯˜a70.‰tL‡Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - »»ƒƒ»«¿»

א.61) יב, קטן לשדה 62)מועד בהמות שמכניסין
עד  למקום ממקום מטיילות הלילה וכל שם, ושוכבות

השדה. כל ממקום 64)גוי.63)שמזדבל מוליכין
מזדבל. והשדה מהן מתנערים הגללים כך מתוך למקום,

בלבד.65) היום לאותו ולא השבוע, לכל שבע 66)נשכר
בהבלעה.67)שנים. שהוא ב.68)מכיון נה, פסחים

אותו.69) מוציאין בחצר.70)ואין הזבל שנתרבה

.·È‰ÂLn‰71,ÌB˜Ó Ôw˙Ï Ôek˙Ó Ì‡ :Ú˜¯w‰ Èt ««¿∆¿≈««¿«ƒƒ¿«≈¿«≈»
‰‡e·z ÏL È¯k Ba „ÈÓÚiL72Ba Le„iL B‡73- ∆«¬ƒ¿ƒ∆¿»∆»

ÔÎÂ .¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙ Ì‡Â ;¯zÓÀ»¿ƒƒ¿«≈«¬«»»∆»¿≈
ÌÈˆÚ C¯ˆÏ Ì‡ :e‰„N CBzÓ ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰74- «¿«≈≈ƒƒ»≈ƒ¿…∆≈ƒ

ÔÎÂ .¯eÒ‡ - Ú˜¯w‰ Ôw˙Ï Ì‡Â ;¯zÓ˜˙Bt‰75ÌÈÓ À»¿ƒ¿«≈««¿«»¿≈«≈«ƒ
ÌÈ‚c‰ eÒkiL Ôek˙ Ì‡ ,‰p‚Ï76Ì‡Â ;¯zÓ - ¿ƒ»ƒƒ¿«≈∆ƒ»¿«»ƒÀ»¿ƒ

ÔÓ ˙Bi¯Á ıˆBw‰ ÔÎÂ .¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙B˜L‰Ï¿«¿»»∆»¿≈«≈¬ƒƒ
‰Ó‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï Ôek˙ Ì‡ :Ï˜c‰77Ì‡Â ;¯zÓ - «∆∆ƒƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿≈»À»¿ƒ

‰Ê È‡Ï ¯kÈ ÂÈNÚnÓe .¯eÒ‡ - ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»ƒ«¬»À«¿≈∆
.Ôek˙Ó ‡e‰ ¯·„»»ƒ¿«≈

ב.71) י, קטן השדה 72)מועד כל את שמשווה כגון
תקלז). סי' שמותר 73)(או"ח ה"ו, פ"ז למעלה ראה

פני  להשוות מותר כן וכמו המועד. לצורך במועד לדוש
המועד. לצורך תבואה בו שידוש שנוטל 74)הקרקע כגון

שם). (או"ח הקטנים ומניח פותח.75)הגדולים
מקום 76) ולמטה המים, שיכנסו מקום למעלה שפותח כגון

שם). (או"ח המים אחד 77)שיצאו מצד כולן שקוצץ כגון
"לבהמתו". הגירסא: ובכת"י שם). (או"ח
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מצוות 40) כאן ויש בו, להשתמש שרגילים גג הוא ואם
('ביאור  כדרכו המעקה לעשות מותר לגגך", מעקה "ועשית

הריטב"א). בשם תקמ סי' של 41)הלכה' חשש שיש
ה"ג, פ"ז (למעלה שינוי צריך אינו האבד ודבר גנבים,

ה"ז). ליפול.42)ולהלן נוטה

.Ê‰Ba43‡aËˆ‡ Ì„‡44¯Èv‰ .‰ÈÏÚ ÔLÈÏ B‡ ·LÈÏ ∆»»ƒ¿«»≈≈ƒ«»∆»«ƒ
¯Bpv‰Â45‰¯Bw‰Â46- e¯aLpL ÁzÙn‰Â ÏeÚn‰Â ¿«ƒ¿«»¿««¿¿««¿≈«∆ƒ¿¿

;ıÚ ÏLa ÔÈa ÏÊ¯a ÏLa ÔÈa ,Bk¯„k „ÚBna Ôw˙Ó¿«¿»«≈¿«¿≈¿∆«¿∆≈¿∆≈
Áe˙t Á˙t‰ ÁÈpÈ Ì‡L ,‡e‰ ÏB„b „ÒÙ‰ ‰fL∆∆∆¿≈»∆ƒ«ƒ««∆«»«
.˙ÈaaM ‰Ó Ïk „a‡Ó ‡ˆÓ - ˙B¯e·L ˙B˙Ï„e¿»¿ƒ¿»¿«≈»«∆««ƒ

e¯‡a ¯·Îe47CÈ¯ˆ BÈ‡ - „ÒÙ‰ Ba LiL Ïk : ¿»≈«¿…∆≈∆¿≈≈»ƒ
ÈepL48. ƒ

ב.43) י, קטן התירו 44)מועד שלא אומרים ויש ספסל.
וכ"ה  רמב"ן, (מגידֿמשנה, במעקה כמו הדיוט במעשה אלא

סובבת 45)במאירי). שהדלת התחתונה שבאסקופה חור
ה"ג.47)המשקוף.46)בו. פ"ז ואפילו 48)למעלה

האפשרות  לו היתה לא אם יוםֿטוב, מלפני נשברו אם
אסור  - במועד מלאכתו כיוון אם אבל יוםֿטוב. לפני לתקנם

תקמ). סי' (או"ח

.ÁÔÈ‡49˙eÓiL ˙ÓÏ ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ¯·˜ ÔÈ¯ÙBÁ50, ≈¿ƒ∆∆ƒ¿»¿≈∆»
‰Ê È¯‰ - ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¬»ƒ»»»¬≈∆
¯v˜Ó B‡ B˙cÓa ÛÈÒBÓ ?„ˆÈk .„ÚBna Bw˙Ó¿«¿«≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈

.Ba ¯·wiL ˙ÚÏ ÔBÎ ‰È‰iL È„k ,B˙cnÓƒƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈∆ƒ»≈

וקברות 49) כוכין חופרין "אין ב: ח, קטן מועד משנה,
ולכן  בבנין". וקברות בחפירה "כוכין שם: ובגמרא במועד".

"אין רבינו: ואיןÔÈ¯ÙÂÁכתב -ÔÈÂ· משנה רבינו ומפרש ."
בפירוש  הוא (וכן שימותו למתים קבר במכין שהמדובר זו
אם  "אבל מסיפא: זה, על שואל הראב"ד אבל המשניות).
התירו? למה שמת, לפני ואם במועד", מתקנו - עשוי הי'

צרכו.50) כל לו עושים מת, כבר אם אבל

.ËÔÈ‡51¯·wÓ ˙BÓˆÚ‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙n‰ ˙‡ ÔÈpÙÓ ≈¿«ƒ∆«≈¿…∆»¬»ƒ∆∆
¯eÒ‡Â .„aÎÓÏ ÈeÊaÓ ‡ÏÂ ÈeÊ·Ï „aÎnÓ ‡ÏÂ ,¯·˜Ï¿∆∆¿…ƒ¿À»¿»¿…ƒ»ƒ¿À»¿»

ÌÈÓi‰ ¯‡La ÌÏBÚÏ Ôk ˙BNÚÏ52‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ≈»»
BlL CB˙a e‰pÙÓ53elÙ‡ ÌÈÓi‰ ¯‡La e‰pÙÓ - ¿«≈¿∆¿«≈ƒ¿»«»ƒ¬ƒ

.ÈeÊ·Ï „aÎnÓƒ¿À»¿»

יוסי.51) כרבי א . ח, קטן מועד 'ירושלמי'52)משנה,
שהבלבול  לפי הטעם שכתב מי "יש פ"ב). סוף קטן, מועד
(איוב  לדבר וזכר הדין, מיום שמתייראין מפני למתים, קשה
הרגזתני  "למה אמר: ושמואל לי", ינוח אז "ישנתי יג): ג,
לפנות  אפילו הטעם, הוא זה שאם אומר ואני לעלות?"
המת" בזיון משום הטעם עיקר אלא אסור, היה שלו לתוך

הט"ו). אבל מהלכות בפי"ד לו 53)(הרדב"ז "שערב
הרמב"ן  וכתב ('ירושלמי'), אבותיו" אצל נח שיהיה לאדם
אם  וכן מותר, - ישראל לארץ שלהעלותו שהואֿהדין

מותר. - לפנותו דעתם היה מתחילה

.ÈÔÈÚÈÏ˙Ó ÔÈ‡54ÔÈÓÈ‰ÊÓ ‡ÏÂ ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡55˙‡ ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»¿…«¿ƒƒ∆
ÔÈÓf‚Ó ‡ÏÂ ,˙BÚÈËp‰56˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÎÒ Ï·‡ ; «¿ƒ¿…¿«¿ƒ¬»»ƒ∆»ƒ»

˙B¯t‰ ˙‡Â57ÔÈ¯˜BÚÂ ,ÔÓLa Ô‰aL58,‰zLt‰ ˙‡ ¿∆«≈∆»∆¿∆∆¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛtÁÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ59˙‡ ÔÈ¯ˆB˜Â ,„ÚBna da ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿…»«≈¿¿ƒ∆

˙eLk‰60¯ÎMÏ dÏÈË‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ , «¿ƒ¿≈∆ƒ¿»«¬ƒ»«≈»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„ÚBna«≈¿≈…«≈»∆

משום 54) - האילנות מן התולעים ליטול ב. נ, זרה עבודה
אברהם'). ('מגן יתירה טירחה זבל 55)שהוא להדביק

טירחה  ישנה כאן ואף הקליפה, שנקלף במקום באילנות,
יתירה.56)יתירה. טירחה זו וגם האילנות, מענפי לקצץ

שאינו 57) אסור, - זה בלא אבל במועד. לאכלם שנוכל כדי
לחםֿ ועיין רוקח', ('מעשה הפירות להשביח אלא נעשה

ב.58)משנה). יב, קטן פירות 59)מועד בו לכסות
לייבש. משתמשים 60)השטוחים שבפרחיו צמח מין

(=הבירה). השכר לבישול

.‡ÈÔÈ‡61¯ÈcÏ Ô‡v‰ ˙‡ ÔÈÒpÎÓ62˙‡ eÏaÊiL È„k ≈¿«¿ƒ∆«…«ƒ¿≈∆¿«¿∆
e‡a Ì‡Â ;„ÚBna e‰„N ¯i„Ó ‡e‰ È¯‰L ,Ú˜¯w‰««¿«∆¬≈¿«≈»≈«≈¿ƒ»
ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈÚiÒÓ ÔÈ‡Â .¯zÓ - Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆À»¿≈¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ

¯ÓBL Ô‰Ï63¯ÚÏ64˙aL ¯ÈÎN ‰È‰ .Ô‡v‰ ˙‡65, »∆≈¿«≈∆«…»»¿ƒ«»
Úe·L ¯ÈÎN ,‰L ¯ÈÎN ,L„Á ¯ÈÎN66ÔÈÚiÒÓ - ¿ƒ…∆¿ƒ»»¿ƒ»«¿«¿ƒ

Ô˙B‡67ÌB˜nÓ Ì‡ˆ ˙‡ ¯ÚÏ ¯ÓBL ÔÈ¯ÎBNÂ , »¿¿ƒ≈¿«≈∆…»ƒ»
Ï·f‰ .‰„N‰ Ïk eÏaÊiL È„k ÌB˜ÓÏ68- ¯ˆÁaL ¿»¿≈∆¿«¿»«»∆«∆∆∆¿»≈

ÔÈ„„ˆÏ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ69˙Ù¯k ¯ˆÁ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»≈¿∆∆
¯˜a70.‰tL‡Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - »»ƒƒ»«¿»

א.61) יב, קטן לשדה 62)מועד בהמות שמכניסין
עד  למקום ממקום מטיילות הלילה וכל שם, ושוכבות

השדה. כל ממקום 64)גוי.63)שמזדבל מוליכין
מזדבל. והשדה מהן מתנערים הגללים כך מתוך למקום,

בלבד.65) היום לאותו ולא השבוע, לכל שבע 66)נשכר
בהבלעה.67)שנים. שהוא ב.68)מכיון נה, פסחים

אותו.69) מוציאין בחצר.70)ואין הזבל שנתרבה

.·È‰ÂLn‰71,ÌB˜Ó Ôw˙Ï Ôek˙Ó Ì‡ :Ú˜¯w‰ Èt ««¿∆¿≈««¿«ƒƒ¿«≈¿«≈»
‰‡e·z ÏL È¯k Ba „ÈÓÚiL72Ba Le„iL B‡73- ∆«¬ƒ¿ƒ∆¿»∆»

ÔÎÂ .¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙ Ì‡Â ;¯zÓÀ»¿ƒƒ¿«≈«¬«»»∆»¿≈
ÌÈˆÚ C¯ˆÏ Ì‡ :e‰„N CBzÓ ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰74- «¿«≈≈ƒƒ»≈ƒ¿…∆≈ƒ

ÔÎÂ .¯eÒ‡ - Ú˜¯w‰ Ôw˙Ï Ì‡Â ;¯zÓ˜˙Bt‰75ÌÈÓ À»¿ƒ¿«≈««¿«»¿≈«≈«ƒ
ÌÈ‚c‰ eÒkiL Ôek˙ Ì‡ ,‰p‚Ï76Ì‡Â ;¯zÓ - ¿ƒ»ƒƒ¿«≈∆ƒ»¿«»ƒÀ»¿ƒ

ÔÓ ˙Bi¯Á ıˆBw‰ ÔÎÂ .¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙B˜L‰Ï¿«¿»»∆»¿≈«≈¬ƒƒ
‰Ó‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï Ôek˙ Ì‡ :Ï˜c‰77Ì‡Â ;¯zÓ - «∆∆ƒƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿≈»À»¿ƒ

‰Ê È‡Ï ¯kÈ ÂÈNÚnÓe .¯eÒ‡ - ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»ƒ«¬»À«¿≈∆
.Ôek˙Ó ‡e‰ ¯·„»»ƒ¿«≈

ב.71) י, קטן השדה 72)מועד כל את שמשווה כגון
תקלז). סי' שמותר 73)(או"ח ה"ו, פ"ז למעלה ראה

פני  להשוות מותר כן וכמו המועד. לצורך במועד לדוש
המועד. לצורך תבואה בו שידוש שנוטל 74)הקרקע כגון

שם). (או"ח הקטנים ומניח פותח.75)הגדולים
מקום 76) ולמטה המים, שיכנסו מקום למעלה שפותח כגון

שם). (או"ח המים אחד 77)שיצאו מצד כולן שקוצץ כגון
"לבהמתו". הגירסא: ובכת"י שם). (או"ח
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.‚È¯epz78Ô‰a ‰Ù‡ÈÂ eL·ÈiL ¯LÙ‡L ,ÌÈ¯ÈÎÂ «¿ƒ«ƒ∆∆¿»∆ƒ¿¿…∆»∆
Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÔÈNBÚ - „ÚBna79ÔÈ·e . «≈ƒ¿ƒ«≈ƒ»≈

Ck ÔÈ·e Ck80ÔÈBa -81ÏÚÂ ¯epz ÏL N¯Á ÏÚ »≈»ƒ«∆∆∆«¿«
ÔÈ‚¯ÒÓe .Ô‰lL ‰ÏÙh‰ ‰¯Èk‰82,˙Bhn‰ ˙‡ «ƒ»«¿≈»∆»∆¿»¿ƒ∆«ƒ

ÔÈ¯˜BÂ83ÔÈÚ Ô‰Ï ÔÈÁ˙BÙe ,ÌÈÁ¯‰ ˙‡84, ¿¿ƒ∆»≈«ƒ¿ƒ»∆«ƒ
ÔÈ„ÈÓÚÓe85ÌÈn‰ ˙n‡ ÔÈB·e ,Ô˙B‡86ÌÈÁ¯ ÏL87. «¬ƒƒ»ƒ««««ƒ∆≈«ƒ

א.78) יא, קטן מפני 79)מועד לחמם לתנור צריך ואם
החלון  נשבר אם וכן צינה. אצל חולים שהכל מותר, - הקור
סי' ברורה' ('משנה אותו לתקן מותר - הקור מחמת וסובל

לפי 80)תקמ). יתייבשו, לא אם ובין יתייבשו אם בין
הטפילה  נתייבשה לא אם אף עליהם לאפות שאפשר

ברורה'). הטיח 81)('משנה את מתקנים כלומר הטפילה,
התנור. כתנא82ֿ)שעל ח:) קטן מועד (משנה, אורגים

המועד  לצורך שהוא מפני אומרים יש ההיתר, ובטעם קמא.
מעשה  הוא ומסרגין קטן) מועד על ב'שיטה' ידידיה (רבינו
האבד  דבר שהוא מפני אומרים ויש ירוחם). (רבינו הדיוט

שינוי. צריך ואין י:).83)(רא"ש) קטן (מועד מנקין
עמדם.85)חור.84) על אותם שמגלגלים 86)מתקנים

הריחיים. לצורך 87)את הם הללו הדברים ארבעת כל
(מגידֿמשנה). שינוי בלי כדרכם נעשים ולכן נפש, אוכל

.„ÈÔÈ˙ÙBÊ88ÔÈi‰ „ÒtÈ ‡lL È„k ,˙È·Á‰ ˙‡89. ¿ƒ∆∆»ƒ¿≈∆…ƒ»≈««ƒ
Á¯Ë Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,˜ea˜a‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBÊÂ90ÔÈÓ˙BÒÂ . ¿¿ƒ∆««¿ƒ¿≈∆≈…«¿¿ƒ

ÔÈtÁÓe .„Òtz ‡lL È„k ,¯ÎL ÏL ˙È·Á‰ Èt91˙‡ ƒ∆»ƒ∆≈»¿≈∆…ƒ»≈¿«ƒ∆
˙BÚÈˆw‰92ÔÈÎk¯Óe .e„·‡È ‡lL È„k ,L˜a93˙‡ «¿ƒ¿«¿≈∆……¿¿«¿ƒ∆

ÔÈ‡ Ï·‡ .ËBÈ„‰ ‰NÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„ia ÌÈ„‚a‰«¿»ƒ«»«ƒƒ¿≈∆«¬≈∆¿¬»≈
È¯L˜ ÔÈNBÚ94.Ôn‡ ‰NÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„i‰ ˙Èa ƒƒ¿≈≈«»«ƒƒ¿≈∆«¬≈À»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א.88) יב, קטן טורח.89)מועד בו שיש אףֿעלֿפי
רב.90) הפסד בו שאין קטן 91)אףֿעלֿפי (מועד מכסין

לייבש.92)יג:). השטוחים א.93)פירות י, קטן מועד
הקמטים.94) את לתקן

.ÂËÔÈˆˆB˜95È¯tˆ96ÌÈÁ¯ ÏL ¯BÓÁ97ÔÈB·e , ¿ƒƒ»¿≈¬∆≈«ƒƒ
ÏhÏ ¯zÓ - ÂÈÏÚ ·k¯iL ÒeÒÂ .‰Ó‰·Ï Òe·‡≈ƒ¿≈»¿∆ƒ¿«»»À»ƒ…

B˙BtÈÏ È„k B˜¯ÒÏe ÂÈ¯tˆ98ÔÈÚÈa¯Ó ÔÈ‡Â .99‰Ó‰a ƒ»¿»¿»¿¿≈¿«¿≈«¿ƒƒ¿≈»
Ï·‡ ,„ÚBna100‰pnÓ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,Ìc dÏ ÔÈÊÈwÓ «≈¬»«ƒƒ»»¿≈¿ƒƒ∆»

ÌÈ‡È¯a ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌÈ˜LÓe ˙BÏÎ‡Ó ÏÎÂ .‰‡eÙ¿̄»¿»«¬»«¿ƒ∆≈»«¬«¿ƒƒ
Ô˙BzLÏÂ ÔÏÎ‡Ï Ì„‡Ï ¯zÓ - ‰‡eÙ¯Ï ‡l‡∆»ƒ¿»À»¿»»¿»¿»¿ƒ¿»

„ÚBna101. «≈

שם.95) קטן, הפרסות 96)מועד על ברזלים לשים וכן
מעכבות 97)('תוספות'). הצפרנים כי המועד, לצורך והוא

הדיוט  מעשה לעשות שצריך אומרים ויש החמור. הליכת
הרמב"ן). בשם רכיבה.98)(מגידֿמשנה צרכי שהוא

המועד.99) אחר לעשותו שאפשר מפני א. יב, קטן מועד
שם.100) קטן, התוספתא 101)מועד בשם אלפסי רבינו

שמא  אסור ויוםֿטוב שבשבת ואףֿעלֿפי קטן. דמועד פ"ב
ויש  ה"כ). שבת מהל' (פכ"א סממנים שחיקת לידי יבוא

שהרי  הסממנים לשחוק אפילו מותר המועד שבחול אומרים
י:). מו"ק 'תוספות' ועיין מגדים', ('פרי המועד לצורך הוא

.ÊËÔÈ‡102ÔÈpÙÓ103¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ104‡ÏÂ ,„ÚBna ≈¿«ƒ≈»≈¿»≈«≈¿…
‰¯eÚÎÏ ‰‡pÓ ‡ÏÂ ‰‡Ï ‰¯eÚkÓ105‰pÙÓ Ï·‡ ; ƒ¿»¿»»¿…ƒ»»ƒ¿»¬»¿«∆

Ô‰L ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe .¯ˆÁ d˙B‡a ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡e‰ƒ«ƒ¿«ƒ¿»»≈¿ƒƒ≈ƒ∆≈
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ „ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈ƒ≈»À»¿»ƒ¿»

ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÌÈÏk Ï·‡ ;˙BiÁBÏˆeÔB‚k ,„ ¿ƒ¬»≈ƒ∆≈»¿…∆«≈¿
ÔÈ‡ - Úav‰ ˙ÈaÓ ¯Óˆ B‡ LËBl‰ ÔÓ ‰L¯ÁÓ«¬≈»ƒ«≈∆∆ƒ≈««»≈

ÔÈ‡È·Ó106B¯ÎN BÏ Ô˙B - ÏÎ‡i ‰Ó Ôn‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ≈»À»«…«≈¿»
˙Èaa ÔÁÈpÓ - BÈÓ‡Ó BÈ‡ Ì‡Â .BÏˆ‡ ÔÁÈpÓe«ƒ»∆¿¿ƒ≈«¬ƒ«ƒ»««ƒ
ÔpÙÓ - e·bÈ ‡nL Ì‰Ï LLBÁ Ì‡Â .BÏ CeÓq‰«»¿ƒ≈»∆∆»ƒ»¿¿«»

‰Úˆa ‡l‡ ,B˙È·Ï ‡È·È ‡Ï Ï·‡ .˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ107. ¿»≈«∆∆¬»…»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»

א.102) יג, קטן מועד דרך 104)כלים.103)משנה,
הרבים. לפנות 105)רשות מתיר פ"ב) (סוף ב'ירושלמי'

היא  ששמחה לכעורה, מנאה אפילו שלו לחצר אחרים משל
מגידֿמשנה). ועיין (הראב"ד, שלו בתוך שדר לאדם

לצור 106) שלא טירחא אברהם'משום וה'מגן (רש"י). ך
במועד. שתיקנו אותו שיחשדו משום ושואל 107)מפרש

יביאם  לא למה יאכל, מה לאומן אין אם אברהם': ה'מגן
ובכת"י  לעשות? מלאכה לו לתת מותר שהרי בפרהסיא,

בצנעא". "אלא הללו תיבות שתי חסרות

.ÊÈ¯eÒ‡108ÔÓ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Úa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ »«¬¿»»¿«¿≈»ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Án‰109‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙B˙aL È·¯Ú BÓk , «ƒ¿»¿«¿»¿«¿≈«»¿»»∆

.ÌÏBÚÏ ‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ - Ô‰a ‰Î‡ÏÓ¿»»»∆≈∆ƒ«¿»»¿»
ÔÈkÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ,BÁ¯k ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏh·Óe Ba ÔÈ¯ÚB‚Â¿¬ƒ¿«¿ƒ¿«»¿¬»≈«ƒ
ÔÈcÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿¿≈»ƒ«∆≈¿«ƒ

B˙B‡110Ba ‰NBÚ‰L ,˙BˆÁ ¯Á‡ ÁÒt‰ ·¯ÚÓ ıeÁ .≈∆∆«∆«««¬∆»∆
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈcÓ - ˙BˆÁ ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»««¬¿«ƒ¿≈»ƒ«
ÌBiL ÈÙÏ .e‰ec ‡Ï Ì‡ ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈknL∆«ƒ«««¿ƒ…ƒ¿ƒ∆
,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Ú ¯‡Lk BÈ‡ ÔÒÈa ¯NÚ ‰Úa¯‡«¿»»»»¿ƒ»≈ƒ¿»«¿≈»ƒƒ

Ôa¯˜ ˙ËÈÁLe ‰‚È‚Á Ba LiL ÈtÓ111. ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¿ƒ«»¿»

ב.108) ג, וחצי 109)פסחים שעתיים שהיא קטנה, מנחה
היום. סוף מרדות 110)לפני ממכת חמור נידוי שהרי

הכ"ב). פ"א ולמעלה נב. בדין 111)(פסחים ש"אינו
פ"ד  פסחים ('ירושלמי' קרב" וקרבנך במלאכה עסוק שתהא
לעולם  אסור - המקדש בזמן אז, שנאסר וכיון ה"א).

מקום). ד"ה נ. פסחים ('תוספות'

.ÁÈCÎÈÙÏ112˙iNÚa ¯eÒ‡ ÔÒÈa ¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ¿ƒ»«¿»»»»¿ƒ»»«¬ƒ«
„ÚBÓ ÏL BlÁ BÓk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Î‡ÏÓ113‡e‰Â . ¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿À∆≈¿

„ÚBÓ ÏL BlÁÓ Ï˜114ÌBi‰ ÈˆÁÓ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â , «≈À∆≈¿≈»∆»≈¬ƒ«
‰nÁ‰ ı‰Ó Ï·‡ ;‰ËÈÁM‰ ÔÓÊ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe115 ¿«¿»∆¿««¿ƒ»¬»≈»≈««»

˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Ó :‚‰na ÈeÏz - ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«»«ƒ¿»»∆»¬«¬
ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - ˙BNÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ,ÔÈNBÚ -116. ƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ

א.112) נ, א.113)פסחים יג, קטן ראה 114)מועד
הכ"א. במלאכה 115)להלן מותר החמה הנץ לפני אבל

הלל  וכבית ב:) (פסחים יהודה כרבי מנהג, שום בזה ואין
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נה.). לפני 116)(פסחים ממלאכה מניעה של זה [במנהג
קרב  אינו שהרי פסח, קרבן משום הטעם אין היום, חצות
מקום). ד"ה נ. פסחים 'תוספות' (ועיין חצות לאחר אלא
"משום  הוא: "המנהג שטעם יג.) קטן (מועד בבבלי ומצאנו
בצרכי  שיתעסק או יוםֿטוב צרכי להכין כדי יוםֿטוב" צורך
ומרור  מצה בצרכי הזה בזמן או המקדש בית בזמן פסחו
פירש"י  וכן שם). (ריטב"א חמץ" וביעור כליו והכשר
רש"י  בין מחלוקת שום אין זה, ולפי במשנה). נ. (פסחים
לאחר  ה'ירושלמי' של טעמו כתב שהרמב"ם והרמב"ם,
חצות  לקודם ה'בבלי' של טעמו כתב ורש"י היום, חצות

צ"ע]. ודבריו כחלוקים, עשאם משנה' וה'מגיד היום,

.ËÈÏÈÁ˙È ‡Ï - ˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â117 «¬ƒ¿»∆»¬«¬…«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‰lÁza«¿ƒ»«¬¿»»¿«¿»»»»««ƒ

LÏL ‡l‡ ;˙BˆÁ Ì„˜ d¯Ó‚Ï ÏBÎÈ ‡e‰L118 ∆»¿»¿»…∆¬∆»»
„·Ïa ˙Bin‡e‚‰pL ÌB˜Óa Ì‰a ÔÈÏÈÁ˙nL ,Ô‰ À»Àƒ¿«≈∆«¿ƒƒ»∆ƒ¿∆»¬

˙BNÚÏ119ÔÈËiÁ‰ :Ô‰ el‡Â ,˙BˆÁ „Ú ÔÈNBÚÂ , «¬¿ƒ«¬¿≈≈««»ƒ
ÏÈÁ˙‰ Ì‡ - ˙Bin‡ ¯‡L Ï·‡ .ÔÈÒ·Bk‰Â ÔÈ¯tq‰Â¿««»ƒ¿«¿ƒ¬»¿»À»Àƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡L ;˙BˆÁ „Ú ¯Ó‚iL ‡e‰ ,¯NÚ ‰Úa¯‡ Ì„˜ Ô‰a»∆…∆«¿»»»»∆ƒ¿…«¬∆≈

.‰a¯‰ C¯ˆ ˙Bin‡ ¯‡LÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÚ‰»»¿ƒƒƒ¿»À»À…∆«¿≈

א.117) נה, פסחים להם 118)משנה, צריכים שהעם מפני
"שלש 119)הרבה. של הנ"ל המשנה מפרש והראב"ד

'מגיד  ועיין מלאכה. לעשות שלא שנהגו במקום אומניות",
משנה'.

.ÎCÏB‰‰120- ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚL ÌB˜nÓ «≈ƒ»∆ƒ¿»∆≈ƒ
·eMia ‰NÚÈ ‡Ï121‡e‰ ‰NBÚ Ï·‡ ;˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ , …«¬∆«ƒƒ¿≈««¬…∆¬»∆

ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏB‰‰Â .¯a„na«ƒ¿»¿«≈ƒ»∆≈ƒ¿»
‡ˆiL ÌB˜Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B .‰NÚÈ ‡Ï - ÔÈNBÚL∆ƒ…«¬∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó È¯ÓÁÂ ,ÌMÓƒ»¿À¿≈»∆»«¿»¿««ƒ≈…

¯eq‡‰ ÈtÓ ÏËa ‡e‰L Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È122ÌÏBÚÏ . ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿»
Ì„‡ ‰pLÈ Ï‡123ÔÎÂ .˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,124BzÚcL ÈÓ «¿«∆»»ƒ¿≈««¬…∆¿≈ƒ∆«¿

ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,BÓB˜Ó ÈL‡k ‚‰B - BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿»≈≈
ÌB˜n‰ ÈL‡ ÈÙa ‰‡¯˙È ‡lL ,‡e‰Â .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿»∆ƒ¿≈«¿≈«»

.˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L∆ƒ¿≈««¬…∆

א.120) נ, פסחים אותו 121)משנה, של התחום בתוך או
אברהם'). ('מגן שיאמרו 122)הישוב - מחלוקת אין ואז

(גמרא). לעשות מלאכה לו המקום.123)שאין ממנהג
זה 124) בענין דוקא שלאו כלומר מי", כל "וכן לומר צריך

('משנה  כן הדין ומנהג מנהג בכל אלא פסח, ערב של
כב). ס"ק תסח סי' ברורה'

.‡ÎÔÈÎÈÏBÓ125‰Úa¯‡a Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ≈»À»¿«¿»»
.„ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚ»»««¬««ƒ∆≈»¿…∆«≈

ÔÈÙ¯B‚Â126B˙B‡ ÌÈ‡ÈˆBÓe ,‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ Ï·Ê ¿¿ƒ∆∆ƒ«««¿≈¿≈»ƒƒ
ÔÈ·ÈLBÓe .‰tL‡Ï127˙Ï‚¯z .ÌÈÏB‚¯˙Ï ÔÈÎ·BL »«¿»ƒƒ»ƒ¿«¿¿ƒ«¿¿…∆

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ‰·LiL128‰˙ÓÂ ,¯˙È B‡ ∆»¿»««≈ƒ¿»»ƒ»≈»≈»
‡lL È„k ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰ÈzÁz ˙¯Á‡ ÔÈ·ÈLBÓ -ƒƒ«∆∆«¿∆»¿«¿»»»»¿≈∆…

„ÚBn·e .ÌÈˆÈa‰ e„ÒtÈ129ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡130Ì‡ Ï·‡ . ƒ»¿«≈ƒ«≈≈ƒƒ¬»ƒ

d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÌÈˆÈa‰ ÏÚÓ „ÚBna ‰Á¯a»¿»«≈≈««≈ƒ«¬ƒƒ»
.dÓB˜ÓÏƒ¿»

ב.125) נה, פסחים במגריפה.126)משנה, אותו מוציאים
אבל 127) והתרנגולות, התרנגולים שיעמדו מקום לתקן

(מגידֿמשנה). כרש"י ולא אסור - תחתן ביצים לתת
אלא 128) ראויות ואינן מאכילה הביצים נפסדו וכבר

אחרת 130)בחולֿהמועד.129)לדגירה. תרנגולת
הוחמו  שכבר ביצים על תשב אם הוא שספק מפני תחתיה,
כחולֿהמועד  חמור שאינו פסח ובערב אחרת, תרנגולת תחת

(מגידֿמשנה). זה בספק הקילו -

·BË ÌBÈ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ«

-mipnfxtq
dSnE ung zFkld¦§¨¥©¨

LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ1 ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…∆¡…

ıÓÁ2(· .‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa »≈¿«¿»»»»≈¬«¿»¿»
ÏÎ‡Ï ‡lL (‚ .¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ¯B‡N ˙ÈaL‰Ï¿«¿ƒ¿¿«¿»»»»∆…∆¡…
Ïk ıÓÁ ˙·¯Úz ÏÎ‡Ï ‡lL („ .‰Ú·L Ïk ıÓÁ»≈»ƒ¿»∆…∆¡…«¬…∆»≈»
‡lL (Â .‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‰‡¯È ‡lL (‰ .‰Ú·Lƒ¿»∆…≈»∆»≈»ƒ¿»∆…

ˆnÈ‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‡3ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï (Ê . ƒ»≈»≈»ƒ¿»∆¡…«»¿≈≈
.‰ÏÈl‰ B˙B‡a ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Á .ÁÒt‰«∆«¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿««¿»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

.dSnE ung zFkldl aFh mFi zziaW zFkld oiA xWwd©¤¤¥¦§§¦©§¦§¨¥©¨

הוא  שכן ומובן הדיוק בתכלית נכתב הרמב"ם של ספרו
הלכות  סיום בין קשר יש ובענינינו, ההלכות לסדר בנוגע

ומצה. חמץ הלכות לתחילת יו"ט שביתת
של  הכלליות ההלכות בתחילה, הרמב"ם כתב בפשטות
ההלכות  פירט ואח"כ טובים הימים בכל השוות יו"ט
הטובים: הימים סדר על עצמו בפני יו"ט לכל המיוחדות
לרגלים" השנה "ראש הפסח, חג - ומצה" חמץ "הלכות

ולולב. סוכה שופר הלכות ואח"כ
יו"ט  שביתת הלכות שבין הכללי הקשר מלבד אבל
בפרטי  קשר גם שמצינו להוסיף יש ומצה, חמץ והלכות
השייכים  דברים מבאר יו"ט שביתת הלכות בסוף ההלכות:
ימים  בערבי מלאכה לעשות "אסור - טובים ימים לערבי
המיוחד  החומר לבאר וממשיך ולמעלה" המנחה מן טובים
כיון  חצות אחר מלאכה בו לעשות שאסור פסח בערב
ושחיטת  חגיגה בו שיש "מפני טובים ימים כשאר שאינו
דינים  פרטי כמה לבאר ממשיך שאח"ז ובהלכות קרבן"
- ומצה חמץ הלכות והתחלת בניסן, עשר לארבעה בקשר
של  המצוות במניין שמתחיל כפי בניסן י"ד בדיני היא גם
עשר  ארבעה ביום חמץ לאכול "שלא ומצה חמץ הלכות

ולמעלה". היום מחצות
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קכה dvne ung zekld - mipnf xtq - fenz `"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נה.). לפני 116)(פסחים ממלאכה מניעה של זה [במנהג
קרב  אינו שהרי פסח, קרבן משום הטעם אין היום, חצות
מקום). ד"ה נ. פסחים 'תוספות' (ועיין חצות לאחר אלא
"משום  הוא: "המנהג שטעם יג.) קטן (מועד בבבלי ומצאנו
בצרכי  שיתעסק או יוםֿטוב צרכי להכין כדי יוםֿטוב" צורך
ומרור  מצה בצרכי הזה בזמן או המקדש בית בזמן פסחו
פירש"י  וכן שם). (ריטב"א חמץ" וביעור כליו והכשר
רש"י  בין מחלוקת שום אין זה, ולפי במשנה). נ. (פסחים
לאחר  ה'ירושלמי' של טעמו כתב שהרמב"ם והרמב"ם,
חצות  לקודם ה'בבלי' של טעמו כתב ורש"י היום, חצות

צ"ע]. ודבריו כחלוקים, עשאם משנה' וה'מגיד היום,

.ËÈÏÈÁ˙È ‡Ï - ˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â117 «¬ƒ¿»∆»¬«¬…«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‰lÁza«¿ƒ»«¬¿»»¿«¿»»»»««ƒ

LÏL ‡l‡ ;˙BˆÁ Ì„˜ d¯Ó‚Ï ÏBÎÈ ‡e‰L118 ∆»¿»¿»…∆¬∆»»
„·Ïa ˙Bin‡e‚‰pL ÌB˜Óa Ì‰a ÔÈÏÈÁ˙nL ,Ô‰ À»Àƒ¿«≈∆«¿ƒƒ»∆ƒ¿∆»¬

˙BNÚÏ119ÔÈËiÁ‰ :Ô‰ el‡Â ,˙BˆÁ „Ú ÔÈNBÚÂ , «¬¿ƒ«¬¿≈≈««»ƒ
ÏÈÁ˙‰ Ì‡ - ˙Bin‡ ¯‡L Ï·‡ .ÔÈÒ·Bk‰Â ÔÈ¯tq‰Â¿««»ƒ¿«¿ƒ¬»¿»À»Àƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡L ;˙BˆÁ „Ú ¯Ó‚iL ‡e‰ ,¯NÚ ‰Úa¯‡ Ì„˜ Ô‰a»∆…∆«¿»»»»∆ƒ¿…«¬∆≈

.‰a¯‰ C¯ˆ ˙Bin‡ ¯‡LÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÚ‰»»¿ƒƒƒ¿»À»À…∆«¿≈

א.117) נה, פסחים להם 118)משנה, צריכים שהעם מפני
"שלש 119)הרבה. של הנ"ל המשנה מפרש והראב"ד

'מגיד  ועיין מלאכה. לעשות שלא שנהגו במקום אומניות",
משנה'.

.ÎCÏB‰‰120- ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚL ÌB˜nÓ «≈ƒ»∆ƒ¿»∆≈ƒ
·eMia ‰NÚÈ ‡Ï121‡e‰ ‰NBÚ Ï·‡ ;˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ , …«¬∆«ƒƒ¿≈««¬…∆¬»∆

ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏB‰‰Â .¯a„na«ƒ¿»¿«≈ƒ»∆≈ƒ¿»
‡ˆiL ÌB˜Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B .‰NÚÈ ‡Ï - ÔÈNBÚL∆ƒ…«¬∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó È¯ÓÁÂ ,ÌMÓƒ»¿À¿≈»∆»«¿»¿««ƒ≈…

¯eq‡‰ ÈtÓ ÏËa ‡e‰L Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È122ÌÏBÚÏ . ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿»
Ì„‡ ‰pLÈ Ï‡123ÔÎÂ .˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,124BzÚcL ÈÓ «¿«∆»»ƒ¿≈««¬…∆¿≈ƒ∆«¿

ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,BÓB˜Ó ÈL‡k ‚‰B - BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿»≈≈
ÌB˜n‰ ÈL‡ ÈÙa ‰‡¯˙È ‡lL ,‡e‰Â .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿»∆ƒ¿≈«¿≈«»

.˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L∆ƒ¿≈««¬…∆

א.120) נ, פסחים אותו 121)משנה, של התחום בתוך או
אברהם'). ('מגן שיאמרו 122)הישוב - מחלוקת אין ואז

(גמרא). לעשות מלאכה לו המקום.123)שאין ממנהג
זה 124) בענין דוקא שלאו כלומר מי", כל "וכן לומר צריך

('משנה  כן הדין ומנהג מנהג בכל אלא פסח, ערב של
כב). ס"ק תסח סי' ברורה'

.‡ÎÔÈÎÈÏBÓ125‰Úa¯‡a Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ≈»À»¿«¿»»
.„ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚ»»««¬««ƒ∆≈»¿…∆«≈

ÔÈÙ¯B‚Â126B˙B‡ ÌÈ‡ÈˆBÓe ,‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ Ï·Ê ¿¿ƒ∆∆ƒ«««¿≈¿≈»ƒƒ
ÔÈ·ÈLBÓe .‰tL‡Ï127˙Ï‚¯z .ÌÈÏB‚¯˙Ï ÔÈÎ·BL »«¿»ƒƒ»ƒ¿«¿¿ƒ«¿¿…∆

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ‰·LiL128‰˙ÓÂ ,¯˙È B‡ ∆»¿»««≈ƒ¿»»ƒ»≈»≈»
‡lL È„k ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰ÈzÁz ˙¯Á‡ ÔÈ·ÈLBÓ -ƒƒ«∆∆«¿∆»¿«¿»»»»¿≈∆…

„ÚBn·e .ÌÈˆÈa‰ e„ÒtÈ129ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡130Ì‡ Ï·‡ . ƒ»¿«≈ƒ«≈≈ƒƒ¬»ƒ

d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÌÈˆÈa‰ ÏÚÓ „ÚBna ‰Á¯a»¿»«≈≈««≈ƒ«¬ƒƒ»
.dÓB˜ÓÏƒ¿»

ב.125) נה, פסחים במגריפה.126)משנה, אותו מוציאים
אבל 127) והתרנגולות, התרנגולים שיעמדו מקום לתקן

(מגידֿמשנה). כרש"י ולא אסור - תחתן ביצים לתת
אלא 128) ראויות ואינן מאכילה הביצים נפסדו וכבר

אחרת 130)בחולֿהמועד.129)לדגירה. תרנגולת
הוחמו  שכבר ביצים על תשב אם הוא שספק מפני תחתיה,
כחולֿהמועד  חמור שאינו פסח ובערב אחרת, תרנגולת תחת

(מגידֿמשנה). זה בספק הקילו -

·BË ÌBÈ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ«

-mipnfxtq
dSnE ung zFkld¦§¨¥©¨

LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ1 ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…∆¡…

ıÓÁ2(· .‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa »≈¿«¿»»»»≈¬«¿»¿»
ÏÎ‡Ï ‡lL (‚ .¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ¯B‡N ˙ÈaL‰Ï¿«¿ƒ¿¿«¿»»»»∆…∆¡…
Ïk ıÓÁ ˙·¯Úz ÏÎ‡Ï ‡lL („ .‰Ú·L Ïk ıÓÁ»≈»ƒ¿»∆…∆¡…«¬…∆»≈»
‡lL (Â .‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‰‡¯È ‡lL (‰ .‰Ú·Lƒ¿»∆…≈»∆»≈»ƒ¿»∆…

ˆnÈ‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‡3ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï (Ê . ƒ»≈»≈»ƒ¿»∆¡…«»¿≈≈
.‰ÏÈl‰ B˙B‡a ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Á .ÁÒt‰«∆«¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿««¿»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

.dSnE ung zFkldl aFh mFi zziaW zFkld oiA xWwd©¤¤¥¦§§¦©§¦§¨¥©¨

הוא  שכן ומובן הדיוק בתכלית נכתב הרמב"ם של ספרו
הלכות  סיום בין קשר יש ובענינינו, ההלכות לסדר בנוגע

ומצה. חמץ הלכות לתחילת יו"ט שביתת
של  הכלליות ההלכות בתחילה, הרמב"ם כתב בפשטות
ההלכות  פירט ואח"כ טובים הימים בכל השוות יו"ט
הטובים: הימים סדר על עצמו בפני יו"ט לכל המיוחדות
לרגלים" השנה "ראש הפסח, חג - ומצה" חמץ "הלכות

ולולב. סוכה שופר הלכות ואח"כ
יו"ט  שביתת הלכות שבין הכללי הקשר מלבד אבל
בפרטי  קשר גם שמצינו להוסיף יש ומצה, חמץ והלכות
השייכים  דברים מבאר יו"ט שביתת הלכות בסוף ההלכות:
ימים  בערבי מלאכה לעשות "אסור - טובים ימים לערבי
המיוחד  החומר לבאר וממשיך ולמעלה" המנחה מן טובים
כיון  חצות אחר מלאכה בו לעשות שאסור פסח בערב
ושחיטת  חגיגה בו שיש "מפני טובים ימים כשאר שאינו
דינים  פרטי כמה לבאר ממשיך שאח"ז ובהלכות קרבן"
- ומצה חמץ הלכות והתחלת בניסן, עשר לארבעה בקשר
של  המצוות במניין שמתחיל כפי בניסן י"ד בדיני היא גם
עשר  ארבעה ביום חמץ לאכול "שלא ומצה חמץ הלכות

ולמעלה". היום מחצות
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ומצה) חמץ ואח"כ יו"ט (שביתת ההלכות סדר בנוסף,
הגאווה  בשלילת האדם לעבודת הוראה מלמדנו
פרטי  לכמה בנוגע הדין הובא יו"ט בהלכות והמחלוקת.
ישראל: בקהילות מנהגים חילוקי עם הקשורים דינים
אין  לעשות שלא שנהגו מקום עושין לעשות שנהגו "מקום
פוסק  אחר למקום אחד ממקום ההולך יהודי ובענין עושין"
כלומר: המחלוקת". "מפני לשנות שלא שיזהר הרמב"ם
כאשר  שגם מחלוקת מעניני להתרחק צריך כך כדי שעד
להזהר  צריך מסויים באופן להתנהג לו יש תורה פי על
שאת  ואע"פ בפניהם" יתראה "שלא בצינעה זאת ולעשות
בזה  להזהר יש ובתוקף ב"גאון" לעשות יש התורה עניני כל

המחלוקת. מפני
ודעתו  יו"ט לקראת לא"י שבא לארץ חוצה בן ולדוגמא:
כמנהג  טובים ימים שני לחגוג לו יש לארץ לחוץ לחזור
א"י  שבן הזמן באותו כי גאווה לידי לבא יכול לארץ חוצה
לימי  ונכנס לחול" קודש בין "המבדיל אומר הבדלה, עושה
ולכן  יו"ט של קידוש לעשות התורה עליו מצווה החולין,
שמחה  מתוך קידוש לעשות צריך היה הדין שמעיקר אף
ארץ  בני בפני יתראה" "שלא בצינעא לקדש עליו גדולה

ישראל.
מודגשת  בהם שגם ומצה חמץ הלכות לזה ובהמשך
של  האיסור בחומרת מדבר שבתחלתן הגאווה שלילת
עליו  עובר אכלו, שלא אע"פ בפסח, ברשותו חמץ "המניח
"שאור  ונאמר כו" שאור לך יראה "לא שנאמר לאוין בשני
כך  כל חמור חמץ שאיסור והיינו, בביתכם" ימצא לא
אם  ואפילו ימצא בבל גם אלא יראה בבל רק לא שאיסורו
החמץ  היות עצם על עובר מ"מ כו' והחביאו החמץ סגרו
גודל  שמפני היא החומרה שסיבת בר"ן ומבואר ברשותו
הזהירה  ולכן ביותר גדולה זהירות דרושה בחמץ הרגילות

לאוין. בשני התורה
יהודי  ומצוות תורה שבעניני אף הנה האדם: ובעבודת
ביודעו  ובגאון בתוקף יום היום בחיי להתנהג מורגל
כלל  מתפעל אינו ולכן העמים" מכל בחרתנו ש"אתה
התורה  הוראות פי על ומתנהג העולם אומות מהנהגת
רק  לא מתבטא זה וענין אבותיו, ואבות מאבותיו שקיבל
אלא  החולין, מעניני כשמתעלה וביו"ט שבשבת בהנהגה
ומתן  כמשא חולין בעניני שעוסק ובשעה החול בימי גם
לעקרונותיו  נאמן ונשאר מהעולם מתפעל אינו  אז שגם
היום  בחיי להתנהג שמתרגל וכיון והיושר. הצדק עניני בכל
בזהירות  צורך יש לכן ורוממות עליונות הרגשת מתוך יום
ולא  מינה "לא גאווה הרגש לידי בזה יבוא שלא יתרה

מקצתה".
.ak oniq mipnf xtq zekln oii

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dSnE ung zFkld." ¦§¨¥©¨

חג  אותו קורין ואנו המצות חג התורה, בכל החג של שמו
התמהמהו  שלא ישראל של שבחן מספר השי"ת כי הפסח
השי"ת  של שבחו מספרים ואנו למדבר, נצא היאך ואמרו
בא). פר' לוי, (קדושת במצרים ישראל בתי על פסח אשר
זקנים), (עטר למקדש זכר הפסח חג שם שהנהיגו וי"ל
שם  ובת"א - הפסח חג זבח כה): (לד, שמות ראה אבל
קדימא  "יו"ט כתב: יונתן ובתרגום פיסחא" נכסת "תרבי
הלכות  בשם אלו הלכות הרמב"ם שקרא ומה דפסחא".
בחיובי  המדברת הכללית שיטתו מטעם הוא ומצה חמץ
זמנים  ספר ריש בזה הביאור ועיין שבמועדים הגברא
לעולם  עדותך "נחלתי - הספר שבריש הפסוק לפירוש

כו'".
.zevnd bg d"c dxrd 160 cenr a"i wlg zegiy ihewl

כמבואר 1) אכילה, בכלל היא שאף הנאה, איסור גם כולל
ב). (הלכה ושעורה,2)להלן חיטה שהם: דגן מיני חמשת

באים  במים כשמתערבים ושיפון, שועל שיבולת כוסמין,
ה"א). פ"ה (להלן חימוץ אחר 3)לידי פסח בערב אבל

הערה  להלן (ראה ימצא ובל יראה בל על עובר אינו חצות,
ובמגידֿמשנה). ה"ח, ופ"ג יח,

ראׁשֹון 4ּפרק ¤¤¦
וקיומו,4) אכילתו, וענין מהותו החמץ, איסור רבינו בו כלל

בלאו, שהוא ומה בכרת, ממנו שהוא ומה ותערובתו, וזמניו,
מדבריהם. שהוא ומה

.‡ÏÎB‡‰ Ïk5˙Èfk6ÏÈÏ ˙lÁzÓ ÁÒta ıÓÁ »»≈««ƒ»≈«∆«ƒ¿ƒ«≈
¯NÚŒ‰MÓÁ7ÔÒÈa ÌÈ¯NÚÂ „Á‡ ÌBÈ ÛBÒ „Ú ¬ƒ»»»«∆»¿∆¿ƒ¿ƒ»

„ÈÊÓa8˙¯k ·iÁ -9ıÓÁ ÏÎ‡ŒÏk Èk" :¯Ó‡pL , ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«ƒ»…≈»≈
‰˙¯ÎÂ10‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ - ‚‚BLa ;"11. ¿ƒ¿¿»¿≈«»»¿««»¿»

„Á‡12‰ÁÓÓ‰ „Á‡Â ÏÎB‡‰13‰˙BLÂ14. ∆»»≈¿∆»«¿«∆¿∆

שהיא 5) - גרמא שהזמן ממצותֿעשה הפטורות הנשים גם
מצוות  בכל כי בזו, חייבות - תדירה ואינה לזמן מזמן
חייבים  נשים ואחד אנשים אחד שבתורה, לאֿתעשה

כט.). קידושין גראם.6)(משנה, איסור 7)30 על ואילו
אין  ולמעלה, היום מחצות עשר ארבעה ביום חמץ אכילת

ח). הלכה להלן (ראה מלקות אלא כרת שידע 8)עונש
בפ"ב  (ראה כרת עליו ושחייבים בפסח חמץ לאכול שאסור

ה"ב). שגגות א.9)מהל' ב, כריתות ומסיים 10)משנה,
מיום  כלומר השביעי", יום עד הראשון "מיום הפסוק: שם

בו. כ"א יום עד בניסן שחייבה 11)ט"ו למקרים בניגוד
אם  אלא קבוע, שאינו קרבן הוא ויורד, עולה קרבן התורה
ואם  עוף, מביא עני היה ואם בהמה, חטאת מביא עשיר היה
היא  קבועה חטאת ואילו האיפה. עשירית מביא דל היה
ה"ד). פ"א שגגות הל' (רמב"ם בלבד הבהמה מן הבאה

ה"י.12) פ"א פסחים ידי 13)תוספתא על אותו ממיס
נוזל. ועושהו כתיבא 14)היתוך "אכילה א: קכ, חולין
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קרא  אמר לקיש: ריש אמר הוא? אכילה לאו והאי ביה,
כל  משמע נפש השותה", לרבות - "נפש" טו): יב (שמות

בכלל. שותה גם וממילא אדם, של דעתו המיישב דבר

.·ıÓÁ‰15ÁÒta16‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰È‰a ¯eÒ‡ ∆»≈«∆«»«¬»»∆∆¡«…
ÏÎ‡È17ÁÈpn‰Â .‰ÏÈÎ‡ ¯z‰ Ba ‡‰È ‡Ï - "ıÓÁ18 ≈»≈»≈…¿≈∆≈¬ƒ»¿««ƒ«

ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ19BÏÎ‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,20¯·BÚ , »≈ƒ¿«∆«««ƒ∆…¬»≈
ÔÈÂ‡Ï ÈLa21ÏÎa ¯‡N EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL , ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…≈»∆¿¿…¿»

¯eq‡Â ."ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡˘" :¯Ó‡Â ,"EÏ·b22 ¿À∆¿∆¡«¿……ƒ»≈¿»≈∆¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈˆÈÓÁÓ BaL ¯B‡N‰ ¯eq‡Â ıÓÁ‰23. ∆»≈¿ƒ«¿∆«¬ƒƒ∆»

א.15) כא, פסחים מחצות 16)משנה, פסח בערב וכן
(להלן  חמץ" עליו תאכל "לא בו שכתוב ולמעלה, היום
בכלל  הנאה איסור גם - "אכילה" שנאמר מקום וכל ה"ח),
כסףֿמשנה). ועיין הט"ו, אסורות מאכלות מהל' (פ"ח

היתר 17) בו יהא לא משמע (בצירי), יאכל ֵ"מדקרינא
הן  אכילה לידי הנאות וסתם אכילה, שום לידי המביא
בפ"ח  וראה (רש"י). מאכל" דבר בדמים שלוקח באות,
"לא  נאמר אם שאפילו הט"ו, אסורות מאכלות מהל'

הנאה  איסורי - אבל 19)משאיר.18)בכלל.תאכלו"
עובר  אינו הפסח, כניסת עד ומעלה היום מחצות פסח בערב
עליו  מוטלת אלא ימצא", ובל יראה "בל של הלאו על
ולהלן  ג, הערה למעלה (וראה החמץ השבתת של המצוה

ובמגידֿמשנה). ה"ח, ב.20)פ"ג ה, ולמה 21)פסחים
ז): יג, (שמות גם כתוב שהרי לאוין, שלשה על יעבור לא
הרמב"ם  כתב כבר - (כסףֿמשנה) חמץ"? לך יראה "ולא
בא  שלא "לאו" כל כי התשיעי) (שורש המצוות' ב'ספר
נחשב  אינו זה, בדבר נוסף דבר איזה ולחדש ענין לתוספת
ולא  בעצמו הלאו אותו לחזק אלא בא שלא יתירא, ל"לאו"

(הגרי"ב). נוסף "לאו" עליו ב,22)להוסיף ביצה משנה,
הם 23)א. שוים שיעוריהם שלענין שאע"פ הראב"ד כתב

אינו  - כלב מאכילת שנפסל חמץ שהרי ביניהם, הבדל יש -
לבער, חייב - כלב מאכילת שנפסל ושאור לבערו, זקוק
המחמץ  שאור? "איזהו פ"א): (ביצה בתוספתא שנינו שכך
קרוי  מאימתי אחרים, מידי שנתחמץ חמץ? אחרים. את
וכסףֿ במגידֿמשנה (ועיין לכלב" מלאכול משיפסל שאור?

משנה).

.‚BÈ‡24‰˜BÏ25'‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ≈∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈
ÁÒta ıÓÁ ‰˜ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡26È„k ,BˆnÁ B‡ ∆»ƒ≈»»»≈«∆«ƒ¿¿≈

Ì„˜ ıÓÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰NÚÓ Ba ‰NÚiL∆«¬∆«¬∆¬»ƒ»»»≈…∆
BÁÈp‰ ‡l‡ ,B¯Ú· ‡ÏÂ ÁÒt‰ ‡·e ,ÁÒt‰27B˙eL¯a «∆«»«∆«¿…ƒ¬∆»ƒƒƒ¿

ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆»««¿≈»ƒ≈∆ƒ
‰NÚÓ B· ‰NÚ ‡lL ÈtÓ ,‰¯Bz‰28B˙B‡ ÔÈkÓe , «»ƒ¿≈∆…»»«¬∆«ƒ

˙e„¯Ó ˙kÓ29. «««¿

ה"ה.24) פ"ד מכות ארבעים.25)תוספתא, מלקות
וכל 26) בהנאה, אסור בפסח שהחמץ ואףֿעלֿפי הגוי. מן

גוי  ביד שהוא זמן כל - קנין בר  אינו בהנאה שאסור דבר
של  חמץ כדין הפסח אחר בהנאה מותר להיות ראוי הוא
דע"ז). בפ"ג (ר"ן המכירה עליו חלה ולכן גוי,

חייבים 28)השאירו.27) שאין מקומות, בכמה הוא וכלל
של  "עשה" כאן שיש ואף מעשה. בו שאין לאו על מלקות

ואין  לעשה, הניתק לאו הוא והרי מבתיכם, שאור תשביתו
לומר, יש (משנהֿלמלך)? מעשה בשעה גם עליו לוקין
והלאו  פסח, בערב היא תשביתו של שמצוותֿעשה שכיון
"לאו  הוא הרי הפסח, בתוך הוא ימצא ובל יראה בל של
עליו  ולוקים לעשה, הניתק לאו בגדר שאינו עשה", שקדמו

המשנה'). על 29)('סדר שעבר מרדו על מדרבנן עונש
תורה. איסור

.„ıÓÁ30ÌÏBÚÏ ‰È‰a ¯eÒ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL31. »≈∆»«»»«∆«»«¬»»¿»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ Ò˜ ‰Ê ¯·„Â32ÏÚ ¯·ÚL ÈtÓ , ¿»»∆¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆»««

‰‚‚La BÁÈp‰ elÙ‡ e‰e¯Ò‡ ,'‡ˆnÈ Ï·'e '‰‡¯È Ïa'«≈»∆«ƒ»≈¬»¬ƒƒƒƒ¿»»
Ò‡· B‡33ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡lL È„k , ¿…∆¿≈∆…«ƒ«»»»≈ƒ¿«∆«

.ÁÒt‰ ¯Á‡ B· ‰‰iL È„k¿≈∆≈»∆«««∆«

א.30) כח, פסחים אם 31)משנה, שגם בפסח, חמץ [כמו
שעבר  בחמץ קנסו כן הי"א), פ"ג (להלן אסור אפרו - שרפו
שריפתו]. לאחר גם בהנאה אסור שיהיה הפסח עליו

התורה.32) מן איסורו - יהודה לרבי אבל שם. שמעון כרבי
אינו 33) שהרי לבטלו לא וגם לבערו, יכול ולא אנוס שהיה

(בבאֿקמא  שאמרו ממה הוא רבינו לדברי והמקור ברשותו.
שלך  הרי לו: אומר הפסח, עליו ועבר חמץ "גזל צו:):
הפסח  עליו שעבר ואףֿעלֿפי בהנאה שאסור הרי לפניך",

מגידֿמשנה). ועיין לא: לפסחים הרמב"ן (חידושי באונס

.‰ÁÒt‰ CBz ¯Á‡ ¯·„a ·¯Ú˙pL ıÓÁ34ÔÈa - »≈∆ƒ¿»≈¿»»«≈«∆«≈
‡e‰LŒÏÎa ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL ÔÈa ,BÈÓa35. ¿ƒ≈∆…¿ƒ¬≈∆≈¿»∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁÂ¿»≈∆ƒ¿»≈∆»«»»«∆«««ƒ
·¯Ú˙ Ì‡ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L36ÔÈa ,BÈÓa ÔÈa - ∆»«¬»»ƒƒ¿»≈≈¿ƒ≈

ÁÒt‰ ¯Á‡ BÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL37. ∆…¿ƒ¬≈∆À»¿»¿«««∆«
BÓˆÚ ıÓÁa ‡l‡ e¯Ò‡Â eÒ˜ ‡lL38˙·¯Úz‰ Ï·‡ , ∆…»¿¿»¿∆»∆»≈«¿¬»««¬…∆

.ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡a ¯zÓÀ»«¬ƒ»¿«««∆«

(34- היום חצות אחר פסח בערב אבל הפסח, תוך דוקא
הבאה. הערה כדלהלן בלבד, במינו אלא אוסר אינו

לו 35) שיש "דבר שהוא מפני בזה והטעם במשהו.
הפסח  לאחר שהרי לעולם, אסורה התערובת שאין מתירין",
בין  שהוא בכל אוסר לפיכך מותרת, התערובת כל תהיה
מתירין  לו שיש דבר שכל ואףֿעלֿפי במינו. שלא בין במינו
בו  שאמרה חמץ - בששים בטל מינו, בשאינו שנתערב
פט"ו  (רמב"ם בו החמירו תאכלו" לא מחמצת "כל התורה
שאז  הפסח, תוך ודוקא ה"טֿיב). אסורות מאכלות מהל'
במינו  בין אוסר - תאכלו" לא מחמצת "כל זה פסוק נאמר
אינו  - היום חצות אחרי הפסח בערב אבל במינו, שלא  ובין

(כסףֿמשנה). בלבד במינו אלא בתוך 36)אוסר אפילו
רוקח'). ('מעשה לבער 37)הפסח חייב הפסח בתוך אבל

רוקח'). ('מעשה בתוכו שנתערב החמץ מפני הכל, את
הפסח.38) לאחר שנשאר

.ÂÔÈ‡39,ıÓÁ ÏL BÓˆÚ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ≈«»ƒ»≈∆»«¬ƒ««¿∆»≈
ÏÎÂ È„n‰ ¯ÎLÂ ÈÏ·a‰ Á˙ek ÔB‚k ,ıÓÁ ·e¯Ú Ï·‡¬»≈»≈¿»««¿ƒ¿≈»«»ƒ¿»
ÔÏÎ‡ Ì‡ - Ô‰a ·¯ÚÓ ıÓÁ‰L ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï ‰ÓBc‰«∆»∆ƒ¿»ƒ∆∆»≈¿…»»∆ƒ¬»»
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קרא  אמר לקיש: ריש אמר הוא? אכילה לאו והאי ביה,
כל  משמע נפש השותה", לרבות - "נפש" טו): יב (שמות

בכלל. שותה גם וממילא אדם, של דעתו המיישב דבר

.·ıÓÁ‰15ÁÒta16‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰È‰a ¯eÒ‡ ∆»≈«∆«»«¬»»∆∆¡«…
ÏÎ‡È17ÁÈpn‰Â .‰ÏÈÎ‡ ¯z‰ Ba ‡‰È ‡Ï - "ıÓÁ18 ≈»≈»≈…¿≈∆≈¬ƒ»¿««ƒ«

ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ19BÏÎ‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,20¯·BÚ , »≈ƒ¿«∆«««ƒ∆…¬»≈
ÔÈÂ‡Ï ÈLa21ÏÎa ¯‡N EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL , ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…≈»∆¿¿…¿»

¯eq‡Â ."ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡˘" :¯Ó‡Â ,"EÏ·b22 ¿À∆¿∆¡«¿……ƒ»≈¿»≈∆¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈˆÈÓÁÓ BaL ¯B‡N‰ ¯eq‡Â ıÓÁ‰23. ∆»≈¿ƒ«¿∆«¬ƒƒ∆»

א.15) כא, פסחים מחצות 16)משנה, פסח בערב וכן
(להלן  חמץ" עליו תאכל "לא בו שכתוב ולמעלה, היום
בכלל  הנאה איסור גם - "אכילה" שנאמר מקום וכל ה"ח),
כסףֿמשנה). ועיין הט"ו, אסורות מאכלות מהל' (פ"ח

היתר 17) בו יהא לא משמע (בצירי), יאכל ֵ"מדקרינא
הן  אכילה לידי הנאות וסתם אכילה, שום לידי המביא
בפ"ח  וראה (רש"י). מאכל" דבר בדמים שלוקח באות,
"לא  נאמר אם שאפילו הט"ו, אסורות מאכלות מהל'

הנאה  איסורי - אבל 19)משאיר.18)בכלל.תאכלו"
עובר  אינו הפסח, כניסת עד ומעלה היום מחצות פסח בערב
עליו  מוטלת אלא ימצא", ובל יראה "בל של הלאו על
ולהלן  ג, הערה למעלה (וראה החמץ השבתת של המצוה

ובמגידֿמשנה). ה"ח, ב.20)פ"ג ה, ולמה 21)פסחים
ז): יג, (שמות גם כתוב שהרי לאוין, שלשה על יעבור לא
הרמב"ם  כתב כבר - (כסףֿמשנה) חמץ"? לך יראה "ולא
בא  שלא "לאו" כל כי התשיעי) (שורש המצוות' ב'ספר
נחשב  אינו זה, בדבר נוסף דבר איזה ולחדש ענין לתוספת
ולא  בעצמו הלאו אותו לחזק אלא בא שלא יתירא, ל"לאו"

(הגרי"ב). נוסף "לאו" עליו ב,22)להוסיף ביצה משנה,
הם 23)א. שוים שיעוריהם שלענין שאע"פ הראב"ד כתב

אינו  - כלב מאכילת שנפסל חמץ שהרי ביניהם, הבדל יש -
לבער, חייב - כלב מאכילת שנפסל ושאור לבערו, זקוק
המחמץ  שאור? "איזהו פ"א): (ביצה בתוספתא שנינו שכך
קרוי  מאימתי אחרים, מידי שנתחמץ חמץ? אחרים. את
וכסףֿ במגידֿמשנה (ועיין לכלב" מלאכול משיפסל שאור?

משנה).

.‚BÈ‡24‰˜BÏ25'‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ≈∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈
ÁÒta ıÓÁ ‰˜ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡26È„k ,BˆnÁ B‡ ∆»ƒ≈»»»≈«∆«ƒ¿¿≈

Ì„˜ ıÓÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰NÚÓ Ba ‰NÚiL∆«¬∆«¬∆¬»ƒ»»»≈…∆
BÁÈp‰ ‡l‡ ,B¯Ú· ‡ÏÂ ÁÒt‰ ‡·e ,ÁÒt‰27B˙eL¯a «∆«»«∆«¿…ƒ¬∆»ƒƒƒ¿

ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆»««¿≈»ƒ≈∆ƒ
‰NÚÓ B· ‰NÚ ‡lL ÈtÓ ,‰¯Bz‰28B˙B‡ ÔÈkÓe , «»ƒ¿≈∆…»»«¬∆«ƒ

˙e„¯Ó ˙kÓ29. «««¿

ה"ה.24) פ"ד מכות ארבעים.25)תוספתא, מלקות
וכל 26) בהנאה, אסור בפסח שהחמץ ואףֿעלֿפי הגוי. מן

גוי  ביד שהוא זמן כל - קנין בר  אינו בהנאה שאסור דבר
של  חמץ כדין הפסח אחר בהנאה מותר להיות ראוי הוא
דע"ז). בפ"ג (ר"ן המכירה עליו חלה ולכן גוי,

חייבים 28)השאירו.27) שאין מקומות, בכמה הוא וכלל
של  "עשה" כאן שיש ואף מעשה. בו שאין לאו על מלקות

ואין  לעשה, הניתק לאו הוא והרי מבתיכם, שאור תשביתו
לומר, יש (משנהֿלמלך)? מעשה בשעה גם עליו לוקין
והלאו  פסח, בערב היא תשביתו של שמצוותֿעשה שכיון
"לאו  הוא הרי הפסח, בתוך הוא ימצא ובל יראה בל של
עליו  ולוקים לעשה, הניתק לאו בגדר שאינו עשה", שקדמו

המשנה'). על 29)('סדר שעבר מרדו על מדרבנן עונש
תורה. איסור

.„ıÓÁ30ÌÏBÚÏ ‰È‰a ¯eÒ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL31. »≈∆»«»»«∆«»«¬»»¿»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ Ò˜ ‰Ê ¯·„Â32ÏÚ ¯·ÚL ÈtÓ , ¿»»∆¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆»««

‰‚‚La BÁÈp‰ elÙ‡ e‰e¯Ò‡ ,'‡ˆnÈ Ï·'e '‰‡¯È Ïa'«≈»∆«ƒ»≈¬»¬ƒƒƒƒ¿»»
Ò‡· B‡33ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡lL È„k , ¿…∆¿≈∆…«ƒ«»»»≈ƒ¿«∆«

.ÁÒt‰ ¯Á‡ B· ‰‰iL È„k¿≈∆≈»∆«««∆«

א.30) כח, פסחים אם 31)משנה, שגם בפסח, חמץ [כמו
שעבר  בחמץ קנסו כן הי"א), פ"ג (להלן אסור אפרו - שרפו
שריפתו]. לאחר גם בהנאה אסור שיהיה הפסח עליו

התורה.32) מן איסורו - יהודה לרבי אבל שם. שמעון כרבי
אינו 33) שהרי לבטלו לא וגם לבערו, יכול ולא אנוס שהיה

(בבאֿקמא  שאמרו ממה הוא רבינו לדברי והמקור ברשותו.
שלך  הרי לו: אומר הפסח, עליו ועבר חמץ "גזל צו:):
הפסח  עליו שעבר ואףֿעלֿפי בהנאה שאסור הרי לפניך",

מגידֿמשנה). ועיין לא: לפסחים הרמב"ן (חידושי באונס

.‰ÁÒt‰ CBz ¯Á‡ ¯·„a ·¯Ú˙pL ıÓÁ34ÔÈa - »≈∆ƒ¿»≈¿»»«≈«∆«≈
‡e‰LŒÏÎa ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL ÔÈa ,BÈÓa35. ¿ƒ≈∆…¿ƒ¬≈∆≈¿»∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁÂ¿»≈∆ƒ¿»≈∆»«»»«∆«««ƒ
·¯Ú˙ Ì‡ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L36ÔÈa ,BÈÓa ÔÈa - ∆»«¬»»ƒƒ¿»≈≈¿ƒ≈

ÁÒt‰ ¯Á‡ BÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL37. ∆…¿ƒ¬≈∆À»¿»¿«««∆«
BÓˆÚ ıÓÁa ‡l‡ e¯Ò‡Â eÒ˜ ‡lL38˙·¯Úz‰ Ï·‡ , ∆…»¿¿»¿∆»∆»≈«¿¬»««¬…∆

.ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡a ¯zÓÀ»«¬ƒ»¿«««∆«

(34- היום חצות אחר פסח בערב אבל הפסח, תוך דוקא
הבאה. הערה כדלהלן בלבד, במינו אלא אוסר אינו

לו 35) שיש "דבר שהוא מפני בזה והטעם במשהו.
הפסח  לאחר שהרי לעולם, אסורה התערובת שאין מתירין",
בין  שהוא בכל אוסר לפיכך מותרת, התערובת כל תהיה
מתירין  לו שיש דבר שכל ואףֿעלֿפי במינו. שלא בין במינו
בו  שאמרה חמץ - בששים בטל מינו, בשאינו שנתערב
פט"ו  (רמב"ם בו החמירו תאכלו" לא מחמצת "כל התורה
שאז  הפסח, תוך ודוקא ה"טֿיב). אסורות מאכלות מהל'
במינו  בין אוסר - תאכלו" לא מחמצת "כל זה פסוק נאמר
אינו  - היום חצות אחרי הפסח בערב אבל במינו, שלא  ובין

(כסףֿמשנה). בלבד במינו אלא בתוך 36)אוסר אפילו
רוקח'). ('מעשה לבער 37)הפסח חייב הפסח בתוך אבל

רוקח'). ('מעשה בתוכו שנתערב החמץ מפני הכל, את
הפסח.38) לאחר שנשאר

.ÂÔÈ‡39,ıÓÁ ÏL BÓˆÚ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ≈«»ƒ»≈∆»«¬ƒ««¿∆»≈
ÏÎÂ È„n‰ ¯ÎLÂ ÈÏ·a‰ Á˙ek ÔB‚k ,ıÓÁ ·e¯Ú Ï·‡¬»≈»≈¿»««¿ƒ¿≈»«»ƒ¿»
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ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„Îa ˙·¯Úz‰ CB˙a ıÓÁ41, »≈¿««¬…∆ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ
˙Èfk ˙·¯Úza ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BlL ‡e‰∆∆ƒ«»¬»ƒ≈««¬…∆««ƒ

¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„Îa42BÏ ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ««ƒ∆»
‰˜BÏ BÈ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ,ÏÎ‡Ï43˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ‡l‡ , ∆¡…ƒ»«≈∆∆»«ƒ««
˙e„¯Ó44. «¿

א.39) מב, פסחים ענוש 40)משנה, - גמור דגן חמץ "על
אומרים  וחכמים אליעזר. רבי דברי בלאו, - עירובו על כרת,
יצחק  רבינו וכתב מג.). (פסחים כלום" בלא עירובו, על -
כלום, בלא עירובו רבנן דאמרו "אףֿעלֿגב שם: אלפסי
כאן, אין (מלקות איכא איסורא אבל לקי, דלא הוא מילקא
כזית  דליכא היכא מילי והני כאן) יש דרבנן איסור אבל
- ביצים) שלש (=אכילת פרס אכילת בכדי כזית) (שאין
- פרס אכילת בכדי כזית) (שיש כזית דאיכא היכא אבל
בכזית  שיש שבתערובת הדברים ומקור לוקה". לרבנן אפילו
הוא  בלבד, מלקות אלא כרת חייב אינו פרס אכילת בכדי
רבינו  בדברי והובאה כ) יב, (שמות דרשב"י במכילתא
תאכלו, לא מחמצת "כל קצח): (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
וזיתום  האדומי וחומץ המדי ושכר הבבלי כותח לרבות
חמץ, תלמודֿלומר (כרת), עליהן חייבין יהא יכול המצרי.
יצאו  - תערובת) (=בלי גמור מין שהוא מיוחד חמץ מה
לאֿתעשה  עליהן ליתן באו? למה גמור. מין שאינן אלו
ובספרו  וכסףֿמשנה במגידֿמשנה (וראה עליו)". (=ללקות
נד). עמ' דרשב"י" ומכילתא "הרמב"ם כשר הגר"מ של

ובפוסקים 41) בגמרא הנקרא וזהו ב. יב, כריתות משנה,
אכילת  בכדי שיעורו רש"י ולדעת פרס". אכילת "בכדי

ביצים. בטל.42)ארבע אינו בפסח חמץ כי 43)שהרי
מצטרף. אינו פרס, אכילת מכדי ככל 44)יותר מדרבנן.
ז). הלכה (להלן מכשיעור פחות אוכל

.ÊBÓˆÚ ıÓÁ‰ ÔÓ ÏÎB‡‰45È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ÁÒta »≈ƒ∆»≈«¿«∆«»∆¬≈
ÏÎ‡È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‰Ê46ŒÛ‡Â ." ∆»ƒ«»∆∆¡«…≈»≈¿«

¯eÚLk ÏÚ ‡l‡ ,Ôa¯˜ B‡ ˙¯k ·iÁ BÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈≈«»»≈»¿»∆»«¿ƒ
ÔÈkÓ ,„ÈÊÓa ˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎB‡‰Â .˙Èfk ‡e‰L∆««ƒ¿»≈»ƒ««ƒ¿≈ƒ«ƒ

.˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿

ו'.45) בהלכה למעלה מבואר - בהיתר נתערב שאם
כן 46) אם בהנאה, אסור שחמץ ה"ב) (למעלה למדנו ומזה

איסור  על ועבר האיסור, מן נהנה הרי שהוא כל כשאכל
פענח'). ('צפנת תורה

.Á¯eÒ‡47˙BˆÁÓ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï »∆¡…»≈¿«¿»»»»≈¬
.ÌBia ˙ÈÚÈ·L ‰ÚL ˙lÁzÓ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe ÌBi‰«¿«¿»∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ«

ÏÎB‡‰ ÏÎÂ48‰f‰ ÔÓfa49‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ,50, ¿»»≈«¿««∆∆ƒ«»
Ôa¯˜ ÏÚ ,¯ÓBÏk - "ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……«»»»≈¿««»¿«

e„ÓÏ Ck .ÁÒt‰51‰ÚeÓM‰ ÈtÓ52:‰Ê ¯·c Le¯Ùa «∆«»»¿ƒƒ«¿»¿≈»»∆
Ï,ÁÒt‰ ˙ËÈÁLÏ ‰Èe‡¯L ‰ÚMÓ ıÓÁ ÏÎ‡˙ ‡……«»≈ƒ»»∆¿»ƒ¿ƒ««∆«

ÌBi‰ ÈˆÁ ‡e‰Â ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‡e‰L53. ∆≈»«¿«ƒ¿¬ƒ«

שעות 47) משש חמץ מיהא, עלמא "דכולי ב: ד, פסחים
זקני  לפני שנקראו מדוייקות ובנוסחאות אסור". - ולמעלה
שעות  משש חמץ מיהא עלמא "דכולי כתוב: התלמוד,

קצט). לאֿתעשה מצות המצוות' ('ספר דאורייתא" ולעלמא
(משנהֿלמלך 48) לוקה אינו לגוי, שמכר כגון הנהנה, אבל

ה"ח). התורה יסודי מהל' "אחר 49)פ"ה הגירסא: בכת"י

משנה'. ב'לחם וכ"ה זה", "ומנין 50)זמן ב: כח, פסחים
בלאֿתעשה? עובר שהוא ולמעלה שעות משש חמץ לאוכל
ולא  יהודה". רבי דברי חמץ", עליו תאכל "לא שנאמר:
עליו  עובר אינו הפסח שבערב שאמר שם שמעון כרבי
רבינו  פסק הפסח אחר שבענין ד' הלכה למעלה וראה בלאו.
ומגידֿמשנה). ראב"ד (ועיין יהודה כרבי ולא שמעון כרבי

א.51) ה, הפסח 53)הקבלה.52)פסחים שקודם ואף
לפני  ששחטו ותמיד התמיד, קרבן את להקריב צריכים
לא  הוא הפסח שחיטת זמן כרחו בעל כן אם פסול, חצות
התמיד? שחיטת אחרי חצות אחרי שעה אלא בחצות
לתמיד  קודם הפסח שחט אם שבדיעבד כיון מכלֿמקום
הפסח  שחיטת זמן נחשב ואילך היום מחצות כן אם כשר,

תשחט). לא ד"ה שם ('תוספות'

.Ëe¯Ò‡Â54‰ÚL ˙lÁzÓ ıÓÁ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ ¿»¿¬»ƒ∆¡…»≈ƒ¿ƒ«»»
‰¯Bz ¯eq‡a ÚbÈ ‡lL È„k ,˙ÈML55‰ÚL ˙lÁzÓe . ƒƒ¿≈∆…ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»»

‰ÚL Ïk ‰È‰·e ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ıÓÁ‰ ‰È‰È ˙ÈMLƒƒƒ¿∆∆»≈»«¬ƒ»«¬»»»»»
˙ÈÚÈ·MÓ ,ÌBi‰ ¯‡Le ;ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙ÈMLƒƒƒƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
da ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL .‰¯Bz‰ ÔÓ - ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ«»»»¬ƒƒ≈¿ƒ»

‰¯Êb ,ıÓÁ56ÔpÚÓ‰ ÌBÈ ÌeMÓ57ÔÈa ‰ÚËÈ ‡nL , »≈¿≈»ƒ«¿À»∆»ƒ¿∆≈
˙ÈMLÏ ˙ÈLÈÓÁ58‰ÚLa ‰È‰a ¯eÒ‡ BÈ‡Â . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿≈»«¬»»¿»»

ÔÈÏBz CÎÈÙÏ .˙ÈLÈÓÁ59‰„BzŒÌÁÏÂ ‰Óe¯z da60 ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿∆∆»
ÔÈÏÎB‡ ‡Ï - L„˜ ‡e‰L ıÓÁÓ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ61‡ÏÂ ¿«≈»∆≈»≈∆…∆…¿ƒ¿…

ÔÈÙ¯BN62Ïk‰ ÔÈÙ¯BNÂ ,˙ÈML ‰ÚL ÚÈbzL „Ú63. ¿ƒ«∆«ƒ«»»ƒƒ¿¿ƒ«…

ב.54) יא, פסחים ויבוא 55)משנה, בשעות, יטעה שלא
התורה. מן שאסור בזמן ב.56)לאכול יב, פסחים

בחמה 57) לבדוק אפשר ואי זורחת, חמה אין ערפל, שיש
יותר. לטעות ויש שביום 58)(רש"י), כתוב שם בגמרא

את  ושאלו לשביעית, חמישית בין לטעות יכול המעונן
לששית"? חמישית "בין כאן: כותב הוא למה הרמב"ם
הוא  לשביעית חמישית בין בהלכות שנזכר "מה והשיב:
וזכרתי  שם, שהקשה מה כפי התלמוד מאמר והוא האמת,
בשעה  שעה חילוף והוא לרוב הנופל יותר, המצוי דבר אני
הדינין  להקריב הזה החיבור בכל שכוונתי בהיות אחריה,
ועיין  עו, סי' פריימן (הוצ' הרוב" דרך אל או השכל אל

המצב 59)בכסףֿמשנה). על וקדשים תרומה לגבי ביטוי
שאינו  התלוי, כדבר אותם, שורפים ולא אוכלים לא שבו

ישראל'). ('תפארת בארץ ולא בשמים שישארו,60)לא
לאוכלן. אפשר מדרבנן.61)ואי חמץ לאכול שאסור

לשרוף 62) ואסור לאכילה, ראויים עוד התורה מן שהרי
באכילה. שמותרים זמן כל ותרומה חולין 63)קדשים גם

חמץ. שהם וקדשים תרומה וגם

.È¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ¯znL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆À»∆¡…»≈¿«¿»»»»
˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚL ÛBÒ „Ú64‰ÚLa ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â ; «»»¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿»»
Ba ÔÈ‰ Ï·‡ ,˙ÈLÈÓÁ65ÏÎB‡‰Â ;66˙ÈML ‰ÚLa67, ¬ƒƒ¬»∆¡ƒ¿»≈¿»»ƒƒ

˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ68‰ÚL ˙lÁzÓ ÏÎB‡‰Â ; «ƒ«««¿¿»≈ƒ¿ƒ«»»
.‰˜BÏ ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆
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היום.64) שליש ועופות 65)שהוא בהמות לפני לתת
לנכרי. עוד 66)ולמכור ועיין (לחםֿמשנה). נהנה או

וראיתי  (ד"ה ה"ח התורה יסודי מהל' פ"ה במשנהֿלמלך
אותו 67)לה"ה). מכים אין חמישית, בשעה האוכל אבל

בהנאה  ולא באכילה אלא אז נאסר שלא שכיון מרדות, מכת
(לחםֿמשנה). מרדות מכת לענין גם בו החמירו לא -

דרבנן.68) איסור על ועובר חכמים נגד המורד כדין

á"ôùú'ä æåîú á"é éðù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומה 1) התורה, מן שהוא מה השבתתו, מצות בו נתבאר

בדיקה, הצריכין המקומות ואיכות סופרים. מדברי שהוא
לכל, חיובה מזמן הבדיקה בענין הבאין והספיקות

בשיירא. והיוצא [בים] המפרש כמו וליחידים,

.‡˙ÂˆÓ2˙ÈaL‰Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ3Ì„˜ ıÓÁ‰4 ƒ¿«¬≈ƒ«»¿«¿ƒ∆»≈…∆
e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL ,B˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡ ÔÓÊ¿«ƒ¬ƒ»∆∆¡««»ƒ«¿ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."ÌÎÈzaÓ ¯‡N5ÔBL‡¯‰L ,e„ÓÏ ¿…ƒ»≈∆ƒƒ«¿»»¿∆»ƒ
¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê6‰Ó - ‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¯ . ∆«¿»»»»¿»»¿»»∆«

- "ÈÁ·Ê Ìc ıÓÁ ÏÚ ËÁL˙ ‡Ï" :‰¯Bza ·e˙kM∆»«»…ƒ¿««»≈«ƒ¿ƒ
.Ìi˜ ıÓÁ‰ ÔÈ„ÚÂ ÁÒt‰ ËÁL˙ ‡Ï ,¯ÓBÏk¿«…ƒ¿««∆««¬«ƒ∆»≈«»
˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰ ÁÒt‰ ˙ËÈÁLe7. ¿ƒ««∆««¿»»»»««¬

א').2) עמוד ה' דף פסחים שיתבאר 3)(מסכת כדרך
ב'. חמץ,4)בהלכה אכילת איסור זמן חלות שברגע כדי

רוקח). (מעשה ברשותו מושבת החמץ יהיה היום, בחצות
מסיני.5) למשה הלכה חכמים, הזה 6)קבלת שהראשון

שמצינו  וכמו משמע", דמעיקרא "ראשון קודם. משמעותו:
ופירוש  תולד", אדם "הראשון ז'): פסוק ט"ו פרק (איוב
הראשון  ביום אך תאכלו, מצות ימים "שבעת הוא: הכתוב

מבתיכם. שאור תשביתו הימים) לשבעת ראה 7)(הקודם
ח'. הלכה א' בפרק

.·‰Óe8,‡È‰ ?‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰˙aL‰ ‡È‰ «ƒ«¿»»»¬»«»ƒ
BÏh·iL9BaÏa10BaÏa ÌÈNÈÂ ,¯ÙÚk B˙B‡ ·LÁÈÂ ∆¿«¿¿ƒ¿«¿…∆»»¿»ƒ¿ƒ

È¯‰ B˙eL¯aL ıÓÁ ÏkLÂ ,ÏÏk ıÓÁ B˙eL¯a ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»≈¿»¿∆»»≈∆ƒ¿¬≈
.ÏÏk C¯ˆ Ba ÔÈ‡L ¯·„Îe ¯ÙÚk ‡e‰∆»»¿»»∆≈…∆¿»

בביטול 8) "מדאורייתא ב'): עמוד ד' דף פסחים (מסכת
"תבערו", כתיב ולא "תשביתו" דכתיב סגי", בעלמא

(רש"י). השבתה היא בלב (ר"מ)9)והשבתה רומי בדפוס
ידוע  ושאינו מרשותו, לו הידוע החמץ "שיסיר הגירסא:
הביטול  אין זה ולפי משנה. הכסף הביא וכן בלבו" יבטלו
אינו  לו הידוע לחמץ אבל לו, ידוע שאינו לחמץ רק מועיל
זה  לדין ומקור העולם. מן לבערו צריך אלא ביטול, מועיל
לו  "אמרו ב'): עמוד כ"ז דף פסחים (מסכת הגמרא מדברי
שריפה): אלא חמץ ביעור אין הסובר יהודה לרבי (חכמים
דין, אינו להקל וסופו להחמיר תחילתו דן שאתה דין כל
אמרה: והתורה ובטל? יושב יהא לשרפו עצים מצא לא
יכול  שאתה דבר בכל מבתיכם", שאור "תשביתו

וב  יושב יהא הגמרא: של הקושיא ומה טל,להשביתו",
ודאי  אלא לשרפו, עצים לו אין אם לבטלו יכול הלא

ובזה  (כלבו). ביטול לו מועיל לא לפנינו ומונח ידוע שחמץ
החיוב  בפסחים ראשונה במשנה נזכר שלא הדבר מובן
ביטול  מועיל לא ידוע שלחמץ כיון – החמץ את לבטל
התקינו  התלמוד וחכמי אותו. ולשרוף לבער צריכים אלא
הבדיקה  אחר שיבטל ב'), עמוד ו' דף (פסחים כך אחר
ודעתו  חמץ, של יפה גלוסקא הפסח) (בתוך ימצא שמא
את  ביטל לא אם יראה בל על למפרע עובר ונמצא עליה,
לדחות  האריכו הרמב"ם מפרשי אבל משנה). (כסף החמץ
ז' דף (פסחים ובגמרא במשנה מקומות מכמה זו, גירסא
על  בפירוש שם שמבואר ועוד) א' עמוד מ"ט א', עמוד
שביטול  הרי בלבו", "מבטלו לפנינו ומונח הידוע חמץ
זו  גירסא לפי גם כי הרש"ל, ותירץ ידוע? לחמץ מועיל
יראה  בבל עובר אינו ידוע, חמץ ביטל אם הרמב"ם, של
אמרה: והתורה ברשותו, אינו שביטלו, שמכיון ימצא, ובל
של  רואה אתה אבל רואה אתה אי "שלך לך", יראה "לא
כדי  מביתו, אותו לבער שחייב אלא גבוה", ושל אחרים

"תשביתו". מצוות דף 10)לקיים פסחים במסכת (משנה
בטל  שאור, לך יראה "לא דרשו: ובספרי א'). עמוד מ"ט
"כל  לאמר: שנהגו אלא בפה. לבטל צריך זה ולפי בלבך".
הלכה  ג' פרק להלן רבינו בדברי וראה (טור). וכו'" חמירא

שם. רוקח ובמעשה ט' והלכה ז'

.‚È¯·cÓe11ÌÈ¯ÙBÒ12NtÁÏ -13ıÓÁ‰ ¯Á‡ ƒƒ¿≈¿ƒ¿«≈««∆»≈
B‡ÈˆB‰Ïe ˜c·ÏÂ ÌÈ¯BÁ·e ˙B‡B·ÁÓa14ÏkÓ ¿«¬¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒƒ»

BÏe·b15ÔÈ˙ÈaLÓe ÔÈ˜„BaL - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ .16 ¿¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒ«¿ƒƒ
˙lÁzÓ ,‰ÏÈla ıÓÁ‰17¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏ18¯B‡Ï , ∆»≈««¿»ƒ¿ƒ«≈«¿»»»»¿

¯p‰19ÈtÓ ,20¯B‡Â ,ÌÈzaa ÔÈÈeˆÓ ÌÚ‰ Ïk ‰ÏÈlaL «≈ƒ¿≈∆««¿»»»»¿ƒ«»ƒ¿
‰˜È„·Ï ‰ÙÈ ¯p‰21ÔÈ‡Â .22L¯„Ó ÔÈÚ·B˜23ÛBÒa «≈»∆ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿»¿
¯NÚŒ‰LÏL ÌBÈ24˙B¯˜Ï ÏÈÁ˙È ‡Ï ÌÎÁ‰ ÔÎÂ .25 ¿»»»¿≈∆»»…«¿ƒƒ¿

˙lÁ˙a ıÓÁ ˙˜È„aÓ ÚnÈÂ CLnÈ ‡nL ,BÊ ˙Úa¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ«
.dpÓÊ¿«»

א').11) עמוד ב' דף פסחים במסכת אחרי 12)(משנה
(ר"ן). מדרבנן אלא בדיקה חיוב אין החמץ, את שביטל

"בדיקתֿחמץ".13) חכמים: בלשון ונקרא 14)ונקרא
"ביעורֿחמץ". חכמים: והחמירו 15)בלשון רשותו.

לאכלו  יבוא שמא השנה, כל בו רגיל שאדם בחמץ, חכמים
אור). ד"ה א' עמוד ב' דף פסחים מסכת (תוספות בפסח

דף 16) פסחים (מסכת אמרו וכן החמץ את שיבטל היינו
שיבטל". צריך "הבודק ב'): עמוד פסחים 17)ו' (מסכת

לשון  ותפס עשר", לארבעה "אור במשנה): ב' עמוד ב' דף
שיש  הלילה מתחילת הוא הבדיקה חיוב כי להורות "אור"

הרי"ף). בהשגת (הראב"ד אור קצת בניסן.18)עוד
א').19) עמוד ד' דף פסחים (מסכת חכמים למדו
א')20) עמוד ד' דף פסחים מחשיך 21).(מסכת ביום כי

(רש"י). הנר לבדוק 22)אור וישכח בלימודו יטרד שלא
א'). עמוד ד' דף פסחים ללמוד 23)(מסכת שיעור

אורח 24)בציבור. אברהם (מגן הלילה לפני שעה חצי
תל"א). סימן לעצמו.25)חיים ללמוד

.„ÔÈ‡26¯B‡Ï ‡ÏÂ ‰·l‰ ¯B‡Ï ‡Ï ,ÔÈ˜„Ba ≈¿ƒ…¿«¿»»¿…¿
‰nÁ‰27‰˜e·‡‰ ¯B‡Ï ‡ÏÂ28‰na .¯p‰ ¯B‡Ï ‡l‡ , ««»¿…¿»¬»∆»¿«≈«∆
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היום.64) שליש ועופות 65)שהוא בהמות לפני לתת
לנכרי. עוד 66)ולמכור ועיין (לחםֿמשנה). נהנה או

וראיתי  (ד"ה ה"ח התורה יסודי מהל' פ"ה במשנהֿלמלך
אותו 67)לה"ה). מכים אין חמישית, בשעה האוכל אבל

בהנאה  ולא באכילה אלא אז נאסר שלא שכיון מרדות, מכת
(לחםֿמשנה). מרדות מכת לענין גם בו החמירו לא -

דרבנן.68) איסור על ועובר חכמים נגד המורד כדין

á"ôùú'ä æåîú á"é éðù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומה 1) התורה, מן שהוא מה השבתתו, מצות בו נתבאר

בדיקה, הצריכין המקומות ואיכות סופרים. מדברי שהוא
לכל, חיובה מזמן הבדיקה בענין הבאין והספיקות

בשיירא. והיוצא [בים] המפרש כמו וליחידים,

.‡˙ÂˆÓ2˙ÈaL‰Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ3Ì„˜ ıÓÁ‰4 ƒ¿«¬≈ƒ«»¿«¿ƒ∆»≈…∆
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‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."ÌÎÈzaÓ ¯‡N5ÔBL‡¯‰L ,e„ÓÏ ¿…ƒ»≈∆ƒƒ«¿»»¿∆»ƒ
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א').2) עמוד ה' דף פסחים שיתבאר 3)(מסכת כדרך
ב'. חמץ,4)בהלכה אכילת איסור זמן חלות שברגע כדי

רוקח). (מעשה ברשותו מושבת החמץ יהיה היום, בחצות
מסיני.5) למשה הלכה חכמים, הזה 6)קבלת שהראשון

שמצינו  וכמו משמע", דמעיקרא "ראשון קודם. משמעותו:
ופירוש  תולד", אדם "הראשון ז'): פסוק ט"ו פרק (איוב
הראשון  ביום אך תאכלו, מצות ימים "שבעת הוא: הכתוב

מבתיכם. שאור תשביתו הימים) לשבעת ראה 7)(הקודם
ח'. הלכה א' בפרק

.·‰Óe8,‡È‰ ?‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰˙aL‰ ‡È‰ «ƒ«¿»»»¬»«»ƒ
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בביטול 8) "מדאורייתא ב'): עמוד ד' דף פסחים (מסכת
"תבערו", כתיב ולא "תשביתו" דכתיב סגי", בעלמא

(רש"י). השבתה היא בלב (ר"מ)9)והשבתה רומי בדפוס
ידוע  ושאינו מרשותו, לו הידוע החמץ "שיסיר הגירסא:
הביטול  אין זה ולפי משנה. הכסף הביא וכן בלבו" יבטלו
אינו  לו הידוע לחמץ אבל לו, ידוע שאינו לחמץ רק מועיל
זה  לדין ומקור העולם. מן לבערו צריך אלא ביטול, מועיל
לו  "אמרו ב'): עמוד כ"ז דף פסחים (מסכת הגמרא מדברי
שריפה): אלא חמץ ביעור אין הסובר יהודה לרבי (חכמים
דין, אינו להקל וסופו להחמיר תחילתו דן שאתה דין כל
אמרה: והתורה ובטל? יושב יהא לשרפו עצים מצא לא
יכול  שאתה דבר בכל מבתיכם", שאור "תשביתו

וב  יושב יהא הגמרא: של הקושיא ומה טל,להשביתו",
ודאי  אלא לשרפו, עצים לו אין אם לבטלו יכול הלא

ובזה  (כלבו). ביטול לו מועיל לא לפנינו ומונח ידוע שחמץ
החיוב  בפסחים ראשונה במשנה נזכר שלא הדבר מובן
ביטול  מועיל לא ידוע שלחמץ כיון – החמץ את לבטל
התקינו  התלמוד וחכמי אותו. ולשרוף לבער צריכים אלא
הבדיקה  אחר שיבטל ב'), עמוד ו' דף (פסחים כך אחר
ודעתו  חמץ, של יפה גלוסקא הפסח) (בתוך ימצא שמא
את  ביטל לא אם יראה בל על למפרע עובר ונמצא עליה,
לדחות  האריכו הרמב"ם מפרשי אבל משנה). (כסף החמץ
ז' דף (פסחים ובגמרא במשנה מקומות מכמה זו, גירסא
על  בפירוש שם שמבואר ועוד) א' עמוד מ"ט א', עמוד
שביטול  הרי בלבו", "מבטלו לפנינו ומונח הידוע חמץ
זו  גירסא לפי גם כי הרש"ל, ותירץ ידוע? לחמץ מועיל
יראה  בבל עובר אינו ידוע, חמץ ביטל אם הרמב"ם, של
אמרה: והתורה ברשותו, אינו שביטלו, שמכיון ימצא, ובל
של  רואה אתה אבל רואה אתה אי "שלך לך", יראה "לא
כדי  מביתו, אותו לבער שחייב אלא גבוה", ושל אחרים

"תשביתו". מצוות דף 10)לקיים פסחים במסכת (משנה
בטל  שאור, לך יראה "לא דרשו: ובספרי א'). עמוד מ"ט
"כל  לאמר: שנהגו אלא בפה. לבטל צריך זה ולפי בלבך".
הלכה  ג' פרק להלן רבינו בדברי וראה (טור). וכו'" חמירא

שם. רוקח ובמעשה ט' והלכה ז'
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א').11) עמוד ב' דף פסחים במסכת אחרי 12)(משנה
(ר"ן). מדרבנן אלא בדיקה חיוב אין החמץ, את שביטל

"בדיקתֿחמץ".13) חכמים: בלשון ונקרא 14)ונקרא
"ביעורֿחמץ". חכמים: והחמירו 15)בלשון רשותו.

לאכלו  יבוא שמא השנה, כל בו רגיל שאדם בחמץ, חכמים
אור). ד"ה א' עמוד ב' דף פסחים מסכת (תוספות בפסח

דף 16) פסחים (מסכת אמרו וכן החמץ את שיבטל היינו
שיבטל". צריך "הבודק ב'): עמוד פסחים 17)ו' (מסכת

לשון  ותפס עשר", לארבעה "אור במשנה): ב' עמוד ב' דף
שיש  הלילה מתחילת הוא הבדיקה חיוב כי להורות "אור"

הרי"ף). בהשגת (הראב"ד אור קצת בניסן.18)עוד
א').19) עמוד ד' דף פסחים (מסכת חכמים למדו
א')20) עמוד ד' דף פסחים מחשיך 21).(מסכת ביום כי

(רש"י). הנר לבדוק 22)אור וישכח בלימודו יטרד שלא
א'). עמוד ד' דף פסחים ללמוד 23)(מסכת שיעור

אורח 24)בציבור. אברהם (מגן הלילה לפני שעה חצי
תל"א). סימן לעצמו.25)חיים ללמוד
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ÌL31. »

ב').26) עמוד ז' דף פסחים אפילו 27)(מסכת השמש.
עשר  ארבעה בליל לבדוק ששכח כגון היום, בודק אם
הלכה  ג' בפרק להלן כמבואר עשר, ארבעה ביום ובודק

בזה 28)ה'. והטעם יחד, דולקים נרות או עצים חבילת
להכניסה  יכול שאינו א') עמוד ח' דף פסחים (מסכת

שם. לבדוק ובסדקין קירות 29)בחורין שלשה לה שיש
פרוץ. הרביעי בודקין 30)והקיר לכתחילה אבל בדיעבד,

משנה). (כסף הנר לאור בלילה גם מה 31)בה אבל
לשם  מגיעים העופות אין החצר, שבצדדי בחורין שנמצא

תל"ג). סימן חיים אורח (הב"ח, בדיקה וצריכים
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.‰˜È„a CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»

א').32) עמוד ח' דף פסחים שבאמצע 33)(מסכת דוקא
האדם  יד שאין ביותר, גבוהים שהם החורים אלה אבל הבית
בדיקה, צריכים אין טפחים, משלשה והנמוכים שם, מגעת

חמץ. שם להשתמש דרך אין ביתו 34)כי שבין בקיר
חבירו. חמץ.35)לבית לשם נתגלגל כל 36)שמא

לא  ודיו" בלבו לגוי... ישראל שבין חור "אבל הזה הקטע
וגם  רוקח). (מעשה קס"א ה' משנת יד כתב ברמב"ם נמצא

משנה. כסף ועיין היה, לא משנה מגיד נראה 37)בספר
בנר  לבדוק צריך ביום גם שהרי בודק אינו ביום שגם
כתב  מנוח רבינו אבל רוקח. מעשה – ד') הלכה (למעלה
יבוא  ולא תמיד בו משתמש שהוא כדרך היום לאור שבודק
משנה. כסף ועיין כשפים, לו עושה שהוא לחשדו

יעליל 38) זה ידי ועל בנר, ובסדקים בחורים בלילה שמחפש
סכנה. לידי ויבוא ב'39)עליו דף פסחים במסכת (משנה

א'). עמוד

.Â¯BÁ˙Èa‰ È40ÌÈBzÁz‰41ÌÈBÈÏÚ‰Â42‚‚Â , ≈««ƒ««¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«
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.‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ıÓÁ ÌL ÒÈÎ‰ ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿ƒ»»≈≈»ƒ¿ƒ»
˜„BaLÎe51˙B¯eL ÈzL epnÓ ˜„Ba ,Ûz¯n‰ ¿∆≈««¿≈≈ƒ∆¿≈

.‰pnÓ ‰hÓlLÂ ‰BÈÏÚ‰ Ô‰L ,˙BBˆÈÁ‰«ƒ∆≈»∆¿»¿∆¿«»ƒ∆»

א').40) עמוד ח' דף פסחים משלשה 41)(מסכת למטה
תינוקות  שאין ובמקום שם, להשתמש דרך שאין טפחים,

משנה). (כסף לשם 42)מצויים מגעת אדם יד שאין
להשתמש 43)(קובץ). אפשר ואי משופע שגגו קטן חדר

בדיקה. צריך אינו ולכן היה 44)עליו מגידֿמשנה בגירסת
מהן", מסתפק שאינו יין ואוצרות שמן "ואוצרות כתוב:
מוסב  מהן", מסתפק "שאינו שכתוב: ומה ליין. שמן הקדים
אין  מהן מסתפק אם גם שמן באוצרות אבל יין על רק
מה  אחת בפעם שנוטל קבע, להם שיש בדיקה, צריכין
הסעודה  באמצע לשם ליכנס רגילים ואין לסעודתו, שצריך
א'). עמוד ח' דף (פסחים בגמרא הוא וכן בידו. פתו עם
השיג  לפנינו שהיא כמו הנוסחא לפניו שהייתה והראב"ד
לפי  צריך אינו שמסתפק שאע"פ בשמן "טעה וכתב עליו

לסיפוקו". קבע ששמן 45)שיש מפני הזכיר לא ושמן
למעלה. שנזכר כמו בדיקה צריך אינו שמסתפק אע"פ

קבוע 46) שהדבר הסעודה באמצע שם להכנס דרך אין
צריכים. כמה "ובית 47)מקודם כאן: גורס רוקח במעשה

השעוה". ובית בהם 48)המלח משתמשים כמה קבוע לא
בידו. ופתו הסעודה באמצע שם נכנס יש 49)ולפעמים

זה  דין נזכר שכבר מכיון זה, קטע בהם כתוב שלא ספרים
ה'. נכנס 50)בהלכה בידו כשפתו סעודתו, באמצע שמא

מהן. להביא עמוד 51)לשם ב' דף פסחים במסכת (משנה
ב'). עמוד ח' דף (שם דרב אליבא הלל, כבית א')
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È‡cÂa ¯aÎÚ B‡ ‰cÏÁ55. À¿»«¿»¿««

א').52) עמוד ט' דף פסחים במסכת בספרים 53)(משנה
שאין  למקום חמץ בו שמכניסין "ממקום הגירסא: אחרים

חמץ". בו יבדקו 54)מכניסין ישראל שכל אפשר שאי
לא  עוד השני שמא לחוש יש פעם וכל בבתֿאחת, חמצם
בדוק  שאינו ממקום חמצו חולדה והעבירה חמץ בדק

סוף. לדבר ואין הבדוק, ט'55)למקום דף פסחים (מסכת
ב'). עמוד

.ÁÔÎÂ56ÂÈÙa ıÓÁÂ ˙È·Ï ÒÎpL ¯aÎÚ ‰‡¯ Ì‡ ¿≈ƒ»»«¿»∆ƒ¿«¿«ƒ¿»≈¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰iL ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆ - ‰˜È„a ¯Á‡««¿ƒ»»ƒƒ¿…««¿ƒ»««ƒ
ÏÎ‡ ¯·k ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ÔÈ¯e¯t ‡ˆnL∆»»≈ƒ¿∆¿«««ƒ≈¿ƒ¿»»«
ÔÈLLBÁ ‡l‡ ;ÔÈ¯e¯t‰ È¯‰Â ,‰Ê ÌB˜Óa ˙t‰ d˙B‡»««¿»∆«¬≈«≈ƒ∆»¿ƒ

ÔBlÁ· B‡ ¯BÁa dÁÈp‰ ‡nL57ÌL ÔÈ¯e¯t‰ el‡Â , ∆»ƒƒ»¿¿«¿≈«≈ƒ»
eÈ‰58È¯‰ - ÌeÏÎ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .˜„B·e ¯ÊBÁ CÎÈÙÏe , »¿ƒ»≈≈ƒ…»»¿¬≈

˙t‰ d˙B‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .˙Èa‰ Ïk ˜„Ba ‰Ê59dÏËpL ∆≈»«»ƒ¿ƒ»»»««∆¿»»
.‰˜È„a CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÒÎÂ ¯aÎÚ‰»«¿»¿ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ»

ב').56) עמוד י' דף פסחים צריך 57)(מסכת אין אבל
ובסדקים. בחורים הפעם עוד שאין 58)לבדוק מקודם.

רבינו). בדברי ט' הלכה ולהלן (גמרא לפרר עכבר של דרכו
רוקח).59) (מעשה שהיה כמו שלם שאינו אף
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.Ë‰‡¯60,¯kk B„È·e ˜e„a ˙È·Ï ÒÎpL ˜BÈz »»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ»¿»ƒ»
ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓe ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ61,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿ƒ¿««¬»»»≈ƒ≈»ƒ¿ƒ»

˙ÚLa epnÓ ‰ÏÙpL ÔÈ¯e¯t‰ el‡Â ,BÏÎ‡L B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆¬»¿≈«≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿«
¯ÙÏ ˜BÈz‰ C¯cL ,‰ÏÈÎ‡C¯c ÔÈ‡Â ,B˙ÏÈÎ‡ ˙Úa ¯ ¬ƒ»∆∆∆«ƒ¿»≈¿≈¬ƒ»¿≈∆∆

CÈ¯ˆ - ÏÏk ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .¯¯ÙÏ ¯aÎÚ«¿»¿»≈¿ƒ…»»≈ƒ¿»»ƒ
.˜c·Ïƒ¿…

ב').60) עמוד י' דף פסחים פירורין 61)(מסכת שאין אף
משנה). (מגיד הככר אותו כדי

.ÈÁÈp‰62,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ∆«»¿∆»∆»≈
ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e63‰vÓ Ì‡ ıÓÁ Ì‡ eÚ„È ‡ÏÂ , »«¿»¿»«¿…»«¿ƒ»≈ƒ«»

ÏkL ;˜c·Ï CÈ¯ˆ - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ ,ÏË»«¿ƒ¿«¿«ƒ»»ƒƒ¿…∆»
Úe·w‰64‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk ,65. «»«¿∆¡»«∆¡»

ב').62) עמוד ט' דף פסחים הגירסא:63)(מסכת בכ"י
מהם". אחד קבוע 64)"ונטל אחד כל והמיעוט הרוב אם

על  כמחצה הוא הרי אלא הרוב, אחר הולכים אין במקומו,
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ח' בפרק (וראה מחצה

חמץ 65)י"א). בבדיקת מדובר שכאן והגם לספק. ונחשב
שכיון  הרא"ה ביאר לקולא? דרבנן וספק מדרבנן, שהיא
ספק  בשביל ונתקנה הספק, על באה חמץ בדיקת שעיקר
(מגיד  ספק של בנידון לבדוק חכמים חייבוהו לכן חמץ,
כזו  סברא יג הלכה מעשר מהלכות י"א בפרק [ועיין משנה).

שם]. ברדב"ז

.‡ÈÔÈ¯eaˆ ÈL66,‰vÓ ÏL „Á‡Â ıÓÁ ÏL „Á‡ , ¿≈ƒƒ∆»∆»≈¿∆»∆«»
ÈL e‡·e ,˜e„· BÈ‡L „Á‡Â ˜e„a „Á‡ ,ÌÈz· ÈLe¿≈»ƒ∆»»¿∆»∆≈»»¿≈
Úe„È ÔÈ‡Â ,‰vÓ ÏË ‰ÊÂ ıÓÁ ÏË ‰Ê ,ÌÈ¯aÎÚ«¿»ƒ∆»«»≈¿∆»««»¿≈»«

ıÓÁ‰ ÏËpL ‰Ê ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï67ÔÎÂ ;68ÈL ¿≈∆«ƒƒ¿«∆∆»«∆»≈¿≈¿≈
ÌÈz·69¯aÎÚ ‡·e ,ıÓÁ ÏL „Á‡ ¯eaˆÂ ÔÈ˜e„a »ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆»≈»«¿»

ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏËÂ70ÒÎpL Ú„iL B‡ , ¿»«¿≈»«¿≈∆«ƒƒ¿«∆»«∆ƒ¿«
B‡ ,ÌeÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„·e ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿ƒ¿««¬»»«¿…»»¿

eÈ‰L B‡ ;¯kÎ ‡ˆÓe ˜„aL71ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ∆»«»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒƒ∆
Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ¯kk L¯Ùe ,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ«»¿∆»∆»≈≈«ƒ»≈∆¿≈»«
L¯tL ¯kk‰ ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e ,‰vÓ B‡ ıÓÁ Ì‡ƒ»≈«»»«¿»¿»««ƒ»∆≈«
ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ el‡ ÏÎa - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«ƒ»¿»≈≈»ƒƒ¿…««

.Úe·˜ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰iL¿ƒ»∆≈»»«

ב').66) עמוד ט' דף פסחים תולים 67)(מסכת אנו
הבדוק, לבית והמצה בדוק שאינו לבית הובא שהחמץ

לקולא. – מדרבנן עמוד 68)שספק י' דף פסחים (מסכת
אנשים 69)א'). שני של בתים "שני הגירסא: בכ"י

לשם,70)בדוקין". העכבר נכנס שלא תולין בית כל על
בדיקה. צריך ה'71)ואין ומשנת קי"א ה' משנת בכ"י

בדוק". לבית ציבורין... תשעה שהיו "או הקטע חסר קס"א

.·ÈÁÈp‰72¯Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe BÊ ˙ÈÂÊa ıÓÁ‰73B‡ , ƒƒ«∆»≈¿»ƒ¿»¿»ƒ«≈
¯NÚ ‡ˆÓe ˙BlÁ ÚLz ÁÈp‰L74¯aÎÚ ‡aL B‡ ; ∆ƒƒ«≈««»»∆∆∆»«¿»

- ÒÎ ‡Ï B‡ ‰Ê ˙È·Ï ÒÎ ˜ÙÒÂ ,ıÓÁ‰ ÏËÂ¿»«∆»≈¿»≈ƒ¿«¿«ƒ∆…ƒ¿«
˜c·Ï CÈ¯ˆ el‡ ÏÎa75. ¿»≈»ƒƒ¿…

ב').72) עמוד י' דף פסחים חוששים 73)(מסכת אנו

אחרת  בזוית והנמצא בבית נאבד זו בזוית שהניח שהחמץ
אחר. חמץ ומעשהֿרוקח 74)הוא משנה המגיד בנוסחת

ופירש  מצה ואחד חמץ צבורין תשעה שהיו "או כאן: כתוב
ונטל  עכבר ובא מצה אם חמץ אם יודע ואינו מהם ככר
ויניציאה  בדפוס אבל הבדוק". לבית ונכנס שפירש הככר

הזה. הקטע אין שלנו ובדפוסים מספק.75)ואמסטרדם

.‚ÈÒÎ76ÌMÓ ¯aÎÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ˙È·Ï ¯aÎÚ ƒ¿««¿»¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»ƒ»
‡e‰ - ÒÎpL ÔBL‡¯‰ ‡e‰ :ÌÈ¯ÓB‡ - ÂÈÙa ¯kÎÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«
ÔBL‡¯‰ ‰È‰ .˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‡ˆiL ÔB¯Á‡‰»«¬∆»»¿≈»ƒƒ¿…»»»ƒ

˜c·Ï CÈ¯ˆ - Ô·Ï ‡ˆiL ‰ÊÂ ,¯ÁL ÒÎpL77ÒÎ . ∆ƒ¿«»…¿∆∆»»»»»ƒƒ¿…ƒ¿«
‰ÈÙa ¯kÎÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ¯aÎÚ«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ»À¿»¿ƒ»¿ƒ»

˜c·Ï CÈ¯ˆ -78¯kÎÂ ¯aÎÚÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ˙‡ˆÈ . »ƒƒ¿…»»ƒ»À¿»¿«¿»¿ƒ»
ÈÙa ‰È‰L ‡e‰ ¯kk‰ ‰fL ,˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ÈÙa¿ƒ»≈»ƒƒ¿…∆∆«ƒ»∆»»¿ƒ

¯aÎÚ‰79·iÁ ÔÈ‡ - ÂÈÙa ˙Ùe ¯BÁÏ ÒÎpL LÁ . »«¿»»»∆ƒ¿«¿«¿ƒ≈«»
‡È·‰Ï80¯·Á81B‡ÈˆB‰Ï82. ¿»ƒ»≈¿ƒ

ב').76) עמוד י' דף פסחים שקלי 77)(מסכת לא "עכברי
שנכנס. הככר אותו זה אין ובודאי שם), (גמרא מהדדי"

ככר 78) לקחה החולדה אומרים אין "בפיה, הגירסא: בכ"י
העכבר  מן שאם לבדוק", צריך אלא והוציאה העכבר מן
שם). (גמרא בפיה עצמו העכבר את גם לה היה לקחה

בפיה.79) העכבר גם ולהוציא 80)שהרי בממון לשכור
ארסיים.81)הוצאות. נחשים על השולט קוסם

בלבו.82) מבטלו אלא

.„È˙Èfk83‡È·‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ‰¯B˜ ÈÓLa ıÓÁ ««ƒ»≈ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ
B„È¯B‰Ï ÌlÒ84‰¯B˜ ÈÓMÓ ÏtÈ ÌÈÓÚtL ,85‰È‰ . À»¿ƒ∆¿»ƒƒ…ƒ¿≈»»»

¯B·a ıÓÁ86B˙BÏÚ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -87‡l‡ , »≈¿≈¿«¿ƒ¿«¬∆»
Bi„Â BaÏa BÏh·Ó. ¿«¿¿ƒ¿«

ב').83) עמוד י' דף פסחים שכבר 84)(מסכת פי על אף
שברשותו. החמץ את בפסח.85)ביטל לאכלו יבוא ושמא

לומר" תמצא "אם ידי על ונפשטה בגמרא שם היא ובעיא
פשיטות  היא לומר" תמצא ש"אם מקום בכל רבינו כשיטת

ג').86)לאיבעיא. הלכה ג' פרק פסחים מסכת (תוספתא
בכוונה,87) שם הטמינו אם אבל מתכוון, בלא שם נפל אם

משנה). (מגיד עובר

.ÂË˙tk88‰Èt ÁË Ì‡ - ‰·ÈLÈÏ d„ÁiL ¯B‡N ƒ«¿∆ƒ¬»ƒƒ»ƒ»»∆»
‰ÏË· BÊ È¯‰ ,ËÈËa89˜ˆa .dÓi˜Ï ¯zÓe90È˜„ÒaL ¿ƒ¬≈¿≈»À»¿«¿»»≈∆¿ƒ¿≈

Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,„Á‡ ÌB˜Óa ˙Èfk LÈ Ì‡ - ‰·¯Ú‰»¬≈»ƒ≈««ƒ¿»∆»«»¿«≈¿ƒ
B‡ ‰·¯Ú‰ È¯·L Ba ˜fÁÏ ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ - Â‡Ï»ƒ»»»¿«≈ƒ¿≈»¬≈»

BËeÚÓa ÏËa ,·˜ Ba ÌzÒÏ91·iÁ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿…∆∆»≈¿ƒ¿ƒ»«»
ËeÁÂ ,˙BÓB˜Ó ÈLa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL B· eÈ‰ .¯Ú·Ï¿«≈»¿≈¬»≈≈ƒƒ¿≈¿¿
ËeÁ‰ ÏËpÈ el‡L Ïk ÔÈ‡B¯ - Ì‰ÈÈa ˜ˆa ÏL∆»≈≈≈∆ƒ…∆ƒƒ»≈«
.¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,BnÚ ÔÈÏhƒ»ƒƒ«»¿«≈¿ƒ»≈»ƒ¿«≈

שאור 88) חתיכת והיא ב') עמוד מ"ה דף פסחים (מסכת
ויבשה. חמץ.89)קשה  במסכת 90)מדין (משנה

א'). עמוד מ"ה דף כתב 91)פסחים מפאריש יחיאל "רבי
מה  על לסמוך אין השנה כל בהם שלשין עריבות כי

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



קלי dvne ung zekld - mipnf xtq - fenz a"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ë‰‡¯60,¯kk B„È·e ˜e„a ˙È·Ï ÒÎpL ˜BÈz »»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ»¿»ƒ»
ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓe ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ61,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿ƒ¿««¬»»»≈ƒ≈»ƒ¿ƒ»

˙ÚLa epnÓ ‰ÏÙpL ÔÈ¯e¯t‰ el‡Â ,BÏÎ‡L B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆¬»¿≈«≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿«
¯ÙÏ ˜BÈz‰ C¯cL ,‰ÏÈÎ‡C¯c ÔÈ‡Â ,B˙ÏÈÎ‡ ˙Úa ¯ ¬ƒ»∆∆∆«ƒ¿»≈¿≈¬ƒ»¿≈∆∆

CÈ¯ˆ - ÏÏk ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .¯¯ÙÏ ¯aÎÚ«¿»¿»≈¿ƒ…»»≈ƒ¿»»ƒ
.˜c·Ïƒ¿…

ב').60) עמוד י' דף פסחים פירורין 61)(מסכת שאין אף
משנה). (מגיד הככר אותו כדי

.ÈÁÈp‰62,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ∆«»¿∆»∆»≈
ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e63‰vÓ Ì‡ ıÓÁ Ì‡ eÚ„È ‡ÏÂ , »«¿»¿»«¿…»«¿ƒ»≈ƒ«»

ÏkL ;˜c·Ï CÈ¯ˆ - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ ,ÏË»«¿ƒ¿«¿«ƒ»»ƒƒ¿…∆»
Úe·w‰64‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk ,65. «»«¿∆¡»«∆¡»

ב').62) עמוד ט' דף פסחים הגירסא:63)(מסכת בכ"י
מהם". אחד קבוע 64)"ונטל אחד כל והמיעוט הרוב אם

על  כמחצה הוא הרי אלא הרוב, אחר הולכים אין במקומו,
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ח' בפרק (וראה מחצה

חמץ 65)י"א). בבדיקת מדובר שכאן והגם לספק. ונחשב
שכיון  הרא"ה ביאר לקולא? דרבנן וספק מדרבנן, שהיא
ספק  בשביל ונתקנה הספק, על באה חמץ בדיקת שעיקר
(מגיד  ספק של בנידון לבדוק חכמים חייבוהו לכן חמץ,
כזו  סברא יג הלכה מעשר מהלכות י"א בפרק [ועיין משנה).

שם]. ברדב"ז

.‡ÈÔÈ¯eaˆ ÈL66,‰vÓ ÏL „Á‡Â ıÓÁ ÏL „Á‡ , ¿≈ƒƒ∆»∆»≈¿∆»∆«»
ÈL e‡·e ,˜e„· BÈ‡L „Á‡Â ˜e„a „Á‡ ,ÌÈz· ÈLe¿≈»ƒ∆»»¿∆»∆≈»»¿≈
Úe„È ÔÈ‡Â ,‰vÓ ÏË ‰ÊÂ ıÓÁ ÏË ‰Ê ,ÌÈ¯aÎÚ«¿»ƒ∆»«»≈¿∆»««»¿≈»«

ıÓÁ‰ ÏËpL ‰Ê ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï67ÔÎÂ ;68ÈL ¿≈∆«ƒƒ¿«∆∆»«∆»≈¿≈¿≈
ÌÈz·69¯aÎÚ ‡·e ,ıÓÁ ÏL „Á‡ ¯eaˆÂ ÔÈ˜e„a »ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆»≈»«¿»

ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏËÂ70ÒÎpL Ú„iL B‡ , ¿»«¿≈»«¿≈∆«ƒƒ¿«∆»«∆ƒ¿«
B‡ ,ÌeÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„·e ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿ƒ¿««¬»»«¿…»»¿

eÈ‰L B‡ ;¯kÎ ‡ˆÓe ˜„aL71ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ∆»«»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒƒ∆
Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ¯kk L¯Ùe ,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ«»¿∆»∆»≈≈«ƒ»≈∆¿≈»«
L¯tL ¯kk‰ ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e ,‰vÓ B‡ ıÓÁ Ì‡ƒ»≈«»»«¿»¿»««ƒ»∆≈«
ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ el‡ ÏÎa - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«ƒ»¿»≈≈»ƒƒ¿…««

.Úe·˜ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰iL¿ƒ»∆≈»»«

ב').66) עמוד ט' דף פסחים תולים 67)(מסכת אנו
הבדוק, לבית והמצה בדוק שאינו לבית הובא שהחמץ

לקולא. – מדרבנן עמוד 68)שספק י' דף פסחים (מסכת
אנשים 69)א'). שני של בתים "שני הגירסא: בכ"י

לשם,70)בדוקין". העכבר נכנס שלא תולין בית כל על
בדיקה. צריך ה'71)ואין ומשנת קי"א ה' משנת בכ"י

בדוק". לבית ציבורין... תשעה שהיו "או הקטע חסר קס"א

.·ÈÁÈp‰72¯Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe BÊ ˙ÈÂÊa ıÓÁ‰73B‡ , ƒƒ«∆»≈¿»ƒ¿»¿»ƒ«≈
¯NÚ ‡ˆÓe ˙BlÁ ÚLz ÁÈp‰L74¯aÎÚ ‡aL B‡ ; ∆ƒƒ«≈««»»∆∆∆»«¿»

- ÒÎ ‡Ï B‡ ‰Ê ˙È·Ï ÒÎ ˜ÙÒÂ ,ıÓÁ‰ ÏËÂ¿»«∆»≈¿»≈ƒ¿«¿«ƒ∆…ƒ¿«
˜c·Ï CÈ¯ˆ el‡ ÏÎa75. ¿»≈»ƒƒ¿…

ב').72) עמוד י' דף פסחים חוששים 73)(מסכת אנו

אחרת  בזוית והנמצא בבית נאבד זו בזוית שהניח שהחמץ
אחר. חמץ ומעשהֿרוקח 74)הוא משנה המגיד בנוסחת

ופירש  מצה ואחד חמץ צבורין תשעה שהיו "או כאן: כתוב
ונטל  עכבר ובא מצה אם חמץ אם יודע ואינו מהם ככר
ויניציאה  בדפוס אבל הבדוק". לבית ונכנס שפירש הככר

הזה. הקטע אין שלנו ובדפוסים מספק.75)ואמסטרדם

.‚ÈÒÎ76ÌMÓ ¯aÎÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ˙È·Ï ¯aÎÚ ƒ¿««¿»¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»ƒ»
‡e‰ - ÒÎpL ÔBL‡¯‰ ‡e‰ :ÌÈ¯ÓB‡ - ÂÈÙa ¯kÎÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«
ÔBL‡¯‰ ‰È‰ .˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‡ˆiL ÔB¯Á‡‰»«¬∆»»¿≈»ƒƒ¿…»»»ƒ

˜c·Ï CÈ¯ˆ - Ô·Ï ‡ˆiL ‰ÊÂ ,¯ÁL ÒÎpL77ÒÎ . ∆ƒ¿«»…¿∆∆»»»»»ƒƒ¿…ƒ¿«
‰ÈÙa ¯kÎÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ¯aÎÚ«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ»À¿»¿ƒ»¿ƒ»

˜c·Ï CÈ¯ˆ -78¯kÎÂ ¯aÎÚÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ˙‡ˆÈ . »ƒƒ¿…»»ƒ»À¿»¿«¿»¿ƒ»
ÈÙa ‰È‰L ‡e‰ ¯kk‰ ‰fL ,˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ÈÙa¿ƒ»≈»ƒƒ¿…∆∆«ƒ»∆»»¿ƒ

¯aÎÚ‰79·iÁ ÔÈ‡ - ÂÈÙa ˙Ùe ¯BÁÏ ÒÎpL LÁ . »«¿»»»∆ƒ¿«¿«¿ƒ≈«»
‡È·‰Ï80¯·Á81B‡ÈˆB‰Ï82. ¿»ƒ»≈¿ƒ

ב').76) עמוד י' דף פסחים שקלי 77)(מסכת לא "עכברי
שנכנס. הככר אותו זה אין ובודאי שם), (גמרא מהדדי"

ככר 78) לקחה החולדה אומרים אין "בפיה, הגירסא: בכ"י
העכבר  מן שאם לבדוק", צריך אלא והוציאה העכבר מן
שם). (גמרא בפיה עצמו העכבר את גם לה היה לקחה

בפיה.79) העכבר גם ולהוציא 80)שהרי בממון לשכור
ארסיים.81)הוצאות. נחשים על השולט קוסם

בלבו.82) מבטלו אלא

.„È˙Èfk83‡È·‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ‰¯B˜ ÈÓLa ıÓÁ ««ƒ»≈ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ
B„È¯B‰Ï ÌlÒ84‰¯B˜ ÈÓMÓ ÏtÈ ÌÈÓÚtL ,85‰È‰ . À»¿ƒ∆¿»ƒƒ…ƒ¿≈»»»

¯B·a ıÓÁ86B˙BÏÚ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -87‡l‡ , »≈¿≈¿«¿ƒ¿«¬∆»
Bi„Â BaÏa BÏh·Ó. ¿«¿¿ƒ¿«

ב').83) עמוד י' דף פסחים שכבר 84)(מסכת פי על אף
שברשותו. החמץ את בפסח.85)ביטל לאכלו יבוא ושמא

לומר" תמצא "אם ידי על ונפשטה בגמרא שם היא ובעיא
פשיטות  היא לומר" תמצא ש"אם מקום בכל רבינו כשיטת

ג').86)לאיבעיא. הלכה ג' פרק פסחים מסכת (תוספתא
בכוונה,87) שם הטמינו אם אבל מתכוון, בלא שם נפל אם

משנה). (מגיד עובר

.ÂË˙tk88‰Èt ÁË Ì‡ - ‰·ÈLÈÏ d„ÁiL ¯B‡N ƒ«¿∆ƒ¬»ƒƒ»ƒ»»∆»
‰ÏË· BÊ È¯‰ ,ËÈËa89˜ˆa .dÓi˜Ï ¯zÓe90È˜„ÒaL ¿ƒ¬≈¿≈»À»¿«¿»»≈∆¿ƒ¿≈

Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,„Á‡ ÌB˜Óa ˙Èfk LÈ Ì‡ - ‰·¯Ú‰»¬≈»ƒ≈««ƒ¿»∆»«»¿«≈¿ƒ
B‡ ‰·¯Ú‰ È¯·L Ba ˜fÁÏ ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ - Â‡Ï»ƒ»»»¿«≈ƒ¿≈»¬≈»

BËeÚÓa ÏËa ,·˜ Ba ÌzÒÏ91·iÁ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿…∆∆»≈¿ƒ¿ƒ»«»
ËeÁÂ ,˙BÓB˜Ó ÈLa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL B· eÈ‰ .¯Ú·Ï¿«≈»¿≈¬»≈≈ƒƒ¿≈¿¿
ËeÁ‰ ÏËpÈ el‡L Ïk ÔÈ‡B¯ - Ì‰ÈÈa ˜ˆa ÏL∆»≈≈≈∆ƒ…∆ƒƒ»≈«
.¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,BnÚ ÔÈÏhƒ»ƒƒ«»¿«≈¿ƒ»≈»ƒ¿«≈

שאור 88) חתיכת והיא ב') עמוד מ"ה דף פסחים (מסכת
ויבשה. חמץ.89)קשה  במסכת 90)מדין (משנה

א'). עמוד מ"ה דף כתב 91)פסחים מפאריש יחיאל "רבי
מה  על לסמוך אין השנה כל בהם שלשין עריבות כי
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אפשר  אי כי מהן. החמץ ומנקרין בחמין אותן שרוחצין
מימוניות). (הגהות כזית" הכל בין ישאר שלא לנקרן

.ÊË‰na92?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c93- ˙È·a Ï·‡ ;‰·¯Úa «∆¿»ƒ¬ƒ«¬≈»¬»¿«ƒ
·iÁ ,BnÚ ÔÈÏh ÔÈ‡ ËeÁ‰ ÏËpÈ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒƒ»≈«≈ƒ»ƒƒ«»

Ô˙B‡ ıa˜Ó ÌÈÓÚtL ÈtÓ ,¯Ú·Ï94˙ÈÊ ÈˆÁ ‰È‰ . ¿«≈ƒ¿≈∆¿»ƒ¿«≈»»»¬ƒ«ƒ
‰iÏÚa ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙Èaa95˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙Èaa ˙ÈÊ ÈˆÁ ; ««ƒ«¬ƒ«ƒ»¬ƒ»¬ƒ«ƒ««ƒ«¬ƒ«ƒ

˙Èaa ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰Ê ˙È·a ˙ÈÊ ÈˆÁ ;‰¯„ÒÎ‡a»«¿«¿»¬ƒ«ƒ¿«ƒ∆«¬ƒ«ƒ««ƒ
ÔÈ˜e·c ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ - epnÓ ÌÈÙlL96 ∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈«¬»≈≈ƒ¿ƒ

,¯Ú·Ï ·iÁ BÈ‡ ,˙BÚ˜¯˜· B‡ ˙B¯B˜· B‡ ÌÈÏ˙Îaƒ¿»ƒ¿¿«¿»≈«»¿«≈
.Bi„Â BaÏa Ïh·Ó ‡l‡∆»¿«≈¿ƒ¿«

ב').92) עמוד מ"ה דף פסחים חצאי 93)(מסכת ששני
לבער. חייב אינו מקומות בשני חמץ ידי 94)זיתים על

(רש"י). החצאים שני יחד מזדמנים הבית את שמטאטאים
(רש"י).95) אחד במקום יחד יזדמנו שהזיתים שכיח אינו
למעלה 96) שכתב למה דומה שהוא דבוקים היו אם דוקא

לחזק  היה שאם העריבה, שבסדקי בצק בענין ט"ו בהלכה
חייב  הרצפה על מונח אם אבל לבער, צריך אינו לסתום או
בבצק  למעלה שכתב כמו מכזית בפחות אפילו לבער
לבער  חייב לסתום או לחזק אינו שאם העריבה, שבסדקי

משנה). (כסף זית חצי אפילו

.ÊÈ¯ÈkNn‰97Ì˙Ò ˙Èa98¯NÚŒ‰Úa¯‡a99‰Ê È¯‰ - ««¿ƒ«ƒ¿»¿«¿»»»»¬≈∆
˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ˜e„a ˙˜ÊÁa100‰Ê ˜ÊÁ‰ Ì‡Â . ¿∆¿«»¿≈»ƒƒ¿…¿ƒÀ¿«∆

e‡ ÔË˜ B‡ ‰M‡ e¯Ó‡Â ,˜„· ‡lL ¯ÈkNn‰««¿ƒ∆…»«¿»¿ƒ»»»»
ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ - e‰e˜„·101ÏÚ ÌÈÓ‡ Ïk‰L , ¿«¿¬≈≈∆¡»ƒ∆«…∆¡»ƒ«

ÌÈL elÙ‡Â ,‰˜È„·Ï ÔÈ¯Lk Ïk‰Â ,ıÓÁ ¯eÚaƒ»≈¿«…¿≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ
B· ‰È‰iL ÔË˜ ‰È‰iL ,‡e‰Â ;ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ«¬»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆

˙Ú„102.˜c·Ï ««ƒ¿…

ב).97) עמוד ד' דף פסחים יודעים 98)(מסכת אנו שאין
מחמץ. הבית את בדקו כדי 99)אם לפנינו, המשכיר ואין

לא  או בדוק הבית אם אצלו ולברר לשאלו יוכל שהשוכר
תל"ז). סימן יוסף ולא 100)(בית שם בגמרא היא בעיא

שהרי  מדרבנן, אלא אינה חמץ שבדיקת ומכיון נפשטה.
רא"ש  (ועיין להקל דרבנן שספק לבדוק, חייב אינו – ביטלו

פסחים). מסכת שהגיע 102)להעיד.101)תחלת
ברורה). (משנה לחינוך

.ÁÈ¯ÈkNn‰103B¯·ÁÏ ˙Èa104¯ÒÓ ‡lL „Ú Ì‡ : ««¿ƒ«ƒ«¬≈ƒ«∆…»«
¯ÈkNn‰ ÏÚ - ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÁ ÁzÙn‰ BÏ««¿≈«»«¿»»»»«««¿ƒ

˜c·Ï105- ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÁ ÁzÙn‰ ¯ÒnMÓ Ì‡Â ; ƒ¿…¿ƒƒ∆»«««¿≈«»«¿»»»»
˜c·Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ106‡e‰L ˙˜ÊÁa ˙Èa ¯ÈkNn‰ . ««≈ƒ¿…««¿ƒ«ƒ¿∆¿«∆

BÈ‡Â ,˜c·Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ - ˜e„· BÈ‡L ‡ˆÓÂ ˜e„·»¿ƒ¿»∆≈»««≈ƒ¿…¿≈
˙eÚË ÁwÓ107,¯ÎNa ÌÈ˜„BaL ÌB˜Óa elÙ‡Â , ƒ«»«¬ƒ¿»∆¿ƒ¿»»

‰NBÚ ‡e‰ ‰ÂˆÓ È¯‰L108. ∆¬≈ƒ¿»∆

ב').103) עמוד ד' דף פסחים באחת 104)(מסכת וקנאו
משנה). (מגיד בה נקנית קרקע ששכירות מהדרכים

בו 105) ליכנס יכול הוא אין מפתח, להשוכר שאין מכיון
(הר"ן). חמץ בדיקת לעצמו 106)לעשות קנאו כבר אם

ורק  לעצמו, קנאו לא אם אבל הקנינים. מדרכי באחת

בעל  אלא לבדוק, אותו מחייב זה אין אצלו, נמצא המפתח
משנה). (כסף לבדוק חייב לאדם 107)הבית לו נוח כי

בגופו. מצוה מצוה 108)לקיים לקיים לאדם לו נוח
אלא  זו אין – עכשיו תובעו שהוא ומה (גמרא). בממונו
שאין  פי על שאף אומרים ויש מהשכירות. בו לחזור אמתלא
השוכר  יכול זאת בכל טעות מקח ואינה קיימת השכירות
את  שכר שהרי הבדיקה, על שהוציא ההוצאות את לתבוע

רמב"ן). בשם משנה (מגיד בדוק בחזקת הבית

.ËÈN¯ÙÓ‰109‡¯iL· ‡ˆBi‰Â Ìia110ÌÈLÏL CBz - «¿»≈«»¿«≈¿«»»¿ƒ
˜c·Ï ˜e˜Ê ,ÌBÈ111CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„˜ ; »ƒ¿……∆¿ƒ≈»ƒ

˜c·Ï112ÁÒt‰ Ì„˜ ¯ÊÁÏ BzÚc Ì‡Â .113CÈ¯ˆ , ƒ¿…¿ƒ«¿«¬……∆«∆«»ƒ
ÁÒt‰ ·¯Ú ¯ÊÁÈ ‡nL ;‡ˆÈ CkŒ¯Á‡Â ,˜c·Ïƒ¿…¿««»≈≈∆»«¬…∆∆«∆«

·Ï È‡Ù BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ˙BLÓM‰ŒÔÈaÔÈ‡ Ì‡Â .¯Ú ≈«¿»¿…ƒ¿∆¿«¿«≈¿ƒ≈
˜c·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¯ÊÁÏ BzÚc114B˙È· ‰NBÚ‰ ÔÎÂ . «¿«¬…≈»ƒƒ¿…¿≈»∆≈

¯ˆB‡115CkŒ¯Á‡Â ,˜c·Ï ˜e˜Ê ,ÌBÈ ÌÈLÏL CBz - »¿ƒ»ƒ¿…¿««»
BzÚc Ì‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„˜ ;BÎB˙Ï B¯ˆB‡ ÒBk≈»¿…∆¿ƒƒ«¿
e‰NBÚ CkŒ¯Á‡Â ˜c·Ï CÈ¯ˆ ,ÁÒt‰ Ì„˜ B˙BpÙÏ¿«…∆«∆«»ƒƒ¿…¿««»≈
BÈ‡ ,ÁÒt‰ Ì„˜ B˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡ Ì‡Â ;¯ˆB‡»¿ƒ≈«¿¿«…∆«∆«≈

˜c·Ï CÈ¯ˆ116. »ƒƒ¿…

למדינת 109) ונוסע פורש א'). עמוד ו' דף פסחים (מסכת
ארוך.110)הים. לזמן נסיעה שאמרו 111)שהיא כיון

לפסח  קודם הפסח בהלכות ודורשים שואלים חכמים
חמץ  בדיקת חובת עליו חלה הזמן יום,ֿמאותו שלשים

בפסח.112)(גמרא). בביתו להיות דעתו שאין כיון
שחייב 113) הפסח ימי בתוך לחזור דעתו אם שכן ומכל

נקי  ביתו את ימצא שבחזירתו כדי לדרך, צאתו לפני לבדוק
(רש"י). שנמצא 114)מחמץ במקום בלבו מבטלו אלא

מימוניות). והגהות (טור, הביטול לתוכו 115)בזמן אוסף
ופירות. התבואות,116)תבואה תחת שנמצא החמץ כי

(רש"י). כמבוער הוא הרי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כגון 1) הבדיקה אחר שהוא במה הבדיקה, דיני בו נתבארו

י"ד  שחל כגון בזמנה, נעשית הבדיקה כשאין וכן הביטול,
השריפה, וענין בזמנו, בדק שלא מי וכן בשבת. להיות
בביטול, לו ודי הבדיקה מן פטור שהוא ומי והביעור,

בו. וכיוצא

.‡˜„BaLk2NtÁÓe Ì„‡3ÈÏÈÏa4¯NÚŒ‰Úa¯‡5- ¿∆≈»»¿«≈¿≈≈«¿»»»»
ÌÈ¯BÁ‰ ÔÓ ıÓÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ6ÔÓe ˙B‡B·Án‰ ÔÓe ƒ∆∆»≈ƒ«ƒƒ««¬ƒ

BÁÈpÓe ,Ïk‰ ıa˜Óe ,˙BiÂf‰7„Ú „Á‡ ÌB˜Óa «»ƒ¿«≈«…«ƒ¿»∆»«
B¯Ú·Óe ,ÌBia ˙ÈML ‰ÚL ˙lÁz8B¯Ú·Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ«»»ƒƒ«¿«¬¿ƒ»»¿«¬

B¯Ú·Ó ,¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa9. ¿≈≈«¿»»»»¿«¬

א.2) ב, פסחים ב.3)משנה, ז, לילות 4)פסחים
ושנה. שנה כל ליל כלומר, פסחים 6)בניסן.5)דעלמא.

א. ב.7)ח, י, פסחים ב:8)משנה, יא, פסחים משנה,
שש". בתחילת בכל 9)"ושורפין הוא חמץ ביעור שהרי

כרבי  ולא יא), הלכה (להלן העולם מן לבערו שיכול דבר
זאת  ולמד שריפה", אלא חמץ ביעור "אין שאמר: יהודה
ולדבריו  כח.) (פסחים בשריפה שהוא בקדשים נותר מדין

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
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אין  כך בלילה, נותר שורפין שאין שכשם לומר מקום יש
ס"א. תמה בסי' רמ"א ועיין בלילה. חמץ שורפין

.·ıÓÁ‰10ÁÈpnL11È„k ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ∆»≈∆«ƒ«¿≈≈«¿»»»»¿≈
BÁÈpÓ BÈ‡ ,˙BÚL Úa¯‡ „Ú ¯ÁÓÏ epnÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ∆¿»»««¿«»≈«ƒ

ÈÏÎa BÚÈˆÓ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa „¯ÙÓe ¯fÙÓ12B‡13 ¿À»¿…»¿»»∆»«¿ƒƒ¿ƒ
¯ÒÁ B‡ˆÓe Ba ¯‰Ê ‡Ï Ì‡L ;Ba ¯‰fÈÂ Úe„È ˙ÈÂÊa¿»ƒ»«¿ƒ»≈∆ƒ…ƒ¿«¿»»≈
‡nL ,˙¯Á‡ ÌÚt ˜c·ÏÂ ÂÈ¯Á‡ NtÁÏ CÈ¯ˆ -»ƒ¿«≈«¬»¿ƒ¿…«««∆∆∆»

ÌÈ¯aÎÚ‰ e‰e¯¯b14. ¿»»«¿»ƒ

ב.10) י, פסחים בבדיקתו.11)משנה, שמוצא מה וכן
כלי".12) עליו כופה עושה? הוא "כיצד ב'ירושלמי': כ"ה
"או".13) המלה נשמטה ב.14)בכת"י ט, פסחים

.‚ÏÁ15˙‡ ÔÈ˜„Ba - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »«¿»»»»ƒ¿¿«»¿ƒ∆
¯NÚŒ‰LÏL ÏÈÏ ‡e‰L ,˙aLŒ·¯Ú ÈÏÈÏa ıÓÁ‰16, ∆»≈¿≈≈∆∆«»∆≈¿»»»

˙BÚL Úa¯‡ „Ú epnÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ıÓÁ‰ ÔÓ ÁÈpÓe«ƒ«ƒ∆»≈¿≈∆¡…ƒ∆««¿«»
B¯Ú·Ó ¯‡M‰Â ,ÚˆÓ ÌB˜Óa BÁÈpÓe ,˙aM‰ ÌBÈa¿««»«ƒ¿»À¿»¿«¿»¿«¬
˙aM‰ ÌBÈa ıÓÁ‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â .˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»¿ƒƒ¿«ƒ∆»≈¿««»

‡Úa¯‡ ¯Á17BÏh·Ó - ˙BÚL18‰ÙBÎÂ19„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ «««¿«»¿«¿¿∆»»∆ƒ«
.B¯Ú·Óe ,ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ È‡ˆBÓ»≈»ƒ¿«¬

את 15) "מבערין שאמר: וכתנאֿקמא א. מט, פסחים משנה,
ראב"ד. ועיין השבת", מלפני איֿאפשר 16)הכל שהרי

(לעיל  החמה לאור בודקין אין כי עשר, שלשה ביום לבדוק
בטיהרא  "שרגא כי הנר, אור מועיל לא וביום ה"ד), פ"ב
מועיל?). הוא מה השמש, בפני (=נר מהניא" מאי

(לעיל 17) פסח בערב חמץ לאכול אסור רביעית שמשעה
- בהנאה? מותר חמץ חמישית, שעה שכל ואף ה"ט), פ"א
כלי  עליו כופה ולכן - מוקצה הוא באכילה, שאסור כיון
חמש". "אחר מגיה והב"ח הריב"ש). בשם יוסף' ('בית

א.18) ז, א.19)פסחים ו, פסחים

.„dÙ¯NÏ CÈ¯ˆÂ ,‰Óe¯z ÏL ˙Ba¯ ˙B¯kk BÏ eÈ‰»ƒ»«∆¿»¿»ƒ¿»¿»
˙aLŒ·¯Ú20·¯ÚÈ ‡Ï -21‰‡Óh‰ ÌÚ ‰¯B‰h‰ ∆∆«»…¿»≈«¿»ƒ«¿≈»

Û¯NÈÂ22‰¯B‰Ëe ,dÓˆÚÏ ‰‡ÓË Û¯BN ‡l‡ , ¿ƒ¿…∆»≈¿≈»¿«¿»¿»
‰ÈeÏ˙e ,dÓˆÚÏ23È„k ‰¯B‰h‰ ÔÓ ÁÈpÓe ,dÓˆÚÏ ¿«¿»¿»¿«¿»«ƒ«ƒ«¿»¿≈

„·Ïa ˙aM‰ ÌBÈa ˙BÚL Úa¯‡ „Ú ÏÎ‡Ï24. ∆¡…««¿«»¿««»ƒ¿»

שבמשנה 20) ואףֿעלֿפי יוסי, וכרבי במשנה) א. יד, פסחים
בדף  הברייתא באה - בשבת להיות שחל בי"ד מפורש לא
שחל  בי"ד שהמדובר שבמשנה, הסתום את ומפרשת כ:
(ועיין  המשנה בפירוש רבינו כתב וכן בשבת. להיות

מנוח'). ו'רבינו א.21)כסףֿמשנה יד, פסחים משנה,
על 22) לשמור הזהירה שהתורה הטהורה, את יטמא שלא

הנה  "ואני ח): יח, (במדבר שנאמר תטמא, שלא התרומה
כה.). (שבת תרומותי" משמרת את לך ספק 23)נתתי

טמאה. ספק ב.24)טהורה, יא, פסחים משנה,

.‰ÈÓ25Œ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„· ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎML ƒ∆»«≈ƒ¿…»«¿≈«¿»»
˜„Ba - ¯NÚ26˜„· ‡Ï .˙È¯ÁLa ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »»≈«¿»»»»¿«¬ƒ…»«

¯eÚa‰ ˙ÚLa ˜„Ba - ˙È¯ÁLa27˙ÚLa ˜„· ‡Ï . ¿«¬ƒ≈ƒ¿««ƒ…»«ƒ¿«
‚Á‰ CB˙a ˜„Ba - ¯eÚa‰28- ˜„· ‡ÏÂ Ï‚¯‰ ¯·Ú . «ƒ≈¿∆»»«»∆∆¿…»«

Ï‚¯‰ ¯Á‡ ˜„BaıÓÁÓ ‡ˆniM ‰Ó ¯Ú·iL È„k , ≈««»∆∆¿≈∆¿«≈«∆ƒ»≈≈»≈
‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL29. ∆»«»»«∆«ƒ¿≈∆»«¬»»

ב.25) י, פסחים ובסדקין 26)משנה, בחורין הנר לאור
ה"ד. פ"ב למעלה וראה תלה). סי' (או"ח כדינו

החמץ.27) שריפת זמן ששית, בחול28ֿ)בשעה היינו
פוסקים  ושאר אברהם' ה'מגן אבל מנוח'), ('רבינו המועד
כופה  - שמוצא החמץ ועל ביוםֿטוב, גם שבודק סוברים

כלי. ה"ד.29)עליו בפ"א לעיל כמבואר

.ÂÌBÈa B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ıÓÁ‰ ˜„BaLk¿∆≈∆»≈¿≈≈«¿»»»»¿
C¯·Ó - Ï‚¯‰ CB˙a B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡30Ì„˜31 «¿»»»»¿»∆∆¿»≈…∆

CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :˜c·Ï ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ¿…»«»¡…≈∆∆
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰32¯eÚa ÏÚ33 »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ

ÔÈÒÈÎnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa NtÁÓe ˜„B·e ;"ıÓÁ»≈≈¿«≈¿»«¿∆«¿ƒƒ
ıÓÁ Ì‰Ï34- Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ˜„a Ì‡Â .e¯‡aL BÓk , »∆»≈¿∆≈«¿¿ƒ»«¿««»∆∆

C¯·Ó BÈ‡35. ≈¿»≈

א.30) ז, לפני 31)פסחים עליהן מברך המצוות כל כי
ז:). (פסחים בביטול 32)עשייתן די התורה מן כי והגם

שייך  ואיך מדרבנן, היא חמץ ובדיקת ה"ב) פ"ב (לעיל
פי"א  ברכות (בהל' הרמב"ם הסביר כבר "וצונו"? לברך
הכל  על מברך סופרים... מדברי שהן המצוות כל "וכן ה"ג):
לעשות". וצונו במצותיו קדשנו "אשר לעשייתן: קודם
"אשר  יא): יז, (דברים בה שכתוב בתורה, צונו? והיכן
הוא: כך והציען הדברים ענין נמצא תעשה". לך יאמרו
שצוונו...". מאלו לשמוע בהן שצוה במצותיו, קדשנו אשר

המטרה 33) אבל הביעור, התחלת אלא אינה הבדיקה
על  ולא הביעור על מברכים ולכן הביעור, היא הסופית

א.34)הבדיקה. ב, פסחים לבער 35)משנה, חייב אינו
הפסח  עליו שעבר שחמץ אלא מדרבנן, אפילו החמץ את
החמץ  את ולמצוא לבדוק צריכים ולכן בהנאה, אסור
מצוה  כאן שאין וכיון במאכל. יתערב שלא במקום ולהשימו
(כסףֿ הרגל שאחר הבדיקה על מברכין אין לכן לבערו,

משנה).

.Ê¯ÓBbLÎe36¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„a Ì‡ :˜c·Ï ¿∆≈ƒ¿…ƒ»«¿≈«¿»»»»
Ïh·Ï CÈ¯ˆ - ˙BÚL LL Ì„˜ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa B‡¿«¿»»»»…∆≈»»ƒ¿«≈

e‰‡B¯ BÈ‡Â B˙eL¯a ¯‡LpL ıÓÁ Ïk37¯Ó‡ÈÂ ,38: »»≈∆ƒ¿«ƒ¿¿≈≈¿…«
ÏË· ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ˙È‡¯ ‡lL È˙eL¯a LiL ıÓÁ Ïk"»»≈∆≈ƒ¿ƒ∆…¿ƒƒ¬≈»≈

¯ÙÚk ‡e‰ È¯‰Â39Ï·‡ ."40‰ÚL ˙lÁzÓ ˜„a Ì‡ «¬≈∆»»¬»ƒ»«ƒ¿ƒ«»»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML41BÈ‡ È¯‰L ,Ïh·Ï ƒƒ¿«¿»≈»¿«≈∆¬≈≈

B˙eL¯·42.‰È‰a ¯Ò‡ ¯·kL , ƒ¿∆¿»∆¡««¬»»

לבדיקה 36) סמוך (בלבו שיבטל צריך "הבודק ב: ו, פסחים
רש"י)". עיין 37)מיד, ולשרוף, לבער חייב שרואה מה כי

שני. פרק בתחילת ה"ב:38)לעיל פ"ב פסחים 'ירושלמי'
ואיני  ביתי בתוך לי שיש חמץ כל לומר: צריך אמר, "רב

ה"ב. פ"ב למעלה וראה יבטל", - בו "ראבי"ה 39)יודע
כעפרא, הפקר וליהוי ליבטיל לומר: שיש הלוי, מר"י קיבל
מיימוניות'). ('הגהות הפקר" מטעם הוא ביטול כי

ב.40) ו, "אינו 41)פסחים הגירסא נוסחאות, בכמה
דברים 42)צריך". שני אלעזר: רבי "אמר ב: ו, פסחים
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אין  כך בלילה, נותר שורפין שאין שכשם לומר מקום יש
ס"א. תמה בסי' רמ"א ועיין בלילה. חמץ שורפין

.·ıÓÁ‰10ÁÈpnL11È„k ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ∆»≈∆«ƒ«¿≈≈«¿»»»»¿≈
BÁÈpÓ BÈ‡ ,˙BÚL Úa¯‡ „Ú ¯ÁÓÏ epnÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ∆¿»»««¿«»≈«ƒ

ÈÏÎa BÚÈˆÓ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa „¯ÙÓe ¯fÙÓ12B‡13 ¿À»¿…»¿»»∆»«¿ƒƒ¿ƒ
¯ÒÁ B‡ˆÓe Ba ¯‰Ê ‡Ï Ì‡L ;Ba ¯‰fÈÂ Úe„È ˙ÈÂÊa¿»ƒ»«¿ƒ»≈∆ƒ…ƒ¿«¿»»≈
‡nL ,˙¯Á‡ ÌÚt ˜c·ÏÂ ÂÈ¯Á‡ NtÁÏ CÈ¯ˆ -»ƒ¿«≈«¬»¿ƒ¿…«««∆∆∆»

ÌÈ¯aÎÚ‰ e‰e¯¯b14. ¿»»«¿»ƒ

ב.10) י, פסחים בבדיקתו.11)משנה, שמוצא מה וכן
כלי".12) עליו כופה עושה? הוא "כיצד ב'ירושלמי': כ"ה
"או".13) המלה נשמטה ב.14)בכת"י ט, פסחים

.‚ÏÁ15˙‡ ÔÈ˜„Ba - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »«¿»»»»ƒ¿¿«»¿ƒ∆
¯NÚŒ‰LÏL ÏÈÏ ‡e‰L ,˙aLŒ·¯Ú ÈÏÈÏa ıÓÁ‰16, ∆»≈¿≈≈∆∆«»∆≈¿»»»

˙BÚL Úa¯‡ „Ú epnÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ıÓÁ‰ ÔÓ ÁÈpÓe«ƒ«ƒ∆»≈¿≈∆¡…ƒ∆««¿«»
B¯Ú·Ó ¯‡M‰Â ,ÚˆÓ ÌB˜Óa BÁÈpÓe ,˙aM‰ ÌBÈa¿««»«ƒ¿»À¿»¿«¿»¿«¬
˙aM‰ ÌBÈa ıÓÁ‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â .˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»¿ƒƒ¿«ƒ∆»≈¿««»

‡Úa¯‡ ¯Á17BÏh·Ó - ˙BÚL18‰ÙBÎÂ19„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ «««¿«»¿«¿¿∆»»∆ƒ«
.B¯Ú·Óe ,ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ È‡ˆBÓ»≈»ƒ¿«¬

את 15) "מבערין שאמר: וכתנאֿקמא א. מט, פסחים משנה,
ראב"ד. ועיין השבת", מלפני איֿאפשר 16)הכל שהרי

(לעיל  החמה לאור בודקין אין כי עשר, שלשה ביום לבדוק
בטיהרא  "שרגא כי הנר, אור מועיל לא וביום ה"ד), פ"ב
מועיל?). הוא מה השמש, בפני (=נר מהניא" מאי

(לעיל 17) פסח בערב חמץ לאכול אסור רביעית שמשעה
- בהנאה? מותר חמץ חמישית, שעה שכל ואף ה"ט), פ"א
כלי  עליו כופה ולכן - מוקצה הוא באכילה, שאסור כיון
חמש". "אחר מגיה והב"ח הריב"ש). בשם יוסף' ('בית

א.18) ז, א.19)פסחים ו, פסחים

.„dÙ¯NÏ CÈ¯ˆÂ ,‰Óe¯z ÏL ˙Ba¯ ˙B¯kk BÏ eÈ‰»ƒ»«∆¿»¿»ƒ¿»¿»
˙aLŒ·¯Ú20·¯ÚÈ ‡Ï -21‰‡Óh‰ ÌÚ ‰¯B‰h‰ ∆∆«»…¿»≈«¿»ƒ«¿≈»

Û¯NÈÂ22‰¯B‰Ëe ,dÓˆÚÏ ‰‡ÓË Û¯BN ‡l‡ , ¿ƒ¿…∆»≈¿≈»¿«¿»¿»
‰ÈeÏ˙e ,dÓˆÚÏ23È„k ‰¯B‰h‰ ÔÓ ÁÈpÓe ,dÓˆÚÏ ¿«¿»¿»¿«¿»«ƒ«ƒ«¿»¿≈

„·Ïa ˙aM‰ ÌBÈa ˙BÚL Úa¯‡ „Ú ÏÎ‡Ï24. ∆¡…««¿«»¿««»ƒ¿»

שבמשנה 20) ואףֿעלֿפי יוסי, וכרבי במשנה) א. יד, פסחים
בדף  הברייתא באה - בשבת להיות שחל בי"ד מפורש לא
שחל  בי"ד שהמדובר שבמשנה, הסתום את ומפרשת כ:
(ועיין  המשנה בפירוש רבינו כתב וכן בשבת. להיות

מנוח'). ו'רבינו א.21)כסףֿמשנה יד, פסחים משנה,
על 22) לשמור הזהירה שהתורה הטהורה, את יטמא שלא

הנה  "ואני ח): יח, (במדבר שנאמר תטמא, שלא התרומה
כה.). (שבת תרומותי" משמרת את לך ספק 23)נתתי

טמאה. ספק ב.24)טהורה, יא, פסחים משנה,

.‰ÈÓ25Œ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„· ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎML ƒ∆»«≈ƒ¿…»«¿≈«¿»»
˜„Ba - ¯NÚ26˜„· ‡Ï .˙È¯ÁLa ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »»≈«¿»»»»¿«¬ƒ…»«

¯eÚa‰ ˙ÚLa ˜„Ba - ˙È¯ÁLa27˙ÚLa ˜„· ‡Ï . ¿«¬ƒ≈ƒ¿««ƒ…»«ƒ¿«
‚Á‰ CB˙a ˜„Ba - ¯eÚa‰28- ˜„· ‡ÏÂ Ï‚¯‰ ¯·Ú . «ƒ≈¿∆»»«»∆∆¿…»«

Ï‚¯‰ ¯Á‡ ˜„BaıÓÁÓ ‡ˆniM ‰Ó ¯Ú·iL È„k , ≈««»∆∆¿≈∆¿«≈«∆ƒ»≈≈»≈
‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL29. ∆»«»»«∆«ƒ¿≈∆»«¬»»

ב.25) י, פסחים ובסדקין 26)משנה, בחורין הנר לאור
ה"ד. פ"ב למעלה וראה תלה). סי' (או"ח כדינו

החמץ.27) שריפת זמן ששית, בחול28ֿ)בשעה היינו
פוסקים  ושאר אברהם' ה'מגן אבל מנוח'), ('רבינו המועד
כופה  - שמוצא החמץ ועל ביוםֿטוב, גם שבודק סוברים

כלי. ה"ד.29)עליו בפ"א לעיל כמבואר

.ÂÌBÈa B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ıÓÁ‰ ˜„BaLk¿∆≈∆»≈¿≈≈«¿»»»»¿
C¯·Ó - Ï‚¯‰ CB˙a B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡30Ì„˜31 «¿»»»»¿»∆∆¿»≈…∆

CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :˜c·Ï ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ¿…»«»¡…≈∆∆
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰32¯eÚa ÏÚ33 »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ

ÔÈÒÈÎnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa NtÁÓe ˜„B·e ;"ıÓÁ»≈≈¿«≈¿»«¿∆«¿ƒƒ
ıÓÁ Ì‰Ï34- Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ˜„a Ì‡Â .e¯‡aL BÓk , »∆»≈¿∆≈«¿¿ƒ»«¿««»∆∆

C¯·Ó BÈ‡35. ≈¿»≈

א.30) ז, לפני 31)פסחים עליהן מברך המצוות כל כי
ז:). (פסחים בביטול 32)עשייתן די התורה מן כי והגם

שייך  ואיך מדרבנן, היא חמץ ובדיקת ה"ב) פ"ב (לעיל
פי"א  ברכות (בהל' הרמב"ם הסביר כבר "וצונו"? לברך
הכל  על מברך סופרים... מדברי שהן המצוות כל "וכן ה"ג):
לעשות". וצונו במצותיו קדשנו "אשר לעשייתן: קודם
"אשר  יא): יז, (דברים בה שכתוב בתורה, צונו? והיכן
הוא: כך והציען הדברים ענין נמצא תעשה". לך יאמרו
שצוונו...". מאלו לשמוע בהן שצוה במצותיו, קדשנו אשר

המטרה 33) אבל הביעור, התחלת אלא אינה הבדיקה
על  ולא הביעור על מברכים ולכן הביעור, היא הסופית

א.34)הבדיקה. ב, פסחים לבער 35)משנה, חייב אינו
הפסח  עליו שעבר שחמץ אלא מדרבנן, אפילו החמץ את
החמץ  את ולמצוא לבדוק צריכים ולכן בהנאה, אסור
מצוה  כאן שאין וכיון במאכל. יתערב שלא במקום ולהשימו
(כסףֿ הרגל שאחר הבדיקה על מברכין אין לכן לבערו,

משנה).

.Ê¯ÓBbLÎe36¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„a Ì‡ :˜c·Ï ¿∆≈ƒ¿…ƒ»«¿≈«¿»»»»
Ïh·Ï CÈ¯ˆ - ˙BÚL LL Ì„˜ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa B‡¿«¿»»»»…∆≈»»ƒ¿«≈

e‰‡B¯ BÈ‡Â B˙eL¯a ¯‡LpL ıÓÁ Ïk37¯Ó‡ÈÂ ,38: »»≈∆ƒ¿«ƒ¿¿≈≈¿…«
ÏË· ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ˙È‡¯ ‡lL È˙eL¯a LiL ıÓÁ Ïk"»»≈∆≈ƒ¿ƒ∆…¿ƒƒ¬≈»≈

¯ÙÚk ‡e‰ È¯‰Â39Ï·‡ ."40‰ÚL ˙lÁzÓ ˜„a Ì‡ «¬≈∆»»¬»ƒ»«ƒ¿ƒ«»»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML41BÈ‡ È¯‰L ,Ïh·Ï ƒƒ¿«¿»≈»¿«≈∆¬≈≈

B˙eL¯·42.‰È‰a ¯Ò‡ ¯·kL , ƒ¿∆¿»∆¡««¬»»

לבדיקה 36) סמוך (בלבו שיבטל צריך "הבודק ב: ו, פסחים
רש"י)". עיין 37)מיד, ולשרוף, לבער חייב שרואה מה כי

שני. פרק בתחילת ה"ב:38)לעיל פ"ב פסחים 'ירושלמי'
ואיני  ביתי בתוך לי שיש חמץ כל לומר: צריך אמר, "רב

ה"ב. פ"ב למעלה וראה יבטל", - בו "ראבי"ה 39)יודע
כעפרא, הפקר וליהוי ליבטיל לומר: שיש הלוי, מר"י קיבל
מיימוניות'). ('הגהות הפקר" מטעם הוא ביטול כי

ב.40) ו, "אינו 41)פסחים הגירסא נוסחאות, בכמה
דברים 42)צריך". שני אלעזר: רבי "אמר ב: ו, פסחים
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ברשותו  הן כאילו הכתוב ועשאן אדם, של ברשותו אינן
וחמץ  הרבים, ברשות בור הן: ואלו רש"י) עליהן, (להתחייב

ולמעלה". שעות משש

.Á˙BÚL LMÓe ,LL Ì„˜ Ïh· ‡Ï Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ…ƒ≈…∆≈ƒ≈»
‡ˆÓ ‰ÏÚÓÏeÂÈÏÚ BzÚ„ ‰È‰L ıÓÁ43,BaÏ· ‰È‰Â ¿«¿»»»»≈∆»»«¿»»¿»»¿ƒ

ÏÚ ¯·Ú ‰Ê È¯‰ - B¯Ú· ‡ÏÂ ¯eÚa‰ ˙ÚLa BÁÎLe¿»ƒ¿««ƒ¿…ƒ¬¬≈∆»««
‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï'44.Ïh· ‡ÏÂ ¯Ú· ‡Ï È¯‰L ,' …≈»∆¿…ƒ»≈∆¬≈…ƒ≈¿…ƒ≈

BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏÎ BÏ ÏÈÚBÓ ‰zÚ Ïeha‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ«»ƒ¿¿ƒ∆≈
B·iÁÏ ,B˙eL¯· ‡e‰ el‡k e‰NÚ ·e˙k‰Â ,B˙eL¯·ƒ¿¿«»»»¿ƒƒ¿¿«¿

‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ45ÏÎa B¯Ú·Ï ·iÁÂ ,' ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈¿«»¿«¬¿»
ÂÈÏÚ ‰ÙBk - ·BËŒÌBÈa B‡ˆÓ Ì‡Â .ep‡ˆÓiL ˙Ú≈∆ƒ¿»∆¿ƒ¿»¿∆»»

ÈÏk46B¯Ú·Óe ·¯ÚÏ „Ú47- ‡e‰ Lc˜‰ ÏL Ì‡Â . ¿ƒ«»∆∆¿«¬¿ƒ∆∆¿≈
epnÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ,ÈÏk ÂÈÏÚ ˙BtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡48. ≈»ƒƒ¿»»∆ƒ∆«…¿ƒƒ∆

כמבואר 43) עליו, עובר אינו ממנו, יודע אינו אם אבל
ואי. ד"ה שם וב'תוספות' כא. 'ירושלמי'44)בפסחים

יראה  בבל עובר ולמעלה שעות משש כי ה"ד. פ"ה פסחים
באכילה  אסור זמנו לפני חמץ כי דסובר למאן ימצא, ובל
מפרש  משנה' ה'מגיד אבל פענח'). ('צפנת התורה מן
ולא  הרגל, בתוך יראה בל על שעובר הרמב"ם שכוונת

שעו  משש פסח רבינו בערב מדברי נראה וכן הערב. עד ת
עיי"ש. חמץ, הלכות שבפתיחת המצוות' ב'מנין

ב.45) ו, וישכח 46)פסחים יראהו שלא כדי א. ו, פסחים
ממנו. לאכול ויבוא פסח אסור 47)שהיום ביוםֿטוב אבל

נפש, אוכל לצורך שהותרה "מתוך שאמרו: ואף לבערו.
- פ"א) ריש יוםֿטוב בהל' (עיין לצורך"? שלא גם הותרה
מוקצה  הוא הרי ובהנאה, באכילה אסור שהוא כיון חמץ
(כסףֿ ביוםֿטוב לשרפו אפשר אי לכן לטלטלו, ואסור
שכתב  למה סמוך זו הלכה רבינו שהביא ומתוך משנה).
מדובר  כאן שגם נראה ביטל", לא אם "לפיכך בתחילה
(מגידֿ לשרפו לו התירו לא ואףֿעלֿפיֿכן ביטל, כשלא

שם).48)משנה). (גמרא, קדושתו מחמת

.ËÈÓ49B˙ÈaÓ ‡ˆiL50˙BNÚÏ ¯eÚa‰ ˙ÚL Ì„˜ ƒ∆»»ƒ≈…∆¿««ƒ«¬
‰ÂˆÓ51˙ceÚÒ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï B‡ , ƒ¿»∆¡…¿»∆ƒ¿»¿¿«

ÔÈÒe¯‡52.B˙Èa CB˙a ıÓÁ BÏ LiL ¯kÊÂ ,ÔÈ‡eNÂ ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«∆≈»≈¿≈
¯ÊÁÈ - B˙ÂˆÓÏ ¯ÊÁÏÂ ¯Ú·Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‡53Ì‡Â ; ƒ»«¬…¿«≈¿«¬…¿ƒ¿»«¬…¿ƒ

Â‡Ï54BaÏa Ïh·È -55ÒÈb‰ „iÓ ÏÈv‰Ï ‡ˆÈ .56ÔÓ , »¿«≈¿ƒ»»¿«ƒƒ«««ƒƒ
¯‰p‰57˙Ïtn‰ ÔÓe ‰˜Ïc‰ ÔÓ ,58BaÏa Ïh·È - «»»ƒ«¿≈»ƒ««…∆¿«≈¿ƒ
Bi„Â59CB˙a ıÓÁ BÏ LiL ¯kÊÂ BÓˆÚ C¯ˆÏ ‡ˆÈ . ¿«»»¿…∆«¿¿ƒ¿«∆∆»≈¿

‰ˆÈak „Ú ?¯ÊBÁ ‡e‰ ‰nk „ÚÂ .„iÓ ¯ÊÁÈ - B˙Èa60. ≈«¬…ƒ»¿««»≈««≈»
‰ˆÈakÓ ˙BÁt ‰È‰61.Bi„Â BaÏa BÏh·Ó - »»»ƒ«≈»¿«¿¿ƒ¿«

א.49) מט, פסחים פסח.50)משנה, במשנה 51)ערב
רבינו  וסובר בנו". את למול או פסחו את "לשחוט כתוב:

אחרת. למצוה "בבית 52)שהואֿהדין כתוב: במשנה
הרמב"ם  מדברי אבל עצמו, בחתן שהמדובר משמע חמיו",
כסעודה  דינה כזאת, בשמחה המשתתף זר לאדם שגם מוכח

מצוה. ביעור 53)של מצות שתיהן, לקיים שאפשר שכיון
היום. מצוותה שזו כיון מצוות, לשאר קודמת חמץ

לעשות 54) ביום זמן לו ישאר לא חמץ, בביעור יעסוק שאם

האחרת. ה"ב.55)המצוה פ"ב למעלה חיל 56)ראה
ורוצחים. אדם.57)שודדים בני ישוב מקום השוטף

בסכנה.58) אדם בני שוכבים ותחתיו מתמוטט, קיר
מהצלת 59) יתבטל שלא כדי חמץ, בביעור יטפל ולא

(כסףֿמשנה). גראם.60)נפשות חשוב 61)60 לא
בביטול. ודיו אוכל,

.ÈÈÓ62ÁÈp‰L63˙ÏbÏ‚Ó ‰qÚ64,‡ˆÈÂ B˙Èa CB˙a ƒ∆ƒƒ«ƒ»¿À¿∆∆¿≈¿»»
Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‡e‰Â ,‡ˆiL ¯Á‡ ¯kÊÂ65‡¯È ‰È‰Â , ¿ƒ¿«««∆»»¿≈ƒ¿≈«¿»»»≈

BaÏa BÏh·Ó ‰Ê È¯‰ - ‡B·iL Ì„˜ ıÈÓÁz ‡nL66 ∆»«¿ƒ…∆∆»¬≈∆¿«¿¿ƒ
Ïeha‰ ÔÈ‡ - ‰ˆÈÓÁ‰ Ì‡ Ï·‡ .ıÈÓÁzL Ì„…̃∆∆«¬ƒ¬»ƒ∆¡ƒ»≈«ƒ

ÌeÏk ÏÈÚBÓ67‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÏÚ ¯·Ú ¯·k ‡l‡ , ƒ¿∆»¿»»««…≈»∆¿…
‡ˆnÈ68B˙È·Ï ¯ÊÁiLk „iÓ ¯Ú·Ï ·iÁÂ ,'69. ƒ»≈¿«»¿»≈ƒ»¿∆«¬…¿≈

א.62) ז, במים.64)בחולֿהמועד.63)פסחים נילושה
ולאפותה 65) ולילך לקום יכול אינו רבו, כבוד אימת ומפני

בתוך 66)(רש"י). ילמד אדם כל 'הרוקח', כתב "מכאן
בו  שלשין הכלי מן שיפול כל הבצק, כשלשין לומר ביתו
מיימוניות'). ('הגהות והפקר" בטל יהא - הארץ על

ברשותו 67) אינו שהחמץ מדובר, הענין בחולֿהמועד שהרי
פסח 68)לבטלו. בערב אבל עובר, בפסח חמץ שהמשהה

(למעלה  ימצא" ובל יראה "בל על עובר אינו - חצות אחר
ביוםֿטוב 69)ה"ח). אבל לשרפו, מותר שבחולֿהמועד

ה"ח). (למעלה ביטלו לא אם אפילו אסור

.‡È„ˆÈk70BÙ¯BN ?ıÓÁ ¯eÚa71¯¯BÙ B‡ ,72‰¯BÊÂ ≈«ƒ»≈¿≈¿∆
ÌiÏ B˜¯BÊ B‡ ,Áe¯Ï73Ì‡Â .74‰L˜ ıÓÁ‰ ‰È‰75 »«¿«»¿ƒ»»∆»≈»∆

‰Ê È¯‰ - ‰¯‰Óa BÎzÁÓ Ìi‰ ÔÈ‡ÂCkŒ¯Á‡Â B¯¯ÙÓ ¿≈«»¿«¿ƒ¿≈»¬≈∆¿»¿¿««»
ıÓÁ .ÌiÏ B˜¯BÊ76˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL77‡ˆÓÂ , ¿«»»≈∆»¿»»»«…∆¿ƒ¿»

ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÙÚ ÂÈÏÚ78‡e‰ È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ »»»»¿»¿»ƒ≈¬≈
BaÏa Ïh·Ï CÈ¯ˆÂ ;¯Ú·Ók79‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ ƒ¿…»¿»ƒ¿«≈¿ƒƒ¬«ƒ…ƒ¿¿»

B˙ .˙ÈML ‰ÚL80- ˙ÈML ‰ÚL Ì„˜ Ì"ekÚÏ »»ƒƒ¿»¿«…∆»»ƒƒ
Ì‡Â .¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡81- ˙ÈML ‰ÚL Ì„˜ BÙ¯N ≈»ƒ¿«≈¿ƒ¿»…∆»»ƒƒ

.ÁÒt‰ CB˙a BlL ÔÈÓÁta ˙B‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»≈»«∆»ƒ∆¿«»«
Ï·‡82ÏÈ‡B‰ - ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML ‰ÚMÓ BÙ¯N Ì‡ ¬»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¿«¿»ƒ

,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz Ba ˜ÈqÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰Â¿»«¬»»¬≈∆…«ƒ«¿ƒ«ƒ
Ì‡Â .ÏM·È ‡ÏÂ B· ‰Ù‡È ‡ÏÂ83- ‰Ù‡ B‡ ÏMa ¿……∆¿…¿«≈¿ƒƒ≈»»

ÔÎÂ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ B˙B‡Â ˙t‰ d˙B‡»««¿««¿ƒ»«¬»»¿≈
‰È‰a ÔÈ¯eÒ‡ BlL ÔÈÓÁt‰84¯Á‡ BÙ¯BNÂ ÏÈ‡B‰ , «∆»ƒ∆¬ƒ«¬»»ƒ¿¿««

.‰È‰a ¯Ò‡pL∆∆¡««¬»»

א.70) כא, פסחים (שו"ע 71)משנה, פחמים שנעשה עד
תמה). סי' מי 72)הרב ימצאנו שלא דקים לפירורים

(פסחים  יהודה רבי על החולקים וכחכמים ממנו, שיהנה
לנהר.73)כא.). א.74)או כח, יבש 75)פסחים לחם

יבשות. חיטים ב.76)או לא, פסחים של 77)משנה, גל
ס"מ.78)אבנים. 10 הוא טפח הגל 79)כל יפקח שמא

(רש"י). לפניו החמץ ונמצא במועד, משם) האבנים (יסירו
א.80) כא, פסחים ב.81)משנה, כא, פסחים
א.82) כא, פסחים ב.83)משנה, כו, כדין 84)פסחים

לג:). (תמורה אסור שאפרם הנקברים, כל
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שלו אם בקיומו, עובר אדם חמץ זה אי על בו נתבאר

בו  נתבאר וכן אחרים. ברשות או ברשותו, ואם אחרים. של
ממ  שמותר ומה חמץ, תערובת בקיום נו.האיסור

.‡·e˙k2Ì‡ ÏBÎÈ ."ıÓÁ EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :‰¯Bza »«»…≈»∆¿»≈»ƒ
B˙B‡ ÔÓË3Ì"ekÚ „Èa B˙B‡ „È˜Ù‰ B‡4‰È‰È ‡Ï , »«ƒ¿ƒ¿««…ƒ¿∆

- "ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡N" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯·BÚ≈«¿«¿……ƒ»≈¿»≈∆
B„È˜Ù‰ elÙ‡5BÈÓË‰ B‡6¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ÏBÎÈ . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿∆≈

B˙È·a ıÓÁ‰ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡7˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ , ∆»ƒ≈»»∆»≈¿≈¬»ƒ»»»
?¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa B‡ ‰„Na ,B˙ÈaÓ8 ƒ≈«»∆¿ƒ«∆∆…ƒ¿∆≈
ÏBÎÈ .E˙eL¯ ÏÎa - "EÏ·b ÏÎa" :¯ÓBÏ „eÓÏz9 «¿«¿»¿À∆¿»¿∆»

Ì"ekÚ ÏL ıÓÁ B˙eL¯Ó ¯Ú·Ï ·iÁ ‡‰È10ÏL B‡ ¿≈«»¿«≈≈¿»≈∆«∆
È‡ ElL - "EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Lc˜‰∆¿≈«¿«…≈»∆¿∆¿ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰‡B¯ ‰z‡ Ï·‡ ,‰‡B¯ ‰z‡11ÏL B‡ «»∆¬»«»∆∆¬≈ƒ∆
d·b12. »…«

יט):2) יב, (שמות דרשב"י במכילתא רבינו דברי מקור
או  טמון היה אם יכול לך", יראה "ולא שנאמר: "מכלל
שאור  תלמודֿלומר: חייב? יהא לא - אחרת בעיר מופקד

גוי  ביד היינו כאן, שאמרו שמופקד וברור ימצא". אבל לא .
רבינו. לדברי מתאים אינו אחרת" "בעיר שם שכתוב מה
המכילתא. בדברי אחרת נוסחא לרבינו לו היתה ואולי

"לא3) בכלל (כסףֿמשנה).È¯‡‰שאינו רואהו אינו שהרי ,"
יראה4) "לא בכלל שאינו לומר מקום אינו ÍÏשיש שהרי ,"

(כסףֿמשנה). בבתיכם",5)בידך "ימצא בכלל שהוא
והוא  לו שאול הגוי, ביד חמצו בו שמניח המקום שהרי
פרשת  המכילתא כדברי שלא וזהו (כסףֿמשנה). בביתו
ברשותך, גבולך אף ברשותכם, בתיכם "מה י) (פרשה שמות
שיכול  אףֿעלֿפי נכרי ברשות שהוא ישראל של חמצו יצא
דרשב"י  המכילתא כדברי אלא ברשותו", אינו אבל לבערו,

מגידֿמשנה). (ועיין לו 6)הנ"ל יש שהרי ב. ה, פסחים
" בכלל והוא אותו, למצוא ÓÈˆ‡האפשרות ‡Ï."(7 שהרי

בבתיכם". ימצא "לא גוי"8)כתוב ביד אותו ו"הפקיד
(לחםֿ לביתו וקרוב שכנו כשהגוי הוא בסמוך, שלמעלה

ב.9)משנה). ה, אחריות.10)פסחים עליו קיבל שלא
הקדש.12)גוים.11)

.·BÁÈp‰ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆∆»≈∆ƒ¿»≈ƒƒƒ
elÙ‡Â ÔeÓË elÙ‡ ,B˙eL¯·13elÙ‡Â ˙¯Á‡ ¯ÈÚa ƒ¿¬ƒ»«¬ƒ¿ƒ«∆∆«¬ƒ

'‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ì"ekÚ „Èa „˜ÙÓÀ¿»¿««¬≈∆≈ƒ…≈»∆
‰È‰L Ì"ekÚ ÏL B‡ Lc˜‰ ÏL ıÓÁ .'‡ˆnÈ ‡Ï'Â¿…ƒ»≈»≈∆∆¿≈∆«∆»»
,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,˙Èaa BnÚ ‰È‰ elÙ‡ - Ï‡¯NÈ Ïˆ‡≈∆ƒ¿»≈¬ƒ»»ƒ««ƒ¬≈∆À»
„iL ·LBz ¯b ÏL ‰È‰ elÙ‡Â .BlL BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆«¬ƒ»»∆≈»∆«
‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ˙ËÏBL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆»»≈ƒ¿ƒ

Òta B˙eL¯Ó ıÓÁ‰Á14‰vÁÓ ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ . ∆»≈≈¿«»«¬»»ƒ«¬¿ƒ»
Ì"ekÚ ÏL BˆÓÁ ÈÙa ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚15, ¿»¬»»¿»ƒƒ¿≈¬≈∆«

epnÓ ˜tzÒ‰Ï ‡B·È ‡nL16BÈ‡ ,Lc˜‰ ÏL Ï·‡ ; ∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬»∆∆¿≈≈
‡lL È„k Lc˜‰‰ ÔÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ÈtÓ ,CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆«…¿ƒƒ«∆¿≈¿≈∆…

‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡B·È17. »ƒ≈¿ƒ»

ב.13) ה, של 14)פסחים החמץ אין סוף שסוף לפי
א.15)הישראל. ו, מספיק 16)פסחים לא וכאן ליהנות.

(למעלה  ביוםֿטוב בביתו חמץ מוצא כדין כלי, עליו לכפות
שאז  יוםֿטוב מוצאי עד קצר, זמן הוא ששם לפי ה"ח) פ"ג
חוששים  - הפסח ימי כל בביתו שהחמץ כאן אבל ישרפנו,
ויבואו  החמץ ויתגלה צורך לאיזה הכלי ינטל שמא אנו

(כסףֿמשנה). הנהגה 17)לאכלו כל כדין מעילה קרבן
ההקדש. מן בשוגג

.‚Ì"ekÚ18Ïa˜ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L «∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒƒ≈
BÏ ÌlLÈ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L ,˙eÈ¯Á‡ Ï‡¯NÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈«¬»∆ƒ»«ƒ¿«¿«≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓ„19ÂÈÏÚ Ïa˜Â ÏÈ‡B‰ , »»¬≈∆«»¿«¬ƒ¿ƒ≈»»
BlLk ‰NÚ - ˙eÈ¯Á‡20˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¬»«¬»¿∆¿ƒ…ƒ≈»»«¬»
BÏˆ‡ BÓi˜Ï ¯zÓ -21¯Á‡ epnÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓe , À»¿«¿∆¿À»∆¡…ƒ∆««

.‡e‰ Ì"ekÚ‰ ˙eL¯aL ,ÁÒt‰«∆«∆ƒ¿»«

ה:).18) (עירו 19)(פסחים מחוזא לבני רבא להו "אמר
המלך, (צבא חילא דבני (חמץ) חמירא בעירו רבא): של
דאילו  כיון מבתייכו, העיירות) על מזונותיהן טורח ומטילין
ובעיתו  קאי ברשותייכו (נאבד), מיתביד ואילו (נגנב) מגניב
הוא) (כשלכם דמי" כדילכון לשלם), (תצטרכו לשלומי

ה:). ממנו 20)(פסחים לאכול אסור ביערו, לא ואם
פ"ב). פסחים לו 21)('ירושלמי' ועושה א: ו, פסחים

זו. שלפני בהלכה כמבואר טפחים, עשרה גבוהה מחיצה

.„Òp‡ Ì"ekÚ22Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L ««»∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒ
,BÓlLÏ B·iÁÓ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L Ï‡¯Ni‰ Ú„BÈ≈««ƒ¿»≈∆ƒ»«ƒ¿«¿«¿¿«¿
Ïa˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌlLÏ BÒB‡Â e‰ÙBÎÂ¿≈¿¿¿«≈««ƒ∆…ƒ≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˙eÈ¯Á‡23el‡k ·LÁ È¯‰L ; «¬»¬≈∆«»¿«¬∆¬≈∆¿»¿ƒ
.B˙eÈ¯Á‡a Òp‡‰ B·iÁnL ÈtÓ ,BlL ‡e‰∆ƒ¿≈∆¿«¿»«»¿«¬»

ותקיף.22) קשה חמירא 23)אדם "בעירו ב: ה, פסחים
ר"ח: ופירש זו), שלפני בהלכה לעיל (מובא חילא" דבני
ישראל  בבתי שלהם החמץ את מפקידים היו החיילות "בני
אלא  משגיחים אין באונס, הלחם אותו אבד אם ואפילו כו'
המלכות, חוק בזה היה שלא רבינו וסובר אותם". עונשים
ב'אוצר  וראה עליו. ועובר הישראל כשל זה הרי ואעפ"כ

ובראב"ד. יא סי' תשובות הגאונים'

.‰Ï‡¯NÈ24ÔÈ‰¯‰L25Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ BˆÓÁ26Ì‡ : ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆»«ƒ
ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ ˙BÚÓ EÏ È˙‡·‰ ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡»«ƒ…≈≈ƒ¿»ƒ»¿«
˙eL¯a ‰Ê È¯‰ - ÂLÎÚÓ ‰Ê ıÓÁ ‰˜ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈»≈∆≈«¿»¬≈∆ƒ¿

Ì"ekÚ‰27ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ¯zÓ ıÓÁ‰ B˙B‡Â ,28; »«¿∆»≈À»¿«««»«
Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ BÏ Ú·wL ÔÓÊ B˙B‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿«∆»«…∆«»«¿ƒ
el‡k ıÓÁ‰ B˙B‡ ‡ˆÓ - ÂLÎÚÓ ‰˜ BÏ ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿≈≈«¿»ƒ¿»∆»≈¿ƒ

Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ ÔB„wt ‡e‰29¯eÒ‡Â ,30¯Á‡Ï ‰È‰a ƒ»≈∆»«¿»«¬»»¿««
.ÁÒt‰«»«

לא:).24) (שם בגמרא שאמרו מה לפי ב. ל, פסחים משנה,
('ערוך').25) משכון = בערבית רהן לפני 26)שמשכן.

שלו.27)פסח. הוא הרי בתוספתא 28)כלומר, הוא כן
חמצו, על ישראל את שהלוה "נכרי ה"ה): פ"ב (פסחים

באתי לא אם לו אחר ‰Ì„Â˜ÁÒÙואמר לך, מכור הוא הרי
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שלו אם בקיומו, עובר אדם חמץ זה אי על בו נתבאר

בו  נתבאר וכן אחרים. ברשות או ברשותו, ואם אחרים. של
ממ  שמותר ומה חמץ, תערובת בקיום נו.האיסור

.‡·e˙k2Ì‡ ÏBÎÈ ."ıÓÁ EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :‰¯Bza »«»…≈»∆¿»≈»ƒ
B˙B‡ ÔÓË3Ì"ekÚ „Èa B˙B‡ „È˜Ù‰ B‡4‰È‰È ‡Ï , »«ƒ¿ƒ¿««…ƒ¿∆

- "ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡N" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯·BÚ≈«¿«¿……ƒ»≈¿»≈∆
B„È˜Ù‰ elÙ‡5BÈÓË‰ B‡6¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ÏBÎÈ . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿∆≈

B˙È·a ıÓÁ‰ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡7˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ , ∆»ƒ≈»»∆»≈¿≈¬»ƒ»»»
?¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa B‡ ‰„Na ,B˙ÈaÓ8 ƒ≈«»∆¿ƒ«∆∆…ƒ¿∆≈
ÏBÎÈ .E˙eL¯ ÏÎa - "EÏ·b ÏÎa" :¯ÓBÏ „eÓÏz9 «¿«¿»¿À∆¿»¿∆»

Ì"ekÚ ÏL ıÓÁ B˙eL¯Ó ¯Ú·Ï ·iÁ ‡‰È10ÏL B‡ ¿≈«»¿«≈≈¿»≈∆«∆
È‡ ElL - "EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Lc˜‰∆¿≈«¿«…≈»∆¿∆¿ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰‡B¯ ‰z‡ Ï·‡ ,‰‡B¯ ‰z‡11ÏL B‡ «»∆¬»«»∆∆¬≈ƒ∆
d·b12. »…«

יט):2) יב, (שמות דרשב"י במכילתא רבינו דברי מקור
או  טמון היה אם יכול לך", יראה "ולא שנאמר: "מכלל
שאור  תלמודֿלומר: חייב? יהא לא - אחרת בעיר מופקד

גוי  ביד היינו כאן, שאמרו שמופקד וברור ימצא". אבל לא .
רבינו. לדברי מתאים אינו אחרת" "בעיר שם שכתוב מה
המכילתא. בדברי אחרת נוסחא לרבינו לו היתה ואולי

"לא3) בכלל (כסףֿמשנה).È¯‡‰שאינו רואהו אינו שהרי ,"
יראה4) "לא בכלל שאינו לומר מקום אינו ÍÏשיש שהרי ,"

(כסףֿמשנה). בבתיכם",5)בידך "ימצא בכלל שהוא
והוא  לו שאול הגוי, ביד חמצו בו שמניח המקום שהרי
פרשת  המכילתא כדברי שלא וזהו (כסףֿמשנה). בביתו
ברשותך, גבולך אף ברשותכם, בתיכם "מה י) (פרשה שמות
שיכול  אףֿעלֿפי נכרי ברשות שהוא ישראל של חמצו יצא
דרשב"י  המכילתא כדברי אלא ברשותו", אינו אבל לבערו,

מגידֿמשנה). (ועיין לו 6)הנ"ל יש שהרי ב. ה, פסחים
" בכלל והוא אותו, למצוא ÓÈˆ‡האפשרות ‡Ï."(7 שהרי

בבתיכם". ימצא "לא גוי"8)כתוב ביד אותו ו"הפקיד
(לחםֿ לביתו וקרוב שכנו כשהגוי הוא בסמוך, שלמעלה

ב.9)משנה). ה, אחריות.10)פסחים עליו קיבל שלא
הקדש.12)גוים.11)

.·BÁÈp‰ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆∆»≈∆ƒ¿»≈ƒƒƒ
elÙ‡Â ÔeÓË elÙ‡ ,B˙eL¯·13elÙ‡Â ˙¯Á‡ ¯ÈÚa ƒ¿¬ƒ»«¬ƒ¿ƒ«∆∆«¬ƒ

'‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ì"ekÚ „Èa „˜ÙÓÀ¿»¿««¬≈∆≈ƒ…≈»∆
‰È‰L Ì"ekÚ ÏL B‡ Lc˜‰ ÏL ıÓÁ .'‡ˆnÈ ‡Ï'Â¿…ƒ»≈»≈∆∆¿≈∆«∆»»
,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,˙Èaa BnÚ ‰È‰ elÙ‡ - Ï‡¯NÈ Ïˆ‡≈∆ƒ¿»≈¬ƒ»»ƒ««ƒ¬≈∆À»
„iL ·LBz ¯b ÏL ‰È‰ elÙ‡Â .BlL BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆«¬ƒ»»∆≈»∆«
‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ˙ËÏBL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆»»≈ƒ¿ƒ

Òta B˙eL¯Ó ıÓÁ‰Á14‰vÁÓ ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ . ∆»≈≈¿«»«¬»»ƒ«¬¿ƒ»
Ì"ekÚ ÏL BˆÓÁ ÈÙa ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚15, ¿»¬»»¿»ƒƒ¿≈¬≈∆«

epnÓ ˜tzÒ‰Ï ‡B·È ‡nL16BÈ‡ ,Lc˜‰ ÏL Ï·‡ ; ∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬»∆∆¿≈≈
‡lL È„k Lc˜‰‰ ÔÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ÈtÓ ,CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆«…¿ƒƒ«∆¿≈¿≈∆…

‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡B·È17. »ƒ≈¿ƒ»

ב.13) ה, של 14)פסחים החמץ אין סוף שסוף לפי
א.15)הישראל. ו, מספיק 16)פסחים לא וכאן ליהנות.

(למעלה  ביוםֿטוב בביתו חמץ מוצא כדין כלי, עליו לכפות
שאז  יוםֿטוב מוצאי עד קצר, זמן הוא ששם לפי ה"ח) פ"ג
חוששים  - הפסח ימי כל בביתו שהחמץ כאן אבל ישרפנו,
ויבואו  החמץ ויתגלה צורך לאיזה הכלי ינטל שמא אנו

(כסףֿמשנה). הנהגה 17)לאכלו כל כדין מעילה קרבן
ההקדש. מן בשוגג

.‚Ì"ekÚ18Ïa˜ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L «∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒƒ≈
BÏ ÌlLÈ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L ,˙eÈ¯Á‡ Ï‡¯NÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈«¬»∆ƒ»«ƒ¿«¿«≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓ„19ÂÈÏÚ Ïa˜Â ÏÈ‡B‰ , »»¬≈∆«»¿«¬ƒ¿ƒ≈»»
BlLk ‰NÚ - ˙eÈ¯Á‡20˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¬»«¬»¿∆¿ƒ…ƒ≈»»«¬»
BÏˆ‡ BÓi˜Ï ¯zÓ -21¯Á‡ epnÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓe , À»¿«¿∆¿À»∆¡…ƒ∆««

.‡e‰ Ì"ekÚ‰ ˙eL¯aL ,ÁÒt‰«∆«∆ƒ¿»«

ה:).18) (עירו 19)(פסחים מחוזא לבני רבא להו "אמר
המלך, (צבא חילא דבני (חמץ) חמירא בעירו רבא): של
דאילו  כיון מבתייכו, העיירות) על מזונותיהן טורח ומטילין
ובעיתו  קאי ברשותייכו (נאבד), מיתביד ואילו (נגנב) מגניב
הוא) (כשלכם דמי" כדילכון לשלם), (תצטרכו לשלומי

ה:). ממנו 20)(פסחים לאכול אסור ביערו, לא ואם
פ"ב). פסחים לו 21)('ירושלמי' ועושה א: ו, פסחים

זו. שלפני בהלכה כמבואר טפחים, עשרה גבוהה מחיצה

.„Òp‡ Ì"ekÚ22Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L ««»∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒ
,BÓlLÏ B·iÁÓ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L Ï‡¯Ni‰ Ú„BÈ≈««ƒ¿»≈∆ƒ»«ƒ¿«¿«¿¿«¿
Ïa˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌlLÏ BÒB‡Â e‰ÙBÎÂ¿≈¿¿¿«≈««ƒ∆…ƒ≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˙eÈ¯Á‡23el‡k ·LÁ È¯‰L ; «¬»¬≈∆«»¿«¬∆¬≈∆¿»¿ƒ
.B˙eÈ¯Á‡a Òp‡‰ B·iÁnL ÈtÓ ,BlL ‡e‰∆ƒ¿≈∆¿«¿»«»¿«¬»

ותקיף.22) קשה חמירא 23)אדם "בעירו ב: ה, פסחים
ר"ח: ופירש זו), שלפני בהלכה לעיל (מובא חילא" דבני
ישראל  בבתי שלהם החמץ את מפקידים היו החיילות "בני
אלא  משגיחים אין באונס, הלחם אותו אבד אם ואפילו כו'
המלכות, חוק בזה היה שלא רבינו וסובר אותם". עונשים
ב'אוצר  וראה עליו. ועובר הישראל כשל זה הרי ואעפ"כ

ובראב"ד. יא סי' תשובות הגאונים'

.‰Ï‡¯NÈ24ÔÈ‰¯‰L25Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ BˆÓÁ26Ì‡ : ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆»«ƒ
ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ ˙BÚÓ EÏ È˙‡·‰ ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡»«ƒ…≈≈ƒ¿»ƒ»¿«
˙eL¯a ‰Ê È¯‰ - ÂLÎÚÓ ‰Ê ıÓÁ ‰˜ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈»≈∆≈«¿»¬≈∆ƒ¿

Ì"ekÚ‰27ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ¯zÓ ıÓÁ‰ B˙B‡Â ,28; »«¿∆»≈À»¿«««»«
Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ BÏ Ú·wL ÔÓÊ B˙B‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿«∆»«…∆«»«¿ƒ
el‡k ıÓÁ‰ B˙B‡ ‡ˆÓ - ÂLÎÚÓ ‰˜ BÏ ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿≈≈«¿»ƒ¿»∆»≈¿ƒ

Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ ÔB„wt ‡e‰29¯eÒ‡Â ,30¯Á‡Ï ‰È‰a ƒ»≈∆»«¿»«¬»»¿««
.ÁÒt‰«»«

לא:).24) (שם בגמרא שאמרו מה לפי ב. ל, פסחים משנה,
('ערוך').25) משכון = בערבית רהן לפני 26)שמשכן.

שלו.27)פסח. הוא הרי בתוספתא 28)כלומר, הוא כן
חמצו, על ישראל את שהלוה "נכרי ה"ה): פ"ב (פסחים

באתי לא אם לו אחר ‰Ì„Â˜ÁÒÙואמר לך, מכור הוא הרי
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לא  שאם בהנאה". לומר צריך ואין באכילה, מותר הפסח
הישראל  יכול הפסח שבתוך כיון הפסח, לפני הזמן קבע
ברשותו. הוא הרי - המשכון ולפדות החוב לשלם

ברשותו 29) הוא משכון, המקבל שישראל שאףֿעלֿפי
ה"א) שכירות מהל' (פ"י ואבידה גניבה של באחריות וחייב
(פסחים  כלל ברשותו אינו מישראל, משכון המקבל גוי -

ישראל 30)לא:). של שחמץ א, בהלכה לעיל כמבואר
הישראל. עליו עובר נכרי, ביד המופקד

.ÂÏ‡¯NÈ31ıÓÁ ‰È‰Â ,‰ÈÙÒa ÔÈ‡· eÈ‰L Ì"ekÚÂ ƒ¿»≈¿«∆»»ƒƒ¿ƒ»¿»»»≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL ‰ÚÈb‰Â Ï‡¯NÈ „Èa32B¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«ƒ¿»≈¿ƒƒ»»»¬ƒƒ¬≈∆¿

epnÓ BÁ˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,‰zÓa BÏ B˙B B‡ Ì"ekÚÏ»«¿¿«»»¿≈¿¿ƒ∆
‰¯eÓ‚ ‰zÓ BÏ epziL „·Ï·e ;ÁÒt‰ ¯Á‡33. «««»«ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»¿»

ה"ו.31) פ"ב פסחים י"ד 32)תוספתא "של נוסף: בכת"י
על 33)בניסן". במתנה לו נותנו אם כי תנאי, שום ללא

בטלה  והמתנה התנאי, את יקיים שלא לחשוש יש תנאי, ידי
ימצא". ובל יראה "בל על ועובר למפרע,

.Ê¯ÓB‡34Ì"ekÚÏ Ï‡¯NÈ35Á˜BÏ ‰z‡L „Ú :36 ≈ƒ¿»≈¿««»«»≈«
ÌÈ˙‡Óa Á˜Â ‡Ba ,‰Óa37Á˜BÏ ‰z‡L „Ú ; ¿»∆¿«¿»»ƒ«»«»≈«

Áw‡Â C¯Ëˆ‡ ‡nL ,Ï‡¯NiÓ Á˜Â ‡Ba ,Ì"ekÚÓ≈«¿«ƒƒ¿»≈∆»∆¿»≈¿∆«
ÁÒt‰ ¯Á‡ EnÓ38¯kÓÈ ‡Ï Ï·‡ .39ÏÚ BÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ƒ¿«««»«¬»…ƒ¿…¿…ƒ∆«

È‡z40'‰‡¯È Ïa' ÏÚ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â . ¿«¿ƒ»»≈¬≈∆≈««≈»∆
.'‡ˆnÈ Ï·'e«ƒ»≈

ה"ו.34) פ"ב פסחים שעה 35)תוספתא לפני פסח בערב
לעצמך.36)חמישית. חמץ חמץ 37)קונה שיקנה

במנה, רק לעצמו לקנות רוצה שאינו אףֿעלֿפי הרבה,
על  לו ויתן הפסח לאחר העודף את ממנו שיקנה לו ומרמז

רווח. שיקנה 38)זה בוודאות לו מבטיח הוא שאין באופן
- הערמה קצת כאן שיש ואף זה. על לו מרמז רק ממנו,
אלא  אסור אינו הפסח עליו שעבר שחמץ כיון מותר,
(שבת  מותרת בדרבנן והערמה ה"ד), בפ"א (ראה מדרבנן

פסח.39)קיט:). תעשה 40)לפני "אם לנכרי: שאומר
לך  נתון החמץ - הפסח לאחר או הפסח בתוך פלוני דבר
אין  עדיין - התנאי נתקיים שלא זמן שכל לך", מכור או

נתון. או מכור החמץ

.Á˙·¯Úz41ıÓÁ42Ïa' ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ - «¬…∆»≈¿ƒ»∆»ƒ«
ÒÈ¯en‰ ÔB‚k ;'‡ˆnÈ Ï·'e '‰‡¯È43Á˙eÎÂ ,44,ÈÏ·a‰ ≈»∆«ƒ»≈¿«¿»¿»««¿ƒ

‡ˆBik ÏÎÂ ,ÁÓw‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈNBÚL ,È„n‰ ¯ÎLÂ¿≈»«»ƒ∆ƒƒ«∆«¿»«≈
Ï·‡ .ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈ¯·cÓ el‡·45˙·¯Úz Ba LiL ¯·c »≈ƒ¿»ƒ«∆¡»ƒ¬»»»∆∆«¬…∆

‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡Â ıÓÁ46BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »≈¿≈»«¬ƒ»¬≈∆À»¿«¿
.ÁÒta«»«

הבבלי 41) כותח בפסח, עוברין "אלו א: מב, פסחים משנה,
יראה  בל על "עוברין המשניות בפירוש רבינו ופירש כו'"

פירש"י. וכן ימצא" שאין 42)ובל אף חמץ, בו שנתערב
אכילתו, על לוקה ואין פרס, אכילת בכדי חמץ כזית בו
ובל  יראה ב"בל עליו עובר זאת בכל ה"ו, בפ"א כמבואר
(מגידֿמשנה  בתערובת חמץ כזית יש סוף סוף שהרי ימצא"

הכהן). משה ר' בשם כבושים 43)וכסףֿמשנה דגים ציר

קמח. לתוכו ושמים ולחם.44)במלח, חמוץ מחלב עשוי
ב.45) מה, נוקשה".46)פסחים "חמץ חז"ל בפי נקרא

.Ë˙·¯Ú ?„ˆÈk47ÔÈ„·Ú‰48ÁÓ˜ ÔÎB˙Ï Ô˙pL ≈«¬≈«»«¿»ƒ∆»«¿»∆«
È¯‰ ,¯eÚa‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL B˙ elÙ‡ - ˙B¯BÚÂ¿¬ƒ¿»»»««…∆«ƒ¬≈

BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê49Ô˙Â ,˙B¯BÚ‰ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â . ∆À»¿«¿¿ƒ…»«»¿»«
ÁÓw‰50¯zÓ - ¯eÚa‰ ˙ÚLÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì„˜ «∆«…∆¿»»ƒƒ¿««ƒÀ»

- ÌÈÓÈ ‰LÏL CBz ;LÈ‡·‰Â „ÒÙ È¯‰L ,BÓi˜Ï¿«¿∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ
¯Ú·Ï ·iÁ51. «»¿«≈

ב.47) מה, קמח 48)פסחים שם ונותנים עורות. מעבדי
מיד 49)(רש"י). הקמח מסריח העורות, שעלֿידי

הוא 51)לבד.50)ומתקלקל. לאכילה ראוי שעדיין
אף  אחת, שעה בביעור שנתחייב וכיון הפסח, זמן כשמגיע

לבער. חייב - הפסח בימי אחרֿכך שנתקלקל

.È¯BÏÈw‰ ÔÎÂ52‰iË¯‰Â53˙ÈÏtÒ‡‰Â54 ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿¿»ƒ
˜"‡È¯z‰Â55,ÁÒta ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ıÓÁ ÔÎB˙Ï Ô˙pL ¿«ƒ¿»∆»«¿»»≈À»¿«¿»«∆«

ıÓÁ‰ ˙¯eˆ ‰„ÒÙ È¯‰L56. ∆¬≈ƒ¿¿»«∆»≈

לעין.52) משחה והוא ה"ב, פ"ג פסחים תוספתא
לרככה.53) מכה על ששמים סממנים משוחה תחבושת
תחבושת.55)תחבושת.54) ראויה 56)מין ואינה

לאכילה.

.‡È˙t‰57dÓˆÚ58ÏÎ‡lÓ ‰ÏÒÙÂ ‰LtÚL «««¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ∆¡…
·Ïk‰59‡Ó‚ÏÓe ,60‰Á¯ÒpL61¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ -62. «∆∆¿À¿»∆ƒ¿¿»≈»ƒ¿«≈
ÌÈ„‚a63‰hÁ ·ÏÁa Ô˙B‡ eÒakL64˙B¯È ÔÎÂ , ¿»ƒ∆ƒ¿»«¬≈ƒ»¿≈¿»

ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ‰Ê· ‡ˆBik ÏÎÂ ,ıÓÁa Ô˙B‡ e˜acL∆ƒ¿»¿»≈¿…«≈»∆À»¿«¿»
nÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ,ÁÒta,'‡ˆ «∆«¿≈»∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈

˙„ÓBÚ ıÓÁ‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡L65. ∆≈«∆»≈∆∆

ב.57) מה, שום 58)פסחים בלי בעין, היא שהפת
יתבאר 59)תערובת. לאדם, מלאכול רק נפסלה ואם

שאחריה. והיא 60)בהלכה ה"ב. פ"ג פסחים תוספתא
לועס  שאדם בהם וכיוצא ותאנים מקמח עשויה תחבושת

המכה. על כלב.61)ונותן לאכילת ראויה שאינה עד
נתחמצה 62) בין הבדל אין הפסח, לפני שנסרחה מאחר

אבל  נתחמצה. ולבסוף נסרחה או נסרחה ולבסוף
נסרחה  אלאֿאםֿכן לקיימה מותר אינו בפסח כשנתחמצה
פירוש  לפי ה'ירושלמי' בשם (הראב"ד נתחמצה ולבסוף

ב.63)המגידֿמשנה). מה, והיינו 64)פסחים עמילן. =
לפסח. סמוך (הראב"ד).65)אפילו כלב מאכילת ונפסל

.·È¯·c66ıÓÁ Ba ·¯Ú˙pL67Ì„‡Ï ÏÎ‡Ó BÈ‡Â , »»∆ƒ¿»≈»≈¿≈«¬»¿»»
ÏÏk68Ì„‡ Ïk ÏÎ‡Ó BÈ‡L B‡ ;69˜"‡È¯z‰ ÔB‚k , ¿»∆≈«¬«»»»¿«ƒ¿»

¯eÒ‡ ,BÓi˜Ï ¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B· ‡ˆBiÎÂ¿«≈««ƒ∆À»¿«¿»
BÏÎ‡Ï70ÔÓ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;ÁÒt‰ ¯Á‡ „Ú ¿»¿««««»«¿««ƒ∆≈ƒ

BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ‡l‡ ıÓÁ‰71. ∆»≈∆»»∆¬≈∆»¿»¿

א.66) ל, ה"ה.67)פסחים בפ"א כמבואר בטל, אינו
אלא 68) לאכילה), טוב =) מעליא חמץ בו שנתערב היינו

בתוכו  נתערב אם אבל לאכילה, ראוי אינו הביטול שעלֿידי
תמב). סי' (או"ח מותר - לאכילה ראוי שאינו נוקשה, חמץ
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לחולים.69) מותר.70)רק בהנאה כמבואר 71)אבל
ה"ה. בפ"א לעיל

á"ôùú'ä æåîú â"é éùéìù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושאין 1) מחמיצין שהן המינין החמץ, דיני בו נתבארו

לעשותו, שאסור ומה המחמיצין. והמשקין מחמיצין.
פסח, פת ללוש ראוי וכיצד ממנו. שמותר ומה חמץ, מחשש
שנשתמשו  הכלים, הכשר דיני נתבארו ובסופו בזה. וכיוצא

בזה. וכיוצא חמץ, בהן

.‡ÈÈÓ ˙LÓÁ ‡l‡ ,ÁÒta ıÓÁ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒ»≈«∆«∆»¬≈∆ƒ≈
Ô‚„„·Ïa2‰hÁ‰ Ô‰L ,ÌÈhÁ ÈÈÓ ÈL Ì‰Â , »»ƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈ƒƒ∆≈«ƒ»

‰¯BÚN‰ Ô‰L ,ÌÈ¯BÚN‰ ÈÈÓ ‰LÏLe ,˙Óqk‰Â¿«À∆∆¿»ƒ≈«¿ƒ∆≈«¿»
Ê¯‡ ÔB‚k ,˙BiËw‰ Ï·‡ .ÔBtM‰Â ÏÚeLŒ˙ÏaLÂ¿ƒ…∆»¿«ƒ¬»«ƒ¿ƒ¿…∆
ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈL„ÚÂ ÌÈÏBÙe ÔÁ„Â¿…«ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆≈»∆ƒ
B· ‡ˆBiÎÂ Ê¯‡ ÁÓ˜ LÏ elÙ‡ ‡l‡ ;ıÓÁ»≈∆»¬ƒ»∆«…∆¿«≈

ÔÈÁ˙B¯a3˜ˆa BÓk Át˙pL „Ú ÌÈ„‚·a e‰qÎÂ , ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«¿»≈
‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ıÈÓÁ‰L4ıenÁ ‰Ê ÔÈ‡L , ∆∆¿ƒ¬≈∆À»«¬ƒ»∆≈∆ƒ
.ÔBÁ¯Ò ‡l‡∆»ƒ¿

א').2) עמוד ל"ה דף פסחים את 3)(מסכת שממהרים
רתחו  שאם יפה, המים רתחו שלא ובאופן החימוץ, תהליך
י"ז). והלכה ג' הלכה להלן (ראה כלל מחמיצים אינם יפה

נתערבו 4) שמא חומרא, בזה נוהגים יש אבל הדין. מן
טוחנים  שלפעמים ועוד הקטניות. בתוך הדגן מיני מחמשת
המינים  חמשת בקמח זה קמח להחליף ויבואו לקמח אותם

תנ"ג). סימן (הרמ"א

.·˙LÓÁ5˙B¯Ù ÈÓa ÔLÏ Ì‡ ,el‡ Ô‚„ ÈÈÓ ¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ»»¿≈≈
È„ÈÏ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ - ÌÈÓ ÌeL ‡Ïa „·Ïaƒ¿«¿…«ƒ¿»≈»ƒƒ≈
Át˙pL „Ú ÌBi‰ Ïk ÔÁÈp‰ elÙ‡ ‡l‡ .ıenÁƒ∆»¬ƒƒƒ»»««∆ƒ¿«

‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ - ˜ˆa‰6‡L ,ÔÈˆÈÓÁÓ ˙B¯Ù ÈÓ ÔÈ «»≈À»«¬ƒ»∆≈≈≈«¿ƒƒ
·ÏÁÂ ,ÔÈÈ ÔB‚k :Ô‰ ˙B¯Ù ÈÓe .ÔÈÁÈ¯ÒÓ ‡l‡7 ∆»«¿ƒƒ≈≈≈¿«ƒ¿»»

L·„e8ÏÎÂ ÌÈBn¯ŒÈÓe ÌÈÁet˙ŒÈÓe ˙ÈÊŒÔÓLÂ ¿«¿∆∆«ƒ≈«ƒ≈ƒƒ¿»
,‡e‰Â .ÔÈ˜LÓe ÌÈÓLe ˙BÈÈ ¯‡MÓ Ô‰· ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒ¿
·¯Ú˙ Ì‡Â .ÌÏBÚa ÌÈÓ ÌeL Ô‰a ·¯Ú˙È ‡lL∆…ƒ¿»≈»∆«ƒ»»¿ƒƒ¿»≈

ÔÈˆÈÓÁÓ el‡ È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ÌÈÓ Ô‰a9. »∆«ƒ»∆¬≈≈«¿ƒƒ

אֿב).5) עמודים ל"ה דף פסחים הרמב"ם 6)(מסכת
רוקח  (מעשה כרת" עליו חייבין "אין ידו בכתב תיקן עצמו
וויניציאה  רומא בדפוסי הוא וכן הרמב"ם) בן הר"א בשם
שאין  פי על אף זה ולפי מוגה. בספר הרמ"ך מצא וכן
ולפני  רוקח). (מעשה איסור בו יש כרת עליו חייבים
וכתב  עליו השיג ולפיכך שלפנינו הנוסחא היתה הראב"ד
ואסור  נוקשה חמץ הוא הרי גמור חמץ שאינו שאע"פ

א'). עמוד נ"ד דף במנחות במצות 7)(וראה סימן כשעשה
יבוא  שמא באכילה אסורות כן לא שאם חלב. של שהן
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ט' (פרק בבשר לאכלם

(הגמי"י).8)כ"ב). דבורים דבש ובין תמרים דבש בין

וראה 9) א' עמוד ל"ו דף פסחים (מסכת בברייתא הוא כן
כ'). הלכה להלן

.‚ÌÈÓa ÌÈhÁ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡10‡ÏÂ ,˙BÙÈ¯ ÔB‚k , ≈¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
;¯eÓb ıÓÁ ‰Ê È¯‰ - ÏMa Ì‡Â .˙B·È·Ï ÔB‚k ,ÁÓ∆̃«¿¿ƒ¿ƒƒ≈¬≈∆»≈»

eÚwa˙iL ,‡e‰Â11ÔÈÏB˜ ÔÈ‡ .ÏÈL·za12˜ˆa‰ ˙‡13 ¿∆ƒ¿«¿««¿ƒ≈ƒ∆«»≈
˙t‰ ˙‡ ÔÈÏM·Ó Ï·‡ ;˙·Án‰ ÏÚ ÔÓLa14˙‡Â ¿∆∆«««¬«¬»¿«¿ƒ∆««¿∆

ÈeÏw‰ ÁÓw‰15CkŒ¯Á‡Â ,‰a¯‰ ÌÈn‰ ÁÈz¯‰ Ì‡Â . «∆««»¿ƒƒ¿ƒ«««ƒ«¿≈¿««»
‡e‰L ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓw‰ ÔÎB˙Ï CÈÏL‰ƒ¿ƒ¿»«∆«¬≈∆À»ƒ¿≈∆

ıÈÓÁiL Ì„˜ „iÓ ÏMa˙Ó16e‚‰ ¯·Îe .17¯ÚLa ƒ¿«≈ƒ»…∆∆«¿ƒ¿»»¬¿ƒ¿»
‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê ¯·c ¯Ò‡Ï ·¯Ún‰ ÏÎ·e „¯ÙÒ·eƒ¿»«¿»««¬»∆¡…»»∆¿≈»∆»…

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÌÈn‰ ÁÈz¯È18. «¿ƒ«««ƒ»∆»∆

(להלן 10) להחמיץ נותנים אינם רותחים שמים פי על שאף
מסכת  (רש"י מחמיץ הוא פושרין שהמים בעוד – בסמוך)

ב'). עמוד ל"ט דף עמוד 11)פסחים מ' דף פסחים (מסכת
כשמואל. שלא 12)א') בצק לקלות וכרמל. קלי מלשון

מחבת. על בשמן יחמיץ 13)נחמץ ועכשיו במים. שנילוש
מים  עם פירות שמי בשמן, אותו שקולים פי על אף

למעלה. שכתב כמו –14)מחמיצים, שנאפה שאחרי
ל"ט  דף פסחים (מסכת מחמיץ אינו במים שורהו אפילו

ב'). לאכילה.15)עמוד כבר וראוי האש על שקלוהו
ובגמרא)16) במשנה ב' עמוד ל"ט דף פסחים (מסכת

חימוץ. לידי מביאה אינה ברותחים) נתינה =) שחליטה
המתיבתא.17) בשם ברי"ף הוא כן 18)כן עשה [ואם

– לכתחילה אלא אסרו שלא שמותר, אומרים יש בדיעבד
כ"א]. עמוד מלונדריש לר"א זרעים פסקי

.„¯zÓ19˜ˆa ÔÎÂ .˙B¯Ù ÈÓa ÁÓw‰ B‡ Ô‚c‰ ÏM·Ï À»¿«≈«»»«∆«¿≈≈¿≈»≈
e‰Ï˜ B‡ ˙B¯Ù ÈÓa BÏMa Ì‡ - ˙B¯Ù ÈÓa BLlL∆»¿≈≈ƒƒ¿¿≈≈»»
ÔÈ‡ ˙B¯Ù ÈnL ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,ÔÓMa ˙·Án‰ ÏÚ«««¬««∆∆¬≈∆À»∆≈≈≈»

.ÔÈˆÈÓÁÓ«¿ƒƒ

שילא:19) ר' דבי "אמרי ב'): עמוד ל"א דף פסחים (מסכת
העשוי  קמח (מאכל שרי" ומילחא במישחא דעביה ותיקא
ואף  (רי"ף). מחמיצים אינם פירות שמי מותר) ומלח בשמן
יש  כרת חיוב שאין שאע"פ ב' בהלכה למעלה הנוסחא לפי
גזרה  אסרו, לא ברותחים חליטה גם שיש כאן – איסור בזה
חיוב  כאן שאין כיון ג') הלכה (למעלה יפה ירתיח לא שמא

כרת.

.‰ÏÓ¯k20- B˙B‡ ÔÈÁBËÂ ¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰nL «¿∆∆¿«¿¬ƒ»¿¬ƒ
Ó ÔÈ‡‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,ÌÈÓa BlL ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈÏM· ≈¿«¿ƒ∆«∆«∆¿«ƒ∆»…ƒ¿»

ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÏM·nLk ıÈÓÁÓ ‡ˆÓÂ ,‰ÙÈ ¯e‡a»»∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆¿«¿ƒ¿≈
ÔÈÏÏBnLk21Ô‰a ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡ ,˙BL„Á‰ ˙B¯„w‰ ¿∆¿ƒ«¿≈«¬»≈¿«¿ƒ»∆

‰ÈeÙ‡ ‰vÓ ‡l‡22ÁÓ˜ Ï·‡ ,d˙B‡ eÁËÂ e¯ÊÁL ∆»«»¬»∆»¿¿»¬»¬»∆«
.ıenÁ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰ÙÈ e‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,¯eÒ‡ - ÈÏ»̃ƒ»∆»…»»»∆¿»ƒ≈ƒ

כך 20) כל קלויים אינם אבל באש, אותן שמעבירין שבלים
מנוח. רבינו בפירוש ועיין שם). פסחים היו 21)(מסכת

כדי  חדשות בקדירות אותם ומבשלים ומים קמח נותנים
דף  פסחים מסכת – משנה לחם ועיין מנוח, (רבינו לחזקן

ב'). עמוד שרי 22)מ' פפא "רב שם): פסחים (מסכת
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לחולים.69) מותר.70)רק בהנאה כמבואר 71)אבל
ה"ה. בפ"א לעיל

á"ôùú'ä æåîú â"é éùéìù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושאין 1) מחמיצין שהן המינין החמץ, דיני בו נתבארו

לעשותו, שאסור ומה המחמיצין. והמשקין מחמיצין.
פסח, פת ללוש ראוי וכיצד ממנו. שמותר ומה חמץ, מחשש
שנשתמשו  הכלים, הכשר דיני נתבארו ובסופו בזה. וכיוצא

בזה. וכיוצא חמץ, בהן

.‡ÈÈÓ ˙LÓÁ ‡l‡ ,ÁÒta ıÓÁ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒ»≈«∆«∆»¬≈∆ƒ≈
Ô‚„„·Ïa2‰hÁ‰ Ô‰L ,ÌÈhÁ ÈÈÓ ÈL Ì‰Â , »»ƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈ƒƒ∆≈«ƒ»

‰¯BÚN‰ Ô‰L ,ÌÈ¯BÚN‰ ÈÈÓ ‰LÏLe ,˙Óqk‰Â¿«À∆∆¿»ƒ≈«¿ƒ∆≈«¿»
Ê¯‡ ÔB‚k ,˙BiËw‰ Ï·‡ .ÔBtM‰Â ÏÚeLŒ˙ÏaLÂ¿ƒ…∆»¿«ƒ¬»«ƒ¿ƒ¿…∆
ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈL„ÚÂ ÌÈÏBÙe ÔÁ„Â¿…«ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆≈»∆ƒ
B· ‡ˆBiÎÂ Ê¯‡ ÁÓ˜ LÏ elÙ‡ ‡l‡ ;ıÓÁ»≈∆»¬ƒ»∆«…∆¿«≈

ÔÈÁ˙B¯a3˜ˆa BÓk Át˙pL „Ú ÌÈ„‚·a e‰qÎÂ , ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«¿»≈
‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ıÈÓÁ‰L4ıenÁ ‰Ê ÔÈ‡L , ∆∆¿ƒ¬≈∆À»«¬ƒ»∆≈∆ƒ
.ÔBÁ¯Ò ‡l‡∆»ƒ¿

א').2) עמוד ל"ה דף פסחים את 3)(מסכת שממהרים
רתחו  שאם יפה, המים רתחו שלא ובאופן החימוץ, תהליך
י"ז). והלכה ג' הלכה להלן (ראה כלל מחמיצים אינם יפה

נתערבו 4) שמא חומרא, בזה נוהגים יש אבל הדין. מן
טוחנים  שלפעמים ועוד הקטניות. בתוך הדגן מיני מחמשת
המינים  חמשת בקמח זה קמח להחליף ויבואו לקמח אותם

תנ"ג). סימן (הרמ"א

.·˙LÓÁ5˙B¯Ù ÈÓa ÔLÏ Ì‡ ,el‡ Ô‚„ ÈÈÓ ¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ»»¿≈≈
È„ÈÏ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ - ÌÈÓ ÌeL ‡Ïa „·Ïaƒ¿«¿…«ƒ¿»≈»ƒƒ≈
Át˙pL „Ú ÌBi‰ Ïk ÔÁÈp‰ elÙ‡ ‡l‡ .ıenÁƒ∆»¬ƒƒƒ»»««∆ƒ¿«

‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ - ˜ˆa‰6‡L ,ÔÈˆÈÓÁÓ ˙B¯Ù ÈÓ ÔÈ «»≈À»«¬ƒ»∆≈≈≈«¿ƒƒ
·ÏÁÂ ,ÔÈÈ ÔB‚k :Ô‰ ˙B¯Ù ÈÓe .ÔÈÁÈ¯ÒÓ ‡l‡7 ∆»«¿ƒƒ≈≈≈¿«ƒ¿»»

L·„e8ÏÎÂ ÌÈBn¯ŒÈÓe ÌÈÁet˙ŒÈÓe ˙ÈÊŒÔÓLÂ ¿«¿∆∆«ƒ≈«ƒ≈ƒƒ¿»
,‡e‰Â .ÔÈ˜LÓe ÌÈÓLe ˙BÈÈ ¯‡MÓ Ô‰· ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒ¿
·¯Ú˙ Ì‡Â .ÌÏBÚa ÌÈÓ ÌeL Ô‰a ·¯Ú˙È ‡lL∆…ƒ¿»≈»∆«ƒ»»¿ƒƒ¿»≈

ÔÈˆÈÓÁÓ el‡ È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ÌÈÓ Ô‰a9. »∆«ƒ»∆¬≈≈«¿ƒƒ

אֿב).5) עמודים ל"ה דף פסחים הרמב"ם 6)(מסכת
רוקח  (מעשה כרת" עליו חייבין "אין ידו בכתב תיקן עצמו
וויניציאה  רומא בדפוסי הוא וכן הרמב"ם) בן הר"א בשם
שאין  פי על אף זה ולפי מוגה. בספר הרמ"ך מצא וכן
ולפני  רוקח). (מעשה איסור בו יש כרת עליו חייבים
וכתב  עליו השיג ולפיכך שלפנינו הנוסחא היתה הראב"ד
ואסור  נוקשה חמץ הוא הרי גמור חמץ שאינו שאע"פ

א'). עמוד נ"ד דף במנחות במצות 7)(וראה סימן כשעשה
יבוא  שמא באכילה אסורות כן לא שאם חלב. של שהן
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ט' (פרק בבשר לאכלם

(הגמי"י).8)כ"ב). דבורים דבש ובין תמרים דבש בין

וראה 9) א' עמוד ל"ו דף פסחים (מסכת בברייתא הוא כן
כ'). הלכה להלן

.‚ÌÈÓa ÌÈhÁ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡10‡ÏÂ ,˙BÙÈ¯ ÔB‚k , ≈¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
;¯eÓb ıÓÁ ‰Ê È¯‰ - ÏMa Ì‡Â .˙B·È·Ï ÔB‚k ,ÁÓ∆̃«¿¿ƒ¿ƒƒ≈¬≈∆»≈»

eÚwa˙iL ,‡e‰Â11ÔÈÏB˜ ÔÈ‡ .ÏÈL·za12˜ˆa‰ ˙‡13 ¿∆ƒ¿«¿««¿ƒ≈ƒ∆«»≈
˙t‰ ˙‡ ÔÈÏM·Ó Ï·‡ ;˙·Án‰ ÏÚ ÔÓLa14˙‡Â ¿∆∆«««¬«¬»¿«¿ƒ∆««¿∆

ÈeÏw‰ ÁÓw‰15CkŒ¯Á‡Â ,‰a¯‰ ÌÈn‰ ÁÈz¯‰ Ì‡Â . «∆««»¿ƒƒ¿ƒ«««ƒ«¿≈¿««»
‡e‰L ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓw‰ ÔÎB˙Ï CÈÏL‰ƒ¿ƒ¿»«∆«¬≈∆À»ƒ¿≈∆

ıÈÓÁiL Ì„˜ „iÓ ÏMa˙Ó16e‚‰ ¯·Îe .17¯ÚLa ƒ¿«≈ƒ»…∆∆«¿ƒ¿»»¬¿ƒ¿»
‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê ¯·c ¯Ò‡Ï ·¯Ún‰ ÏÎ·e „¯ÙÒ·eƒ¿»«¿»««¬»∆¡…»»∆¿≈»∆»…

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÌÈn‰ ÁÈz¯È18. «¿ƒ«««ƒ»∆»∆

(להלן 10) להחמיץ נותנים אינם רותחים שמים פי על שאף
מסכת  (רש"י מחמיץ הוא פושרין שהמים בעוד – בסמוך)

ב'). עמוד ל"ט דף עמוד 11)פסחים מ' דף פסחים (מסכת
כשמואל. שלא 12)א') בצק לקלות וכרמל. קלי מלשון

מחבת. על בשמן יחמיץ 13)נחמץ ועכשיו במים. שנילוש
מים  עם פירות שמי בשמן, אותו שקולים פי על אף

למעלה. שכתב כמו –14)מחמיצים, שנאפה שאחרי
ל"ט  דף פסחים (מסכת מחמיץ אינו במים שורהו אפילו

ב'). לאכילה.15)עמוד כבר וראוי האש על שקלוהו
ובגמרא)16) במשנה ב' עמוד ל"ט דף פסחים (מסכת

חימוץ. לידי מביאה אינה ברותחים) נתינה =) שחליטה
המתיבתא.17) בשם ברי"ף הוא כן 18)כן עשה [ואם

– לכתחילה אלא אסרו שלא שמותר, אומרים יש בדיעבד
כ"א]. עמוד מלונדריש לר"א זרעים פסקי

.„¯zÓ19˜ˆa ÔÎÂ .˙B¯Ù ÈÓa ÁÓw‰ B‡ Ô‚c‰ ÏM·Ï À»¿«≈«»»«∆«¿≈≈¿≈»≈
e‰Ï˜ B‡ ˙B¯Ù ÈÓa BÏMa Ì‡ - ˙B¯Ù ÈÓa BLlL∆»¿≈≈ƒƒ¿¿≈≈»»
ÔÈ‡ ˙B¯Ù ÈnL ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,ÔÓMa ˙·Án‰ ÏÚ«««¬««∆∆¬≈∆À»∆≈≈≈»

.ÔÈˆÈÓÁÓ«¿ƒƒ

שילא:19) ר' דבי "אמרי ב'): עמוד ל"א דף פסחים (מסכת
העשוי  קמח (מאכל שרי" ומילחא במישחא דעביה ותיקא
ואף  (רי"ף). מחמיצים אינם פירות שמי מותר) ומלח בשמן
יש  כרת חיוב שאין שאע"פ ב' בהלכה למעלה הנוסחא לפי
גזרה  אסרו, לא ברותחים חליטה גם שיש כאן – איסור בזה
חיוב  כאן שאין כיון ג') הלכה (למעלה יפה ירתיח לא שמא

כרת.

.‰ÏÓ¯k20- B˙B‡ ÔÈÁBËÂ ¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰nL «¿∆∆¿«¿¬ƒ»¿¬ƒ
Ó ÔÈ‡‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,ÌÈÓa BlL ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈÏM· ≈¿«¿ƒ∆«∆«∆¿«ƒ∆»…ƒ¿»

ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÏM·nLk ıÈÓÁÓ ‡ˆÓÂ ,‰ÙÈ ¯e‡a»»∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆¿«¿ƒ¿≈
ÔÈÏÏBnLk21Ô‰a ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡ ,˙BL„Á‰ ˙B¯„w‰ ¿∆¿ƒ«¿≈«¬»≈¿«¿ƒ»∆

‰ÈeÙ‡ ‰vÓ ‡l‡22ÁÓ˜ Ï·‡ ,d˙B‡ eÁËÂ e¯ÊÁL ∆»«»¬»∆»¿¿»¬»¬»∆«
.ıenÁ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰ÙÈ e‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,¯eÒ‡ - ÈÏ»̃ƒ»∆»…»»»∆¿»ƒ≈ƒ

כך 20) כל קלויים אינם אבל באש, אותן שמעבירין שבלים
מנוח. רבינו בפירוש ועיין שם). פסחים היו 21)(מסכת

כדי  חדשות בקדירות אותם ומבשלים ומים קמח נותנים
דף  פסחים מסכת – משנה לחם ועיין מנוח, (רבינו לחזקן

ב'). עמוד שרי 22)מ' פפא "רב שם): פסחים (מסכת
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התיר  פפא שרב רבינו ומפרשה בתסיסי" קדירה לממחה
כנ"ל. אסור, בקמח אבל אפויה, במצה קדירה למלול

.ÂÔÈÏÏBa ÔÈ‡23ÈtÓ ,ÁÒta ÌÈÓa ÔÈ¯BÚN‰ ˙‡ ≈¿ƒ∆«¿ƒ¿«ƒ«∆«ƒ¿≈
ÏÏa Ì‡Â .‰¯‰Óa ÔÈˆÈÓÁÓe ÔÈÙ¯ Ô‰L24eÙ¯ Ì‡ - ∆≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ»

·Èa‰ ÈtŒÏÚ ÔÁÈp‰ Ì‡L È„k25ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡L ¿≈∆ƒƒƒ»«ƒ«ƒ∆ƒ»»
eÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - eÚwa˙È ,˙BlÁ‰««ƒ¿«¿¬≈≈¬ƒ¿ƒ…ƒƒ

.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Ê ÔBÈÙ¯Ï¿ƒ¿∆¬≈≈À»ƒ

א').23) עמוד מ' דף פסחים חסדא 24)(מסכת כרב (שם)
עוקבא. מר שם.25)בשם חננאל רבינו בפירוש הוא כן

שם). (תוספות מנוקב כלי והוא

.ÊÌÈhÁ‰26,ÔaÒ ¯ÈÒ‰Ï È„k ÌÈÓa Ô˙B‡ ÏÏ·Ï ¯zÓ «ƒƒÀ»ƒ¿…»¿«ƒ¿≈¿»ƒÀ»
¯·Îe .˙Ïq‰ ÔÈÁBhL C¯„k „iÓ Ì˙B‡ ÔÈÁBËÂ¿¬ƒ»ƒ»¿∆∆∆¬ƒ«…∆¿»
È¯Ú·e „¯ÙÒ·e È·v‰ ı¯‡·e ¯ÚLa Ï‡¯NÈ Ïk e‚‰»¬»ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆∆«¿ƒƒ¿»«¿»≈
‡nL ‰¯Êb ,ÌÈÓa ÌÈhÁ‰ eÏÏ·È ‡lL ,·¯Ún‰««¬»∆…ƒ¿¿«ƒƒ¿«ƒ¿≈»∆»

eˆÈÓÁÈÂ e‰LÈ27. ƒ¿¿«¿ƒ

שעורים 26) כמו להחמיץ ממהרים ואינם קשים יותר שהם
שם). פסחים שאין 27)(מסכת מפני היא הגאונים תקנת

שם  בגמרא וגם יחמיץ. שלא באופן ללתות בקיאים אנו
דשרירי  חיטים אפילו שמים) וירא (חסיד נפש "בעל אמרו:

במים). יבלול (לא ילתות" לא קשים) (שהם

.Á:ÌÈhÁ B‡ ÌÈ¯BÚN B· e‡ˆÓÂ ÏMa˙pL ÏÈL·z«¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿¿ƒƒƒ
eÚwa˙ Ì‡28È¯‰L ,¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ Ïk È¯‰ - ƒƒ¿«¿¬≈»««¿ƒ»∆¬≈

Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - eÚwa˙ ‡Ï Ì‡Â ;ıÓÁ‰ Ba ·¯Ú˙ƒ¿»≈∆»≈¿ƒ…ƒ¿«¿ƒƒ»
Ù¯BNÂÔ29Ô‚c‰ ÔÈ‡L ,ÏÈL·z‰ ¯‡L ÔÈÏÎB‡Â , ¿¿»¿¿ƒ¿»««¿ƒ∆≈«»»

‡l‡ BÈ‡Â ,‰¯Bz ÏL ¯eÓb ıÓÁ Úwa˙ ‡ÏÂ ÏÏ·pL∆ƒ¿«¿…ƒ¿««»≈»∆»¿≈∆»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

מניחין 28) היו שאם עד נשרו שאם ו' בהלכה שכתבנו שזה
אסורים, ממש, נתבקעו לא אפילו מתבקעין היו הביב פי על
כיון  בתבשיל, אבל בעינם, חטים אותם לאכול אלא אינו זה
אסרו  לא מדרבנן, אלא אינו במשהו חמץ תערובת שאיסור

משנה). (מגיד ממש בנתבקעו ממש.29)אלא חמץ כמו

.ËÌeMÓ30,"˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe" :¯Ó‡pL ƒ∆∆¡«¿«¿∆∆««
ıenÁ „ˆ ÏkÓ d˙B‡ e¯ÓLÂ ‰vna e¯‰f‰ - ¯ÓBÏk¿«ƒ»¬««»¿ƒ¿»ƒ»«ƒ
Ô‚ca ¯‰fÏ Ì„‡ CÈ¯ˆ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏ -¿ƒ»»¿¬»ƒ»ƒ»»ƒ»≈«»»
¯Á‡ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‡B·È ‡lL ,ÁÒta epnÓ ÏÎB‡L∆≈ƒ∆«∆«∆…»»»«ƒ««

¯ˆ˜pL31Ô‚c .ıenÁ ÌeL Ba ‰È‰È ‡lL „Ú ,32 ∆ƒ¿««∆…ƒ¿∆ƒ»»
¯eÒ‡L ÌLk - ÌÈÓ ÂÈÏÚ ÏÙpL B‡ ¯‰pa ÚaËpL∆ƒ¿««»»∆»«»»«ƒ¿≈∆»

BÓi˜Ï ¯eÒ‡ Ck ,BÏÎ‡Ï33Ï‡¯NÈÏ B¯ÎBÓ ‡l‡ ; ¿»¿»»¿«¿∆»¿¿ƒ¿»≈
BÚÈ„BÓe34B¯ÎBÓ Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ epÏÎ‡iL È„k , ƒ¿≈∆…¿∆…∆«»«¿ƒ¿

ËÚÓ ¯ÎBÓ - ÁÒt‰ Ì„˜ È¯ÎÏ35,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¿»¿ƒ…∆«∆«≈¿«¿»∆»¿∆»
ep¯kÓÈÂ È¯Îp‰ ¯ÊÁÈ ‡nL ,ÁÒt‰ Ì„˜ ‰ÏÎiL È„k¿≈∆ƒ¿∆…∆«∆«∆»«¬…«»¿ƒ¿ƒ¿¿∆

.Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈

מכאן 30) שהרי ט' הלכה מתחילה שכאן להיות צריך כן
חדש). פרי בשם וקובץ רוקח (מעשה חדש ענין מתחיל
"לפיכך  לפני להלן ט' הלכה מתחילה אחרים ובדפוסים

להם 31)אמרו". "אמר א'): עמוד מ' דף פסחים (מסכת
מהרטבתם  להזהר בגורן העמרים המהפכים לאלה רבא
מצה  לו אין שאם י"ג, הלכה ח' פרק להלן וראה במים.
שאינה  ממצה סעודתו כל אוכל כזית, אלא משומרת
לפני  אבל לבסוף. המשומרת מן כזית ואוכל משומרת

להזהר. צריך אין עמוד 32)הקצירה מ' דף פסחים (מסכת
חימוץ.33)ב'). לידי מביאתן בלי 34)שהרטיבות אבל

עדיין  שהחטים לפסח, יקיימנו שמא מחשש אסור, הודעה
שמא  הוא ספק וכאן לקיימן, מותר ובלתיתה נבקעו לא

ברורה). (משנה בגמרא:35)נתבקעו שם לפנינו
מעט  מעט (ימכרם לישראל" קבא קבא "ליזבנינהו
(מגיד  "לישראל" גרס לא שהרמב"ם ונראה לישראל).

משנה).

.ÈÛÏc ÂÈÏÚ ÏÙpL Ô‚c36‰tË „¯BË ‡e‰L ÔÓÊ Ïk - »»∆»«»»∆∆»¿«∆≈ƒ»
È„ÈÏ ‡· BÈ‡ - Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡ ,‰tË ¯Á‡««ƒ»¬ƒ»«À≈»ƒ≈

ıenÁ37¯eÚMk ‰‰zL Ì‡ - ˜ÒtiLk Ï·‡ .38È¯‰ , ƒ¬»¿∆ƒ»≈ƒƒ¿«»«ƒ¬≈
.¯eÒ‡ ‰Ê∆»

על 36) זה דין נאמר ושם ב') עמוד ל"ט דף פסחים (מסכת
וברציפות 37)קמח. מתמיד באופן הנופל הדלף שטרוד

י"ג). הלכה להלן (ראה להחמיץ לו נותן היינו 38)אינו
י"ג). הלכה (להלן מיל שיעור

.‡È‰ÏB„‚ ‰qÚ ÁÒta ÔÈLÏ ÔÈ‡39,ıÈÓÁz ‡nL , ≈»ƒ«∆«ƒ»¿»∆»«¿ƒ
‰lÁ ¯eÚLk ‡l‡40ÔÈLÏ ÔÈ‡Â .„·Ïa41ÔÈnÁ· ‡Ï , ∆»¿ƒ«»ƒ¿»¿≈»ƒ…¿«ƒ
‰nÁ ÈnÁa ‡ÏÂ42,ÌBi· Ba e·‡LpL ÌÈÓa ‡ÏÂ , ¿…¿«≈«»¿…¿«ƒ∆ƒ¿¬«
elL ÌÈÓa ‡l‡43el‡ ÏkÓ „Á‡a LÏÂ ¯·Ú Ì‡Â . ∆»¿«ƒ∆»¿ƒ»«¿»¿∆»ƒ»≈

‰¯eÒ‡ ˙t‰ È¯‰ -44. ¬≈««¬»

"בפסח"39) שכתוב וממה א') עמוד מ"ח דף פסחים (מסכת
ויש  קאמר, חמץ איסור בזמן דוקא משמע לפסח כתב ולא
שאם  העובדים, במספר תלוי שהכל ואומרים בזה מקילים

גדולה. בעיסה אפילו מותר עובדים הרבה (ראה 40)יש
ט"ו). הלכה ביכורים מהלכות ו' ובפרק י"ב הלכה להלן

לא 41) אשה רבא: "דרש א'): עמוד מ"ב דף פסחים (מסכת
בחמין  ולא י"ב) הלכה להלן בשמש, =) בחמה לא תלוש
חמה". בחמי ולא ובר"ח) במ"מ ברא"ש הנוסחא (כן

מהשמש.42) שנתחממו שם).43)מים פסחים (מסכת
בלילה  אותן והלינו השקיעה בזמן אותם ששאבו מים והם
הרקיע  של בשיפולו מהלכת השמש ניסן שבימי לפי בבית.
מן  לשאבם צריך לפיכך שבקרקע המים את מחממת והיא
מפרשים  ויש שם). (רש"י שיצטננו בכדי ולהלינם הארץ
מפני  הקרקע בתוך בלילה המים יהיו שלא הוא שהעיקר
המים  את ומחממת לקרקע מתחת השמש מהלכת שבלילה

(ראבי"ה). "עברה 44)שבתוכה שם): פסחים (מסכת
ולדעת  בחמין" ולשה "עברה ופירש"י: אסור" – ולשה

לנו. שלא מים על גם מוסב זה רבינו

.·È‰M‡ ·L˙ ‡Ï45LÓM‰ ˙Áz46‡ÏÂ ,LeÏ˙Â …≈≈ƒ»«««∆∆¿»¿…
ÌÈ·Ú‰ ÌBÈa ÚÈ˜¯‰ ˙Áz47ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡ , ««»»ƒ«¿∆»ƒ¬ƒ¿»∆≈

˜qÚ˙˙Â ‰qÚ‰ ˙‡ ÁÈp˙ ‡ÏÂ .Ba ˙Á¯BÊ LÓM‰«∆∆««¿…«ƒ«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈
¯Á‡ ¯·„a48‰˙È‰ Ì‡Â .49‰ÙB‡Â ‰LÏ50‰ÎÈ¯ˆ - ¿»»«≈¿ƒ»¿»»»¿»¿ƒ»
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˙Ùh˜nL ,„Á‡ :ÌÈÓ ÏL ÌÈÏÎ ÈL51,„Á‡Â ,Ba ¿≈≈ƒ∆»ƒ∆»∆¿«∆∆¿∆»
,LÓM‰ ˙Áz ‰LÏÂ ‰¯·Ú Ì‡Â .‰È„È Ba ˙pˆnL∆¿«∆∆»∆»¿ƒ»¿»¿»»«««∆∆
¯eÚMÓ ¯˙È ‰qÚ ‰˙NÚL B‡ ,‰È„È ‰pˆ ‡lL B‡∆…ƒ¿»»∆»∆»¿»ƒ»»≈ƒƒ

˙¯zÓ ˙t‰ - ‰lÁ52‰LÏL BÓk ?‰lÁ ¯eÚL ‰nÎÂ . «»««À∆∆¿«»ƒ«»¿¿»
‰ˆÈa‰ Ûe‚k ,‰ˆÈa LÓÁÂ ÌÈˆÈa ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿«≈»

˙ÈBÈa‰53dÏ˜LÓÎ ‡Ï ,54. «≈ƒ…¿ƒ¿»»

המצות 45) את אופות הנשים היו ואז שם). פסחים (מסכת
"שלש  ב'): עמוד מ"ח דף פסחים מסכת במשנה הוא (וכן

בתנור". ואופות כאחת לשות השמש 46)נשים שחום לפי
להחמיץ. וקרובה העיסה את דף 47)מחמם יומא (מסכת

מקום  בכל חומה להגביר אז השמש שמטבע ב') עמוד כ"ח
לעננים. א'):48)מבעד עמוד מ"ב דף פסחים (מסכת

בבצק  עוסקת שתהא כלומר התנור", מן ידה תגביה "ולא
יחמיץ. שלא הזמן שם).49)כל פסחים (מסכת

(לדעת 50) מהתנור מתחממות שידיה אופה היתה אם דוקא
מעצמן). מתחממות שידיה אופה אינה אם אפילו רש"י

לתנור.51) ונותנתה במים החררה פני את שטחה
שאם 52) אומרים ויש לכתחלה. חששות אלא אינן אלו שכל

משנה). (מגיד בדיעבד אפילו אסור בשמש לשה
כמדתה.53) שוין.54)כלומר ומשקלה מדתה שאין

.‚ÈÔÓÊ Ïk55˜ˆaa ˜ÒBÚ Ì„‡L56ÌBi‰ Ïk elÙ‡ , »¿«∆»»≈«»≈¬ƒ»«
,BÁÈp‰Â B„È dÈa‚‰ Ì‡Â .ıenÁ È„ÈÏ ‡· BÈ‡ - BlkÀ≈»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»¿ƒƒ

ÏBw‰ ÚÈÓL‰Ï ÚÈb‰L „Ú ˜ˆa‰ ‰‰LÂ57ÊaÔÓ ¿»»«»≈«∆ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ¿«
.„iÓ Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k - ÂÈÏÚ B„È· ‰kÓ Ì„‡L∆»»«∆¿»»»¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»
Ì„‡ Cl‰iL È„k ‰‰L Ì‡ - ÚÓL BÏB˜ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»»¿≈∆¿«≈»»

ÏÈÓ58eÙÈÒÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .„iÓ Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k , ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿≈ƒƒ¿ƒ
ÂÈ˙B¯ÚN e„ÓÚL Ì„‡k ÂÈÙ59¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»¿»»∆»¿«¬»¬≈∆»

.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,BÏÎ‡Ï¿»¿¿≈«»ƒ»»»≈

הלכה 55) למעלה וראה ב' עמוד מ"ח דף פסחים (מסכת
(אחרונים).56)י'). בעץ מגלגלה או אותה שלש
וזהו 57) גמור חמץ וזהו קול משמעת החמוצה שהעיסה

דף  פסחים (מסכת במשנה הנאמר חגבים" "כקרני שיעור
ב'). עמוד שני 58)מ"ח שיעור והוא בינונית, הלכה

פסחים  מסכת המשניות (פירוש דקות 24 = שעה חומשי
הלכה  שבת מהלכות ה' פרק למעלה ועיין א'. עמוד מ"ה דף

י"ט). הערה מראיתן 59)ד' שנשתנה (שם). "שיאור" וזהו
(ערוך). ללובן

.„È˙BLBl ,Ô‰Ó „i‰ e‰Èa‚‰L ,˙BqÚ ÈzL eÈ‰»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ«»≈∆ƒ
˙¯Á‡Â ÏB˜ dÏ LÈ Ô‰Ó ˙Á‡‰ ,e‰zLÂ ˙Á‡ ˙Úa¿≈««¿ƒ¿»»««≈∆∆»¿«∆∆

ÏB˜ dÏ ÔÈ‡60eÙ¯NÈ Ô‰ÈzL -61ıÓÁ Ô‰ È¯‰Â , ≈»¿≈∆ƒ»¿«¬≈≈»≈
.¯eÓb»

מ"ו 60) דף פסחים (מסכת שבמשנה החרש" "בצק וזהו
המשניות  (פירוש הזה כחרש קול משמיע שאינו א') עמוד

כיוצא 61)שם). יש אם החרש "בצק שם: במשנה הוא כן
אסור". זה הרי שהחמיץ בו

.ÂËÔÈ˜È¯Ò ÔÈNBÚ ÔÈ‡62ÈtÓ ,ÁÒta ÔÈ¯iˆÓ‰ ≈ƒ¿ƒƒ«¿À»ƒ«∆«ƒ¿≈
Ô‰ÈÏÚ ‰‰BL ‰M‡‰L63.Ô˙iNÚ ˙Úa ÔÈˆnÁ˙Óe , ∆»ƒ»»¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿≈¬ƒ»»

Ô‰L ÈtÓ ,Ì˙BNÚÏ ÔÈ¯zÓ ÔÈÓBzÁp‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»««¿ƒÀ»ƒ«¬»ƒ¿≈∆≈
ŒÈÏÚa Ï·‡ .Ì˙BNÚÏ ÌÈ¯‰ÓÓe Ô˙en‡a ÔÈ‡È˜a¿ƒƒ¿À»»¿«¬ƒ«¬»¬»«¬≈

ÒeÙ„a Ô˙B‡ e¯ˆ elÙ‡Â ,ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈz·64‡nL - »ƒ¬ƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»
ÒeÙ„· ‡lL Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯Á‡ e‡B·È65Ô˙iNÚa e‰LÈÂ »¬≈ƒ«¬»∆…ƒ¿¿ƒ¿«¬ƒ»»

.eˆÈÓÁÈÂ¿«¿ƒ

מין 62) בפת שמציירין פי' א') עמוד ל"ז דף פסחים (מסכת
ועוף. כלום.64)לציירן.63)חיה שוהה שאינו

דפוס.65) ע"י שנעשו יודע אינו שהרואה

.ÊËÌÈÓ66¯Á‡ ‰·¯Ú‰Â ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈˆÁB¯L «ƒ∆¬ƒ»∆«»«ƒ¿»¬≈»««
- ‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈÓ ÔÎÂ ,ÔÈLlL∆»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ»

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa Ô˙B‡ CtLÈ ‰Ê È¯‰67‡lL È„k , ¬≈∆ƒ¿…»ƒ¿ƒ¿¿≈∆…
.ıÈÓÁÈÂ „Á‡ ÌB˜Óa eˆa˜˙Èƒ¿«¿¿»∆»¿«¿ƒ

ב').66) עמוד מ' דף פסחים במסכת זה 67)(משנה כל
י"ח. הלכה להלן נראה וכן (ב"י). חמץ איסור זמן לאחר

.ÊÈÔÒ¯en‰ ˙‡ ÔÈ¯BL ÔÈ‡68ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ≈ƒ∆«¿»«ƒƒƒ¿≈
ÔÈËÏBÁ Ï·‡ .ıÈÓÁÈ ‡nL ,ÔÈÏB‚¯z‰69Ô‰Ï ««¿¿ƒ∆»«¿ƒ¬»¿ƒ»∆

·¯ e‚‰ ¯·Îe .Ô‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁ˙B¯a ÔÒ¯en‰«¿»¿¿ƒ«ƒƒƒ¿≈∆¿»»¬…
ÌÈn‰ ÁÈz¯È ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,ËÏÁÏ ‡lL ÌÏBÚ‰»»∆…«¬…¿≈»∆»…«¿ƒ«««ƒ

.‰ÙÈ»∆

דקה 68) קליפה ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
ומיועדת  מורסן קרויה הקמח יציאת אחר בנפה הנשארת

עופות. אינו 69)לאכילת שאז רותחים במים לשים
ג'. הלכה למעלה וראה מחמיץ.

.ÁÈÔÏÈÎ‡Óe ÁÓ˜ B‡ ÔÒ¯eÓ ÔÈÏB‚¯zÏ LeÏÏ ¯zÓeÀ»»««¿¿ƒ¿»∆««¬ƒ»
„iÓ70‡lL „Ú Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â ,Ô‰ÈÙÏ Ô˙B B‡ , ƒ»≈ƒ¿≈∆¿≈¬≈∆«∆…

ÔÈ¯wÓ Ô‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .ÏÈÓ Cel‰ È„k Ô‰ÈÙÏ ‰‰LÈƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»¿«∆≈¿«¿ƒ
ıÈÓÁÓ BÈ‡ - B„Èa Ct‰Ó ‡e‰L B‡ Ba71. ∆¿«≈¿»≈«¿ƒ

CtLÈÂ ÌÈÓa ÈÏk‰ ÛËLÈ ,ÏÎ‡lÓ e˜ÒÙiLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ∆¡…ƒ¿…«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
.ÔB¯„Ó ÌB˜Óaƒ¿ƒ¿

(ב"י).70) כן לעשות שאסור פוסקים שכתב 71)ואנו כמו
לידי  בא אינו בבצק עוסק שאדם זמן שכל י"ג הלכה למעלה

י'. בהלכה עוד ועיין חימוץ,

.ËÈ‰¯L˙ ‡Ï72d„Èa CÈÏBzL ÔÒ¯eÓ ‰M‡ …«¿∆ƒ»¿»∆ƒ¿»»
L·È d¯Na ÏÚ ‰ÙL Ï·‡ ,ıÁ¯nÏ73ÒÚÏÈ ‡ÏÂ .74 «∆¿»¬»»»«¿»»»≈¿…ƒ¿«

B˙kÓ ÏÚ ÔzÈÂ ÔÈhÁ Ì„‡75.˙BˆÈÓÁÓ Ô‰L ÈtÓ , »»ƒƒ¿ƒ≈««»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ
˙Ò¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡76- Ô˙ Ì‡Â . ≈¿ƒ∆«∆«¿«¬…∆¿ƒ»«

„iÓ CÙMÈ77ÔÈ‡Â .ıÈÓÁ‰Ï ¯‰ÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ƒ»≈ƒ»ƒ¿≈∆¿«≈¿«¿ƒ¿≈
Ïc¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B78ÏÎ‡È - Ô˙ Ì‡Â ; ¿ƒ∆«∆«¿««¿»¿ƒ»«…«

.„iÓƒ»

קליפתֿהחטים 72) ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
הדקה. היא וסובין המשניות) (פירוש הי'73)העבה דרכם

קפידא  אין ובזה ולהזיע, במורסן הגוף ולשוף למרחץ ליכנס
זיעה  רק מים, אין הגוף ועל במים נשרה לא שהמורסן כיון
משנה). (כסף מחמצת אינה אדם וזיעת המרחץ, מחום

במשנה).74) מיני 76)לרפואה.75)(שם של תערובת
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˙Ùh˜nL ,„Á‡ :ÌÈÓ ÏL ÌÈÏÎ ÈL51,„Á‡Â ,Ba ¿≈≈ƒ∆»ƒ∆»∆¿«∆∆¿∆»
,LÓM‰ ˙Áz ‰LÏÂ ‰¯·Ú Ì‡Â .‰È„È Ba ˙pˆnL∆¿«∆∆»∆»¿ƒ»¿»¿»»«««∆∆
¯eÚMÓ ¯˙È ‰qÚ ‰˙NÚL B‡ ,‰È„È ‰pˆ ‡lL B‡∆…ƒ¿»»∆»∆»¿»ƒ»»≈ƒƒ

˙¯zÓ ˙t‰ - ‰lÁ52‰LÏL BÓk ?‰lÁ ¯eÚL ‰nÎÂ . «»««À∆∆¿«»ƒ«»¿¿»
‰ˆÈa‰ Ûe‚k ,‰ˆÈa LÓÁÂ ÌÈˆÈa ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿«≈»

˙ÈBÈa‰53dÏ˜LÓÎ ‡Ï ,54. «≈ƒ…¿ƒ¿»»

המצות 45) את אופות הנשים היו ואז שם). פסחים (מסכת
"שלש  ב'): עמוד מ"ח דף פסחים מסכת במשנה הוא (וכן

בתנור". ואופות כאחת לשות השמש 46)נשים שחום לפי
להחמיץ. וקרובה העיסה את דף 47)מחמם יומא (מסכת

מקום  בכל חומה להגביר אז השמש שמטבע ב') עמוד כ"ח
לעננים. א'):48)מבעד עמוד מ"ב דף פסחים (מסכת

בבצק  עוסקת שתהא כלומר התנור", מן ידה תגביה "ולא
יחמיץ. שלא הזמן שם).49)כל פסחים (מסכת

(לדעת 50) מהתנור מתחממות שידיה אופה היתה אם דוקא
מעצמן). מתחממות שידיה אופה אינה אם אפילו רש"י

לתנור.51) ונותנתה במים החררה פני את שטחה
שאם 52) אומרים ויש לכתחלה. חששות אלא אינן אלו שכל

משנה). (מגיד בדיעבד אפילו אסור בשמש לשה
כמדתה.53) שוין.54)כלומר ומשקלה מדתה שאין

.‚ÈÔÓÊ Ïk55˜ˆaa ˜ÒBÚ Ì„‡L56ÌBi‰ Ïk elÙ‡ , »¿«∆»»≈«»≈¬ƒ»«
,BÁÈp‰Â B„È dÈa‚‰ Ì‡Â .ıenÁ È„ÈÏ ‡· BÈ‡ - BlkÀ≈»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»¿ƒƒ

ÏBw‰ ÚÈÓL‰Ï ÚÈb‰L „Ú ˜ˆa‰ ‰‰LÂ57ÊaÔÓ ¿»»«»≈«∆ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ¿«
.„iÓ Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k - ÂÈÏÚ B„È· ‰kÓ Ì„‡L∆»»«∆¿»»»¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»
Ì„‡ Cl‰iL È„k ‰‰L Ì‡ - ÚÓL BÏB˜ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»»¿≈∆¿«≈»»

ÏÈÓ58eÙÈÒÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .„iÓ Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k , ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿≈ƒƒ¿ƒ
ÂÈ˙B¯ÚN e„ÓÚL Ì„‡k ÂÈÙ59¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»¿»»∆»¿«¬»¬≈∆»

.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,BÏÎ‡Ï¿»¿¿≈«»ƒ»»»≈

הלכה 55) למעלה וראה ב' עמוד מ"ח דף פסחים (מסכת
(אחרונים).56)י'). בעץ מגלגלה או אותה שלש
וזהו 57) גמור חמץ וזהו קול משמעת החמוצה שהעיסה

דף  פסחים (מסכת במשנה הנאמר חגבים" "כקרני שיעור
ב'). עמוד שני 58)מ"ח שיעור והוא בינונית, הלכה

פסחים  מסכת המשניות (פירוש דקות 24 = שעה חומשי
הלכה  שבת מהלכות ה' פרק למעלה ועיין א'. עמוד מ"ה דף

י"ט). הערה מראיתן 59)ד' שנשתנה (שם). "שיאור" וזהו
(ערוך). ללובן

.„È˙BLBl ,Ô‰Ó „i‰ e‰Èa‚‰L ,˙BqÚ ÈzL eÈ‰»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ«»≈∆ƒ
˙¯Á‡Â ÏB˜ dÏ LÈ Ô‰Ó ˙Á‡‰ ,e‰zLÂ ˙Á‡ ˙Úa¿≈««¿ƒ¿»»««≈∆∆»¿«∆∆

ÏB˜ dÏ ÔÈ‡60eÙ¯NÈ Ô‰ÈzL -61ıÓÁ Ô‰ È¯‰Â , ≈»¿≈∆ƒ»¿«¬≈≈»≈
.¯eÓb»

מ"ו 60) דף פסחים (מסכת שבמשנה החרש" "בצק וזהו
המשניות  (פירוש הזה כחרש קול משמיע שאינו א') עמוד

כיוצא 61)שם). יש אם החרש "בצק שם: במשנה הוא כן
אסור". זה הרי שהחמיץ בו

.ÂËÔÈ˜È¯Ò ÔÈNBÚ ÔÈ‡62ÈtÓ ,ÁÒta ÔÈ¯iˆÓ‰ ≈ƒ¿ƒƒ«¿À»ƒ«∆«ƒ¿≈
Ô‰ÈÏÚ ‰‰BL ‰M‡‰L63.Ô˙iNÚ ˙Úa ÔÈˆnÁ˙Óe , ∆»ƒ»»¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿≈¬ƒ»»

Ô‰L ÈtÓ ,Ì˙BNÚÏ ÔÈ¯zÓ ÔÈÓBzÁp‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»««¿ƒÀ»ƒ«¬»ƒ¿≈∆≈
ŒÈÏÚa Ï·‡ .Ì˙BNÚÏ ÌÈ¯‰ÓÓe Ô˙en‡a ÔÈ‡È˜a¿ƒƒ¿À»»¿«¬ƒ«¬»¬»«¬≈

ÒeÙ„a Ô˙B‡ e¯ˆ elÙ‡Â ,ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈz·64‡nL - »ƒ¬ƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»
ÒeÙ„· ‡lL Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯Á‡ e‡B·È65Ô˙iNÚa e‰LÈÂ »¬≈ƒ«¬»∆…ƒ¿¿ƒ¿«¬ƒ»»

.eˆÈÓÁÈÂ¿«¿ƒ

מין 62) בפת שמציירין פי' א') עמוד ל"ז דף פסחים (מסכת
ועוף. כלום.64)לציירן.63)חיה שוהה שאינו

דפוס.65) ע"י שנעשו יודע אינו שהרואה

.ÊËÌÈÓ66¯Á‡ ‰·¯Ú‰Â ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈˆÁB¯L «ƒ∆¬ƒ»∆«»«ƒ¿»¬≈»««
- ‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈÓ ÔÎÂ ,ÔÈLlL∆»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ»

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa Ô˙B‡ CtLÈ ‰Ê È¯‰67‡lL È„k , ¬≈∆ƒ¿…»ƒ¿ƒ¿¿≈∆…
.ıÈÓÁÈÂ „Á‡ ÌB˜Óa eˆa˜˙Èƒ¿«¿¿»∆»¿«¿ƒ

ב').66) עמוד מ' דף פסחים במסכת זה 67)(משנה כל
י"ח. הלכה להלן נראה וכן (ב"י). חמץ איסור זמן לאחר

.ÊÈÔÒ¯en‰ ˙‡ ÔÈ¯BL ÔÈ‡68ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ≈ƒ∆«¿»«ƒƒƒ¿≈
ÔÈËÏBÁ Ï·‡ .ıÈÓÁÈ ‡nL ,ÔÈÏB‚¯z‰69Ô‰Ï ««¿¿ƒ∆»«¿ƒ¬»¿ƒ»∆

·¯ e‚‰ ¯·Îe .Ô‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁ˙B¯a ÔÒ¯en‰«¿»¿¿ƒ«ƒƒƒ¿≈∆¿»»¬…
ÌÈn‰ ÁÈz¯È ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,ËÏÁÏ ‡lL ÌÏBÚ‰»»∆…«¬…¿≈»∆»…«¿ƒ«««ƒ

.‰ÙÈ»∆

דקה 68) קליפה ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
ומיועדת  מורסן קרויה הקמח יציאת אחר בנפה הנשארת

עופות. אינו 69)לאכילת שאז רותחים במים לשים
ג'. הלכה למעלה וראה מחמיץ.

.ÁÈÔÏÈÎ‡Óe ÁÓ˜ B‡ ÔÒ¯eÓ ÔÈÏB‚¯zÏ LeÏÏ ¯zÓeÀ»»««¿¿ƒ¿»∆««¬ƒ»
„iÓ70‡lL „Ú Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â ,Ô‰ÈÙÏ Ô˙B B‡ , ƒ»≈ƒ¿≈∆¿≈¬≈∆«∆…

ÔÈ¯wÓ Ô‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .ÏÈÓ Cel‰ È„k Ô‰ÈÙÏ ‰‰LÈƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»¿«∆≈¿«¿ƒ
ıÈÓÁÓ BÈ‡ - B„Èa Ct‰Ó ‡e‰L B‡ Ba71. ∆¿«≈¿»≈«¿ƒ

CtLÈÂ ÌÈÓa ÈÏk‰ ÛËLÈ ,ÏÎ‡lÓ e˜ÒÙiLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ∆¡…ƒ¿…«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
.ÔB¯„Ó ÌB˜Óaƒ¿ƒ¿

(ב"י).70) כן לעשות שאסור פוסקים שכתב 71)ואנו כמו
לידי  בא אינו בבצק עוסק שאדם זמן שכל י"ג הלכה למעלה

י'. בהלכה עוד ועיין חימוץ,

.ËÈ‰¯L˙ ‡Ï72d„Èa CÈÏBzL ÔÒ¯eÓ ‰M‡ …«¿∆ƒ»¿»∆ƒ¿»»
L·È d¯Na ÏÚ ‰ÙL Ï·‡ ,ıÁ¯nÏ73ÒÚÏÈ ‡ÏÂ .74 «∆¿»¬»»»«¿»»»≈¿…ƒ¿«

B˙kÓ ÏÚ ÔzÈÂ ÔÈhÁ Ì„‡75.˙BˆÈÓÁÓ Ô‰L ÈtÓ , »»ƒƒ¿ƒ≈««»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ
˙Ò¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡76- Ô˙ Ì‡Â . ≈¿ƒ∆«∆«¿«¬…∆¿ƒ»«

„iÓ CÙMÈ77ÔÈ‡Â .ıÈÓÁ‰Ï ¯‰ÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ƒ»≈ƒ»ƒ¿≈∆¿«≈¿«¿ƒ¿≈
Ïc¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B78ÏÎ‡È - Ô˙ Ì‡Â ; ¿ƒ∆«∆«¿««¿»¿ƒ»«…«

.„iÓƒ»

קליפתֿהחטים 72) ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
הדקה. היא וסובין המשניות) (פירוש הי'73)העבה דרכם

קפידא  אין ובזה ולהזיע, במורסן הגוף ולשוף למרחץ ליכנס
זיעה  רק מים, אין הגוף ועל במים נשרה לא שהמורסן כיון
משנה). (כסף מחמצת אינה אדם וזיעת המרחץ, מחום

במשנה).74) מיני 76)לרפואה.75)(שם של תערובת
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מים. בהן ויש מיל,77)פירות הילוך של זמן לפני אפילו

להחמיץ. אינו 78)שממהרים וחריפותו חוזקו שמפני
מהר. כך כל מחמיץ

.Î¯zÓ79ÔÈÏ·z‰ ÔzÏ80Áˆw‰Â ÔÈÓLÓM‰Â81 À»ƒ≈««¿ƒ¿«À¿¿ƒ¿«∆«
¯zÓ ÔÎÂ .˜ˆa‰ CB˙Ï Ô‰· ‡ˆBiÎÂ82‰qÚ‰ LeÏÏ ¿«≈»∆¿«»≈¿≈À»»»ƒ»

ÌÈÓa83·ÏÁÂ L·„ B‡ ÔÓLÂ84Ûh˜Ï B‡ ,85.Ô‰a ¿«ƒ¿∆∆¿«¿»»¿«≈»∆
ÔBL‡¯‰ ÌBi·e86ÌÈÓa ‡l‡ ,Ûh˜Ïe LeÏÏ ¯eÒ‡ «»ƒ»»¿«≈∆»¿«ƒ

ÌÁÏ ‰È‰iL È„k ‡l‡ ,ıÓÁ ÌeMÓ ‡Ï - „·Ïaƒ¿»…ƒ»≈∆»¿≈∆ƒ¿∆∆∆
ÈÚ87˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ‡e‰ „·Ïa ÔBL‡¯‰ ÌBi·e , …ƒ«»ƒƒ¿«∆»ƒƒ¿

.ÈÚ ÌÁÏ ÔB¯ÎÊƒ¿∆∆…ƒ

במצה 79) "יוצאין פסחים): דמסכת ב' פרק (תוספתא
בתבלין). (מעורבת שנותנים 80)המתובלת" בשמים מיני

עמוד 82)קימעל.81)במאכל. ל"ו דף פסחים (מסכת
טוב  ביום היתה (שביתתי היתה שבתי עקיבא: ר' "אמר א'):
ביין  עיסה להם ולשתי יהושע ור' אליעזר ר' אצל פסח) של
ד"ה  ב' עמוד ל"ה דף שם תוס' – במים (מעורב ודבש ושמן

ראב"ד). (ועיין דבר" לי אמרו ולא המגידֿמשנה 83)ומי)
המלה  חסרה תס"ב סימן או"ח בב"י (וגם "ביין" העתיק
שהמדובר  מפרש המגידֿמשנה גם זאת בכל אבל "במים")

אלו. כל עם מים ב').84)בתערובת הלכה למעלה (ראה
העיסה.85) את ובכזית 86)למרוח הראשון בלילה כלומר

דף  פסחים (מסכת הדברים ומקור משנה), (מגיד הראשון
"ביום  לבניו: לוי בן יהושע ר' להם שאמר א') עמוד ל"ו

בחלב". המצות לי תלושו לא פסח של כר'87)הראשון
שם). פסחים (במסכת עקיבא

.‡ÎÒ¯ÁŒÈÏk Ïk88- ÔBˆa ıÓÁ Ô‰a LnzLpL »¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈¿≈
ÔBˆa ‰vÓ Ô‰a LnzL‰Ï ¯zÓ89ÈÏkÓ ıeÁ ; À»¿ƒ¿«≈»∆«»¿≈ƒ¿ƒ

,˙Ò¯Á Ba ÔÈÁÈpnL ÈÏÎe ,¯B‡N‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ∆«¿¿ƒ∆«ƒƒ¬…∆
‰L˜ BˆenÁL ÈtÓ90Ô‰a ÔÈLlL ˙B·¯Ú ÔÎÂ . ƒ¿≈∆ƒ»∆¿≈¬≈∆»ƒ»∆

Ô‰ È¯‰ - ıÈÓÁiL „Ú ÌL B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,ıÓÁ‰∆»≈«ƒƒ»«∆«¿ƒ¬≈≈
ÁÒta Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,¯B‡N ˙È·k91. ¿≈¿¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆«»«

כל 88) שמואל: "אמר ב'): עמוד ל' דף פסחים (מסכת
מצה" בהן משתמש בצונן חמץ בהן שנשתמש הכלים
וראה  חרס, בכלי הרי"ף ופירשה ברי"ף] הוא כן – [בצונן

אם 89)להלן. אבל בצונן בחמץ בהם נשתמש אם דוקא
במצה  בהם להשתמש אסור בחמין בחמץ בהם נשתמש
שהם  מכיון בחמין בהם ישתמש שמא גזירה בצונן אפילו
שאפשר  מתכת כלי אבל להגעילם. אפשר ואי חרס כלי
יבוא  שמא גזרו ולא בצונן בהם להשתמש מותר להגעילם
כאן  ותפס להגעילם. הוא יכול שהרי בחמין בהם להשתמש
כלים  לגבי זה חידוש להשמיענו בצונן", "מצה הלשון
בחמץ  בהם נשתמשו לא אם אבל בחמין, בהם שנשתמשו
לא  שהרי בחמין גם במצה בהם להשתמש מותר בצונן אלא

משנה). (מגיד כלום שם).90)בלעו פסחים (מסכת
בצונן.91) אפילו

.·ÎÒ¯Á ÏL ·Èa92Ïk ıÓÁ ˙BlÁ ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡L ƒ∆∆∆∆ƒ»»«»≈»
ÁÒta ‰vÓ ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡ ÔÈ‡ - dlk ‰M‰93Ì‡Â . «»»À»≈ƒ»»«»«»«¿ƒ

ÏM·Ó ‰È‰L ÌB˜Ó ˜Èq‰Â ÌÈÏÁb B‡ÏÓ94ıÓÁ‰ Ba ƒ¿∆»ƒ¿ƒƒ»∆»»¿«≈∆»≈
ÏM·Ï ¯zÓ -95‰vÓ ÂÈÏÚ96. À»¿«≈»»«»

שם).92) פסחים במסכת טעם 93)(הרי"ף שפולט מפני
באש  מסיקו שהוא פי על ואף במצה. ומבליע שבלע החמץ
בפנים  היא הבליעה שהרי בכך מתכשר אינו האפיה לפני

שם). (רי"ף מבחוץ אלא אינו "אופה".94)וההיסק בנ"א:
"לאפות".95) פולטו.96)בנ"א: כך כבולעו

.‚ÎÌÈ·‡ ÈÏÎe ˙BÎzÓ ÈÏk97ıÓÁ Ô‰a LnzLpL ¿≈«»¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈»∆»≈
ÔBL‡¯ ÈÏÎa ÔÈÁ˙B¯a98Ô˙B - ÔÈÒtÏ‡Â ˙B¯„˜ ÔB‚k , ¿¿ƒƒ¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ¿»ƒ≈

ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ ‡lÓÓe ÌÈÓ ÏL ÏB„‚ ÈÏk CB˙Ï Ô˙B‡»¿¿ƒ»∆«ƒ¿«≈¬≈∆«ƒ
eËÏÙiL „Ú BÎB˙a ÔÁÈz¯Óe99ÛËBL CkŒ¯Á‡Â , «¿ƒ»¿«∆ƒ¿¿¿««»≈

ÔBˆa Ô˙B‡100ÔÈÈkq‰ ÔÎÂ .‰vÓa Ô‰a LnzLÓe ,101 »¿≈ƒ¿«≈»∆¿«»¿≈««ƒƒ
ÔBL‡¯ ÈÏÎa ·vp‰ ˙‡Â ·‰l‰ ˙‡ ÁÈz¯Ó -102, «¿ƒ«∆«««¿∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ

.‰vÓa Ô‰a LnzLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«≈»∆¿«»

סימן 97) או"ח בטור (הובא גאון האי רב מדעת להוציא
תוספתא  (ועיין הגעלה מועילה לא אבנים שבכלי תכ"א)

.(495/14 עמ' צוק"מ הוצ' י' פרק האש.98)זבחים על
הכלי 99) שישהה שצריך שם בפסחים הרי"ף גם כתב כן

מי  כי כן נהגו לא אבל שבו, האיסור כל שיפלוט עד במים
תנ"ב). סימן או"ח (טור הכל יפלוט מתי לשער יודע

שמא 100) חשש יש כן יעשה לא שאם הכלים את לצנן כדי
(טור  שעליו החמים מהמים האיסור את ויבלע הכלי יחזור
ד"ה  ב' עמוד צ"ו דף זבחים תוספות ועיין רש"י. בשם שם

לא).
שתשמישם 101) פי על ואף ב') עמוד ל' דף פסחים (מסכת

כמו  באור אותם ללבן צריך מהגוי לקחם ואם האור ידי על
ג' הלכה אסורות מאכלות מהלכות י"ז בפרק רבינו שכתב
בחמץ  כאן – האש ידי על פולטו כך האש ידי על שכבולעו
(מגיד  בהגעלה להתיר הקילו היתר, החמץ היה שכשבלעו

ויש 102)משנה). רותחים. ומימיו האש על שעמד
להגעיל  אפשר האש מן אותו הסירו אם שאפילו אומרים

תנ"א). סימן (טור רתיחות מעלים שמימיו זמן כל בתוכו

.„ÎÔ‰a LnzLpL ÌÈˆÚ ÈÏÎe ÌÈ·‡Â ˙BÎzÓ ÈÏk¿≈«»«¬»ƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿«≈»∆
ÈL ÈÏÎa ıÓÁ103Ô˙B‡ Ô˙B - ˙BÒBÎÂ ˙B¯Ú˜ ÔB‚k , »≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»¿≈»

ÔÈÁ˙B¯ ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,ÏB„‚ ÈÏk CB˙Ï104ÔÁÈpÓe , ¿¿ƒ»¿≈¬≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»
ÔÙËBL CkŒ¯Á‡Â ,eËÏÙiL „Ú BÎB˙a105LnzLÓe ¿«∆ƒ¿…¿««»¿»ƒ¿«≈

.‰vÓa Ô‰a»∆¿«»

ראשון.103) מכלי החמץ בהם ראשון,104)ששפכו מכלי
.100 בהערה לעיל שכתבנו מה וראה פולטו כך כבולעו

כ"ג).105) בהלכה למעלה שנזכר (כמו צוננים במים

.‰ÎÔÈa - ÔÈnÁa ıÓÁ Ô‰a LnzLpL N¯ÁŒÈÏk Ïk»¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈¿«ƒ≈
ÔB‚k ,ÈL ÈÏk ÔÈa ;˙B¯„˜ ÔB‚k ,ÔBL‡¯ ÈÏk¿ƒƒ¿¿≈≈¿ƒ≈ƒ¿

˙B¯Ú˜106ÔÈNBÚL ,¯·‡a ÔÈÚeLÂ ÔÈÁeLÓ eÈ‰L ÔÈa ; ¿»≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ
˙ÈÎeÎÊ ÔÈÚk Ô˙B‡107- Ô‰L ‰Ók Ò¯Á eÈ‰L ÔÈa ; »¿≈¿ƒ≈∆»∆∆¿»∆≈

‰vÓa Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡108¯Á‡Ï ÔÁÈpÓ ‡l‡ , ≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿«»∆»«ƒ»¿««
ÁÒt‰109.Ô‰a ÏM·Óe «∆«¿«≈»∆

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



dvneקמ ung zekld - mipnf xtq - fenz b"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ראשון.106) מכלי בהם פסחים 107)ששופכים (מסכת
ב'). עמוד ל' חרס 108)דף שכלי העידה שהתורה לפי

פסחים  (מסכת לעולם אותו פולטים אינם איסור שבלעו
כ"ב. הלכה למעלה ראה באש, ליבון ולענין שם).

כרב 109) ולא א') עמוד ל' דף פסחים (מסכת כשמואל
(שם). שישברו שאמר

.ÂÎÈÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,BÁÈz¯‰Ï ‰ˆ¯L ÔBL‡¯ ÈÏk¿ƒƒ∆»»¿«¿ƒ¿…»»¿ƒ
BÏ ÛÈwÓ ‰Ê È¯‰ - BÎB˙a BÁÈz¯‰Ï È„k epnÓ ÏB„‚»ƒ∆¿≈¿«¿ƒ¿¬≈∆«ƒ
„Ú ÌÈÓ e‰‡ÏÓÓe ,ıeÁaÓ B˙ÙN ÏÚ ËÈË ÏL ‰ÙN»»∆ƒ«¿»ƒ«¿«¿≈«ƒ«
,BÎB˙a ÌÈn‰ ÁÈz¯Óe ,B˙ÙN ÏÚ ÌÈn‰ e¯a‚iL∆ƒ¿¿««ƒ«¿»«¿ƒ«««ƒ¿

Bi„Â110B˙B‡ ÛËBL CkŒ¯Á‡Â ,111Ba LnzLÓe ¿«¿««»≈ƒ¿«≈
.‰vÓa¿«»

כך 110) כבולעו א'). עמוד ע"ו דף זרה עבודה (מסכת
כן  שפתו על ניצוצות התזת ידי על שבלע  כשם פולטו,

(שם). כ"ג).111)פולטו הלכה (כנ"ל בצונן

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ואיכות 1) התורה, מן המצה אכילת חיוב דיני בו נתבארו

והמחויי  לישתה, ואיכות היא, דבר זה ומאי בין האכילה,
לאכול  לומר רוצה בשבילה, חכמים שאסרו ומה באכילתה.

אחריה. לאכול שאסרו מה וכן הפסח, בערב

.‡ÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»∆¡…«»¿≈
ÏÎa ;"˙vÓ eÏÎ‡z ·¯Úa" :¯Ó‡pL ,¯NÚŒ‰MÓÁ¬ƒ»»»∆∆¡«»∆∆…¿«…¿»

ÌB˜Ó2ÔÓÊ ÏÎ·e3Ôa¯˜a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰Ï˙ ‡ÏÂ . »¿»¿«¿…»»¬ƒ»¿»¿«
ÁÒt‰4Ïk d˙ÂˆÓe ,dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ BÊ ‡l‡ , «∆«∆»ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»»
‰ÏÈl‰5:˙eL¯ ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ - Ï‚¯‰ ¯‡La Ï·‡ . ««¿»¬»ƒ¿»»∆∆¬ƒ««»¿

˙BÈÏ˜ B‡ ÔÁ„ B‡ Ê¯‡ ÏÎB‡ ,‰ˆ¯ ;‰vÓ ÏÎB‡ ,‰ˆ»̄»≈«»»»≈…∆…«¿»
.‰·BÁ - „·Ïa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa Ï·‡ .˙B¯Ù B‡≈¬»¿≈¬ƒ»»»ƒ¿«»

.B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙ÈÊk ÏÎ‡MÓeƒ∆»«««ƒ»»¿≈»

נוהגת 2) הגוף, חובת שהיא מצוה שכל בחו"ל. והן בא"י הן
לז:). (קידושין לארץ בחוצה ובין בא"י בזמן 3)בין בין

קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש שבית
כלומר 4) יאכלוהו", ומרורים מצות "על שכתוב: אע"פ

הכתוב  ריבה - בזה זה תלויים שהם הרי הפסח, את יאכלו
שאףֿעלֿפי  לך לומר מצות", תאכלו "בערב מיוחד: פסוק
קכ.). (פסחים מצה לאכול מצוה - פסח קרבן שאין

עד 5) אלא לאכול שלא גזרו שחכמים כאן כתב שלא מכיון
אכילת  לגבי פסח, קרבן מהל' פ"ח בסוף שכתב (כמו חצות
עלות  אחר יאכלנו שמא בפסח אלא גזרו שלא נראה הפסח)
גזרו  לא - כרת בה שאין במצה אבל בכרת, ויתחייב השחר
שמים, מלכות בה שיש קריאתֿשמע ובמצות מנוח'). ('רבינו

מא). עמוד 'זמנים' ספר (ועיין יותר בה גזרו

.·‡ˆÈ - ‰vÓ ÚÏa6‡ˆÈ ‡Ï - ¯B¯Ó ÚÏa ;7ÚÏa . »««»»»»«»…»»»«
‡Ï ¯B¯Ó È„È ,‡ˆÈ ‰vÓ È„È - „Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ«»»¿∆»¿≈«»»»¿≈»…

‰vnÏ ‰ÏÙËk ¯B¯n‰L ,‡ˆÈ8·ÈÒa ÔÎ¯k .9‡ˆBiÎÂ »»∆«»ƒ¿≈»««»¿»»¿ƒ¿«≈
‡ˆÈ ‡Ï ‰vÓ È„È Û‡ - ÔÚÏ·e B·10. ¿»»«¿≈«»…»»

אכילה.6) היא הרי בפיו, שנגעה שאנו 7)מפני מפני
את  ל"וימררו זכר שהוא בפיו מרור טעם שיטעום צריכין

קטו:). (פסחים מרירות טעם טועם אינו ובבליעה חייהם",
שונצינו  רומא, (דפוסי יצא" - מרור "בלע אחר: ובנוסח
מנוח') וב'רבינו בלחםֿמשנה וכ"ה תימן, וכת"י וויניציאה
שלא  "שאיֿאפשר בזה: ופירש שם, בפסחים רש"י וכגירסת

מרור". טעם בו מצה 8)טעם בין מפסיק אינו ולפיכך
ראב"ד). ועיין (מגידֿמשנה, מצה ידי ויצא מיני 9)לפיו,

באילן. שצומחים מין 10)חוטים אינו שהסיב שכיון
אבות  מהל' בפ"ג רבינו כתב וכן חוצץ. הוא הרי מאכל,
הטהור  העוף נבלת מבשר כזית "הכורך ה"ה: הטומאות
זה  הרי בגרונו, נגע שלא אע"פ ובלעו בה וכיוצא בחזרת
בכסףֿ שם ועיין טהור" זה הרי ובלעו, בסיב כרכו טמא.

רוקח'). ('מעשה משנה

.‚‰vÓ ÏÎ‡11B‡ Ì"ekÚ e‰eÒ‡L ÔB‚k ,‰eÎ ‡Ïa »««»¿…«»»¿∆¬»«
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ÏÎ‡Ï ÔÈËÒÏ12,‰vÓ ˙Èfk ÏÎ‡ ; ƒ¿ƒ∆¡…»»¿≈»»«««ƒ«»

B˙eËL ˙Úa ‰tÎ ‡e‰Â13·iÁ - ‡t¯˙ CkŒ¯Á‡Â , ¿ƒ¿∆¿≈¿¿««»ƒ¿«≈«»
‰˙È‰ ‰ÏÈÎ‡ d˙B‡L ÈÙÏ ;‡t¯˙pL ¯Á‡ ÏÎ‡Ï∆¡…««∆ƒ¿«≈¿ƒ∆»¬ƒ»»¿»

.˙Bˆn‰ ÏkÓ ¯eËt ‰È‰L ‰ÚLa¿»»∆»»»ƒ»«ƒ¿

א.11) כט, השנה כוונה 12)ראש צריכות אין שמצוות
משנה' ה'מגיד וכתב ה"ד). שופר מהל' בפ"ב (וראה
שאין  חשב אם אבל פסח, והיום מצה שזוהי כשידע שדווקא

יצא. לא - פסח היום שאין או כלל מצה חולה 13)זו
נופל. שהוא בעת הנפילה, במחלת

.„Ì„‡ ÔÈ‡14Œ‡l‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈«¬ƒ««»∆»
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡Ó dÏÎ‡ ÔkŒÌ‡15:¯Ó‡pL ; ƒ≈¬»»≈∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆∆¡«

ÂÈÏÚ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙Ú·L ,ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï"……«»»»≈ƒ¿«»ƒ…«»»
,‰vÓ ÔÏÎ‡ Ì‡ ,ıenÁ È„ÈÏ ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·c - "˙BvÓ«¿»ƒ«»ƒƒ≈ƒƒ¬»»«»
Ê¯‡ ÔB‚k ,ÌÈ¯·c ¯‡L Ï·‡ ;B˙·BÁ È„È Ô‰· ‡ˆÈ»»»∆¿≈»¬»¿»¿»ƒ¿…∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰vÓ È„È Ô‰· ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ˙BiË˜Â ÔÁ„Â¿…«¿ƒ¿ƒ≈≈»∆¿≈«»¿ƒ∆≈

ıÓÁ Ì‰a16. »∆»≈

א.14) לה, פסחים וגמרא, ושעורה,15)משנה חיטה
ושיפון. שועל שיבולת באות 16)כוסמין, וכשמתנפחות

חימוץ. לידי ולא וקלקול סרחון לידי

.‰‰NBÚ‰17LÈ Ì‡ - Ê¯‡‰ ÔÓe ÌÈhÁ‰ ÔÓ ‰qÚ »∆ƒ»ƒ«ƒƒƒ»…∆ƒ∆
Ô‚c ÌÚË da18ÌÈ·Ïk‰ ˙qÚ .B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ,19 »««»»≈»¿≈»ƒ««¿»ƒ

‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰L ÔÓÊa -20È„È d· ‡ˆBÈ , ƒ¿«∆»ƒ¿ƒƒ∆»≈»¿≈
B˙·BÁ21‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰ ÔÈ‡ ;22‡ˆBÈ BÈ‡ , »≈»ƒ¿ƒƒ∆»≈≈

ÌLÏ ˙¯nLÓ BÊ ÔÈ‡L ,d·dLlL ‰vÓ .‰vÓ »∆≈¿À∆∆¿≈«»«»∆»»
˙B¯ÙŒÈÓa23ÁÒta B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ -24ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿≈≈≈»¿≈»«»«¬»≈

B‡ ÔÓL· B‡ ÔÈÈa d˙B‡ ÔÈLÏ25·ÏÁ26ÌÁÏ" ÌeMÓ , »ƒ»¿«ƒ¿∆∆»»ƒ∆∆
e¯‡aL BÓk ,"ÈÚ27È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÏÎ‡Â LÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»¿»«…»»¿≈

ÔÒ¯eÓ ˙Ùa ‡Ï ,ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ .B˙·BÁ28˙Ùa ‡ÏÂ »≈¿ƒ…¿«¿»¿…¿«
BlL ÔÈaÒa ÁÓw‰ ˙‡ ‡e‰ LÏ Ï·‡ ;ÔÈaÒÀƒ¬»»∆«∆«¿Àƒ∆

B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈÂ ,˙Ù e‰NBÚÂ ,BÒ¯eÓ·e29ÔÎÂ . ¿¿»¿≈«¿≈»¿≈»¿≈
È„È d· ‡ˆBÈÂ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ¯˙BÈa ‰i˜ ˙ÏÒŒ˙t«…∆¿ƒ»¿≈¬≈À∆∆¿≈»¿≈
."ÈÚ ÌÁÏ" ‰Ê ÔÈ‡ da ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÁÒta B˙·BÁ»«∆«¿≈¿ƒ»≈∆∆∆…ƒ
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ראשון.106) מכלי בהם פסחים 107)ששופכים (מסכת
ב'). עמוד ל' חרס 108)דף שכלי העידה שהתורה לפי

פסחים  (מסכת לעולם אותו פולטים אינם איסור שבלעו
כ"ב. הלכה למעלה ראה באש, ליבון ולענין שם).

כרב 109) ולא א') עמוד ל' דף פסחים (מסכת כשמואל
(שם). שישברו שאמר

.ÂÎÈÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,BÁÈz¯‰Ï ‰ˆ¯L ÔBL‡¯ ÈÏk¿ƒƒ∆»»¿«¿ƒ¿…»»¿ƒ
BÏ ÛÈwÓ ‰Ê È¯‰ - BÎB˙a BÁÈz¯‰Ï È„k epnÓ ÏB„‚»ƒ∆¿≈¿«¿ƒ¿¬≈∆«ƒ
„Ú ÌÈÓ e‰‡ÏÓÓe ,ıeÁaÓ B˙ÙN ÏÚ ËÈË ÏL ‰ÙN»»∆ƒ«¿»ƒ«¿«¿≈«ƒ«
,BÎB˙a ÌÈn‰ ÁÈz¯Óe ,B˙ÙN ÏÚ ÌÈn‰ e¯a‚iL∆ƒ¿¿««ƒ«¿»«¿ƒ«««ƒ¿

Bi„Â110B˙B‡ ÛËBL CkŒ¯Á‡Â ,111Ba LnzLÓe ¿«¿««»≈ƒ¿«≈
.‰vÓa¿«»

כך 110) כבולעו א'). עמוד ע"ו דף זרה עבודה (מסכת
כן  שפתו על ניצוצות התזת ידי על שבלע  כשם פולטו,

(שם). כ"ג).111)פולטו הלכה (כנ"ל בצונן

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ואיכות 1) התורה, מן המצה אכילת חיוב דיני בו נתבארו

והמחויי  לישתה, ואיכות היא, דבר זה ומאי בין האכילה,
לאכול  לומר רוצה בשבילה, חכמים שאסרו ומה באכילתה.

אחריה. לאכול שאסרו מה וכן הפסח, בערב

.‡ÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»∆¡…«»¿≈
ÏÎa ;"˙vÓ eÏÎ‡z ·¯Úa" :¯Ó‡pL ,¯NÚŒ‰MÓÁ¬ƒ»»»∆∆¡«»∆∆…¿«…¿»

ÌB˜Ó2ÔÓÊ ÏÎ·e3Ôa¯˜a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰Ï˙ ‡ÏÂ . »¿»¿«¿…»»¬ƒ»¿»¿«
ÁÒt‰4Ïk d˙ÂˆÓe ,dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ BÊ ‡l‡ , «∆«∆»ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»»
‰ÏÈl‰5:˙eL¯ ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ - Ï‚¯‰ ¯‡La Ï·‡ . ««¿»¬»ƒ¿»»∆∆¬ƒ««»¿

˙BÈÏ˜ B‡ ÔÁ„ B‡ Ê¯‡ ÏÎB‡ ,‰ˆ¯ ;‰vÓ ÏÎB‡ ,‰ˆ»̄»≈«»»»≈…∆…«¿»
.‰·BÁ - „·Ïa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa Ï·‡ .˙B¯Ù B‡≈¬»¿≈¬ƒ»»»ƒ¿«»

.B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙ÈÊk ÏÎ‡MÓeƒ∆»«««ƒ»»¿≈»

נוהגת 2) הגוף, חובת שהיא מצוה שכל בחו"ל. והן בא"י הן
לז:). (קידושין לארץ בחוצה ובין בא"י בזמן 3)בין בין

קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש שבית
כלומר 4) יאכלוהו", ומרורים מצות "על שכתוב: אע"פ

הכתוב  ריבה - בזה זה תלויים שהם הרי הפסח, את יאכלו
שאףֿעלֿפי  לך לומר מצות", תאכלו "בערב מיוחד: פסוק
קכ.). (פסחים מצה לאכול מצוה - פסח קרבן שאין

עד 5) אלא לאכול שלא גזרו שחכמים כאן כתב שלא מכיון
אכילת  לגבי פסח, קרבן מהל' פ"ח בסוף שכתב (כמו חצות
עלות  אחר יאכלנו שמא בפסח אלא גזרו שלא נראה הפסח)
גזרו  לא - כרת בה שאין במצה אבל בכרת, ויתחייב השחר
שמים, מלכות בה שיש קריאתֿשמע ובמצות מנוח'). ('רבינו

מא). עמוד 'זמנים' ספר (ועיין יותר בה גזרו

.·‡ˆÈ - ‰vÓ ÚÏa6‡ˆÈ ‡Ï - ¯B¯Ó ÚÏa ;7ÚÏa . »««»»»»«»…»»»«
‡Ï ¯B¯Ó È„È ,‡ˆÈ ‰vÓ È„È - „Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ«»»¿∆»¿≈«»»»¿≈»…

‰vnÏ ‰ÏÙËk ¯B¯n‰L ,‡ˆÈ8·ÈÒa ÔÎ¯k .9‡ˆBiÎÂ »»∆«»ƒ¿≈»««»¿»»¿ƒ¿«≈
‡ˆÈ ‡Ï ‰vÓ È„È Û‡ - ÔÚÏ·e B·10. ¿»»«¿≈«»…»»

אכילה.6) היא הרי בפיו, שנגעה שאנו 7)מפני מפני
את  ל"וימררו זכר שהוא בפיו מרור טעם שיטעום צריכין

קטו:). (פסחים מרירות טעם טועם אינו ובבליעה חייהם",
שונצינו  רומא, (דפוסי יצא" - מרור "בלע אחר: ובנוסח
מנוח') וב'רבינו בלחםֿמשנה וכ"ה תימן, וכת"י וויניציאה
שלא  "שאיֿאפשר בזה: ופירש שם, בפסחים רש"י וכגירסת

מרור". טעם בו מצה 8)טעם בין מפסיק אינו ולפיכך
ראב"ד). ועיין (מגידֿמשנה, מצה ידי ויצא מיני 9)לפיו,

באילן. שצומחים מין 10)חוטים אינו שהסיב שכיון
אבות  מהל' בפ"ג רבינו כתב וכן חוצץ. הוא הרי מאכל,
הטהור  העוף נבלת מבשר כזית "הכורך ה"ה: הטומאות
זה  הרי בגרונו, נגע שלא אע"פ ובלעו בה וכיוצא בחזרת
בכסףֿ שם ועיין טהור" זה הרי ובלעו, בסיב כרכו טמא.

רוקח'). ('מעשה משנה

.‚‰vÓ ÏÎ‡11B‡ Ì"ekÚ e‰eÒ‡L ÔB‚k ,‰eÎ ‡Ïa »««»¿…«»»¿∆¬»«
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ÏÎ‡Ï ÔÈËÒÏ12,‰vÓ ˙Èfk ÏÎ‡ ; ƒ¿ƒ∆¡…»»¿≈»»«««ƒ«»

B˙eËL ˙Úa ‰tÎ ‡e‰Â13·iÁ - ‡t¯˙ CkŒ¯Á‡Â , ¿ƒ¿∆¿≈¿¿««»ƒ¿«≈«»
‰˙È‰ ‰ÏÈÎ‡ d˙B‡L ÈÙÏ ;‡t¯˙pL ¯Á‡ ÏÎ‡Ï∆¡…««∆ƒ¿«≈¿ƒ∆»¬ƒ»»¿»

.˙Bˆn‰ ÏkÓ ¯eËt ‰È‰L ‰ÚLa¿»»∆»»»ƒ»«ƒ¿

א.11) כט, השנה כוונה 12)ראש צריכות אין שמצוות
משנה' ה'מגיד וכתב ה"ד). שופר מהל' בפ"ב (וראה
שאין  חשב אם אבל פסח, והיום מצה שזוהי כשידע שדווקא

יצא. לא - פסח היום שאין או כלל מצה חולה 13)זו
נופל. שהוא בעת הנפילה, במחלת

.„Ì„‡ ÔÈ‡14Œ‡l‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈«¬ƒ««»∆»
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡Ó dÏÎ‡ ÔkŒÌ‡15:¯Ó‡pL ; ƒ≈¬»»≈∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆∆¡«

ÂÈÏÚ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙Ú·L ,ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï"……«»»»≈ƒ¿«»ƒ…«»»
,‰vÓ ÔÏÎ‡ Ì‡ ,ıenÁ È„ÈÏ ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·c - "˙BvÓ«¿»ƒ«»ƒƒ≈ƒƒ¬»»«»
Ê¯‡ ÔB‚k ,ÌÈ¯·c ¯‡L Ï·‡ ;B˙·BÁ È„È Ô‰· ‡ˆÈ»»»∆¿≈»¬»¿»¿»ƒ¿…∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰vÓ È„È Ô‰· ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ˙BiË˜Â ÔÁ„Â¿…«¿ƒ¿ƒ≈≈»∆¿≈«»¿ƒ∆≈

ıÓÁ Ì‰a16. »∆»≈

א.14) לה, פסחים וגמרא, ושעורה,15)משנה חיטה
ושיפון. שועל שיבולת באות 16)כוסמין, וכשמתנפחות

חימוץ. לידי ולא וקלקול סרחון לידי

.‰‰NBÚ‰17LÈ Ì‡ - Ê¯‡‰ ÔÓe ÌÈhÁ‰ ÔÓ ‰qÚ »∆ƒ»ƒ«ƒƒƒ»…∆ƒ∆
Ô‚c ÌÚË da18ÌÈ·Ïk‰ ˙qÚ .B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ,19 »««»»≈»¿≈»ƒ««¿»ƒ

‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰L ÔÓÊa -20È„È d· ‡ˆBÈ , ƒ¿«∆»ƒ¿ƒƒ∆»≈»¿≈
B˙·BÁ21‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰ ÔÈ‡ ;22‡ˆBÈ BÈ‡ , »≈»ƒ¿ƒƒ∆»≈≈

ÌLÏ ˙¯nLÓ BÊ ÔÈ‡L ,d·dLlL ‰vÓ .‰vÓ »∆≈¿À∆∆¿≈«»«»∆»»
˙B¯ÙŒÈÓa23ÁÒta B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ -24ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿≈≈≈»¿≈»«»«¬»≈

B‡ ÔÓL· B‡ ÔÈÈa d˙B‡ ÔÈLÏ25·ÏÁ26ÌÁÏ" ÌeMÓ , »ƒ»¿«ƒ¿∆∆»»ƒ∆∆
e¯‡aL BÓk ,"ÈÚ27È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÏÎ‡Â LÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»¿»«…»»¿≈

ÔÒ¯eÓ ˙Ùa ‡Ï ,ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ .B˙·BÁ28˙Ùa ‡ÏÂ »≈¿ƒ…¿«¿»¿…¿«
BlL ÔÈaÒa ÁÓw‰ ˙‡ ‡e‰ LÏ Ï·‡ ;ÔÈaÒÀƒ¬»»∆«∆«¿Àƒ∆

B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈÂ ,˙Ù e‰NBÚÂ ,BÒ¯eÓ·e29ÔÎÂ . ¿¿»¿≈«¿≈»¿≈»¿≈
È„È d· ‡ˆBÈÂ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ¯˙BÈa ‰i˜ ˙ÏÒŒ˙t«…∆¿ƒ»¿≈¬≈À∆∆¿≈»¿≈
."ÈÚ ÌÁÏ" ‰Ê ÔÈ‡ da ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÁÒta B˙·BÁ»«∆«¿≈¿ƒ»≈∆∆∆…ƒ
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מן  כזית כשאוכל בה יוצא פרס, אכילת בכדי כזית שיהא
נגרר  להיות טבעו החיטים, עם מחובר שהאורז כיון העיסה,
האורז  גם מתחמץ החיטים וכשמתחמצים החיטים, אחר
ודוחן  חיטים אבל ואורז, בחיטים ודוקא והרא"ש). (הרמב"ן
ידי  בה יוצא אינו אורז, עם דגן מיני שאר או בו וכיוצא
ודעת  פרס. אכילת בכדי כזית בדגן יש אלאֿאםֿכן חובתו
אכילת  בכדי כזית כשיש דוקא ואורז בחיטים שגם הראב"ד

בשביל 19)פרס. עיסה שעשה והיינו מ"ח. פ"א חלה
הכלבים. לרועים 20)אכילת גם ממנה להאכיל שכיוון

מצה.21)הישראליים. לשם נשתמרה אפילו 22)שהרי
נקיה. פת פ"ה 23)היתה (למעלה משנה' ב'כסף ראה

חובתו  ידי יוצא אינו שלפיה כאן, ישנה נוסחא שישנה ה"א)
פירות. במי לשה אם וכתב 24)גם הוא. עוני שלחם

אינו  כן לא שאם מים, קצת שיוסיף שצריך משנה' ה'מגיד
אינו  - חימוץ לידי באה שאינה מצה וכל חימוץ, לידי בא

בה. רומי.25)יוצא בדפוס בפ"ט 26)כ"ה ראה
ואם  בחלב, העיסה לשין "שאין הכ"ב אסורות ממאכלות
שינה  ואם בשר. בה יאכל שמא אסורה, הפת כל - לש
הרי  בשר, בה יאכל שלא עדי ניכרת שתהיה עד הפת בצורת
לא  שאם המצות, בצורת ששינה מדובר כאן וגם מותר". זה
ה"ב. פ"ה למעלה וראה הנ"ל. מטעם באכילה אסורה כן

ה"כ.27) פ"ה שסובין 28)למעלה מ"ו, פ"ב בחלה כ"ה
מצה. לענין והואֿהדין בחלה, חיוב בכלל אינם ומורסן

וחזר 29) ממנה הפרישן אם אבל הפרישן, לא אם ודוקא
כזית  לשיעור מצטרפין אין ביחד, ולשן הקמח לתוך ועירבן

שם). (חלה,

.ÂÒtÏ‡· B‡ ¯ep˙a ˙ÈÙ‡pL ‰vÓ „Á‡30ÔÈa - ∆»«»∆∆¡≈¿«¿ƒ¿»≈
ÔÈa ,ÁÈ˙¯‰ CkŒ¯Á‡Â ÒtÏ‡a ˜ˆa‰ ˜Èa„‰L∆ƒ¿ƒ«»≈»ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ«≈

Ú˜¯wa d‡Ù‡ elÙ‡ ,˜Èa„‰ CkŒ¯Á‡Â ÁÈz¯‰L31- ∆ƒ¿ƒ«¿««»ƒ¿ƒ¬ƒ¬»»««¿«
˙ÈÙ‡ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»¿≈»¿≈ƒ…∆¡≈
ÔÈËeÁ eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â ;da ÔÈ‡ˆBÈ ,‰¯eÓ‚ ‰iÙ‡¬ƒ»¿»¿ƒ»¿∆…ƒ¿ƒ

dÒ¯BtL ˙Úa ‰pnÓ ÔÈÎLÓ ˜ˆa ÏL32ÔÈ‡ˆBÈÂ . ∆»≈ƒ¿»ƒƒ∆»¿≈∆¿»¿¿ƒ
Èe¯M‰ ˜È˜¯a33‰vÓ Ï·‡ .ÁBn ‡lL ,‡e‰Â ; ¿»ƒ«»¿∆…ƒ«¬»«»

È¯‰L ,d˙ÏÈÎ‡a B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ BÈ‡ - dÏMaL∆ƒ¿»≈≈»¿≈»«¬ƒ»»∆¬≈
˙t ÌÚË da ÔÈ‡34. ≈»«««

בתוכה.30) המצה ונותנים מתחתיה, שמסיקין קערה
ואופין 31) וקמח מים ושמים הכירה, בתוך גומא שעושין
יש 33)ששוברה.32)בה. שעדיין שרויה, מצה היינו

מא.). (פסחים מצה טעם רבי 34)בה לגבי יוסי כרבי
(שם). מאיר

.ÊÌ„‡ ÔÈ‡35‡È‰L ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡a B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈»«¬ƒ««»∆ƒ
Ï·Ë ÏÎ‡L ÔB‚k ,BÏ ‰¯eÒ‡36ÔBL‡¯ ¯NÚÓ B‡37 ¬»¿∆»«∆∆«¬≈ƒ

dÏÊbL B‡ ,B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL38Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ∆…ƒ¿»¿»∆¿»»∆«¿»…
;B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ - ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL∆¿»¿ƒ»»ƒ¿««»≈¿≈»

ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ÏÎÂ39‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ¿…∆≈¿»¿ƒ»»ƒ¿««»≈≈
.B˙·BÁ È„È B·¿≈»

א.35) לה, פסחים הורמו 36)משנה, שלא הארץ תבואת
ומעשרות. תרומות מעשרה 37)ממנה אחד חלק שנותנים

עד  ללויים גם לאכול אסורה ועדיין ללויים, מהתבואה

לכהנים. הזה המעשר מן מעשר הלויים שיפרישו
בבלי 38) תלמוד עלֿפי הוא וכן ה"ג. פי"ג שבת 'ירושלמי'

זה  ודבר שלו, שהיא במצה אלא יוצא שאינו לח.) (פסחים
בה: שכתוב מחלה, לחם" - "לחם בגזירהֿשוה נלמד
- ואכל שגזל בידינו שכלל ואע"פ שלכם. - "עריסותיכם"
קנייה", "לעסיה ל:): (כתובות שאמרו כמו ב"שינוי", קנאו
('מעשה  הבליעה בבית מישהו לו שתחב שהמדובר אפשר
"זמנים" בספר וראה הרשב"א. תלמיד בשם בהקדמה רוקח'

מא). נראה 39)עמוד וכן הי"א. ברכות מהל' פ"א למעלה
בזה. זה תלויים מצה ודין הברכה שדין שם) ב'ירושלמי'

.ÁÌÈ‰k‰40‰lÁa ÔÈ‡ˆBÈ41ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Óe¯z·e «…¬ƒ¿ƒ««»«¿»««ƒ
Ì„‡ ÏÎÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰vÓ ‡È‰L42ÔÎÂ .43ÔÈ‡ˆBÈ ∆ƒ«»∆≈»¿»¿»»»¿≈¿ƒ

ÈL ¯NÚÓ ÏL ‰vÓa44Ï·‡ ;ÌÈÏLe¯Èa45ÔÈ‡ ¿«»∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¬»≈
ÈtÓ ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ ,ÌÈ¯eka ÏL ‰vÓa ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ¿«»∆ƒƒ¬ƒƒ»«ƒƒ¿≈
¯NÚÓe ,˙B·LBn‰ ÏÎa ¯z‰ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯eka‰L∆«ƒƒ≈»∆∆≈¿»«»«¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa ÏÎ‡ÈÂ ‰„tiL ¯LÙ‡ ÈL46:·e˙ÎÂ ; ≈ƒ∆¿»∆ƒ»∆¿≈»≈¿»»¿»
‰Èe‡¯‰ ‰vÓ - "˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙B·LBÓ ÏÎa"¿…¿≈∆…¿««»»¿»
.‰·BÁ È„È da ÔÈ‡ˆBiL ‡e‰ ,˙B·LBn‰ ÏÎa ÏÎ‡‰Ï¿≈»≈¿»«»∆¿ƒ»¿≈»

א.40) לה, פסחים מן 41)משנה, לכהנים שמפרישין חלק
כתרומה. לכהנים ונאכלת האוכלה 42)הבצק, זר שהרי

שמים. בידי מיתה א.43)חייב לו, אףֿעל44ֿ)פסחים
בירושלים. אלא לאכלו שאסור ב.45)פי לו, שם

שם.46) גמרא,

.Ë‰„Bz ˙BlÁ47,ÔÓˆÚÏ Ô˙B‡ eNÚL ¯ÈÊ È˜È˜¯e «»¿ƒ≈»ƒ∆»»¿«¿»
- "˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡≈¿ƒ»∆∆∆¡«¿«¿∆∆««

ÚÏ ˙¯nzLn‰ ‰vÓÔÈ‡ˆBiL ‡e‰ ,„·Ïa ‰vÓ ÔÈ «»«ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««»ƒ¿«∆¿ƒ
Á·Ê‰ ÔÈÚÏ ˙¯nzLÓ BÊ Ï·‡ ;da48Ì‡Â .49Ô‡NÚ »¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««∆«¿ƒ¬»»

,B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - ˜eMa ¯kÓÏƒ¿…«¬≈∆≈»¿≈»
ÏÎ‡È e¯ÎnÈ ‡Ï Ì‡L ,BzÚc ,˜eMa ¯kÓÏ ‰NBÚ‰L∆»∆ƒ¿…««¿∆ƒ…ƒ»¿…«
.‰vÓ ÌLÏ Ô¯ÓL Ô˙iNÚ ˙ÚLa ,‡ˆÓÂ ,Ô˙B‡»¿ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿»»¿≈«»

שם.47) כוותיה.48)משנה, ותניא כרבא ב. לח, שם
שם.49) משנה,

.ÈÌÈL elÙ‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡a ÔÈ·iÁ Ïk‰50 «…«»ƒ«¬ƒ««»¬ƒ»ƒ
ÌÈ„·ÚÂ51ÔË˜ .52B˙B‡ ÔÈÎpÁÓ - ˙t ÏÎ‡Ï ÏBÎiL53 «¬»ƒ»»∆»∆¡…«¿«¿ƒ

Ô˜Ê B‡ ‰ÏBÁ .‰vÓ ˙Èfk B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe ˙BˆÓa¿ƒ¿«¬ƒƒ««ƒ«»∆»≈
ÔÈÏÈÎ‡Óe ÌÈÓa ˜È˜¯ BÏ ÔÈ¯BL - ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»∆¡…ƒ»ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ

ÁBn ‡lL ,‡e‰Â ;B˙B‡54. ¿∆…ƒ«

נשים 50) ידוע, בזמן שתלויה מצוה שכל ואף ב. מג, פסחים
על  גם נצטוו חמץ, באיסור שמוזהרות כיון - ממנה פטורות

שם). (פסחים, מצה אכילת של שנימולו 51)'עשה' גויים
כנשים. במצוות חייבים עבדות, לשם נלמד 52)וטבלו

במצוות. הקטן חינוך בענין מב:) (סוכה שאמרו ממה
שכתב 53) כמו שלמעלה, חייבין" "הכל בכלל אינו אבל

אביו  על ורק חיובים, הטילו לא עצמו הקטן שעל הרמב"ן
(כסףֿמשנה). ה"ו.54)לחנכו למעלה ראה

.‡ÈÓÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c55‰vÓ ¯Á‡56 ƒƒ¿≈¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«««»
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‡l‡ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜ elÙ‡Â ,ÌeÏk¿«¬ƒ¿»∆¡ƒ¿«≈»∆∆»
˙BÏÎ‡Ó ‰È¯Á‡ ÏÎ‡Â ,‰vÓ ÏÎ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««»¿»««¬∆»«¬»
‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe ˙B¯Á‡¬≈≈¿«≈»∆≈¿≈««ƒ«»

.˜ÒBÙe ‰B¯Á‡a»«¬»≈

טעם 55) שישאר כדי אחר, בדבר הסעודה את מסיימין אין
בפיו. מצה 56)מצה שהשווה שמואל, אמר יהודה כרב

קיט:). (פסחים כלום אחריו מפטירין שאין לפסח

.·ÈÈ„k ,ÁÒt‰ ·¯Úa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ∆¡…«»¿∆∆«∆«¿≈
·¯Úa ‰vÓ ÏÎ‡L ÈÓe .·¯Úa d˙ÏÈÎ‡Ï ¯k‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆≈«¬ƒ»»»»∆ƒ∆»««»¿∆∆

BLÙ ‡ˆzL „Ú ˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÁÒt‰57. «∆««ƒ«««¿«∆≈≈«¿
ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ58‰Án‰ Ì„wÓ ÁÒt‰ ·¯Ú59 ¿≈»∆¡…∆∆«∆«ƒ…∆«ƒ¿»

ÏÎB‡ Ï·‡ .‰Â‡˙a ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Ï ÒkiL È„k ,ËÚÓkƒ¿«¿≈∆ƒ»≈«¬ƒ««»¿«¬»¬»≈
˙B˜¯È B‡ ˙B¯t ËÚÓ ‡e‰60Ô‰Ó BÒ¯Î ‡lÓÈ ‡ÏÂ ,61. ¿«≈¿»¿…¿«≈¿≈≈∆

ÌÈÓÎÁÂ62·¯Ú ÔÓˆÚ ÔÈ·ÈÚ¯Ó eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ «¬»ƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»∆∆
˙B·È·Á ˙BˆÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Â‡˙a ‰vÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ÁÒt‰«∆«¿≈∆¡…«»¿«¬»¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ
ÌÈÓÈ È·¯Ú B‡ ˙B˙aL È·¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ¿»«¿≈«»«¿≈»ƒ

CLÁzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ - ÌÈ·BË63. ƒ≈¿≈«∆∆¡«

שומע 57) אינו והוא יאכל, שלא אותו שמזהירים היינו
זמן  כל אותו מכים וכו' ואוכל וחוזר אותו ומכים ואוכל,
תצא  הזמן במשך אם אפילו ואוכל, חכמים דברי על שעובר
שתצא  "עד הללו המלים אין אחרות, ובנוסחאות נפשו.

מנוח'). ו'רבינו רוקח' ('מעשה רבינו 58)נפשו" לשון זה
פ"י): (פסחים פסחים ערבי פרק בתחילת המשנה, בפירוש
לחם  לאכול ברשותו אין כי לבדו [חמץ] לחם אכילת "אינו
ארבעה  יום מצה לאכול לנו ואסור שעה, באותה [חמץ]
הרבה  לאכול מנעוהו אבל המצוה, בשעת שיאכלנה עד עשר

מצה  והיינו המאכלים". ידי משאר בה יוצא שאינו עשירה
מצה  או יאכל) לא ד"ה צט: פסחים ('תוספות' חובתו
ולא  ה"ו) (למעלה חובה ידי יוצא אינו בה שאף מבושלת,

וירקות. פירות אלא לאכול (מגיד59ֿ)הותר קטנה מנחה
דפסחים). בפ"י המשנה בפירוש רבינו כתב וכן משנה,

(60- (=פירות תרגימא במיני הוא "מטביל ב: קז, פסחים
בירק". מטביל יצחק רבי (ברכות 61)רש"י), [בגמרא

(ועיי"ש  הלב סועד שהוא אסור יין שמעט מפורש לה:)
שסובר  נראה רבינו, זאת הזכיר שלא ומכיון ב'תוספות').
ה'טור' שכתב כמו לשתות, מותר הרבה ובין מעט שבין
ברכות  בגמרא לרבינו היתה אחרת וגירסא תעא). סי' (או"ח

לג]. עמוד "זמנים" בספרי וראה א.62)שם. קח, פסחים
ב.63) צט, שם

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מן 1) לאבותינו, שנעשו הנסים סיפור חיוב בו נתבאר

מדבריהם, החרוסת וחיוב כוסות, הארבעה וחיוב התורה,
סופרים. מדברי הזה בזמן שהוא המרור, אכילת וחיוב

.‡¯tÒÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2˙B‡ÏÙÂ ÌÈqa ƒ¿«¬≈∆»¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿»
,ÔÒÈa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡Ï eNÚpL∆«¬«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¬ƒ»»»¿ƒ»
Ì˙‡ˆÈ ¯L‡ ‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»∆««∆¬∆¿»∆
"˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL BÓk ,"ÌÈ¯ˆnÓ3. ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¡«»∆««»

z„b‰Â" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏaL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿≈¬ƒ»»»«¿«¿ƒ«¿»
LÈL ‰ÚLa - "‰Ê ¯e·Úa ¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆¿»»∆≈
,Ô· BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .EÈÙÏ ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vÓ«»»À»ƒ¿»∆¿««ƒ∆≈≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ ÌÈ·iÁ - ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ elÙ‡¬ƒ¬»ƒ¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒƒ«
È¯‰ - eÈ‰LÂ eÚ¯‡L ÌÈ¯·ca CÈ¯‡n‰ ÏÎÂ .ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿»««¬ƒ«¿»ƒ∆≈¿¿∆»¬≈

ÁaLÓ ‰Ê4. ∆¿À»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"EUrPW zF`ltpe miQpA xRql dxFY lW dUr zevn¦§©£¥¤¨§©¥§¦¦§¦§¨¤©£
mixvnA EpizFa`l. .FnM ,"dGd mFId z` xFkf" :xn`PW ©£¥§¦§©¦¤¤¡©¨¤©©¤§

zAXd mFi z` xFkf :xn`PW." ¤¤¡©¨¤©©¨

השבת  יום את "זכור הפסוק הביא מה לשם להבין צריך
גו'" הזה היום את "זכור מהפסוק בלימוד חסר ומה גו'"

השבת". יום את "זכור לפסוק גם צריך ומדוע
שצריכה  להשמיע הרמב"ם שכוונת כתב כאן שמח" ב"אור
ביין  גם אלא בדברים) (לקדשו בפה רק לא הזכירה להיות
רק  לא שחיובה מצרים יציאת בזכירת הוא וכן (קידוש),

כוסות. ד' - ביין גם אלא בפה
כיון  הרמב"ם בדברי זה תירוץ להעמיס אפשר שאי אלא
"לקדשו" תיבת להוסיף היה צריך שלפי"ז כך על שנוסף
שבהם  בדפוסים גם הרי לקידוש, הלימוד ממנה שהרי
שהרי  הרמב"ם כוונת כן לפרש אין "לקדשו" תיבת נוספה
מדרבנן  הם הסדר בליל כוסות וד' בשבת היין על קידוש

תורה. בחיוב הרמב"ם מדבר כאן ואילו
"שנאמר  הלימוד שהוסיף במה הרמב"ם כוונת לומר ויש
הזה  היום את "זכור שחיוב להוכיח השבת" יום את זכור
בניסים  "לספר היינו בדברים זכירה פירושו יצאתם" אשר
יום  את זכור "שנאמר ראיה מביא ולכן כו'" ונפלאות

בדברים. זכירה שפירושו השבת"
"זכור  לפסוק בהמשך כי הכתובים, פשט שזהו לכך והטעם
שבעת  . . חמץ לך יראה "ולא החיוב בא גו'" הזה היום את
הזכירה  שקיום היינו החיבור בוא"ו וגו" מצות תאכל ימים
זה  שזכרון הכרח אין ובמילא הפסח מצוות בקיום הוא
שנעשו  ונפלאות בניסים "לספר - בדיבור להיות צריך

במצרים" לאבותינו
היא  הזכירה לקדשו" השבת יום את "זכור בפסוק משא"כ
"ששת  הכתובים המשך שהרי בדברים זכירה - עצמה בפני
תעשה  לא אלקיך לה' שבת השביעי ויום גו' תעבוד ימים
בוא"ו  הוזכרו לא שכן נוספים חיובים הם וגו' מלאכה כל
הרי  בדברים, היא השבת שזכירת שלמד ולאחר המוסיף,
ואפשר  בדברים הוא וגו'" הזה היום את "זכור הפסוק שגם
שנעשו  ונפלאות בניסים "לספר החיוב ממנו ללמוד

במצרים. לאבותינו
.d"nyz 'd zereayd bg ly 'a mei zgiyn (c"n oniq oyid) zekln oii

מצוה2) ולילה יום מהל'ÈÎÊ‰Ï¯שבכל (פ"א מצרים יציאת
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‡l‡ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜ elÙ‡Â ,ÌeÏk¿«¬ƒ¿»∆¡ƒ¿«≈»∆∆»
˙BÏÎ‡Ó ‰È¯Á‡ ÏÎ‡Â ,‰vÓ ÏÎ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««»¿»««¬∆»«¬»
‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe ˙B¯Á‡¬≈≈¿«≈»∆≈¿≈««ƒ«»

.˜ÒBÙe ‰B¯Á‡a»«¬»≈

טעם 55) שישאר כדי אחר, בדבר הסעודה את מסיימין אין
בפיו. מצה 56)מצה שהשווה שמואל, אמר יהודה כרב

קיט:). (פסחים כלום אחריו מפטירין שאין לפסח

.·ÈÈ„k ,ÁÒt‰ ·¯Úa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ∆¡…«»¿∆∆«∆«¿≈
·¯Úa ‰vÓ ÏÎ‡L ÈÓe .·¯Úa d˙ÏÈÎ‡Ï ¯k‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆≈«¬ƒ»»»»∆ƒ∆»««»¿∆∆

BLÙ ‡ˆzL „Ú ˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÁÒt‰57. «∆««ƒ«««¿«∆≈≈«¿
ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ58‰Án‰ Ì„wÓ ÁÒt‰ ·¯Ú59 ¿≈»∆¡…∆∆«∆«ƒ…∆«ƒ¿»

ÏÎB‡ Ï·‡ .‰Â‡˙a ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Ï ÒkiL È„k ,ËÚÓkƒ¿«¿≈∆ƒ»≈«¬ƒ««»¿«¬»¬»≈
˙B˜¯È B‡ ˙B¯t ËÚÓ ‡e‰60Ô‰Ó BÒ¯Î ‡lÓÈ ‡ÏÂ ,61. ¿«≈¿»¿…¿«≈¿≈≈∆

ÌÈÓÎÁÂ62·¯Ú ÔÓˆÚ ÔÈ·ÈÚ¯Ó eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ «¬»ƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»∆∆
˙B·È·Á ˙BˆÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Â‡˙a ‰vÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ÁÒt‰«∆«¿≈∆¡…«»¿«¬»¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ
ÌÈÓÈ È·¯Ú B‡ ˙B˙aL È·¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ¿»«¿≈«»«¿≈»ƒ

CLÁzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ - ÌÈ·BË63. ƒ≈¿≈«∆∆¡«

שומע 57) אינו והוא יאכל, שלא אותו שמזהירים היינו
זמן  כל אותו מכים וכו' ואוכל וחוזר אותו ומכים ואוכל,
תצא  הזמן במשך אם אפילו ואוכל, חכמים דברי על שעובר
שתצא  "עד הללו המלים אין אחרות, ובנוסחאות נפשו.

מנוח'). ו'רבינו רוקח' ('מעשה רבינו 58)נפשו" לשון זה
פ"י): (פסחים פסחים ערבי פרק בתחילת המשנה, בפירוש
לחם  לאכול ברשותו אין כי לבדו [חמץ] לחם אכילת "אינו
ארבעה  יום מצה לאכול לנו ואסור שעה, באותה [חמץ]
הרבה  לאכול מנעוהו אבל המצוה, בשעת שיאכלנה עד עשר

מצה  והיינו המאכלים". ידי משאר בה יוצא שאינו עשירה
מצה  או יאכל) לא ד"ה צט: פסחים ('תוספות' חובתו
ולא  ה"ו) (למעלה חובה ידי יוצא אינו בה שאף מבושלת,

וירקות. פירות אלא לאכול (מגיד59ֿ)הותר קטנה מנחה
דפסחים). בפ"י המשנה בפירוש רבינו כתב וכן משנה,

(60- (=פירות תרגימא במיני הוא "מטביל ב: קז, פסחים
בירק". מטביל יצחק רבי (ברכות 61)רש"י), [בגמרא

(ועיי"ש  הלב סועד שהוא אסור יין שמעט מפורש לה:)
שסובר  נראה רבינו, זאת הזכיר שלא ומכיון ב'תוספות').
ה'טור' שכתב כמו לשתות, מותר הרבה ובין מעט שבין
ברכות  בגמרא לרבינו היתה אחרת וגירסא תעא). סי' (או"ח

לג]. עמוד "זמנים" בספרי וראה א.62)שם. קח, פסחים
ב.63) צט, שם

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מן 1) לאבותינו, שנעשו הנסים סיפור חיוב בו נתבאר

מדבריהם, החרוסת וחיוב כוסות, הארבעה וחיוב התורה,
סופרים. מדברי הזה בזמן שהוא המרור, אכילת וחיוב

.‡¯tÒÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2˙B‡ÏÙÂ ÌÈqa ƒ¿«¬≈∆»¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿»
,ÔÒÈa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡Ï eNÚpL∆«¬«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¬ƒ»»»¿ƒ»
Ì˙‡ˆÈ ¯L‡ ‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»∆««∆¬∆¿»∆
"˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL BÓk ,"ÌÈ¯ˆnÓ3. ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¡«»∆««»

z„b‰Â" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏaL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿≈¬ƒ»»»«¿«¿ƒ«¿»
LÈL ‰ÚLa - "‰Ê ¯e·Úa ¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆¿»»∆≈
,Ô· BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .EÈÙÏ ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vÓ«»»À»ƒ¿»∆¿««ƒ∆≈≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ ÌÈ·iÁ - ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ elÙ‡¬ƒ¬»ƒ¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒƒ«
È¯‰ - eÈ‰LÂ eÚ¯‡L ÌÈ¯·ca CÈ¯‡n‰ ÏÎÂ .ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿»««¬ƒ«¿»ƒ∆≈¿¿∆»¬≈

ÁaLÓ ‰Ê4. ∆¿À»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"EUrPW zF`ltpe miQpA xRql dxFY lW dUr zevn¦§©£¥¤¨§©¥§¦¦§¦§¨¤©£
mixvnA EpizFa`l. .FnM ,"dGd mFId z` xFkf" :xn`PW ©£¥§¦§©¦¤¤¡©¨¤©©¤§

zAXd mFi z` xFkf :xn`PW." ¤¤¡©¨¤©©¨

השבת  יום את "זכור הפסוק הביא מה לשם להבין צריך
גו'" הזה היום את "זכור מהפסוק בלימוד חסר ומה גו'"

השבת". יום את "זכור לפסוק גם צריך ומדוע
שצריכה  להשמיע הרמב"ם שכוונת כתב כאן שמח" ב"אור
ביין  גם אלא בדברים) (לקדשו בפה רק לא הזכירה להיות
רק  לא שחיובה מצרים יציאת בזכירת הוא וכן (קידוש),

כוסות. ד' - ביין גם אלא בפה
כיון  הרמב"ם בדברי זה תירוץ להעמיס אפשר שאי אלא
"לקדשו" תיבת להוסיף היה צריך שלפי"ז כך על שנוסף
שבהם  בדפוסים גם הרי לקידוש, הלימוד ממנה שהרי
שהרי  הרמב"ם כוונת כן לפרש אין "לקדשו" תיבת נוספה
מדרבנן  הם הסדר בליל כוסות וד' בשבת היין על קידוש

תורה. בחיוב הרמב"ם מדבר כאן ואילו
"שנאמר  הלימוד שהוסיף במה הרמב"ם כוונת לומר ויש
הזה  היום את "זכור שחיוב להוכיח השבת" יום את זכור
בניסים  "לספר היינו בדברים זכירה פירושו יצאתם" אשר
יום  את זכור "שנאמר ראיה מביא ולכן כו'" ונפלאות

בדברים. זכירה שפירושו השבת"
"זכור  לפסוק בהמשך כי הכתובים, פשט שזהו לכך והטעם
שבעת  . . חמץ לך יראה "ולא החיוב בא גו'" הזה היום את
הזכירה  שקיום היינו החיבור בוא"ו וגו" מצות תאכל ימים
זה  שזכרון הכרח אין ובמילא הפסח מצוות בקיום הוא
שנעשו  ונפלאות בניסים "לספר - בדיבור להיות צריך

במצרים" לאבותינו
היא  הזכירה לקדשו" השבת יום את "זכור בפסוק משא"כ
"ששת  הכתובים המשך שהרי בדברים זכירה - עצמה בפני
תעשה  לא אלקיך לה' שבת השביעי ויום גו' תעבוד ימים
בוא"ו  הוזכרו לא שכן נוספים חיובים הם וגו' מלאכה כל
הרי  בדברים, היא השבת שזכירת שלמד ולאחר המוסיף,
ואפשר  בדברים הוא וגו'" הזה היום את "זכור הפסוק שגם
שנעשו  ונפלאות בניסים "לספר החיוב ממנו ללמוד

במצרים. לאבותינו
.d"nyz 'd zereayd bg ly 'a mei zgiyn (c"n oniq oyid) zekln oii

מצוה2) ולילה יום מהל'ÈÎÊ‰Ï¯שבכל (פ"א מצרים יציאת
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המצוה פסח בליל ואילו ה"ג) שמע ·ÂË¯Ù˙קריאת  ¯ÙÒÏ
לאבותינו. אז שנעשו והנפלאות כשם 3)הנסים [כלומר

שנאמר  אףֿעלֿפי ציווי, הוא שבת בענין הנאמר ש"זכור"
את  "זכור שם: נאמר שהרי קמוצה), (=בזי"ן מקור בלשון
הוא  בפסח כאן הנאמר זכור כן כמו לקדשו", השבת יום
על  ברש"י וראה מקור. בלשון שנכתב אףֿעלֿפי ציווי,
(עשה  המצוות' ב'ספר רבינו כתב וכן ח). כ, (שמות התורה

שהוא לומר רוצה הזה, היום את "זכור לזכרו,ˆÂ‰קנז):
- עוז' ב'מגדל וראה השבת". יום את זכור שנאמר: כמו

לז]. עמוד המצוות'4)"זמנים" ב'ספר רבינו כתב וכן
הדברים  ויאריך במאמר שיוסיף מה "וכל וז"ל: (שם)
מעול  המצרים לנו שעשו ומה השם, לנו שעשה מה בהגדלת
מה  על לו ובהודות מהם נקמתנו השם לקח ואיך וחמס,
פסחים, סוף ובתוספתא טוב". יותר יהי' - מחסדיו שגמלנו
אפילו  הלילה כל פסח בהלכות לעסוק אדם "חייב אמרו:
תלמידו. לבין בינו אפילו עצמו, לבין אפילו בנו , לבין בינו
בן  ביתוס אצל מסובין שהיו וזקנים גמליאל ברבן מעשה
קרות  עד הלילה כל פסח בהלכות עוסקין והיו בלוד, זונין
אליעזר  "רבי בא: פרשת סוף במכילתא הוא וכן הגבר".
או  חכמים של חבורה היתה שאם אומר אתה מנין אומר,
לכך  חצות, עד פסח בהלכות לעסוק שצריכים תלמידים של
וכן  פסח. בהלכות לעסוק שהחיוב הרי העדות", מה נאמר
שיודעין  חכמים תלמידי שני "ואפילו קטז: בפסחים הוא

ÁÒÙ‰ ˙ÂÎÏ‰·."לזה זה שואלין

.·:¯Ó‡pL ,eÏ‡L ‡Ï elÙ‡Â ,ÌÈaÏ ÚÈ„B‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿ƒ««»ƒ«¬ƒ…»¬∆∆¡«
"E·Ï z„b‰Â"5.B„nÏÓ ÂÈ·‡ Ôa ÏL BzÚ„ ÈÙÏ - ¿ƒ«¿»¿ƒ¿¿ƒ«¿∆≈»ƒ¿«¿

LtË B‡ ÔË˜ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk6elk ,Èa :BÏ ¯ÓB‡ - ≈«ƒ»»»»ƒ≈≈¿ƒÀ»
,‰Ê „·Ú BÓk B‡ BÊ ‰ÁÙL BÓk ,ÌÈ„·Ú eÈÈ‰»ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»¿∆∆∆
ŒCe¯aŒLB„w‰ e˙B‡ ‰„t ‰f‰ ‰ÏÈl·e ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ««¿»«∆»»»«»»
- ÌÎÁÂ ÏB„b Ôa‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙e¯ÁÏ e‡ÈˆBiÂ ‡e‰«ƒ≈«≈¿ƒ»»«≈»¿»»
eÏ eNÚpL ÌÈqÂ ,ÌÈ¯ˆÓa eÏ Ú¯‡M ‰Ó BÚÈ„BÓƒ«∆≈«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆«¬»

Ôa ÏL BzÚ„ ÈÙÏ Ïk‰ - ea¯ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ7. «¿≈∆«≈«…¿ƒ«¿∆≈

דרשב"י 5) מכילתא בשם שם המצוות' ב'ספר הוא כן
יכול  בנך, ישאלך כי שנאמר "מכלל עוז'): ב'מגדל (והובא
לו? מגיד אתה אין לאו ואם לו, מגיד אתה ישאלך אם
הגדה  שלשון שאלך" שלא אע"פ לבנך, והגדת תלמודֿלומר

מעצמו. מגיד והוא שאלוהו שלא כנוסחת 6)מורה
שלנו: ההגדה בנוסח אבל ה"ד) דפסחים (פ"י ה'ירושלמי'

א.7)"תם". קטז, פסחים משנה,

.‚e‡¯iL È„k ,‰f‰ ‰ÏÈla ÈepL ˙BNÚÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«¬ƒ««¿»«∆¿≈∆ƒ¿
‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :e¯Ó‡ÈÂ eÏ‡LÈÂ ÌÈa‰«»ƒ¿ƒ¿¬¿…¿«ƒ¿«»««¿»«∆
Ck :Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰Ï ·ÈLiL „Ú "?˙BÏÈl‰ ÏkÓƒ»«≈«∆»ƒ»∆¿…«»∆»

˜lÁÓ ?‰pLÓ „ˆÈÎÂ .‰È‰ CÎÂ Ck ,Ú¯‡ CÎÂ8Ì‰Ï »»≈«»»»»»¿≈«¿«∆¿«≈»∆
˙BÈÏ˜9ÌÈÊB‚‡Â10Ì‰ÈÙlÓ ÔÁÏM‰ ÌÈ¯˜BÚÂ ,11Ì„˜ ¿»∆¡ƒ¿¿ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆…∆

‰Ê „iÓ ‰Ê ‰vÓ ÔÈÙËBÁÂ ,eÏÎ‡iL12‡ˆBiÎÂ , ∆…¿¿¿ƒ«»∆ƒ«∆¿«≈
Ô· BÏ ÔÈ‡ .el‡‰ ÌÈ¯·„·13ÔÈ‡ .BzÏ‡BL BzL‡ - ƒ¿»ƒ»≈≈≈ƒ¿«¿≈

‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏ‡BL - ‰M‡ BÏƒ»¬ƒ∆∆∆«ƒ¿«»««¿»
Ï‡BL - Bc·Ï ‰È‰ .ÌÈÓÎÁ Ôlk eÈ‰ elÙ‡Â ,"‰f‰«∆«¬ƒ»À»¬»ƒ»»¿«≈

."‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :BÓˆÚÏ¿«¿«ƒ¿«»««¿»«∆

א.8) קט, קלויים.9)פסחים חטים וזהו 10)שבלי
הסעודה. לאחרי כן להם מחלקים שתמיד השינוי,

קטו:).11) (פסחים מהמקום השולחן את מסירין
והראב"ד 12) פסחים". בלילי מצה "חוטפין א: קט, פסחים

לאכול. שממהרין א.13)פירש קטז, פסחים

.„CÈ¯ˆÂ14?„ˆÈk .Á·La ÌiÒÏe ˙e‚a ÏÈÁ˙‰Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿¿«≈¿∆«≈«
‰lÁzaL ,¯tÒÓe ÏÈÁ˙Ó15eÈ˙B·‡ eÈ‰16ÈÓÈa , «¿ƒ¿«≈∆«¿ƒ»»¬≈ƒ≈

ÔÈÙ„B¯Â Ï·‰‰ ¯Á‡ ÔÈÚBËÂ ÌÈ¯ÙBk ,ÂÈÙÏÓe Á¯∆̇«ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«««∆∆¿¿ƒ
e·¯wL ,˙Ó‡‰ ˙„a ÌiÒÓe ;ÌÈÏÈÏ‡ ˙„B·Ú ¯Á‡««¬«¡ƒƒ¿«≈¿«»¡∆∆≈¿»
ÔÎÂ .B„eÁÈÏ e·¯˜Â ,˙Bn‡‰Ó eÏÈc·‰Â ,BÏ ÌB˜n‰«»¿ƒ¿ƒ»≈»À¿≈¿»¿ƒ¿≈

ÏÈÁ˙Ó17ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·ÚL ,ÚÈ„BÓe «¿ƒƒ«∆¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿«ƒ
eNÚpL ˙B‡ÏÙ·Â ÌÈqa ÌiÒÓe ,eÏÓbL ‰Ú¯‰ ÏÎÂ¿»»»»∆¿»»¿«≈¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆«¬
"È·‡ „·‡ Èn¯‡"Ó L¯„iL - ‡e‰Â .e˙e¯Á·e eÏ18 »¿≈≈¿∆ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒ

‰L¯t‰ Ïk ¯Ó‚iL „Ú19CÈ¯‡Óe ÛÈÒBn‰ ÏÎÂ . «∆ƒ¿…»«»»»¿»«ƒ«¬ƒ
.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - BÊ ‰L¯t L¯„aƒ¿«»»»¬≈∆¿À»

במשנה).14) א קטז, שם).15)פסחים (פסחים כרב
מאברהם 16) למעלה גם נמשך היחס הי' מתןֿתורה לפני

אבות  קורין "אין מתןֿתורה לאחרי אבל "אבות", ונקראו
טז:). (ברכות לשלשה" כתב 17)אלא וכן שם. כשמואל

אנו  (ועכשיו כתרווייהו" עבדינן "והאידנא חננאל: רבינו
וכשמואל). כרב = כשניהם שם.18)עושים פסחים,

כיֿתבוא.19) פרשת ב'ספרי' ראה

.‰ÏÈÏa el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL ¯Ó‡ ‡lL ÈÓ Ïk»ƒ∆…»«¿»¿»ƒ≈¿≈
- ¯NÚŒ‰MÓÁB˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï20,ÁÒt :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»»»…»»¿≈»¿≈≈∆«

¯B¯Óe ‰vÓ21ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ - ÁÒt . «»»∆««∆»««»«
ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ Èza»≈¬≈¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«

¯B¯Ó ."'B‚Â '‰Ï ‡e‰22ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL ÌeL ÏÚ - «¿»«∆≈¿«ƒ¿ƒƒ
.eÏ‡‚pL ÌeL ÏÚ - ‰vÓ .ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡∆«≈¬≈¿ƒ¿«ƒ«»«∆ƒ¿¬

‰„b‰ ÔÈ‡¯˜ Ôlk el‡‰ ÌÈ¯·„e23. ¿»ƒ»≈À»ƒ¿»ƒ«»»

מצרים.20) יציאת סיפור מצות נאמר 21)חובת שהרי
לומר  היא שהמצוה - פסח" זבח "ואמרתם כז): יב, (שמות
ומרור  מצה והושוו קטז:) (פסחים הפסח ענין על ולספר

ואמרתם). ד"ה קטז. שם ('תוספות' מסדר 22)לפסח שינה
ה"ד, (פ"ח להלן כתב וכן ומצה. מרור פסח וכתב: המשנה,

שם). "והגדת".23)עיין הכתוב: שם על

.Â¯B„Â ¯Bc ÏÎa24BÓˆÚ ˙‡ ˙B‡¯‰Ï Ì„‡ ·iÁ ¿»»«»»»¿«¿∆«¿
,ÌÈ¯ˆÓ „eaÚMÓ ‰zÚ ‡ˆÈ BÓˆÚ· ‡e‰ el‡k¿ƒ¿«¿»»«»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

'B‚Â ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :¯Ó‡pL25‰Ê ¯·c ÏÚÂ ." ∆∆¡«¿»ƒƒ»¿¿«»»∆
„·Ú Èk z¯ÎÊÂ" :‰¯Bza ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰eƒ̂»«»»«»¿»«¿»ƒ∆∆
„·Ú ˙ÈÈ‰ EÓˆÚ· ‰z‡ el‡k - ¯ÓBÏk ,"˙ÈÈ‰»ƒ»¿«¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ»∆∆

.˙ÈcÙÂ ˙e¯ÁÏ ˙‡ˆÈÂ¿»»»«≈¿ƒ¿≈»

ב.24) קטז, פסחים שם:25)משנה, בגמרא הוא כן
למדו  שם ובמשנה משם". הוציא ואותנו שיאמר: "וצריך
בנוסח  הוא וכן לי". ה' עשה זה "בעבור מהפסוק: כאן

שלנו. ההגדות

.ÊCÎÈÙÏ26„ÚBqLk27ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ ,‰f‰ ‰ÏÈla Ì„‡ ¿ƒ»¿∆≈»»««¿»«∆»ƒ∆¡…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42



dvneקמד ung zekld - mipnf xtq - fenz b"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .˙e¯Á C¯c ·ÒÓ ‡e‰Â ˙BzLÏÂ¿ƒ¿¿≈≈∆∆≈¿»∆»¿∆»
ÌÈL ÔÈa ,ÌÈL‡ ÔÈa28‰f‰ ‰ÏÈla ˙BzLÏ ·iÁ - ≈¬»ƒ≈»ƒ«»ƒ¿««¿»«∆

ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡29BÏ30.Ì‰Ó «¿»»∆»ƒ≈¬ƒ≈∆
BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï - ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â31 «¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»…ƒ¿¬
.˙ÈÚÈ·¯ - Ô‰Ó ÒBk Ïk ¯eÚL .˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»ƒ»≈∆¿ƒƒ

יסעד 26) כן על ומשוחרר, כנגאל עצמו את שרואה מכיון
חורין. בני כדרך רבינו:27)בהסיבה כתב ה"ח להלן

ארבעה  ובשתיית מצה כזית אכילת בשעת הסיבה "שצריכים
זה  הרי היסב אם - ושתייתו אכילתו ושאר כוסות...

שהזמן 28)משובח". מצוותֿעשה מכל שפטורות אע"פ
הנס  באותו היו הן שאף כוסות, בארבעה חייבות - גרמא

) מצרים יציאת חכמים של אותם וסמכו קח:). פסחים
גאולה  של לשונות ארבע על סח) פרשה רבה (בראשית
וגאלתי, והצלתי, "והוצאתי, וארא: בפרשת שנאמרו

להוסיף 29)ולקחתי". אבל אסור, לפחות שרק נראה
של  פסוקים עשרה בענין הגאונים שכתבו כמו מותר,
או"ח  ועיין לב. חה"ת לר"ה (אוצה"ג השנה בראש מלכיות
שמותר  ה"י) ספ"ח להלן כתב וכן בהגהה). ס"ז תעב סי'

חמישי. כוס ליתא.30)לשתות רומי, בדפוס
הגבאים.31)

.ÁÏ‡¯NÈaL ÈÚ elÙ‡32‰M‡ .·ÒiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï ¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈……««∆»≈ƒ»
‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡33- ‡È‰ ‰·eLÁ ‰M‡ Ì‡Â . ≈»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒƒ»¬»ƒ

ÂÈ·‡ Ïˆ‡ Ô·e .‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ34- Ba¯ ÈÙa LnM‰Â , ¿ƒ»¬ƒ»≈≈∆»ƒ¿««»ƒ¿≈«
·ÒÓ BÈ‡ ,Ba¯ ÈÙa „ÈÓÏz Ï·‡ .‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ35, ¿ƒƒ¬ƒ»¬»«¿ƒƒ¿≈«≈≈≈

dÈ‡ ÔÈÓÈ ˙aÒ‰Â .˙eL¯ Ba¯ BÏ Ô˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»««¿«¬ƒ«»ƒ≈»
‰aÒ‰36·Òn‰ ÔÎÂ ,37ÂÈt ÏÚ B‡ Bt¯Ú ÏÚ38ÔÈ‡ - ¬ƒ»¿≈«≈≈«»¿«»»≈

˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ?‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ È˙ÓÈ‡Â .‰aÒ‰ BÊ¬ƒ»¿≈»«¿ƒƒ¬ƒ»ƒ¿«¬ƒ«
el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡ ˙i˙L·e ‰vÓ ˙Èfk39¯‡Le ; ««ƒ«»ƒ¿ƒ««¿»»»≈¿»

Ì‡ - B˙i˙Le B˙ÏÈÎ‡Ì‡Â ;ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ,·Ò‰ ¬ƒ»¿ƒ»ƒ≈≈¬≈∆¿À»¿ƒ
.CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï»≈»ƒ

ב.32) צט, להסב 33)פסחים דרכה אין אשה, שסתם
פעם. בכבודו 34)בשום חייב שהבן ואף א. קח, פסחים

על  מוחל אב שמסתמא הסיבה, צריך זאת בכל ומוראו,
לבנו. ובהסיבה 35)כבודו מורא, דרך בפניו לישב שצריך

מורא. דרך זו בימינו 36)אין שהרי חירות, דרך זה שאין
שם). (רשב"ם לאכול צריך שם.37)הוא פסחים,

ופירש 38) הסיבה" שמו לא "פרקדן אמרו: שם בפסחים
(ועיי"ש  ערפו" או פניו על שוכב היינו ש"פרקדן, רבינו:

פרקדן). ד"ה שאמרו 39)ב'תוספות' מה רבינו הזכיר [לא
רבינו  שסובר מפני הסיבה, צריך אינו שמרור שם, בפסחים
המפרשים  שכתבו (כמו דוקא למרור מיוחד זה דין שאין
שאר  כל שבכלל אלא לעבדות) זכר הוא שמרור מפני
במרור  גם זה, לפי כן ואם הסיבה. צריך שאינו הוא אכילתו

מב]. עמוד "זמנים" - משובח זה הרי הסיב אם

.Ë‚ÊÓÏ CÈ¯ˆ ,el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡40È„k Ô˙B‡ «¿»»»≈»ƒƒ¿…»¿≈
˙Úc ÈÙÏe ÔÈi‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,‰·¯Ú ‰i˙L ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»¬≈»«…¿ƒ««ƒ¿ƒ««

ÈÁ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯Ó ÔzÚa¯‡a ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .‰˙BM‰41. «∆¿…ƒ¿…¿«¿«¿»≈¿ƒƒ«ƒ»
‰Úa¯‡ ‰˙LÈ„È ‡ˆÈ - ‚eÊÓ BÈ‡L ÔÈiÓ el‡ ˙BÒBÎ »»«¿»»≈ƒ«ƒ∆≈»»»¿≈

˙e¯Á È„È ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,˙BÒBÎ ‰Úa¯‡42‰Úa¯‡ ‰˙L . «¿»»¿…»»¿≈≈»»«¿»»
˙Á‡ ˙·a ÔÈ‚eÊÓ ˙BÒBÎ43È„È ,‡ˆÈ ˙e¯Á È„È - ¿ƒ¿«∆»¿≈≈»»¿≈

Ô‰Ó ÒBk ÏkÓ ‰˙L Ì‡Â .‡ˆÈ ‡Ï ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡«¿»»…»»¿ƒ»»ƒ»≈∆
‡ˆÈ - Ba¯44. À»»

לשתייה.40) וקשה מדי, חריף היה באופן 41)שיינם
עד  מים בו ומוסיף יין, רביעית רוב יהיה וכוס כוס שבכל

שלימה 42)רביעית. מצוה זו אין כלומר, ב. קח, פסחים
ביניהן 43)(רש"י). הגדה אמר שלא והיינו שם. פסחים,

הגדה. דרך על דוקא שתיקנו כוסות, ד' ידי יצא לא -
הכוס.44) כל לשתות צריך ולכתחילה שם. פסחים,

.ÈÂÈÏÚ C¯·Ó ,eÏl‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó ÒBÎÂ ÒBk Ïk»»≈«¿»»«»¿»≈»»
dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a45Lec˜ ÂÈÏÚ ¯ÓB‡ ,ÔBL‡¯ ÒBÎÂ . ¿»»ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»»ƒ

‰„b‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‡¯B˜ ,ÈL ÒBk .ÌBi‰46ÒBk . «≈ƒ≈»»∆««»»
¯ÓBb ,ÈÚÈ·¯ ÒBk .ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Ó ,ÈLÈÏL¿ƒƒ¿»≈»»ƒ¿««»¿ƒƒ≈

¯ÈM‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Óe Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ47ÔÈ·e . »»∆««≈¿»≈»»ƒ¿««ƒ≈
˙BÒBk‰48ÈLÈÏL ÔÈa .‰˙BL ˙BzLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,el‡‰ «»≈ƒ»»ƒ¿∆≈¿ƒƒ

‰˙BL BÈ‡ ,ÈÚÈ·¯Ï49. ƒ¿ƒƒ≈∆

הד'45) "אלו הרמב"ם: של בנו אברהם רבינו לשון זה
מצוה  מהן אחד וכל סופרים, מדברי חובה שתייתן כוסות
שתייתו  קודם מהם אחד כל על יברך ולזה עצמו, בפני
שתאו  אם שתייתו ואחר הגפן", פרי "בורא לעצמו: ברכה
היא  וזו הגפן", פרי ועל הגפן "על ממנו: רביעית או כולו
בין  בהלכות הרב שחלק והחילוק ז"ל, מארי אבא סברת
סברא  היא הגפן", "על ברכת לבין הגפן" פרי "בורא ברכת
מעורר  ז"ל מארי אבא שהיה כמו ההיקש, אותה יאמת לא
ספר  בשם רוקח' ('מעשה לפניו" הלימוד בעת זה על אותנו

קדמון). חלמיש 46)כת"י עד ההלל "ומקצת נוסף: בכת"י
רוקח'). ('מעשה מים" (להלן 47)למעינו "יהללוך" היא

קיח.). (פסחים יהודה כרב ה"י) פסחים 48)פ"ח משנה,
ב. אבל 49)קיז, ההלל, את יגמור ולא ויישן ישתכר שמא

('הגהות  משתכר אינו הסעודה שבתוך הראשונים מן
'ירושלמי'). בשם מיימוניות'

.‡È‰ÂˆÓ ˙Ò¯Á‰50,ËÈhÏ ¯ÎÊ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «¬…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ
ÌÈ¯ˆÓa Ba ÔÈ„·BÚ eÈ‰L51?d˙B‡ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔÈ˜enˆ B‡ ˙B¯‚B¯‚ B‡ ÌÈ¯Óz ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«≈»∆
ıÓÁ ÔÎB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÒ¯B„Â52Ô˙B‡ ÔÈÏa˙Óe ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»

ÔÁÏM‰ ÏÚ d˙B‡ ÔÈ‡È·Óe ,Ô·˙a ËÈË BÓk ,ÔÈÏ·˙a¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒƒ»««À¿»
.ÁÒt‰ ÈÏÈÏa¿≈≈«»«

ואףֿעל50ֿ) קיד.) (פסחים במשנה צדוק ברבי אלעזר כרבי
מפני  וכו'" במצותיו קדשנו "אשר עליה מברכים אין פיֿכן
מנוח' ו'רבינו תעה, סי' או"ח ('טור' למרור טפלה שהיא
צדוק  ברבי אלעזר שלרבי כתב המשנה בפירוש ורבינו כאן).

כ  הלכה שאין אלא וכו' קדשנו אשר עליה לברך דבריו.צריך
ועיין  שם, (ב"ח שם שכתב ממה רבינו בו חזר וכאן

כאן). יוחנן 51)לחםֿמשנה כרבי ובלבנים. בחומר
שהיו  לתפוח זכר שאמר: לוי כרבי ולא קטז.) (פסחים
עוררתיך. התפוח תחת שנאמר התפוח, תחת בניהן יולדות

(52=) לקהוייה צריך הילכך אביי: "אמר שם: בגמרא
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- „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .˙e¯Á C¯c ·ÒÓ ‡e‰Â ˙BzLÏÂ¿ƒ¿¿≈≈∆∆≈¿»∆»¿∆»
ÌÈL ÔÈa ,ÌÈL‡ ÔÈa28‰f‰ ‰ÏÈla ˙BzLÏ ·iÁ - ≈¬»ƒ≈»ƒ«»ƒ¿««¿»«∆

ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡29BÏ30.Ì‰Ó «¿»»∆»ƒ≈¬ƒ≈∆
BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï - ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â31 «¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»…ƒ¿¬
.˙ÈÚÈ·¯ - Ô‰Ó ÒBk Ïk ¯eÚL .˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»ƒ»≈∆¿ƒƒ

יסעד 26) כן על ומשוחרר, כנגאל עצמו את שרואה מכיון
חורין. בני כדרך רבינו:27)בהסיבה כתב ה"ח להלן

ארבעה  ובשתיית מצה כזית אכילת בשעת הסיבה "שצריכים
זה  הרי היסב אם - ושתייתו אכילתו ושאר כוסות...

שהזמן 28)משובח". מצוותֿעשה מכל שפטורות אע"פ
הנס  באותו היו הן שאף כוסות, בארבעה חייבות - גרמא

) מצרים יציאת חכמים של אותם וסמכו קח:). פסחים
גאולה  של לשונות ארבע על סח) פרשה רבה (בראשית
וגאלתי, והצלתי, "והוצאתי, וארא: בפרשת שנאמרו

להוסיף 29)ולקחתי". אבל אסור, לפחות שרק נראה
של  פסוקים עשרה בענין הגאונים שכתבו כמו מותר,
או"ח  ועיין לב. חה"ת לר"ה (אוצה"ג השנה בראש מלכיות
שמותר  ה"י) ספ"ח להלן כתב וכן בהגהה). ס"ז תעב סי'

חמישי. כוס ליתא.30)לשתות רומי, בדפוס
הגבאים.31)

.ÁÏ‡¯NÈaL ÈÚ elÙ‡32‰M‡ .·ÒiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï ¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈……««∆»≈ƒ»
‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡33- ‡È‰ ‰·eLÁ ‰M‡ Ì‡Â . ≈»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒƒ»¬»ƒ

ÂÈ·‡ Ïˆ‡ Ô·e .‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ34- Ba¯ ÈÙa LnM‰Â , ¿ƒ»¬ƒ»≈≈∆»ƒ¿««»ƒ¿≈«
·ÒÓ BÈ‡ ,Ba¯ ÈÙa „ÈÓÏz Ï·‡ .‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ35, ¿ƒƒ¬ƒ»¬»«¿ƒƒ¿≈«≈≈≈

dÈ‡ ÔÈÓÈ ˙aÒ‰Â .˙eL¯ Ba¯ BÏ Ô˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»««¿«¬ƒ«»ƒ≈»
‰aÒ‰36·Òn‰ ÔÎÂ ,37ÂÈt ÏÚ B‡ Bt¯Ú ÏÚ38ÔÈ‡ - ¬ƒ»¿≈«≈≈«»¿«»»≈

˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ?‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ È˙ÓÈ‡Â .‰aÒ‰ BÊ¬ƒ»¿≈»«¿ƒƒ¬ƒ»ƒ¿«¬ƒ«
el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡ ˙i˙L·e ‰vÓ ˙Èfk39¯‡Le ; ««ƒ«»ƒ¿ƒ««¿»»»≈¿»

Ì‡ - B˙i˙Le B˙ÏÈÎ‡Ì‡Â ;ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ,·Ò‰ ¬ƒ»¿ƒ»ƒ≈≈¬≈∆¿À»¿ƒ
.CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï»≈»ƒ

ב.32) צט, להסב 33)פסחים דרכה אין אשה, שסתם
פעם. בכבודו 34)בשום חייב שהבן ואף א. קח, פסחים

על  מוחל אב שמסתמא הסיבה, צריך זאת בכל ומוראו,
לבנו. ובהסיבה 35)כבודו מורא, דרך בפניו לישב שצריך

מורא. דרך זו בימינו 36)אין שהרי חירות, דרך זה שאין
שם). (רשב"ם לאכול צריך שם.37)הוא פסחים,

ופירש 38) הסיבה" שמו לא "פרקדן אמרו: שם בפסחים
(ועיי"ש  ערפו" או פניו על שוכב היינו ש"פרקדן, רבינו:

פרקדן). ד"ה שאמרו 39)ב'תוספות' מה רבינו הזכיר [לא
רבינו  שסובר מפני הסיבה, צריך אינו שמרור שם, בפסחים
המפרשים  שכתבו (כמו דוקא למרור מיוחד זה דין שאין
שאר  כל שבכלל אלא לעבדות) זכר הוא שמרור מפני
במרור  גם זה, לפי כן ואם הסיבה. צריך שאינו הוא אכילתו

מב]. עמוד "זמנים" - משובח זה הרי הסיב אם

.Ë‚ÊÓÏ CÈ¯ˆ ,el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡40È„k Ô˙B‡ «¿»»»≈»ƒƒ¿…»¿≈
˙Úc ÈÙÏe ÔÈi‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,‰·¯Ú ‰i˙L ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»¬≈»«…¿ƒ««ƒ¿ƒ««

ÈÁ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯Ó ÔzÚa¯‡a ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .‰˙BM‰41. «∆¿…ƒ¿…¿«¿«¿»≈¿ƒƒ«ƒ»
‰Úa¯‡ ‰˙LÈ„È ‡ˆÈ - ‚eÊÓ BÈ‡L ÔÈiÓ el‡ ˙BÒBÎ »»«¿»»≈ƒ«ƒ∆≈»»»¿≈

˙e¯Á È„È ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,˙BÒBÎ ‰Úa¯‡42‰Úa¯‡ ‰˙L . «¿»»¿…»»¿≈≈»»«¿»»
˙Á‡ ˙·a ÔÈ‚eÊÓ ˙BÒBÎ43È„È ,‡ˆÈ ˙e¯Á È„È - ¿ƒ¿«∆»¿≈≈»»¿≈

Ô‰Ó ÒBk ÏkÓ ‰˙L Ì‡Â .‡ˆÈ ‡Ï ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡«¿»»…»»¿ƒ»»ƒ»≈∆
‡ˆÈ - Ba¯44. À»»

לשתייה.40) וקשה מדי, חריף היה באופן 41)שיינם
עד  מים בו ומוסיף יין, רביעית רוב יהיה וכוס כוס שבכל

שלימה 42)רביעית. מצוה זו אין כלומר, ב. קח, פסחים
ביניהן 43)(רש"י). הגדה אמר שלא והיינו שם. פסחים,

הגדה. דרך על דוקא שתיקנו כוסות, ד' ידי יצא לא -
הכוס.44) כל לשתות צריך ולכתחילה שם. פסחים,

.ÈÂÈÏÚ C¯·Ó ,eÏl‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó ÒBÎÂ ÒBk Ïk»»≈«¿»»«»¿»≈»»
dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a45Lec˜ ÂÈÏÚ ¯ÓB‡ ,ÔBL‡¯ ÒBÎÂ . ¿»»ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»»ƒ

‰„b‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‡¯B˜ ,ÈL ÒBk .ÌBi‰46ÒBk . «≈ƒ≈»»∆««»»
¯ÓBb ,ÈÚÈ·¯ ÒBk .ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Ó ,ÈLÈÏL¿ƒƒ¿»≈»»ƒ¿««»¿ƒƒ≈

¯ÈM‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Óe Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ47ÔÈ·e . »»∆««≈¿»≈»»ƒ¿««ƒ≈
˙BÒBk‰48ÈLÈÏL ÔÈa .‰˙BL ˙BzLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,el‡‰ «»≈ƒ»»ƒ¿∆≈¿ƒƒ

‰˙BL BÈ‡ ,ÈÚÈ·¯Ï49. ƒ¿ƒƒ≈∆

הד'45) "אלו הרמב"ם: של בנו אברהם רבינו לשון זה
מצוה  מהן אחד וכל סופרים, מדברי חובה שתייתן כוסות
שתייתו  קודם מהם אחד כל על יברך ולזה עצמו, בפני
שתאו  אם שתייתו ואחר הגפן", פרי "בורא לעצמו: ברכה
היא  וזו הגפן", פרי ועל הגפן "על ממנו: רביעית או כולו
בין  בהלכות הרב שחלק והחילוק ז"ל, מארי אבא סברת
סברא  היא הגפן", "על ברכת לבין הגפן" פרי "בורא ברכת
מעורר  ז"ל מארי אבא שהיה כמו ההיקש, אותה יאמת לא
ספר  בשם רוקח' ('מעשה לפניו" הלימוד בעת זה על אותנו

קדמון). חלמיש 46)כת"י עד ההלל "ומקצת נוסף: בכת"י
רוקח'). ('מעשה מים" (להלן 47)למעינו "יהללוך" היא

קיח.). (פסחים יהודה כרב ה"י) פסחים 48)פ"ח משנה,
ב. אבל 49)קיז, ההלל, את יגמור ולא ויישן ישתכר שמא

('הגהות  משתכר אינו הסעודה שבתוך הראשונים מן
'ירושלמי'). בשם מיימוניות'

.‡È‰ÂˆÓ ˙Ò¯Á‰50,ËÈhÏ ¯ÎÊ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «¬…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ
ÌÈ¯ˆÓa Ba ÔÈ„·BÚ eÈ‰L51?d˙B‡ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔÈ˜enˆ B‡ ˙B¯‚B¯‚ B‡ ÌÈ¯Óz ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«≈»∆
ıÓÁ ÔÎB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÒ¯B„Â52Ô˙B‡ ÔÈÏa˙Óe ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»

ÔÁÏM‰ ÏÚ d˙B‡ ÔÈ‡È·Óe ,Ô·˙a ËÈË BÓk ,ÔÈÏ·˙a¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒƒ»««À¿»
.ÁÒt‰ ÈÏÈÏa¿≈≈«»«

ואףֿעל50ֿ) קיד.) (פסחים במשנה צדוק ברבי אלעזר כרבי
מפני  וכו'" במצותיו קדשנו "אשר עליה מברכים אין פיֿכן
מנוח' ו'רבינו תעה, סי' או"ח ('טור' למרור טפלה שהיא
צדוק  ברבי אלעזר שלרבי כתב המשנה בפירוש ורבינו כאן).

כ  הלכה שאין אלא וכו' קדשנו אשר עליה לברך דבריו.צריך
ועיין  שם, (ב"ח שם שכתב ממה רבינו בו חזר וכאן

כאן). יוחנן 51)לחםֿמשנה כרבי ובלבנים. בחומר
שהיו  לתפוח זכר שאמר: לוי כרבי ולא קטז.) (פסחים
עוררתיך. התפוח תחת שנאמר התפוח, תחת בניהן יולדות

(52=) לקהוייה צריך הילכך אביי: "אמר שם: בגמרא
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עב) לעשותו =) לסמוכיה וצריך לתפוח, זכר חריף) לעשותו
הביא  - לטיט" "זכר שכתב: אףֿעלֿפי ורבינו, לטיט". זכר
זכר  משום חריף) לעשותה =) חומץ לתוכה שנותנים
"צריך  הרי"ף: כגירסת וגרס תעב). סי' או"ח ('טור' למרירות

שם). (ב"ח לתפוח" "זכר גרס: ולא לקהוייה"

.·È,dÓˆÚ ÈÙa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ dÈ‡ ¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»≈»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆnL ,ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡a ‡È‰ ‰ÈeÏz ‡l‡∆»¿»ƒ«¬ƒ««∆«∆ƒ¿«¬≈««

ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰ ¯Na ÏÎ‡Ï53È¯·cÓe ; ∆¡…¿««∆«««»¿ƒƒƒ¿≈
ÔÈ‡ elÙ‡ ,‰Ê ÏÈÏa Bc·Ï ¯B¯n‰ ÏÎ‡Ï - ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆¡…«»¿«¿≈∆¬ƒ≈

.ÁÒt Ôa¯˜ ÌL»»¿«»«

יאכלוהו",53) ומרורים מצות "על יא): ט, (במדבר שנאמר
מרור  אין פסח שאין ובזמן מרור, יש פסח שיש בזמן

קכ.). (פסחים

.‚ÈÌÈ¯B¯Ó54˙¯ÊÁ‰ Ô‰ ‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰55 ¿ƒ»¬ƒ«»≈«¬∆∆
„Á‡ Ïk - ¯B¯n‰Â ‡È·Á¯Á‰Â ‡ÎÓz‰Â ÔÈLÏÚ‰Â¿»√»ƒ¿««¿»¿««¿¬ƒ»¿«»»∆»
„Á‡Ó ÏÎ‡ Ì‡Â .¯B¯Ó ‡¯˜ el‡ ˜¯È ÈÈÓ ˙LÓÁÓ≈¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ¿»»¿ƒ»«≈∆»

‡ˆÈ - ˙Èfk ÔzLÓÁÓ B‡ Ô‰Ó56ÔÈÁÏ e‰iL ‡e‰Â ,57. ≈∆≈¬ƒ¿»««ƒ»»¿∆¿«ƒ
L·È elÙ‡ ,Ô‰lL ÁÏwa ÔÈ‡ˆBÈÂ58Ô˜ÏL Ì‡Â .59B‡ ¿¿ƒ«∆«∆»∆¬ƒ»≈¿ƒ¿»»

ÔL·Î60Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ÔÏM· B‡61. ¿»»ƒ¿»≈¿ƒ»∆

א.54) לט, פסחים שחס 55)משנה, שם על חסא,
שם  ובגמרא שם). (פסחים וגאלנו עלינו הקדושֿברוךֿהוא
המינים. לשאר קודמת שהיא כלומר בחזרת, שמצוה אמרו
- בחזרת" "מצוה שמפרש משום זה, דין השמיט והרמב"ם
- בה יוצאים מתוקה, שהיא שאףֿעלֿפי בחזרת גם מצוה

תעג). סי' יוסף' ('בית מר שסופה שם.56)כיון משנה,
ב.57) לט, הרבה.59)שם.58)שם, בישלם
לעת.60) מעת במים שראן או טעם 61)בחומץ שבטל

(שם). שלהם המרירות

á"ôùú'ä æåîú ã"é éòéáø íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שאין  ומי הזה. לזמן קרבן, לנו שהיה הזמן בין שיש ומה
יעשה. כיצד – אלו דברים לעשות שראוי מה לו

.‡:‡e‰ Ck ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa el‡ ˙BˆÓ ˙iNÚ ¯„Ò≈∆¬ƒ«ƒ¿≈¿≈¬ƒ»»»»
‡¯Ba" C¯·Óe ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÒBk ÔÈ‚ÊBÓ ‰lÁza«¿ƒ»¿ƒ¿»∆»¿∆»¿»≈≈

ÌBi‰ Lec˜ ÂÈÏÚ ¯ÓB‡Â ,"ÔÙb‰ È¯t2ÔÓÊe3‰˙BLÂ4. ¿ƒ«»∆¿≈»»ƒ«¿«¿∆
"ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â5ÂÈ„È ÏËBÂ6. ¿««»¿»≈«¿ƒ«»»¿≈»»

¯Á‡ ˜¯ÈÂ ¯B¯Ó ÂÈÏÚÂ ,Ce¯Ú ÔÁÏL ÔÈ‡È·Óe7‰vÓe , ¿ƒƒÀ¿»»¿»»»¿»»«≈«»
‰‚È‚Á ¯N·e ,ÁÒt‰ N·k ÏL BÙe‚Â ,˙Ò¯ÁÂ8ÌBÈ ÏL «¬…∆¿∆∆∆«∆«¿«¬ƒ»∆

ÈL ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÈ‡È·Ó ‰f‰ ÔÓf·e .¯NÚŒ‰Úa¯‡«¿»»»»«¿««∆¿ƒƒ««À¿»¿≈
¯N· ÈÈÓ9.‰‚È‚ÁÏ ¯ÎÊ „Á‡Â ,ÁÒtÏ ¯ÎÊ „Á‡ : ƒ≈»»∆»≈∆«∆«¿∆»≈∆«¬ƒ»

והזמנים".2) ישראל מקדש כו' במצותיו קדשנו "אשר
שטיבולו 5)בהסיבה.4)"שהחיינו".3) דבר שכל

והרי  א'). עמוד קט"ו דף (פסחים ידים נטילת צריך במשקה
להלן  רבינו שכתב (כמו בחרוסת הירק את מטביל הוא

ב'). שכל 6)הלכה ידיו נוטל כך ואחר תחילה מברך
פסחים  (מסכת לעשייתן (לפני) עובר עליהן מברך המצוות

על). ד"ה בתוס' שם ועיין ב' עמוד ז' (מסכת 7)דף
ב'). עמוד קי"ד דף לפני 8)פסחים אותה אוכלים היו

השובע. על הפסח קרבן אכילת שתהיה כדי הפסח קרבן
ב').9) עמוד קי"ד דף פסחים (מסכת יוסף כרב

.·˜¯È Á˜BÏÂ ,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Óe ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ¿»≈≈¿ƒ»¬»»¿≈«»»
ÏaËÓe10B˙B‡˙Ò¯Áa11˙Èfk ÏÎB‡Â12ÏÎÂ ‡e‰ , ¿«≈«¬…∆¿≈««ƒ¿»

˙BÁt ÏÎB‡ ÔÈ‡ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,BnÚ ÔÈaÒÓ‰«¿Àƒƒ»∆»¿∆»≈≈»
ÔÁÏM‰ ÔÈ¯˜BÚ CkŒ¯Á‡Â .˙ÈfkÓ13‡¯B˜ ÈÙlÓ ƒ««ƒ¿««»¿ƒ«À¿»ƒƒ¿≈≈

‰„b‰‰14Bc·Ï15Ôa‰ Ô‡ÎÂ ,ÈM‰ ÒBk‰ ÔÈ‚ÊBÓe , ««»»¿«¿ƒ««≈ƒ¿»«≈
‡¯Bw‰ ¯ÓB‡Â .Ï‡BL16‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" : ≈¿≈«≈«ƒ¿«»««¿»«∆

ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL - ˙BÏÈl‰ ÏkÓ17 ƒ»«≈∆¿»«≈≈»«¿ƒƒ
ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡18ÏÎaL . ¬ƒ««∆»¿««¿»«∆¿≈¿»ƒ∆¿»

Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe ıÓÁ ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ»≈«»¿««¿»«∆À
˜eÏL ,ÈÏˆ ¯Na ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .‰vÓ«»∆¿»«≈»¿ƒ¿«»ƒ»

ÈÏˆ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,ÏM·Óe19e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL . ¿À»¿««¿»«∆À»ƒ∆¿»«≈»
ÏÎaL .ÌÈ¯B¯Ó ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜¯È ¯‡L ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆¿ƒ∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈ·LBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

"ÔÈaÒÓ elk ‰f‰20. «∆À»¿Àƒ

"מה 10) לשאול שיתעוררו כדי לתינוקות שינוי לעשות
א'). עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת כדעת 11)נשתנה"

שכ"ז  סימן ח"א הגאונים (אוצר בתשובותיהם הגאונים
לבטל  כדי בחרוסת היא ירק טבילת שגם פ"ז) סימן וח"ב
רבינו  שלדעת ח' בהלכה להלן וראה שבירקות. הארס את
לטיט, זכר לעשות ודאי וזהו בחרוסת מצה גם לטבול צריך

י"א). הלכה ז' (פרק למעלה שכתב גם 12)כמו כתבו כן
שכל  כיון תמוה, הדבר אבל פ"ז) סימן ח"ב (שם הגאונים
צריך  למה לתינוקות שינוי לעשות אלא אינה זו אכילה
משנה). במגיד ועיין מיימוניות (הגהות כזית דוקא

לשאול 13) ויעוררם התינוקות את ויתמיה שינוי שיהיה כדי
ב'). עמוד קט"ו דף פסחים המסובים 14)(מסכת כל שלא

וכן  שמעו. וכולם בלבד מהם אחד אלא ההגדה את קראו
(תרביץ  ההגדה על בפירושו מלונדריש אליהו רבינו כתב

א'). ספר כ"ב מהמסובים 15)שנה אחד לכל היה בימיהם
לפניו. ושלחנו בראש מסיב והקורא לבדו קטן שלחן

הגאונים 16) (אוצר גאון כתב וכן ההגדה. קורא אותו
נשתנה". מה שמקדש אותו "ואומר :(154 עמוד פסחים

לפני 17) היא והטבילה הדברים סדר לפי הן השאלות
שבירושלמי. במשנה הנוסחא וכן מצה הירק 18)אכילת

בחרוסת. צלי.19)והמרור אלא נאכל אינו פסח שקרבן
אבל 20) (212 עמוד (השלם גאון עמרם רב בסדר הוא כן

הוזכרה  לא א') עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה
כל  בזה רגילין היו המשנה שבזמן מפני ההסיבה שאלת

שינוי. משום בזה היה ולא השנה

.‚,"ÈÏˆ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â" :¯ÓB‡ BÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈≈¿««¿»«∆À»ƒ
˙e‚a ÏÈÁ˙Óe .Ôa¯˜ eÏ ÔÈ‡L21¯ÓBbL „Ú ,‡¯B˜Â ∆≈»»¿»«¿ƒƒ¿¿≈«∆≈

.dlk "È·‡ „·‡ Èn¯‡" ˙L¯t L¯c¿«»»«¬«ƒ…≈»ƒÀ»

כ').21) הלכה ז' פרק (למעלה
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.„‰Ê ÁÒt" :¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ ÔÁÏM‰ ¯ÈÊÁÓe22e‡L «¬ƒ«À¿»¿»»¿≈∆«∆∆»
eÈ˙B·‡ Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆»««»«»≈¬≈
."'‰Ï ‡e‰ ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆««

¯B¯n‰ dÈa‚Óe23e‡L ‰Ê ¯B¯Ó" :¯ÓB‡Â B„Èa «¿ƒ««»¿»¿≈»∆∆»
eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈

˙‡ e¯¯ÓÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓadÈa‚Óe ."Ì‰ÈiÁ ¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¿ƒ«
ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ" :¯ÓB‡Â B„Èa ‰vn‰««»¿»¿≈«»∆»¿ƒ«≈
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,„iÓ ÌÏ‡‚e ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«»»¿»»ƒ»∆∆¡«
ÔÓf·e ."'eÎÂ ÌÈ¯ˆnÓ e‡ÈˆB‰ ¯L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ«…∆«»≈¬∆ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿«
˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B·‡ eÈ‰L ÁÒt" :¯ÓB‡ ‰f‰«∆≈∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈
ÏÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,Ìi˜ Lc˜n‰«ƒ¿»«»«≈∆»««»»«

."'eÎÂ eÈ˙B·‡ Èza»≈¬≈¿

ופסח 22) בסמוך שכתב כמו להגביה צריך ומרור [במצה
קט"ז  (דף פסחים במסכת אמרו שכן להגביה צריך אינו
שנראה  אלא עוד ולא להגביה צריך אין "בשר ב'): עמוד
צריך  אין שבשר רבינו ומפרש בחוץ" קדשים כאוכל
והוסיפו  קיים היה המקדש שבית בזמן אפילו להגביה
שנראה  נוסף טעם יש הזה שבזמן כלומר עוד" "ולא ואמרו:
הוא  בשר להגביה צריך שאינו והטעם בחוץ. קדשים כאוכל
כן  ואם מקודם שעקרו השלחן את החזירו עתה שזה מפני
העמיד  כשכבר כך אחר אבל הגבהה, בלי אף הדבר ניכר
המצה  ועל המרור על אומר ושוב בדברים והפסיק השלחן

למסובים]. ולהראותם להגביהם מרור 23)צריך [הקדים
המשנה  כנוסחת ה') הלכה ז' (פרק למעלה כתב וכן למצה
אופסלה  כ"י ההגדה בפירוש וכ"ה מנוח, רבינו כתב (כן
שלפנינו  במשנה אבל ,95 עמ' ב' ספר כ "ג שנה תרביץ
והקדים  שינה ההגדה בנוסח ואילו למרור) מצה הקדימו
האמירה  עיקר שכל משום הוא בזה והטעם למרור. מצה
לומדים  שאנו אלא פסח" זבח "ואמרתם בפסח: נכתבה
דף  פסחים (תוס' אמירה צריך בהם שגם מפסח ומרור מצה
יותר  קשור שמרור ומכיון ואמרתם) ד"ה א' עמוד קט"ז
פסח  שיש בזמן אלא התורה מן נוהג אינו שהרי בפסח,
למצה, מרור כאן הקדים לכן י"ב), הלכה ז' פרק (למעלה
שאין  הגלות", בזמן ישראל בה "שנהגו ההגדה בנוסח אבל
אלא  שאינו למרור, התורה, מן שהיא מצה, הקדים פסח, שם
ההגדה  בפירוש נראה וכן ל"ח. עמוד "זמנים" – מדרבנן

המשנה]. במרכבת ועיין שם, אופסלה כ"י

.‰¯ÓB‡Â24Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ" : ¿≈¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈
‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï ¯c‰Ï ¯‡ÙÏ ÁaLÏ¿«≈«¿»≈¿«≈¿≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»
e‡ÈˆB‰Â ,el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÏÂ eÈ˙B·‡Ï«¬≈¿»∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»
¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓ ,˙e¯ÁÏ ˙e„·ÚÓ≈«¿¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈¬≈»¿
È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰" ."dÈeÏÏ‰ ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b»¿…«¿»»«¿»«¿»«¿«¿≈

'‰25:Ì˙BÁÂ ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú "'B‚Â¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ¿≈
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a"»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈlÏ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
Ôk" :ÛÈÒBÓ ‰f‰ ÔÓf·e ."ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ BaŒÏÎ‡Ï∆¡…«»¿ƒ«¿««∆ƒ≈
ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ eÚÈbÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈≈…≈¬≈«ƒ≈¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«
E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ26ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â , ƒ∆¿»ƒ«¬»∆¿…«»ƒ«¿»ƒ

ÌÈÁÒt‰ ÔÓe27,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ ÌÓc ÚÈbiL ƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»«ƒƒ¿«¬¿»
.eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b ÏÚ L„Á ¯ÈL EÏ ‰„BÂ¿∆¿ƒ»»«¿À»≈¿«¿«¿≈

C¯·Óe ."Ï‡¯NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Ce¯a28È¯t ‡¯Ba" »«»»«ƒ¿»≈¿»≈≈¿ƒ
.ÈM‰ ÒBk‰ ‰˙BLÂ "ÔÙb‰«»∆¿∆««≈ƒ

ב').24) עמוד קט"ז דף פסחים במסכת (משנה
פרעה".25) עבדי ולא ה' "עבדי – חורין בני שאנו להדגיש
הגמר,26) על היא וששון ההתחלה על  נופל שמחה לשון

(הגר"א). בעבודה וששים בבנין ואחר 27)שמחים זבחים
הפסח  מן כך ואחר החגיגה מן אוכל שתחלה פסחים כך
ח' (פרק השובע על הפסח שיאכל כדי ז') הלכה (להלן

ג'). הלכה פסחים ז'28)מהלכות פרק למעלה (ראה
י'). הלכה

.ÂÂÈ„È ÏËBÂ "ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«»»ƒ¿≈»»
BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ,˙ÈL29.‰„b‰‰ ˙‡È¯˜ ˙ÚLa ≈ƒ∆¬≈ƒƒ««¿ƒ¿«¿ƒ«««»»

Òe¯t ÁÈpÓe ,Ô‰Ó „Á‡ ˜ÏBÁÂ ,ÔÈ˜È˜¯ ÈL Á˜BÏÂ30 ¿≈«¿≈¿ƒƒ¿≈∆»≈∆«ƒ«»
C¯·Óe ,ÌÏL CB˙Ï31."ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰" ¿»≈¿»≈«ƒ∆∆ƒ»»∆

ÌÈÓÈ ¯‡Lk ˙B¯kÎ ÈzL ÏÚ C¯·Ó BÈ‡ ‰ÓŒÈtÓeƒ¿≈»≈¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»»ƒ
ÏL Bk¯c ‰Ó - "ÈÚ ÌÁÏ" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?ÌÈ·BËƒƒ∆∆¡«∆∆…ƒ««¿∆
C¯Bk CkŒ¯Á‡Â .‰Òe¯Ùa Ô‡k Û‡ ,‰Òe¯Ùa ÈÚ32 »ƒƒ¿»«»ƒ¿»¿««»≈

˙Ò¯Áa ÏaËÓe ,˙Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ33Ce¯a" :C¯·Óe «»»¿∆»¿«≈«¬…∆¿»≈»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏÎ‡ Ì‡Â .ÔÏÎB‡Â ,"ÌÈ¯B¯Óe ˙BvÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»«¬ƒ««¿ƒ¿¿»¿ƒ»«

BÓˆÚ ÈÙa ¯B¯Óe dÓˆÚ ÈÙa ‰vÓ34‰Ê ÏÚ C¯·Ó , «»ƒ¿≈«¿»»ƒ¿≈«¿¿»≈«∆
.BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

א').29) עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת המטונף במקום ונגע
ב').30) עמוד ל"ט דף ברכות המצה 31)(מסכת על

עמוד 32)הפרוסה. קט"ו דף פסחים (מסכת הלל כשיטת
יאכלוהו". ומרורים מצות "על שנאמר: משם זכר 33)א')

ב'). הלכה למעלה (ראה על 34)לטיט החולקים כחכמים
קט"ו  דף פסחים (מסכת כמי ההלכה הוכרעה לא שהרי הלל

א'). עמוד

.ÊCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈»«»¡…≈∆∆
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ«
.‰lÁz ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á ¯NaÓ ÏÎB‡Â ,"Á·f‰«»«¿≈ƒ¿«¬ƒ««¿»»»»¿ƒ»
¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Óe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÏÎB‡Â ,"ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ««»«¿≈
,Á·Ê ÏL ˙¯ËBt ÁÒt‰ ˙k¯a ‡ÏÂ .ÁÒt ÏL BÙebÓƒ∆»«¿…ƒ¿««∆«∆∆∆∆«

ÁÒt ÏL ˙¯ËBt Á·Ê ÏL ‡ÏÂ35. ¿…∆∆«∆∆∆»«

מסכת 35) (משנה עקיבא כרבי הן, מצוות שתי ופסח שזבח
א'). עמוד קכ"א דף פסחים

.ÁC¯·nL ¯Á‡ - Ôa¯˜ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»»¿»««∆¿»≈
,"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁ "ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰"«ƒ∆∆≈¿»≈«¬ƒ««»

˙Ò¯Áa ‰vÓ ÏaËÓe36ÏÎB‡Â37ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁÂ , ¿«≈«»«¬…∆¿≈¿≈¿»≈«
ÏaËÓe ,"¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡‡ÏÂ .ÏÎB‡Â ˙Ò¯Áa ¯B¯Ó ¬ƒ«»¿«≈»«¬…∆¿≈¿…
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.„‰Ê ÁÒt" :¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ ÔÁÏM‰ ¯ÈÊÁÓe22e‡L «¬ƒ«À¿»¿»»¿≈∆«∆∆»
eÈ˙B·‡ Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆»««»«»≈¬≈
."'‰Ï ‡e‰ ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆««

¯B¯n‰ dÈa‚Óe23e‡L ‰Ê ¯B¯Ó" :¯ÓB‡Â B„Èa «¿ƒ««»¿»¿≈»∆∆»
eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈

˙‡ e¯¯ÓÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓadÈa‚Óe ."Ì‰ÈiÁ ¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¿ƒ«
ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ" :¯ÓB‡Â B„Èa ‰vn‰««»¿»¿≈«»∆»¿ƒ«≈
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,„iÓ ÌÏ‡‚e ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«»»¿»»ƒ»∆∆¡«
ÔÓf·e ."'eÎÂ ÌÈ¯ˆnÓ e‡ÈˆB‰ ¯L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ«…∆«»≈¬∆ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿«
˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B·‡ eÈ‰L ÁÒt" :¯ÓB‡ ‰f‰«∆≈∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈
ÏÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,Ìi˜ Lc˜n‰«ƒ¿»«»«≈∆»««»»«

."'eÎÂ eÈ˙B·‡ Èza»≈¬≈¿

ופסח 22) בסמוך שכתב כמו להגביה צריך ומרור [במצה
קט"ז  (דף פסחים במסכת אמרו שכן להגביה צריך אינו
שנראה  אלא עוד ולא להגביה צריך אין "בשר ב'): עמוד
צריך  אין שבשר רבינו ומפרש בחוץ" קדשים כאוכל
והוסיפו  קיים היה המקדש שבית בזמן אפילו להגביה
שנראה  נוסף טעם יש הזה שבזמן כלומר עוד" "ולא ואמרו:
הוא  בשר להגביה צריך שאינו והטעם בחוץ. קדשים כאוכל
כן  ואם מקודם שעקרו השלחן את החזירו עתה שזה מפני
העמיד  כשכבר כך אחר אבל הגבהה, בלי אף הדבר ניכר
המצה  ועל המרור על אומר ושוב בדברים והפסיק השלחן

למסובים]. ולהראותם להגביהם מרור 23)צריך [הקדים
המשנה  כנוסחת ה') הלכה ז' (פרק למעלה כתב וכן למצה
אופסלה  כ"י ההגדה בפירוש וכ"ה מנוח, רבינו כתב (כן
שלפנינו  במשנה אבל ,95 עמ' ב' ספר כ "ג שנה תרביץ
והקדים  שינה ההגדה בנוסח ואילו למרור) מצה הקדימו
האמירה  עיקר שכל משום הוא בזה והטעם למרור. מצה
לומדים  שאנו אלא פסח" זבח "ואמרתם בפסח: נכתבה
דף  פסחים (תוס' אמירה צריך בהם שגם מפסח ומרור מצה
יותר  קשור שמרור ומכיון ואמרתם) ד"ה א' עמוד קט"ז
פסח  שיש בזמן אלא התורה מן נוהג אינו שהרי בפסח,
למצה, מרור כאן הקדים לכן י"ב), הלכה ז' פרק (למעלה
שאין  הגלות", בזמן ישראל בה "שנהגו ההגדה בנוסח אבל
אלא  שאינו למרור, התורה, מן שהיא מצה, הקדים פסח, שם
ההגדה  בפירוש נראה וכן ל"ח. עמוד "זמנים" – מדרבנן

המשנה]. במרכבת ועיין שם, אופסלה כ"י

.‰¯ÓB‡Â24Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ" : ¿≈¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈
‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï ¯c‰Ï ¯‡ÙÏ ÁaLÏ¿«≈«¿»≈¿«≈¿≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»
e‡ÈˆB‰Â ,el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÏÂ eÈ˙B·‡Ï«¬≈¿»∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»
¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓ ,˙e¯ÁÏ ˙e„·ÚÓ≈«¿¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈¬≈»¿
È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰" ."dÈeÏÏ‰ ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b»¿…«¿»»«¿»«¿»«¿«¿≈

'‰25:Ì˙BÁÂ ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú "'B‚Â¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ¿≈
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a"»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈlÏ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
Ôk" :ÛÈÒBÓ ‰f‰ ÔÓf·e ."ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ BaŒÏÎ‡Ï∆¡…«»¿ƒ«¿««∆ƒ≈
ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ eÚÈbÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈≈…≈¬≈«ƒ≈¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«
E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ26ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â , ƒ∆¿»ƒ«¬»∆¿…«»ƒ«¿»ƒ

ÌÈÁÒt‰ ÔÓe27,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ ÌÓc ÚÈbiL ƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»«ƒƒ¿«¬¿»
.eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b ÏÚ L„Á ¯ÈL EÏ ‰„BÂ¿∆¿ƒ»»«¿À»≈¿«¿«¿≈

C¯·Óe ."Ï‡¯NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Ce¯a28È¯t ‡¯Ba" »«»»«ƒ¿»≈¿»≈≈¿ƒ
.ÈM‰ ÒBk‰ ‰˙BLÂ "ÔÙb‰«»∆¿∆««≈ƒ

ב').24) עמוד קט"ז דף פסחים במסכת (משנה
פרעה".25) עבדי ולא ה' "עבדי – חורין בני שאנו להדגיש
הגמר,26) על היא וששון ההתחלה על  נופל שמחה לשון

(הגר"א). בעבודה וששים בבנין ואחר 27)שמחים זבחים
הפסח  מן כך ואחר החגיגה מן אוכל שתחלה פסחים כך
ח' (פרק השובע על הפסח שיאכל כדי ז') הלכה (להלן

ג'). הלכה פסחים ז'28)מהלכות פרק למעלה (ראה
י'). הלכה

.ÂÂÈ„È ÏËBÂ "ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«»»ƒ¿≈»»
BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ,˙ÈL29.‰„b‰‰ ˙‡È¯˜ ˙ÚLa ≈ƒ∆¬≈ƒƒ««¿ƒ¿«¿ƒ«««»»

Òe¯t ÁÈpÓe ,Ô‰Ó „Á‡ ˜ÏBÁÂ ,ÔÈ˜È˜¯ ÈL Á˜BÏÂ30 ¿≈«¿≈¿ƒƒ¿≈∆»≈∆«ƒ«»
C¯·Óe ,ÌÏL CB˙Ï31."ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰" ¿»≈¿»≈«ƒ∆∆ƒ»»∆

ÌÈÓÈ ¯‡Lk ˙B¯kÎ ÈzL ÏÚ C¯·Ó BÈ‡ ‰ÓŒÈtÓeƒ¿≈»≈¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»»ƒ
ÏL Bk¯c ‰Ó - "ÈÚ ÌÁÏ" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?ÌÈ·BËƒƒ∆∆¡«∆∆…ƒ««¿∆
C¯Bk CkŒ¯Á‡Â .‰Òe¯Ùa Ô‡k Û‡ ,‰Òe¯Ùa ÈÚ32 »ƒƒ¿»«»ƒ¿»¿««»≈

˙Ò¯Áa ÏaËÓe ,˙Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ33Ce¯a" :C¯·Óe «»»¿∆»¿«≈«¬…∆¿»≈»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏÎ‡ Ì‡Â .ÔÏÎB‡Â ,"ÌÈ¯B¯Óe ˙BvÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»«¬ƒ««¿ƒ¿¿»¿ƒ»«

BÓˆÚ ÈÙa ¯B¯Óe dÓˆÚ ÈÙa ‰vÓ34‰Ê ÏÚ C¯·Ó , «»ƒ¿≈«¿»»ƒ¿≈«¿¿»≈«∆
.BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

א').29) עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת המטונף במקום ונגע
ב').30) עמוד ל"ט דף ברכות המצה 31)(מסכת על

עמוד 32)הפרוסה. קט"ו דף פסחים (מסכת הלל כשיטת
יאכלוהו". ומרורים מצות "על שנאמר: משם זכר 33)א')

ב'). הלכה למעלה (ראה על 34)לטיט החולקים כחכמים
קט"ו  דף פסחים (מסכת כמי ההלכה הוכרעה לא שהרי הלל

א'). עמוד

.ÊCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈»«»¡…≈∆∆
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ«
.‰lÁz ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á ¯NaÓ ÏÎB‡Â ,"Á·f‰«»«¿≈ƒ¿«¬ƒ««¿»»»»¿ƒ»
¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Óe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÏÎB‡Â ,"ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ««»«¿≈
,Á·Ê ÏL ˙¯ËBt ÁÒt‰ ˙k¯a ‡ÏÂ .ÁÒt ÏL BÙebÓƒ∆»«¿…ƒ¿««∆«∆∆∆∆«

ÁÒt ÏL ˙¯ËBt Á·Ê ÏL ‡ÏÂ35. ¿…∆∆«∆∆∆»«

מסכת 35) (משנה עקיבא כרבי הן, מצוות שתי ופסח שזבח
א'). עמוד קכ"א דף פסחים

.ÁC¯·nL ¯Á‡ - Ôa¯˜ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»»¿»««∆¿»≈
,"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁ "ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰"«ƒ∆∆≈¿»≈«¬ƒ««»

˙Ò¯Áa ‰vÓ ÏaËÓe36ÏÎB‡Â37ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁÂ , ¿«≈«»«¬…∆¿≈¿≈¿»≈«
ÏaËÓe ,"¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡‡ÏÂ .ÏÎB‡Â ˙Ò¯Áa ¯B¯Ó ¬ƒ«»¿«≈»«¬…∆¿≈¿…
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‰‰LÈ38‰ÂˆÓ BÊÂ .BÓÚË ÏËaÈ ‡nL ,˙Ò¯Áa B˙B‡ «¿∆«¬…∆∆»ƒ»≈«¿¿ƒ¿»
ÏaËÓe ,¯B¯Óe ‰vÓ C¯BÎÂ ¯ÊBÁÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈«»»¿«≈

.Lc˜nÏ ¯ÎÊ ‰Î¯· ‡Ïa ÔÏÎB‡Â ,˙Ò¯Áa«¬…∆¿¿»¿…¿»»≈∆«ƒ¿»

ו').36) (הלכה למעלה שנכתב כמו לטיט ומרור 37)זכר
מדרבנן  אלא אינו המרור הזה שבזמן לפי כך. אחר אוכל
התורה  מן שהיא המצה וכלפי י"ב) הלכה ז' פרק (למעלה
של  כדבר הוא א') הלכה ו' פרק (למעלה  הזה בזמן גם
המצוה  טעם מבטל רשות של דבר כי בידינו וכלל רשות
ו') (הלכה למעלה וראה א') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת
לכרוך  אפשר התורה, מן המרור שגם המקדש, שבזמן

ביחד. ולא 38)שניהם ב') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת
המצה  עם ביחד שאוכלו שכיון ו') (הלכה למעלה כן כתב

להשהותו. רגיל ואינו מרירותו מרגיש אינו

.Ë‡e‰M ‰Ó Ïk ÏÎB‡Â ,‰„eÚqa CLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»«¿»¿≈»«∆
,˙BzLÏ ‰ˆB¯ ‡e‰M ‰Ó Ïk ‰˙BLÂ ,ÏÎ‡Ï ‰ˆB¯∆∆¡…¿∆»«∆∆ƒ¿
BÈ‡Â ,˙Èfk elÙ‡ ÁÒt‰ ¯NaÓ ÏÎB‡ ‰B¯Á‡·e»«¬»≈ƒ¿««∆«¬ƒ««ƒ¿≈

ÏÏk ÂÈ¯Á‡ ÌÚBË39,‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡ ‰f‰ ÔÓf·e . ≈«¬»¿»«¿««∆≈««ƒ«»
ÌeÏk ‰È¯Á‡ ÌÚBË BÈ‡Â40˜ÒÙ‰ ‰È‰iL È„k , ¿≈≈«¬∆»¿¿≈∆ƒ¿∆∆¿≈

,ÂÈÙa ‰vn‰ B‡ ÁÒt‰ ¯Na ÌÚËÂ B˙„eÚÒ¿»¿««¿««∆«««»¿ƒ
.‰Âˆn‰ ‡È‰ Ô˙ÏÈÎ‡L∆¬ƒ»»ƒ«ƒ¿»

דף 39) פסחים (מסכת אפיקומן הפסח אחר מפטירין שאין
מיני  הפסח אחר יאכלו שלא כלומר במשנה), ב' עמוד קי"ט
שמה  לאכול, תמיד רגילים שהיו כמו סעודה בקינוח מתיקה
"אפיקומן" היוונית בשפה קורין הסעודה אחרי שאוכלים

תשבי). בשם רע"א שמואל 40)(תוס' אמר יהודה כרב
אפיקומן". מצה אחר מפטירין ש"אין

.ÈÂÈ„È ÏËB CkŒ¯Á‡Â41ÒBk ÏÚ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Óe ¿««»≈»»¿»≈ƒ¿««»«
¯ÓB‚Â ÈÚÈ·¯ ÒBk ‚ÊBÓ CkŒ¯Á‡Â .e‰˙BLÂ ÈLÈÏL¿ƒƒ¿≈¿««»≈¿ƒƒ¿≈

Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ42‡È‰Â ,¯ÈM‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ¯ÓB‡Â , »»∆««≈¿≈»»ƒ¿««ƒ¿ƒ
"'eÎÂ EÈNÚÓ Ïk '‰ EeÏÏ‰È"43È¯t ‡¯Ba" C¯·Óe , ¿«¿»«¬∆¿¿»≈≈¿ƒ

ıeÁ ,‰ÏÈl‰ Ïk ÌeÏk CkŒ¯Á‡ ÌÚBË BÈ‡Â ."ÔÙb‰«»∆¿≈≈««»¿»««¿»
ÈLÈÓÁ ÒBk ‚ÊÓÏ BÏ LÈÂ .ÌÈn‰ ÔÓ44ÂÈÏÚ ¯ÓBÏÂ ƒ«»ƒ¿∆ƒ¿…¬ƒƒ¿«»»

˙B¯‰ ÏÚ" „Ú "·BË Èk '‰Ï e„B‰"Ó ,ÏB„b‰ Ïl‰«≈«»≈«ƒ«««¬
LÈÂ .˙BÒBÎ ‰Úa¯‡ BÓk ‰·BÁ BÈ‡ ‰Ê ÒBÎÂ ."Ï·a»∆¿∆≈»¿«¿»»¿∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ˆ¯iL ÌB˜Ó ÏÎa Ïl‰‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï BÏƒ¿…∆««≈¿»»∆ƒ¿∆««ƒ

.‰„eÚÒ ÌB˜Ó BÈ‡L∆≈¿¿»

אחרונים.41) "למעינו 42)למים עד רק קרא עכשיו שעד
ה'). הלכה (למעלה פסחים 43)מים" (מסכת יהודה כרב

א'). עמוד קי"ח דף 44)דף פסחים (מסכת ר"ח גרס כן
ר' דברי הגדול הלל עליו אומר "חמישי א '): עמוד קי"ח
הרמב"ם: בן הר"א בשם מביא רוקח מעשה ובספר טרפון"
היה  ולא כוסות ד' רק לשתות נוהג הרמב"ם "שאביו

מוסיף".

.‡ÈÌB˜Ó45,ÌÈÁÒÙ ÈÏÈÏa ÈÏˆ ÏÎ‡Ï e‚‰pL »∆»¬∆¡…»ƒ¿≈≈¿»ƒ
,ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ,ÏÎ‡Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó .ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆»¬∆…∆¡…≈¿ƒ

‡e‰ ÁÒt ¯Na e¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb46ÌB˜Ó ÏÎ·e .47 ¿≈»∆»…¿¿«∆«¿»»

„Á‡k Blk ÈeÏˆ ‰N ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡48ÈtÓ ,‰Ê ÏÈÏa »∆¡…∆»À¿∆»¿≈∆ƒ¿≈
Ì‡Â .ıeÁa ÌÈL„˜ ÏÎB‡k ‰‡¯pL49B‡ ,CzÁÓ ‰È‰ ∆ƒ¿∆¿≈»»ƒ«¿ƒ»»¿À»

¯·‡ epnÓ ¯qÁL50¯aÁÓ ‡e‰Â ¯·‡ Ba ˜ÏL B‡51 ∆ƒ≈ƒ∆≈∆»«≈∆¿¿À»
e‚‰pL ÌB˜Óa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -52. ¬≈∆À»¿»∆»»

א').45) עמוד נ"ג דף פסחים במסכת והרי 46)(משנה
בחוץ. קדשים אוכל לאכול 47)הוא שנהגו במקום אפילו

כחכמים.48)צלי. ב') עמוד כ"ב דף ביצה במסכת (משנה
א').49) עמוד ע"ד דף פסחים שהוא 50)(מסכת שכיון

לפסח. דומה אינו שזה 51)חסר יטעו שלא מחובר. אפילו
בשליקה. דרכו שאין פסח, אחד.52)קרבן כוס אפילו

.·ÈÈÓ53ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡L54ÏÚ Lc˜Ó - ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ƒ∆≈«ƒ¿≈≈«∆«¿«≈«
ÏÚ ÌÈ¯·c‰ Ïk ‰NBÚÂ ,˙aLa ‰NBÚL C¯„k ,˙t‰««¿∆∆∆∆¿«»¿∆»«¿»ƒ«

˜¯È BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .‰f‰ ¯„q‰55- „·Ïa ¯B¯Ó ‡l‡ «≈∆«∆ƒ∆≈»»∆»»ƒ¿«
È¯t ‡¯Ba" :˙BÎ¯· ÈzL ¯B¯n‰ ÏÚ C¯·Ó ‰lÁza«¿ƒ»¿»≈««»¿≈¿»≈¿ƒ
¯Ó‚iLÎe ,ÏÎB‡Â "¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ"Â "‰Ó„‡‰»¬»»¿«¬ƒ«»¿≈¿∆ƒ¿…
ÔÓ ÏÎB‡Â ¯ÊBÁÂ ,ÏÎB‡Â ‰vn‰ ÏÚ C¯·Ó ‰„b‰‰««»»¿»≈«««»¿≈¿≈¿≈ƒ

.‰Î¯· ‡Ïa ¯B¯n‰«»¿…¿»»

אחד.54)(רי"ף).53) כוס דף 55)אפילו פסחים (מסכת
א'). עמוד קט"ו דף (שם חסדא כרב ב'). עמוד קי"ד

.‚ÈÈÓ56˙¯nLÓ ‰vÓ BÏ ÔÈ‡L57- ˙Èfk ‡l‡ ƒ∆≈«»¿À∆∆∆»««ƒ
ÏÚ" C¯·Ó ,˙¯nLÓ dÈ‡L ‰vnÓ B˙„eÚÒ ¯ÓBbLk¿∆≈¿»ƒ«»∆≈»¿À∆∆¿»≈«

"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡58ÌÚBË BÈ‡Â ,˙Èfk B˙B‡ ÏÎB‡Â ¬ƒ««»¿≈««ƒ¿≈≈
ÌeÏk ÂÈ¯Á‡59. «¬»¿

הלכה 57)(רי"ף).56) ו' פרק למעלה (ראה מצה לשם
השובע.58)ט'). על אכלו שהרי אפיקומן מצות גם ויוצא
הלכה 59) ו' פרק (למעלה כלום המצה אחר מפטירין שאין

י"א).

.„È¯ÊBÁ BÈ‡ - ıÈ˜‰Â ‰„eÚq‰ CB˙a ÔLiL ÈÓƒ∆»≈¿«¿»¿≈ƒ≈≈
ÏÎB‡Â60‰„eÚq‰ CB˙a Ô˙ˆ˜Ó eLiL ‰¯e·Á Èa . ¿≈¿≈¬»∆»¿ƒ¿»»¿«¿»

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ -61.eÏÎ‡È ‡Ï - e¯BÚÂ Ôlk eÓc¯ . ¿ƒ¿¿ƒƒ¿¿À»¿≈……≈
eÏÎ‡È - Ôlk eÓÓ˙62. ƒ¿«¿¿À»…≈

פסח 60) לענין א') עמוד ק"כ דף פסחים במסכת (משנה
חשובה  ששינה מפני הוא והטעם מצה לענין הדין והוא
את  לאכול ואסור מקומות בשני כאוכל הוא והרי כהפסק
יאכל" אחד "בבית שנאמר: משום מקומות בשני הפסח
למצה. הדין והוא א') עמוד פ"ו דף פסחים (מסכת

הפסק 61) זה אין נעורים היו החבורה בני שיתר מכיון
הישנים. לגבי דף 62)אפילו פסחים (מסכת יוסי כרבי ֵ

למה  מוסבים יוסי ר' שדברי רבינו וסובר ב') עמוד ק"כ
ר' אמר זה ועל יאכלו" לא – כולן "ישנו קמא: תנא שאמר
לישן  שיתחילו והוא נתנמנמו, אבל בנרדמו דוקא שזהו יוסי
קראם  ואם אליהם כשידברו ושומעין בשינה נשתקעו ולא
(ורשב"ם  יאכלו לרבינו) המשנה (פירוש מיד עונים אדם
"ישנו  קמא תנא שאמר הרישא על חולק יוסי שר' מפרש

יאכלו"). מקצתן

‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿»≈«»
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dcbddקמח gqep - mipnf xtq - fenz c"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

dcBdd gqpŸ©©©¨¨
˙eÏb‰ ÔÓÊa Ï‡¯NÈ da e‚‰pL ‰„b‰‰ ÁÒ1Ck …«««»»∆»¬»ƒ¿»≈ƒ¿««»»

eÏÈ‰·a :¯ÓB‡Â ÈL ÒBk ÏÚ ÏÈÁ˙Ó :‡È‰2e‡ˆÈ ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»
ÌÈ¯ˆnÓ
dcBddgqep-mipnfxtq
. ƒƒ¿»ƒ
Ÿ©©©̈̈ ד').1) הלכה ח' פרק למעלה וכן 2)(ראה וחפזון בבהלה

ג'): פסוק ט"ז פרק (דברים הפסוק על אונקלוס בתרגום
מארעא  נפקת "בבהילו – מצרים" מארץ יצאת "בחפזון
וחציו  ("בבהילו") ארמית חציו שאמר ומה דמצרים".
בשפה  אז שולטים היו שלא מפני ממצרים") ("יצאנו עברית

קל"ג). עמוד שלמה" ב"הגדה ההגדה (פירוש העברית

.ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙‰·‡ eÏÎ‡ Èc ‡ÈÚ ‡ÓÁÏ ‡‰»«¿»«¿»ƒ¬««¿»«»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

.ÁÒÙÈÂ È˙ÈÈ ÁÒÙÏ CÈ¯ˆc Ïk ,ÏeÎÈÈÂ È˙ÈÈ ÔÈÙÎc Ïk»ƒ¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿ƒ¿∆«≈≈¿ƒ¿«
L‰‡zL‰ .Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯‡a ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,‡Î‰ ‡z »«»»»¿«»¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»≈»«»

:È¯Á Èa ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,È„·Ú ‡Î‰»»«¿≈¿«»¿«¿»¿≈»≈
ÏÎaL ?˙BÏÈl‰ ÏkÓ ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó«ƒ¿«»««¿»«∆ƒ»«≈∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡ ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰«≈≈»«¿ƒƒ¬ƒ««∆»¿««¿»
ıÓÁ ÌÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰«∆¿≈¿»ƒ∆¿»«≈»¿ƒ»≈

ÏÎaL .‰vÓ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe3e‡ ˙BÏÈl‰ «»¿««¿»«∆À«»∆¿»«≈»
ÏÎaL .¯B¯Ó ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜¯È ¯‡L ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆»∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈ·LBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

:ÔÈaÒÓ elk ‰f‰«∆À»¿Àƒ
אוכלים 3) אנו הלילות "שבכל עכשיו: אמר הבית ובזמן

ב'). הלכה ח' (פרק כו'" צלי בשר

eÈ‰Ï‡ ÈÈ e‡ÈˆBiÂ ,ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·Ú¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿»¡…≈
‡ÈˆB‰ ‡Ï el‡Â .‰ÈeË ÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „Èa ÌMÓƒ»¿»¬»»ƒ¿«¿»¿ƒ…ƒ
ÔÈ„Ú - ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¬«ƒ
‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„aÚLÓ eÈ· È·e eÈa ,e‡»»≈¿≈»≈¿À¿»ƒ»ƒ¿«¿…
elk ,ÌÈB· elk ,ÌÈÓÎÁ elk elÙ‡Â .ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬ƒÀ»¬»ƒÀ»¿ƒÀ»
¯tÒÏ eÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÚ„BÈ elk ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒÀ»¿ƒ∆«»ƒ¿»»≈¿«≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ CÈ¯‡n‰ ÏkL .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿»ƒ∆»««¬ƒ¿«≈ƒƒ«

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆¿À»
Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ÚLB‰È Èa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯a ‰NÚÓ«¬∆¿«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À«¿«ƒ∆¿»»∆
ÔÈaÒÓ eÈ‰L ÔBÙ¯Ë Èa¯Â ‡·È˜Ú Èa¯Â ‰È¯ÊÚ¬«¿»¿«ƒ¬ƒ»¿«ƒ«¿∆»¿Àƒ
B˙B‡ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÔÈ¯tÒÓ eÈ‰Â ,˜¯·ŒÈ·aƒ¿≈¿«¿»¿«¿ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ»
eÈ˙Ba¯ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â Ì‰È„ÈÓÏ˙ e‡aL „Ú .‰ÏÈl‰«»¿»«∆»«¿ƒ≈∆¿»¿»∆«≈

.˙È¯ÁL ÏL ÚÓL ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿ƒ«¿«∆«¬ƒ
Ô·k È‡ È¯‰ :‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«ƒ∆¿»»∆¬«¿»¬≈¬ƒ¿∆
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯Ó‡zL È˙ÈÎÊ ‡ÏÂ ,‰L ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ»»¿…»ƒƒ∆≈»≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‡ÓBÊ Ôa dL¯cL „Ú ,˙BÏÈla«≈«∆¿»»∆»∆∆∆«¿««
."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ ˙‡ ¯kÊzƒ¿…∆≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ…¿≈«∆

ÈÓÈ Ïk" .ÌÈÓi‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ".˙BÏÈl‰ - "EÈiÁ ¿≈«∆«»ƒ…¿≈«∆«≈
Ïk" .‰f‰ ÌÏBÚ‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ" :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿≈«∆»»«∆…

.ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‡È·‰Ï - "EÈiÁ ÈÓÈ¿≈«∆¿»ƒƒ«»ƒ«
.‡e‰ Ce¯a ,Ï‡¯NÈÏ ‰¯Bz Ô˙pL ÌB˜n‰ Ce¯a»«»∆»«»¿ƒ¿»≈»
„Á‡Â .ÌÎÁ „Á‡ .‰¯B˙ ‰¯ac ÌÈ· ‰Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿»»»ƒƒ¿»»∆»»»¿∆»

:Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡L „Á‡Â .Ìz „Á‡Â .ÚL»̄»¿∆»»¿∆»∆≈≈«ƒ¿…

ÌÎÁÌÈwÁ‰Â ˙B„Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó »»«≈»»≈¿«Àƒ
ÌÎ˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â4‰z‡ Û‡ ." ¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»¿»¡…≈∆¿∆««»

ÁÒt‰ ¯Á‡ ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡" :ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰k BÏ ¯BÓ‡¡¿ƒ¿«∆«≈«¿ƒƒ«««∆«
."ÔÓB˜ÈÙ‡¬ƒ»

הנוסחא:4) וויניציאה שונצינו רומא בדפוסי התימנים, בכ"י
ד') הלכה י' פרק (פסחים בירושלמי וכ"ה "אותנו"
שואל  החכם שבאמת מפני בא. פרשת סוף ובמכילתא
ולא  בציווי, עצמו את כולל הוא שגם "אותנו" בלשון
אלא  (להלן), הכלל מן עצמו ומוציא "לכם" שאומר כהרשע
אלא  החכם של השאלה לשון את העתיקה לא שהתורה
להגר"מ  שלמה) הגדה (וראה אתכם ישאל החכם כי סיפרה

כ"ב). פרק מבוא כשר

."ÌÎÏ ˙‡f‰ ‰„B·Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó ÚL»̄»«≈»»¬»«…»∆
ÏÏk‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰L ÈÙÏe .BÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ»∆¿…¿ƒ∆ƒ∆«¿ƒ«¿»
:BÏ ¯BÓ‡Â ÂÈpL ˙‡ ‰‰˜‰ ‰z‡ Û‡ .¯wÚa ¯Ùk»«»ƒ»««»«¿≈∆ƒ»∆¡
‡ÏÂ ÈÏ ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa"«¬∆»»¿»ƒ¿≈ƒƒƒ¿»ƒƒ¿…

.Ï‡‚ ‰È‰ ‡Ï ÌL ‰È‰ el‡Â .BÏ¿ƒ»»»…»»ƒ¿»
:ÂÈÏ‡ z¯Ó‡Â" ."˙‡f ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó Ìz»«≈«…¿»«¿»≈»

."ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ e‡ÈˆB‰ „È ˜ÊÁa¿…∆»ƒ»¿»ƒƒ¿«ƒƒ≈¬»ƒ
z„b‰Â" :¯Ó‡pL ,BÏ Á˙t z‡ Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡LÂ¿∆≈≈«ƒ¿…«¿¿«∆∆¡«¿ƒ«¿»
ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa :¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆»»¿»ƒ
L‡¯Ó ÏBÎÈ - "E·Ï z„b‰Â" ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa¿≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈…
ÌBia" È‡ ."‡e‰‰ ÌBia" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?L„Á…∆«¿«««ƒ«
¯e·Úa" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÌBÈ „BÚaÓ ÏBÎÈ ,"‡e‰‰«»ƒ¿«¿««¬
ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vnL ‰ÚL· ‡l‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï ."‰Ê∆…»«¿ƒ∆»¿»»∆«»»À»ƒ

.EÈÙÏ¿»∆
ÂLÎÚÂ ,eÈ˙B·‡ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ È„·BÚ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿≈¡…ƒ¬≈ƒ»¬≈¿«¿»
ÚLB‰È ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL .B˙„B·ÚÏ ÌB˜n‰ e·¯≈̃¿»«»«¬»∆∆¡««…∆¿À«
¯‰p‰ ¯·Úa ,Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‰k :ÌÚ‰ Ïk Ï‡∆»»»…»«¿»¡…≈ƒ¿»≈¿≈∆«»»
È·‡Â Ì‰¯·‡ È·‡ Á¯z ,ÌÏBÚÓ ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ»¿¬≈∆≈»∆«¬ƒ«¿»»«¬ƒ
˙‡ ÌÎÈ·‡ ˙‡ Áw‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ e„·ÚiÂ ,¯BÁ»«««¿¡…ƒ¬≈ƒ»∆«∆¬ƒ∆∆
,ÔÚk ı¯‡ ÏÎa B˙B‡ CÏB‡Â ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ Ì‰¯·‡«¿»»≈≈∆«»»»≈¿»∆∆¿»«
˜ÁˆÈÏ Ôz‡Â .˜ÁˆÈ ˙‡ BÏ Ôz‡Â ,BÚ¯Ê ˙‡ ‰a¯‡Â»«¿∆∆«¿»∆∆∆ƒ¿»»∆≈¿ƒ¿»
¯ÈÚN ¯‰ ˙‡ ÂNÚÏ Ôz‡Â ,ÂNÚ ˙‡Â ·˜ÚÈ ˙‡∆«¬…¿∆≈»»∆≈¿≈»∆«≈ƒ

."ÌÈ¯ˆÓ e„¯È ÂÈ·e ·˜ÚÈÂ ,B˙B‡ ˙L¯Ï»∆∆¿«¬…»»»¿ƒ¿»ƒ
.‡e‰ Ce¯a ,BnÚ Ï‡¯NÈÏ B˙ÁË·‰ ¯ÓBL Ce¯a»≈«¿»»¿ƒ¿»≈«»
BÓk ˙BNÚÏ ,ıw‰ ˙‡ ·MÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L∆«»»ƒ«∆«≈«¬¿
:¯Ó‡pL .ÌÈ¯˙a‰ ÔÈa eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡L∆»«¿«¿»»»ƒ≈«¿»ƒ∆∆¡«
ı¯‡a EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ Èk Ú„z ÚB„È Ì¯·‡Ï ¯Ó‡iÂ"«…∆¿«¿»»«≈«ƒ≈ƒ¿∆«¿¬¿∆∆
,‰L ˙B‡Ó Úa¯‡ Ì˙B‡ epÚÂ Ìe„·ÚÂ ,Ì‰Ï ‡Ï…»∆«¬»¿ƒ»«¿«≈»»
e‡ˆÈ ÔÎ È¯Á‡Â ,ÈÎ‡ Ôc e„·ÚÈ ¯L‡ ÈBb‰ ˙‡ Ì‚Â¿«∆«¬∆«¬…»»…ƒ¿«¬≈≈≈¿

."ÏB„b LÎ¯aƒ¿À»
„·Ïa „Á‡ ‡lL .eÏÂ eÈ˙B·‡Ï ‰„ÓÚL ‡È‰Â¿ƒ∆»¿»«¬≈¿»∆…∆»ƒ¿«
eÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡l‡ ,eÈÏÚ „ÓÚ»«»≈∆»¿»»¿ƒ»≈

.Ì„iÓ eÏÈvÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â ,e˙BlÎÏ¿«≈¿«»»«ƒ≈ƒ»»
·˜ÚÈÏ ˙BNÚÏ Èn¯‡‰ Ô·Ï Lwa ‰Ó „ÓÏe ‡≈̂¿««ƒ≈»»»¬«ƒ«¬¿«¬…
Lwa Ô·ÏÂ ,ÌÈ¯Îf‰ ÏÚ ‡l‡ ¯Ê‚ ‡Ï ‰Ú¯tL .eÈ·‡»ƒ∆«¿……»«∆»««¿»ƒ¿»»ƒ≈
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קמט dcbdd gqep - mipnf xtq - fenz c"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

dcBdd gqpŸ©©©¨¨
˙eÏb‰ ÔÓÊa Ï‡¯NÈ da e‚‰pL ‰„b‰‰ ÁÒ1Ck …«««»»∆»¬»ƒ¿»≈ƒ¿««»»

eÏÈ‰·a :¯ÓB‡Â ÈL ÒBk ÏÚ ÏÈÁ˙Ó :‡È‰2e‡ˆÈ ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»
ÌÈ¯ˆnÓ
dcBddgqep-mipnfxtq
. ƒƒ¿»ƒ
Ÿ©©©̈̈ ד').1) הלכה ח' פרק למעלה וכן 2)(ראה וחפזון בבהלה

ג'): פסוק ט"ז פרק (דברים הפסוק על אונקלוס בתרגום
מארעא  נפקת "בבהילו – מצרים" מארץ יצאת "בחפזון
וחציו  ("בבהילו") ארמית חציו שאמר ומה דמצרים".
בשפה  אז שולטים היו שלא מפני ממצרים") ("יצאנו עברית

קל"ג). עמוד שלמה" ב"הגדה ההגדה (פירוש העברית

.ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙‰·‡ eÏÎ‡ Èc ‡ÈÚ ‡ÓÁÏ ‡‰»«¿»«¿»ƒ¬««¿»«»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

.ÁÒÙÈÂ È˙ÈÈ ÁÒÙÏ CÈ¯ˆc Ïk ,ÏeÎÈÈÂ È˙ÈÈ ÔÈÙÎc Ïk»ƒ¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿ƒ¿∆«≈≈¿ƒ¿«
L‰‡zL‰ .Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯‡a ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,‡Î‰ ‡z »«»»»¿«»¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»≈»«»

:È¯Á Èa ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,È„·Ú ‡Î‰»»«¿≈¿«»¿«¿»¿≈»≈
ÏÎaL ?˙BÏÈl‰ ÏkÓ ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó«ƒ¿«»««¿»«∆ƒ»«≈∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡ ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰«≈≈»«¿ƒƒ¬ƒ««∆»¿««¿»
ıÓÁ ÌÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰«∆¿≈¿»ƒ∆¿»«≈»¿ƒ»≈

ÏÎaL .‰vÓ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe3e‡ ˙BÏÈl‰ «»¿««¿»«∆À«»∆¿»«≈»
ÏÎaL .¯B¯Ó ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜¯È ¯‡L ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆»∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈ·LBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

:ÔÈaÒÓ elk ‰f‰«∆À»¿Àƒ
אוכלים 3) אנו הלילות "שבכל עכשיו: אמר הבית ובזמן

ב'). הלכה ח' (פרק כו'" צלי בשר

eÈ‰Ï‡ ÈÈ e‡ÈˆBiÂ ,ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·Ú¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿»¡…≈
‡ÈˆB‰ ‡Ï el‡Â .‰ÈeË ÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „Èa ÌMÓƒ»¿»¬»»ƒ¿«¿»¿ƒ…ƒ
ÔÈ„Ú - ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¬«ƒ
‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„aÚLÓ eÈ· È·e eÈa ,e‡»»≈¿≈»≈¿À¿»ƒ»ƒ¿«¿…
elk ,ÌÈB· elk ,ÌÈÓÎÁ elk elÙ‡Â .ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬ƒÀ»¬»ƒÀ»¿ƒÀ»
¯tÒÏ eÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÚ„BÈ elk ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒÀ»¿ƒ∆«»ƒ¿»»≈¿«≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ CÈ¯‡n‰ ÏkL .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿»ƒ∆»««¬ƒ¿«≈ƒƒ«

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆¿À»
Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ÚLB‰È Èa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯a ‰NÚÓ«¬∆¿«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À«¿«ƒ∆¿»»∆
ÔÈaÒÓ eÈ‰L ÔBÙ¯Ë Èa¯Â ‡·È˜Ú Èa¯Â ‰È¯ÊÚ¬«¿»¿«ƒ¬ƒ»¿«ƒ«¿∆»¿Àƒ
B˙B‡ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÔÈ¯tÒÓ eÈ‰Â ,˜¯·ŒÈ·aƒ¿≈¿«¿»¿«¿ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ»
eÈ˙Ba¯ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â Ì‰È„ÈÓÏ˙ e‡aL „Ú .‰ÏÈl‰«»¿»«∆»«¿ƒ≈∆¿»¿»∆«≈

.˙È¯ÁL ÏL ÚÓL ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿ƒ«¿«∆«¬ƒ
Ô·k È‡ È¯‰ :‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«ƒ∆¿»»∆¬«¿»¬≈¬ƒ¿∆
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯Ó‡zL È˙ÈÎÊ ‡ÏÂ ,‰L ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ»»¿…»ƒƒ∆≈»≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‡ÓBÊ Ôa dL¯cL „Ú ,˙BÏÈla«≈«∆¿»»∆»∆∆∆«¿««
."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ ˙‡ ¯kÊzƒ¿…∆≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ…¿≈«∆

ÈÓÈ Ïk" .ÌÈÓi‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ".˙BÏÈl‰ - "EÈiÁ ¿≈«∆«»ƒ…¿≈«∆«≈
Ïk" .‰f‰ ÌÏBÚ‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ" :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿≈«∆»»«∆…

.ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‡È·‰Ï - "EÈiÁ ÈÓÈ¿≈«∆¿»ƒƒ«»ƒ«
.‡e‰ Ce¯a ,Ï‡¯NÈÏ ‰¯Bz Ô˙pL ÌB˜n‰ Ce¯a»«»∆»«»¿ƒ¿»≈»
„Á‡Â .ÌÎÁ „Á‡ .‰¯B˙ ‰¯ac ÌÈ· ‰Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿»»»ƒƒ¿»»∆»»»¿∆»

:Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡L „Á‡Â .Ìz „Á‡Â .ÚL»̄»¿∆»»¿∆»∆≈≈«ƒ¿…

ÌÎÁÌÈwÁ‰Â ˙B„Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó »»«≈»»≈¿«Àƒ
ÌÎ˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â4‰z‡ Û‡ ." ¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»¿»¡…≈∆¿∆««»

ÁÒt‰ ¯Á‡ ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡" :ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰k BÏ ¯BÓ‡¡¿ƒ¿«∆«≈«¿ƒƒ«««∆«
."ÔÓB˜ÈÙ‡¬ƒ»

הנוסחא:4) וויניציאה שונצינו רומא בדפוסי התימנים, בכ"י
ד') הלכה י' פרק (פסחים בירושלמי וכ"ה "אותנו"
שואל  החכם שבאמת מפני בא. פרשת סוף ובמכילתא
ולא  בציווי, עצמו את כולל הוא שגם "אותנו" בלשון
אלא  (להלן), הכלל מן עצמו ומוציא "לכם" שאומר כהרשע
אלא  החכם של השאלה לשון את העתיקה לא שהתורה
להגר"מ  שלמה) הגדה (וראה אתכם ישאל החכם כי סיפרה

כ"ב). פרק מבוא כשר

."ÌÎÏ ˙‡f‰ ‰„B·Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó ÚL»̄»«≈»»¬»«…»∆
ÏÏk‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰L ÈÙÏe .BÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ»∆¿…¿ƒ∆ƒ∆«¿ƒ«¿»
:BÏ ¯BÓ‡Â ÂÈpL ˙‡ ‰‰˜‰ ‰z‡ Û‡ .¯wÚa ¯Ùk»«»ƒ»««»«¿≈∆ƒ»∆¡
‡ÏÂ ÈÏ ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa"«¬∆»»¿»ƒ¿≈ƒƒƒ¿»ƒƒ¿…

.Ï‡‚ ‰È‰ ‡Ï ÌL ‰È‰ el‡Â .BÏ¿ƒ»»»…»»ƒ¿»
:ÂÈÏ‡ z¯Ó‡Â" ."˙‡f ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó Ìz»«≈«…¿»«¿»≈»

."ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ e‡ÈˆB‰ „È ˜ÊÁa¿…∆»ƒ»¿»ƒƒ¿«ƒƒ≈¬»ƒ
z„b‰Â" :¯Ó‡pL ,BÏ Á˙t z‡ Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡LÂ¿∆≈≈«ƒ¿…«¿¿«∆∆¡«¿ƒ«¿»
ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa :¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆»»¿»ƒ
L‡¯Ó ÏBÎÈ - "E·Ï z„b‰Â" ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa¿≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈…
ÌBia" È‡ ."‡e‰‰ ÌBia" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?L„Á…∆«¿«««ƒ«
¯e·Úa" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÌBÈ „BÚaÓ ÏBÎÈ ,"‡e‰‰«»ƒ¿«¿««¬
ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vnL ‰ÚL· ‡l‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï ."‰Ê∆…»«¿ƒ∆»¿»»∆«»»À»ƒ

.EÈÙÏ¿»∆
ÂLÎÚÂ ,eÈ˙B·‡ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ È„·BÚ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿≈¡…ƒ¬≈ƒ»¬≈¿«¿»
ÚLB‰È ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL .B˙„B·ÚÏ ÌB˜n‰ e·¯≈̃¿»«»«¬»∆∆¡««…∆¿À«
¯‰p‰ ¯·Úa ,Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‰k :ÌÚ‰ Ïk Ï‡∆»»»…»«¿»¡…≈ƒ¿»≈¿≈∆«»»
È·‡Â Ì‰¯·‡ È·‡ Á¯z ,ÌÏBÚÓ ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ»¿¬≈∆≈»∆«¬ƒ«¿»»«¬ƒ
˙‡ ÌÎÈ·‡ ˙‡ Áw‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ e„·ÚiÂ ,¯BÁ»«««¿¡…ƒ¬≈ƒ»∆«∆¬ƒ∆∆
,ÔÚk ı¯‡ ÏÎa B˙B‡ CÏB‡Â ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ Ì‰¯·‡«¿»»≈≈∆«»»»≈¿»∆∆¿»«
˜ÁˆÈÏ Ôz‡Â .˜ÁˆÈ ˙‡ BÏ Ôz‡Â ,BÚ¯Ê ˙‡ ‰a¯‡Â»«¿∆∆«¿»∆∆∆ƒ¿»»∆≈¿ƒ¿»
¯ÈÚN ¯‰ ˙‡ ÂNÚÏ Ôz‡Â ,ÂNÚ ˙‡Â ·˜ÚÈ ˙‡∆«¬…¿∆≈»»∆≈¿≈»∆«≈ƒ

."ÌÈ¯ˆÓ e„¯È ÂÈ·e ·˜ÚÈÂ ,B˙B‡ ˙L¯Ï»∆∆¿«¬…»»»¿ƒ¿»ƒ
.‡e‰ Ce¯a ,BnÚ Ï‡¯NÈÏ B˙ÁË·‰ ¯ÓBL Ce¯a»≈«¿»»¿ƒ¿»≈«»
BÓk ˙BNÚÏ ,ıw‰ ˙‡ ·MÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L∆«»»ƒ«∆«≈«¬¿
:¯Ó‡pL .ÌÈ¯˙a‰ ÔÈa eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡L∆»«¿«¿»»»ƒ≈«¿»ƒ∆∆¡«
ı¯‡a EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ Èk Ú„z ÚB„È Ì¯·‡Ï ¯Ó‡iÂ"«…∆¿«¿»»«≈«ƒ≈ƒ¿∆«¿¬¿∆∆
,‰L ˙B‡Ó Úa¯‡ Ì˙B‡ epÚÂ Ìe„·ÚÂ ,Ì‰Ï ‡Ï…»∆«¬»¿ƒ»«¿«≈»»
e‡ˆÈ ÔÎ È¯Á‡Â ,ÈÎ‡ Ôc e„·ÚÈ ¯L‡ ÈBb‰ ˙‡ Ì‚Â¿«∆«¬∆«¬…»»…ƒ¿«¬≈≈≈¿

."ÏB„b LÎ¯aƒ¿À»
„·Ïa „Á‡ ‡lL .eÏÂ eÈ˙B·‡Ï ‰„ÓÚL ‡È‰Â¿ƒ∆»¿»«¬≈¿»∆…∆»ƒ¿«
eÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡l‡ ,eÈÏÚ „ÓÚ»«»≈∆»¿»»¿ƒ»≈

.Ì„iÓ eÏÈvÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â ,e˙BlÎÏ¿«≈¿«»»«ƒ≈ƒ»»
·˜ÚÈÏ ˙BNÚÏ Èn¯‡‰ Ô·Ï Lwa ‰Ó „ÓÏe ‡≈̂¿««ƒ≈»»»¬«ƒ«¬¿«¬…
Lwa Ô·ÏÂ ,ÌÈ¯Îf‰ ÏÚ ‡l‡ ¯Ê‚ ‡Ï ‰Ú¯tL .eÈ·‡»ƒ∆«¿……»«∆»««¿»ƒ¿»»ƒ≈
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dcbdd gqep - mipnf xtq - fenz c"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„¯iÂ ,È·‡ „·‡ Èn¯‡" :¯Ó‡pL ,Ïk‰ ˙‡ ¯˜ÚÏ«¬…∆«…∆∆¡«¬«ƒ…≈»ƒ«≈∆
"ÌL ¯‚iÂ ,‰ÓÈ¯ˆÓ5ÚwzL‰Ï „¯È ‡lL „nÏÓ - ƒ¿«¿»«»»»¿«≈∆…»«¿ƒ¿«≈«

¯e‚Ï :‰Ú¯t Ï‡ e¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL ,ÌL ¯e‚Ï ‡l‡∆»»»∆∆¡««…¿∆«¿…»
Èk ,EÈ„·ÚÏ ¯L‡ Ô‡vÏ ‰Ú¯Ó ÔÈ‡ Èk ,e‡a ı¯‡a»»∆»ƒ≈ƒ¿∆«…¬∆«¬»∆ƒ
ı¯‡a EÈ„·Ú ‡ e·LÈ ‰zÚÂ .ÔÚk ı¯‡a ·Ú¯‰ „·Î»≈»»»¿∆∆¿»«¿«»≈¿»¬»∆¿∆∆

."ÔL‚∆
הדבור"5) פי על אנוס מצרימה "וירד נוסף: שלנו בהגדות

עובדיה. רב בנוסחת וכ"ה

e„¯È LÙ ÌÈÚ·La" :¯Ó‡pL BÓk - "ËÚÓ È˙Óa"ƒ¿≈¿»¿∆∆¡«¿ƒ¿ƒ∆∆»¿
È·ÎBÎk EÈ‰Ï‡ ÈÈ EÓN ‰zÚÂ ,‰ÓÈ¯ˆÓ EÈ˙B·‡¬∆ƒ¿»¿»¿«»»¿¿»¡…∆¿¿≈

."·¯Ï ÌÈÓM‰«»«ƒ»…
ÌL ÌÈiˆÓ Ï‡¯NÈ eÈ‰L „nÏÓ - "ÈB‚Ï ÌL È‰ÈÂ"«¿ƒ»¿¿«≈∆»ƒ¿»≈¿À»ƒ»

.ÈB‚Ï¿
e¯t Ï‡¯NÈ È·e" :¯Ó‡pL BÓk - "ÌeˆÚÂ ÏB„b"»¿»¿∆∆¡«¿≈ƒ¿»≈»
ı¯‡‰ ‡ÏnzÂ ,„‡Ó „‡Óa eÓˆÚiÂ ea¯iÂ eˆ¯LiÂ«ƒ¿¿«ƒ¿«««¿ƒ¿…¿…«ƒ»≈»»∆

."Ì˙B‡»
‰„N‰ ÁÓˆk ‰··¯" :¯Ó‡pL BÓk - "·¯Â"»»¿∆∆¡«¿»»¿∆««»∆
ÌÈ„L ,ÌÈÈ„Ú È„Úa È‡·zÂ ÈÏc‚zÂ Èa¯zÂ ,CÈz˙¿«ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ«»…ƒ«¬ƒ¬»ƒ»«ƒ

"‰È¯ÚÂ Ì¯Ú z‡Â ,Ánˆ C¯ÚNe ,eÎ6. »…¿»≈ƒ≈«¿«¿≈…¿∆¿»

כו'6) ואראך עליך "ואעבור כאן: נוסף שלנו בהגדות
חיי". בדמייך

‰·‰" :¯Ó‡pL BÓk - "ÌÈ¯ˆn‰ e˙‡ eÚ¯iÂ"«»≈…»«ƒ¿ƒ¿∆∆¡«»»
‰ÓÁÏÓ ‰‡¯˜˙ Èk ‰È‰Â ,‰a¯È Ôt ,BÏ ‰ÓkÁ˙pƒ¿«¿»∆ƒ¿∆¿»»ƒƒ¿∆»ƒ¿»»
ÔÓ ‰ÏÚÂ ea ÌÁÏÂ ,eÈ‡N ÏÚ ‡e‰ Ìb ÛÒBÂ¿«««¿≈¿ƒ¿«»¿»»ƒ

."ı¯‡‰»»∆
ÌÈqÓ È¯N ÂÈÏÚ eÓÈNiÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eepÚÈÂ"«¿«¿∆∆¡««»ƒ»»»≈ƒƒ
˙‡ ,‰Ú¯ÙÏ ˙BkÒÓ È¯Ú Ô·iÂ ,Ì˙Ï·Òa B˙pÚ ÔÚÓÏ¿«««…¿ƒ¿…»«ƒ∆»≈ƒ¿¿¿«¿…∆

."ÒÒÓÚ¯ ˙‡Â Ì˙tƒ…¿∆««¿≈
:¯Ó‡pL BÓk - "‰L˜ ‰„B·Ú eÈÏÚ eziÂ"«ƒ¿»≈¬»»»¿∆∆¡«

."C¯Ùa Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÌÈ¯ˆÓ e„·ÚiÂ"««¬ƒƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ¿»≈¿»∆
È‰ÈÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eÈ˙·‡ È‰Ï‡ ÈÈ Ï‡ ˜ÚˆpÂ"«ƒ¿«∆¿»¡…≈¬…≈¿∆∆¡««¿ƒ
È· eÁ‡iÂ ,ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ˙ÓiÂ ,Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓi·«»ƒ»«ƒ»≈«»»∆∆ƒ¿«ƒ«≈»¿¿≈
Ï‡ Ì˙ÚÂL ÏÚzÂ ,e˜ÚÊiÂ ‰„·Ú‰ ÔÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¬…»«ƒ¿»««««¿»»∆

."‰„·Ú‰ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒƒ»¬…»
ÚÓLiÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eÏ˜ ˙‡ ÈÈ ÚÓLiÂ"«ƒ¿«¿»∆…≈¿∆∆¡««ƒ¿«
˙‡ B˙È¯a ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ ,Ì˙˜‡ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆«¬»»«ƒ¿…¡…ƒ∆¿ƒ∆

."·˜ÚÈ ˙‡Â ˜ÁˆÈ ˙‡ Ì‰¯·‡«¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…
BÓk ,ı¯‡ C¯c ˙eLÈ¯t BÊ - "eÈÚ ˙‡ ‡¯iÂ"««¿∆»¿≈¿ƒ∆∆∆∆¿
Ú„iÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿¡…ƒ∆¿≈ƒ¿»≈«≈«

."ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ
Ïk" :¯Ó‡pL BÓk ,ÌÈa‰ el‡ - "eÏÓÚ ˙‡Â"¿∆¬»≈≈«»ƒ¿∆∆¡«»
."ÔeiÁz ˙a‰ ÏÎÂ e‰ÎÈÏLz ‰¯B‡È‰ „Bli‰ Ôa‰«≈«ƒ«¿»«¿ƒÀ¿»««¿«
Ì‚Â" :¯Ó‡pL BÓk ,˜Ác‰ ‰Ê - "eˆÁÏ ˙‡Â"¿∆«¬≈∆«…«¿∆∆¡«¿«

."Ì˙‡ ÌÈˆÁÏ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡ ıÁl‰ ˙‡ È˙È‡»̄ƒƒ∆«««¬∆ƒ¿«ƒ…¬ƒ…»
ÏÚ ‡ÏÂ ,C‡ÏÓ È„È ÏÚ ‡Ï - "ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ e‡ˆBiÂ"«ƒ≈¿»ƒƒ¿«ƒ…«¿≈«¿»¿…«
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡l‡ ,ÁÈÏL È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,Û¯N È„È¿≈»»¿…«¿≈»ƒ«∆»«»»

‰ÏÈla ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Èz¯·ÚÂ" :¯Ó‡pL .B„B·Îaƒ¿∆∆¡«¿»«¿ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ««¿»
„ÚÂ Ì„‡Ó ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ¯BÎa ÏÎ È˙Èk‰Â ,‰f‰«∆¿ƒ≈ƒ»¿¿∆∆ƒ¿«ƒ≈»»¿«
"ÈÈ È‡ ,ÌÈËÙL ‰NÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ È‰Ï‡ ÏÎ·e ,‰Ó‰a7. ¿≈»¿»¡…≈ƒ¿«ƒ∆¡∆¿»ƒ¬ƒ¿»

ולא 7) כו' מצרים בארץ "ועברתי נוסף: שלנו בהגדות
אחר". ולא כו' שרף ולא כו' מלאך

„È ‰p‰" :¯Ó‡pL BÓk ,¯·c‰ ‰Ê - "‰˜ÊÁ „Èa"¿»¬»»∆«∆∆¿∆∆¡«ƒ≈«
ÌÈ¯BÓÁa ÌÈÒeqa ,‰„Na ¯L‡ E˜Óa ‰ÈB‰ ÈÈ¿»»¿ƒ¿¿¬∆«»∆«ƒ«¬ƒ

."„‡Ó „·k ¯·c ,Ô‡v·e ¯˜aa ÌÈlÓba«¿«ƒ«»»«…∆∆»≈¿…
Ba¯ÁÂ" :¯Ó‡pL BÓk ,·¯Á‰ BÊ - "‰ÈeË Ú¯Ê·e"ƒ¿…«¿»«∆∆¿∆∆¡«¿«¿

."ÌÈÏLe¯È ÏÚ ‰ÈeË B„Èa ‰ÙeÏL¿»¿»¿»«¿»»ƒ
B‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎL Èelb BÊ - "Ï„‚ ‡¯Ó·e"¿…»»…ƒ¿ƒ»∆∆¡«
˙BqÓa ,ÈBb ·¯wÓ ÈB‚ BÏ ˙Á˜Ï ‡·Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰q‰¬ƒ»¡…ƒ»…»««ƒ∆∆¿«
ÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „È·e ‰ÓÁÏÓ·e ÌÈ˙ÙBÓ·e ˙˙‡a¿……¿¿ƒ¿ƒ¿»»¿»¬»»ƒ¿«
ÈÈ ÌÎÏ ‰NÚ ¯L‡ ÏÎk ,ÌÈÏ„b ÌÈ‡¯BÓ·e ‰ÈeË¿»¿»ƒ¿…ƒ¿…¬∆»»»∆¿»

."EÈÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆¿ƒ¿«ƒ¿≈∆
‰f‰ ‰hn‰ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,‰hn‰ ‰Ê - "˙B˙‡·e"¿…∆««∆∆∆¡«¿∆««∆«∆

."˙B˙‡‰ ˙‡ Ba ‰NÚz ¯L‡ E„Èa Áwzƒ«¿»∆¬∆«¬∆∆»…
Èz˙Â" :¯Ó‡pL BÓk ,Ìc‰ ‰Ê - "ÌÈ˙ÙÓ·e"¿…¿ƒ∆«»¿∆∆¡«¿»«ƒ
."ÔLÚ ˙B¯Ó˙Â L‡Â Ìc ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÌÈ˙ÙBÓ¿ƒ«»«ƒ»»∆»»≈¿ƒ¿»»
"‰ÈeË Ú¯Ê·e" .ÌÈzL - "‰˜ÊÁ „Èa" :¯Á‡ ¯·c»»«≈¿»¬»»¿«ƒƒ¿…«¿»
- "˙B˙B‡·e" .ÌÈzL - "ÏB„‚ ‡¯BÓ·e" .ÌÈzL -¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿
˙BkÓ ¯NÚ el‡ .ÌÈzL - "ÌÈ˙ÙBÓ·e" .ÌÈzL¿«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈∆∆«
,ÌÈ¯ˆÓa ÌÈi¯ˆn‰ ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡È·‰L∆≈ƒ«»»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

:Ô‰ el‡Â¿≈≈
.‰a¯‡ .„¯a .ÔÈÁL .¯·c .·B¯Ú .ÌÈpk .Úc¯Ùˆ .Ìc»¿«¿≈«ƒƒ»∆∆¿ƒ»»«¿∆
Ì‰a Ô˙B ‰È‰ ‰„e‰È Èa¯ .˙B¯BÎa ˙kÓ .CLÁ∆««¿«ƒ¿»»»≈»∆

·"Á‡a L"„Ú C"ˆc :ÔÓÈÒ8. ƒ»¿«¬«¿««
הגלילי 8) יוסי "רבי דברים: כמה כאן נוספו שלנו בהגדות

כו' טובות מעלות כמה כו' עקיבא רבי כו' אליעזר רבי כו'
עוונותינו". כל על לכפר

el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL ¯Ó‡ ‡lL Ïk :¯ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa«̄»«¿ƒ≈≈…∆…»«¿»¿»ƒ≈
.ÌÈ¯B¯Óe .‰vÓ .ÁÒt :B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ÁÒta«∆«…»»¿≈»∆««»¿ƒ
Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B·‡ eÈ‰L ÁÒt∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈«ƒ¿»
Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,Ìi«̃»«»«∆»««»«»≈
ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL .ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡¬≈¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«
ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È· Èza ÏÚ ÁÒt ¯L‡ ÈÈÏ ‡e‰«»¬∆»««»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ
ÌÚ‰ „wiÂ ,ÏÈv‰ eÈza ˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ Bt‚a¿»¿∆ƒ¿«ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ…»»

."eÂÁzLiÂ«ƒ¿«¬
‡lL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ«»∆»¿ƒ«»«∆…
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
ÌÏ‡‚e ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»¿»»
e‡ÈˆB‰ ¯L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ" :¯Ó‡pL .„iÓƒ»∆∆¡««…∆«»≈¬∆ƒ
ÌÈ¯ˆnÓ eL¯‚ Èk ,ıÓÁ ‡Ï Èk ˙BvÓ ˙‚Ú ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒÀ…«ƒ…»≈ƒ…¿ƒƒ¿«ƒ

."Ì‰Ï eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â dÓ‰Ó˙‰Ï eÏÎÈ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒ¿«¿≈«¿«≈»…»»∆
ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÌÈÏÎB‡ e‡L el‡ ÌÈ¯B¯Ó¿ƒ≈∆»¿ƒ«»«
.ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈¿ƒ¿»ƒ
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¯ÓÁa ,‰L˜ ‰„·Úa Ì‰ÈiÁ ˙‡ e¯¯ÓÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¬…»»»¿…∆
¯L‡ Ì˙„·Ú Ïk ˙‡ ,‰„Na ‰„·Ú ÏÎ·e ,ÌÈ·Ï·eƒ¿≈ƒ¿»¬…»«»∆≈»¬…»»¬∆

."C¯Ùa Ì‰· e„·Ú»¿»∆¿»∆
‡e‰ el‡k BÓˆÚ ˙B‡¯Ï Ì„‡ ·iÁ ¯B„Â ¯Bc ÏÎ·e¿»»«»»»ƒ¿«¿¿ƒ

ÌÈ¯ˆnÓ ‡ˆÈ9‡l‡ ,Ï‡b „·Ïa eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡lL . »»ƒƒ¿»ƒ∆…∆¬≈ƒ¿«»«∆»
,ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :¯Ó‡pL .Ï‡b e˙B‡ Û‡«»»«∆∆¡«¿»ƒƒ»
ÚaL ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡ eÏ ˙˙Ï e˙‡ ‡È·‰ ÔÚÓÏ¿««»ƒ…»»∆»∆»»∆¬∆ƒ¿«

."eÈ˙·‡Ï«¬…≈
"שנאמ 9) כאן: נוסף שלפנינו ביום בהגדות לבנך והגדת ר

וכ"ה  ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא
ב'). עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה

¯‡ÙÏ ÁaLÏ Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÌÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈¿«≈«¿»≈
eÏ ‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe ¯c‰Ïe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï¿≈¿«≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»»
˙e„·ÚÓ e‡ÈˆB‰Â .el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÈ˙B·‡ÏÂ¿«¬≈∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»≈«¿
Ï·‡Óe ,‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓe ,‰l‡‚Ï „eaÚMÓe ,˙e¯ÁÏ¿≈ƒƒ¿ƒ¿À»ƒ»¿ƒ¿»≈≈∆
ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b ¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ,·BË ÌBÈÏ¿≈¬≈»¿»¿…«¿»»

.dÈeÏÏ‰«¿»
ÈÈ ÌL È‰È .ÈÈ ÌL ˙‡ eÏÏ‰ ÈÈ È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰«¿»«¿«¿≈¿»«¿∆≈¿»¿ƒ≈¿»

."ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú ,'eÎÂ C¯·Ó¿…»¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈl‰ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
eÚÈbÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ôk .ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ Ba ÏÎ‡Ï∆¡»«»¿ƒ≈¿»¡…≈«ƒ≈
e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈
.E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¿»ƒ«¬»∆
ÌÓc ÚÈbiL ÌÈÁÒt‰ ÔÓe ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â¿…«»ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»
ÏÚ L„Á ¯ÈL El ‰„BÂ ,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ«ƒƒ¿«¬¿»¿∆¿ƒ»»«
Ï‡b ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b¿À»≈¿«¿«¿≈»«»¿»»«

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈
·BË ÌBÈ ÏÈÏa ‰„b‰‰ ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈÎ¯·nL ¯„Òk¿≈∆∆¿»¿ƒ¿¿ƒ««»»¿≈
ÈM‰ ÏÈÏa ÌÈ‡¯B˜Â ÌÈÎ¯·Ó Ck ,ÁÒt ÏL ÔBL‡ƒ̄∆∆«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿≈«≈ƒ
˙BÒBÎ ‰Úa¯‡a ÈM‰ ÏÈÏa ÔÈ·iÁ ÔÎÂ .˙BiÏb ÏL∆»À¿≈«»ƒ¿≈«≈ƒ¿«¿»»

.ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla eNÚpL ÌÈ¯·c‰ ¯‡L·eƒ¿»«¿»ƒ∆«¬««¿»»ƒ
.‰„b‰‰ ÁÒ ˜ÈÏÒ¿ƒ…«««»»

‰vÓe ıÓÁ ÔÈ„Â ÁÒt‰ ¯„Ò ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆«∆«¿ƒ»≈«»
.‡iÓL„ ‡zÚiÒa¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-mipnfxtq
alEle dMqe xtFW zFkld¦§¨§ª¨§¨

ÚÓLÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«
Ïk ‰kÒa ·LÈÏ (· .È¯L˙a „Á‡a ¯ÙBL ÏB˜»¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»»
˙Ú·L Ïk Lc˜na ·ÏeÏ ÏhÏ (‚ .‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈∆»ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«

.‚Á‰ ÈÓÈ
alEledMeqextFWzFkld-mipnfxtq

¿≈∆»
¦§̈§ª̈§̈:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואי 1) הוא, מין זה מאי והשופר, התקיעה מצות רבינו ביאר

י"ט, עליו מחללין ואם פסול. שופר זה ואי כשר, שופר זה
התקיעה. ומקום ושיעורו השופר הכשר דיני וכל

.‡ÚÓLÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2¯ÙBM‰ ˙Úe¯z3 ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿…«¿««»
."ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z ÌBÈ" :¯Ó‡pL ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆»∆
Ï·Bia ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈa - Ba ÔÈÚ˜BzL ¯ÙBLÂ4 ¿»∆¿ƒ≈¿…«»»≈«≈

ÛeÙk‰ ÌÈN·k‰ Ô¯˜ ‡e‰ -5˙B¯ÙBM‰ ÏÎÂ . ∆∆«¿»ƒ«»¿»«»
ÔÈÏeÒt6N·k‰ Ô¯wÓ ıeÁ ,7‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒƒ∆∆«∆∆¿««ƒ∆…

‰M‰ŒL‡¯a ¯ÙBLa ‰Úe¯z ‰¯Bza L¯t˙8È¯‰ - ƒ¿»≈«»¿»¿»¿…«»»¬≈
e¯È·Úz" ,"'eÎÂ ¯ÙBL z¯·Ú‰Â" :Ï·Bia ¯ÓB‡ ‡e‰≈«≈¿«¬«¿»«¿«¬ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."¯ÙBL9Ï·BÈ ˙Úe¯z ‰Ó :e„ÓÏ »ƒƒ«¿»»¿«¿«≈
¯ÙBMa ‰M‰ŒL‡¯ ˙Úe¯z Û‡ ,¯ÙBMa10. «»«¿«…«»»«»

מברכין 2) ולכן התקיעה, ולא השמיעה היא המצוה עיקר
שמע  ולא תקע ואם בשופר, לתקוע ולא שופר קול לשמוע
ב'תשובות  וראה ח). הלכה (להלן יצא לא - השופר קול

הספר. בסוף א):3)רבינו' כט, (במדבר הכתוב כלשון
ה"י) (פ"י ויובל שמיטה ובהל' לכם". יהיה תרועה "יום

שמצוה רבינו כתב היובל, כסףÚÂ˜˙Ïֿבתקיעת (ועיין
החמישים.4)משנה). שנת היא יובל, של הכיפורים ביום

מארצנו, שגלינו שאחר ה"ח) (פ"י ויובל שמיטה בהל' וראה
הגליות. שיתקבצו עד היובל דין כו,5)בטל השנה ראש

רבי  ואמר יוסף'), ('בית כפוף הוא כבשים של  קרן סתם א.
אמר  איל? של בשופר תוקעין "למה טז.): (ר"ה אבהו
עקידתו  לכם שאזכור כדי איל של בשופר לפני תקעו הקב"ה
לפני". עצמכם עקדתם כאילו עליכם אני ומעלה יצחק, של

של 6) מצוה כו:) (שם לוי רבי שאמר שמה רבינו, סובר
כפופים, כבשים או אילים של כלומר בכפופין, השנה ראש
ושאר  הראב"ד ודעת פסולים. אחרים ששופרות הכוונה

ב  אבל המובחר, מן למצוה אלא זה שאין דיעבד הראשונים,
אחרים. ממינים אפילו למעלה 7)כשר שכתב כמו הכפוף.

יוסף'). אבל 8)('בית שם), (במדבר תרועה" "יום שכתוב
דברים. בשאר או בשופר אם יתקע במה שמענו לא עדיין

מסיני.9) למשה ב.10)הלכה לג, השנה ראש

.·,„Á‡ ¯ÙBLa ‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ Lc˜na«ƒ¿»»¿ƒ¿…«»»¿»∆»
ÔÈ„„v‰ ÔÓ ˙B¯ˆBˆÁ ÈzLe11CÈ¯‡Ó ¯ÙBM‰ .12, ¿≈¬¿ƒ«¿»ƒ«»«¬ƒ

¯ÙBMa ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙B¯v˜Ó ˙B¯ˆBˆÁ‰Â13‰nÏÂ . ¿«¬¿¿«¿∆ƒ¿«««»¿»»
˙B¯ˆˆÁa" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?˙B¯ˆBˆÁa BnÚ ÔÈÚ˜B˙¿ƒƒ«¬¿ƒ∆∆¡««¬…¿
¯‡La Ï·‡ ."'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â¿»»ƒƒ¿≈«∆∆¬»ƒ¿»
¯ÙBMa ‡l‡ ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿…«»»∆»«»

„·Ïa14. ƒ¿»

בחצוצרות 11) תוקעין היו אנשים שני ב. כו, שם משנה,
בשופר. התקיעה לתקוע 12)בשעת שגמרו אחרי

לתקוע. השופר עוד ממשיך מסיימין 13)בחצוצרות, ולכך
היום. "בחצוצרות 14)במצות כתוב: א. כז, השנה ראש

אימתי  - ו) צח, (תהלים ה' המלך לפני הריעו שופר וקול
משמע  ו"לפני" ה', לפני - ביחד וחצוצרות בשופר יריעו
"ודוד  כמו כביכול, לפניה ומריעים שם שרויה שהשכינה
אתם. מהלך הארון שהיה יד) ו, (שמואלֿב ה'" לפני מכרכר

.‚Ì"ekÚ ÏL ¯ÙBL15‰lÁzÎÏ Ba ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,16. »∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ»
‡ˆÈ - Ú˜z Ì‡Â17˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ .18,Ba Ú˜z Ì‡ - ¿ƒ»«»»¿∆ƒ«ƒ««ƒ»«

‡ˆÈ ‡Ï19,‡ˆÈ - Ba Ú˜zL ÏeÊb‰ ¯ÙBL .ÔÈ‡L …»»»«»∆»«»»∆≈
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¯ÓÁa ,‰L˜ ‰„·Úa Ì‰ÈiÁ ˙‡ e¯¯ÓÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¬…»»»¿…∆
¯L‡ Ì˙„·Ú Ïk ˙‡ ,‰„Na ‰„·Ú ÏÎ·e ,ÌÈ·Ï·eƒ¿≈ƒ¿»¬…»«»∆≈»¬…»»¬∆

."C¯Ùa Ì‰· e„·Ú»¿»∆¿»∆
‡e‰ el‡k BÓˆÚ ˙B‡¯Ï Ì„‡ ·iÁ ¯B„Â ¯Bc ÏÎ·e¿»»«»»»ƒ¿«¿¿ƒ

ÌÈ¯ˆnÓ ‡ˆÈ9‡l‡ ,Ï‡b „·Ïa eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡lL . »»ƒƒ¿»ƒ∆…∆¬≈ƒ¿«»«∆»
,ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :¯Ó‡pL .Ï‡b e˙B‡ Û‡«»»«∆∆¡«¿»ƒƒ»
ÚaL ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡ eÏ ˙˙Ï e˙‡ ‡È·‰ ÔÚÓÏ¿««»ƒ…»»∆»∆»»∆¬∆ƒ¿«

."eÈ˙·‡Ï«¬…≈
"שנאמ 9) כאן: נוסף שלפנינו ביום בהגדות לבנך והגדת ר

וכ"ה  ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא
ב'). עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה

¯‡ÙÏ ÁaLÏ Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÌÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈¿«≈«¿»≈
eÏ ‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe ¯c‰Ïe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï¿≈¿«≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»»
˙e„·ÚÓ e‡ÈˆB‰Â .el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÈ˙B·‡ÏÂ¿«¬≈∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»≈«¿
Ï·‡Óe ,‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓe ,‰l‡‚Ï „eaÚMÓe ,˙e¯ÁÏ¿≈ƒƒ¿ƒ¿À»ƒ»¿ƒ¿»≈≈∆
ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b ¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ,·BË ÌBÈÏ¿≈¬≈»¿»¿…«¿»»

.dÈeÏÏ‰«¿»
ÈÈ ÌL È‰È .ÈÈ ÌL ˙‡ eÏÏ‰ ÈÈ È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰«¿»«¿«¿≈¿»«¿∆≈¿»¿ƒ≈¿»

."ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú ,'eÎÂ C¯·Ó¿…»¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈl‰ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
eÚÈbÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ôk .ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ Ba ÏÎ‡Ï∆¡»«»¿ƒ≈¿»¡…≈«ƒ≈
e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈
.E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¿»ƒ«¬»∆
ÌÓc ÚÈbiL ÌÈÁÒt‰ ÔÓe ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â¿…«»ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»
ÏÚ L„Á ¯ÈL El ‰„BÂ ,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ«ƒƒ¿«¬¿»¿∆¿ƒ»»«
Ï‡b ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b¿À»≈¿«¿«¿≈»«»¿»»«

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈
·BË ÌBÈ ÏÈÏa ‰„b‰‰ ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈÎ¯·nL ¯„Òk¿≈∆∆¿»¿ƒ¿¿ƒ««»»¿≈
ÈM‰ ÏÈÏa ÌÈ‡¯B˜Â ÌÈÎ¯·Ó Ck ,ÁÒt ÏL ÔBL‡ƒ̄∆∆«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿≈«≈ƒ
˙BÒBÎ ‰Úa¯‡a ÈM‰ ÏÈÏa ÔÈ·iÁ ÔÎÂ .˙BiÏb ÏL∆»À¿≈«»ƒ¿≈«≈ƒ¿«¿»»

.ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla eNÚpL ÌÈ¯·c‰ ¯‡L·eƒ¿»«¿»ƒ∆«¬««¿»»ƒ
.‰„b‰‰ ÁÒ ˜ÈÏÒ¿ƒ…«««»»

‰vÓe ıÓÁ ÔÈ„Â ÁÒt‰ ¯„Ò ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆«∆«¿ƒ»≈«»
.‡iÓL„ ‡zÚiÒa¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-mipnfxtq
alEle dMqe xtFW zFkld¦§¨§ª¨§¨

ÚÓLÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«
Ïk ‰kÒa ·LÈÏ (· .È¯L˙a „Á‡a ¯ÙBL ÏB˜»¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»»
˙Ú·L Ïk Lc˜na ·ÏeÏ ÏhÏ (‚ .‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈∆»ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«

.‚Á‰ ÈÓÈ
alEledMeqextFWzFkld-mipnfxtq

¿≈∆»
¦§̈§ª̈§̈:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואי 1) הוא, מין זה מאי והשופר, התקיעה מצות רבינו ביאר

י"ט, עליו מחללין ואם פסול. שופר זה ואי כשר, שופר זה
התקיעה. ומקום ושיעורו השופר הכשר דיני וכל

.‡ÚÓLÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2¯ÙBM‰ ˙Úe¯z3 ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿…«¿««»
."ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z ÌBÈ" :¯Ó‡pL ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆»∆
Ï·Bia ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈa - Ba ÔÈÚ˜BzL ¯ÙBLÂ4 ¿»∆¿ƒ≈¿…«»»≈«≈

ÛeÙk‰ ÌÈN·k‰ Ô¯˜ ‡e‰ -5˙B¯ÙBM‰ ÏÎÂ . ∆∆«¿»ƒ«»¿»«»
ÔÈÏeÒt6N·k‰ Ô¯wÓ ıeÁ ,7‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒƒ∆∆«∆∆¿««ƒ∆…

‰M‰ŒL‡¯a ¯ÙBLa ‰Úe¯z ‰¯Bza L¯t˙8È¯‰ - ƒ¿»≈«»¿»¿»¿…«»»¬≈
e¯È·Úz" ,"'eÎÂ ¯ÙBL z¯·Ú‰Â" :Ï·Bia ¯ÓB‡ ‡e‰≈«≈¿«¬«¿»«¿«¬ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."¯ÙBL9Ï·BÈ ˙Úe¯z ‰Ó :e„ÓÏ »ƒƒ«¿»»¿«¿«≈
¯ÙBMa ‰M‰ŒL‡¯ ˙Úe¯z Û‡ ,¯ÙBMa10. «»«¿«…«»»«»

מברכין 2) ולכן התקיעה, ולא השמיעה היא המצוה עיקר
שמע  ולא תקע ואם בשופר, לתקוע ולא שופר קול לשמוע
ב'תשובות  וראה ח). הלכה (להלן יצא לא - השופר קול

הספר. בסוף א):3)רבינו' כט, (במדבר הכתוב כלשון
ה"י) (פ"י ויובל שמיטה ובהל' לכם". יהיה תרועה "יום

שמצוה רבינו כתב היובל, כסףÚÂ˜˙Ïֿבתקיעת (ועיין
החמישים.4)משנה). שנת היא יובל, של הכיפורים ביום

מארצנו, שגלינו שאחר ה"ח) (פ"י ויובל שמיטה בהל' וראה
הגליות. שיתקבצו עד היובל דין כו,5)בטל השנה ראש

רבי  ואמר יוסף'), ('בית כפוף הוא כבשים של  קרן סתם א.
אמר  איל? של בשופר תוקעין "למה טז.): (ר"ה אבהו
עקידתו  לכם שאזכור כדי איל של בשופר לפני תקעו הקב"ה
לפני". עצמכם עקדתם כאילו עליכם אני ומעלה יצחק, של

של 6) מצוה כו:) (שם לוי רבי שאמר שמה רבינו, סובר
כפופים, כבשים או אילים של כלומר בכפופין, השנה ראש
ושאר  הראב"ד ודעת פסולים. אחרים ששופרות הכוונה

ב  אבל המובחר, מן למצוה אלא זה שאין דיעבד הראשונים,
אחרים. ממינים אפילו למעלה 7)כשר שכתב כמו הכפוף.

יוסף'). אבל 8)('בית שם), (במדבר תרועה" "יום שכתוב
דברים. בשאר או בשופר אם יתקע במה שמענו לא עדיין

מסיני.9) למשה ב.10)הלכה לג, השנה ראש

.·,„Á‡ ¯ÙBLa ‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ Lc˜na«ƒ¿»»¿ƒ¿…«»»¿»∆»
ÔÈ„„v‰ ÔÓ ˙B¯ˆBˆÁ ÈzLe11CÈ¯‡Ó ¯ÙBM‰ .12, ¿≈¬¿ƒ«¿»ƒ«»«¬ƒ

¯ÙBMa ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙B¯v˜Ó ˙B¯ˆBˆÁ‰Â13‰nÏÂ . ¿«¬¿¿«¿∆ƒ¿«««»¿»»
˙B¯ˆˆÁa" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?˙B¯ˆBˆÁa BnÚ ÔÈÚ˜B˙¿ƒƒ«¬¿ƒ∆∆¡««¬…¿
¯‡La Ï·‡ ."'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â¿»»ƒƒ¿≈«∆∆¬»ƒ¿»
¯ÙBMa ‡l‡ ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿…«»»∆»«»

„·Ïa14. ƒ¿»

בחצוצרות 11) תוקעין היו אנשים שני ב. כו, שם משנה,
בשופר. התקיעה לתקוע 12)בשעת שגמרו אחרי

לתקוע. השופר עוד ממשיך מסיימין 13)בחצוצרות, ולכך
היום. "בחצוצרות 14)במצות כתוב: א. כז, השנה ראש

אימתי  - ו) צח, (תהלים ה' המלך לפני הריעו שופר וקול
משמע  ו"לפני" ה', לפני - ביחד וחצוצרות בשופר יריעו
"ודוד  כמו כביכול, לפניה ומריעים שם שרויה שהשכינה
אתם. מהלך הארון שהיה יד) ו, (שמואלֿב ה'" לפני מכרכר

.‚Ì"ekÚ ÏL ¯ÙBL15‰lÁzÎÏ Ba ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,16. »∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ»
‡ˆÈ - Ú˜z Ì‡Â17˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ .18,Ba Ú˜z Ì‡ - ¿ƒ»«»»¿∆ƒ«ƒ««ƒ»«

‡ˆÈ ‡Ï19,‡ˆÈ - Ba Ú˜zL ÏeÊb‰ ¯ÙBL .ÔÈ‡L …»»»«»∆»«»»∆≈

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

xtey zekld - mipnf xtq - fenz c"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‡l‡ ‰Âˆn‰20Ú‚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ∆…»«
Ba21ÚÓBM‰ B‰Èa‚‰ ‡ÏÂ22ÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ - ¿…ƒ¿ƒ«≈«»»¿≈¿ƒ
ÏÊb23‰ÏBÚ ÏL ¯ÙBL ÔÎÂ .24Ba Ú˜˙È ‡Ï ,25Ì‡Â ; »≈¿≈»∆»…ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚÓ ÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡L ,‡ˆÈ - Ú˜z26:¯Ó‡z Ì‡Â . »«»»∆≈¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…«
?ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‰‰ ‡BÏ‰Â27˙B‰Ï Â‡Ï ˙BˆÓ «¬∆¡∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»≈»

ez28¯ÙBMÓ ‰È‰ ¯cn‰ CÎÈÙÏ .29Ú˜˙Ï ¯zÓ , ƒ»¿ƒ»«À»¬»»ƒ»À»ƒ¿…«
Ba30.‰ÂˆÓ ÏL ‰ÚÈ˜z¿ƒ»∆ƒ¿»

אליל 15) ועשהו לשופר הגוי שהשתחוה א. כח, השנה ראש
(ראה  לבטלם אפשר אלו שכל לעבודהֿזרה, בו שתקע או
שהקריבוה  בהמה של מקרן שופר אבל טז). הערה להלן

(מגידֿמשנה). ביטול לו אין שהתוקע 16)לעבודהֿזרה,
הערה  להלן וראה התקיעות, מן הגוף הנאת לו יש בשופר

שההנאה 17)כט. ניתנו", ליהנות לאו ש"מצוות מפני
להלן  וראה כח.). (ר"ה הנאה זו אין - המצוה שקיים ממה
שאפשר  גוי של בעבודהֿזרה דוקא זה וכל כז. הערה
ישראל  של עבודהֿזרה אבל ה"ח), פ"ח ע"ז (הלכות לבטלה
היא  הרי להשרף, ועומדת ה"ט) (שם לבטלה אפשרות שאין
שיעורו  שאין אחתֿכמהֿוכמה ועל נשרפה. כבר כאילו
ולפיכך  בעולם, אינו כאילו הוא שהרי שלם, ה) הלכה (להלן

מגידֿמשנה). (עי' יצא לא בו תקע דינה 18)אם שנתבאר
זה  והרי עומד, לשריפה שממונה ה"ו) (פ"ה ע"ז בהלכות

ואיננו. בשם 19)כשרוף ס"ט) דר"ה (פ"ג הרא"ש
ה"א). פ"ג (סוכה א.20)ה'ירושלמי' הלכה למעלה ראה

יצא,21) - בו ותקע מפיו השופר את הרחיק אם זה, [ולפי
ו]. הלכה להלן המגידֿמשנה שהביא הרמב"ן כדעת ושלא

(22- יוצא שהשומע מכיון הגביהו, שהתוקע ואףֿעלֿפי
(מגידֿמשנה). התוקע גם ממש 23)יצא בו אין שהקול

ב'ירושלמי' הדברים ומקור מנוח'). 'רבינו בשם (כסףֿמשנה
בראב"ד. וראה עולה 24)שם. קרבן א. כח, השנה ראש

שלמים. של לשופר והואֿהדין המזבח. על כליל שכולו
ליהנות 25) לאו שמצוות ואע"פ נהנה. הוא שהרי לכתחילה,

הערה  להלן וראה מהתקיעות, שנהנים אנשים יש - ניתנו
מקדשי 26)כט. הנהנה כל להביא שחייב מעילות אשם

מעילה. קרבן בו אין ממש בו שאין וקול  טו), ה, (ויקרא ה'
וריח  ומראה "קול הט"ז: מעילה מהל' בפ"ה רבינו כתב וכן

מועלין". ולא נהנין לא הקדש, שאין 27)של שאףֿעלֿפי
רבינו  שכתב כמו יש, הנאה איסור הרי - מעילה קרבן בזה

בלחםֿמשנה). (וראה הט"ז מעילה מהל' לא 28)בפ"ה
על  לעול אלא הנאה להם קיומם להיות לישראל ניתנו
גמורה. הנאה זו ואין שם), בר"ה (רש"י ניתנו צואריהם

עלי.29) אסורה השופר הנאת שאמר: בנוסח 30)כגון
כח. ר"ה בגמרא וכ"ה רוקח'). ('מעשה לו" "לתקוע אחר:
תוקע  אחר דוקא זה, ולפי ברי"ף. וכ"ה בדק"ס ב כת"י לפי
להם  יש אדם בני שהרבה יתקע, לא עצמו הוא אבל לו
תקפו  סי' או"ח שו"ע (עיין שתוקעים בשעה הגוף הנאת
עבודהֿזרה  של בשופר לתקוע רבינו אסר ולפיכך ס"ה),
כתוב: (רמ) רומי דפוס [וברמב"ם עולה. של ובשופר
מצוה". של תקיעה לו לתקוע מותר מחבירו, הנייה "המודר
"המודר  צ"ל: רוקח', 'מעשה שהביא שבנוסחא יתכן ולפי"ז
וכן  מצוה. של תקיעה [בו לתקוע מותר משופר, הנייה

מצוה", של תקיעה לו לתקוע] מותר מחבירו הנייה המודר
על  שהעיר כסףֿמשנה (ועיין כח. בר"ה שמפורש וכמו
ונשמט  שפיר). אתי הנ"ל ולפי אחת. בבא הרמב"ם השמטת
זה, ולפי לתקוע". "מותר - לתקוע" "מותר הדומות בטעות
להנאת  חוששים ואין בשופר, לתקוע עצמו למודר גם מותר
בחיבור  'המאירי' שכתב כמו לומר וצריך התקיעות. מן הגוף
"שאין  והקדש: לע"ז נדר בין לחלק 332 עמוד התשובה
שאע"פ  והקדש, בע"ז מחמירין שאנו כמו בנדר מחמירין
אין  ניתנו, ליהנות לאו מצוות מטעם התרה דנין שאנו
היא  וע"ז הקדש שחומרת לכתחילה, אותו מתירין
אף  מותר - הנאה הדרת בענין אבל לכך, שהביאתנו

הגוף"]. הנאת בתקיעתנו שאין - לכתחילה

.„˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ ,‰M‰ŒL‡¯ ÏL ¯ÙBL»∆…«»»≈¿«¿ƒ»»∆
,·BËŒÌBÈ˙e·L ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„a elÙ‡Â31?„ˆÈk . «¬ƒ¿»»∆ƒ¿≈«

BÏ ÔÈ‡Â ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡¯a ¯ÙBM‰ ‰È‰»»«»¿…»ƒ»≈≈∆«»»¿≈
ÔÏÈ‡a ‰ÏBÚ BÈ‡ - ‡e‰ ‡l‡ ¯ÙBL32ËL BÈ‡Â »∆»≈∆»ƒ»¿≈»

ÌÈn‰ ÈtŒÏÚ33ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B‡È·‰Ï È„k «¿≈««ƒ¿≈«¬ƒ¿≈»ƒ«∆≈
˙ÚÈ˜zL ÈtÓ ,‰Î‡ÏÓ Ba ÔÈNBÚ B‡ B˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ«

‰NÚ˙Œ‡ÏÂ ‰NÚ - ·BËŒÌBÈÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ ¯ÙBL34, »ƒ¿«¬≈¿¬≈¿…«¬∆
BÎB˙a ÔzÏ ¯zÓ .‰NÚÂ ‰NÚ˙Œ‡Ï ‰ÁBc ‰NÚ ÔÈ‡Â¿≈¬≈∆…«¬∆«¬≈À»ƒ≈¿

BÁˆÁˆÏ È„k ,·BËŒÌBÈa ıÓÁ B‡ ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ35‡ÏÂ . «ƒ«ƒ…∆¿¿≈¿«¿¿¿…
ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ BÎB˙Ï ÔzÈ36‡lL ,„B·k‰ ÈtÓ , ƒ≈¿≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈«»∆…

.ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓ eÈ‰Èƒ¿ƒ¿¿»»

מהל'31) פכ"א ראה ונופש. שבת לשון ב. לב, השנה ראש
ה"א. ה"ו).32)שבת שם, שבת (הל' ענף יקצוץ שמא

ה"ה).33) פכ"ג (שם שיט כלי יתקן "שבתון"34)שמא
תעשו" לא מלאכה ו"כל מצותֿעשה, הוא ביוםֿטוב שנאמר

ה"ב). יו"ט מהלכות פ"א (למעלה לאֿתעשה ואין 35)זהו
יו"ט  מהלש פ"ד (למעלה שאסור ביוםֿטוב כלי כמתקן זה

המצוה,36)ה"ה). זמן לאחר מצוה, שתשמישי אףֿעלֿפי
(אדר"ת). אסור מגונה תשמיש - כו:) (מגילה נזרקין

.‰epÊÁ‡iL È„k - ¯ÙBM‰ ¯eÚL37‰‡¯ÈÂ ,B„Èa ƒ«»¿≈∆…¬∆¿»¿≈»∆
Bk¯‡Ï ˜cÒ .Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ38Ì‡ - BaÁ¯Ï ;ÏeÒt - ¿»¿»ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ

¯eÚMk Ba ¯izL39.˜„q‰ ÌB˜Ó ˙¯Î el‡Îe ,¯Lk , ƒ¿«≈«ƒ»≈¿ƒƒ¿«¿«∆∆
BÓ˙Ò Ì‡ - ·w40BÈÓ· ‡lL41ÏeÒt ,42BÓ˙Ò . ƒ«ƒ¿»∆…¿ƒ»¿»

ÌÏL Ba¯ ¯izL Ì‡ - BÈÓa43ÌÈ·˜p‰ e·kÚ ‡ÏÂ , ¿ƒƒƒ¿«≈À»≈¿…ƒ¿«¿»ƒ
eÓzÒpL44BÁ„˜ .¯Lk ‰Ê È¯‰ ,‰ÚÈ˜z‰ ˙‡45 ∆ƒ¿¿∆«¿ƒ»¬≈∆»≈¿»
B˙e¯ÎÊa46ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa ÔÈnL ,¯Lk -47˜ac . ¿«¿»≈∆ƒ¿ƒ≈≈ƒ≈

„Á‡Ï BÓÈÏL‰L „Ú ˙B¯ÙBL È¯·L48.ÏeÒt - ƒ¿≈»«∆ƒ¿ƒ¿∆»»

כו.).37) (נדה טפח ושיעורו בינוני, השנה 38)אדם ראש
מעבר  נסדק אם ודוקא (מגידֿמשנה). רובו או כולו ב. כז,

ברורה'). ('משנה הפה 39)לעבר לצד תקיעה כשיעור
הוספה  כמו לחשבו אין העודף ואותו (כסףֿמשנה).
('כל  מעולם ממנו נפרד שלא מכיון - ה"ו) (להלן שפוסלת

וריטב"א). לדעת 40)בו' כשר כלל, סתמו לא ואם
בעלי 41)ה'ירושלמי'. של מקרן עשוי שאינו דבק במין

אחר.42)חיים. ודבר שופר קול אלא שופר קול שאינו
שהשופר 43) בין ניקב, שלא השופר אורך רוב שנשתייר
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א  דבק גדול כאילו הוא הרי רובו, נשתייר שלא שכל קטן, ו
ואפילו  שבור, כאילו השופר מחשב שהנקב שופרות, שברי
רובו  רובו, נשתייר אם אבל פסול. הנקב, מן שופר שיעור יש
שופר  שיעור נשתייר לא אפילו ואז נקב, לא וכאילו - ככולו

(ב"ח). כשר - הפה הנחת שלאחרי 44)עד כלומר,
נשתנה  הסתימה שלפני אףֿעלֿפי קולו, נשתנה לא הסתימה
קולו  שנשתנה באופן שגם מפרשים, ויש (כסףֿמשנה). קולו
ו'רבינו  מיימוניות' ('הגהות פסול הוא - הסתימה לפני
שאין  רבינו, מדברי היוצא מגידֿמשנה). ועיין מנוח',
שתהי' א' תנאים: שלשה בהצטרף אלא כשר השופר
ג' ניקב. שלא השופר רוב שישתייר ב' הקרן. ממין הסתימה
לפני  גם אחרים (ולדעת הסתימה אחר הקול ישתנה שלא

קודם. שהיה מכפי חור.45)הסתימה) עשה
ונכנס 46) הראש מן עצם בולט בבהמה מחובר כשהקרן

את  ניקב אלא הוציאו לא וזה מתוכו, אותו ומוציאין לתוכו,
כז:). בר"ה (רש"י כנתן 47)הזכרות זה ואין בגמרא. שם,

בתוכו  שהוא כיון ז) הלכה (להלן שופר בתוך שופר
ברורה'). ('משנה ברייתו שאין 48)מתחילת אףֿעלֿפי

ולומר  לטעות מקום והיה שופר, שיעור מהשברים אחד בכל
שנים  ולא רחמנא, אמר אחד "שופר משום כאן שאין
(ריטב"א, פסול זה שגם קאֿמשמעֿלן – שופרות" ושלשה

כסףֿמשנה). ועיין

.ÂBÈÓ· ‡lL ÔÈa BÈÓa ÔÈa ,‡e‰LŒÏk ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ƒ»»»∆≈¿ƒ≈∆…¿ƒ
ÏeÒt -49ÌÈÙaÓ ·‰Ê e‰tˆ .50˙Áp‰ ÌB˜Óa B‡ »ƒ»»»ƒƒ¿ƒƒ¿«»«

‰t51BÏB˜ ‰pzL Ì‡ :ıeÁaÓ e‰tˆ .ÏeÒt - ∆»ƒ»ƒ«ƒƒ¿«»
ÏeÒt - ‰È‰L ˙BÓkÓ52.¯Lk - ‰pzL ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿∆»»»¿ƒ…ƒ¿«»»≈

ÚÓL ÈÓÈt ÏB˜ Ì‡ :¯ÙBL CB˙a ¯ÙBL Ô˙53- »«»¿»ƒ¿ƒƒ»«
ÚÓL ÔBˆÈÁ ÏB˜ Ì‡Â ;‡ˆÈ54˙‡ ·ÈÁ¯‰ .‡ˆÈ ‡Ï - »»¿ƒƒ»«…»»ƒ¿ƒ∆

v˜Â ¯ˆw‰ÏeÒt - ·Á¯‰ ˙‡ ¯55. «»»¿ƒ≈∆»»»»

ס"ד).49) שם ורא"ש כז: (ר"ה שופרות כשני שהם
מהשופר.50) ולא מהזהב יוצא השופר שיש 51)שקול

ותקע  מפיו השופר הרחיק אם [אולם לשופר פה בין הפסק
כאן]. מגידֿמשנה ועיין כ, הערה למעלה ראה כשר. - בו

וכתב 52) שופר. קול זה ואין בקול, גורם הוא הציפוי שגם
הם  יפה לא לנאותו, צורות שמציירים אלו לפיכך הרמב"ם:
ואע"פ  ציורים, אותם מחמת קולו נשתנה שהרי עושים,
משתנה  קולו לפעמים הציורים, במיני מצופה כולו שאין
- צורות חקיקת סתם אבל צבע, עם בציורים ודוקא בהם.

(ב"י). משני 53)מותר החיצון על עודף שהפנימי כגון
לא  אם ודוקא כשר. - בו ותקע בפיו הפנימי ונתן צדדיו,
- נשתנה שאם החיצון, בתיק נתון שהוא במה קולו נשתנה

(ב"י). שופרות שני מכח בא שהקול כגון 54)נמצא
בפיו, נוגע הפנימי ואין לפנימי, מחוץ משוך החיצון שראש
והחיצון, הפנימי בין כן גם ונכנס בפנימי נכנס שהקול לפי
ולא  רחמנא, אמר אחד ו"שופר שופרות. בשני תוקע ונמצא

(כסףֿמשנה). שופרות" במים 55)שני השופר את שׂשם
הצר  המקום את הרחיב רכותו ומתוך רך, ונעשה רותחין
ששינהו  ומכיון צר, עשהו הרחב המקום ואת רחב, ועשהו
- תרועה" שופר "והעברת ט): כה, (ויקרא שנאמר פסול,

כדרך  שיהיה וצריך מחיים, בראשו מעבירו שהאיל כדרך
כז:). (ר"ה האדם פני מול הצר שהצד גדילתו,

.Ê¯Lk - B¯v˜Â C¯‡ ‰È‰56B„¯b .57ÌÈÙaÓ ÔÈa , »»»…¿ƒ¿»≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ
BcÏb ÏÚ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ ,ıeÁaÓ ÔÈa58‰È‰ .¯Lk - ≈ƒ«¬ƒ∆¡ƒ«ƒ¿»≈»»

„e¯ˆ B‡ ˜„ B‡ ·Ú BÏB˜59˙BÏBw‰ ÏkL ,¯Lk - »«»»≈∆»«
.¯ÙBMa ÔÈ¯Lk¿≈ƒ«»

שמכיון 56) נאמר שלא בזה השמיענו ב. כז, השנה ראש
שהמדובר  או שם). ('תוספות' העברתו דרך אינו שקצרו
הוא  שעלֿידיֿזה וקצרו, שנסדק כגון פסול בו שהיה באופן

וכסףֿמשנה). מנוח' ('רבינו לכשרותו שעשהו 57)חוזר
הגרידה. ע"י דקות,58)דק משכבות מורכב השופר

ואפילו  כשר זאת ובכל אחת, דקה שכבה רק בו והשאירו
דבר  מחמת בו השינוי שאין כיון שהיה, מכמות קולו נשתנה
כשרים  הקולות שכל - שופר של עצמו מצד אלא אחר

(ריטב"א). השופרות 59)בשופר דרך כי יבש.
צלול  קולו ואין התקיעה מחמת ומתייבשים שמתחממים

(כסףֿמשנה). במים ללחלחו וצריך

.Á¯Ba‰ CB˙a Ú˜Bz‰60Ô˙B‡ - ‰¯Ún‰ CB˙a B‡ «≈«¿«¿«¿»»»
e‡ˆÈ ,‰¯Ún‰Â ¯Ba‰ CB˙a ÌÈ„ÓBÚ‰61ÌÈ„ÓBÚ‰Â ; »¿ƒ¿«¿«¿»»»»¿»¿ƒ

ÏB˜ Ì‡Â ;e‡ˆÈ - eÚÓL ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡ :ıeÁa«ƒ»»¿»»¿ƒ
‰¯·‰62˙È·Á CB˙Ï Ú˜Bz‰ ÔÎÂ .e‡ˆÈ ‡Ï - eÚÓL63 ¬»»»¿…»»¿≈«≈«¿»ƒ

Ì‡Â ;‡ˆÈ ,ÚÓL ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡ - d· ‡ˆBiÎÂ ‰ÏB„b¿»¿«≈»ƒ»»«»»¿ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï ,ÚÓL ‰¯·‰ ÏB˜¬»»»«…»»

ז"ל,60) גאון האי רבינו וכתב ב. כז, השנה ראש משנה,
שהיו  השמד, בימי להם צריכים היו הללו שהדברים

בגלוי. לתקוע מהגוים לא 61)מתייראים הבור שבתוך
גרידא. שופר קול אלא בתֿקול קול 62)נשמע שעם

פסול  קול שהרי יצאו, לא - הברה קול בסוף שמעו השופר
(רש"י). השופר קול עם "בתוך 63)מעורב כתב למעלה

שאין  בחבית כאן אבל הבור. בתוך שעומד כלומר, הבור",
שעומד  כלומר חבית", "לתוך כתב בתוכה, להכנס דרך

(כסףֿמשנה). תוכה אל ותוקע לה מחוצה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומי 1) שופר, קול לשמוע המחוייבים הם מי רבינו בו ביאר

בשבת  תוקעים ואם התוקע. כוונת צריך ואם הפטורים. הם
בארוכה. אלו דברים ופרטי כן. גם

.‡ÔÈ·iÁ Ïk‰2ÌÈiÂÏ ,ÌÈ‰k :¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ3, «…«»ƒƒ¿…«»…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈ„·ÚÂ ,ÌÈ¯‚Â ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ4ÌÈL Ï·‡ .ÌÈ¯¯ÁLÓ ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿À¿»ƒ¬»»ƒ

ÌÈ„·ÚÂ5BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ .ÔÈ¯eËt - ÌÈpË˜e «¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿
ÌeËÓËÂ ,ÔÈ¯BÁŒÔa6ÒBÈ‚B¯c‡Â7ÔÈ·iÁ -8. ∆ƒ¿À¿¿«¿¿ƒ«»ƒ

א.2) כט, השנה לפי 3)ראש ולויים, בכהנים הוא חידוש
מיובל, למידים אנו השנה בראש תקיעות של עצמן שכל
שנינו  שהרי שבקרקעות, יובל בדיני אינם ולויים וכהנים
לאחר  בין היובל לפני בין וגואלים מוכרים ולויים "כהנים
תקיעות  במצות גם שאינם לטעות מקום והיה היובל",

שם). (גמרא, שהזמן 4)דראשֿהשנה ש"מצוותֿעשה
מהן, פטורות נשים ידוע) בזמן התלויות (=מצוות גרמן"
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א  דבק גדול כאילו הוא הרי רובו, נשתייר שלא שכל קטן, ו
ואפילו  שבור, כאילו השופר מחשב שהנקב שופרות, שברי
רובו  רובו, נשתייר אם אבל פסול. הנקב, מן שופר שיעור יש
שופר  שיעור נשתייר לא אפילו ואז נקב, לא וכאילו - ככולו

(ב"ח). כשר - הפה הנחת שלאחרי 44)עד כלומר,
נשתנה  הסתימה שלפני אףֿעלֿפי קולו, נשתנה לא הסתימה
קולו  שנשתנה באופן שגם מפרשים, ויש (כסףֿמשנה). קולו
ו'רבינו  מיימוניות' ('הגהות פסול הוא - הסתימה לפני
שאין  רבינו, מדברי היוצא מגידֿמשנה). ועיין מנוח',
שתהי' א' תנאים: שלשה בהצטרף אלא כשר השופר
ג' ניקב. שלא השופר רוב שישתייר ב' הקרן. ממין הסתימה
לפני  גם אחרים (ולדעת הסתימה אחר הקול ישתנה שלא

קודם. שהיה מכפי חור.45)הסתימה) עשה
ונכנס 46) הראש מן עצם בולט בבהמה מחובר כשהקרן

את  ניקב אלא הוציאו לא וזה מתוכו, אותו ומוציאין לתוכו,
כז:). בר"ה (רש"י כנתן 47)הזכרות זה ואין בגמרא. שם,

בתוכו  שהוא כיון ז) הלכה (להלן שופר בתוך שופר
ברורה'). ('משנה ברייתו שאין 48)מתחילת אףֿעלֿפי

ולומר  לטעות מקום והיה שופר, שיעור מהשברים אחד בכל
שנים  ולא רחמנא, אמר אחד "שופר משום כאן שאין
(ריטב"א, פסול זה שגם קאֿמשמעֿלן – שופרות" ושלשה

כסףֿמשנה). ועיין

.ÂBÈÓ· ‡lL ÔÈa BÈÓa ÔÈa ,‡e‰LŒÏk ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ƒ»»»∆≈¿ƒ≈∆…¿ƒ
ÏeÒt -49ÌÈÙaÓ ·‰Ê e‰tˆ .50˙Áp‰ ÌB˜Óa B‡ »ƒ»»»ƒƒ¿ƒƒ¿«»«

‰t51BÏB˜ ‰pzL Ì‡ :ıeÁaÓ e‰tˆ .ÏeÒt - ∆»ƒ»ƒ«ƒƒ¿«»
ÏeÒt - ‰È‰L ˙BÓkÓ52.¯Lk - ‰pzL ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿∆»»»¿ƒ…ƒ¿«»»≈

ÚÓL ÈÓÈt ÏB˜ Ì‡ :¯ÙBL CB˙a ¯ÙBL Ô˙53- »«»¿»ƒ¿ƒƒ»«
ÚÓL ÔBˆÈÁ ÏB˜ Ì‡Â ;‡ˆÈ54˙‡ ·ÈÁ¯‰ .‡ˆÈ ‡Ï - »»¿ƒƒ»«…»»ƒ¿ƒ∆

v˜Â ¯ˆw‰ÏeÒt - ·Á¯‰ ˙‡ ¯55. «»»¿ƒ≈∆»»»»

ס"ד).49) שם ורא"ש כז: (ר"ה שופרות כשני שהם
מהשופר.50) ולא מהזהב יוצא השופר שיש 51)שקול

ותקע  מפיו השופר הרחיק אם [אולם לשופר פה בין הפסק
כאן]. מגידֿמשנה ועיין כ, הערה למעלה ראה כשר. - בו

וכתב 52) שופר. קול זה ואין בקול, גורם הוא הציפוי שגם
הם  יפה לא לנאותו, צורות שמציירים אלו לפיכך הרמב"ם:
ואע"פ  ציורים, אותם מחמת קולו נשתנה שהרי עושים,
משתנה  קולו לפעמים הציורים, במיני מצופה כולו שאין
- צורות חקיקת סתם אבל צבע, עם בציורים ודוקא בהם.

(ב"י). משני 53)מותר החיצון על עודף שהפנימי כגון
לא  אם ודוקא כשר. - בו ותקע בפיו הפנימי ונתן צדדיו,
- נשתנה שאם החיצון, בתיק נתון שהוא במה קולו נשתנה

(ב"י). שופרות שני מכח בא שהקול כגון 54)נמצא
בפיו, נוגע הפנימי ואין לפנימי, מחוץ משוך החיצון שראש
והחיצון, הפנימי בין כן גם ונכנס בפנימי נכנס שהקול לפי
ולא  רחמנא, אמר אחד ו"שופר שופרות. בשני תוקע ונמצא

(כסףֿמשנה). שופרות" במים 55)שני השופר את שׂשם
הצר  המקום את הרחיב רכותו ומתוך רך, ונעשה רותחין
ששינהו  ומכיון צר, עשהו הרחב המקום ואת רחב, ועשהו
- תרועה" שופר "והעברת ט): כה, (ויקרא שנאמר פסול,

כדרך  שיהיה וצריך מחיים, בראשו מעבירו שהאיל כדרך
כז:). (ר"ה האדם פני מול הצר שהצד גדילתו,

.Ê¯Lk - B¯v˜Â C¯‡ ‰È‰56B„¯b .57ÌÈÙaÓ ÔÈa , »»»…¿ƒ¿»≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ
BcÏb ÏÚ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ ,ıeÁaÓ ÔÈa58‰È‰ .¯Lk - ≈ƒ«¬ƒ∆¡ƒ«ƒ¿»≈»»

„e¯ˆ B‡ ˜„ B‡ ·Ú BÏB˜59˙BÏBw‰ ÏkL ,¯Lk - »«»»≈∆»«
.¯ÙBMa ÔÈ¯Lk¿≈ƒ«»

שמכיון 56) נאמר שלא בזה השמיענו ב. כז, השנה ראש
שהמדובר  או שם). ('תוספות' העברתו דרך אינו שקצרו
הוא  שעלֿידיֿזה וקצרו, שנסדק כגון פסול בו שהיה באופן

וכסףֿמשנה). מנוח' ('רבינו לכשרותו שעשהו 57)חוזר
הגרידה. ע"י דקות,58)דק משכבות מורכב השופר

ואפילו  כשר זאת ובכל אחת, דקה שכבה רק בו והשאירו
דבר  מחמת בו השינוי שאין כיון שהיה, מכמות קולו נשתנה
כשרים  הקולות שכל - שופר של עצמו מצד אלא אחר

(ריטב"א). השופרות 59)בשופר דרך כי יבש.
צלול  קולו ואין התקיעה מחמת ומתייבשים שמתחממים

(כסףֿמשנה). במים ללחלחו וצריך

.Á¯Ba‰ CB˙a Ú˜Bz‰60Ô˙B‡ - ‰¯Ún‰ CB˙a B‡ «≈«¿«¿«¿»»»
e‡ˆÈ ,‰¯Ún‰Â ¯Ba‰ CB˙a ÌÈ„ÓBÚ‰61ÌÈ„ÓBÚ‰Â ; »¿ƒ¿«¿«¿»»»»¿»¿ƒ

ÏB˜ Ì‡Â ;e‡ˆÈ - eÚÓL ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡ :ıeÁa«ƒ»»¿»»¿ƒ
‰¯·‰62˙È·Á CB˙Ï Ú˜Bz‰ ÔÎÂ .e‡ˆÈ ‡Ï - eÚÓL63 ¬»»»¿…»»¿≈«≈«¿»ƒ

Ì‡Â ;‡ˆÈ ,ÚÓL ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡ - d· ‡ˆBiÎÂ ‰ÏB„b¿»¿«≈»ƒ»»«»»¿ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï ,ÚÓL ‰¯·‰ ÏB˜¬»»»«…»»

ז"ל,60) גאון האי רבינו וכתב ב. כז, השנה ראש משנה,
שהיו  השמד, בימי להם צריכים היו הללו שהדברים

בגלוי. לתקוע מהגוים לא 61)מתייראים הבור שבתוך
גרידא. שופר קול אלא בתֿקול קול 62)נשמע שעם

פסול  קול שהרי יצאו, לא - הברה קול בסוף שמעו השופר
(רש"י). השופר קול עם "בתוך 63)מעורב כתב למעלה

שאין  בחבית כאן אבל הבור. בתוך שעומד כלומר, הבור",
שעומד  כלומר חבית", "לתוך כתב בתוכה, להכנס דרך

(כסףֿמשנה). תוכה אל ותוקע לה מחוצה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומי 1) שופר, קול לשמוע המחוייבים הם מי רבינו בו ביאר

בשבת  תוקעים ואם התוקע. כוונת צריך ואם הפטורים. הם
בארוכה. אלו דברים ופרטי כן. גם

.‡ÔÈ·iÁ Ïk‰2ÌÈiÂÏ ,ÌÈ‰k :¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ3, «…«»ƒƒ¿…«»…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈ„·ÚÂ ,ÌÈ¯‚Â ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ4ÌÈL Ï·‡ .ÌÈ¯¯ÁLÓ ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿À¿»ƒ¬»»ƒ

ÌÈ„·ÚÂ5BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ .ÔÈ¯eËt - ÌÈpË˜e «¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿
ÌeËÓËÂ ,ÔÈ¯BÁŒÔa6ÒBÈ‚B¯c‡Â7ÔÈ·iÁ -8. ∆ƒ¿À¿¿«¿¿ƒ«»ƒ

א.2) כט, השנה לפי 3)ראש ולויים, בכהנים הוא חידוש
מיובל, למידים אנו השנה בראש תקיעות של עצמן שכל
שנינו  שהרי שבקרקעות, יובל בדיני אינם ולויים וכהנים
לאחר  בין היובל לפני בין וגואלים מוכרים ולויים "כהנים
תקיעות  במצות גם שאינם לטעות מקום והיה היובל",

שם). (גמרא, שהזמן 4)דראשֿהשנה ש"מצוותֿעשה
מהן, פטורות נשים ידוע) בזמן התלויות (=מצוות גרמן"
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כנשים. אלא במצוות חייבים אינם כנעני 5)ועבדים עבד
שחרר, לא והשני חלקו, את אחד ששחרר שותפין שני של
וחייב  כישראל חורין בן הוא המשוחרר שחלקו ונמצא

פטור. השני והחלק שופר, מכסה 6)במצות שעור אדם
נקבה. או זכר הוא אם ידוע ואין שלו, המין אבר זה 7)את

נקבה. של וגם זכר של גם המין, אברי שני לו שיש
עבד 8) וחצי איש, ספק מחמת והאנדרוגינוס הטומטום

שבו. חירות צד מחמת

.··iÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ ,¯·ca ·iÁ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈«»«»»≈ƒ∆««»
B˙·BÁ È„È9- ¯ÙBM· eÚ˜zL ÔË˜ B‡ ‰M‡ CÎÈÙÏ . ¿≈»¿ƒ»ƒ»»»∆»¿«»

ÒBÈ‚B¯c‡ .‡ˆÈ ‡Ï Ô‰Ó ÚÓBM‰10,BÈÓ ˙‡ ‡ÈˆBÓ «≈«≈∆…»»«¿¿ƒƒ∆ƒ
BÈÓ BÈ‡L ˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â11,‡ÈˆBÓ BÈ‡ ÌeËÓË . ¿≈ƒ∆∆≈ƒÀ¿≈ƒ

BÈÓ ˙‡ ‡Ï12BÈÓ BÈ‡L ‡ÏÂ13ÌeËÓh‰L ; …∆ƒ¿…∆≈ƒ∆«À¿
.‰·˜ ‡ˆniL ¯LÙ‡Â ¯ÎÊ ‡ˆniL ¯LÙ‡ ,Ú¯˜pL∆ƒ¿»∆¿»∆ƒ»≈»»¿∆¿»∆ƒ»≈¿≈»

אלא 9) מחוייב הוא אם אבל א. כט, השנה ראש משנה,
לברך  ואפילו חבירו, להוציא יכול המצוה, חובת ידי שיצא
שלא  זמן וכל לזה, זה ערבים ישראל שכל מפני בשבילו,

מנוח'). ('רבינו הוא יצא לא כאילו - חבירו שכל 10)יצא
זו  ואם זכר, זה גם זכר זה אם הוא, אחד האנדרוגינוס מין

כמוהו. זו גם נקבה 11)נקבה בכלל הוא שמא זכר.
פטרה. נקבה 12)שהתורה הוא שמא כמוהו, טומטום

זכר. זכר.13)והשני

.‚‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÔÈ¯BÁŒÔ· BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈ƒ
˙e¯Á „ˆ ‡ÈˆBÓ BaL ˙e„·Ú „ˆ ÔÈ‡L ,BÓˆÚ elÙ‡¬ƒ«¿∆≈««¿∆ƒ«≈

BaL14ŒÔaÓ ÚÓLiL ?B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ „ˆÈk ‡l‡ . ∆∆»≈«≈≈¿≈»∆ƒ¿«ƒ∆
.BÏ Ú˜˙iL ÔÈ¯BÁƒ∆ƒ¿«

בה 14) מחוייב שאינו חלק תקיעת ע"י גם יוצאת שהתקיעה
כט.). (ר"ה

.„È„È ‡ˆÈ ‡Ï - „nÏ˙‰Ï ¯ÙBL ˙ÚÈ˜˙a ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿«≈…»»¿≈
B˙·BÁ15Ôek˙ .‡ˆÈ ‡Ï ,˜qÚ˙n‰ ÔÓ ÚÓBM‰ ÔÎÂ . »¿≈«≈«ƒ«ƒ¿«≈…»»ƒ¿«≈

Ú˜Bz‰ Ôek˙ ‡ÏÂ ,B˙·BÁ È„È ˙‡ˆÏ ÚÓBL≈«»≈¿≈»¿…ƒ¿«≈«≈«
Ôek˙ ‡ÏÂ ,B‡ÈˆB‰Ï Ú˜Bz‰ Ôek˙pL B‡ ;B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆ƒ¿«≈«≈«¿ƒ¿…ƒ¿«≈
Ôek˙iL „Ú ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ˙‡ˆÏ ÚÓBM‰«≈«»≈…»»¿≈»«∆ƒ¿«≈

ÚÈÓLÓe ÚÓBL16. ≈««¿ƒ«

חובת 15) ידי לצאת כוונה, צריכות שמצוות ב. לב, שם
מצה  אכל שאם פסק, ה"ג) (פ"ו ומצה חמץ ובהל' המצוה.

ועיי"ש. חובתו. ידי יצא - כוונה כח,16)בלא השנה ראש
ב.

.‰Ú˜zL ÈÓ17,B˙ÚÈ˜z ÚÓBM‰ Ïk ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Â , ƒ∆»«¿ƒ¿«≈¿ƒ»«≈«¿ƒ»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B˙·BÁ È„È ˙‡ˆÏ Ôek˙Â ÚÓBM‰ ÚÓLÂ¿»««≈«¿ƒ¿«≈»≈¿≈»««ƒ
,B˙ÚÈ˜z ÚÓML ÈBÏÙ ‰ÊÏ Ôek˙Ó Ú˜Bz‰ ÔÈ‡L∆≈«≈«ƒ¿«≈¿∆¿ƒ∆»«¿ƒ»
.epÚÓLiL ÈÓ ÏÎÏ Ôek˙ È¯‰L ,‡ˆÈ - BÚ„BÈ BÈ‡Â¿≈¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿»ƒ∆ƒ¿»∆
,B˙Èa CB˙a ·LBÈ B‡ C¯ca Cl‰Ó ‰È‰L ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»»¿«≈«∆∆≈¿≈
Ôek˙ Ì‡ ,‡ˆÈ - ¯eaˆŒÁÈÏMÓ ˙BÚÈ˜z‰ ÚÓLÂ¿»««¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»»ƒƒ¿«≈
ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Ó ¯eaˆŒÁÈÏL È¯‰L ;˙‡ˆÏ»≈∆¬≈¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿ƒ∆»«ƒ

.Ô˙·BÁ È„È¿≈»»

משום 17) פירשו (כט.) בגמרא ושם ב. כז, שם, משנה,
שהם. מקום בכל שומעיו כל להוציא מכוין ציבור ששליח

.Â·BËŒÌBÈ18- ˙aMa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‰M‰ŒL‡¯ ÏL∆…«»»∆»ƒ¿¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÙBMa ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ«»¿»»««ƒ

˙e·L ÌeMÓ ‰ÚÈ˜z‰L19ÔÈÚ˜BzL ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe , ∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»»∆¿ƒ
.Ì‰È¯·c ÏL ˙e·L ‰Á„ÈÂ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ‡B·È -»¬≈∆»¿ƒ¿∆¿∆ƒ¿≈∆
epÎÈÏBÈÂ B„È· epÏhÈ ‡nL ‰¯Êb ?ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ‰nÏÂ¿»»≈¿ƒ¿≈»∆»ƒ¿∆¿»¿ƒ∆
˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈÂ ,BÏ Ú˜˙iL ÈÓÏ¿ƒ∆ƒ¿«¿«¬ƒ∆«¿««ƒ¿

ÌÈa¯‰20˙eL¯Ï ˙eL¯Ó B‡ÈˆBÈ B‡ ,21È„ÈÏ ‡B·ÈÂ , »«ƒƒ≈¿ƒ¿¿»ƒ≈
Ïk‰ ÔÈ‡Â ,‰ÚÈ˜˙a ÌÈ·iÁ Ïk‰L ;‰ÏÈ˜Ò ¯eq‡ƒ¿ƒ»∆«…«»ƒƒ¿ƒ»¿≈«…

.Ú˜˙Ï ÔÈ‡È˜a¿ƒƒƒ¿…«

ב.18) כט, שם (פכ"ג 19)משנה, שיר כלי יתקן שמא
ה"ד). שבת מותר 20)מהל' היה זה, חשש ואלמלא

חייב  בזה שאף שיר, כלי יתקן שמא גזרו ולא לתקוע,
הלכות  (רמב"ם בפטיש" "מכה בכלל הוא שהרי סקילה
גם  שהרי ביוםֿטוב, גם נוהג זה ששבות מפני - שם) שבת
בראש  תקיעה מצות שבטלה ונמצא כלי, לתקן אסור בו

(לחםֿמשנה). הרבים,21)השנה לרשות היחיד מרשות
אמות  ארבע יעבירנו שמא אלא נזכר לא (שם) בגמרא
גם  הזכירו לא למה העירו, שם וב'תוספות' הרבים, ברשות
וביום  עיי"ש. הרבים, לרשות היחיד מרשות יוציאנו שמא
ביום  שגם אףֿעלֿפי בזה, חכמים גזרו לא יובל של כיפור
משביתת  בפ"א (ראה בשבת כמו הוצאה איסור ישנו כיפור
השנה  בראש אבל זו, מצוה תבטל כן שאם - ה"ב) עשור

אבן'). ('טורי חול ביום שחל ביוםֿטוב המצוה תתקיים

.Ê˙B˜BÈz‰22CepÁÏ eÚÈb‰ ‡lL23ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ , «ƒ∆…ƒƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
ŒL‡¯ ÏL ·BËŒÌBÈ dÈ‡L ˙aLa Ú˜˙lÓ Ô˙B‡»ƒƒ¿…«¿«»∆≈»∆…

‰M‰24˜qÚ˙iL ÏB„‚Ï ¯zÓe .e„ÓÏiL È„k , «»»¿≈∆ƒ¿¿À»¿»∆ƒ¿«≈
Ô‰nÚ25·BËŒÌBÈa Ô„nÏÏ È„k26ÚÈb‰L ÔË˜ ÔÈa - ƒ»∆¿≈¿«¿»¿≈»»∆ƒƒ«

dÈ‡ ‰ÚÈ˜z‰L ;CepÁÏ ÚÈb‰ ‡lL ÔË˜ ÔÈa ,CepÁÏ¿ƒ≈»»∆…ƒƒ«¿ƒ∆«¿ƒ»≈»
.˙e·L ÌeMÓ ‡l‡ ‰¯eÒ‡¬»∆»ƒ¿

ב.22) לב, שם שיודע 23)משנה, ושבע, שש בן תינוק
ולפני  לחינוך". שהגיע "קטן הוא - שופר תקיעת היא מה
הגיע  שלא "קטן בכלל הוא יודע, אינו שוודאי הזה, הגיל
רבינו  ודעת מנוח'. 'רבינו בפירוש ועיין לחינוך",
בשבת, מלתקוע אותם מעכבים לחינוך שהגיעו שהתינוקות
בלחםֿמשנה  וראה לג. שם בגמרא והגאונים הרי"ף וכגירסת

שם. הגר"א ובהגהות כתבֿיד, גמרא בשם לפי 24)כאן
אותן, מעכבין ודאי בשבת להיות שחל ר"ה של שביו"ט
(מגידֿ בשבת להיות שחל בר"ה שתוקעין יאמרו שלא

(מגיד25ֿ)משנה). אותם ומלמדים תקעו להם שאומרים

לחינוך 26)משנה). הגיע אם שבשבת אע"פ כלומר,
- עמהם מתעסקין שאין וכלֿשכן מלתקוע, אותם מעכבין
עד  ולפי"ז עמהם. מתעסקין לחינוך, הגיע אפילו ביו"ט
למטה  נמשך "ביו"ט" והמילה הענין, הפסיק "ללמדם"

"וביוםֿטוב". צ"ל ואולי (מגידֿמשנה).

.ÁÌB˜Óa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï ,˙aLa Ú˜˙Ï ‡lL e¯ÊbLk¿∆»¿∆…ƒ¿…«¿«»…»¿∆»¿»
Lc˜n‰Œ˙Èa ‰È‰L ÔÓÊa Ï·‡ ;ÔÈcŒ˙È· Ba ÔÈ‡L∆≈≈ƒ¬»ƒ¿«∆»»≈«ƒ¿»
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Ïk‰ eÈ‰ - ÌÈÏLe¯Èa ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È· ‰È‰Â ,Ìi«̃»¿»»≈ƒ«»ƒ»«ƒ»«…
ÌÈÏLe¯Èa ÔÈÚ˜Bz27ÔÈcŒ˙ÈaL ÔÓÊŒÏk ,˙aLa ¿ƒƒ»«ƒ¿«»»¿«∆≈ƒ

ÔÈ·LBÈ28¯ÈÚ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈÏLe¯È ÈL‡ ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…«¿≈¿»«ƒƒ¿»∆»»ƒ
ÌÈÏLe¯È ‰‡B¯ ‰˙È‰Â ,ÌÈÏLe¯È ÌeÁz CB˙a ‰˙È‰L∆»¿»¿¿¿»«ƒ¿»¿»»¿»«ƒ

ÏÁp‰ CB˙a ‰È‰zL ‡Ï -29ÏB˜ ˙ÚÓBL ‰˙È‰Â , …∆ƒ¿∆¿«««¿»¿»««
¯‰‰ L‡¯a ‰È‰zL ‡Ï - ÌÈÏLe¯È ˙ÚÈ˜z30‰˙È‰Â , ¿ƒ«¿»«ƒ…∆ƒ¿∆¿…»»¿»¿»

˜ÈÒÙÓ ¯‰ ‰È‰iL ‡Ï - ÌÈÏLe¯Èa ‡B·Ï ‰ÏBÎÈ¿»»ƒ»«ƒ…∆ƒ¿∆»»«¿ƒ
˙aLa ÌÈÚ˜B˙ eÈ‰ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ;Ì‰ÈÈa≈≈∆«¿≈»»ƒ»¿ƒ¿«»
.ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ È¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÌÈÏLe¯Èkƒ»»ƒ¬»ƒ¿»»≈ƒ¿»≈…»¿ƒ

תוקעין",27) היו "במקדש כט: שם במשנה מפרש רבינו
היו  "בירושלים התנא אמר ולא מקדש. בכלל ירושלים שגם
אמות  ד' יעבירנו "שמא שהגזירה להשמיענו - תוקעין"
בנוב  המשכן היות מימי עוד שהיתה, ישנה גזירה ברה"ר",

ישראל'). ('תפארת סנהדרין 28)וגבעון מהל' בפ"ג ראה
ובימיםֿטובים  בשבתות יושבים היו הגדול שביתֿדין ה"א,
התקיעה  את אז שהתירו והטעם הבית, שבהר המדרש בבית
שם, יושבין סנהדרין וגם בעיר מקדש שיש שכיון - בשבת
להוציא  יבואו ולא עליהן, ב"ד ואימת עליהן מקדש אימת

ישראל'). ('תפארת הרבים ששומעת 29)לרשות שאע"פ
ירושלים. את רואה אינה - התקיעות שאע"פ 30)קול

התקיעות. שומעת אינה - לראות שיכולה

.ËÌB˜Ó Ïk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁL ,‰f‰ ÔÓf·e«¿««∆∆»«≈«ƒ¿»»»
Úe·˜ ÔÈcŒ˙È· Ba LiL31CeÓÒ ‰È‰iL ‡e‰Â ,32 ∆≈≈ƒ»«¿∆ƒ¿∆»

ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙aLa Ba ÔÈÚ˜Bz - Ï‡¯NÈŒı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ
Ï·‡ ;L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ,˙aLa¿«»∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¬»
Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,ÔÈÈ„ŒÈza ¯‡L¿»»≈ƒƒ≈¿ƒ»∆««ƒ∆≈
ÏB„b ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .ÔÈÎeÓÒ33 ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ»
„ÓÚÏ e¯Ú elÙ‡Â ;ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,„·Ïa34 ƒ¿»»¿«∆≈¿ƒ«¬ƒƒ¿¬«¬…

ÔÈcŒ˙È·Ï ıeÁ Ï·‡ .Ì‰ÈÙa ÔÈÚ˜Bz - e„ÓÚ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒƒ¿≈∆¬»¿≈ƒ
ÈtÓ ?ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ÔÈÚ˜B˙ ‰nÏÂ .ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
¯È·Ú‰Ï ÔÈÚ˜Bz‰ e‡B·È ‡ÏÂ ,Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ÔÈcŒ˙ÈaL∆≈ƒ¿ƒƒ≈¿…»«¿ƒ¿«¬ƒ
ÔÈ¯È‰ÊÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì‰ÈÙa ¯ÙBM‰«»ƒ¿≈∆ƒ¿»«ƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÌÚ‰ ˙‡∆»»ƒƒ»

כט:).31) (ר"ה במקרה שם שנזדמנו ולא קבועים, דיינים
נמשך 32) וזה לדון, וכוח רשות נתינת היא סמיכה ענין

סמכו  והם והזקנים, יהושע את סמך שהוא רבינו ממשה
אולם  ה"א). סנהדרין מהל' בפ"ד (ראה אחריהם הבאים
אלא  סמוך, ביתֿדין צריכים אנו שאין סובר, אלפסי רבינו
תוקעין  שהיו למעשה הלכה נהג וכן ומובהק, קבוע ביתֿדין

בשבת. שחל בר"ה וקבוע 33)לפניו סמוך ביתֿדין
נפשטה 34)(כסףֿמשנה). שלא בעיא לעמוד. התכוננו

אינו  זה ענין שכל לפי לקולא, רבינו ופסק ל.) ר"ה (בגמרא
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא

.È˙eÏba ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa35- «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ«»
ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â .ÈMa ÔÈÚ˜Bz ,ÔBL‡¯a ÔÈÚ˜BzL C¯„k¿∆∆∆¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÔBL‡¯36ÔÈcŒ˙Èa ÌB˜na ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒƒ¿¿«»¿…»»«»≈ƒ
.„·Ï· ÈMa ÔÈÚ˜Bz - Ú˜˙Ï ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿…«¿ƒ«≈ƒƒ¿»

אלא 35) הספק מן להסתלק שני יוםֿטוב "ואין החשבון לפי
שהיום  וברור וידוע הי"ד) יו"ט מהל' (פ"ו בלבד" מנהג
בלבד, מנהג אלא אינו והשני יוםֿטוב, הוא הראשון
(כסףֿמשנה). כבראשון בשני בתקיעות חייבים ואעפ"כ

שאיֿאפשר 36) לפי בשבת, להיות שני יום חל אם כתב ולא
שכתב  כמו שבת, בערב להיות השנה ראש של ראשון ליום

ה"א. החודש קידוש מהל' בפ"ז להלן רבינו

á"ôùú'ä æåîú å"è éùéîç íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סדרה,1) הוא וכיצד וכמותה, התקיעה שיעור בו נתבאר

מזה  שיש ומה ושופרות. זכרונות מלכיות, הברכות: וענין
סופרים. מדברי שהוא ומה התורה, מן

.‡?‰M‰ŒL‡¯a ÚÓLÏ Ì„‡ ·iÁ ˙BÚÈ˜z ‰nk«»¿ƒ«»»»ƒ¿…«¿…«»»
ŒL‡¯·e Ï·BÈa '‰Úe¯z' ¯Ó‡pL ÈÙÏ .˙BÚÈ˜z ÚLz≈«¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»¿≈¿…

ÌÈÓÚt LÏL ‰M‰2‰ÈÙÏ ‰ËeLt - ‰Úe¯z ÏÎÂ ;3 «»»»¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»
‰È¯Á‡Ï ‰ËeLÙe4ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿»¿«¬∆»ƒƒ«¿»»¿∆»

ÔÈa - Ô‰ „Á‡ ÈÚÈ·M‰ L„Á ÏL ˙BÚe¯z¿∆…∆«¿ƒƒ∆»≈≈
ÚLz - Ï·BÈ ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»≈¿«ƒƒ∆≈≈«
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ˙BÚÈ˜z¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ»¿»
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»

.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

בראש 2) פעמים. שלש התרועה נזכרת יחד העניינים בשני
תרועה" "יום כד), כג, (ויקרא תרועה" "זכרון השנה:
(ויקרא  תרועה" "שופר כיפור: ביום וביובל א) כט, (במדבר

ט). התרועה.3)כה, לפני בהעברה פשוטה תקיעה
התרועה.4) לאחר פשוטה תקיעה

.·d· eÏ ˜tzÒ ,‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰Úe¯z¿»»¬»«»ƒ¿«≈»»
ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ,˙eÏb‰ ·¯Â ÌÈM‰ C¯‡ ÈÙÏ ,˜ÙÒ»≈¿ƒ…∆«»ƒ¿…«»¿≈»¿ƒ
ÌÈLp‰ ÔÈÏÏÈnL ‰ÏÏÈ‰ ‡È‰ Ì‡ :‡È‰ C‡È‰≈«ƒƒƒ«¿»»∆¿«¿ƒ«»ƒ

ÔÈ·aÈnL ˙Úa Ô‰ÈÈa5Á‡iL C¯„k ,‰Á‡‰ B‡ , ≈≈∆¿≈∆¿«¿ƒ»¬»»¿∆∆∆≈»«
ÏB„b ¯·cÓ BaÏ ‚‡„iLk ,ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt Ì„‡‰6, »»»««««««¿∆ƒ¿«ƒƒ»»»

‡B·Ï dk¯cL ‰ÏÏÈ‰Â ,‰Á‡‰ :„Á‡k Ì‰ÈL B‡¿≈∆¿∆»»¬»»¿«¿»»∆«¿»»
- ‚‡Bc‰ C¯c CkL ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,‰È¯Á‡«¬∆»≈«ƒ¿»ƒ¿»∆»∆∆«≈
ÔÈOBÚ e‡ CÎÏ .ÏlÈÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz Áp‡˙Óƒ¿«≈«¿ƒ»¿««»¿«≈¿»»ƒ

Ïk‰7. «…

מה 5) והוא לזה זה ותכופים קצרים קולות שמשמיעות
תרועה. קוראים ומאריך 6)שאנו קול אחר קול שמשמיע

שאנו  מה וזה בכייתו בתחילת הבוכה כדרך קצת בהם
שברים. ספק.7)קוראים ידי לצאת

.‚BÊ ‰Á‡‰Â ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ‰ÏÏÈ‰«¿»»ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¬»»
.ÌÈ¯·L ‰LÏL d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ,BÊ ¯Á‡««ƒ∆»¿ƒ»¿»¿»ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â C¯·Ó :‡e‰ Ck ˙BÚÈ˜z‰ ¯„Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¿ƒ»¿»≈¿≈«¿ƒ»
‰È¯Á‡Â ,‰Úe¯z ‰È¯Á‡Â ,ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿»¿«¬∆»

ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ¯„Òk ¯ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z8Ú˜B˙Â . ¿ƒ»¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«
ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â ,‰ÚÈ˜z9;‰ÚÈ˜z ‰È¯Á‡Â , ¿ƒ»¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿ƒ»
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Ïk‰ eÈ‰ - ÌÈÏLe¯Èa ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È· ‰È‰Â ,Ìi«̃»¿»»≈ƒ«»ƒ»«ƒ»«…
ÌÈÏLe¯Èa ÔÈÚ˜Bz27ÔÈcŒ˙ÈaL ÔÓÊŒÏk ,˙aLa ¿ƒƒ»«ƒ¿«»»¿«∆≈ƒ

ÔÈ·LBÈ28¯ÈÚ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈÏLe¯È ÈL‡ ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…«¿≈¿»«ƒƒ¿»∆»»ƒ
ÌÈÏLe¯È ‰‡B¯ ‰˙È‰Â ,ÌÈÏLe¯È ÌeÁz CB˙a ‰˙È‰L∆»¿»¿¿¿»«ƒ¿»¿»»¿»«ƒ

ÏÁp‰ CB˙a ‰È‰zL ‡Ï -29ÏB˜ ˙ÚÓBL ‰˙È‰Â , …∆ƒ¿∆¿«««¿»¿»««
¯‰‰ L‡¯a ‰È‰zL ‡Ï - ÌÈÏLe¯È ˙ÚÈ˜z30‰˙È‰Â , ¿ƒ«¿»«ƒ…∆ƒ¿∆¿…»»¿»¿»

˜ÈÒÙÓ ¯‰ ‰È‰iL ‡Ï - ÌÈÏLe¯Èa ‡B·Ï ‰ÏBÎÈ¿»»ƒ»«ƒ…∆ƒ¿∆»»«¿ƒ
˙aLa ÌÈÚ˜B˙ eÈ‰ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ;Ì‰ÈÈa≈≈∆«¿≈»»ƒ»¿ƒ¿«»
.ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ È¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÌÈÏLe¯Èkƒ»»ƒ¬»ƒ¿»»≈ƒ¿»≈…»¿ƒ

תוקעין",27) היו "במקדש כט: שם במשנה מפרש רבינו
היו  "בירושלים התנא אמר ולא מקדש. בכלל ירושלים שגם
אמות  ד' יעבירנו "שמא שהגזירה להשמיענו - תוקעין"
בנוב  המשכן היות מימי עוד שהיתה, ישנה גזירה ברה"ר",

ישראל'). ('תפארת סנהדרין 28)וגבעון מהל' בפ"ג ראה
ובימיםֿטובים  בשבתות יושבים היו הגדול שביתֿדין ה"א,
התקיעה  את אז שהתירו והטעם הבית, שבהר המדרש בבית
שם, יושבין סנהדרין וגם בעיר מקדש שיש שכיון - בשבת
להוציא  יבואו ולא עליהן, ב"ד ואימת עליהן מקדש אימת

ישראל'). ('תפארת הרבים ששומעת 29)לרשות שאע"פ
ירושלים. את רואה אינה - התקיעות שאע"פ 30)קול

התקיעות. שומעת אינה - לראות שיכולה

.ËÌB˜Ó Ïk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁL ,‰f‰ ÔÓf·e«¿««∆∆»«≈«ƒ¿»»»
Úe·˜ ÔÈcŒ˙È· Ba LiL31CeÓÒ ‰È‰iL ‡e‰Â ,32 ∆≈≈ƒ»«¿∆ƒ¿∆»

ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙aLa Ba ÔÈÚ˜Bz - Ï‡¯NÈŒı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ
Ï·‡ ;L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ,˙aLa¿«»∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¬»
Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,ÔÈÈ„ŒÈza ¯‡L¿»»≈ƒƒ≈¿ƒ»∆««ƒ∆≈
ÏB„b ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .ÔÈÎeÓÒ33 ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ»
„ÓÚÏ e¯Ú elÙ‡Â ;ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,„·Ïa34 ƒ¿»»¿«∆≈¿ƒ«¬ƒƒ¿¬«¬…

ÔÈcŒ˙È·Ï ıeÁ Ï·‡ .Ì‰ÈÙa ÔÈÚ˜Bz - e„ÓÚ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒƒ¿≈∆¬»¿≈ƒ
ÈtÓ ?ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ÔÈÚ˜B˙ ‰nÏÂ .ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
¯È·Ú‰Ï ÔÈÚ˜Bz‰ e‡B·È ‡ÏÂ ,Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ÔÈcŒ˙ÈaL∆≈ƒ¿ƒƒ≈¿…»«¿ƒ¿«¬ƒ
ÔÈ¯È‰ÊÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì‰ÈÙa ¯ÙBM‰«»ƒ¿≈∆ƒ¿»«ƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÌÚ‰ ˙‡∆»»ƒƒ»

כט:).31) (ר"ה במקרה שם שנזדמנו ולא קבועים, דיינים
נמשך 32) וזה לדון, וכוח רשות נתינת היא סמיכה ענין

סמכו  והם והזקנים, יהושע את סמך שהוא רבינו ממשה
אולם  ה"א). סנהדרין מהל' בפ"ד (ראה אחריהם הבאים
אלא  סמוך, ביתֿדין צריכים אנו שאין סובר, אלפסי רבינו
תוקעין  שהיו למעשה הלכה נהג וכן ומובהק, קבוע ביתֿדין

בשבת. שחל בר"ה וקבוע 33)לפניו סמוך ביתֿדין
נפשטה 34)(כסףֿמשנה). שלא בעיא לעמוד. התכוננו

אינו  זה ענין שכל לפי לקולא, רבינו ופסק ל.) ר"ה (בגמרא
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא

.È˙eÏba ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa35- «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ«»
ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â .ÈMa ÔÈÚ˜Bz ,ÔBL‡¯a ÔÈÚ˜BzL C¯„k¿∆∆∆¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÔBL‡¯36ÔÈcŒ˙Èa ÌB˜na ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒƒ¿¿«»¿…»»«»≈ƒ
.„·Ï· ÈMa ÔÈÚ˜Bz - Ú˜˙Ï ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿…«¿ƒ«≈ƒƒ¿»

אלא 35) הספק מן להסתלק שני יוםֿטוב "ואין החשבון לפי
שהיום  וברור וידוע הי"ד) יו"ט מהל' (פ"ו בלבד" מנהג
בלבד, מנהג אלא אינו והשני יוםֿטוב, הוא הראשון
(כסףֿמשנה). כבראשון בשני בתקיעות חייבים ואעפ"כ

שאיֿאפשר 36) לפי בשבת, להיות שני יום חל אם כתב ולא
שכתב  כמו שבת, בערב להיות השנה ראש של ראשון ליום

ה"א. החודש קידוש מהל' בפ"ז להלן רבינו

á"ôùú'ä æåîú å"è éùéîç íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סדרה,1) הוא וכיצד וכמותה, התקיעה שיעור בו נתבאר

מזה  שיש ומה ושופרות. זכרונות מלכיות, הברכות: וענין
סופרים. מדברי שהוא ומה התורה, מן

.‡?‰M‰ŒL‡¯a ÚÓLÏ Ì„‡ ·iÁ ˙BÚÈ˜z ‰nk«»¿ƒ«»»»ƒ¿…«¿…«»»
ŒL‡¯·e Ï·BÈa '‰Úe¯z' ¯Ó‡pL ÈÙÏ .˙BÚÈ˜z ÚLz≈«¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»¿≈¿…

ÌÈÓÚt LÏL ‰M‰2‰ÈÙÏ ‰ËeLt - ‰Úe¯z ÏÎÂ ;3 «»»»¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»
‰È¯Á‡Ï ‰ËeLÙe4ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿»¿«¬∆»ƒƒ«¿»»¿∆»

ÔÈa - Ô‰ „Á‡ ÈÚÈ·M‰ L„Á ÏL ˙BÚe¯z¿∆…∆«¿ƒƒ∆»≈≈
ÚLz - Ï·BÈ ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»≈¿«ƒƒ∆≈≈«
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ˙BÚÈ˜z¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ»¿»
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»

.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

בראש 2) פעמים. שלש התרועה נזכרת יחד העניינים בשני
תרועה" "יום כד), כג, (ויקרא תרועה" "זכרון השנה:
(ויקרא  תרועה" "שופר כיפור: ביום וביובל א) כט, (במדבר

ט). התרועה.3)כה, לפני בהעברה פשוטה תקיעה
התרועה.4) לאחר פשוטה תקיעה

.·d· eÏ ˜tzÒ ,‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰Úe¯z¿»»¬»«»ƒ¿«≈»»
ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ,˙eÏb‰ ·¯Â ÌÈM‰ C¯‡ ÈÙÏ ,˜ÙÒ»≈¿ƒ…∆«»ƒ¿…«»¿≈»¿ƒ
ÌÈLp‰ ÔÈÏÏÈnL ‰ÏÏÈ‰ ‡È‰ Ì‡ :‡È‰ C‡È‰≈«ƒƒƒ«¿»»∆¿«¿ƒ«»ƒ

ÔÈ·aÈnL ˙Úa Ô‰ÈÈa5Á‡iL C¯„k ,‰Á‡‰ B‡ , ≈≈∆¿≈∆¿«¿ƒ»¬»»¿∆∆∆≈»«
ÏB„b ¯·cÓ BaÏ ‚‡„iLk ,ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt Ì„‡‰6, »»»««««««¿∆ƒ¿«ƒƒ»»»

‡B·Ï dk¯cL ‰ÏÏÈ‰Â ,‰Á‡‰ :„Á‡k Ì‰ÈL B‡¿≈∆¿∆»»¬»»¿«¿»»∆«¿»»
- ‚‡Bc‰ C¯c CkL ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,‰È¯Á‡«¬∆»≈«ƒ¿»ƒ¿»∆»∆∆«≈
ÔÈOBÚ e‡ CÎÏ .ÏlÈÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz Áp‡˙Óƒ¿«≈«¿ƒ»¿««»¿«≈¿»»ƒ

Ïk‰7. «…

מה 5) והוא לזה זה ותכופים קצרים קולות שמשמיעות
תרועה. קוראים ומאריך 6)שאנו קול אחר קול שמשמיע

שאנו  מה וזה בכייתו בתחילת הבוכה כדרך קצת בהם
שברים. ספק.7)קוראים ידי לצאת

.‚BÊ ‰Á‡‰Â ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ‰ÏÏÈ‰«¿»»ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¬»»
.ÌÈ¯·L ‰LÏL d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ,BÊ ¯Á‡««ƒ∆»¿ƒ»¿»¿»ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â C¯·Ó :‡e‰ Ck ˙BÚÈ˜z‰ ¯„Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¿ƒ»¿»≈¿≈«¿ƒ»
‰È¯Á‡Â ,‰Úe¯z ‰È¯Á‡Â ,ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿»¿«¬∆»

ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ¯„Òk ¯ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z8Ú˜B˙Â . ¿ƒ»¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«
ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â ,‰ÚÈ˜z9;‰ÚÈ˜z ‰È¯Á‡Â , ¿ƒ»¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿ƒ»
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,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ¯„Òk ¯ÊBÁÂ¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«¿ƒ»
‰f‰ ¯„qk ¯ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z ‰È¯Á‡Â ,‰Úe¯z ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿»¿«¬∆»¿ƒ»¿≈«≈∆«∆
È„k ,ÌÈLÏL ˙BÚÈ˜z‰ ÔÈÓ ‡ˆÓ .ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒƒ¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿≈

.˜Ùq‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»≈

קולות.8) תשע לשמוע הם 9)שצריך שברים שמא מספק
התרועה.

.„‰LÏL ¯eÚL .˙BÚÈ˜˙ ÈzLk - ‰Úe¯z ¯eÚLƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»
‰ÚÈ˜z Ú˜˙Â ,ÚÈ¯‰Â Ú˜zL È¯‰ .‰Úe¯˙k - ÌÈ¯·L¿»ƒƒ¿»¬≈∆»«¿≈ƒ«¿»«¿ƒ»
,ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰BL‡¯a ÌÈzLk da CLÓe ‰k¯‡¬À»»«»ƒ¿«ƒ»ƒ»≈¿ƒ
;Ú˜˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ‰È¯Á‡ ÚÈ¯ÈÂ ,˙BÚÈ˜˙ ÈzLk ·LÁz≈»≈ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ««¬∆»¿«¬…¿ƒ¿«
‰ÚÈ˜z ‡l‡ dÈ‡ ,ÌBi‰ Ïk da CLÓ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»«»»«≈»∆»¿ƒ»
.ÌÈÓÚt LÏL Ú˜B˙Â ÚÈ¯Óe Ú˜B˙Â ¯ÊBÁÂ ;˙Á‡∆»¿≈¿≈«≈ƒ«¿≈«»¿»ƒ

.‰‰ÚLa ‰iLe ,˙Á‡ ‰ÚLa ˙Á‡ ‰ÚÈ˜z ÚÓL»«¿ƒ»««¿»»««¿ƒ»¿»»
el‡ È¯‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ‰‰L elÙ‡ ;‰iL¿ƒ»¬ƒ»»»«À¬≈≈
‡·a Ïk ÚÓLiL ,‡e‰Â .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈÂ ,ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿«»»»
ÈzL ‰È¯Á‡Â ‰Úe¯z ÚÓLiL ‡Ï ;d¯„Ò ÏÚ Ô‰Ó≈∆«ƒ¿»…∆ƒ¿«¿»¿«¬∆»¿≈

‰Úe¯z Ô‰È¯Á‡Â ˙BÚÈ˜˙ ÈzL B‡ ,˙BÚÈ˜˙10‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬≈∆¿»¿«≈
.‰Ê·»∆

ופשוטה 10) התרועה לפני (=תקיעה) פשוטה שתהא שצריך
לאחריה.

.Â‡Ï - „Á‡k Ì„‡ŒÈ· ‰ÚLzÓ ˙BÚÈ˜z ÚLz ÚÓL»«≈«¿ƒƒƒ¿»¿≈»»¿∆»…
‡ˆÈ11˙Á‡ È„È elÙ‡12,‰fÓ ‰Úe¯˙e ,‰fÓ ‰ÚÈ˜z . »»¬ƒ¿≈∆»¿ƒ»ƒ∆¿»ƒ∆

elÙ‡Â ,‡ˆÈ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ,ÈLÈÏMÓ ‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»ƒ¿ƒƒ»∆««∆»»«¬ƒ
B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ BÈ‡Â .Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡Â ,ÔÈ‚e¯Òa¿≈ƒ«¬ƒ»«À¿≈≈¿≈»
˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔlkL ,˙BÚÈ˜z ÚLz‰ Ïk ÚÓLiL „Ú«∆ƒ¿«»«≈«¿ƒ∆À»ƒ¿»««

.BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ CÎÈÙÏ ,Ô‰≈¿ƒ»¿«¿∆

והשלישי 11) תרועה והשני תקיעה עשה שאחד והיינו
בבת  שכולם שכיון יצא לא כולם, וכן אחת) (=בבת תקיעה

ולאחריה. לפניה פשוטה כאן אין שצריך 12)אחת מפני
התקיעות  שומע וכאן התרועה, לפני התקיעה שתהא

אחת. בבת והתרועות

.Ê.˙BÎ¯a‰ ¯„Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z‰ ÚÓLÏ ÔÈ·iÁ ¯eav‰«ƒ«»ƒƒ¿…««¿ƒ«≈∆«¿»
'˙B·‡' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓB‡ ?„ˆÈk13'˙B¯e·‚'e14 ≈«≈¿ƒ«ƒ»¿

ÌM‰ ˙M„˜e15'˙BiÎÏÓ'e16¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â , ¿À««≈«¿À¿≈«»¿≈
'˙BB¯ÎÊ'17'˙B¯ÙBL' ¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â ,18, ƒ¿¿≈«»¿≈»

'‰„B·Ú' ¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â19'‰È„B‰'Â20˙k¯·e ¿≈«»¿≈¬»¿»»ƒ¿«
ÌÈ‰k21. …¬ƒ

"מגן 13) ומסיים אברהם" "אלקי בה שמוזכר ראשונה ברכה
המתים".14)אברהם". "מחיה עד גבור" "אתה ברכת

קדוש".15) "אתה בה 16)ברכת שאומר רביעית ברכה
כל  על "מלך ומסיים שמים. מלכות בהם שמוזכר פסוקים

ואומ  היום קדושת בה וכולל ויום הארץ" ישראל "מקדש ר
ב"זוכר 17)הזכרון". ומסיימת זוכר" ב"אתה מתחלת
ב"שומע 18)הברית". ומסיימת נגלית" ב"אתה מתחלת

שופרות. בהם שנזכרו פסוקים ובה ברכת 19)תרועה".
"מודים".20)"רצה". שלום".21)ברכת "שים ברכת

.Á‰M‰ŒL‡¯ ÏL el‡ ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a LÏL»¿»∆¿»ƒ≈∆…«»»
Ï·BÈ ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ22˙BB¯ÎÊÂ ˙BiÎÏÓ Ô‰L , ¿«ƒƒ∆≈∆≈«¿À¿ƒ¿

BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ ,˙B¯ÙBLÂ23ÏÎa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆÂ . ¿»¿«¿∆¿»ƒ«¿»
‰Î¯a‰ ÔÈÚÓ ÌÈ˜eÒÙ ‰¯OÚ Ô‰Ó ‰Î¯a24‰LÏL : ¿»»≈∆¬»»¿ƒ≈≈«¿»»¿»

‰LÏLe ,ÌÈl‰z ¯ÙqÓ ‰LÏLe ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ˜eÒÙ¿ƒƒ«»¿»ƒ≈∆¿ƒƒ¿»
Ba ÌÈÏLÓ - ‰¯Bz‰ ÔÓ „Á‡Â ,ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ25Ì‡Â ; ƒ«¿ƒƒ¿∆»ƒ«»«¿ƒ¿ƒ

ÔÓ „Á‡ ˜eÒt ¯Ó‡ Ì‡Â .‡ˆÈ - ‡È·pa ÌÈÏL‰ƒ¿ƒ«»ƒ»»¿ƒ»«»∆»ƒ
.‡ˆÈ - ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ „Á‡Â ÌÈ·e˙k‰ ÔÓ „Á‡Â ‰¯Bz‰«»¿∆»ƒ«¿ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»»
,'¯Ó‡Ï ·e˙k eÈ‰Ï‡ '‰ E˙¯B˙·e' :¯Ó‡ elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»¿¡…≈»≈…
CÈ¯ˆ BÈ‡ ·eL - ˜ÈÒÙ‰Â ‰¯Bz ÏL ˜eÒt ¯Ó‡Â¿»«»∆»¿ƒ¿ƒ≈»ƒ

.ÌeÏk¿

ושופרות,22) זכרונות מלכיות - ביובל - בו אומרים שהיו
השנה. בראש אומר 23)כמו לא כולם את יודע אינו שאם

כלום. אומר ולא שיודע מה את עשרה 24)גם כנגד והוא
שופר", "בתקע בהם שנאמר בקדשו אֿל הללו של פסוקים
בראשֿ שהרי העולם, נברא שבהם מאמרות עשרה וכנגד
בהם  שהוזכר הדברות עשרת וכנגד העולם נברא השנה

לעשרה.25)שופר.

.ËÎÊ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ÏL ˙B¯ÙBLÂ ˙BiÎÏÓ ,˙BB¯ ≈«¿ƒƒƒ¿«¿À¿»∆
‰n‰ ¯O· Èk ¯kÊiÂ" ÔB‚k - ˙BB¯ÎÊ .˙eÚ¯tÀ¿»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ»»≈»
CBÏÓ‡ ‰ÎeÙL ‰ÓÁa" ÔB‚k - ˙BiÎÏÓ ;"'eÎÂ¿«¿À¿¿≈»¿»∆¿
‰Ú·ba ¯ÙBL eÚ˜z" ÔB‚k - ˙B¯ÙBL ;"ÌÎÈÏÚ¬≈∆»¿ƒ¿»«ƒ¿»
È¯ÎÊ" ÔB‚k ,‰·BËÏ elÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔB¯ÎÊ ‡ÏÂ ."'eÎÂ¿¿…ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»¿»¿≈ƒ
."‰·BËÏ È‰Ï‡ ÈÏ ‰¯ÎÊ" ;"EnÚ ÔBˆ¯a '‰ƒ¿«∆»¿»ƒ¡…«¿»
Èz„˜t „˜t" ÔB‚k ,˙BB¯ÎÊk ÔÈ‡ ˙BB„˜Ùeƒ¿≈»¿ƒ¿¿»…»«¿ƒ
,Ì"ekÚ ˙Bn‡ ÏL ˙eÚ¯t ¯ÈkÊ‰Ï BÏ LÈÂ ."ÌÎ˙‡∆¿∆¿∆¿«¿ƒÀ¿»∆À«
ÌB„‡ È·Ï '‰ ¯ÎÊ" ;"ÌÈnÚ eÊb¯È CÏÓ '‰" ÔB‚k¿»»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ¿≈¡
CÏ‰Â Ú˜˙È ¯ÙBMa ÌÈ‰Ï‡ '‰Â" ;"ÌÈÏLe¯È ÌBÈ ˙‡≈¿»»ƒ«¡…ƒ«»ƒ¿»¿»«
'‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯OÈ ÚÓL" ."ÔÓÈz ˙B¯ÚÒa¿«¬≈»¿«ƒ¿»≈¡…≈
ÌBi‰ zÚ„ÈÂ" ;"'eÎÂ ˙Ú„Ï ˙‡¯‰ ‰z‡" ;"„Á‡∆»«»»¿≈»»««¿¿»«¿»«
˙eÎÏÓ ,el‡Ó ˜eÒt Ïk - "'eÎÂ E··Ï Ï‡ ˙·L‰Â«¬≈…»∆¿»∆¿»»≈≈«¿
È¯‰Â ;˙eÎÏÓ ¯ÎÊ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÈÚ ‡e‰ƒ¿»««ƒ∆≈≈∆«¿«¬≈
Ôe¯LÈ· È‰ÈÂ" ;"„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ '‰" BÓk ‡e‰¿ƒ¿…¿»»∆«¿ƒƒÀ

."'eÎÂ CÏÓ∆∆¿

.È‰M‰ŒL‡¯ ÏL ˙BÚÈ˜z‰ ¯„Òa ËeLt‰ ‚‰n‰«ƒ¿»«»¿≈∆«¿ƒ∆…«»»
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ‰¯Bza ÔÈ‡¯BwL ¯Á‡ :‡e‰ Ck ¯eaˆa¿ƒ»««∆¿ƒ«»«¬ƒƒ

BÓB˜ÓÏ ¯Ùq‰26ÌÚ‰ Ïk ÔÈ·LBÈ ,27„ÓBÚ „Á‡Â .28 «≈∆ƒ¿¿ƒ»»»¿∆»≈
¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a' :C¯·Óe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿…«»¿»»»
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'eÈÁ‰L' C¯·Óe ¯ÊBÁÂ .'ÔÓ‡' ÔÈBÚƒ»≈¿≈¿»≈∆∆¡»¿»»»
e¯Ó‡L ˙BÚÈ˜z ÌÈLÏL Ú˜B˙Â .'ÔÓ‡' ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚƒ«¬»»≈¿≈«¿ƒ¿ƒ∆»«¿
ÔÈ„ÓBÚÂ ,LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡Â ,¯„q‰ ÏÚ ˜Ùq‰ ÈtÓƒ¿≈«»≈««≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿ƒ
¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓBbL ¯Á‡Â .ÛÒeÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»¿««∆≈¿ƒ«ƒ
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,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz ,'˙BiÎÏÓ' ‡È‰L ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ∆ƒ«¿À≈«¿ƒ»
C¯·Óe .˙Á‡ ÌÚt ,‰ÚÈ˜z ,‰Úe¯z ,ÌÈ¯·L ‰LÏL¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»««∆»¿»≈
d¯ÓBbL ¯Á‡Â ,'˙BB¯ÎÊ' ‡e‰L ,˙ÈLÈÓÁ ‰Î¯a¿»»¬ƒƒ∆ƒ¿¿««∆¿»
‰Î¯a C¯·Óe .‰ÚÈ˜˙e ÌÈ¯·L ‰LÏL ,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz≈«¿ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ»¿»≈¿»»
Ú˜Bz d¯ÓBbL ¯Á‡Â ,'˙B¯ÙBL' ‡È‰L ,˙ÈMLƒƒ∆ƒ»¿««∆¿»≈«

z‰ ¯ÓB‚Â ,˙Á‡ ÌÚt ‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯z ,‰ÚÈ˜z.‰lÙ ¿ƒ»¿»¿ƒ»««««¿≈«¿ƒ»

לשונו:26) וזו זה, בעניין כתב רבינו של בנו אברהם רבנו
מנהגם  ז"ל המערב מחכמי לו שקדמו ומי ז"ל מורי "ואבא

התקיעות". קודם למקומו ספרֿתורה על 27)להחזיר אף
בזה. הציבור את הטריחו לא - לעמוד צריך שהתוקע פי

עומר 28) מה "לכם", כתוב ובעומר "לכם", כתוב בשופר
אלא  בקמה תקרי אל "בקמה" שם נאמר שהרי מעומד

מעומד. שופר אף מעומד, כלומר "בקומה"

.‡È¯„Ò ÏÚ Ú˜BzL ‡e‰ ,ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk Ú˜BzL ‰Ê∆∆≈«¿∆≈¿ƒ∆≈««≈∆
ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ˙BÎ¯a‰29¯a„Ó BÈ‡Â .30˙BÚÈ˜z ÔÈa «¿»¿∆≈¿ƒ¿≈¿«≈≈¿ƒ

„ÓÚnL ˙BÚÈ˜˙Ï ·LinL31- Ô‰ÈÈa ÁÒ Ì‡Â . ∆ƒ…∆ƒ¿ƒ∆≈…∆¿ƒ»≈≈∆
.C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ,¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»«≈≈¿»≈

גמור.29) לו אומרים במצוה שהתחיל התוקע.30)שכיוון
השומעים  שגם סוברים ויש לדבר. מותרים השומעים אבל

לדבר. הן 31)אסורים התקיעות לפני שבירך שהברכות
שמעומד. תקיעות על גם

.·ÈÔ‰Ó ‡·a Ïk ,‰Î¯a Ïk ÏÚ eÚ˜˙iL ,‰È‰ ÔÈ„a32 ¿ƒ»»∆ƒ¿¿«»¿»»»»»≈∆
‡l‡ .ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk eÚ˜zL C¯„k ,ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ¿∆∆∆»¿¿∆≈¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ,·LinL ˙BÚÈ˜za ˜ÙÒ È„ÈÓ e‡ˆiL ÔÂÈk≈»∆»¿ƒ≈»≈«¿ƒ∆ƒ…∆≈
;˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ Ôlk Ô‰a ¯ÊÁÏ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈÁÈ¯ËÓ«¿ƒƒ««ƒ«¬…»∆À»«≈∆¿»
eÚÓLiL È„k ,‰Î¯a Ïk ÏÚ ˙Á‡ ‡·a Ô‰Ï Èc ‡l‡∆»«»∆»»«««»¿»»¿≈∆ƒ¿¿
- el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z¿ƒ«≈∆¿»¿»«¿»ƒ»≈

˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ÚÓML ÔÈa - „ÈÁi‰ Ï·‡ ;¯eaˆa33, ¿ƒ¬»«»ƒ≈∆»««≈∆¿»
- ·LiÓ ÔÈa „ÓÚÓ ÔÈa ;¯„q‰ ÏÚ ÚÓL ‡lL ÔÈa≈∆…»«««≈∆≈≈…∆≈ƒ…∆

.‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ»»¿≈»∆ƒ¿»

הנזכרות 32) הבבות כל למלכיות שיתקעו לומר רוצה
לשופרות. וכן לזכרונות וכן ותר"ת. תש"ת תשר"ת, למעלה:

להפסיק 33) מותר ביחיד שאפילו רבנו משמיע גדול חידוש
לו  שאסור סוברים ויש התקיעות, לשמוע התפילה באמצע

להפסיק.

.‚È˙BÎ¯a‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡ ˙BÚÈ˜z‰34˙BÎ¯a‰Â , «¿ƒ≈»¿«¿∆«¿»¿«¿»
˙BÚÈ˜z‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡35˙Á‡a :˙B¯ÈÚ ÈzL . ≈»¿«¿∆«¿ƒ¿≈¬»¿««

,˙BÎ¯a ÚLz Ô‰Ï C¯·iL ÈÓ ÌL LiL È‡cÂa Ú„BÈ≈«¿««∆≈»ƒ∆¿»≈»∆≈«¿»
˜ÙÒ ,Ú˜Bz ÌL LÈ ˜ÙÒ ,‰iM·e ;Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡Â¿≈»≈««¿ƒ»»≈≈»≈«»≈

‰iMÏ CÏB‰ - Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡36È¯·cÓ ‰ÚÈ˜z‰L ; ≈»≈«≈«¿ƒ»∆«¿ƒ»ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙BÎ¯a‰Â ,‰¯B˙»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

הברכות 34) יברך כן פי על אף לתקוע יכול אין שאם
מוסף. מלכיות 35)שבתפילת לברך יודע אינו שאם

לתקוע. יכול כן פי על אף ושופרות שספק 36)זכרונות
דרבנן. מוודאי עדיף דאורייתא

zFklddMq
-mipnfxtqzFklddMeq

¦§ª¨
¦§ª̈

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושיעור 1) וגבהה, רחבה הסוכה: שיעורי בו נתבארו

דפנותיה, והכשר הסוכה, ותכונת וענינן. ואיכותן דפנותיה,
לזה. הנמשך וכל כשרין הן וממה שיהיו צריכין וכמה

.‡ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ d‰·b - ‰kq‰ ¯eÚL2, ƒ«À»»¿»≈»≈¬»»¿»ƒ
‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ3˙BÁt ÔÈ‡ - daÁ¯Â . ¿…»≈«∆¿ƒ«»¿»¿»≈»

ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·MÓ4ÛÈÒB‰Ï BÏ LÈÂ . ƒƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰nk elÙ‡ daÁ¯a5B‡ ‰¯OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬ƒ«»ƒƒ»¿»¿»≈¬»»

‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ B‡ ,‰Ú·L ÏÚ ‰Ú·MÓƒƒ¿»«ƒ¿»¿»≈∆¿ƒ«»
.‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ - ‡e‰LŒÏk»∆¬≈¿»

הקרקע 2) מן שלה החלל לומר, ורוצה א. ב, סוכה משנה,
ג:). (עירובין הסכך מב):3)עד כג, (ויקרא שכתוב מפני

פסוק  בפירוש חכמים ואמרו ימים", שבעת תשבו "בסוכות
ושב  קבע מדירת צא הימים שבעת כל תורה "אמרה זה:
דירת  דירתו עושה אדם אמה, עשרים "עד - עראי" בדירת
דירת  דירתו עושה אדם אין אמה מעשרים למעלה עראי,
והלכה  רבא, דברי לפי ב. (סוכה קבע" דירת אלא עראי

מגידֿמשנה). ועיין לגופו,4)כמותו, צריך טפחים ששה
כולו  כאילו שנחשב ורובו, ראשו לסוכה להכניס שיוכל
(מגידֿמשנה). לשולחנו אחד טפח ועוד בסוכה. יושב

האזרח 5) "כל שם): (ויקרא שכתוב מה על אמרו שהרי
לישב  ראויין ישראל שכל "מלמד - בסוכות" ישבו בישראל

כז:). (סוכה אחת" בסוכה

.·‰ÏeÒt - ˙BÙc LÏL dÏ ÔÈ‡L ‰kÒ6dÏ eÈ‰ . À»∆≈»»¿»¿»»»
˙B¯eÓb ˙BÙ„ ÈzL7Ì"b ÔÈÓk ,BÊ „ˆa BÊ8‰OBÚ - ¿≈¿»¿¿«¿ƒ«∆

˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe ,ÁÙË ÏÚ ¯˙È BaÁ¯a LiL ÔÙc…∆∆≈¿»¿»≈«∆««¬ƒ¿»
‰LÏMÓ9Bi„Â ,˙BÙc‰ ÈzLÓ „Á‡Ï CeÓÒ10CÈ¯ˆÂ . ƒ¿»»¿««ƒ¿≈«¿»¿«¿»ƒ

Á˙t ˙¯eˆ dÏ ˙BOÚÏ11LÏL dÏ ÔÈ‡L ÈtÓ , «¬»«∆«ƒ¿≈∆≈»»
˙B¯eÓb ˙BÙc12˙aL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe .13, ¿»¿¿»≈«¿¿ƒ¿«»

Ô‡kÓ ‰˜ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ Á˙t ˙¯evL∆«∆«»»¿»»¬ƒ»∆ƒ»
ÚÈbÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰Èab ÏÚ ‰˜Â Ô‡kÓ ‰˜Â¿»∆ƒ»¿»∆««≈∆««ƒ∆≈«ƒ«

Ô‰Ï14. »∆

המקראות,6) מן ו:) (שם חכמים ולמדו א. ב, סוכה משנה,
וראה  בשלוש. ודי בסוכה, דפנות ארבע לעשות צריך שאין

ההלכה. שחידשה במה עוד ג"ם 8)שלמות.7)להלן
כזה. שכל 9)יוונית, לדופן, (=מחובר) לבוד שיהיה

בן  דופן לנו יש כאילו והרי הוא. כלבוד משלשה פחות
לסוכה  הראוי הדופן של רובו שהוא טפחים ארבעה

טפחים). סמוכות 10)(=שבעה (כשהן דפנות בשתי די
כנ"ל. ומשהו טפח אפילו והשלישית יוונית), גאם כמין

הדופן 11) מול הזה הקטוע הדופן בסוף קנה שמעמיד
שיש  הדופן חלק גבי ועל גביו על קנה ומעמיד שכנגד,

כזה: טפח  על יותר שם.12)ברחבו פט"ז 13)סוכה ,
כזה:14)הי"ט.

.‚LlÙÓ Ô‰ÈÈ·e BÊ „‚k BÊ ˙BÙ„ ÈzL dÏ eÈ‰15 »»¿≈¿»¿∆∆≈≈∆¿À»
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,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz ,'˙BiÎÏÓ' ‡È‰L ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ∆ƒ«¿À≈«¿ƒ»
C¯·Óe .˙Á‡ ÌÚt ,‰ÚÈ˜z ,‰Úe¯z ,ÌÈ¯·L ‰LÏL¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»««∆»¿»≈
d¯ÓBbL ¯Á‡Â ,'˙BB¯ÎÊ' ‡e‰L ,˙ÈLÈÓÁ ‰Î¯a¿»»¬ƒƒ∆ƒ¿¿««∆¿»
‰Î¯a C¯·Óe .‰ÚÈ˜˙e ÌÈ¯·L ‰LÏL ,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz≈«¿ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ»¿»≈¿»»
Ú˜Bz d¯ÓBbL ¯Á‡Â ,'˙B¯ÙBL' ‡È‰L ,˙ÈMLƒƒ∆ƒ»¿««∆¿»≈«

z‰ ¯ÓB‚Â ,˙Á‡ ÌÚt ‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯z ,‰ÚÈ˜z.‰lÙ ¿ƒ»¿»¿ƒ»««««¿≈«¿ƒ»

לשונו:26) וזו זה, בעניין כתב רבינו של בנו אברהם רבנו
מנהגם  ז"ל המערב מחכמי לו שקדמו ומי ז"ל מורי "ואבא

התקיעות". קודם למקומו ספרֿתורה על 27)להחזיר אף
בזה. הציבור את הטריחו לא - לעמוד צריך שהתוקע פי

עומר 28) מה "לכם", כתוב ובעומר "לכם", כתוב בשופר
אלא  בקמה תקרי אל "בקמה" שם נאמר שהרי מעומד

מעומד. שופר אף מעומד, כלומר "בקומה"

.‡È¯„Ò ÏÚ Ú˜BzL ‡e‰ ,ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk Ú˜BzL ‰Ê∆∆≈«¿∆≈¿ƒ∆≈««≈∆
ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ˙BÎ¯a‰29¯a„Ó BÈ‡Â .30˙BÚÈ˜z ÔÈa «¿»¿∆≈¿ƒ¿≈¿«≈≈¿ƒ

„ÓÚnL ˙BÚÈ˜˙Ï ·LinL31- Ô‰ÈÈa ÁÒ Ì‡Â . ∆ƒ…∆ƒ¿ƒ∆≈…∆¿ƒ»≈≈∆
.C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ,¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»«≈≈¿»≈

גמור.29) לו אומרים במצוה שהתחיל התוקע.30)שכיוון
השומעים  שגם סוברים ויש לדבר. מותרים השומעים אבל

לדבר. הן 31)אסורים התקיעות לפני שבירך שהברכות
שמעומד. תקיעות על גם

.·ÈÔ‰Ó ‡·a Ïk ,‰Î¯a Ïk ÏÚ eÚ˜˙iL ,‰È‰ ÔÈ„a32 ¿ƒ»»∆ƒ¿¿«»¿»»»»»≈∆
‡l‡ .ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk eÚ˜zL C¯„k ,ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ¿∆∆∆»¿¿∆≈¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ,·LinL ˙BÚÈ˜za ˜ÙÒ È„ÈÓ e‡ˆiL ÔÂÈk≈»∆»¿ƒ≈»≈«¿ƒ∆ƒ…∆≈
;˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ Ôlk Ô‰a ¯ÊÁÏ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈÁÈ¯ËÓ«¿ƒƒ««ƒ«¬…»∆À»«≈∆¿»
eÚÓLiL È„k ,‰Î¯a Ïk ÏÚ ˙Á‡ ‡·a Ô‰Ï Èc ‡l‡∆»«»∆»»«««»¿»»¿≈∆ƒ¿¿
- el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z¿ƒ«≈∆¿»¿»«¿»ƒ»≈

˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ÚÓML ÔÈa - „ÈÁi‰ Ï·‡ ;¯eaˆa33, ¿ƒ¬»«»ƒ≈∆»««≈∆¿»
- ·LiÓ ÔÈa „ÓÚÓ ÔÈa ;¯„q‰ ÏÚ ÚÓL ‡lL ÔÈa≈∆…»«««≈∆≈≈…∆≈ƒ…∆

.‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ»»¿≈»∆ƒ¿»

הנזכרות 32) הבבות כל למלכיות שיתקעו לומר רוצה
לשופרות. וכן לזכרונות וכן ותר"ת. תש"ת תשר"ת, למעלה:

להפסיק 33) מותר ביחיד שאפילו רבנו משמיע גדול חידוש
לו  שאסור סוברים ויש התקיעות, לשמוע התפילה באמצע

להפסיק.

.‚È˙BÎ¯a‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡ ˙BÚÈ˜z‰34˙BÎ¯a‰Â , «¿ƒ≈»¿«¿∆«¿»¿«¿»
˙BÚÈ˜z‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡35˙Á‡a :˙B¯ÈÚ ÈzL . ≈»¿«¿∆«¿ƒ¿≈¬»¿««

,˙BÎ¯a ÚLz Ô‰Ï C¯·iL ÈÓ ÌL LiL È‡cÂa Ú„BÈ≈«¿««∆≈»ƒ∆¿»≈»∆≈«¿»
˜ÙÒ ,Ú˜Bz ÌL LÈ ˜ÙÒ ,‰iM·e ;Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡Â¿≈»≈««¿ƒ»»≈≈»≈«»≈

‰iMÏ CÏB‰ - Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡36È¯·cÓ ‰ÚÈ˜z‰L ; ≈»≈«≈«¿ƒ»∆«¿ƒ»ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙BÎ¯a‰Â ,‰¯B˙»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

הברכות 34) יברך כן פי על אף לתקוע יכול אין שאם
מוסף. מלכיות 35)שבתפילת לברך יודע אינו שאם

לתקוע. יכול כן פי על אף ושופרות שספק 36)זכרונות
דרבנן. מוודאי עדיף דאורייתא

zFklddMq
-mipnfxtqzFklddMeq

¦§ª¨
¦§ª̈

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושיעור 1) וגבהה, רחבה הסוכה: שיעורי בו נתבארו

דפנותיה, והכשר הסוכה, ותכונת וענינן. ואיכותן דפנותיה,
לזה. הנמשך וכל כשרין הן וממה שיהיו צריכין וכמה

.‡ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ d‰·b - ‰kq‰ ¯eÚL2, ƒ«À»»¿»≈»≈¬»»¿»ƒ
‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ3˙BÁt ÔÈ‡ - daÁ¯Â . ¿…»≈«∆¿ƒ«»¿»¿»≈»

ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·MÓ4ÛÈÒB‰Ï BÏ LÈÂ . ƒƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰nk elÙ‡ daÁ¯a5B‡ ‰¯OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬ƒ«»ƒƒ»¿»¿»≈¬»»

‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ B‡ ,‰Ú·L ÏÚ ‰Ú·MÓƒƒ¿»«ƒ¿»¿»≈∆¿ƒ«»
.‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ - ‡e‰LŒÏk»∆¬≈¿»

הקרקע 2) מן שלה החלל לומר, ורוצה א. ב, סוכה משנה,
ג:). (עירובין הסכך מב):3)עד כג, (ויקרא שכתוב מפני

פסוק  בפירוש חכמים ואמרו ימים", שבעת תשבו "בסוכות
ושב  קבע מדירת צא הימים שבעת כל תורה "אמרה זה:
דירת  דירתו עושה אדם אמה, עשרים "עד - עראי" בדירת
דירת  דירתו עושה אדם אין אמה מעשרים למעלה עראי,
והלכה  רבא, דברי לפי ב. (סוכה קבע" דירת אלא עראי

מגידֿמשנה). ועיין לגופו,4)כמותו, צריך טפחים ששה
כולו  כאילו שנחשב ורובו, ראשו לסוכה להכניס שיוכל
(מגידֿמשנה). לשולחנו אחד טפח ועוד בסוכה. יושב

האזרח 5) "כל שם): (ויקרא שכתוב מה על אמרו שהרי
לישב  ראויין ישראל שכל "מלמד - בסוכות" ישבו בישראל

כז:). (סוכה אחת" בסוכה

.·‰ÏeÒt - ˙BÙc LÏL dÏ ÔÈ‡L ‰kÒ6dÏ eÈ‰ . À»∆≈»»¿»¿»»»
˙B¯eÓb ˙BÙ„ ÈzL7Ì"b ÔÈÓk ,BÊ „ˆa BÊ8‰OBÚ - ¿≈¿»¿¿«¿ƒ«∆

˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe ,ÁÙË ÏÚ ¯˙È BaÁ¯a LiL ÔÙc…∆∆≈¿»¿»≈«∆««¬ƒ¿»
‰LÏMÓ9Bi„Â ,˙BÙc‰ ÈzLÓ „Á‡Ï CeÓÒ10CÈ¯ˆÂ . ƒ¿»»¿««ƒ¿≈«¿»¿«¿»ƒ

Á˙t ˙¯eˆ dÏ ˙BOÚÏ11LÏL dÏ ÔÈ‡L ÈtÓ , «¬»«∆«ƒ¿≈∆≈»»
˙B¯eÓb ˙BÙc12˙aL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe .13, ¿»¿¿»≈«¿¿ƒ¿«»

Ô‡kÓ ‰˜ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ Á˙t ˙¯evL∆«∆«»»¿»»¬ƒ»∆ƒ»
ÚÈbÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰Èab ÏÚ ‰˜Â Ô‡kÓ ‰˜Â¿»∆ƒ»¿»∆««≈∆««ƒ∆≈«ƒ«

Ô‰Ï14. »∆

המקראות,6) מן ו:) (שם חכמים ולמדו א. ב, סוכה משנה,
וראה  בשלוש. ודי בסוכה, דפנות ארבע לעשות צריך שאין

ההלכה. שחידשה במה עוד ג"ם 8)שלמות.7)להלן
כזה. שכל 9)יוונית, לדופן, (=מחובר) לבוד שיהיה

בן  דופן לנו יש כאילו והרי הוא. כלבוד משלשה פחות
לסוכה  הראוי הדופן של רובו שהוא טפחים ארבעה

טפחים). סמוכות 10)(=שבעה (כשהן דפנות בשתי די
כנ"ל. ומשהו טפח אפילו והשלישית יוונית), גאם כמין

הדופן 11) מול הזה הקטוע הדופן בסוף קנה שמעמיד
שיש  הדופן חלק גבי ועל גביו על קנה ומעמיד שכנגד,

כזה: טפח  על יותר שם.12)ברחבו פט"ז 13)סוכה ,
כזה:14)הי"ט.

.‚LlÙÓ Ô‰ÈÈ·e BÊ „‚k BÊ ˙BÙ„ ÈzL dÏ eÈ‰15 »»¿≈¿»¿∆∆≈≈∆¿À»
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e‰MÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL ÔÙc ‰OBÚ -16, ∆…∆∆≈¿»¿«¿»»¿»ƒ«∆
ÈzLÓ ˙Á‡Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe«¬ƒ¿»ƒ¿»»¿««ƒ¿≈

˙BÙc‰17Á˙t ˙¯eˆ dÏ ˙BOÚÏ CÈ¯ˆÂ ;‰¯LÎe18. «¿»¿≈»¿»ƒ«¬»«∆«
˙Á‡ ÔÙ„Â ,‰kq‰ ÈÙÏ ‰kq‰ CÎqÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈ»̃ƒ«¿ƒƒ¿««À»ƒ¿≈«À»¿…∆««

Ô‰nÚ ˙ÎLÓ19‰kqk Ô‰ È¯‰ -20. ƒ¿∆∆ƒ»∆¬≈≈«À»

אינן 16)כזה:15) הדפנות ששתי כיון א. ז, סוכה
ב. כבהלכה ומשהו בטפח מספיק לא - לזו זו מחוברות

טפחים.17) שבעה לרוחב יצטרף החלל עם שביחד
ומשהו 18) טפחים ארבעה בו שיש הדופן חלק גבי על קנה

כזה: שכנגד. הדופן שסוככים 19)ועל מקלות
לצד  לחוץ ויצא הסוכה, קירות מאורך יותר ונמשכים בהם
מחבירו, יותר ארוך היה אחד וכותל הפרוץ, הרביעי קיר

דופן 20)כזה: אלא לו אין הזה שההמשך ואףֿעלֿפי
יט.). (סוכה השלימה מהסוכה כחלק כולו את רואים - אחד

.„˙BÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ‰kq‰ ‚‚a ˙B˜e·„ eÈ‰L ˙BÙc¿»∆»¿¿««À»¿…»«ƒ
ı¯‡Ï21ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ eÈ‰ Ì‡ : »»∆ƒ»¿ƒ»»∆¿»¿»ƒ

‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt -22˙BÙc‰ eÈ‰ . ¿»»ƒ≈¿≈»»«¿»
˙B‰B·b Ì‡ - CÎqÏ ˙BÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,ı¯‡Ï ˙B˜e·c¿»»∆¿…»«ƒ«¿»ƒ¿

Û‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ‰nk ‚b‰ ÔÓ ÔÈ˜BÁ¯ Ô‰L ÈtŒÏÚŒ ¬»»¿»ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ«»«»
‰¯Lk ,˙Bn‡23˙Áz ˙BeÎÓ ˙BÙc‰ eÈ‰iL „·Ï·e ; «¿≈»ƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿À»««

‚b‰ ˙ÙO24‚b‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰ .25‰LÏL ÔÙc‰ ÔÓ ¿««»ƒ¿ƒ∆«»ƒ«…∆¿»
‰vÁÓ ‰Ïz .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt - ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»»»¿ƒ»
‰LÏMÓ ˙BÁÙa ,ÚˆÓ‡a e‰MÓe ‰Úa¯‡ ‰‰B·bL∆¿»«¿»»«∆¿∆¿«¿»ƒ¿»
BÊ È¯‰ - ‚bÏ CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙ·e ,ı¯‡Ï CeÓÒ»»»∆¿»ƒ¿»»«»¬≈

‰¯LÎ26. ¿≈»

א.21) טז, סוכה כמחובר 22)משנה, משלשה, פחות שכל
"לבוד". דין וזהו הוא, הארץ מסיני 23)עם למשה הלכה

אסיק  "גוד - לסכך מגיעות הדפנות כאילו רואין שאנו היא,
המחיצה). את והעלה (=משוך אינן 24)מחיצתא" שאם

רבינו  וסובר ו"לבוד". אסיק" ל"גוד אנו צריכים מכוונות,
(ועיין  נאמרו לא - אחד במקום מסיני למשה הלכות ששתי

סק"א). תרלב סי' או"ח א.25)ט"ז יז, סוכה משנה,
זקוקין 26) שאנו שאף בזה, ומשמיענו ב. טז, סוכה

המחיצה  מן פעם "לבוד", של זו בהלכה פעמיים להשתמש
כשרה. זאת בכל - לגג המחיצה מן ופעם לקרקע,

.‰˙BÙc ˙BÏÈ‡‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ÔÈa B˙kÒ ‰OBÚ‰»∆À»≈»ƒ»¿»ƒ»¿»
dÏ27,Ì˙B‡ ˜fÁÂ Ì˙B‡ ¯LwL B‡ ,ÌÈ˜ÊÁ eÈ‰ Ì‡ - »ƒ»¬»ƒ∆»«»¿ƒ≈»

Ì˙B‡ ‰„ÈÓ ‰Èeˆn‰ Áe¯‰ ‰È‰˙ ‡lL „Ú28,„ÈÓz «∆…ƒ¿∆»««¿»¿ƒ»»»ƒ
ÌÈ¯ÈÓ‡‰ ÔÈa ‡lÓe29„È˙ ‡lL È„k L˜·e Ô·˙a ƒ≈≈»¬ƒƒ¿∆∆¿«¿≈∆…»ƒ

ÏkL ;‰¯Lk BÊ È¯‰ - Ì˙B‡ ¯L˜Â ,Áe¯‰ Ì˙B‡»»«¿»«»¬≈¿≈»∆»
ÏL ‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰vÁÓ¿ƒ»∆≈»¿»«¬…¿«¿»∆

‰LaÈ30.‰vÁÓ dÈ‡ , «»»≈»¿ƒ»

ב.27) כד, סוכה בכוחה 28)משנה, שאין אףֿעלֿפי
שם, (סוכה מחיצה אינם אותם, שמנידה כיון - להפילם

"האוירין".29)בגמרא). אחרת: נוסחא הענפים,
ים 30) של מצויה ברוח לעמוד יכולה שאינה אףֿעלֿפי

(סוכה  היא עראית דירה שסוכה כיון - יותר חזקה שהיא
ה"ו. להלן וראה עקיבא). כרבי כג.

.Â‰Ï‚Ú‰ L‡¯a B˙kÒ ‰OBÚ‰31L‡¯a B‡ »∆À»¿…»¬»»¿…
‰ÈÙq‰32‰¯Lk -33L‡¯a .·BËŒÌBÈa dÏ ÔÈÏBÚÂ , «¿ƒ»¿≈»¿ƒ»¿¿…
ÔÏÈ‡‰34‰¯Lk - ÏÓb‰ Èab ÏÚ B‡35dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â , »ƒ»««≈«»»¿≈»¿≈ƒ»

B‡ ÔÏÈ‡a ·BËŒÌBÈa ˙BÏÚÏ ¯eÒ‡L ÈÙÏ ;·BËŒÌBÈa¿¿ƒ∆»«¬¿¿ƒ»
‰Ó‰· Èab ÏÚ36È„Èa ˙BÈeOÚ ˙BÙc‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ««≈¿≈»»ƒ¿»«¿»¬ƒ≈

eÏh el‡L Ïk ,ÔÈ‡B¯ - ˙BÏÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe Ì„‡»»ƒ¿»»ƒ»ƒ…∆ƒƒ¿
,Ì„‡ È„ÈaL ˙BÙca „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ ‡È‰ ,˙BÏÈ‡‰»ƒ»ƒ¿»«¬…«¿»∆ƒ≈»»

·BËŒÌBÈa dÏ ÔÈÏBÚ37. ƒ»¿

או 31) שהעגלה אף העגלה, מושב בתוך סוכה לו שהתקין
אחד. במקום קבועה אינה הגבוה 32)הספינה במקום

בחזקה. שם שולטות שהרוחות בספינה, ביותר
כמו 33) יבשה, של מצויה ברוח לעמוד יכולה כשהיא

למעלה. רבינו עצמו,34)שכתב האילן הוא הסוכה בסיס
וסכך. קירות לו איסור 35)ועשה שאין לחולֿהמועד,

אליה. ה"ו 36)לעלות שבת מהל' ופכ"א ב. לו, ביצה
א.37)וה"ט). וכג, ב. כב, סוכה

.Ê‰ÏeÒt - ‚b dÏ ÔÈ‡L ‰kÒ38eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk . À»∆≈»»¿»≈«¿∆»
ÛÈ¯ˆ ÔÈÓk BÊ· BÊ ˙B˜e·c ˙BÙc‰ ÈL‡¯39B‡ ; »≈«¿»¿¿¿ƒ¿ƒ

Ï˙kÏ ‰kÒ ÏL ÔÙc‰ L‡¯ CÓqL40dÏ ‰È‰ Ì‡ - ∆»«…«…∆∆À»«…∆ƒ»»»
ÁÙË elÙ‡ ‚b41ÔÓ Ï˙kÏ CeÓq‰ ÔÙc‰ dÈa‚‰L B‡ , »¬ƒ∆«∆ƒ¿ƒ««…∆«»«…∆ƒ

‰¯Lk BÊ È¯‰ ,ÁÙË Ú˜¯w‰42LÈ Ì‡ - ‰l‚Ú ‰kÒ . ««¿«∆«¬≈¿≈»À»¬À»ƒ≈
‰Ùw‰a‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·L da Úa¯Ï È„k ¿∆≈»¿≈¿«≈«»ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
ÌÈÁÙË43.‰¯Lk BÊ È¯‰ ,˙BiÂÊ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈»»ƒ¬≈¿≈»

כותל.38) ומהו גג מהו ניכר שלא כיון אוהל, זה שאין
כזה:39) ב. יט, ממש 41)כזה:40)שם סמך שלא

ואנו  טפח, שיעור לסוכה הכותל בין רווח והשאיר הקיר אל
שם). (סוכה, גג וחשוב כסתום הטפח את רואים

אוהל.42) הוא הרי - ישר טפח שיש כלומר,43)שכיון
של  שטח שיחזיק העיגול בתוך ריבוע לעשות אפשר אם

ז:). (סוכה טפחים שבעה על טפחים שבעה

.Á‰¯„ÒÎ‡ ÈabŒÏÚ CkÒ44ÔÈÓÈˆt dÏ LiL45ÔÈa - ƒ≈««≈«¿«¿»∆∆»¿ƒƒ≈
ÌÈÙaÓ ÔÈ‡¯ eÈ‰L46ıeÁaÓ ÔÈ‡¯ ÔÈ‡Â47ÔÈa , ∆»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ«≈

‰¯Lk - ÌÈÙaÓ ÔÈ‡¯ ÔÈ‡Â ıeÁaÓ ÔÈ‡¯ eÈ‰L48. ∆»ƒ¿ƒƒ«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈»

(מגידֿמשנה,44) כזה: זה, כנגד זה כתלים שני לה שיש
ה"ט). להלן בולטים 46)עמודים.45)וראה שהעמודים
כזה: פנים, חלק.מצד נראה בחוץ, ולמסתכל

חלק.47) נראה ומבפנים עמודים 48)כזה: שיש כיון
תקרה  שהיא האכסדרה, של התקרה את רואים אנו בולטים,
ליד  השלישי הצד את וסותמת יורדת כאילו קבועה,
לה), הלכה שבת מהל' בפי"ז רבינו שכתב (וכמו העמודים
תקרה  שאין ובמקום יח.). (סוכה דפנות שלש כאן יש והרי
ברחבו  שיש דופן עשה אלאֿאםֿכן כשרה הסוכה אין

ג). הלכה (למעלה שלישית ברוח ומשהו טפחים ארבעה

.Ë‰kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ÔÈÓÈˆt dÏ eÈ‰ ‡Ï…»»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆ƒÀ»
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Ècˆ ÈL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÈB·Ók ‰ÈeOÚ‰»¬»¿»∆¬≈≈»∆»¿≈ƒ≈
Bc‚kLÂ ,Ï˙k Ba ÔÈ‡ ‰¯„ÒÎ‡‰ ÚˆÓ‡Â ,‰¯„ÒÎ‡‰»«¿«¿»¿∆¿«»«¿«¿»≈…∆¿∆¿∆¿

.ÔÈÓÈˆt Ba ÔÈ‡≈¿ƒƒ

.ÈÈÁÏ BÏ LiL ÈB·Ó ÈabŒÏÚ CkÒ49¯‡· ÈabŒÏÚ B‡ ƒ≈««≈»∆∆∆ƒ««≈¿≈
ÔÈqt dÏ LiL50˙aL d˙B‡Ï ‰¯LÎ ‰kÒ BÊ È¯‰ - ∆∆»«ƒ¬≈À»¿≈»¿»«»

„·Ïa ‚Á‰ CB˙aL51el‡ ÔÈqÙe ‰Ê ÈÁlL CBzÓ ; ∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆∆ƒ∆«ƒ≈
ÔÈÚÏ ˙BvÁÓk Ô˙B‡ ·LÁ - ˙aL ÔÈÚÏ ˙BvÁÓ¿ƒ¿ƒ¿««»«¿…»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«

‰kÒ52. À»

שתי 49) כלומר, - דפנות שתי אלא לו שאין מפולש מבוי
צורת  לו ועשה לדרום, ואחת לצפון אחת בתים, של שורות
סוכה  שלענין שאע"פ מערב, מצד ולחי מזרח מצד הפתח
כדופן  להחשב מזרח שמצד הפתח צורת מועילה לא
(פי"ז  היחיד רשות זו הרי שבת שלענין כיון - שלישית
סוכות. של בשבת כשרה סוכה היא ה"ג) שבת מהל'

כאן 50) כזו בצורה הבאר, סביב עושין שהם קרשים הם
מים  לשאוב שיוכלו רגלים לעולי להתיר בכדי ציור מופיע
ברשות  עומדים והם היחיד רשות שתוכו הבור מן לבהמתם
אחת  ואמה לכאן אחת אמה בני הם אלו וקרשים הרבים,
רשות  הבאר סביבות נעשו הפסים ידי ועל שכנגד, לצד
והוא  הכ"ז) שבת מהל' בפי"ז רבינו שכתב (כמו היחיד

האלו. הפסים על האחרים.51)סיכך לימים ולא
ב.52) ועמוד א ז, סוכה

.‡ÈÔÈÒc˜ ‰Úa¯‡ ıÚ53‚b‰ ˙BiÂÊ Úa¯‡ ÏÚ54 »««¿»»À¿»ƒ««¿«»ƒ«»
,‚b‰ ˙ÙO ÏÚ Cekq‰Â ÏÈ‡B‰ - Ôab ÏÚ CkÒÂ¿ƒ≈««»ƒ¿«ƒ«¿««»

¯Lk55Ô‰ el‡k ˙BBzÁz‰ ˙BvÁn‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ; »≈¿ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ≈
.Cekq‰ ˙ÙO ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏBÚ¿«¿»«¿««ƒ

הגג.54)עמודים.53) ד:55)בשפת בסוכה נחמן כרב
נעץ  אם אלא אינה וחכמים יעקב רבי שפלוגתת שאמר
בשפת  אבל חכמים, פוסלים ובזה הגג, באמצע הקונדיסים
מחיצתא" אסיק "גוד אומרים שאנו כשר, הכל לדברי הגג
גאון  שרירא רב גירסת לפי זה וכל כב). הערה למעלה (ראה
ועיין  ב"תיקו", הדבר נשאר - נוסחתנו לפי אבל שם, בסוכה

ראב"ד.

.·È‰ÈÏ˙Îa LÈÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÁ˙t dÏ LiL ‰kÒÀ»∆∆»¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»∆»
‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰a¯‰ ˙BBlÁ56ıe¯tL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ««¿≈¬≈¿≈»¿««ƒ∆»

¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰È ‡lL „·Ï·e .„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó¿À∆«»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆»∆«»≈
¯OÚ ÏÚ57- ¯OÚ ÏÚ ¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «∆∆¬»ƒ»»»∆«»≈«∆∆

Á˙t ˙¯eˆ dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡58‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ , ««ƒ∆∆»«∆«»ƒ∆…ƒ¿∆
.„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰«»¿À∆«»≈

השלישי 56) ובדופן גמורות, דפנות שתי כשהיו לומר, רוצה
במשך  טפחים משלשה יותר מזה זה שמרוחקים קנים עשה
כמו  השלישית בדופן היא קולא ז.). (סוכה המחיצה כל
(מגידֿמשנה). ה"ב למעלה טפח במחיצת שהקילו

של 57) אחד כלומר, במקום לחבירו קנה בין פרוץ יהיה א
אמות. מעשר אמות 58)יותר מעשר יותר שהוא שפתח

מה  וראה כזה. רחב פתח לעשות רגילים שלא פתח, אינו
הט"ז. שבת מהל' בפט"ז רבינו שכתב

.‚Èd¯ÈÂ‡L ‰kÒ59dËÚÓe ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ dB·b À»∆¬ƒ»»«≈∆¿ƒ«»ƒ¬»
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯Îa60ËeÚÓ BÈ‡ -61ÌÏha elÙ‡Â ,62. ¿»ƒ¿»≈ƒ«¬ƒƒ¿»

Ô·˙a dËÚÓCÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - BÏh·e ƒ¬»¿∆∆ƒ¿¬≈∆ƒ¿≈»ƒ
ËeÚÓ BÈ‡ ,Ì˙Ò ¯ÙÚa Ï·‡ .BÏh·e ¯ÙÚ ¯ÓBÏ63. «»»ƒ¿¬»¿»»¿»≈ƒ

ÔÈˆe‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰64CB˙Ï ÔÈ„¯BÈ »¿»¿»≈∆¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿
Ô˙nÁÓ ‰a¯Ó Ô˙lˆ ‰˙È‰ Ì‡ - ÌÈ¯OÚ65e·LÁÈ , ∆¿ƒƒ»¿»ƒ»»¿À»≈«»»≈»¿

‰·Ú ‚‚k66.‰¯LÎe ¿»»∆¿≈»

הסכך.59) עד הסוכה חללה=מקרקעית שנתן 60)כלומר,
חללה. נתמעט כך ומתוך וכסתות, כרים הסוכה קרקעית על

משיעורה.61) נמעטת להניחם 62)אינה בדעתו שחשב
נוהגים  לא הרוב שעלֿפי כיון - (מגידֿמשנה) לעולם שם
כל  אצל דעתו בטלה - ביטל שהוא ואף אלה. דברים לבטל

ד.). (סוכה החג 63)אדם ימי כל משם ינטלו שלא אע"פ
(מגידֿמשנה). החג לאחר לפנותו עתיד שהוא כיון -

שלהם.64) העלים עם קטנים אם 65)ענפים כלומר,
מחמת  מהשמש, מרובה הצל יהיה - העליון הסכך את תסלק

אמה 66)ההוצים. מעשרים פחות הוא הסוכה של וחללה
ד.). (סוכה

.„È‰aËˆÈ‡ ‰a67˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k da68 »»ƒ¿«»»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ
dlÎ ÈtŒÏÚ69·Á¯ ¯eÚL ‰aËˆÈ‡a LÈ Ì‡ - «¿≈À»ƒ≈»ƒ¿«»ƒ…«
‰¯Lk ,‰kq‰70˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k ‰aËˆÈ‡ ‰a . «À»¿≈»»»ƒ¿«»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ

„v‰ ÔÓ71Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - ƒ««ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆«¿«
‰¯Lk ,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,˙Bn‡72‰a . «¿»»¿«¿««¿≈»»»

˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - dÚˆÓ‡a ‰aËˆÈ‡Ï ƒ¿«»¿∆¿»»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆
,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿»«¿»»≈«¿««

‰¯Lk73È¯‰Â ,‰aËˆÈ‡a ˙BÚ‚B ˙BvÁn‰ el‡Îe ; ¿≈»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿«»«¬≈
‰a .‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁt Cekq‰ „ÚÂ ‰aËˆÈ‡‰ ÔÓƒ»ƒ¿«»¿««ƒ»≈∆¿ƒ«»»»

„enÚ d·74‰kÒ ¯LÎ‰ Ba LÈÂ ,75ÔÈ‡L ;‰ÏeÒt - »«¿∆∆¿≈À»¿»∆≈
˙B¯kp‰ ˙BvÁÓ el‡76CÎÒ „enÚ‰ ·bŒÏÚ ‡ˆÓÂ , ≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿»««»«¿»

.˙BÙ„ ‡Ïa ¯Lk»≈¿…¿»

מהארץ.67) מוגבה מאבנים, או מעצים ספסל כעין
אמצעית,68) ונקראת לפתח, שמנגד ממש לדופן סמוך

פתח  כולה היא והרביעית דפנות, שלש בת היא סוכה שסתם
שם). סוכה ומזה,69)(רש"י מזה הדפנות בשתי שנוגעת

גובה 70)כזה: אין הסכך ועד האיצטבה מקרקעית שהרי
כשרה  זה, במקום כשרה שהיא שמכיון וי"א אמה. עשרים
הסוכה  מן היוצא פסל כדין והלאה, מהאיצטבה אפילו היא

שם). סוכה (רש"י ה"ג והגיעה 71)למעלה אחד קיר בצד
כזה: האמצעי, הדופן שעד 72)עד ההלכה, היא שכן

מהקיר  חלק הוא כאילו הסכך את אנו רואים אמות ארבע
ראה  עקומה", "דופן היא: וזו מקרקעיתה. ונשתפע שנתעקם

ד. בסוכה הדברים ומקור הי"ד. פ"ה שם.73)להלן סוכה,
הרוחות. בכל עקומה" "דופן שאומרים בזה, והשמיענו

ד:).74) (סוכה טפחים עשרה על 75)גבוה טפחים שבעה
לאו  הא מהדופן, אמות ארבע רחוק והיה טפחים . שבעה

(מגידֿמשנה). באיצטבה כמו כשר - י שאףֿעלֿפ 76)הכי
(ראה  מחיצתא" אסיק "גוד אמרו עשרה, גבוה שבעמוד
על  שהרי כשרה, סוכה כאן יש הרי כן ואם הי"א), למעלה
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Ècˆ ÈL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÈB·Ók ‰ÈeOÚ‰»¬»¿»∆¬≈≈»∆»¿≈ƒ≈
Bc‚kLÂ ,Ï˙k Ba ÔÈ‡ ‰¯„ÒÎ‡‰ ÚˆÓ‡Â ,‰¯„ÒÎ‡‰»«¿«¿»¿∆¿«»«¿«¿»≈…∆¿∆¿∆¿

.ÔÈÓÈˆt Ba ÔÈ‡≈¿ƒƒ

.ÈÈÁÏ BÏ LiL ÈB·Ó ÈabŒÏÚ CkÒ49¯‡· ÈabŒÏÚ B‡ ƒ≈««≈»∆∆∆ƒ««≈¿≈
ÔÈqt dÏ LiL50˙aL d˙B‡Ï ‰¯LÎ ‰kÒ BÊ È¯‰ - ∆∆»«ƒ¬≈À»¿≈»¿»«»

„·Ïa ‚Á‰ CB˙aL51el‡ ÔÈqÙe ‰Ê ÈÁlL CBzÓ ; ∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆∆ƒ∆«ƒ≈
ÔÈÚÏ ˙BvÁÓk Ô˙B‡ ·LÁ - ˙aL ÔÈÚÏ ˙BvÁÓ¿ƒ¿ƒ¿««»«¿…»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«

‰kÒ52. À»

שתי 49) כלומר, - דפנות שתי אלא לו שאין מפולש מבוי
צורת  לו ועשה לדרום, ואחת לצפון אחת בתים, של שורות
סוכה  שלענין שאע"פ מערב, מצד ולחי מזרח מצד הפתח
כדופן  להחשב מזרח שמצד הפתח צורת מועילה לא
(פי"ז  היחיד רשות זו הרי שבת שלענין כיון - שלישית
סוכות. של בשבת כשרה סוכה היא ה"ג) שבת מהל'

כאן 50) כזו בצורה הבאר, סביב עושין שהם קרשים הם
מים  לשאוב שיוכלו רגלים לעולי להתיר בכדי ציור מופיע
ברשות  עומדים והם היחיד רשות שתוכו הבור מן לבהמתם
אחת  ואמה לכאן אחת אמה בני הם אלו וקרשים הרבים,
רשות  הבאר סביבות נעשו הפסים ידי ועל שכנגד, לצד
והוא  הכ"ז) שבת מהל' בפי"ז רבינו שכתב (כמו היחיד

האלו. הפסים על האחרים.51)סיכך לימים ולא
ב.52) ועמוד א ז, סוכה

.‡ÈÔÈÒc˜ ‰Úa¯‡ ıÚ53‚b‰ ˙BiÂÊ Úa¯‡ ÏÚ54 »««¿»»À¿»ƒ««¿«»ƒ«»
,‚b‰ ˙ÙO ÏÚ Cekq‰Â ÏÈ‡B‰ - Ôab ÏÚ CkÒÂ¿ƒ≈««»ƒ¿«ƒ«¿««»

¯Lk55Ô‰ el‡k ˙BBzÁz‰ ˙BvÁn‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ; »≈¿ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ≈
.Cekq‰ ˙ÙO ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏBÚ¿«¿»«¿««ƒ

הגג.54)עמודים.53) ד:55)בשפת בסוכה נחמן כרב
נעץ  אם אלא אינה וחכמים יעקב רבי שפלוגתת שאמר
בשפת  אבל חכמים, פוסלים ובזה הגג, באמצע הקונדיסים
מחיצתא" אסיק "גוד אומרים שאנו כשר, הכל לדברי הגג
גאון  שרירא רב גירסת לפי זה וכל כב). הערה למעלה (ראה
ועיין  ב"תיקו", הדבר נשאר - נוסחתנו לפי אבל שם, בסוכה

ראב"ד.

.·È‰ÈÏ˙Îa LÈÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÁ˙t dÏ LiL ‰kÒÀ»∆∆»¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»∆»
‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰a¯‰ ˙BBlÁ56ıe¯tL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ««¿≈¬≈¿≈»¿««ƒ∆»

¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰È ‡lL „·Ï·e .„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó¿À∆«»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆»∆«»≈
¯OÚ ÏÚ57- ¯OÚ ÏÚ ¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «∆∆¬»ƒ»»»∆«»≈«∆∆

Á˙t ˙¯eˆ dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡58‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ , ««ƒ∆∆»«∆«»ƒ∆…ƒ¿∆
.„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰«»¿À∆«»≈

השלישי 56) ובדופן גמורות, דפנות שתי כשהיו לומר, רוצה
במשך  טפחים משלשה יותר מזה זה שמרוחקים קנים עשה
כמו  השלישית בדופן היא קולא ז.). (סוכה המחיצה כל
(מגידֿמשנה). ה"ב למעלה טפח במחיצת שהקילו

של 57) אחד כלומר, במקום לחבירו קנה בין פרוץ יהיה א
אמות. מעשר אמות 58)יותר מעשר יותר שהוא שפתח

מה  וראה כזה. רחב פתח לעשות רגילים שלא פתח, אינו
הט"ז. שבת מהל' בפט"ז רבינו שכתב

.‚Èd¯ÈÂ‡L ‰kÒ59dËÚÓe ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ dB·b À»∆¬ƒ»»«≈∆¿ƒ«»ƒ¬»
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯Îa60ËeÚÓ BÈ‡ -61ÌÏha elÙ‡Â ,62. ¿»ƒ¿»≈ƒ«¬ƒƒ¿»

Ô·˙a dËÚÓCÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - BÏh·e ƒ¬»¿∆∆ƒ¿¬≈∆ƒ¿≈»ƒ
ËeÚÓ BÈ‡ ,Ì˙Ò ¯ÙÚa Ï·‡ .BÏh·e ¯ÙÚ ¯ÓBÏ63. «»»ƒ¿¬»¿»»¿»≈ƒ

ÔÈˆe‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰64CB˙Ï ÔÈ„¯BÈ »¿»¿»≈∆¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿
Ô˙nÁÓ ‰a¯Ó Ô˙lˆ ‰˙È‰ Ì‡ - ÌÈ¯OÚ65e·LÁÈ , ∆¿ƒƒ»¿»ƒ»»¿À»≈«»»≈»¿

‰·Ú ‚‚k66.‰¯LÎe ¿»»∆¿≈»

הסכך.59) עד הסוכה חללה=מקרקעית שנתן 60)כלומר,
חללה. נתמעט כך ומתוך וכסתות, כרים הסוכה קרקעית על

משיעורה.61) נמעטת להניחם 62)אינה בדעתו שחשב
נוהגים  לא הרוב שעלֿפי כיון - (מגידֿמשנה) לעולם שם
כל  אצל דעתו בטלה - ביטל שהוא ואף אלה. דברים לבטל

ד.). (סוכה החג 63)אדם ימי כל משם ינטלו שלא אע"פ
(מגידֿמשנה). החג לאחר לפנותו עתיד שהוא כיון -

שלהם.64) העלים עם קטנים אם 65)ענפים כלומר,
מחמת  מהשמש, מרובה הצל יהיה - העליון הסכך את תסלק

אמה 66)ההוצים. מעשרים פחות הוא הסוכה של וחללה
ד.). (סוכה

.„È‰aËˆÈ‡ ‰a67˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k da68 »»ƒ¿«»»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ
dlÎ ÈtŒÏÚ69·Á¯ ¯eÚL ‰aËˆÈ‡a LÈ Ì‡ - «¿≈À»ƒ≈»ƒ¿«»ƒ…«
‰¯Lk ,‰kq‰70˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k ‰aËˆÈ‡ ‰a . «À»¿≈»»»ƒ¿«»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ

„v‰ ÔÓ71Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - ƒ««ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆«¿«
‰¯Lk ,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,˙Bn‡72‰a . «¿»»¿«¿««¿≈»»»

˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - dÚˆÓ‡a ‰aËˆÈ‡Ï ƒ¿«»¿∆¿»»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆
,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿»«¿»»≈«¿««

‰¯Lk73È¯‰Â ,‰aËˆÈ‡a ˙BÚ‚B ˙BvÁn‰ el‡Îe ; ¿≈»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿«»«¬≈
‰a .‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁt Cekq‰ „ÚÂ ‰aËˆÈ‡‰ ÔÓƒ»ƒ¿«»¿««ƒ»≈∆¿ƒ«»»»

„enÚ d·74‰kÒ ¯LÎ‰ Ba LÈÂ ,75ÔÈ‡L ;‰ÏeÒt - »«¿∆∆¿≈À»¿»∆≈
˙B¯kp‰ ˙BvÁÓ el‡76CÎÒ „enÚ‰ ·bŒÏÚ ‡ˆÓÂ , ≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿»««»«¿»

.˙BÙ„ ‡Ïa ¯Lk»≈¿…¿»

מהארץ.67) מוגבה מאבנים, או מעצים ספסל כעין
אמצעית,68) ונקראת לפתח, שמנגד ממש לדופן סמוך

פתח  כולה היא והרביעית דפנות, שלש בת היא סוכה שסתם
שם). סוכה ומזה,69)(רש"י מזה הדפנות בשתי שנוגעת

גובה 70)כזה: אין הסכך ועד האיצטבה מקרקעית שהרי
כשרה  זה, במקום כשרה שהיא שמכיון וי"א אמה. עשרים
הסוכה  מן היוצא פסל כדין והלאה, מהאיצטבה אפילו היא

שם). סוכה (רש"י ה"ג והגיעה 71)למעלה אחד קיר בצד
כזה: האמצעי, הדופן שעד 72)עד ההלכה, היא שכן

מהקיר  חלק הוא כאילו הסכך את אנו רואים אמות ארבע
ראה  עקומה", "דופן היא: וזו מקרקעיתה. ונשתפע שנתעקם

ד. בסוכה הדברים ומקור הי"ד. פ"ה שם.73)להלן סוכה,
הרוחות. בכל עקומה" "דופן שאומרים בזה, והשמיענו

ד:).74) (סוכה טפחים עשרה על 75)גבוה טפחים שבעה
לאו  הא מהדופן, אמות ארבע רחוק והיה טפחים . שבעה

(מגידֿמשנה). באיצטבה כמו כשר - י שאףֿעלֿפ 76)הכי
(ראה  מחיצתא" אסיק "גוד אמרו עשרה, גבוה שבעמוד
על  שהרי כשרה, סוכה כאן יש הרי כן ואם הי"א), למעלה
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אףֿעלֿפיֿ – אמה מעשרים גבוהה הסוכה אין העמוד גבי
ממש, מחיצות כאן אין שסוףֿכלֿסוף כשרה, הסוכה אין כן

רבא). לדעת שם, (סוכה לעין הניכרות

.ÂË‰¯OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰77da ˜˜ÁÂ ,78dÓÈÏL‰Ï »¿»¿»≈¬»»¿»«»¿«¿ƒ»
‰LÏL Ï˙kÏÂ ˜˜Á ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - ‰¯OÚÏ«¬»»ƒ≈ƒ¿«¬»¿«…∆¿»
˙BÁt ÏkL ;‰¯Lk ,ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»∆»»

˜e·„k ‡e‰ È¯‰ ,‰LÏMÓ79˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ƒ¿»¬≈¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
˙aL80. «»

בגובה.77) טפחים שיעור 78)מעשרה האדמה בתוך חפר
בעומק. סוכה מגיעים 79)של הכתלים כאילו רואים ואנו

ארבע  עד להכשיר עקומה", "דופן של וההלכה החקק. אל
ולא  וכהלכה, כדין דפנות שישנם במקום אלא אינה אמות,
וכלל  כלל דפנות ואינם מעשרה למטה הם כשהדפנות

ד:). ה"ז.80)(סוכה פי"ד

.ÊËÏk‰ ÔÓ ÔÈ¯Lk ‰kÒ ÈÙc81ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡L , »¿≈À»¿≈ƒƒ«…∆≈»¿ƒƒ
ÌÈiÁŒÈÏÚaÓ elÙ‡Â ,ÌB˜Ó ÏkÓ ‰vÁÓ ‡l‡82. ∆»¿ƒ»ƒ»»«¬ƒƒ«¬≈«ƒ

ÏÎ‡iL È„k ,·BËŒÌBÈa ÔÙc B¯·Á ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚÂ¿∆»»∆¬≈…∆¿¿≈∆…«
,‡e‰Â .dÏ ÔÙc B¯·ÁL ,‰¯LÎ ‰kÒa ÔLÈÈÂ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ«¿À»¿≈»∆¬≈…∆»¿

ÔÙc ‰OÚpL ‰Ê ˙Ú„Ï ‡lL B˙B‡ ‰OÚiL83Ï·‡ ; ∆«¬∆∆…¿««∆∆«¬∆…∆¬»
ÈÓÈ ¯‡La ¯zÓe ,·BËŒÌBÈa ¯eÒ‡ - ˙Ú„Ï e‰OÚ Ì‡ƒ»»¿««»¿À»ƒ¿»¿≈

a ˙ÈÚÈ·¯ ÔÙc ÌÈÏÎa ‰OBÚ ÔÎÂ .‚Á‰Ï·‡ ;·BËŒÌBÈ ∆»¿≈∆¿≈ƒ…∆¿ƒƒ¿¬»
,·BËŒÌBÈa ÌÈÏÎa d˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï ,˙ÈLÈÏL ÔÙc…∆¿ƒƒ…«¬∆»¿≈ƒ¿
È‡¯Ú Ï‰‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,‰kq‰ ¯ÈLÎÓ ‡e‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿ƒ«À»¿≈ƒ…∆¬«

·BËŒÌBÈa84. ¿

לסכך)81) הפסולים (=כל "וכולן א: יב, סוכה משנה,
בכלל  ואינם סוכה, נקראים לא שהדפנות לדפנות". כשרים
באספך  לך תעשה הסוכות חג יב.): (סוכה שאמרו מה
יותר  ולא ויקב גורן פסולת אלא לך אין - ומיקבך מגרנך

ה"א). פ"ה להלן כג.).82)(ראה (סוכה יהודה כרבי
שבשביל 83) שם שהועמד אותו ידע שלא לומר, רוצה

ומחיצה  קביעות, דרך זו הרי ידע, שאם שם. הועמד מחיצה
רבינו  בדברי וראה (לבוש). ביו"ט לעשותה אסור קבועה
אלא  אינו זה שכל אומרים ויש הכ"ג. שבת מהל' בפט"ז
רביעי, בדופן אבל הסוכה, מעיקר שהוא השלישי בדופן
(הראב"ד). לדעתו אפילו מותר בלעדו, כשרה שהסוכה

א.84) מד, עירובין

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
דבר 1) זה ומאי שיהיה, שראוי ממה הסכך דיני בו נתבארו

דינו. מה פסול ומקצתו כשר הסכך מקצת ואם פסולים, הם
וכיוצא  סוכה, בתוך וסוכה כן, גם לשמה עשיה צריך ואם

אלו. בדברים

.‡CÎq‰2ÔÈ‡ .¯·c ÏkÓ ¯LÎ BÈ‡ ‰kÒ ÏL «¿»∆À»≈»≈ƒ»»»≈
ı¯‡‰ ÔÓ BÏecbL ¯·„a ‡l‡ ÔÈÎkÒÓ3ÔÓ ¯˜ÚpL , ¿«¿ƒ∆»¿»»∆ƒƒ»»∆∆∆¡«ƒ

ı¯‡‰4‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,5Ú¯ BÁÈ¯ ÔÈ‡Â ,6BÈ‡Â , »»∆¿≈¿«≈À¿»¿≈≈«¿≈
„ÈÓz Ï·B BÈ‡Â ¯LB7. ≈¿≈≈»ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

xacA `N` oikMqn oi` .xaC lMn xWM Fpi` ,dMq lW KkQd"©§¨¤ª¨¥¨¥¦¨¨¨¥§©§¦¤¨§¨¨
."'Ek ux`d on eilECBW¤¦¨¦¨¨¤

שכתב  בהקדמתו כמובא הרמב"ם של דיוקו גודל ידוע
מקדים  מדוע להבין וצריך קצרה", ודרך ברורה "בלשון
היה  יכול הרי דבר" מכל כשר אינו סוכה של "הסכך

כו'". בדבר אלא מסככין "אין מיד להתחיל
קצרה", "בלשון לכתוב שדרכו שאף בפשטות, הביאור וי"ל
אף  מילים כמה להוסיף מכריח הכללי הניסוח לפעמים
ובענינינו, עצמה. בהלכה חידוש שום בזה מתווסף שלא
הכל  מן כשרים הסוכה "דפני כתב הקודם הפרק בסיום
מבעלי  ואפילו מקום מכל מחיצה אלא צריכים אנו שאין
אותו  שיעשה והוא ביו"ט דופן חברו את אדם ועושה חיים,

כו'". דופן שנעשה זה לדעת שלא
הכל" מן כשרים הסוכה "דפני שכתב למה ובהמשך
דבר" מכל כשר אינו הסוכה של ש"הסכך לכתוב מתאים
שיש  הסוכה דפני של מדינם שונה הסכך של שדינו כלומר

כו'". אלא מסככים "אין מיוחדים ותנאים הגבלות בו
.`l oniq mipnf xtq zekln oii

הסוכה.2) שעל שנאמר 3)הכיסוי הארץ, מן שצומח
מגרנך  באספך וכו' לך תעשה הסוכות "חג יג): טז, (דברים
לסכך  שצריך יב.), (סוכה חכמים למדו ומכאן ומיקבך",

ויקב. גורן כמו הארץ, מן שגידולו ויקב 4)בדבר כגורן
הארץ. מן תלושים מגרנך 5)שהם "באספך שנאמר ממה

ויקב  גורן בפסולת שהמדובר (שם), חכמים למדו ומיקבך"
היקב. ומן הגורן מן אותה ומוציאים אותה שאוספים
(ראה  טומאה מקבלת אינה אדם, אוכל שאינה זו, ופסולת

ה"א). אוכלין טומאת מהל' אסור 6)בפ"א רע ריחו אבל
כדלהלן. הסוכה, מן יצא שמא א.7)מדרבנן, יג, סוכה

.·ÂÈÏecb ÔÈ‡L ¯·„a CkÒ¯aÁÓ· B‡ ,ı¯‡‰ ÔÓ ƒ≈¿»»∆≈ƒ»ƒ»»∆ƒ¿À»
Ì‡ Ï·‡ .‰ÏeÒt - ‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·„· B‡ ,ı¯‡Ï»»∆¿»»∆¿«≈À¿»¿»¬»ƒ
Ú¯ BÁÈ¯L ¯·„· B‡ ,¯LBÂ Ï·Bp‰ ¯·„a CkÒÂ ¯·Ú»«¿ƒ≈¿»»«≈¿≈¿»»∆≈«
È„k ‡l‡ ,el‡a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,e¯Ó‡ ‡lL ;‰¯Lk -¿≈»∆…»¿≈¿«¿ƒ»≈∆»¿≈

‡ˆÈÂ ‰kq‰ ÁÈpÈ ‡lL8eÈ‰È ‡lL ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ . ∆…«ƒ««À»¿≈≈¿»ƒ¿ƒ»≈∆…ƒ¿
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ CB˙Ï ÔÈ„¯BÈ CÎÒ ÏL ÔÈÏÚÂ ÔÈˆe‰9, ƒ¿»ƒ∆¿»¿ƒ¿¬»»¿»ƒ
˙BÎzÓ ÈÈÓa dÎkÒ .B˙·ÈLÈa BÏ ¯ˆÈ ‡lL È„k10, ¿≈∆…≈«ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ≈«»

˙B¯BÚÂ ˙BÓˆÚ· B‡11ÈÏecb ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - «¬»¿¿»ƒ¿≈∆≈»ƒ≈
‰Ï„‰ .Ú˜¯˜12ÌÈÙb ‰ÈÏÚ13„Ú ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿«ƒ¿»»∆»¿»ƒ¿«≈»∆«

e¯˜Ú ‡Ï È¯‰L ,‰ÏeÒt - ‰kÒ eOÚpL14dÎkÒ . ∆«¬À»¿»∆¬≈…∆¡»ƒ¿»
ÈÏÎa15˙BÏˆÁÓ·e ıÚ16‡ˆBiÎÂ ‰·ÈÎLÏ ˙BÈeOÚ‰ ƒ¿≈≈¿«¿»»¬ƒ¿ƒ»¿«≈

Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - Ô‰·»∆¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈ƒ
Ô‰È˙BÈÏ·e ÌÈÏÎŒÈ¯·La dÎkÒ17ÏÈ‡B‰ ;‰ÏeÒt , ƒ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ

ÔÈ„ÚL ÌÈ¯·La CkÒÈ ‡nL - ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó eÈ‰Â¿»¿«¿ƒÀ¿»∆»¿«≈ƒ¿»ƒ∆¬«ƒ
e¯‰Ë ‡Ï18. …»¬

כה.8) הערה להלן וראה שם. דר 9)סוכה, אדם שאין
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(סוכה  ראשו על נסרחים והעלים שההוצים סרוחה, בדירה
אלא  כאן שאין רבינו מדברי ונראה דרבא). אליבא ד.
רוקח' ('מעשה בדיעבד פסולה אינה אבל לכתחילה, זהירות

הרמב"ם). על גליון בשם מתכות 10)בהקדמה במטילי
ואף  טומאה. מקבלים ואינם כלי, שום מהם נעשו שטרם
מהארץ. צומח שיהיה שצריך פסולה, - מהארץ שיסודם

טומאה.11) מקבלים ואינם נעבדו הגביהה 12)שלא
יא.). סוכה (משנה, הסוכה על לסכך שכן 13)ועשאה

מתפשטים. שענפיהן גפנים של פסול 14)דרכן ומחובר
א.15)לסכך. טו, (משנה,16)סוכה וגמי וקש קנים של

יט:). טו:).17)סוכה (שם ונקרעו שלא 18)שבלו
מהם. הטומאה תבטל שהשבירה עד כך, כל נשברו

.‚ÔÈÏÎ‡a dÎkÒ19ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ƒ¿»»√»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ
ÌÈ‡˙ ÈÎBÒ .‰‡ÓË20ÌÈ·Ú ÈÏÈk¯t ;ÌÈ‡z Ô‰·e21 À¿»≈¿≈ƒ»∆¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

˙B„aÎÓ ;ÌÈ·Ú Ô‰·e22‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ¯Óz Ô‰·e »∆¬»ƒ«¿»»∆¿»ƒ¿≈…«≈
˙ÏÒt Ì‡ ÔÈ‡B¯ :Ô‰·23ÔÈÎkÒÓ - ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‰a¯Ó »∆ƒƒ¿…∆¿À»«»√»ƒ¿«¿ƒ

Ô‰a24˙B˜¯Èa CkÒ .Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;25, »∆¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆ƒ≈ƒ»
Ó Ô‰a ¯‡MÈ ‡ÏÂ eÏBaÈ eL·ÈÈ Ì‡LÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ln ∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ»≈»∆«»««ƒ

‡e‰ el‡k ·LÁ ÔÓB˜Ó È¯‰ - ÌÈÁÏ ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«ƒ¬≈¿»∆¿»¿ƒ
¯ÈÂ‡26ÌÈ‡ el‡Îe27. ¬ƒ¿ƒ≈»

טומאה 19) מקבל אינו בהמה מאכל שאילו אדם. מאכל
שם). אוכלין טומאת תאנים.20)(הל' זמורות 21)ענפי

הדקל.22)הגפנים. ואינה 23)ענפי אוכל שאינה
לסכך. וכשרה טומאה את 24)מקבלת מבטלת שהפסולת

יג:). (סוכה כשר הסכך כל וכאילו שאינם 25)האוכל,
אדם. למאכל מיוחדים שאינם כגון טומאה, מקבלים

ה"כ)26) (להלן כאויר טפחים שלשה ברוחב פוסלים והם
שם. סוכה, ותהיה 27)– שיפלו כזה באופן המדובר

צילתה  תשאר אם אבל מצילתה, מרובה חמתה הסוכה
לכתחילה  אסורה אלא בדיעבד פסולה אינה מחמתה, מרובה
(כסףֿ ה"ב לעיל רבינו שכתב כמו ויצא, יניחנה שמא

משנה).

.„ıÚ‰ ÈzLÙa dÎkÒ28B‡ ˜„ ‡lL ,Ô˙29‡ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿≈»≈∆…»»¿…
Ôˆt30Ô˙B‡ ıtÂ ˜c Ì‡Â .‡e‰ ıÚ ÔÈ„ÚL ,‰¯Lk - ƒ¿»¿≈»∆¬«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ≈»

Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ -31el‡Îe ,B˙¯eˆ ˙ÈpzLpL ÈtÓ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈»¿ƒ
·ÈÒ ÏL ÌÈÏ·Áa ÔÈÎkÒÓ .Ú˜¯˜ ÈÏecbÓ ÔÈ‡32ÏLÂ ≈»ƒƒ≈«¿«¿«¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿∆

ÛÏÁ33ÔÈ‡Â „ÓBÚ Ô˙¯eˆ È¯‰L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈∆¿«≈»∆∆¬≈»»≈¿≈
ÌÈÏk ÌÈÏ·Á‰34. «¬»ƒ≈ƒ

בפשתי 28) "ותטמנם ו: ב, ביהושע שנאמר מה עלֿפי
במכתשת.29)העץ". כתתם סרקם 30)שלא  שלא

טומאה 31)במסרק. מקבל שאינו אףֿעלֿפי ב. יב, סוכה
באניצי). ד"ה ב'תוספות' (עיי"ש טוייתו הצומח 32)לפני

לעץ. עשב.33)מסביב טומאה 34)מין מקבלים ואינם
במגידֿמשנה). הובא ('ירושלמי',

.‰ÌÈ¯ÎÊa :ÌÈvÁa dÎkÒ35˙B·˜a ;‰¯Lk -36- ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿≈
,ÏÊ¯·a ˙‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÏeÒt¿»««ƒ∆»¿ƒ¿«…¿«¿∆

Ïea˜ŒÈÏk ÏÎk ‰‡ÓË Ïa˜Óe ,‡e‰ Ïea˜ ˙Èa37. ≈ƒ¿«≈À¿»¿»¿ƒƒ

בתוך 35) אותם ונותנים שמחודדים שם על זכרים נקראים

יב:). שם (רש"י עץ כלי פשוטי והם חקוקים 36)הברזל
שם). (רש"י הברזל נותנים חקק ובאותו בראשם,

שמחזיקים 37) אלא לעולם, שם להשאר עשוי שאינו [כיון
זה  והרי האויבים, כלפי הברזל את בכח וזורקים בעץ
שמקבלת  צורפים של סדן בה ששמים עץ של כבקעה
ועיין  ה"ג, כלים מהל' בפ"ב רבינו שכתב כמו טומאה,

תרכט]. סי' או"ח תשובה' 'שערי

.Â- ‰pË˜ :ÛÏÁ B‡ ÈÓb ˙ÏˆÁÓ B‡ ÌÈ˜ ˙ÏˆÁÓ«¿∆∆»ƒ«¿∆∆∆ƒ≈∆¿«»
‰·ÈÎLÏ dÓ˙Ò38Œ‡l‡ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; ¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»

CekÒÏ d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡39,CekÒÏ dÓ˙Ò - ‰ÏB„b ; ƒ≈»»»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;da ÔÈÎkÒÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«¿ƒ»∆»ƒ≈»»»

‰·ÈÎLÏ40¯È˜ dÏ LÈ Ì‡Â .41ÔÈ‡ ,‰ÏB„‚ elÙ‡ - ƒ¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¬ƒ¿»≈
da ÔÈÎkÒÓ42Ïh elÙ‡Â ;Ïea˜ŒÈÏÎk ‡È‰ È¯‰L , ¿«¿ƒ»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ«

ŒÈ¯·Lk ‡È‰L ÈtÓ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,dlL ¯Èw‰«ƒ∆»≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÏÎ43. ≈ƒ

היא 38) עליה שוכב הזב שאם וכתנאֿקמא, ב. יט, סוכה
טומאה. לשכיבה 39)מקבלת מיוחדת שאינה שכיון

מקבלת  אינה - מלאכתנו ונעשה עמוד לזב: לו ואומרים
נט.). (שבת שם 40)טומאה (סוכה, מועלת ומחשבתו

מסביב.41)במשנה). גבוהה ב.42)שפה כ, שם
שם).43) בסוכה (רי"ף ה"ב למעלה

.ÊÌÈ¯Ò44ÔÈÎkÒÓ ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÔaÁ¯a ÔÈ‡L ¿»ƒ∆≈¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈtLÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a45ÔaÁ¯a LÈ Ì‡Â . »∆««ƒ∆≈¿Àƒ¿ƒ≈¿»¿»
Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡46ÌÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¿»»≈¿«¿ƒ»∆¿««ƒ∆≈»

‡È‰L ‰n„ÈÂ ‰¯˜z‰ ˙Áz ·LÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÔÈtLÓ¿Àƒ¿≈»∆»≈≈«««ƒ¿»ƒ«∆∆ƒ
‰kÒÎ47‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL „Á‡ ¯Ò ‰ÈÏÚ Ô˙ . ¿À»»«»∆»∆∆∆»∆≈¿»¿«¿»»

‰¯Lk - ÌÈÁÙË48ÂÈzÁz ÔÈLÈ ÔÈ‡Â ,49ÔLi‰Â . ¿»ƒ¿≈»¿≈¿≈ƒ«¿»¿«»≈
ÔaÁ¯a LiL ÔÈ¯Ò eÈ‰ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÂÈzÁz«¿»…»»¿≈»»¿»ƒ∆≈¿»¿»
ÔÈ‡L Ô‰Ècˆa ÔÎÙ‰Â ,‰Úa¯‡ ÔÈ·Úa ÔÈ‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿≈¿»¿»«¿»»«¬»»¿ƒ≈∆∆≈
¯Òp‰ È¯‰L ;‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - Ô‰a CkÒÂ ‰Úa¯‡ Ô‰a»∆«¿»»¿ƒ≈»∆¬≈¿»∆¬≈«∆∆

BÈ·Úa CkqL ÔÈa BaÁ¯a CkqL ÔÈa ,ÏeÒt50. »≈∆ƒ≈¿»¿≈∆ƒ≈¿»¿

לכלים.45)קרשים.44) דומים סוכה 46)שהם משנה,
א. במצות 47)יד, חובתו ידי שיצא ויחשוב בביתו שישב

פסול  ודאי וביתו בנסרים, מקורה ביתו גם שהרי סוכה,
השנה  ימות כל של ביתו ולא תורה אמרה "סוכה" - לסוכה

ה"ח. להלן וראה שם). סוכה וכשנתן 48)(רש"י הסוכה.
דפנות, שלש הכשר לסכך שנשארו באופן הצד, מן הנסר את

(מגידֿמשנה). פסול באמצע פסול 49)אבל סכך שהוא
שם). יד:).50)(סוכה, (שם מתכת של כשפוד ודינו

.Á‰·ÈÊÚÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰¯˜z51ËÈh‰ ‡È‰L , ƒ¿»∆≈»∆»«¬ƒ»∆ƒ«ƒ
BÊ È¯‰ - „·Ïa ÔÈÚe˜z ÔÈ¯Ò ‡l‡ ,ÌÈ·‡‰Â¿»¬»ƒ∆»¿»ƒ¿ƒƒ¿»¬≈
.˙Èa ÌLÏ ‡l‡ ,‰kÒ ÌLÏ eOÚ ‡Ï È¯‰L ;‰ÏeÒt¿»∆¬≈…«¬¿≈À»∆»¿≈»ƒ

ÌÈ¯ÓÒn‰ „È‰Â ÌÈ¯Òp‰ ˜t˜t Ì‡ CÎÈÙÏ52ÌLÏ ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ««¿¿ƒ¿≈
¯Ò ÏÎa ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰kÒÀ»¬≈¿≈»ƒ¿«∆…ƒ¿∆¿»∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ¯ÒÂ53ÌÈ˙ÈaÓ „Á‡ ÏË Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆«¿»»¿»ƒ¿≈ƒ»«∆»ƒ≈¿«ƒ
BÊ È¯‰ - ‰kÒ ÌLÏ ¯Lk CÎÒ BÓB˜Óa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ¿¿»»≈¿≈À»¬≈
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(סוכה  ראשו על נסרחים והעלים שההוצים סרוחה, בדירה
אלא  כאן שאין רבינו מדברי ונראה דרבא). אליבא ד.
רוקח' ('מעשה בדיעבד פסולה אינה אבל לכתחילה, זהירות

הרמב"ם). על גליון בשם מתכות 10)בהקדמה במטילי
ואף  טומאה. מקבלים ואינם כלי, שום מהם נעשו שטרם
מהארץ. צומח שיהיה שצריך פסולה, - מהארץ שיסודם

טומאה.11) מקבלים ואינם נעבדו הגביהה 12)שלא
יא.). סוכה (משנה, הסוכה על לסכך שכן 13)ועשאה

מתפשטים. שענפיהן גפנים של פסול 14)דרכן ומחובר
א.15)לסכך. טו, (משנה,16)סוכה וגמי וקש קנים של

יט:). טו:).17)סוכה (שם ונקרעו שלא 18)שבלו
מהם. הטומאה תבטל שהשבירה עד כך, כל נשברו

.‚ÔÈÏÎ‡a dÎkÒ19ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ƒ¿»»√»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ
ÌÈ‡˙ ÈÎBÒ .‰‡ÓË20ÌÈ·Ú ÈÏÈk¯t ;ÌÈ‡z Ô‰·e21 À¿»≈¿≈ƒ»∆¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

˙B„aÎÓ ;ÌÈ·Ú Ô‰·e22‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ¯Óz Ô‰·e »∆¬»ƒ«¿»»∆¿»ƒ¿≈…«≈
˙ÏÒt Ì‡ ÔÈ‡B¯ :Ô‰·23ÔÈÎkÒÓ - ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‰a¯Ó »∆ƒƒ¿…∆¿À»«»√»ƒ¿«¿ƒ

Ô‰a24˙B˜¯Èa CkÒ .Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;25, »∆¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆ƒ≈ƒ»
Ó Ô‰a ¯‡MÈ ‡ÏÂ eÏBaÈ eL·ÈÈ Ì‡LÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ln ∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ»≈»∆«»««ƒ

‡e‰ el‡k ·LÁ ÔÓB˜Ó È¯‰ - ÌÈÁÏ ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«ƒ¬≈¿»∆¿»¿ƒ
¯ÈÂ‡26ÌÈ‡ el‡Îe27. ¬ƒ¿ƒ≈»

טומאה 19) מקבל אינו בהמה מאכל שאילו אדם. מאכל
שם). אוכלין טומאת תאנים.20)(הל' זמורות 21)ענפי

הדקל.22)הגפנים. ואינה 23)ענפי אוכל שאינה
לסכך. וכשרה טומאה את 24)מקבלת מבטלת שהפסולת

יג:). (סוכה כשר הסכך כל וכאילו שאינם 25)האוכל,
אדם. למאכל מיוחדים שאינם כגון טומאה, מקבלים

ה"כ)26) (להלן כאויר טפחים שלשה ברוחב פוסלים והם
שם. סוכה, ותהיה 27)– שיפלו כזה באופן המדובר

צילתה  תשאר אם אבל מצילתה, מרובה חמתה הסוכה
לכתחילה  אסורה אלא בדיעבד פסולה אינה מחמתה, מרובה
(כסףֿ ה"ב לעיל רבינו שכתב כמו ויצא, יניחנה שמא

משנה).

.„ıÚ‰ ÈzLÙa dÎkÒ28B‡ ˜„ ‡lL ,Ô˙29‡ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿≈»≈∆…»»¿…
Ôˆt30Ô˙B‡ ıtÂ ˜c Ì‡Â .‡e‰ ıÚ ÔÈ„ÚL ,‰¯Lk - ƒ¿»¿≈»∆¬«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ≈»

Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ -31el‡Îe ,B˙¯eˆ ˙ÈpzLpL ÈtÓ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈»¿ƒ
·ÈÒ ÏL ÌÈÏ·Áa ÔÈÎkÒÓ .Ú˜¯˜ ÈÏecbÓ ÔÈ‡32ÏLÂ ≈»ƒƒ≈«¿«¿«¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿∆

ÛÏÁ33ÔÈ‡Â „ÓBÚ Ô˙¯eˆ È¯‰L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈∆¿«≈»∆∆¬≈»»≈¿≈
ÌÈÏk ÌÈÏ·Á‰34. «¬»ƒ≈ƒ

בפשתי 28) "ותטמנם ו: ב, ביהושע שנאמר מה עלֿפי
במכתשת.29)העץ". כתתם סרקם 30)שלא  שלא

טומאה 31)במסרק. מקבל שאינו אףֿעלֿפי ב. יב, סוכה
באניצי). ד"ה ב'תוספות' (עיי"ש טוייתו הצומח 32)לפני

לעץ. עשב.33)מסביב טומאה 34)מין מקבלים ואינם
במגידֿמשנה). הובא ('ירושלמי',

.‰ÌÈ¯ÎÊa :ÌÈvÁa dÎkÒ35˙B·˜a ;‰¯Lk -36- ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿≈
,ÏÊ¯·a ˙‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÏeÒt¿»««ƒ∆»¿ƒ¿«…¿«¿∆

Ïea˜ŒÈÏk ÏÎk ‰‡ÓË Ïa˜Óe ,‡e‰ Ïea˜ ˙Èa37. ≈ƒ¿«≈À¿»¿»¿ƒƒ

בתוך 35) אותם ונותנים שמחודדים שם על זכרים נקראים

יב:). שם (רש"י עץ כלי פשוטי והם חקוקים 36)הברזל
שם). (רש"י הברזל נותנים חקק ובאותו בראשם,

שמחזיקים 37) אלא לעולם, שם להשאר עשוי שאינו [כיון
זה  והרי האויבים, כלפי הברזל את בכח וזורקים בעץ
שמקבלת  צורפים של סדן בה ששמים עץ של כבקעה
ועיין  ה"ג, כלים מהל' בפ"ב רבינו שכתב כמו טומאה,

תרכט]. סי' או"ח תשובה' 'שערי

.Â- ‰pË˜ :ÛÏÁ B‡ ÈÓb ˙ÏˆÁÓ B‡ ÌÈ˜ ˙ÏˆÁÓ«¿∆∆»ƒ«¿∆∆∆ƒ≈∆¿«»
‰·ÈÎLÏ dÓ˙Ò38Œ‡l‡ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; ¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»

CekÒÏ d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡39,CekÒÏ dÓ˙Ò - ‰ÏB„b ; ƒ≈»»»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;da ÔÈÎkÒÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«¿ƒ»∆»ƒ≈»»»

‰·ÈÎLÏ40¯È˜ dÏ LÈ Ì‡Â .41ÔÈ‡ ,‰ÏB„‚ elÙ‡ - ƒ¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¬ƒ¿»≈
da ÔÈÎkÒÓ42Ïh elÙ‡Â ;Ïea˜ŒÈÏÎk ‡È‰ È¯‰L , ¿«¿ƒ»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ«

ŒÈ¯·Lk ‡È‰L ÈtÓ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,dlL ¯Èw‰«ƒ∆»≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÏÎ43. ≈ƒ

היא 38) עליה שוכב הזב שאם וכתנאֿקמא, ב. יט, סוכה
טומאה. לשכיבה 39)מקבלת מיוחדת שאינה שכיון

מקבלת  אינה - מלאכתנו ונעשה עמוד לזב: לו ואומרים
נט.). (שבת שם 40)טומאה (סוכה, מועלת ומחשבתו

מסביב.41)במשנה). גבוהה ב.42)שפה כ, שם
שם).43) בסוכה (רי"ף ה"ב למעלה

.ÊÌÈ¯Ò44ÔÈÎkÒÓ ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÔaÁ¯a ÔÈ‡L ¿»ƒ∆≈¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈtLÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a45ÔaÁ¯a LÈ Ì‡Â . »∆««ƒ∆≈¿Àƒ¿ƒ≈¿»¿»
Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡46ÌÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¿»»≈¿«¿ƒ»∆¿««ƒ∆≈»

‡È‰L ‰n„ÈÂ ‰¯˜z‰ ˙Áz ·LÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÔÈtLÓ¿Àƒ¿≈»∆»≈≈«««ƒ¿»ƒ«∆∆ƒ
‰kÒÎ47‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL „Á‡ ¯Ò ‰ÈÏÚ Ô˙ . ¿À»»«»∆»∆∆∆»∆≈¿»¿«¿»»

‰¯Lk - ÌÈÁÙË48ÂÈzÁz ÔÈLÈ ÔÈ‡Â ,49ÔLi‰Â . ¿»ƒ¿≈»¿≈¿≈ƒ«¿»¿«»≈
ÔaÁ¯a LiL ÔÈ¯Ò eÈ‰ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÂÈzÁz«¿»…»»¿≈»»¿»ƒ∆≈¿»¿»
ÔÈ‡L Ô‰Ècˆa ÔÎÙ‰Â ,‰Úa¯‡ ÔÈ·Úa ÔÈ‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿≈¿»¿»«¿»»«¬»»¿ƒ≈∆∆≈
¯Òp‰ È¯‰L ;‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - Ô‰a CkÒÂ ‰Úa¯‡ Ô‰a»∆«¿»»¿ƒ≈»∆¬≈¿»∆¬≈«∆∆

BÈ·Úa CkqL ÔÈa BaÁ¯a CkqL ÔÈa ,ÏeÒt50. »≈∆ƒ≈¿»¿≈∆ƒ≈¿»¿

לכלים.45)קרשים.44) דומים סוכה 46)שהם משנה,
א. במצות 47)יד, חובתו ידי שיצא ויחשוב בביתו שישב

פסול  ודאי וביתו בנסרים, מקורה ביתו גם שהרי סוכה,
השנה  ימות כל של ביתו ולא תורה אמרה "סוכה" - לסוכה

ה"ח. להלן וראה שם). סוכה וכשנתן 48)(רש"י הסוכה.
דפנות, שלש הכשר לסכך שנשארו באופן הצד, מן הנסר את

(מגידֿמשנה). פסול באמצע פסול 49)אבל סכך שהוא
שם). יד:).50)(סוכה, (שם מתכת של כשפוד ודינו

.Á‰·ÈÊÚÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰¯˜z51ËÈh‰ ‡È‰L , ƒ¿»∆≈»∆»«¬ƒ»∆ƒ«ƒ
BÊ È¯‰ - „·Ïa ÔÈÚe˜z ÔÈ¯Ò ‡l‡ ,ÌÈ·‡‰Â¿»¬»ƒ∆»¿»ƒ¿ƒƒ¿»¬≈
.˙Èa ÌLÏ ‡l‡ ,‰kÒ ÌLÏ eOÚ ‡Ï È¯‰L ;‰ÏeÒt¿»∆¬≈…«¬¿≈À»∆»¿≈»ƒ

ÌÈ¯ÓÒn‰ „È‰Â ÌÈ¯Òp‰ ˜t˜t Ì‡ CÎÈÙÏ52ÌLÏ ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ««¿¿ƒ¿≈
¯Ò ÏÎa ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰kÒÀ»¬≈¿≈»ƒ¿«∆…ƒ¿∆¿»∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ¯ÒÂ53ÌÈ˙ÈaÓ „Á‡ ÏË Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆«¿»»¿»ƒ¿≈ƒ»«∆»ƒ≈¿«ƒ
BÊ È¯‰ - ‰kÒ ÌLÏ ¯Lk CÎÒ BÓB˜Óa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ¿¿»»≈¿≈À»¬≈
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ג,51) (נחמיה החומה" עד ירושלים "ויעזבו הפסוק מלשון
טו.)52)ח). (לסוכה המשנה בפירוש רבינו כתב כן

המסמרים  ומן ממקומם אותם שיעקור פירוש "ומפקפק,
הזזת  גם דברים: שני כאן צריכים ולפי"ז בהם". התקועים
מפירש"י  נראה וכן המסמרים. להוציא וגם ממקומם הנסרים
כט) (סי' הרא"ש אבל ומנענע". סותר "מפקפק, שכתב: שם
המסמרים". את "שמסיר כתבו: תרלא) סי' (או"ח וה'טור'

א). (או"ק שם נתנאל' ו'קרבן שם, ב"ח כמו 53)ועיין
זה. על תמה כט בסי' והרא"ש בה"ז. למעלה שנכתב

רבינו 54) לשון [ומסתימת הלל. לבית א טו, סוכה משנה,
- ואעפ"כ הפסול, הסכך כמידת הכשר הסכך שמידת נראה

צה]. והערה הט"ז להלן וראה כשרה,

.ËÌB˜Ó ÏkÓ d˙ÎÏ‰k ˙ÈOÚpL ‰kÒ55‰¯Lk -56, À»∆«¬≈¿ƒ¿»»ƒ»»¿≈»
‰È‰zL ,‡e‰Â .‰ÂˆÓ ÌLÏ ˙ÈOÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…«¬≈¿≈ƒ¿»¿∆ƒ¿∆

ÏˆÏ ‰ÈeOÚ57Ì"ekÚ ˙kÒ ÔB‚k ;58‰Ó‰a ˙kÒÂ59 ¬»¿≈¿À««¿À«¿≈»
Ô‰· ‡ˆBik ÏÎÂ60‰ÈÏ‡Ó ˙ÈOÚpL ‰kÒ Ï·‡ .61- ¿…«≈»∆¬»À»∆«¬≈≈≈∆»

LÈ„‚a ËËBÁ‰ ÔÎÂ .ÏˆÏ ˙ÈOÚ ‡lL ÈÙÏ ,‰ÏeÒt62 ¿»¿ƒ∆…«¬≈¿≈¿≈«≈¿»ƒ
‰kÒ e‰OÚÂ63‰Ê LÈ„b ¯nÚ ‡Ï È¯‰L ,‰kÒ dÈ‡ - ¿»»À»≈»À»∆¬≈…ƒ≈»ƒ∆

ÁÙË ÏÏÁ ‰lÁ˙a ‰OÚ Ì‡ CÎÈÙÏ .ÏˆÏ64CLÓa ¿≈¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ»¬«∆«¿∆∆
dÓÈÏL‰Â ÔÎ È¯Á‡ da ËËÁÂ ,‰kÒ ÌLÏ ‰Ú·Lƒ¿»¿≈À»¿»«»«¬≈≈¿ƒ¿ƒ»
.ÏˆÏ dlL CÎÒ ‰OÚ È¯‰L ,‰¯Lk - ‰¯OÚÏ«¬»»¿≈»∆¬≈«¬»¿»∆»¿≈

שהוא.55) צורך ב.56)לאיזה ח, להתגונן 57)סוכה
ורש"י). שם (סוכה סוכה נקראת כך שם ועל בצילה,

הקיץ.58) לימי גוים בשביל 59)שעשאוה שעשאוה
סוכה),60)בהמות. ממצות (שפטורות נשים סוכת כמו

(שם). לצל כשנעשו שם) (סוכה שומרים וסוכת רועים סוכת
ונשארו 61) הגדיש, מן התחתונים העמודים שנפלו

מאליה. הסוכה ונעשתה העמרים 62)העליונים, הוציא
מאליה. הסוכה ונעשתה העליונים, ונשארו התחתונים
- החלל וביצירת העמרים בהוצאת מעשה שעשה ואע"פ

לצל. סככה עשה שלא לפי סוכה, סוכה 63)אינה משנה,
א. מקום,64)טו, בכל "אהל" נקרא טפח שחלל

בשם  הסכך נקרא - צל לשם זה על העמרים וכשהגדיש
טז.). (סוכה טפח חלל תחתיו שיש כיון סכך,

.ÈÔÈ„¯Ê ÈÏÈ·ÁÂ ÌÈˆÚ ÈÏÈ·ÁÂ L˜ ÈÏÈ·Á65ÔÈ‡ , ¬ƒ≈««¬ƒ≈≈ƒ«¬ƒ≈¿»ƒ≈
ÏÚ ˙BÏÈ·Á Ô˙B‡ ‰OÚÈ ‡nL ‰¯Êb - Ô‰a ÔÈÎkÒÓ¿«¿ƒ»∆¿≈»∆»«¬∆»¬ƒ«

ÔLaÈÏ È„k Bbb66,‰kÒ ÌLÏ Ô‰ÈzÁz ·LÈÂ CÏnÈÂ , «¿≈¿«¿»¿ƒ»≈¿≈≈«¿≈∆¿≈À»
‰kÒk ˙‡ˆÓÂ ,ÏˆÏ ‰Ê CÎÒ ‰OÚ ‡Ï ‰lÁzÓ ‡e‰Â¿ƒ¿ƒ»…»»¿»∆¿≈¿ƒ¿≈¿À»

Ì¯Èz‰ Ì‡Â .‰ÈÏ‡Ó ˙ÈOÚpL67˙B¯Lk -68ÔÈ‡Â . ∆«¬≈≈≈∆»¿ƒƒƒ»¿≈¿≈
ÌÈc· ‰MÓÁÂŒÌÈ¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈ·Á69. ¬ƒ»¿»≈∆¿ƒ«¬ƒ»«ƒ

סכך.66)קנים.65) לשם הקשר.67)ולא את התיר
א.68) יב, סוכה במשנה זה הי'69)כל וכן 'ירושלמי'.

ראב"ד. ועיין לאגוד. דרכם

.‡È·ÁÔÈÓÏ Ô˙B‡ e„‚‡L ˙BpË˜ ˙BÏÈ70ÔÈÎkÒÓ , ¬ƒ¿«∆»¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒ
Ô‰a71˙Bi¯Á‰Â Ï˜c‰ L‡¯ C˙BÁ‰ ÔÎÂ .72Ba ˙B„e‚‡ »∆¿≈«≈…«∆∆¿«¬À¬

ÌÈÓL È„Èa „‚‡L ,Ba ÔÈÎkÒÓ -73‰ÏÈ·Ák BÈ‡74. ¿«¿ƒ∆∆∆ƒ≈»«ƒ≈«¬ƒ»
,„Á‡‰ „vÓ Ôlk ˙Bi¯Á‰ ÈL‡¯ ¯L˜ elÙ‡Â«¬ƒ»«»≈«¬ÀÀ»ƒ«»∆»

È„Èa ÌÈL‡¯ ÈMÓ „Á‡ ,˙Á‡ ‰ÏÈ·Áa e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿«¬ƒ»««∆»ƒ¿≈»ƒƒ≈
ıÚ „‚B‡‰L ;da ÔÈÎkÒÓ - Ì„‡ È„Èa „Á‡Â ÌÈÓL»«ƒ¿∆»ƒ≈»»¿«¿ƒ»∆»≈≈
‰„e‚‡ È¯‰L ,‡È‰ „Á‡ ıÚk BÊÂ ;‰ÏÈ·Á BÈ‡ ,„Á‡∆»≈¬ƒ»¿¿≈∆»ƒ∆¬≈¬»

ÌÈÓL È„Èa75BÏËÏËÏ ÈeOÚ BÈ‡L „‚‡ Ïk ÔÎÂ .76, ƒ≈»»ƒ¿≈»∆∆∆≈»¿«¿¿
„‚‡ BÈ‡77. ≈∆∆

אותם.70) יתיר הקונה, כשיקנם ומיד במנין. למוכרם
חבילות 71) אותן יעשה "שמא גזירה בהן שאין ב. יג, סוכה

באגדן  להצניען דרך אין שהרי י) הלכה (כנ"ל גגו" על
שם). בגזע 73)הענפים.72)(רש"י אגודים שכולם

יג.). (שם בריאתם מתחילת להתיר 74)הדקל צריך ואינו
שם.75)אותה. ממקום 76)סוכה, מטלטלו שאם

מתפרדת. והחבילה הקשר ניתק ב.77)למקום, יג, שם

.·ÈÔÏÈ‡‰ ˙Áz B˙kÒ ‰OBÚ‰78CB˙a d‡OÚ el‡k - »∆À»««»ƒ»¿ƒ¬»»¿
˙Èa‰79.Ô‰Èc·e ˙BÏÈ‡‰ ÈÏÚ ‰ÈÏÚ ‰Ï„‰80CkÒÂ , «»ƒƒ¿»»∆»¬≈»ƒ»«≈∆¿ƒ≈

Ôab ÏÚ81Cekq‰ ‰È‰ Ì‡ :Ôˆv˜ CkŒ¯Á‡Â82‰a¯‰ ««»¿««»ƒ¿»ƒ»»«ƒ«¿≈
Ô‰Ó83B˙lÁzÓ ‰È‰L Cekq‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰¯Lk - ≈∆¿≈»¿ƒ…»»«ƒ∆»»ƒ¿ƒ»

ÚÚÏ CÈ¯ˆ - Ô‰Ó ‰a¯‰ ¯Lk84,Ô˙ˆÈˆ˜ ¯Á‡ Ô˙B‡ »≈«¿≈≈∆»ƒ¿«¬≈«»««¿ƒ»»
‰kÒ ÌLÏ ‰ÈeOÚ ‰È‰zL È„k85. ¿≈∆ƒ¿∆¬»¿≈À»

עליה.78) סוככים האילן ב.79)שענפי ט, סוכה משנה,
תשבו", וא"ו) (בלי "בסכת מב): כג, (ויקרא שנאמר משום
ולא  - תשבו "בסוכות בגמרא): (שם חכמים דרשו ומכאן
סוכות) שתי ולא אמרתי, אחת (=סוכה האילן שתחת בסוכה

הבית". שתחת בסוכה האילנות 80)ולא עלי עליה הגביה
(למעלה  לסיכוך ופסולים לקרקע מחוברים שהם וענפיהם,

המחוברים.81)ה"ב). הענפים על כשר סכך שנתן
הקשר.82) סיכוך 83)הסכך די היה לא האילן ובענפי

שם). (סוכה, מחמתה" מרובה "צילתה - הסוכה לעשות
א.84) יא, מן 85)שם ולא "תעשה בכלל תהא שלא

ט. הלכה למעלה ראה העשוי",

.‚ÈBa ÔÈÎkÒnL ¯·c ·¯Ú86ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ¯·„a ≈«»»∆¿«¿ƒ¿»»∆≈¿«¿ƒ
Ba87ÏÚ ¯˙È ¯Lk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ì‰ÈLa CkÒÂ¿ƒ≈ƒ¿≈∆««ƒ∆«»≈»≈«

‰ÏeÒt ,ÏeÒt‰88‰Ê ,BÓˆÚÏ ‰Ê·e BÓˆÚÏ ‰Êa CkÒ . «»¿»ƒ≈»∆¿«¿»∆¿«¿∆
‰Ê „ˆa89ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏeÒt CÎÒa LÈ Ì‡ : ¿«∆ƒ≈ƒ¿»»¿»¿»ƒ

BÊ È¯‰ - „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,„Á‡ ÌB˜Óa¿»∆»≈¿∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt90. ¿»

בו.86) לסכך בו.87)שכשר לסכך שאין 88)שפסול
הם, נפרדים אלאֿאםֿכן הכשר ברוב בטל הפסול הסכך
בסוגיית  רבינו מפרש וכן בטל. אינו - הם מעורבים אם אבל

(כסףֿמשנה). ט: בסוכה מעורבים.89)הגמרא שאינם
א.90) יח, סוכה

.„È‰kÒa Ï·‡ ;‰pË˜ ‰kÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿À»¿«»¬»¿À»
‰Úa¯‡a ‰ÏÒBt ,ÚˆÓ‡a ÏeÒt CÎÒ - ‰ÏB„‚¿»¿»»¿∆¿«¿»¿«¿»»

ÌÈÁÙË91„v‰ ÔÓe .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;92ÏÒBt - ¿»ƒ»ƒ≈¿≈»ƒ««≈
˙Èa ?„ˆÈk .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁÙe ;˙Bn‡ Úa¯‡a¿«¿««»ƒ≈¿≈»≈««ƒ

BÚˆÓ‡a ˙ÁÙpL93¯ˆÁ ÔÎÂ ;˙Át‰ ÌB˜Ó ÏÚ CkÒÂ , ∆ƒ¿«¿∆¿»¿ƒ≈«¿«¿»¿≈»≈
;‰ÈÏÚ CkqL ,‰¯„ÒÎ‡ ˙Ùwn‰‰ÏB„‚ ‰kÒ ÔÎÂ «À∆∆«¿«¿»∆ƒ≈»∆»¿≈À»¿»
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˙BÙc‰ „ˆa Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ¯·„a ‰eÙÈw‰L∆ƒƒ»¿»»∆≈¿«¿ƒ¿««¿»
Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ¯Lk‰ CÎq‰ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ :‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿««¿»«»≈¿«…∆«¿«
Ï˙k‰ el‡k ÔÈ‡B¯ - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt - ˙Bn‡«¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«…∆
.‰¯LÎe Ï˙k‰ ÛebÓ ÏeÒt‰ CÎq‰ ‰Ê ·LÁÈÂ ,Ì˜Ú∆¡«¿≈»≈∆«¿»«»ƒ«…∆¿≈»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â94. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ»

הסוכה.91) אורך לכל הדפנות.92)כשהוא ליד
הבית.93) מאמצע התקרה את סוכה 94)שהוריד משנה,

ד.). (סוכה עקומה" "דופן חכמים בלשון ונקרא א. יז,

.ÂË‡l‡ da ÔÈ‡L Ïk ?‰pË˜ ‰kÒ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â¿≈ƒÀ»¿«»…∆≈»∆»
Ïk - ‰ÏB„‚e ;ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»…
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏeÒt‰ CÎÒ ÏÚ ¯˙È da ¯‡MiL∆ƒ»≈»»≈«¿»«»ƒ¿»¿»ƒ«

.¯Lk CÎÒ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ¿»»≈

.ÊËÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ,¯Lk ¯·„Â ÏeÒt ¯·„a CkÒƒ≈¿»»»¿»»»≈∆¿«∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL ·Á¯ ÏeÒt‰ CÎqÓ „Á‡ ÌB˜Óa95, ¿»∆»ƒ¿»«»…«¿»¿»ƒ

Ïk ÏÚ ¯˙BÈ ¯Lk‰ CÎq‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙BÁt ‡l‡∆»»ƒ»»»«¿»«»≈≈«»
,ÌeˆÓˆa ‰Ê BÓk ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â ;¯Lk - ÏeÒt‰ CÎq‰«¿»«»»≈¿ƒ»»∆¿∆¿ƒ¿
BÊ È¯‰ - ‰LÏL „Á‡ ÌB˜Óa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»∆»¿»¬≈

·LÁ ‡e‰ ıe¯Ùk ÏeÒt CÎqL ÈtÓ ;‰ÏeÒt96. ¿»ƒ¿≈∆¿»»¿»∆¿»

סכך 95) טפחים בשלשה הנפסלת קטנה בסוכה [המדובר
סככה  ד"ה תרלא סי' ובב"ח הי"גֿיד, למעלה ראה פסול,

טפחים 96)בשפודין]. בשלשה פסול שסכך קטנה [בסוכה
הוא  אם ובאויר אויר. הוא כאילו אותו רואים אויר, כמו
תהיה  שחמתה מפני פסולה זו הרי הסכך, של המידה באותה
בסוכה  אבל מגידֿמשנה. – הי"ט) (להלן מצילתה מרובה
אין  טפחים, בארבעה אלא פוסל אינו פסול שסכך גדולה,
סוכה  זו הרי הכשר, הסכך כמדת מדתו ואם כאויר, דינו

נג]. והערה ה"ח למעלה ראה כשרה.

.ÊÈ‰ÏÚÓÏÓ „‚a ‰ÈÏÚ O¯t97‰ÈzÁz O¯tL B‡ , ≈«»∆»∆∆ƒ¿«¿»∆≈««¿∆»
¯Lp‰ ÈtÓ98‰ÏeÒt -99d˙B‡Ï È„k BO¯t .100- ƒ¿≈«¿»¿»≈¿¿≈¿»»

‰¯Lk101ÈÈÓa d¯hÚÂ ,d˙ÎÏ‰k dÎkÒ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÈÏ˙Îa ÔÈa ,ÔÈÈeÏzL ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚Ó ÈÈÓ·e ˙B¯Ù≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿»∆»

.‰¯Lk - d˙B‡Ï È„k ,CÎqa ÔÈa≈«¿»¿≈¿»»¿≈»

השמש.97) הנופלים.98)מפני משנה,99)העלים
טומאה, מקבל שהוא בבגד, מסוככת שהרי א. י, סוכה

ה"ב). (למעלה לסכך שם,101)לייפותה.100)ופסול
שם). (רש"י עליו סכך שם שאין בגמרא.

.ÁÈd‰·‚a ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,‰kÒ ÈÈB102ÔÈËÚÓÓ Ï·‡ , ≈À»≈¿«¬ƒ¿»¿»¬»¿«¬ƒ
‰aÁ¯a103ÔÈ‚ÏÙÓ ‰kÒ‰ ÈÈB eÈ‰ .104‰Úa¯‡ dbbÓ ¿»¿»»≈«À»À¿»ƒƒ«»«¿»»

‰ÏeÒt - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË105,ÌL ·LBi‰L ‡ˆÓpL ; ¿»ƒ»≈¿»∆ƒ¿»∆«≈»
Ô‰L ,ÌÈÈBp‰ ˙Áz ‡l‡ ,CÎq‰ ˙Áz BÈ‡ el‡k¿ƒ≈«««¿»∆»«««ƒ∆≈

.Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆

ה"א)102) פ"ד (למעלה ופסולה מעשרים גבוהה כשהיתה
שנמצא  סוכה, נוי בה שתלה ידי על להנמיכה ורצה
ממועטת  אינה - מעשרים פחות הנוי, עד הסוכה מקרקעית
י: (סוכה טומאה מקבל והוא סכך, אינו שהנוי לפי בזה,

טפחים, עשרה גבוהה הסוכה היתה אם וכן שם). רש"י ועיין
שם). (סוכה, כשרה והיא מעשרה אותה ממעט הנוי אין

טפחים 103) שבעה על טפחים שבעה סוכה ששיעור
ורובו  ראשו לה להכנס שיוכל כדי ה"א), פ"ד (למעלה
מרחבה  ממעטים הקירות, ליד שתלה סוכה ונויי ושולחנו.
אליה. להכנס מקום לו אין שהרי מארכה, או

מהסכך 105)מרוחקים.104) רחוק שהנוי שכל ב. י, סוכה
עצמו, בפני כסכך והוא הסכך אל בטל אינו טפחים, ארבעה

פסול. סכך הוא והרי

.ËÈ˙BBlÁ ˙BBlÁ B· eÈ‰L CÎÒ106¯ÈÂ‡‰L‰‡¯ ¿»∆»««∆»¬ƒƒ¿∆
CkÒÓ‰ ÌB˜Ó ÏÎk ¯ÈÂ‡‰ ÏÎa LÈ Ì‡ :Ô‰Ó107- ≈∆ƒ≈¿»»¬ƒ¿»»«¿À»

‰a¯Ó ‰È‰z d˙nÁL ÈtÓ ,‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»ƒ¿≈∆«»»ƒ¿∆¿À»
d˙lvÓ108;CÎÒ BÈ‡ ,Ïv‰ ÏÚ ‰a¯Ó ‰nÁ‰L ÏÎÂ ; ƒƒ»»¿…∆««»¿À»««≈≈¿»

.‰¯Lk - ¯ÈÂ‡‰ ÏÚ ·¯ CÎq‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«¿»««»¬ƒ¿≈»

בסכך.106) נקבים אויר 107)נקבים מקום שיעור שיש
המסוכך. מקום פפא,108)כשיעור רב "אמר ב: כב, סוכה

מלתחת" כאיסתרא מלעיל כזוזא אינשי, דאמרי היינו
רחבה  חמתה - קטן) (=מטבע זוז כשיעור רחב כשהנקב
יצחק  רבינו פירשו וכן גדול). (=מטבע סלע כשיעור למטה

שם. ורש"י אלפסי

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na109„Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»¿»∆»
ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÈÂ‡110‰LÏL ¯ÈÂ‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¬ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»»¬ƒ¿»

BÊ È¯‰ - „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,ÌÈÁÙË¿»ƒ≈»∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt111‰LÏMÓ epËÚÓiL „Ú ,112¯·„a BËÚÓ . ¿»«∆¿«¬∆ƒ¿»ƒ¬¿»»

- ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰kÒ Ì‡ :˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÏeÒt‰«»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿»ƒ
‰¯Lk113‰ÏeÒt - ‰pË˜ ‰kÒa Ì‡Â ;114„Ú , ¿≈»¿ƒ¿À»¿«»¿»«

B˙lˆ Cekq‰ ·¯ ‰È‰ .Ba ÔÈÎkÒnL ¯·„a epËÚÓiL∆¿«¬∆¿»»∆¿«¿ƒ»»…«ƒƒ»
ÏÈ‡B‰ - B˙lvÓ ‰a¯Ó B˙nÁ BËeÚÓe ,B˙nÁÓ ‰a¯Ó¿À»≈«»ƒ«»¿À»ƒƒ»ƒ

‰¯Lk ,Ïk‰ ˙nÁÓ ‰a¯Ó Ïk‰ ˙lˆÂ115. ¿ƒ««…¿À»≈«««…¿≈»

מהצל.109) השמש ריבוי חשבון לפי מחשבים שאנו
שיעור 110) נשאר ולא כולה, פני על ומהלך אחד במקום

אחד. במקום דפנות עם סוכה כאן 111)הכשר שייך שלא
כאן  אין שהרי הי"ד), (למעלה עקומה" "דופן של ההלכה
המפסיק  אויר אלא הסכך, אל נתעקם כאילו שנאמר דופן

יז.). בסוכה שלשה.112)(רש"י אויר יהיה שלא יכסה
וגם 113) משלשה. פחות הוא שהרי כאן, אין אויר שפסול

מארבעה  פחות הוא שהרי לפסול, יכול אינו הפסול הסכך
יח.). (סוכה מצטרפים האלו הפסולים שני ואין טפחים.

ראוי 114) שאינו טפחים שלשה שיעור כאן שיש שכיון
הנשארים, הטפחים לארבעת להצטרף יכול זה אין לסוכה,

שם). (סוכה, הסוכה את מכיון 115)להכשיר כלומר,
איכפת  לא - השמש על רב הצל בכללותה הסוכה שבכל

יט.). (שם הצל על השמש רבה אחד במקום אם לנו

.‡ÎepnÓ e‡¯iL È„k ,Ï˜ ˙BÈ‰Ï Cekq‰ C¯c∆∆«ƒƒ¿«¿≈∆≈»ƒ∆
ÌÈÏB„b‰ ÌÈ·ÎBk‰116‰aÚÓ ‰˙È‰ .117- ˙Èa ÔÈÓk «»ƒ«¿ƒ»¿»¿À»¿ƒ«ƒ

‰¯Lk ,dÎBzÓ ÔÈ‡¯ ÌÈ·ÎBk‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡118. ««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒƒ»¿≈»
B˙ˆ˜Ó ‰È‰iL Cekq‰ ‡e‰Â ,ÏÏ·„Ó Cekq‰ ‰È‰»»«ƒ¿À¿»¿«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»

¯Lk - ‰hÓÏ B˙ˆ˜Óe ‰ÏÚÓÏ119‰È‰È ‡lL „·Ï·e ; ¿«¿»ƒ¿»¿«»»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆
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˙BÙc‰ „ˆa Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ¯·„a ‰eÙÈw‰L∆ƒƒ»¿»»∆≈¿«¿ƒ¿««¿»
Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ¯Lk‰ CÎq‰ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ :‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿««¿»«»≈¿«…∆«¿«
Ï˙k‰ el‡k ÔÈ‡B¯ - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt - ˙Bn‡«¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«…∆
.‰¯LÎe Ï˙k‰ ÛebÓ ÏeÒt‰ CÎq‰ ‰Ê ·LÁÈÂ ,Ì˜Ú∆¡«¿≈»≈∆«¿»«»ƒ«…∆¿≈»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â94. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ»

הסוכה.91) אורך לכל הדפנות.92)כשהוא ליד
הבית.93) מאמצע התקרה את סוכה 94)שהוריד משנה,

ד.). (סוכה עקומה" "דופן חכמים בלשון ונקרא א. יז,

.ÂË‡l‡ da ÔÈ‡L Ïk ?‰pË˜ ‰kÒ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â¿≈ƒÀ»¿«»…∆≈»∆»
Ïk - ‰ÏB„‚e ;ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»…
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏeÒt‰ CÎÒ ÏÚ ¯˙È da ¯‡MiL∆ƒ»≈»»≈«¿»«»ƒ¿»¿»ƒ«

.¯Lk CÎÒ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ¿»»≈

.ÊËÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ,¯Lk ¯·„Â ÏeÒt ¯·„a CkÒƒ≈¿»»»¿»»»≈∆¿«∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL ·Á¯ ÏeÒt‰ CÎqÓ „Á‡ ÌB˜Óa95, ¿»∆»ƒ¿»«»…«¿»¿»ƒ

Ïk ÏÚ ¯˙BÈ ¯Lk‰ CÎq‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙BÁt ‡l‡∆»»ƒ»»»«¿»«»≈≈«»
,ÌeˆÓˆa ‰Ê BÓk ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â ;¯Lk - ÏeÒt‰ CÎq‰«¿»«»»≈¿ƒ»»∆¿∆¿ƒ¿
BÊ È¯‰ - ‰LÏL „Á‡ ÌB˜Óa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»∆»¿»¬≈

·LÁ ‡e‰ ıe¯Ùk ÏeÒt CÎqL ÈtÓ ;‰ÏeÒt96. ¿»ƒ¿≈∆¿»»¿»∆¿»

סכך 95) טפחים בשלשה הנפסלת קטנה בסוכה [המדובר
סככה  ד"ה תרלא סי' ובב"ח הי"גֿיד, למעלה ראה פסול,

טפחים 96)בשפודין]. בשלשה פסול שסכך קטנה [בסוכה
הוא  אם ובאויר אויר. הוא כאילו אותו רואים אויר, כמו
תהיה  שחמתה מפני פסולה זו הרי הסכך, של המידה באותה
בסוכה  אבל מגידֿמשנה. – הי"ט) (להלן מצילתה מרובה
אין  טפחים, בארבעה אלא פוסל אינו פסול שסכך גדולה,
סוכה  זו הרי הכשר, הסכך כמדת מדתו ואם כאויר, דינו

נג]. והערה ה"ח למעלה ראה כשרה.

.ÊÈ‰ÏÚÓÏÓ „‚a ‰ÈÏÚ O¯t97‰ÈzÁz O¯tL B‡ , ≈«»∆»∆∆ƒ¿«¿»∆≈««¿∆»
¯Lp‰ ÈtÓ98‰ÏeÒt -99d˙B‡Ï È„k BO¯t .100- ƒ¿≈«¿»¿»≈¿¿≈¿»»

‰¯Lk101ÈÈÓa d¯hÚÂ ,d˙ÎÏ‰k dÎkÒ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÈÏ˙Îa ÔÈa ,ÔÈÈeÏzL ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚Ó ÈÈÓ·e ˙B¯Ù≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿»∆»

.‰¯Lk - d˙B‡Ï È„k ,CÎqa ÔÈa≈«¿»¿≈¿»»¿≈»

השמש.97) הנופלים.98)מפני משנה,99)העלים
טומאה, מקבל שהוא בבגד, מסוככת שהרי א. י, סוכה

ה"ב). (למעלה לסכך שם,101)לייפותה.100)ופסול
שם). (רש"י עליו סכך שם שאין בגמרא.

.ÁÈd‰·‚a ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,‰kÒ ÈÈB102ÔÈËÚÓÓ Ï·‡ , ≈À»≈¿«¬ƒ¿»¿»¬»¿«¬ƒ
‰aÁ¯a103ÔÈ‚ÏÙÓ ‰kÒ‰ ÈÈB eÈ‰ .104‰Úa¯‡ dbbÓ ¿»¿»»≈«À»À¿»ƒƒ«»«¿»»

‰ÏeÒt - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË105,ÌL ·LBi‰L ‡ˆÓpL ; ¿»ƒ»≈¿»∆ƒ¿»∆«≈»
Ô‰L ,ÌÈÈBp‰ ˙Áz ‡l‡ ,CÎq‰ ˙Áz BÈ‡ el‡k¿ƒ≈«««¿»∆»«««ƒ∆≈

.Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆

ה"א)102) פ"ד (למעלה ופסולה מעשרים גבוהה כשהיתה
שנמצא  סוכה, נוי בה שתלה ידי על להנמיכה ורצה
ממועטת  אינה - מעשרים פחות הנוי, עד הסוכה מקרקעית
י: (סוכה טומאה מקבל והוא סכך, אינו שהנוי לפי בזה,

טפחים, עשרה גבוהה הסוכה היתה אם וכן שם). רש"י ועיין
שם). (סוכה, כשרה והיא מעשרה אותה ממעט הנוי אין

טפחים 103) שבעה על טפחים שבעה סוכה ששיעור
ורובו  ראשו לה להכנס שיוכל כדי ה"א), פ"ד (למעלה
מרחבה  ממעטים הקירות, ליד שתלה סוכה ונויי ושולחנו.
אליה. להכנס מקום לו אין שהרי מארכה, או

מהסכך 105)מרוחקים.104) רחוק שהנוי שכל ב. י, סוכה
עצמו, בפני כסכך והוא הסכך אל בטל אינו טפחים, ארבעה

פסול. סכך הוא והרי

.ËÈ˙BBlÁ ˙BBlÁ B· eÈ‰L CÎÒ106¯ÈÂ‡‰L‰‡¯ ¿»∆»««∆»¬ƒƒ¿∆
CkÒÓ‰ ÌB˜Ó ÏÎk ¯ÈÂ‡‰ ÏÎa LÈ Ì‡ :Ô‰Ó107- ≈∆ƒ≈¿»»¬ƒ¿»»«¿À»

‰a¯Ó ‰È‰z d˙nÁL ÈtÓ ,‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»ƒ¿≈∆«»»ƒ¿∆¿À»
d˙lvÓ108;CÎÒ BÈ‡ ,Ïv‰ ÏÚ ‰a¯Ó ‰nÁ‰L ÏÎÂ ; ƒƒ»»¿…∆««»¿À»««≈≈¿»

.‰¯Lk - ¯ÈÂ‡‰ ÏÚ ·¯ CÎq‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«¿»««»¬ƒ¿≈»

בסכך.106) נקבים אויר 107)נקבים מקום שיעור שיש
המסוכך. מקום פפא,108)כשיעור רב "אמר ב: כב, סוכה

מלתחת" כאיסתרא מלעיל כזוזא אינשי, דאמרי היינו
רחבה  חמתה - קטן) (=מטבע זוז כשיעור רחב כשהנקב
יצחק  רבינו פירשו וכן גדול). (=מטבע סלע כשיעור למטה

שם. ורש"י אלפסי

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na109„Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»¿»∆»
ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÈÂ‡110‰LÏL ¯ÈÂ‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¬ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»»¬ƒ¿»

BÊ È¯‰ - „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,ÌÈÁÙË¿»ƒ≈»∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt111‰LÏMÓ epËÚÓiL „Ú ,112¯·„a BËÚÓ . ¿»«∆¿«¬∆ƒ¿»ƒ¬¿»»

- ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰kÒ Ì‡ :˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÏeÒt‰«»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿»ƒ
‰¯Lk113‰ÏeÒt - ‰pË˜ ‰kÒa Ì‡Â ;114„Ú , ¿≈»¿ƒ¿À»¿«»¿»«

B˙lˆ Cekq‰ ·¯ ‰È‰ .Ba ÔÈÎkÒnL ¯·„a epËÚÓiL∆¿«¬∆¿»»∆¿«¿ƒ»»…«ƒƒ»
ÏÈ‡B‰ - B˙lvÓ ‰a¯Ó B˙nÁ BËeÚÓe ,B˙nÁÓ ‰a¯Ó¿À»≈«»ƒ«»¿À»ƒƒ»ƒ

‰¯Lk ,Ïk‰ ˙nÁÓ ‰a¯Ó Ïk‰ ˙lˆÂ115. ¿ƒ««…¿À»≈«««…¿≈»

מהצל.109) השמש ריבוי חשבון לפי מחשבים שאנו
שיעור 110) נשאר ולא כולה, פני על ומהלך אחד במקום

אחד. במקום דפנות עם סוכה כאן 111)הכשר שייך שלא
כאן  אין שהרי הי"ד), (למעלה עקומה" "דופן של ההלכה
המפסיק  אויר אלא הסכך, אל נתעקם כאילו שנאמר דופן

יז.). בסוכה שלשה.112)(רש"י אויר יהיה שלא יכסה
וגם 113) משלשה. פחות הוא שהרי כאן, אין אויר שפסול

מארבעה  פחות הוא שהרי לפסול, יכול אינו הפסול הסכך
יח.). (סוכה מצטרפים האלו הפסולים שני ואין טפחים.

ראוי 114) שאינו טפחים שלשה שיעור כאן שיש שכיון
הנשארים, הטפחים לארבעת להצטרף יכול זה אין לסוכה,

שם). (סוכה, הסוכה את מכיון 115)להכשיר כלומר,
איכפת  לא - השמש על רב הצל בכללותה הסוכה שבכל

יט.). (שם הצל על השמש רבה אחד במקום אם לנו

.‡ÎepnÓ e‡¯iL È„k ,Ï˜ ˙BÈ‰Ï Cekq‰ C¯c∆∆«ƒƒ¿«¿≈∆≈»ƒ∆
ÌÈÏB„b‰ ÌÈ·ÎBk‰116‰aÚÓ ‰˙È‰ .117- ˙Èa ÔÈÓk «»ƒ«¿ƒ»¿»¿À»¿ƒ«ƒ

‰¯Lk ,dÎBzÓ ÔÈ‡¯ ÌÈ·ÎBk‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡118. ««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒƒ»¿≈»
B˙ˆ˜Ó ‰È‰iL Cekq‰ ‡e‰Â ,ÏÏ·„Ó Cekq‰ ‰È‰»»«ƒ¿À¿»¿«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»

¯Lk - ‰hÓÏ B˙ˆ˜Óe ‰ÏÚÓÏ119‰È‰È ‡lL „·Ï·e ; ¿«¿»ƒ¿»¿«»»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆
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ÌÈÁÙË ‰LÏL „¯Bi‰Â ‰ÏBÚ‰ ÔÈa120‰È‰ Ì‡Â . ≈»∆¿«≈¿»¿»ƒ¿ƒ»»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯˙È B‡ ÁÙË ‰ÏBÚ‰ ‰Ê ·Á¯a¿…«∆»∆∆«»≈««ƒ∆
„¯È el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ¯˙È dB·‚»«»≈ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«

„¯Bi‰ ‰Ê ˙ÙOa Ú‚Â ‰hÓÏ121ÔeÎÓ ‰È‰iL ,‡e‰Â . ¿«»¿»«ƒ¿«∆«≈¿∆ƒ¿∆¿À»
„¯Bi‰ ˙ÙO „‚k122. ¿∆∆¿««≈

'ירושלמי').116) בשם (כסףֿמשנה ביום הנראים
עב.117) א.118)סככה כב, סוכה משנה,119)משנה,
"שכל 120)שם. השני ליד אחד מונחים כאילו הם שהרי

הוא". כלבוד משלשה, הרי 121)פחות טפח רוחב שכל
אותה  זרוק כלומר: רמי", "חבוט בזה: ואמרו אוהל, הוא
וזוהי  הקנים, כל עם ביחד מונחת כאילו שנראה למטה,

מסיני. למשה נשכב 122)הלכה הוא למטה, שכשתפילו
האחרים. ליד

.·Î,‰ÏeÒt ‰BzÁz‰ - ‰kÒ ÈabŒÏÚ ‰kÒ ‰OBÚ‰»∆À»««≈À»««¿»¿»
˙Èa‰ CB˙a ‰kÒ ‰OÚL ÈÓk123- ‰BÈÏÚ‰Â ; ¿ƒ∆»»À»¿««ƒ¿»∆¿»

?‰ÏeÒÙ ‰BzÁz‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰¯Lk¿≈»«∆¿»ƒ¬ƒ∆««¿»¿»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰BÈÏÚ‰ ÏÏÁ d·b ‰È‰La124B‡ ¿∆»»…«¬«»∆¿»¬»»¿»ƒ

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Ïa˜Ï ÏBÎÈ ‰BzÁz‰ ‚b ‰È‰Â ,¯˙È»≈¿»»«««¿»»¿«≈»ƒ¿»
˜Ác‰ È„ÈŒÏÚ elÙ‡ ,‰BÈÏÚ ÏL125ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿»¬ƒ«¿≈«¿»¬»ƒ≈

˙È‰ ‡lL B‡ ,‰¯OÚ ‰BÈÏÚ ÏL d‰·b‰BzÁz‰ ‰ »¿»∆∆¿»¬»»∆…»¿»««¿»
elÙ‡ ‰BÈÏÚ ÏL ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈»ƒ¿»∆∆¿»¬ƒ

(Û‡) - ˜Ác‰ È„ÈŒÏÚ126,‡e‰Â .‰¯Lk ‰BzÁz‰ «¿≈«¿»«««¿»¿≈»¿
;‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È Ô‰ÈzL d·b ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆…«¿≈∆»≈«∆¿ƒ«»

˙¯z ‡È‰ ‰BÈÏÚ‰ CÎÒa ,‰BzÁz‰L127. ∆««¿»ƒ¿«»∆¿»ƒƒ∆∆

וא"ו)123) (בלי "בסכת מב): כג, (ויקרא אמרה שהתורה
בסוכה  ולא סוכה, שתחת בסוכה ולא אחת בסוכה - תשבו"

ט:). (סוכה הבית כשיעור 124)שתחת גובה בה שיש
כרים 125)סוכה. שם להניח יכול שאדם חזקה, שהיא

דין  לה יש אז - סעודתו ואוכל שם ויושב עליהם, לישן כדי
י: (סוכה סוכה תחת סוכה שהיא התחתונה ונפסלה סוכה,

יהודה). דרבי כרבנן מוחק 126)במשנה, משנה' ה'כסף
וזה  כשרה, העליונה שאף יוצא זה לפי שהרי זו, תיבה
ידי  על אפילו בה להשתמש יכול אינו שהרי איֿאפשר
קל  שאדם שאפשר זו נוסחה יישב משנה' וה'לחם הדחק.
הנוסחא  שם, בסוכה פיזרו דפוס במשניות [וגם שם. יעלה

שם]. ברא"ש וכ"ה כשרה", התחתונה כלומר,127)"אף
בהצטרף  ורק מצילתה, מרובה חמתה התחתונה שהסוכה
אם  אבל מחמתה. מרובה צילתה נעשה העליונה סכך אליה
נזקקת  ואינה מחמתה, מרובה צילתה התחתונה הסוכה
יותר  גבוהה העליונה אפילו כשרה, - העליונה לסכך

(כסףֿמשנה). מצילתה מרובה חמתה אם מעשרים,

.‚Î‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ - ‰kq‰ CB˙aL ‰hÓƒ»∆¿«À»ƒ¿»¬»»
ÌÈÁÙË128z ·LBi‰ ,ÈtÓ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ‰ÈzÁ ¿»ƒ«≈«¿∆»…»»¿≈»ƒ¿≈

‰kÒ CB˙a ‰kÒk ‡È‰L129‰ÏÈk ÔÎÂ .130‚b dÏ LiL ∆ƒ¿À»¿À»¿≈ƒ»∆∆»»
ÁÙË elÙ‡131ÔÈLÈ ÔÈ‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ - ¬ƒ∆«ƒ¿»¬»»¿»ƒ≈¿≈ƒ

ÔÈ„Ò O¯Ùe ÌÈ„enÚ ‰Úa¯‡ „ÈÓÚn‰ ÔÎÂ .‰kqa da»«À»¿≈««¬ƒ«¿»»«ƒ≈«»ƒ
CB˙a ‰kÒk ‰Ê È¯‰ ,‰¯OÚ ÔÈ‰B·b Ì‡ - Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ¿ƒ¬»»¬≈∆¿À»¿

‰kÒ132. À»

מימרא 128) כ: (סוכה עצמה בפני כאוהל היא והרי
שם.129)דשמואל). סוכה הפרוש 130)משנה, וילון

למיטה. מסביב עמודים עד 131)על נמשך אינו ששיפועו
יא.). (סוכה טפח רוחב יש למעלה אלא הגובה,

א.132) י, סוכה משנה,

.„ÎÔÎÂ ;ÔÈ„Ò Ô‰ÈÏÚ O¯tL ÌÈ„enÚ ÈL Ï·‡¬»¿≈«ƒ∆≈«¬≈∆»ƒ¿≈
Ô‰LŒÏk ÔÈ‰B·b elÙ‡ - ÁÙË db‚a ÔÈ‡L ‰ÏÈk133, ƒ»∆≈¿«»∆«¬ƒ¿ƒ»∆≈

,‰kÒ CB˙a ‰kÒk ÔÈ‡L ;‰kqa Ì‰ÈzÁz ÔLÈÏ ¯zÓÀ»ƒ…«¿≈∆«À»∆≈»¿À»¿À»
.‚b dÏ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»»

טפחים.133) מעשרה יותר אפילו כלומר,

.‰Î‰¯Lk - ‰Ïe‡L ‰kÒ134¯Lk - ‰ÏeÊb‰ ÔÎÂ ;.‰ À»¿»¿≈»¿≈«¿»¿≈»
dÏÊ‚e ,B˙kqÓ B‡ÈˆB‰Â B¯·Á ÏÚ Û˜z Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»««¬≈¿ƒƒÀ»¿»»

˙ÏÊ‚ Ú˜¯w‰ ÔÈ‡L ,‡ˆÈ - da ·LÈÂ135ÏÊb Ì‡Â . ¿»«»»»∆≈««¿«ƒ¿∆∆¿ƒ»«
‰kÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈˆÚ136‡ˆÈ -137ÌÈÓÎÁ ˙wzL ; ≈ƒ¿»»≈∆À»»»∆«»«¬»ƒ

„·Ïa ÌÈˆÚ ÈÓc ‡l‡ ÌÈˆÚ‰ ÏÚ·Ï ÔÈ‡L ,‡È‰138. ƒ∆≈¿««»≈ƒ∆»¿≈≈ƒƒ¿»
Ô‰· ‰pL ‡ÏÂ Ô¯aÁ ‡ÏÂ ÔÁÈp‰Â ,ÌÈ¯Ò ÏÊb elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»ƒ¿ƒƒ»¿…ƒ¿»¿…ƒ»»∆
BÊ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B˙kÒ ‰OBÚ‰ .‡ˆÈ - ÌeÏk¿»»»∆À»ƒ¿»«ƒ¬≈

‰¯Lk139. ¿≈»

ממה 134) כן ולמדו כז:). (סוכה אליעזר דרבי כרבנן
ישבו  בישראל האזרח "כל מב): כג, (ויקרא שכתוב
אחת. בסוכה לישב ראויין ישראל שכל מלמד - בסוכות"
פרוטה, שוה שהוא חלק בה אחד לכל שיהא ואיֿאפשר
אלא  שותפות, זו אין פרוטה שוה אחד לכל שאין ומכיון

שם). (רש"י שאולה בסוכה שיוצאים כרחנו והיא 135)על
הסוכה  וכן הי"ד). גזילה מהל' (פ"ח בעליה ברשות עומדת
כשאולה  היא והרי נגזלת אינה - לקרקע מחוברת שהיא כיון

כרבנן). לא. גזל 136)(סוכה שהרי גזילה, דין כאן ויש
(כסףֿמשנה). חובתו ידי יצא לא התורה ומן מטלטלין,

א.137) לא, דף בסוכה ומקורו שמבאר. כמו מדרבנן,
שלא 138) בתשובה לשוב הרוצים על להקל כדי כן תיקנו

ואמנם  ה"ה). גזילה מהל' בפ"א (ראה ביתם לקעקע יצטרכו
חייב  העגלה, בראש או בספינה העשויה סוכה גזל אם
גזולה  היא שהרי בה יוצא ואינו עצמה הסוכה להחזיר

נגזלת,139)(כסףֿמשנה). אינה שקרקע שביאר, כמו
וכשרה. שאולה כסוכה היא והרי

á"ôùú'ä æåîú æ"è éùéù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומן 1) התורה, מן בסוכה המחוייבים הן מי בו נתבארו

היא  וכיצד בחלק. אם בכל, אם - הפטורים הם ומי דבריהם,
וענין  מחיובה. נפטר אדם סיבות ובאלו בסוכה. ישיבה מצות
הפרק  ונסתיים ישיבתה. על לברך חייב שאדם הברכה,

החג. לימי - ונוייה סוכה עצי איסור בביאור

.‡‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2. »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«À»
BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ .˜ÙqÓ ÌÈ·iÁ ,ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÀ¿¿«¿¿ƒ«»ƒƒ»≈¿≈ƒ∆∆¿
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dkeqקסד zekld - mipnf xtq - fenz f"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,Bn‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÔË˜ .·iÁ - ÔÈ¯BÁŒÔ· BÈˆÁÂ „·Ú∆∆¿∆¿∆ƒ«»»»∆≈»ƒ¿ƒ
LL Ô·k [LÓÁ Ô·k] ‡e‰L3È¯·cÓ ‰kqa ·iÁ - ∆¿∆»≈¿∆≈«»«À»ƒƒ¿≈

.˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒ¿

לעשותם 2) [=שצריכים שהזמן עשה מצוות שהיא מפני
פטורות, ונשים גרמא וקבועים] מסויימים בזמנים דווקא

כנשים. דינם חמש 3)ועבדים לו שגמרו - חמש כבן
תלוי  והכל שנים, שש לו שגמרו - שש וכבן שנים,

הילד. של בהתפתחותו

.·‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt Ô‰ÈLnLÓe ÌÈÏBÁ4‡ÏÂ . ƒ¿«¿≈∆¿ƒƒ«À»¿…
elÙ‡Â ,BL‡¯a LÁ elÙ‡ ‡l‡ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ∆∆≈«»»∆»¬ƒ»¿…«¬ƒ

‰kq‰ ÔÓ ¯eËt - ¯ÚËˆÓ .ÂÈÈÚa LÁ5‡ÏÂ ‡e‰ ; »¿≈»ƒ¿«≈»ƒ«À»¿…
ÂÈLnLÓ6ÔLÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰Ê ?¯ÚËˆÓ e‰ÊÈ‡Â . ¿«¿»¿≈∆ƒ¿«≈∆∆≈»ƒ…

ÌÈLBÚ¯t‰Â ÌÈ·e·f‰ ÈtÓ B‡ Áe¯‰ ÈtÓ ‰kqa«À»ƒ¿≈»«ƒ¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ
.ÁÈ¯‰ ÈtÓ B‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿≈»≈«

"תשבו 4) חכמים: ודרשו תשבו" "בסוכות שנאמר: משום
השנה  כל חולה היה שאם נאמר זה לעניין ואף תדורו". כעין
שנקל  למקום הולך היה אלא דווקא בביתו יושב היה לא
במצוה. עוסקים שהם משום פטורים ומשמשיהם לחליו. לו

במקום 5) דר אדם אין בדירה שגם תדורו", כעין "תשבו
אין 6)שמצטער. כי בסוכה חייבים המצטער של משמשיו

החולה. כמו למשמשים כך כל זקוק (=המצטער) הוא

.‚Èa ÏÎÂ ÔÈÈ·LBM‰ ÏÎÂ ,Ô˙ÁÂ .‰kqa ·iÁ Ï·‡‰»»≈«»«À»¿»»¿»«¿ƒƒ¿»¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ,‰tÁ7. À»¿ƒƒ«À»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

חתן 7) לישיבת המוכן מקום היא בחופה, אלא שמחה שאין
לה  אין סוכה שסתם כלתו, לשמח החתן בוש ובסוכה וכלה,

דפנות. שלוש אלא

.„‰ÂˆÓ ÈÁeÏL8‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt9ÔÈ·e ÌBia ÔÈa , ¿≈ƒ¿»¿ƒƒ«À»≈«≈
‰ÏÈla10‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ . «»¿»¿≈¿»ƒ«¿ƒƒ«À»
ÌBia11- ‰ÏÈla ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ .‰ÏÈla ÔÈ·iÁÂ , «¿«»ƒ«»¿»¿≈¿»ƒ««¿»

È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ ,‰ÏÈla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt¿ƒƒ«À»««¿»¿«»ƒ«¿≈
.‰ÏÈla ÌÈ·iÁÂ ÌBia ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ¯ÈÚ‰»ƒ«¿ƒƒ«À»«¿«»ƒ«»¿»

Èla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ‰ÏÈla ¯ÈÚ‰ È¯ÓBL‰Ï ¿≈»ƒ««¿»¿ƒƒ«À»««¿»
ÔÈa ,ÔÈ¯eËt ,ÔÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ¿«»ƒ«¿≈««¿≈ƒ¿ƒ≈
Ú„È ,‰kÒ ¯ÓBM‰ ‰OÚÈ Ì‡L ;‰ÏÈla ÔÈ·e ÌBia«≈««¿»∆ƒ«¬∆«≈À»≈«
ÔÓ ·‚ÈÂ ‡B·ÈÂ ,Úe·˜ ÌB˜Ó ¯ÓBMÏ LiL ·pb‰««»∆≈«≈»»«¿»¿ƒ¿…ƒ

¯Á‡ ÌB˜Ó12. »«≈

שבויים.8) לפדיון או תורה ללמוד בשעת 9)כגון אפילו
שעוסק  משום בנוייה. סוכה לפניהם שיש פי על ואף חנייתן

המצוה. מן פטור הולכים 10)במצוה שאינם פי על אף
במחשבת  שטרודים מפני בלילה גם פטורים ביום. אלא

שאינו 11)המצוה. ממש, מדירה הסוכה עדיפה שלא
ביתו. את ומניח עניין לאיזה מלנסוע היה 12)נמנע ואם

לעשות  חייב כולו לשמור שיכול באופן מצומצם דבר שומר
סוכה.

.‰ÏÎB‡ ‰È‰iL ?‰kqa ‰·ÈLÈ‰ ˙ÂˆÓ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒƒ¿««¿ƒ»«À»∆ƒ¿∆≈

ÔÈ·e ÌBia ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰kqa ¯„Â ‰˙BLÂ¿∆¿»«À»»ƒ¿««»ƒ≈«≈
‰ÏÈla13.‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La B˙È·a ¯„ ‡e‰L C¯„k , ««¿»¿∆∆∆»¿≈ƒ¿»¿«»»

˙‡Â È‡¯Ú B˙Èa ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L ÏÎÂ¿»ƒ¿««»ƒ∆»»∆≈¬«¿∆
."ÌÈÓÈ ˙Ú·L e·Lz ˙kqa" :¯Ó‡pL ,Ú·˜ B˙kÒÀ»∆«∆∆¡««À…≈¿ƒ¿«»ƒ
ÈÏÎe ;‰kqa - ˙B‡p‰ ˙BÚvÓe ÌÈ‡p‰ ÌÈÏk ?„ˆÈk≈«≈ƒ«»ƒ«»«»«À»¿≈
ÈÏk Ï·‡ .‰kqa - ˙BÒBÎÂ ˙BLÈL‡ ÔB‚k ,‰i˙L¿ƒ»¿¬ƒ¿«À»¬»¿≈

‰ÏÈÎ‡14‰¯Bn‰ .‰kqÏ ıeÁ - ˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ ÔB‚k , ¬ƒ»¿¿≈¿»«À»«¿»
‰kqa -15ıeÁ dÁÈpÓ - ‰pË˜ ‰kÒ ‰˙È‰ Ì‡Â . «À»¿ƒ»¿»À»¿«»«ƒ»

‰kqÏ16. «À»

במלואים:13) ונאמר ימים" שבעת "תשבו בסוכה; נאמר
ביום  הוא במלואים הנאמר תשבו מה ולילה". יומם "תשבו
ובלילה. ביום הוא בסוכה הנאמר תשבו אף ובלילה,

בדירתו 14) אז להחזיקם דרך שאין שכיוון הסעודה, לאחר
בסוכה. להחזיקם לו אין החיצון בבית אפילו 15)רק

דולקת. כשדולקת 16)כשאינה אבל דולקת. כשאינה
לסוכה. מכניסה

.ÂÌBia ÔÈa ,‰Ú·L Ïk ‰kqa ÌÈLÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒƒ≈ƒ«À»»ƒ¿»≈«
Ïk ‰kqÏ ıeÁ ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â .‰ÏÈla ÔÈ·e≈«»¿»¿»∆¡…¿»«À»»
B‡ ,‰ˆÈak ,È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ‡l‡ ;‰Ú·Lƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ«¬««≈»
elÙ‡ ,‰kqÏ ıeÁ ÌÈLÈ ÔÈ‡Â .ËÚÓ ¯˙È B‡ ˙BÁÙ»»≈¿«¿≈¿≈ƒ«À»¬ƒ

È‡¯Ú ˙L17ÌÈÓ ˙BzLÏ ¯zÓe .18ıeÁ ˙B¯t ÏÎ‡ÏÂ ¿«¬«À»ƒ¿«ƒ¿∆¡…≈
‰kqÏ ıeÁ ‰zLÈ ‡ÏÂ BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁiL ÈÓe .‰kqÏ«À»ƒ∆«¿ƒ««¿¿…ƒ¿∆«À»

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ elÙ‡¬ƒ«ƒ¬≈∆¿À»

מספיקה 17) לפעמים לומר, רצונו לשינה, קבע שאין לפי
בשבילו. קבע וזהו לאדם קלה שרק 18)שנה אומרים ויש ֵָ

אסור. - חשוב שהוא יין אבל לשתות מותר מים

.Ê‰·BÁ - ‰kqa ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ ÈÏÈÏa ‰ÏÈÎ‡19. ¬ƒ»¿≈≈»ƒ«À»»
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙t ˙Èfk ÏÎ‡ elÙ‡20CÏÈ‡Â Ô‡kÓ . ¬ƒ»«««ƒ«»»¿≈»ƒ»¿≈»

BÈ‡ ‰ˆ¯ ;‰kqa „ÚBÒ - ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ‰ˆ¯ :˙eL¿̄»»∆¡…¿»≈«À»»»≈
- ‰kqÏ ıeÁ ˙BÈÏ˜ B‡ ˙B¯t ‡l‡ ‰Ú·L Ïk ÏÎB‡≈»ƒ¿»∆»≈¿»«À»

.ÁÒta ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ„k ,ÏÎB‡≈¿ƒ¬ƒ««»«»«

בחג 19) ונאמר עשר" "בחמשה הסוכות: בחג נאמר
הלילה  המצות בחג להלן מה - עשר" "ובחמשה המצות:
חובה. הראשון הלילה הסוכות בחג אף חובה הראשון

בכזית.20) הוא החיוב במצה גם כי

.ÁB˙Èa CB˙a BÁÏLÂ ,‰kqa Ba¯Â BL‡¯ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»…¿À«À»¿À¿»¿≈
‡Ï el‡Îe ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÏÎB‡Â ,‰kqÏ ıeÁ B‡«À»¿≈¬≈∆»¿ƒ…
‰¯Êb ;‰kq‰ CB˙a BÁÏL ‰È‰iL „Ú ,‰kqa ÏÎ‡»««À»«∆ƒ¿∆À¿»¿«À»¿≈»
.‰ÏB„‚ ‰kÒa elÙ‡Â ;BÁÏL ¯Á‡ CLnÈ ‡nL∆»ƒ»≈««À¿»«¬ƒ¿À»¿»

.ËÔÈ·nLÎe .‰kq‰ CB˙a ‡¯B˜ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ≈¿«À»¿∆≈ƒ
‰kqÏ ıeÁ ÔÈ·È - ‡¯˜iL ‰na ˜c˜„Óe21È„k , ¿«¿≈«∆∆ƒ¿»»ƒ«À»¿≈

,‰ˆ¯ - Ïlt˙n‰ .ÂÈÏÚ ˙·MÈÓ BzÚ„ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿¿À∆∆»»«ƒ¿«≈»»
‰kqÏ ıeÁ B‡ ,‰kqa Ïlt˙Ó22. ƒ¿«≈«À»«À»
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,Bn‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÔË˜ .·iÁ - ÔÈ¯BÁŒÔ· BÈˆÁÂ „·Ú∆∆¿∆¿∆ƒ«»»»∆≈»ƒ¿ƒ
LL Ô·k [LÓÁ Ô·k] ‡e‰L3È¯·cÓ ‰kqa ·iÁ - ∆¿∆»≈¿∆≈«»«À»ƒƒ¿≈

.˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒ¿

לעשותם 2) [=שצריכים שהזמן עשה מצוות שהיא מפני
פטורות, ונשים גרמא וקבועים] מסויימים בזמנים דווקא

כנשים. דינם חמש 3)ועבדים לו שגמרו - חמש כבן
תלוי  והכל שנים, שש לו שגמרו - שש וכבן שנים,

הילד. של בהתפתחותו

.·‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt Ô‰ÈLnLÓe ÌÈÏBÁ4‡ÏÂ . ƒ¿«¿≈∆¿ƒƒ«À»¿…
elÙ‡Â ,BL‡¯a LÁ elÙ‡ ‡l‡ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ∆∆≈«»»∆»¬ƒ»¿…«¬ƒ

‰kq‰ ÔÓ ¯eËt - ¯ÚËˆÓ .ÂÈÈÚa LÁ5‡ÏÂ ‡e‰ ; »¿≈»ƒ¿«≈»ƒ«À»¿…
ÂÈLnLÓ6ÔLÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰Ê ?¯ÚËˆÓ e‰ÊÈ‡Â . ¿«¿»¿≈∆ƒ¿«≈∆∆≈»ƒ…

ÌÈLBÚ¯t‰Â ÌÈ·e·f‰ ÈtÓ B‡ Áe¯‰ ÈtÓ ‰kqa«À»ƒ¿≈»«ƒ¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ
.ÁÈ¯‰ ÈtÓ B‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿≈»≈«

"תשבו 4) חכמים: ודרשו תשבו" "בסוכות שנאמר: משום
השנה  כל חולה היה שאם נאמר זה לעניין ואף תדורו". כעין
שנקל  למקום הולך היה אלא דווקא בביתו יושב היה לא
במצוה. עוסקים שהם משום פטורים ומשמשיהם לחליו. לו

במקום 5) דר אדם אין בדירה שגם תדורו", כעין "תשבו
אין 6)שמצטער. כי בסוכה חייבים המצטער של משמשיו

החולה. כמו למשמשים כך כל זקוק (=המצטער) הוא

.‚Èa ÏÎÂ ÔÈÈ·LBM‰ ÏÎÂ ,Ô˙ÁÂ .‰kqa ·iÁ Ï·‡‰»»≈«»«À»¿»»¿»«¿ƒƒ¿»¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ,‰tÁ7. À»¿ƒƒ«À»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

חתן 7) לישיבת המוכן מקום היא בחופה, אלא שמחה שאין
לה  אין סוכה שסתם כלתו, לשמח החתן בוש ובסוכה וכלה,

דפנות. שלוש אלא

.„‰ÂˆÓ ÈÁeÏL8‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt9ÔÈ·e ÌBia ÔÈa , ¿≈ƒ¿»¿ƒƒ«À»≈«≈
‰ÏÈla10‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ . «»¿»¿≈¿»ƒ«¿ƒƒ«À»
ÌBia11- ‰ÏÈla ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ .‰ÏÈla ÔÈ·iÁÂ , «¿«»ƒ«»¿»¿≈¿»ƒ««¿»

È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ ,‰ÏÈla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt¿ƒƒ«À»««¿»¿«»ƒ«¿≈
.‰ÏÈla ÌÈ·iÁÂ ÌBia ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ¯ÈÚ‰»ƒ«¿ƒƒ«À»«¿«»ƒ«»¿»

Èla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ‰ÏÈla ¯ÈÚ‰ È¯ÓBL‰Ï ¿≈»ƒ««¿»¿ƒƒ«À»««¿»
ÔÈa ,ÔÈ¯eËt ,ÔÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ¿«»ƒ«¿≈««¿≈ƒ¿ƒ≈
Ú„È ,‰kÒ ¯ÓBM‰ ‰OÚÈ Ì‡L ;‰ÏÈla ÔÈ·e ÌBia«≈««¿»∆ƒ«¬∆«≈À»≈«
ÔÓ ·‚ÈÂ ‡B·ÈÂ ,Úe·˜ ÌB˜Ó ¯ÓBMÏ LiL ·pb‰««»∆≈«≈»»«¿»¿ƒ¿…ƒ

¯Á‡ ÌB˜Ó12. »«≈

שבויים.8) לפדיון או תורה ללמוד בשעת 9)כגון אפילו
שעוסק  משום בנוייה. סוכה לפניהם שיש פי על ואף חנייתן

המצוה. מן פטור הולכים 10)במצוה שאינם פי על אף
במחשבת  שטרודים מפני בלילה גם פטורים ביום. אלא

שאינו 11)המצוה. ממש, מדירה הסוכה עדיפה שלא
ביתו. את ומניח עניין לאיזה מלנסוע היה 12)נמנע ואם

לעשות  חייב כולו לשמור שיכול באופן מצומצם דבר שומר
סוכה.

.‰ÏÎB‡ ‰È‰iL ?‰kqa ‰·ÈLÈ‰ ˙ÂˆÓ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒƒ¿««¿ƒ»«À»∆ƒ¿∆≈

ÔÈ·e ÌBia ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰kqa ¯„Â ‰˙BLÂ¿∆¿»«À»»ƒ¿««»ƒ≈«≈
‰ÏÈla13.‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La B˙È·a ¯„ ‡e‰L C¯„k , ««¿»¿∆∆∆»¿≈ƒ¿»¿«»»

˙‡Â È‡¯Ú B˙Èa ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L ÏÎÂ¿»ƒ¿««»ƒ∆»»∆≈¬«¿∆
."ÌÈÓÈ ˙Ú·L e·Lz ˙kqa" :¯Ó‡pL ,Ú·˜ B˙kÒÀ»∆«∆∆¡««À…≈¿ƒ¿«»ƒ
ÈÏÎe ;‰kqa - ˙B‡p‰ ˙BÚvÓe ÌÈ‡p‰ ÌÈÏk ?„ˆÈk≈«≈ƒ«»ƒ«»«»«À»¿≈
ÈÏk Ï·‡ .‰kqa - ˙BÒBÎÂ ˙BLÈL‡ ÔB‚k ,‰i˙L¿ƒ»¿¬ƒ¿«À»¬»¿≈

‰ÏÈÎ‡14‰¯Bn‰ .‰kqÏ ıeÁ - ˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ ÔB‚k , ¬ƒ»¿¿≈¿»«À»«¿»
‰kqa -15ıeÁ dÁÈpÓ - ‰pË˜ ‰kÒ ‰˙È‰ Ì‡Â . «À»¿ƒ»¿»À»¿«»«ƒ»

‰kqÏ16. «À»

במלואים:13) ונאמר ימים" שבעת "תשבו בסוכה; נאמר
ביום  הוא במלואים הנאמר תשבו מה ולילה". יומם "תשבו
ובלילה. ביום הוא בסוכה הנאמר תשבו אף ובלילה,

בדירתו 14) אז להחזיקם דרך שאין שכיוון הסעודה, לאחר
בסוכה. להחזיקם לו אין החיצון בבית אפילו 15)רק

דולקת. כשדולקת 16)כשאינה אבל דולקת. כשאינה
לסוכה. מכניסה

.ÂÌBia ÔÈa ,‰Ú·L Ïk ‰kqa ÌÈLÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒƒ≈ƒ«À»»ƒ¿»≈«
Ïk ‰kqÏ ıeÁ ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â .‰ÏÈla ÔÈ·e≈«»¿»¿»∆¡…¿»«À»»
B‡ ,‰ˆÈak ,È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ‡l‡ ;‰Ú·Lƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ«¬««≈»
elÙ‡ ,‰kqÏ ıeÁ ÌÈLÈ ÔÈ‡Â .ËÚÓ ¯˙È B‡ ˙BÁÙ»»≈¿«¿≈¿≈ƒ«À»¬ƒ

È‡¯Ú ˙L17ÌÈÓ ˙BzLÏ ¯zÓe .18ıeÁ ˙B¯t ÏÎ‡ÏÂ ¿«¬«À»ƒ¿«ƒ¿∆¡…≈
‰kqÏ ıeÁ ‰zLÈ ‡ÏÂ BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁiL ÈÓe .‰kqÏ«À»ƒ∆«¿ƒ««¿¿…ƒ¿∆«À»

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ elÙ‡¬ƒ«ƒ¬≈∆¿À»

מספיקה 17) לפעמים לומר, רצונו לשינה, קבע שאין לפי
בשבילו. קבע וזהו לאדם קלה שרק 18)שנה אומרים ויש ֵָ

אסור. - חשוב שהוא יין אבל לשתות מותר מים

.Ê‰·BÁ - ‰kqa ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ ÈÏÈÏa ‰ÏÈÎ‡19. ¬ƒ»¿≈≈»ƒ«À»»
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙t ˙Èfk ÏÎ‡ elÙ‡20CÏÈ‡Â Ô‡kÓ . ¬ƒ»«««ƒ«»»¿≈»ƒ»¿≈»

BÈ‡ ‰ˆ¯ ;‰kqa „ÚBÒ - ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ‰ˆ¯ :˙eL¿̄»»∆¡…¿»≈«À»»»≈
- ‰kqÏ ıeÁ ˙BÈÏ˜ B‡ ˙B¯t ‡l‡ ‰Ú·L Ïk ÏÎB‡≈»ƒ¿»∆»≈¿»«À»

.ÁÒta ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ„k ,ÏÎB‡≈¿ƒ¬ƒ««»«»«

בחג 19) ונאמר עשר" "בחמשה הסוכות: בחג נאמר
הלילה  המצות בחג להלן מה - עשר" "ובחמשה המצות:
חובה. הראשון הלילה הסוכות בחג אף חובה הראשון

בכזית.20) הוא החיוב במצה גם כי

.ÁB˙Èa CB˙a BÁÏLÂ ,‰kqa Ba¯Â BL‡¯ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»…¿À«À»¿À¿»¿≈
‡Ï el‡Îe ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÏÎB‡Â ,‰kqÏ ıeÁ B‡«À»¿≈¬≈∆»¿ƒ…
‰¯Êb ;‰kq‰ CB˙a BÁÏL ‰È‰iL „Ú ,‰kqa ÏÎ‡»««À»«∆ƒ¿∆À¿»¿«À»¿≈»
.‰ÏB„‚ ‰kÒa elÙ‡Â ;BÁÏL ¯Á‡ CLnÈ ‡nL∆»ƒ»≈««À¿»«¬ƒ¿À»¿»

.ËÔÈ·nLÎe .‰kq‰ CB˙a ‡¯B˜ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ≈¿«À»¿∆≈ƒ
‰kqÏ ıeÁ ÔÈ·È - ‡¯˜iL ‰na ˜c˜„Óe21È„k , ¿«¿≈«∆∆ƒ¿»»ƒ«À»¿≈

,‰ˆ¯ - Ïlt˙n‰ .ÂÈÏÚ ˙·MÈÓ BzÚ„ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿¿À∆∆»»«ƒ¿«≈»»
‰kqÏ ıeÁ B‡ ,‰kqa Ïlt˙Ó22. ƒ¿«≈«À»«À»
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בכוונה 22)לסוכה. להתפלל לו שנוח מקום באיזה כלומר
יתפלל. שם -

.ÈÈ˙ÓÈ‡Ó .˙Èa‰ CB˙Ï ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓL‚ e„¯È»¿¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»¿«»ƒ≈≈»«
eÏtÈ Ì‡L ,˙BtË ‰kq‰ CB˙Ï e„¯iMÓ ?˙BpÙÏ ¯zÓÀ»¿«ƒ∆≈¿¿«À»ƒ∆ƒƒ¿

ÏBt ÏL ÏÈL·z elÙ‡ ,ÏÒtÈ ÏÈL·z‰ CB˙Ï23‰È‰ . ¿««¿ƒƒ»≈¬ƒ«¿ƒ∆»»
Ùe B˙È·Ï ÒÎÂ ,ÌÈÓL‚ e„¯ÈÂ ‰kqa ÏÎB‡e˜Ò ≈«À»¿»¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿

B˙B‡ Ïk) ‰kqÏ ¯ÊÁÏ B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓLb‰«¿»ƒ≈¿«¿ƒ«¬…«À»»
ÌÈÓL‚ e„¯ÈÂ ÔLÈ ‰È‰ .B˙„eÚÒ ¯Ó‚iL „Ú ,(‰ÏÈl‰««¿»«∆ƒ¿…¿»»»»≈¿»¿¿»ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙe ˙Èa‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,‰ÏÈla««¿»¿ƒ¿«¿««ƒ»¿«¿»ƒ≈
‡l‡ ,‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk ‰kqÏ ¯ÊÁÏ B˙B‡ ÔÈÁÈ¯ËÓ«¿ƒƒ«¬…«À»»««¿»∆»

.¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú B˙È·a ÔLÈ»≈¿≈«∆«¬∆««»«

(23- זה בשיעור בקי שאינו ומי במהרה. מתקלקל שהוא
לדירתו  זו במידה יורדים היו שאם עד כך כל ירדו אם

הסוכה. מן פטור ויוצא, עוזבה היה הקבועה

.‡È¯ÈzÈ ‡Ï - ˙È¯ÁLa ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ ¯Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒ¿«¬ƒ…«ƒ
B˙kÒ24ÔÓ ,Ô˙B‡ ‰pÙÓe ÂÈÏk ˙‡ ‡e‰ „È¯BÓ Ï·‡ ; À»¬»ƒ∆≈»¿«∆»ƒ

˙BpÙÏ ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰25da ˙ÁBt - «ƒ¿»¿»¿»≈»¿«≈»
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡26ÌBi‰ ¯‡La „ÚÒÏ C¯ˆ‰ Ì‡Â . «¿»»««¿»»¿ƒÀ¿«ƒ¿…ƒ¿»«

.‰Ú·L Ïk d˙ÂˆnL ,‰kqa ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ -»ƒ∆¡…«À»∆ƒ¿»»»ƒ¿»

היום 24) כל שהרי סוכתו, יסתור לא רבא, הושענא ביום
שם. לישב לאכול 25)חובתו אחר מקום לו אין כלומר

הסוכה. למקום פרט השמיני בשיעור 26)ביום סכך מוריד
השמיני. ביום סוכה מצוות שאין היכר, לעשות כדי זה

.·ÈC¯·Ó ,‰Ú·L Ïk ‰kqa ·LÈÏ ÒkiL ÔÓÊ Ïk27 »¿«∆ƒ»≈≈≈«À»»ƒ¿»¿»≈
·LiL Ì„˜28·LÈÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡' : …∆∆≈≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈

‰kq‰ ÏÚ C¯·Ó ,ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ ÈÏÈÏ·e .'‰kqa29 «À»¿≈≈»ƒ¿»≈««À»
ÔÓf‰ ÏÚ CkŒ¯Á‡Â30ÏÚ ˙BÎ¯a‰ Ïk ¯cÒÓe , ¿««»««¿«¿«≈»«¿»«

ÒBk‰31„ÓÚÓ Lc˜Ó ‡ˆÓ .32'‰kqa ·LÈÏ' C¯·Óe , «ƒ¿»¿«≈≈…∆¿»≈≈≈«À»
·LBÈÂ33‚‰Ó ‰È‰ ‰ÊÎÂ .ÔÓf‰ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , ¿≈¿««»¿»≈««¿»¿»∆»»ƒ¿«

Ïa „ÓÚÓ Lc˜Ï ,„¯ÙÒ Èa¯Â È˙Ba¯ÏL ÔBL‡¯ ÏÈ ««¿«»≈¿»«¿«≈≈…∆¿≈ƒ∆
.e¯‡aL BÓk ,˙Bkq‰ ‚Á««À¿∆≈«¿

אבל 27) לאלתר. לחזור שלא גמורה יציאה יצא אם ודווקא
לסוכה  דבר להביא או חבירו עם לדבר אלא יצא לא אם
עכשיו, כשנכנס לברך צריך ואין הסוכה מן יציאה זו אין

מקודם. בירך כבר היא 28)שהרי שהישיבה רבינו, דעת
מברך  המצוות ש"כל שישב, קודם מברך ולכן המצוה,
שעיקר  כאן כתב והראב"ד לעשייתן". (=לפני) עובר עליהן

בסוכה. האכילה היא לישב 29)המצוה ברכת כלומר
הזה.30)בסוכה. לזמן וכו' שהחיינו שמחזיק 31)ברכת

בידו. מלא המצוה.32)כוס התחלת שאז שיושב, לפני
יפסיק 33) ולא מיד, לישב צריך בסוכה לישב שמשבירך

שהחיינו. בברכת

.‚ÈÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa34- «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒƒ
‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBi·e .ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰kqa ÔÈ·LBÈ¿ƒ«À»¿»»ƒ««¿ƒƒ∆
ÔÈ‡Â da ÔÈ·LBÈ ,˙¯ˆÚŒÈÈÓL ÏL ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈƒ∆¿ƒƒ¬∆∆¿ƒ»¿≈

'‰kqa ·LÈÏ' ÔÈÎ¯·Ó35,ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ÔÎÂ . ¿»¿ƒ≈≈«À»¿≈À¿¿«¿¿ƒ

ÔÈ·iÁ Ô‰L ÈtÓ ,'‰kqa ·LÈÏ' ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈¿»¿ƒ≈≈«À»ƒ¿≈∆≈«»ƒ
˜ÙqÓ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,˜ÙqÓ36. ƒ»≈¿≈¿»¿ƒƒ»≈

שני 34) לנהוג ומחמירים החודש בקביעות מסופקים שאנו
טובים. הספק.35)ימים על מברכים אין לעולם כי

על 36) לברך יכולה אינה שאשה רבינו, מדברי משמע
מברכות  שנשים הראב"ד ודעת מצּווה. שאינה כיוון הסוכה

מצּוות. שאינן פי על אף

.„È‰pÙÓe ÂÈÏk „È¯BÓ - ÈÈÓM‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ ¯Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒƒ≈»¿«∆
ÂÈÏk ˙‡ „È¯B‰Ï ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ .d˙B‡37‰˙È‰ Ì‡ : »≈»¿ƒ∆≈»ƒ»¿»

‰¯BÓ da ÒÈÎÓ - ‰pË˜38ÒÈÎÓ - ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿«»«¿ƒ»¿»¿ƒ»¿»¿»«¿ƒ
Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ da39‡È‰L ¯ÈkÊ‰Ï È„k , »¿≈¿»¿«≈»∆¿≈¿«¿ƒ∆ƒ

,·BËŒÌBÈ ‡e‰L ÈtÓe ;d˙ÂˆÓ ‰¯Ó‚ ¯·kLÂ ‰ÏeÒÙ¿»¿∆¿»ƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿≈∆
.dÏÒÙÏe da ˙BÁÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿»¿»¿»

אינו 37) מהתקרה ולפחות בתשיעי, גם בה לאכול ורוצה
טוב. יום שהוא כיוון - שידליקה.38)יכול מבלי

היכר.39) ויש החג, בזמן כן עושה היה שלא

.ÂË- „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa ,‰kÒ ‰OÚ ‡lL ÈÓƒ∆…»»À»≈¿≈≈¿≈ƒ
ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰kÒ ‰OBÚ∆À»¿À∆≈¬ƒ¿¿ƒƒ
ÔÈ¯eÒ‡ ‰kÒ ÈˆÚ .‰Ú·L Ïk d˙ÂˆnL ,‰kÒ ‰OBÚ∆À»∆ƒ¿»»»ƒ¿»¬≈À»¬ƒ
.CÎÒ ÈˆÚ ÔÈa ,˙BÙ„ ÈˆÚ ÔÈa - ‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÓL Ïk»¿…«¿≈∆»≈¬≈¿»≈¬≈¿»
ÈtÓ ,ÌÈÓi‰ ˙BÓL Ïk ¯Á‡ ¯·„Ï Ô‰Ó ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡≈≈ƒ≈∆¿»»«≈»¿««»ƒƒ¿≈
ŒÔÈa „Ú ‰ˆ˜Ó ‰kq‰ Blk ÈÚÈ·M‰ ÌBiL∆«¿ƒƒÀ«À»À¿»«≈

˙BLÓM‰40ÏL ˙BLÓM‰ŒÔÈ·Ï ˙ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ; «¿»¿ƒ¿À¿»¿≈«¿»∆
.ÌBi‰ ÏÎÏ ˙ˆ˜‰ ,ÈÈÓL¿ƒƒÀ¿»¿»«

זקוק 40) אינו בשחרית בו שיצא כיוון באתרוג, כן שאין מה
יותר. לו

.ÊË,d˙B‡Ï È„k ‰kqa ÔÈÏBzL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ¿≈√»ƒ«¿ƒ∆ƒ«À»¿≈¿»»
Ô‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .‰BÓL Ïk Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒ¿«≈≈∆»¿»¿ƒƒ¿»¬≈∆
ŒÔÈa Ïk Ô‰Ó Ï„B· ÈÈ‡ :¯Ó‡Â Ô‡ÏzL ‰ÚLa¿»»∆¿»»¿»«≈ƒ≈≈∆»≈

!˙BLÓM‰41˙Ú ÏÎa Ô‰Ó ˜tzÒÓ ‰Ê È¯‰ - «¿»¬≈∆ƒ¿«≈≈∆¿»≈
Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‡ÏÂ ,Ì˙B‡ ‰ˆ˜‰ ‡Ï È¯‰L ;‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆∆¬≈…ƒ¿»»¿…»»¬≈∆

.d˙BÓk e·LÁ ‡ÏÂ ,‰kq‰ ˙M„¿̃À««À»¿…∆¿¿¿»

עליהם 41) חלה שלא שכיוון סוכות, של ראשון טוב יום של
כך. אחר עליהם חלה אינה שוב יוםֿטוב, מתחילת קדושה

-mipnfxtq
zFkldalEl ¦§¨

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וביאור 1) הן. מה מכשיריו, וכל לולב עניני בו נתבארו

ועניין  להם. הדומין אחרים למינין מקצתן שבין ההבדל
מן  ניטלים זמן זה ובאי ושיעורן, ומדתן ומניינן נטילתן
התורה  מן נטילתן מקום הגבלת וכן ומדבריהם. התורה
הפרק  ונסתיים וענינה. שביעי ביום ערבה ודין ומדבריהם.
שהוקצו  מפני אלו ממינין ליהנות שאסור מה בביאור

החג. ימי שבעת כל למצוותם
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.‡‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÌÈ¯Óz ˙BÙk2˙Bi¯Á Ô‰3ÏL «¿»ƒ»¬«»≈¬À∆
Ô‡ÎÏ Ô‰lL ÔÈÏÚ‰ e„¯t˙iL Ì„˜ ,eÁÓˆiLk ,Ï˜c∆∆¿∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»¿∆»ƒ∆»∆¿»

Ô‡ÎÏe4‡¯˜p‰ ‡e‰Â ;ËÈ·¯L BÓk ‰È‰iLk ‡l‡ , ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
·ÏeÏ5. »

מ.2) כג, לו 4)ענפים.3)ויקרא "אמר א: לב, סוכה
לענף  הכוונה, (אולי הרותא? אימא - אשי לרב רבינא
בעינא  - רש"י) עיין לכאן, וזה לכאן זה פנו ועליו שנתקשה,
אפשרות  שתהיה ּכפּות, כמו ּכּפות (דרשו וליכא" ַָכפות
ולהכפת). להאגד יכול אינו וזה ולאגדו, אותו לכפות

(5- תמרים" כפות הדר, עץ "פרי שם: אונקלוס תרגם כן
ולולבין". "אתרוגין

.·‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ¯„‰ ıÚ È¯t6‚B¯˙‡ ‡e‰7ÛÚÂ . ¿ƒ≈»»»»«»∆¿«¬«
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ˙·Ú ıÚ8ÔÈÙBÁ ÂÈÏÚL ,Ò„‰‰ ‡e‰ ≈»…»»«»«¬«∆»»ƒ

BˆÚ ˙‡9Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÔÈÏÚ ‰LÏL eÈ‰iL ÔB‚k ; ∆≈¿∆ƒ¿¿»»ƒ»≈«≈
ÏBÚ·‚a10‰Ê ,‰ÂLa ÔÈÏÚ‰ ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡ ¿ƒ¿∆»¬»ƒ»¿≈∆»ƒ¿»∆∆

‰Ê ÔÈ‡ - Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÈLÈÏM‰ ‰ÏÚ‰Â ,‰Ê „‚k¿∆∆∆¿∆»∆«¿ƒƒ¿«¿»≈∆≈∆
‰ËBL Ò„‰ ‡¯˜ Ï·‡ ,˙·Ú11. »…¬»ƒ¿»¬«∆

שם.6) קיבלו 7)ויקרא, וכך הנ"ל, אונקלוס כתרגום
- הדר" עץ "פרי שם: שנאמר ממה זאת ולמדו חז"ל.
וכן  לה.). (סוכה האתרוג והוא לעץ, בטעמו שוה שהפרי

עתה עד נון] [בן מיהושע ספק בלא היו ˘‰‡˙¯Â‚"ראינו
לפירוש  בהקדמתו (רבינו שנה" בכל הלולב עם לוקחים

ה"ד). להלן וראה זרעים. סדר והיינו 9)שם.8)המשנה,
(רש"י  זה על זה מורכבים שהם שרשרת מעשה - עבות

ההדס.10)שם). בדי משלושת ובד בד בכל לומר, רוצה
סי' (באו"ח וה'טור' כד) כלל (בתשובות, הרא"ש נקטו וכן
לד. והערה ה"ה פ"ח להלן ועיין הרמב"ם. בדעת תרמו)
רובו" או ההדס שיעור כל כן להיות ש"צריך הראב"ד ודעת

וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה ב.11)(וראה לב, סוכה
משובשים  אלא כסדר, עליו שאין מפני שוטה הדס ונקרא
(=שוט  דאסא שוטתא מלשון שהוא אומרים, ויש כשוטה.
וזה  התפשטות, בלא ביושר עומד כשר שהדס הדס), של
הענפים  ריבוי שם ועל עצים, כעין בענפים מרובה נעשה

שם). ('מאירי' שוטה קוראו

.‚‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÏÁ È·¯Ú12Ï„b‰ ¯·c Ïk ÔÈ‡ , «¿≈««»¬«»≈»»»»«»≈
ÏÁ È·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ Úe„È ÔÈÓ ‡l‡ ,ÏÁp‰ ÏÚ13: ««««∆»ƒ»««ƒ¿»«¿≈««

ÏÁpk CeLÓ BlL ‰ÏÚ14˜ÏÁ ÂÈÙe ,15BlL ‰˜Â , »∆∆»«««ƒ»»¿»∆∆
‰·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ e‰ÊÂ ,Ì„‡16ÏÚ Ï„b ‰Ê ÔÈÓ ·¯Â . »…¿∆«ƒ¿»¬»»¿…ƒ∆»≈«

'ÏÁ È·¯Ú' ¯Ó‡ CÎÏ ,ÌÈÏÁp‰17Ï„‚ ‰È‰ elÙ‡Â . «¿»ƒ¿»∆¡««¿≈»««¬ƒ»»»≈
.¯Lk ,ÌÈ¯‰· B‡ ¯a„na«ƒ¿»∆»ƒ»≈

שם.12) בברייתא.13)ויקרא, ב לג, ולא 14)סוכה
(שם). פגימות 15)עגול עשוי אינו חודו לומר, רוצה

א.16)פגימות. לד, בסוכה 17)שם שלישית ברייתא
ת"ל  מנין? הרים ושל בעל של נחל, ערבי אלא לי "אין שם:
(פ"ג  והרא"ש רש"י). - רבים (=מלשון מכלֿמקום" ערבי,
נחל". ערבי נקרא "לכך רבינו בלשון הביא יג) סי' דסוכה
ערבי  "ת"ר שם: בסוכה הראשונה לברייתא הכוונה ולפי"ז
ואין  הנחל. על הגדל ממין כלומר, הנחל", על הגדילין נחל,

השלישית  הברייתא כדעת הלשון מריבוי זאת להוציא צורך
בכסףֿמשנה). (וראה

.„BlL ‰ÏÚL ‡l‡ ,‰·¯ÚÏ ‰ÓBc ¯Á‡ ÔÈÓ LÈÂ¿≈ƒ«≈∆«¬»»∆»∆»∆∆
¯qÓÏ ‰ÓBc ÂÈÙe ,Ï‚Ú18e‰ÊÂ ;Ì„‡ BÈ‡ BlL ‰˜Â , »…ƒ∆¿«»¿»∆∆≈»…¿∆

‰ÏeÒt ‡È‰Â ,‰ÙˆÙˆ ‡¯˜p‰19,‰·¯Ú ÔÈÓ ÌL LÈÂ . «ƒ¿»«¿»»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¬»»
LÈ ‡l‡ ,¯qÓk BÈ‡Â ,˜ÏÁ dlL ‰ÏÚ‰ Èt ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆∆»»»¿≈¿«»∆»∆
‰ÊÂ ,ÔË˜ ÏbÓ Èt BÓk ,„‡Ó „Ú ÌÈpË˜ ÌÈÓÏz Ba¿»ƒ¿«ƒ«¿…¿ƒ«»»»¿∆

¯Lk20‰LnÓ ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . »≈¿»«¿»ƒ«≈ƒƒ«¿»ƒ∆
eL¯t˙ ,ea¯21. «≈ƒ¿»¿

גדולות.18) א.19)שפגימותיה לד, סוכה
(שם).20) גילא" "חילפי נקרא והיה קטנות, שפגימותיו
ו.21) הערה למעלה ראה

.‰‰Ê ÔÈ·kÚÓe ,Ô‰ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ≈ƒ¿»««≈¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡22·ÏeÏ ˙ÂˆÓ ÌÈ‡¯˜ ÔlÎÂ ,23ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ∆∆¿À»ƒ¿»ƒƒ¿«»¿≈¬ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó24„Á‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈∆¿≈ƒƒ¬≈∆¿ƒ…ƒ¿»∆»
Ô‰ÓBÏ ‰ÓBc‰ ¯Á‡ ÔÈÓ ÂÈzÁz ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -25. ≈∆≈¿ƒƒ«¿»ƒ«≈«∆

ב.22) לד, סוכה וברייתא א. כז, מנחות הואיל 23)משנה,
להלן  וראה לז:). (סוכה שמו על נקראו מכולם, גבוה והוא

כח. והערה ו המינים 24)הלכה על נוסף אחר מין
א). לא, דף בסוכה (ברייתא ב:25)שהוזכרו שם, סוכה

דבר  ולא רימון ולא פריש לא יביא לא אתרוג, מצא "לא
אחר".

.Â‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ „‚‡Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…»«¬««¬»»
˙Á‡ ‰c‚‡ ÔzLÏL ˙BOÚÏÂ26ÌÏËB ‡e‰LÎe . ¿«¬¿»¿»¬À»∆»¿∆¿»

‰lÁz C¯·Ó ,Ô‰a ˙‡ˆÏ27'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ'28, »≈»∆¿»≈¿ƒ»«¿ƒ«»
BÏ ÔÈÎeÓÒ ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰29‰c‚‡‰ ÏËB CkŒ¯Á‡Â . ƒ¿À»¿ƒ¿««»≈»¬À»

BÈÓÈa ˙‡f‰30C¯c ÔÏËBÂ .BÏ‡ÓOa ‚B¯˙‡Â , «…ƒƒ¿∆¿ƒ¿…¿¿»∆∆
Ô‰ÈL‡¯Â ,ı¯‡Ï ‰hÓÏ Ô‰È¯wÚ eÈ‰iL ,Ô˙ÏÈ„b¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ»≈∆¿«»»»∆¿»≈∆

¯ÈÂ‡Ï ‰ÏÚÓÏ31- „Á‡ „Á‡ ÔÏËe ,Ô„‚‡ ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿»»¬ƒ¿ƒ…¬»»¿»»∆»∆»
‡ˆÈ32·‡ .BÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ ÔzÚa¯‡ eÈ‰iL ‡e‰Â ;Ì‡ Ï »»¿∆ƒ¿«¿«¿»¿ƒ∆¿¬»ƒ

- „Á‡ ÔÈÓ ¯ÒÁL B‡ ,„Á‡ ÔÈÓ ‡l‡ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»∆»ƒ∆»∆»≈ƒ∆»
¯‡M‰ ‡ˆÓiL „Ú ÏhÈ ‡Ï33. …ƒ…«∆ƒ¿»«¿»

מצוה 26) "לולב שאמרו: יא:), (סוכה יהודה דרבי כרבנן
- ואנוהו" אלי "זה ב) טו, (שמות שנאמר משום לאגדו,
זו. במצוה הוא נוי זה, ואגד במצוות. לפניו התנאה

לעשייתן 27) עובר עליהן מברך המצוות שכל שנוטלן. לפני
רבינו). בדעת תרנא סי' או"ח ה'טור' פירש ולא 28)(כן

כאן רבינו כוונת ואין המינים, יתר נטילת על ÁÒÂÏמברך
שאם  הט"ו ברכות מהל' בפי"א כתב כבר שהרי הברכה,
אחר  מברך ואם לולב". "ליטול אומר: שיטול, קודם מברך
שמברך  המדובר וכאן לולב". נטילת "על אומר: הנטילה,
(כסףֿ לולב" "ליטול לומר: צריך כן ואם שנוטל, לפני

גבוה 29)משנה). שהוא לפי לו טפלים כולם כלומר,
אינם  שאם אומרים ויש מנוח'. 'רבינו – לז:) (סוכה מכולן
אחר  בזה בהם שיצא אלא הלולב את אגד "שלא לו סמוכים
שם). ('מאירי' עצמו" בפני ואחד אחד כל על מברך זה,
שרק  מט), הערה שם (ראה ה"ח להלן רבינו מדברי [ונראה
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.‡‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÌÈ¯Óz ˙BÙk2˙Bi¯Á Ô‰3ÏL «¿»ƒ»¬«»≈¬À∆
Ô‡ÎÏ Ô‰lL ÔÈÏÚ‰ e„¯t˙iL Ì„˜ ,eÁÓˆiLk ,Ï˜c∆∆¿∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»¿∆»ƒ∆»∆¿»

Ô‡ÎÏe4‡¯˜p‰ ‡e‰Â ;ËÈ·¯L BÓk ‰È‰iLk ‡l‡ , ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
·ÏeÏ5. »

מ.2) כג, לו 4)ענפים.3)ויקרא "אמר א: לב, סוכה
לענף  הכוונה, (אולי הרותא? אימא - אשי לרב רבינא
בעינא  - רש"י) עיין לכאן, וזה לכאן זה פנו ועליו שנתקשה,
אפשרות  שתהיה ּכפּות, כמו ּכּפות (דרשו וליכא" ַָכפות
ולהכפת). להאגד יכול אינו וזה ולאגדו, אותו לכפות

(5- תמרים" כפות הדר, עץ "פרי שם: אונקלוס תרגם כן
ולולבין". "אתרוגין

.·‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ¯„‰ ıÚ È¯t6‚B¯˙‡ ‡e‰7ÛÚÂ . ¿ƒ≈»»»»«»∆¿«¬«
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ˙·Ú ıÚ8ÔÈÙBÁ ÂÈÏÚL ,Ò„‰‰ ‡e‰ ≈»…»»«»«¬«∆»»ƒ

BˆÚ ˙‡9Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÔÈÏÚ ‰LÏL eÈ‰iL ÔB‚k ; ∆≈¿∆ƒ¿¿»»ƒ»≈«≈
ÏBÚ·‚a10‰Ê ,‰ÂLa ÔÈÏÚ‰ ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡ ¿ƒ¿∆»¬»ƒ»¿≈∆»ƒ¿»∆∆

‰Ê ÔÈ‡ - Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÈLÈÏM‰ ‰ÏÚ‰Â ,‰Ê „‚k¿∆∆∆¿∆»∆«¿ƒƒ¿«¿»≈∆≈∆
‰ËBL Ò„‰ ‡¯˜ Ï·‡ ,˙·Ú11. »…¬»ƒ¿»¬«∆

שם.6) קיבלו 7)ויקרא, וכך הנ"ל, אונקלוס כתרגום
- הדר" עץ "פרי שם: שנאמר ממה זאת ולמדו חז"ל.
וכן  לה.). (סוכה האתרוג והוא לעץ, בטעמו שוה שהפרי

עתה עד נון] [בן מיהושע ספק בלא היו ˘‰‡˙¯Â‚"ראינו
לפירוש  בהקדמתו (רבינו שנה" בכל הלולב עם לוקחים

ה"ד). להלן וראה זרעים. סדר והיינו 9)שם.8)המשנה,
(רש"י  זה על זה מורכבים שהם שרשרת מעשה - עבות

ההדס.10)שם). בדי משלושת ובד בד בכל לומר, רוצה
סי' (באו"ח וה'טור' כד) כלל (בתשובות, הרא"ש נקטו וכן
לד. והערה ה"ה פ"ח להלן ועיין הרמב"ם. בדעת תרמו)
רובו" או ההדס שיעור כל כן להיות ש"צריך הראב"ד ודעת

וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה ב.11)(וראה לב, סוכה
משובשים  אלא כסדר, עליו שאין מפני שוטה הדס ונקרא
(=שוט  דאסא שוטתא מלשון שהוא אומרים, ויש כשוטה.
וזה  התפשטות, בלא ביושר עומד כשר שהדס הדס), של
הענפים  ריבוי שם ועל עצים, כעין בענפים מרובה נעשה

שם). ('מאירי' שוטה קוראו

.‚‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÏÁ È·¯Ú12Ï„b‰ ¯·c Ïk ÔÈ‡ , «¿≈««»¬«»≈»»»»«»≈
ÏÁ È·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ Úe„È ÔÈÓ ‡l‡ ,ÏÁp‰ ÏÚ13: ««««∆»ƒ»««ƒ¿»«¿≈««

ÏÁpk CeLÓ BlL ‰ÏÚ14˜ÏÁ ÂÈÙe ,15BlL ‰˜Â , »∆∆»«««ƒ»»¿»∆∆
‰·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ e‰ÊÂ ,Ì„‡16ÏÚ Ï„b ‰Ê ÔÈÓ ·¯Â . »…¿∆«ƒ¿»¬»»¿…ƒ∆»≈«

'ÏÁ È·¯Ú' ¯Ó‡ CÎÏ ,ÌÈÏÁp‰17Ï„‚ ‰È‰ elÙ‡Â . «¿»ƒ¿»∆¡««¿≈»««¬ƒ»»»≈
.¯Lk ,ÌÈ¯‰· B‡ ¯a„na«ƒ¿»∆»ƒ»≈

שם.12) בברייתא.13)ויקרא, ב לג, ולא 14)סוכה
(שם). פגימות 15)עגול עשוי אינו חודו לומר, רוצה

א.16)פגימות. לד, בסוכה 17)שם שלישית ברייתא
ת"ל  מנין? הרים ושל בעל של נחל, ערבי אלא לי "אין שם:
(פ"ג  והרא"ש רש"י). - רבים (=מלשון מכלֿמקום" ערבי,
נחל". ערבי נקרא "לכך רבינו בלשון הביא יג) סי' דסוכה
ערבי  "ת"ר שם: בסוכה הראשונה לברייתא הכוונה ולפי"ז
ואין  הנחל. על הגדל ממין כלומר, הנחל", על הגדילין נחל,

השלישית  הברייתא כדעת הלשון מריבוי זאת להוציא צורך
בכסףֿמשנה). (וראה

.„BlL ‰ÏÚL ‡l‡ ,‰·¯ÚÏ ‰ÓBc ¯Á‡ ÔÈÓ LÈÂ¿≈ƒ«≈∆«¬»»∆»∆»∆∆
¯qÓÏ ‰ÓBc ÂÈÙe ,Ï‚Ú18e‰ÊÂ ;Ì„‡ BÈ‡ BlL ‰˜Â , »…ƒ∆¿«»¿»∆∆≈»…¿∆

‰ÏeÒt ‡È‰Â ,‰ÙˆÙˆ ‡¯˜p‰19,‰·¯Ú ÔÈÓ ÌL LÈÂ . «ƒ¿»«¿»»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¬»»
LÈ ‡l‡ ,¯qÓk BÈ‡Â ,˜ÏÁ dlL ‰ÏÚ‰ Èt ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆∆»»»¿≈¿«»∆»∆
‰ÊÂ ,ÔË˜ ÏbÓ Èt BÓk ,„‡Ó „Ú ÌÈpË˜ ÌÈÓÏz Ba¿»ƒ¿«ƒ«¿…¿ƒ«»»»¿∆

¯Lk20‰LnÓ ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . »≈¿»«¿»ƒ«≈ƒƒ«¿»ƒ∆
eL¯t˙ ,ea¯21. «≈ƒ¿»¿

גדולות.18) א.19)שפגימותיה לד, סוכה
(שם).20) גילא" "חילפי נקרא והיה קטנות, שפגימותיו
ו.21) הערה למעלה ראה

.‰‰Ê ÔÈ·kÚÓe ,Ô‰ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ≈ƒ¿»««≈¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡22·ÏeÏ ˙ÂˆÓ ÌÈ‡¯˜ ÔlÎÂ ,23ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ∆∆¿À»ƒ¿»ƒƒ¿«»¿≈¬ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó24„Á‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈∆¿≈ƒƒ¬≈∆¿ƒ…ƒ¿»∆»
Ô‰ÓBÏ ‰ÓBc‰ ¯Á‡ ÔÈÓ ÂÈzÁz ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -25. ≈∆≈¿ƒƒ«¿»ƒ«≈«∆

ב.22) לד, סוכה וברייתא א. כז, מנחות הואיל 23)משנה,
להלן  וראה לז:). (סוכה שמו על נקראו מכולם, גבוה והוא

כח. והערה ו המינים 24)הלכה על נוסף אחר מין
א). לא, דף בסוכה (ברייתא ב:25)שהוזכרו שם, סוכה

דבר  ולא רימון ולא פריש לא יביא לא אתרוג, מצא "לא
אחר".

.Â‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ „‚‡Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…»«¬««¬»»
˙Á‡ ‰c‚‡ ÔzLÏL ˙BOÚÏÂ26ÌÏËB ‡e‰LÎe . ¿«¬¿»¿»¬À»∆»¿∆¿»

‰lÁz C¯·Ó ,Ô‰a ˙‡ˆÏ27'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ'28, »≈»∆¿»≈¿ƒ»«¿ƒ«»
BÏ ÔÈÎeÓÒ ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰29‰c‚‡‰ ÏËB CkŒ¯Á‡Â . ƒ¿À»¿ƒ¿««»≈»¬À»

BÈÓÈa ˙‡f‰30C¯c ÔÏËBÂ .BÏ‡ÓOa ‚B¯˙‡Â , «…ƒƒ¿∆¿ƒ¿…¿¿»∆∆
Ô‰ÈL‡¯Â ,ı¯‡Ï ‰hÓÏ Ô‰È¯wÚ eÈ‰iL ,Ô˙ÏÈ„b¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ»≈∆¿«»»»∆¿»≈∆

¯ÈÂ‡Ï ‰ÏÚÓÏ31- „Á‡ „Á‡ ÔÏËe ,Ô„‚‡ ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿»»¬ƒ¿ƒ…¬»»¿»»∆»∆»
‡ˆÈ32·‡ .BÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ ÔzÚa¯‡ eÈ‰iL ‡e‰Â ;Ì‡ Ï »»¿∆ƒ¿«¿«¿»¿ƒ∆¿¬»ƒ

- „Á‡ ÔÈÓ ¯ÒÁL B‡ ,„Á‡ ÔÈÓ ‡l‡ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»∆»ƒ∆»∆»≈ƒ∆»
¯‡M‰ ‡ˆÓiL „Ú ÏhÈ ‡Ï33. …ƒ…«∆ƒ¿»«¿»

מצוה 26) "לולב שאמרו: יא:), (סוכה יהודה דרבי כרבנן
- ואנוהו" אלי "זה ב) טו, (שמות שנאמר משום לאגדו,
זו. במצוה הוא נוי זה, ואגד במצוות. לפניו התנאה

לעשייתן 27) עובר עליהן מברך המצוות שכל שנוטלן. לפני
רבינו). בדעת תרנא סי' או"ח ה'טור' פירש ולא 28)(כן

כאן רבינו כוונת ואין המינים, יתר נטילת על ÁÒÂÏמברך
שאם  הט"ו ברכות מהל' בפי"א כתב כבר שהרי הברכה,
אחר  מברך ואם לולב". "ליטול אומר: שיטול, קודם מברך
שמברך  המדובר וכאן לולב". נטילת "על אומר: הנטילה,
(כסףֿ לולב" "ליטול לומר: צריך כן ואם שנוטל, לפני

גבוה 29)משנה). שהוא לפי לו טפלים כולם כלומר,
אינם  שאם אומרים ויש מנוח'. 'רבינו – לז:) (סוכה מכולן
אחר  בזה בהם שיצא אלא הלולב את אגד "שלא לו סמוכים
שם). ('מאירי' עצמו" בפני ואחד אחד כל על מברך זה,
שרק  מט), הערה שם (ראה ה"ח להלן רבינו מדברי [ונראה
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אבל  טפח. מהם יוצא לולב של שדרו שיהיה צריך אגדן אם
הלולב]. מן גבוה אחר מין להיות יכול אגדן, לא אם

החשובה 30) ימין ביד נוטלה - מצוות שלש בה שיש לפי
לז:). ירמיה 31)(סוכה א"ר חזקיה "אמר ב: מה, בסוכה

אלא  בהן יוצא אדם אין כולן המצוות כל  רשב"י, משום
דרך  שעומדים - עומדים" שטים "עצי שנאמר גדילתן, דרך

יא:):32)גדילתם". (סוכה שאמרו יהודה, דרבי כרבנן
כשר". - אגדו לא ואם לאגדו, מצוה במנחות 33)"לולב

מעכבים  מינים "ארבעה במשנה שם ששנו מה על א. כז,
לו, שאין אלא שנו לא רבא, בר חנן רב "אמר - זה" את זה
רש"י). - כאחד אגדן לא (אפילו מעכבין" אין - לו יש אבל
וחד  חד כל דנטל "ואע"ג דסוכה): (פ"ג הרי"ף כתב וכן
אגד" צריך אין לולב דקיימאֿלן חובתו, ידי נפיק  לחודיה,
מפני  חובתו, ידי יצא לבדו, ואחד אחד כל שלקח (=אע"פ

אגד"). צריך אינו "לולב היא: שהלכה

.Ê?Ô‰Ó ÏËB ‰nk34„Á‡ ·ÏeÏ35„Á‡ ‚B¯˙‡Â ,36, «»≈≈∆»∆»¿∆¿∆»
‰·¯Ú Èca ÈLe37Ò„‰ Èca ‰LÏLe ,38‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿≈«≈¬»»¿»«≈¬«¿ƒ»»

Ò„‰a ÛÈÒB‰Ï39,ÛÈÒBÓ - ‰ÏB„‚ ‰c‚‡ ‰È‰zL È„k ¿ƒ«¬«¿≈∆ƒ¿∆¬À»¿»ƒ
‡e‰ ‰ÂˆÓ ÈÈBÂ40ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡ ,ÔÈÈn‰ ¯‡L Ï·‡ . ¿≈ƒ¿»¬»¿»«ƒƒ≈ƒƒ

Ô‰Ó ÔÈÚ¯Bb ÔÈ‡Â ÌÈÓ ÏÚ41- Ú¯‚ B‡ ÛÈÒB‰ Ì‡Â . «ƒ¿»»¿≈¿ƒ≈∆¿ƒƒ»«
(ÏÒt ‡Ï :Ï"ˆ) ÏeÒt42. »…»«

ב.34) לד, סוכה תמרים"35)משנה, "כפת שכתוב מפני
(שם  אחד שלולב מכאן - "כפות" כתוב ולא וא"ו), (בלי

ולא 36)וברש"י). אחד משמע - הדר" עץ "פרי שכתוב
וברש"י). (שם לשון 37)שנים - נחל" "ערבי שכתוב

יד). סי' שם (רא"ש שנים - רבים ומיעוט רבים,
תיבות"38) בשלש עבות עץ ענף - הטעם: בגמרא "פירשו

ברש"י). והוא ליתא, בגמרא ולפנינו שם, ('מאירי'
הביא 39) וכן "ובערבה". נוסף קושטא, ודפוס רומי בדפוס

בפרק  הר"ן הביא וכן רבינו, בספרי כן שהגיהו מנוח' 'רבינו
רבינו  בשם בכסףֿמשנה (וראה רבינו בלשון הגזול לולב
כתב  וכן כלפנינו. הנוסחא כתביֿיד בכמה אבל ירוחם).
בגמרא  שמצאנו בהדס, אלא הותר שלא בתשובה, רבינו
אחד, בבד שדי כר"ע, הלכה "שהרי בו להוסיף שהתירו
שאומר  טרפון כרבי להו לידרוש לד:) (סוכה אמר והוא
להלן. עוד וראה כסףֿמשנה). ועיין שם, ('מאירי' בשלשה"

(להלן 40) חציצה משום לא בו אין לנוי, שבא דבר שכל
תקלה). ח"א רשב"א (שו"ת תוסיף בל משום ולא הי"א)
שום  אין - וערבה ואתרוג לולב בתוספת אבל בהדס, זה וכל

שם). (רשב"א שלפנינו 41)נוי כנוסחא מוכח [מכאן
גם  המדובר וכאן בערבה, ולא בהדס" "להוסיף למעלה
למעלה, קושטא ודפוס רומי בדפוס הנוסחא לפי בערבה.
באתרוג  אלא המדובר אין וכאן בערבה, גם שם מדובר
אלא  אינם הלא גורעים" "אין בהם שייך מה כן אם ובלולב,

קיג)42)אחד]. סי' אברהם רבי (תשובת אברהם רבינו
או  הוסיף "ואם כך: בידו הספר ותיקן חזר שרבינו הביא
אם  אלא לפסול שאין הראב"ד דעת וכן פסל". לא גרע,

אחר. ממין הוסיף

.Á˙BÁt ÔÈ‡ - ·ÏeÏ ?Ì‰Ó ÔÈÓ Ïk C¯‡ ¯eÚL ‰nk«»ƒ…∆»ƒ≈∆»≈»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó43‡e‰LŒÏk C¯‡ ‰È‰ Ì‡Â ;44- ≈«¿»»¿»ƒ¿ƒ»»»…»∆

¯Lk45B˙¯„MÓ - B˙„È„Óe .46L‡¯Ó ‡Ï ,„·Ïa »≈¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿»…≈…
‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰·¯ÚÂ Ò„‰Â .ÌÈÏÚ‰∆»ƒ«¬««¬»»≈»ƒ¿»

ÌÈÁÙË47Ô‰LŒÏk ÔÈk¯‡ eÈ‰ Ì‡Â ;48.ÌÈ¯Lk - ¿»ƒ¿ƒ»¬Àƒ»∆≈¿≈ƒ
- ÔÈÁÏ ÔÈÏÚ ‰LÏL ‡l‡ „·e „a ÏÎa ÔÈ‡ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿»««∆»¿»»ƒ«ƒ

„a‰ L‡¯a eÈ‰iL ‡e‰Â ;ÌÈ¯Lk49·Ïel‰ „‚‡ Ì‡Â . ¿≈ƒ¿∆ƒ¿¿…«»¿ƒ»««»
Ò„‰‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ·ÏeÏ ÏL B¯„L ‰È‰iL CÈ¯ˆ -»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿∆»≈ƒ«¬«

¯˙BÈ B‡ ÁÙË ‰·¯ÚÂ50Â .˙BÁt ÔÈ‡ - ‚B¯˙‡ ¯eÚL «¬»»∆«≈¿ƒ∆¿≈»
‰ˆÈakÓ51‡e‰LŒÏk ÏB„‚ ‰È‰ Ì‡Â .52.¯Lk - ƒ«≈»¿ƒ»»»»∆»≈

ב.43) לב, טפחים.44)סוכה מארבעה למעלה
שיעור 45) לו ואין למטה שיעור לו יש לולב א. מב, מנחות

שם).46)למעלה. (סוכה, הענפים מתפרדים שממנו הקנה
שם.47) נלמד 48)סוכה, וזה המפורש. מהשיעור למעלה

שיעור  לו שאין מד) הערה (למעלה בלולב שנאמר ממה
מנוח'). ו'רבינו צו עמ' ח"א גיאת בן יצחק (רבינו למעלה

בו 49) ונשארו ההדס) (של עליו רוב "יבשו א: לג, סוכה
ורש"י) ר"ח ועיין הרמב"ם. לפי (כצ"ל לחיין עלין שלשה
רבינו  וסובר ואחד". אחד כל ובראש חסדא, רב אמר כשר.
רק  שלא להורות כאן רבינו זאת [והביא לערבה. שהואֿהדין
כשרים, הם - לחים עלים ומלאים ארוכים שהם באופן
אלא  שאינו, כמי למעלה המיותר את רואים לומר שאפשר
שאינו  כמי העליון שאם כן, לומר שאיֿאפשר באופן אפילו
כשרים, הם אףֿעלֿפיֿכן – לחים עלין שלשה כאן אין
שם]. ובכסףֿמשנה לד, והערה ה"ה פ"ח להלן וראה

של 50) שדרו שיהיה צריך אין - אגדו לא שאם [נראה,
בגמרא  נראה וכן כח). הערה למעלה (וראה כו' יוצא לולב
(ונגביה  ולבריך" לאתרוג "ולגבהיה שהקשו: לז:) (סוכה
ולא  אתרוג)? מצות על ונברך הלולב, מן יותר האתרוג את
אגודים  שהם מפני - אותם שיגביהו וערבה, מהדס הקשו

אתו]. אגוד שאינו - מהאתרוג אלא לד,51)אתו, סוכה
יהודה. כרבי שבא 52)ב. עקיבא כרבי מביצה, למעלה

לו:). (סוכה כתפו על ואתרוגו הכנסת לבית

.ËdÈa‚iMÓ53Ô‰Èa‚‰L ÔÈa - el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡ ƒ∆«¿ƒ««¿»»ƒƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»
‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa ,˙Á‡k54Ï‡ÓOa ÔÈa ,ÔÈÓÈa ÔÈa , ¿««≈»∆««∆≈¿»ƒ≈ƒ¿…

‡ˆÈ -55Ô˙ÏÈ„b C¯c Ô‰Èa‚iL ,‡e‰Â .56‡lL Ï·‡ ; »»¿∆«¿ƒ≈∆∆¿ƒ»»¬»∆…
dÈa‚iL - d˙ÎÏ‰k ‰ÂˆÓe .‡ˆÈ ‡Ï - Ô˙ÏÈ„b C¯c∆∆¿ƒ»»…»»ƒ¿»¿ƒ¿»»∆«¿ƒ«
,Ï‡ÓOa ‚B¯˙‡Â ,ÔÈÓÈa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÏL ‰c‚‡¬À»∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿∆¿ƒ¿…

„È¯BÈÂ ‰ÏÚÈÂ ‡È·ÈÂ CÈÏBÈÂ57LÏL ·Ïel‰ ÚÚÈÂ ¿ƒ¿»ƒ¿«¬∆¿ƒƒ«¬≈««»»
Áe¯Â Áe¯ ÏÎa ÌÈÓÚt58. ¿»ƒ¿»«»«

א.53) מב, ו.54)שם הלכה שאמרו:55)למעלה ומה
אלא  זה אין לא:) (שם בשמאל ואתרוג בימין לולב
לא  הפכו שאמרו: שמה מב.) (שם ר"ח דעת אבל לכתחילה.
בימין. ואתרוג בשמאל לולב נטל אם היינו יצא,

ו.56) הלכה למעלה ב.57)נתבאר לז, מקור 58)סוכה
ה"י. פ"ג סוכה ב'ירושלמי' הדברים

.È,ÌÈÓÚt LÏL ·Ïel‰ L‡¯ ÚÚÓe CÈÏBÓ ?„ˆÈk≈«ƒ¿«¬≈«…«»»¿»ƒ
ÔÎÂ ,ÌÈÓÚt LÏL ·Ïel‰ L‡¯ ÚÚÓe ‡È·Óe≈ƒ¿«¬≈«…«»»¿»ƒ¿≈
˙‡È¯˜ ˙ÚLa ?‡È·Óe CÈÏBÓ ÔÎÈ‰Â .‰„È¯ÈÂ ‰iÏÚa«¬ƒ»ƒƒ»¿≈»ƒ≈ƒƒ¿«¿ƒ«

lÁz '·BË Èk '‰Ï e„B‰'a - Ïl‰‰‡p‡'·e ,ÛBÒÂ ‰ ««≈¿«ƒ¿ƒ»»¿»»
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'‡p ‰ÚÈLB‰ '‰59,·ÏeÏ ˙ÏÈËÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . ƒ»»¿»«»≈ƒ¿ƒ«»
‰ÏÈla ÏËB BÈ‡Â60. ¿≈≈«»¿»

טז,59) הימיםֿא (דברי שנאמר משום ב. לז, סוכה משנה,
לה' "הודו לו וסמוך וגו'", יער עצי כל ירננו "אז לגֿלה):
בהודו). ד"ה שם ('תוספות' הושיענו" ואמרו וגו' טוב כי

הראשון",60) ביום לכם "ולקחתם שנאמר: ב. כ, מגילה
בלילה. ולא ביום

.‡ÈÔBÓÈb BÊ ‰c‚‡Ï ‰OÚ61·‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL62, »»«¬À»ƒ∆∆∆¿∆»»
È„ÈŒÏÚ ‰ÁÈ˜Ï .‡ˆÈ - dÏËe ÔÈ„Ò ‰ÈÏÚ C¯kL B‡∆»«»∆»»ƒ¿»»»»¿ƒ»«¿≈

‰ÁÈ˜Ï dÓL ,¯Á‡ ¯·c63„B·k C¯c ‰È‰iL ‡e‰Â . »»«≈¿»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆∆∆»
Ï·‡ .ıˆBÁ BÈ‡ B˙B‡Ï ‡e‰L ÏkL ,¯ec‰ C¯„Â¿∆∆ƒ∆»∆¿»≈≈¬»
dÏËe ‰¯„˜· B‡ ıÈˆÚa el‡‰ ÔÈÈn‰ ˙‡ Ô˙ Ì‡ƒ»«∆«ƒƒ»≈¿»ƒƒ¿≈»¿»»

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï -64. …»»¿≈»

גמן).61) ערך ('ערוך' חוס כלומר גמי, כאנשי 62)מלשון
זהב  של בגימוניות לולביהם את אוגדים שהיו ירושלים
להלן  עוד וראה מאיר), דרבי אליבא במשנה, לו: (סוכה

סה. והערה יב כרבא.63)הלכה א. לז, מב,64)שם שם
א.

.·ÈÔÈa ÏÈc·‰Â ,‰·¯Ú‰Â Ò„‰‰ ÌÚ ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡»«∆«»ƒ«¬«¿»¬»»¿ƒ¿ƒ≈
‰Ê È¯‰ - d· ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÏËÓa Ò„‰‰ ÔÈ·e ·Ïel‰«»≈«¬«¿«¿ƒ¿«≈»¬≈∆
ÔÈnL ,ıˆBÁ BÈ‡ - Ò„‰ ÈÏÚa Ô‰ÈÈa ÏÈc·‰ .ıˆBÁ≈ƒ¿ƒ≈≈∆«¬≈¬«≈≈∆ƒ

ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa65ËeÁa ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡Ï BÏ LÈÂ . ¿ƒ≈≈¿∆∆¡…∆«»¿
B˙„È‚‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆ¯iL ÔÈÓ ÏÎ·e ,‰ÁÈLÓ· B‡ƒ¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬ƒ»

·kÚÓ66. ¿«≈

ב.65) לז, במשנה,66)שם לו: בסוכה מאיר כרבי
לפי  תוסיף", "בל כאן ואין במינו, שלא הלולב את שאוגדים
אנשי  של טעמם וזהו בגמרא). (שם מעכב אינו שהאגד
וכיון  זהב. של בגימוניות לולביהם אוגדים שהיו ירושלים
שכל  חוצץ, זה אין יא:) (סוכה לנוי הוא האגד ענין שכל

חוצץ. אינו - לנאותו שהוא

.‚È,„·Ïa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈa ÏËp‰Ï ·ÏeÏ ˙ÂˆÓƒ¿«»¿ƒ»≈¿ƒ∆«ƒ¿»
ÌB˜Ó ÏÎa67ÓÊ ÏÎ·eÔ68˙aLa elÙ‡Â ,69:¯Ó‡pL ; ¿»»¿»¿««¬ƒ¿«»∆∆¡«

Bc·Ï Lc˜n·e .'ÔBL‡¯‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe'¿«¿∆»∆«»ƒ«ƒ¿»¿«
,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa B˙B‡ ÔÈÏËB¿ƒ¿»»ƒƒ¿«¿≈∆»
ÌBÈ ÏÁ .'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆¿»

˙aLa Ïh BÈ‡ - ‚Á‰ ÈÓÈ CB˙a ˙BÈ‰Ï ˙aM‰70, ««»ƒ¿¿¿≈∆»≈ƒ»¿«»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ B„Èa epÎÈÏBÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ∆¿»«¿««ƒ¿»«ƒ

¯ÙBLa e¯ÊbL BÓk71. ¿∆»¿¿»

המקדש.67) לבית חוץ שבית 68)אפילו בזמן בין
קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש

יד.69) הלכה להלן המקדש 70)יבואר בבית אפילו
ה"ו.71)(מגידֿמשנה). שופר מהל' פ"ב

.„È?ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈa BÊ ‰¯Ê‚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»¿¿≈»¿»ƒ
.ÔÈÏe·‚a elÙ‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ«»«¬ƒƒ¿ƒ
¯‡LaL ;‰ÂL ÌÈÓi‰ ¯‡L ÔÈ„Â BÈc ÔÈ‡L ,‡ˆÓƒ¿»∆≈ƒ¿ƒ¿»«»ƒ»∆∆ƒ¿»

Lc˜na ‡l‡ ,·ÏeÏ ÏhÏ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‚Á‰ ÈÓÈ72. ¿≈∆»≈»»«»ƒ…»∆»«ƒ¿»

מן 72) מצוותו הוא שגם השנה, בראש ושופר א. מג, סוכה
עליו  גזרו זאת ובכל בגבולין, ובין במקדש בין התורה
התקיעות  בשעת עוד ידעו לא הרוב שעלֿפי מפני - בשבת

שם). סוכה ור"ן ('תוספות' החודש נתקדש אם

.ÂËÏh ·ÏeÏ ‰È‰iL ,eÈ˜˙‰ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ÌB˜Ó ÏÎa73ÏÎÂ . ¿»»»ƒ¿«¿≈∆»≈∆«ƒ¿»¿»

eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡' ÂÈÏÚ C¯·Ó ÌBÈÂ ÌBÈ»¿»≈»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
È¯·cÓ ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ«¿ƒ«»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ74Ôa¯ ÔÈ˜˙‰L ˙Bwz‰ Ïk ÌÚ ,BÊ ‰w˙Â . ¿ƒ¿«»»ƒ»««»∆ƒ¿ƒ«»
‰aiLk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓ È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ»»∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿∆ƒ»∆

.ÔLÈÏ ÌÈ¯·c‰ e¯ÊÁÈ ,Lc˜n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»««¿«¿»ƒ¿»¿»

שכתוב 73) למקרא זאת והסמיכו א. מא, סוכה משנה,
נאום  ארפאך וממכותיך לך ארוכה אעלה "כי יז) ל, (ירמיה
אין  דורש - לה" אין דורש היא, ציון לך קראו נדחה כי ה',
שם  (סוכה זכר לה שיעשו דרישה, צריכה שהיא מכלל לה,

אשר 74)בגמרא) הדבר מן תסור "לא - ציונו? והיכן
כג.) (שבת – יא) יז, (דברים ושמאל" ימין לך יגידו

.ÊËÌBia Ïh ·ÏeÏ ‰È‰ ,Ìi˜ Lc˜n‰Œ˙ÈaL ÔÓÊaƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»»»»ƒ»«
,˙BÓB˜n‰ ¯‡La ÔÎÂ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÔBL‡¯‰»ƒ∆»ƒ¿¿«»¿≈ƒ¿»«¿
.Ï‡¯OÈŒı¯‡a ‚Á‰ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê ÌBiL È‡cÂa eÚ„iL∆»¿¿««∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
˙eÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ,ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ Ï·‡¬»«¿»¿ƒ∆…»¿ƒƒ¿ƒ

.˜ÙqÓ ·Ïel‰ ÔÈÏËB eÈ‰ ‡Ï ,L„ÁŒL‡…̄…∆…»¿ƒ«»ƒ»≈

.ÊÈ‡ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓe˙‡ ÏhÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò ƒ∆»«≈«ƒ¿»»¿¬»ƒƒ…∆
Ï‡¯OÈŒı¯‡ Èa elÙ‡Â ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ˙aLa ·Ïel‰«»¿«»«»ƒ«¬ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈
,ÌÈ˜BÁ¯‰ ÔÈÏe·b‰ Èa ÈtÓ ,L„Á‰ ˙‡ eLcwL∆ƒ¿∆«…∆ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»¿ƒ
ÔÈÂL Ïk‰ eÈ‰iL È„k ,L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿ƒ««…∆¿≈∆ƒ¿«…»ƒ
ÔÈ‡ el‡Â ˙aLa ÔÈÏËB el‡ eÈ‰È ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·„a¿»»∆¿…ƒ¿≈¿ƒ¿«»¿≈≈
„Á‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ÔBL‡¯ ÌBÈ ·eiÁÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÏËB¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»

Ba ˙BÏz‰Ï Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡Â ,‡e‰75. ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»

הלולב 75) נוטלים הקרובים היו קיים, המקדש שבית שבזמן
לא  ואףֿעלֿפיֿכן נוטלים, אינם והרחוקים במקדש, כמו
נראה  קיים המקדש בית כשאין אבל תורות, כשתי נראה היה

(לחםֿמשנה). תורות כשתי הדבר

.ÁÈÔBaLÁ‰ ÈtŒÏÚ ÔÈOBÚ Ïk‰L ,‰f‰ ÔÓf·e76, «¿««∆∆«…ƒ«ƒ«∆¿
˙aLa ·ÏeÏ ÏËpÈ ‡lL ,‰È‰L ˙BÓk ¯·c‰ ¯‡Lƒ¿»«»»¿∆»»∆…ƒ»≈»¿«»
ÌBÈa elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡ÏÂ ÔÈÏe·‚· ‡Ï ,ÏÏk¿»…ƒ¿ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒ¿
.L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ Ïk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔBL‡ƒ̄¿««ƒ∆«…¿ƒƒ¿ƒ««…∆

e¯‡a ¯·Îe77- ˙aLa ·Ïel‰ ˙ÏÈËa ¯eq‡‰ ¯wÚL , ¿»≈«¿∆ƒ«»ƒƒ¿ƒ««»¿«»
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»«¬ƒ∆«¿««ƒ¿»«ƒ

שני 76) עושים ואףֿעלֿפיֿכן העדים. עדות פי על ולא
מנהג  לבטל שלא ז"ל רבותינו שהזהירונו מפני ימים,

ד:). (ביצה הי"ג.77)אבותינו למעלה

.ËÈ;·Ïel‰ ˙ÏÈËa ·iÁ ,‰kq·e ¯ÙBLa ·iÁL Ïk…∆«»¿»¿À»«»ƒ¿ƒ««»
·ÏeÏ ˙ÏÈËpÓ ¯eËt ,‰kÒÂ ¯ÙBMÓ ¯eËt‰ ÏÎÂ78. ¿»«»ƒ»¿À»»ƒ¿ƒ«»
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'‡p ‰ÚÈLB‰ '‰59,·ÏeÏ ˙ÏÈËÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . ƒ»»¿»«»≈ƒ¿ƒ«»
‰ÏÈla ÏËB BÈ‡Â60. ¿≈≈«»¿»

טז,59) הימיםֿא (דברי שנאמר משום ב. לז, סוכה משנה,
לה' "הודו לו וסמוך וגו'", יער עצי כל ירננו "אז לגֿלה):
בהודו). ד"ה שם ('תוספות' הושיענו" ואמרו וגו' טוב כי

הראשון",60) ביום לכם "ולקחתם שנאמר: ב. כ, מגילה
בלילה. ולא ביום

.‡ÈÔBÓÈb BÊ ‰c‚‡Ï ‰OÚ61·‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL62, »»«¬À»ƒ∆∆∆¿∆»»
È„ÈŒÏÚ ‰ÁÈ˜Ï .‡ˆÈ - dÏËe ÔÈ„Ò ‰ÈÏÚ C¯kL B‡∆»«»∆»»ƒ¿»»»»¿ƒ»«¿≈

‰ÁÈ˜Ï dÓL ,¯Á‡ ¯·c63„B·k C¯c ‰È‰iL ‡e‰Â . »»«≈¿»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆∆∆»
Ï·‡ .ıˆBÁ BÈ‡ B˙B‡Ï ‡e‰L ÏkL ,¯ec‰ C¯„Â¿∆∆ƒ∆»∆¿»≈≈¬»
dÏËe ‰¯„˜· B‡ ıÈˆÚa el‡‰ ÔÈÈn‰ ˙‡ Ô˙ Ì‡ƒ»«∆«ƒƒ»≈¿»ƒƒ¿≈»¿»»

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï -64. …»»¿≈»

גמן).61) ערך ('ערוך' חוס כלומר גמי, כאנשי 62)מלשון
זהב  של בגימוניות לולביהם את אוגדים שהיו ירושלים
להלן  עוד וראה מאיר), דרבי אליבא במשנה, לו: (סוכה

סה. והערה יב כרבא.63)הלכה א. לז, מב,64)שם שם
א.

.·ÈÔÈa ÏÈc·‰Â ,‰·¯Ú‰Â Ò„‰‰ ÌÚ ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡»«∆«»ƒ«¬«¿»¬»»¿ƒ¿ƒ≈
‰Ê È¯‰ - d· ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÏËÓa Ò„‰‰ ÔÈ·e ·Ïel‰«»≈«¬«¿«¿ƒ¿«≈»¬≈∆
ÔÈnL ,ıˆBÁ BÈ‡ - Ò„‰ ÈÏÚa Ô‰ÈÈa ÏÈc·‰ .ıˆBÁ≈ƒ¿ƒ≈≈∆«¬≈¬«≈≈∆ƒ

ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa65ËeÁa ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡Ï BÏ LÈÂ . ¿ƒ≈≈¿∆∆¡…∆«»¿
B˙„È‚‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆ¯iL ÔÈÓ ÏÎ·e ,‰ÁÈLÓ· B‡ƒ¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬ƒ»

·kÚÓ66. ¿«≈

ב.65) לז, במשנה,66)שם לו: בסוכה מאיר כרבי
לפי  תוסיף", "בל כאן ואין במינו, שלא הלולב את שאוגדים
אנשי  של טעמם וזהו בגמרא). (שם מעכב אינו שהאגד
וכיון  זהב. של בגימוניות לולביהם אוגדים שהיו ירושלים
שכל  חוצץ, זה אין יא:) (סוכה לנוי הוא האגד ענין שכל

חוצץ. אינו - לנאותו שהוא

.‚È,„·Ïa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈa ÏËp‰Ï ·ÏeÏ ˙ÂˆÓƒ¿«»¿ƒ»≈¿ƒ∆«ƒ¿»
ÌB˜Ó ÏÎa67ÓÊ ÏÎ·eÔ68˙aLa elÙ‡Â ,69:¯Ó‡pL ; ¿»»¿»¿««¬ƒ¿«»∆∆¡«

Bc·Ï Lc˜n·e .'ÔBL‡¯‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe'¿«¿∆»∆«»ƒ«ƒ¿»¿«
,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa B˙B‡ ÔÈÏËB¿ƒ¿»»ƒƒ¿«¿≈∆»
ÌBÈ ÏÁ .'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆¿»

˙aLa Ïh BÈ‡ - ‚Á‰ ÈÓÈ CB˙a ˙BÈ‰Ï ˙aM‰70, ««»ƒ¿¿¿≈∆»≈ƒ»¿«»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ B„Èa epÎÈÏBÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ∆¿»«¿««ƒ¿»«ƒ

¯ÙBLa e¯ÊbL BÓk71. ¿∆»¿¿»

המקדש.67) לבית חוץ שבית 68)אפילו בזמן בין
קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש

יד.69) הלכה להלן המקדש 70)יבואר בבית אפילו
ה"ו.71)(מגידֿמשנה). שופר מהל' פ"ב

.„È?ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈa BÊ ‰¯Ê‚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»¿¿≈»¿»ƒ
.ÔÈÏe·‚a elÙ‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ«»«¬ƒƒ¿ƒ
¯‡LaL ;‰ÂL ÌÈÓi‰ ¯‡L ÔÈ„Â BÈc ÔÈ‡L ,‡ˆÓƒ¿»∆≈ƒ¿ƒ¿»«»ƒ»∆∆ƒ¿»

Lc˜na ‡l‡ ,·ÏeÏ ÏhÏ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‚Á‰ ÈÓÈ72. ¿≈∆»≈»»«»ƒ…»∆»«ƒ¿»

מן 72) מצוותו הוא שגם השנה, בראש ושופר א. מג, סוכה
עליו  גזרו זאת ובכל בגבולין, ובין במקדש בין התורה
התקיעות  בשעת עוד ידעו לא הרוב שעלֿפי מפני - בשבת

שם). סוכה ור"ן ('תוספות' החודש נתקדש אם

.ÂËÏh ·ÏeÏ ‰È‰iL ,eÈ˜˙‰ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ÌB˜Ó ÏÎa73ÏÎÂ . ¿»»»ƒ¿«¿≈∆»≈∆«ƒ¿»¿»

eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡' ÂÈÏÚ C¯·Ó ÌBÈÂ ÌBÈ»¿»≈»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
È¯·cÓ ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ«¿ƒ«»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ74Ôa¯ ÔÈ˜˙‰L ˙Bwz‰ Ïk ÌÚ ,BÊ ‰w˙Â . ¿ƒ¿«»»ƒ»««»∆ƒ¿ƒ«»
‰aiLk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓ È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ»»∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿∆ƒ»∆

.ÔLÈÏ ÌÈ¯·c‰ e¯ÊÁÈ ,Lc˜n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»««¿«¿»ƒ¿»¿»

שכתוב 73) למקרא זאת והסמיכו א. מא, סוכה משנה,
נאום  ארפאך וממכותיך לך ארוכה אעלה "כי יז) ל, (ירמיה
אין  דורש - לה" אין דורש היא, ציון לך קראו נדחה כי ה',
שם  (סוכה זכר לה שיעשו דרישה, צריכה שהיא מכלל לה,

אשר 74)בגמרא) הדבר מן תסור "לא - ציונו? והיכן
כג.) (שבת – יא) יז, (דברים ושמאל" ימין לך יגידו

.ÊËÌBia Ïh ·ÏeÏ ‰È‰ ,Ìi˜ Lc˜n‰Œ˙ÈaL ÔÓÊaƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»»»»ƒ»«
,˙BÓB˜n‰ ¯‡La ÔÎÂ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÔBL‡¯‰»ƒ∆»ƒ¿¿«»¿≈ƒ¿»«¿
.Ï‡¯OÈŒı¯‡a ‚Á‰ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê ÌBiL È‡cÂa eÚ„iL∆»¿¿««∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
˙eÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ,ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ Ï·‡¬»«¿»¿ƒ∆…»¿ƒƒ¿ƒ

.˜ÙqÓ ·Ïel‰ ÔÈÏËB eÈ‰ ‡Ï ,L„ÁŒL‡…̄…∆…»¿ƒ«»ƒ»≈

.ÊÈ‡ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓe˙‡ ÏhÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò ƒ∆»«≈«ƒ¿»»¿¬»ƒƒ…∆
Ï‡¯OÈŒı¯‡ Èa elÙ‡Â ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ˙aLa ·Ïel‰«»¿«»«»ƒ«¬ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈
,ÌÈ˜BÁ¯‰ ÔÈÏe·b‰ Èa ÈtÓ ,L„Á‰ ˙‡ eLcwL∆ƒ¿∆«…∆ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»¿ƒ
ÔÈÂL Ïk‰ eÈ‰iL È„k ,L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿ƒ««…∆¿≈∆ƒ¿«…»ƒ
ÔÈ‡ el‡Â ˙aLa ÔÈÏËB el‡ eÈ‰È ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·„a¿»»∆¿…ƒ¿≈¿ƒ¿«»¿≈≈
„Á‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ÔBL‡¯ ÌBÈ ·eiÁÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÏËB¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»

Ba ˙BÏz‰Ï Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡Â ,‡e‰75. ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»

הלולב 75) נוטלים הקרובים היו קיים, המקדש שבית שבזמן
לא  ואףֿעלֿפיֿכן נוטלים, אינם והרחוקים במקדש, כמו
נראה  קיים המקדש בית כשאין אבל תורות, כשתי נראה היה

(לחםֿמשנה). תורות כשתי הדבר

.ÁÈÔBaLÁ‰ ÈtŒÏÚ ÔÈOBÚ Ïk‰L ,‰f‰ ÔÓf·e76, «¿««∆∆«…ƒ«ƒ«∆¿
˙aLa ·ÏeÏ ÏËpÈ ‡lL ,‰È‰L ˙BÓk ¯·c‰ ¯‡Lƒ¿»«»»¿∆»»∆…ƒ»≈»¿«»
ÌBÈa elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡ÏÂ ÔÈÏe·‚· ‡Ï ,ÏÏk¿»…ƒ¿ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒ¿
.L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ Ïk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔBL‡ƒ̄¿««ƒ∆«…¿ƒƒ¿ƒ««…∆

e¯‡a ¯·Îe77- ˙aLa ·Ïel‰ ˙ÏÈËa ¯eq‡‰ ¯wÚL , ¿»≈«¿∆ƒ«»ƒƒ¿ƒ««»¿«»
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»«¬ƒ∆«¿««ƒ¿»«ƒ

שני 76) עושים ואףֿעלֿפיֿכן העדים. עדות פי על ולא
מנהג  לבטל שלא ז"ל רבותינו שהזהירונו מפני ימים,

ד:). (ביצה הי"ג.77)אבותינו למעלה

.ËÈ;·Ïel‰ ˙ÏÈËa ·iÁ ,‰kq·e ¯ÙBLa ·iÁL Ïk…∆«»¿»¿À»«»ƒ¿ƒ««»
·ÏeÏ ˙ÏÈËpÓ ¯eËt ,‰kÒÂ ¯ÙBMÓ ¯eËt‰ ÏÎÂ78. ¿»«»ƒ»¿À»»ƒ¿ƒ«»
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alel zekld - mipnf xtq - fenz f"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ·Ïela ·iÁ - ÚÚÏ Ú„Bi‰ ÔË»̃»«≈«¿«¿≈««»«»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈
˙BˆÓa BÎpÁÏ79. ¿«¿¿ƒ¿

גרמן".78) שהזמן "מצוותֿעשה הן אלו מצוות ששלשת
א.79) מב, סוכה משנה,

.Î‰·¯Ú Lc˜na ÔÈ‡È·nL ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆¿ƒƒ«ƒ¿»¬»»
·ÏelaL ‰·¯ÚÓ ıeÁ ˙¯Á‡80È„È ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â . «∆∆≈¬»»∆«»¿≈»»≈¿≈

·ÏelaL ‰·¯Úa B˙·BÁ81‰ÏÚ elÙ‡ - d¯eÚLÂ . »»¬»»∆«»¿ƒ»¬ƒ»∆
„Á‡ „·a „Á‡82. ∆»¿«∆»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

uEg zxg` daxr WCwOA oi`iaOW ,ipiQn dWnl dkld"£¨¨§Ÿ¤¦¦©¤§¦¦©¦§¨£¨¨©¤¤
."'Ek . . alENAW daxrn¥£¨¨¤©¨

שהיו  שהערבה משמע אחרת" ערבה "מביאין מלשונו
שהיא  בזה שבלולב מהערבה שונה המזבח בצדי זוקפין
כחכמים  ופסק הגברא, חיוב מצד רק ולא אחרת "חפצא"
ולא  מסיני למשה הלכה היא שבמקדש שערבה הלומדים
שבלולב. כערבה נחל" מ"ערבי שנלמדת שאול אבא כדעת
שארבעת  הריי"ץ הרבי דברים ידועים בזה: הפנימי והביאור
בקיום  שווים ישראל שכל מלמדים שבלולב המינים
וגם  תורה גם בו שיש מי את מסמל האתרוג המצוות,
בהם  שיש לולב שבבחינת יהודים גם אבל טובים מעשים
מביא  "תלמוד שהרי טובים מעשים בעלי הם גם תורה רק
וגם  השכל, כח בעיקר בהם שמאיר אלא מעשה" לידי
שיש  בוודאי טובים מעשים בו שיש הדס שבבחינת יהודי
אלא  טובים? מעשים למד מהיכן שהרי תורה גם בו
יהודי  ואפילו שבלב, המידות כח בעיקר בו שמאיר
מצות  ולא תורה לא בו שאין הפשט אין ערבה שבבחינת
ומה  המידות כח ולא השכל כח לא בו מאיר שלא אלא
וידוע  הפשוטה. האמונה כח מצד הוא ולומד שמקיים
היא  הפשוטים האנשים של שהפשיטות הבעש"ט מאמר
בעיקר  מתבטא זה וענין העצמות פשיטות עם אחד דבר
האחדות; ענין ישנו המינים מארבעת אחד בכל בערבה;
כפותין" ש"עליו בלולב קינא" בחד "תלתא שגודל בהדס
גדולה  שבערבה האחדות אבל באילנו" ש"דר ובאתרוג
ואחדותה  הערבות שאר עם ואחדות באחווה שגדלה יותר

המינים. שלושת כבשאר עצמה עם רק אינה
במצות  יותר מתבטא המינים שבארבעת האחדות ענין לכן,
שאינה  באופן הערבה את רק לקחו שאז שבמקדש הערבה
שלה  האחדות בדרגת שאינם המינים שאר עם מעורבת
"חפצא" היא שבמקדש שהערבה הרמב"ם סבר כך ומשום

שבלולב. מהערבה אחרת
החורבן  אחר ואף בשבת גם זו מצוה קיימו זה מטעם
רבה  הושענא עתיד אם החודש את מעברים שיהיו התקנו

שבת. לצאת
.222 cenr h"kg y"ewl

לד.)80) (סוכה שאמר שאול, אבא על החולקים כחכמים
ואחת  ללולב אחת שתים, "ערבי - נחל" "ערבי שנאמר שמה
מן  אסמכתא בלי היא, מסיני למשה הלכה אלא - למקדש"

(שם). א.81)הפסוק מד, כרב 82)סוכה ב. מד, שם
ששת.

.‡Î˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ?d˙ÂˆÓ ‰˙È‰ „ˆÈk≈«»¿»ƒ¿»»¿»»ƒƒ¿«
˙Bia¯Ó ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ÌÈÓi‰83ÔÈÙ˜BÊÂ ‰·¯Ú ÏL «»ƒ»¿ƒƒÀ¿ƒ∆¬»»¿¿ƒ

Ô˙B‡84ÈabŒÏÚ ÔÈÙeÙk Ô‰ÈL‡¯Â ,ÁaÊn‰ È„„ˆ ÏÚ »«¿»≈«ƒ¿≈«¿»≈∆¿ƒ««≈
,d˙B‡ ÔÈ¯„BÒÂ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰L ˙Ú·e .ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»≈∆»¿ƒƒ»¿¿ƒ»

ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz85˙BÈ‰Ï ˙aL ÌBÈ ÏÁ . ¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»«»ƒ¿
‰·¯Ú ÔÈÙ˜BÊ ÔÈ‡ - ‚Á‰ CB˙a86ÏÁ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ¿∆»≈¿ƒ¬»»∆»ƒ≈»

È„k ,˙aLa d˙B‡ ÔÈÙ˜BÊ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÈÚÈ·L ÌBÈ¿ƒƒƒ¿¿«»¿ƒ»¿«»¿≈
‰ÂˆÓ ‡È‰L ,dÓÒ¯ÙÏ87. ¿«¿¿»∆ƒƒ¿»

ביד 84)ענפים.83) אותה נוטלים אותה, שזוקפים ואחרי
פח. והערה כב הלכה כדלהלן נטילה, מצות לקיים כדי

במשנה.85) א מה, ארבע 86)שם יעבירנה שמא גזירה
מג:). (סוכה הרבים ברשות שאינה 87)אמות לפי

מן  שהיא לפרסמה הוצרכו כ) הלכה (כנ"ל בתורה מפורשת
שם). (סוכה שבת ודוחה התורה

.·Î˙aLŒ·¯ÚÓ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈk≈«»ƒ¿ƒƒ»≈∆∆«»
‡lL È„k ,·‰Ê ÏL ˙Bi‚È‚a d˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Lc˜nÏ«ƒ¿»«ƒƒ»¿ƒƒ∆»»¿≈∆…

ÔÈÏÚ‰ eLÓÎÈ88ÈabŒÏÚ d˙B‡ ÔÈÙ˜BÊ ¯ÁÓÏe . ƒ¿¿∆»ƒ¿»»¿ƒ»««≈
,d˙B‡ ÔÈÏËBÂ ‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ÌÚ‰ ÔÈ‡·e ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»ƒ»»¿¿ƒƒ∆»¿¿ƒ»

ÌBÈ ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k89dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÊ ‰·¯ÚÂ . ¿∆∆∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿≈»
‰¯Bza Le¯Ùa90ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk d˙B‡ ÔÈÏËB ÔÈ‡ , ¿≈«»≈¿ƒ»»ƒ¿«¿≈

‡e‰ „·Ïa ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‡l‡ ,Lc˜nÏ ¯ÎÊ ‚Á‰∆»≈∆«ƒ¿»∆»««¿ƒƒƒ¿«
„a Á˜BÏ ?‰OBÚ „ˆÈk .‰f‰ ÔÓfa d˙B‡ ÔÈÏËBpL∆¿ƒ»«¿««∆≈«∆≈««
Ë·BÁÂ ,·ÏelaL ‰·¯ÚÓ ıeÁ ,‰a¯‰ ÔÈc· B‡ „Á‡∆»«ƒ«¿≈≈¬»»∆«»¿≈
‡Ïa LÏL B‡ ÌÈÓÚt ÈÏk‰ ÏÚ B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ da»«««¿«««¿ƒ«¬«ƒ»¿…

‡e‰ ÌÈ‡È· ‚‰Ó ‰Ê ¯·cL ,‰Î¯·91. ¿»»∆»»∆ƒ¿«¿ƒƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

mFIA `N` ,WCwOl xkf bgd ini zraW lM DzF` oilhFp oi`"¥§¦¨¨¦§©§¥¤¨¥¤©¦§¨¤¨©
."dGd onGA DzF` oilhFPW `Ed calA iriaXd©§¦¦¦§©¤§¦¨©§©©¤

אודות  הלכה ובאותה בהמשך זו הלכה שסידר להעיר
הטעם  ולבוש ב"י וראה בשבת. (במקדש) ערבה נטילת
יותר  זה יום הי' במקדש שגם מפני לערבה, ז' יום שקבעו

בשבת. כשחל גם אותה נוטלין שהיו לערבה מיוחד
.6 dxrde 220 cenr h"k wlg y"ewl

אלא 88) אינה הכמישה העדר וסגולת א. מה, סוכה משנה,
זהב, דוקא למה כן שאם מים, בהם שנותנים ולא זהב, בכלי
משום  ולא יכמושו, שלא טעם נתנו הרי - כבוד משום ואם
חכמון). בן ישמעאל ר' בשם רוקח' ('מעשה כבוד

הערבה 89) שמצות ב מג, בסוכה הגמרא מסקנת שכן
שדעתם  זוקפין, ד"ה א מה, שם ב'תוספות' (וראה בנטילה
ד"ה  מג: שם רש"י דעת וכן לזקוף, ואחרֿכך ליטול שצריך
כג  הלכה כדלהלן בערבה מקיפים אין ואעפ"כ והביאום).
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alelקע zekld - mipnf xtq - fenz f"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

צא. כיון 90)והערה - מסיני למשה הלכה שהיא אע"פ
זכר  שבעה כל שיטלו תיקנו לא בתורה, בפירוש שאינה

במגידֿמשנה). (וראה ב.91)למקדש מד, סוכה

.‚ÎÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»»«ƒƒ∆«ƒ¿≈«
Ô‰È·ÏeÏa92'‰ ‡p‡' :ÔÈ¯ÓB‡Â ˙Á‡ ÌÚt Ô‰È„Èa ¿¿≈∆ƒ≈∆««««¿¿ƒ»»

ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e .'‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡' ,'‡p ‰ÚÈLB‰ƒ»»»»«¿ƒ»»««¿ƒƒ
ÌÈÓÚt Ú·L ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ93e‚‰ ¯·Îe . «ƒƒ∆«ƒ¿≈«∆«¿»ƒ¿»»¬

Œ˙Èa ÚˆÓ‡a ‰·z ÁÈp‰Ï ,˙BÓB˜n‰ ÏÎa Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»«¿¿«ƒ«≈»¿∆¿«≈
ÌBÈ ÏÎa d˙B‡ ÔÈÙÈwÓe ˙Òk‰94eÈ‰L C¯„k , «¿∆∆«ƒƒ»¿»¿∆∆∆»

.Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ«ƒƒ∆«ƒ¿≈«≈∆«ƒ¿»

ערבה 92) שמצות למעלה שפסק ואע"פ בערבה. ולא
שמואל  רבינו בשם גיאת בן יצחק רבינו כתב וכן בנטילה.

שגם שאין הלוי, לומר מקום יש בנטילה, דאמר למאן
סוכה, הגאונים' 'אוצר (ראה בלולב אלא בערבה מקיפים

.(62 עמוד התשובות א.93)חלק מה, סוכה משנה,
(94.(60 עמוד שם הגאונים' ('אוצר גאון האי רב כתב כן

.„ÎÌÈÏLe¯Èa ‚‰n‰ ‰È‰ Ck95B˙ÈaÓ Ì„‡ ‡ˆBÈ : »»»«ƒ¿»ƒ»«ƒ≈»»ƒ≈
‡e‰Â ,˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒÎÂ ,B„Èa B·ÏeÏÂ ˙È¯ÁL«¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿≈«¿∆∆¿

B„È· ‡e‰Â ,Ïlt˙Ó ;B„È·96ÌÈÏBÁ ¯w·Ï ‡ˆBÈÂ ; ¿»ƒ¿«≈¿¿»¿≈¿«≈ƒ
B„È· ‡e‰Â ,ÌÈÏ·‡ ÌÁÏe97,L¯„nÏ ÒkiLÎe . ¿«≈¬≈ƒ¿¿»¿∆ƒ»≈«ƒ¿»

.Bc·Ú „Èa B‡ Ba „Èa B˙È·Ï BÁlLÓ¿«¿¿≈¿«¿¿««¿

בברייתא.95) ב מא, לאחוז 96)סוכה שאין ואףֿעלֿפי
בידו  ומעות כלים או בידו ותפילין בזרועו תורה ספר
בידו  ולולבו הוא מתפלל - בהם טרוד שלבו מפני ויתפלל,
אינה  - עליו שחביבה ומתוך היום, מצות שהיא מפני
קריאת  "קורא מפורש: בברייתא [ושם שם). (סוכה מטרידתו
קריאת  "קורא השמיט ורבינו בידו". ולולבו ומתפלל שמע
לאחוז  אסרו שלא כלל, חידוש בזה שאין מפני שמע",
וכלֿשכן  שמע קריאת בעת ביד מעות או כלים או תפילין

מצוותו]. בעת בחג משום 97)לולב זה וכל שם. סוכה,
מצוה. חביבות

.‰Î˙Ïa˜Ó98,dÏÚa „iÓ B‡ da „iÓ ·Ïel‰ ‰M‡ ¿«∆∆ƒ»«»ƒ«¿»ƒ««¿»
˙aLa ÌÈnÏ B˙¯ÈÊÁÓe99·ÏeÏ ÔÈÏËB eÈ‰L ÔÓÊa , «¬ƒ»««ƒ¿«»ƒ¿«∆»¿ƒ»

˙aLa100ÌÈn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ - ·BËŒÌBÈ·e .101; ¿«»¿ƒƒ«««ƒ
- „ÚBn·e.ÌÈn‰ ÔÈÙÈÏÁÓ «≈«¬ƒƒ«»ƒ

א.98) מב, סוכה שהאשה 99)משנה, ואף יכמוש. שלא
שראוי  כיון לטלטלו, לה מותר - לולב ממצות פטורה

וברש"י). (שם אנשים וביום100ֿ)לנטילת המקדש, בזמן
למעלה  רבינו שכתב כמו בשבת, להיות שחל ראשון טוב

(כסף101ֿ)הט"ז. טירחא משום מחליפין, לא אבל
משנה).

.ÂÎBÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡ ,·ÏelaL Ò„‰¬«∆«»»¿»ƒ«ƒ¿≈∆≈
¯eÒ‡ ,‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ;ÁÈ¯Ï ‡l‡ Èe‡»̄∆»¿≈«¿ƒ¿À¿»«ƒ¿»»
È¯‰L ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯zÓ ,‚B¯˙‡ Ï·‡ .Ba ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«¬»∆¿À»¿»ƒ«∆¬≈

‰ÏÈÎ‡Ó ‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰102. À¿»«ƒ¿»≈¬ƒ»

ב.102) לז, סוכה

.ÊÎ‚B¯˙‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â103ÈtÓ ,ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ Ïk ¿»∆¡…∆¿»«¿ƒƒƒ¿≈
BlÎÏ ‰ˆ˜‰ - ÌBi‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰ˆ˜‰L104ÈÈÓM·e . ∆À¿»¿ƒ¿»«À¿»¿À«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ105ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓf·e . À»«¬ƒ»«¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ
ÈÈÓMa ·ÏeÏ ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ -106‚B¯˙‡‰ , ««ƒ∆≈¿ƒ»«¿ƒƒ»∆¿

ÔÓÊa ÈÈÓMa ¯eÒ‡ ‰È‰L C¯„k ,ÈÈÓMa ¯eÒ‡»«¿ƒƒ¿∆∆∆»»»«¿ƒƒƒ¿«
˜ÙÒ ‡e‰L ,˜Ùq‰ ÈtÓ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ eÈ‰L∆»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»≈∆»≈

ÈÚÈ·L107- ÌÈÓi‰ ˙Ú·LÏ ÔÈ‚B¯˙‡ ‰Ú·L LÈ¯Ù‰ . ¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
¯ÁÓÏ dÏÎB‡Â ,dÓBÈÏ d· ‡ˆBÈ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk108. »««¿««≈»¿»¿¿»¿»»

עליו.103) יוחנן.104)שבירך כרבי ב. מו, סוכה
הט"ו.105) סוכה מהל' פ"ו למעלה שאףֿעל106ֿ)ראה

שבעה  כל שהיא הי"ג) פ"ו (למעלה בסוכה בו שיושבים פי
התורה  מן מצוותו שאין לולב בו נוטלים לא - התורה מן
(מגידֿמשנה). בלבד הראשון ביום אלא בגבולין,

כאביי.107) שם, שם.108)סוכה סוכה,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שנוטלן  מי של אינן אם וכן בהן. שיש הזמן בין שיש ומה
נוהגת  שהיתה השמחה בביאור הפרק ונסתיים בהן. יוצא אם

החג. ימי בשבעת במקדש

.‡‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ Ô‰L ,el‡‰ ÔÈÈÓ ˙Úa¯‡«¿««ƒƒ»≈∆≈»«¬««¬»»
L·È Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,‚B¯˙‡Â2ÏeÊ‚ B‡3,·e‚ B‡ ¿∆¿∆»»∆»≈∆»≈»»

Le‡È ¯Á‡Ï elÙ‡4˙„·Úp‰ ‰¯L‡Ó ‰È‰iL B‡ ;5, ¬ƒ¿««≈∆ƒ¿∆≈¬≈»«∆¡∆∆
d„·ÚlÓ ‰¯L‡‰ eÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡6ÏL ‰È‰L B‡ ; ««ƒ∆ƒ¿»¬≈»ƒ¿»¿»∆»»∆

˙Ácp‰ ¯ÈÚ7ÏL Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ƒ«ƒ««¬≈∆»»»∆»≈∆∆
‡ˆÈ ,ÏË Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ÏhÈ ‡Ï - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú8. ¬«»ƒ…ƒ…¿«¿ƒ»¿ƒ»«»»

LeÓk ‰È‰9¯Lk - L·ÈÏ ¯Ó‚ ‡ÏÂ ,10˜Ác‰ ˙ÚL·e . »»»¿…»«ƒ«»≈ƒ¿««¿»
¯Lk L·i‰ ·ÏeÏ - ‰kq‰ ˙ÚLa B‡11‡Ï Ï·‡ , ƒ¿«««»»»«»≈»≈¬»…

ÔÈÈn‰ ¯‡L12. ¿»«ƒƒ

וֿלד:2) לג: לב: כט: בסוכה במשניות מפורשים כולם
נאמר  שלא ואףֿעלֿפי הדור. אינו שיבש מפני הפסול וטעם
מאתרוג  כולם למדו - מינים בשאר ולא באתרוג אלא "הדר"
לולב). ד"ה כט: ב'תוספות' ועיי"ש לא. (סוכה

שם.3) קונה 4)במשניות, הגזלן אין לבד שביאוש מפני
ה"א, גזילה מהל' בפ"ב רבינו שפסק כמו הגזילה, את
שלכם  שיהיה "לכם" ולקחתם כתוב הראשון ביום ובסוכות
(כסףֿמשנה). פסול ולכן י) הלכה (להלן אחר של ולא

לעבודהֿזרה.5) היתה נטיעתה מאוסה 6)שעיקר שהיא
(כסףֿמשנה). רואים 7)למצוה לשריפה, שעומדת שכיון

הגמרא  ובלשון שיעור, בה ואין נשרפה כבר כאילו אותה
שיעוריה". מיכתת "כתותי לא:): שם.8)(סוכה סוכה,

מאוסה  אינה לעבודהֿזרה מתחילתה ניטעה שלא שכיון
(כסףֿמשנה). אשרה כמו לחות.9)כלֿכך עדיין בו שיש

א.10) לא, את 11)שם כרכין בני שהורישו "מעשה
בשעת  כשר שיבש ומכאן לא:). (שם בניהם" לבני לולביהן
נטלו  אלא חובה ידי בהם יצאו שלא הראב"ד ודעת הדחק.
לולב. תורת תשתכח שלא כדי בלבד לסמל אותו

לנו 12) ואין מינים. בשאר ולא בלולב היה הנ"ל שהמעשה
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צא. כיון 90)והערה - מסיני למשה הלכה שהיא אע"פ
זכר  שבעה כל שיטלו תיקנו לא בתורה, בפירוש שאינה

במגידֿמשנה). (וראה ב.91)למקדש מד, סוכה

.‚ÎÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»»«ƒƒ∆«ƒ¿≈«
Ô‰È·ÏeÏa92'‰ ‡p‡' :ÔÈ¯ÓB‡Â ˙Á‡ ÌÚt Ô‰È„Èa ¿¿≈∆ƒ≈∆««««¿¿ƒ»»

ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e .'‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡' ,'‡p ‰ÚÈLB‰ƒ»»»»«¿ƒ»»««¿ƒƒ
ÌÈÓÚt Ú·L ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ93e‚‰ ¯·Îe . «ƒƒ∆«ƒ¿≈«∆«¿»ƒ¿»»¬

Œ˙Èa ÚˆÓ‡a ‰·z ÁÈp‰Ï ,˙BÓB˜n‰ ÏÎa Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»«¿¿«ƒ«≈»¿∆¿«≈
ÌBÈ ÏÎa d˙B‡ ÔÈÙÈwÓe ˙Òk‰94eÈ‰L C¯„k , «¿∆∆«ƒƒ»¿»¿∆∆∆»

.Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ«ƒƒ∆«ƒ¿≈«≈∆«ƒ¿»

ערבה 92) שמצות למעלה שפסק ואע"פ בערבה. ולא
שמואל  רבינו בשם גיאת בן יצחק רבינו כתב וכן בנטילה.

שגם שאין הלוי, לומר מקום יש בנטילה, דאמר למאן
סוכה, הגאונים' 'אוצר (ראה בלולב אלא בערבה מקיפים

.(62 עמוד התשובות א.93)חלק מה, סוכה משנה,
(94.(60 עמוד שם הגאונים' ('אוצר גאון האי רב כתב כן

.„ÎÌÈÏLe¯Èa ‚‰n‰ ‰È‰ Ck95B˙ÈaÓ Ì„‡ ‡ˆBÈ : »»»«ƒ¿»ƒ»«ƒ≈»»ƒ≈
‡e‰Â ,˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒÎÂ ,B„Èa B·ÏeÏÂ ˙È¯ÁL«¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿≈«¿∆∆¿

B„È· ‡e‰Â ,Ïlt˙Ó ;B„È·96ÌÈÏBÁ ¯w·Ï ‡ˆBÈÂ ; ¿»ƒ¿«≈¿¿»¿≈¿«≈ƒ
B„È· ‡e‰Â ,ÌÈÏ·‡ ÌÁÏe97,L¯„nÏ ÒkiLÎe . ¿«≈¬≈ƒ¿¿»¿∆ƒ»≈«ƒ¿»

.Bc·Ú „Èa B‡ Ba „Èa B˙È·Ï BÁlLÓ¿«¿¿≈¿«¿¿««¿

בברייתא.95) ב מא, לאחוז 96)סוכה שאין ואףֿעלֿפי
בידו  ומעות כלים או בידו ותפילין בזרועו תורה ספר
בידו  ולולבו הוא מתפלל - בהם טרוד שלבו מפני ויתפלל,
אינה  - עליו שחביבה ומתוך היום, מצות שהיא מפני
קריאת  "קורא מפורש: בברייתא [ושם שם). (סוכה מטרידתו
קריאת  "קורא השמיט ורבינו בידו". ולולבו ומתפלל שמע
לאחוז  אסרו שלא כלל, חידוש בזה שאין מפני שמע",
וכלֿשכן  שמע קריאת בעת ביד מעות או כלים או תפילין

מצוותו]. בעת בחג משום 97)לולב זה וכל שם. סוכה,
מצוה. חביבות

.‰Î˙Ïa˜Ó98,dÏÚa „iÓ B‡ da „iÓ ·Ïel‰ ‰M‡ ¿«∆∆ƒ»«»ƒ«¿»ƒ««¿»
˙aLa ÌÈnÏ B˙¯ÈÊÁÓe99·ÏeÏ ÔÈÏËB eÈ‰L ÔÓÊa , «¬ƒ»««ƒ¿«»ƒ¿«∆»¿ƒ»

˙aLa100ÌÈn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ - ·BËŒÌBÈ·e .101; ¿«»¿ƒƒ«««ƒ
- „ÚBn·e.ÌÈn‰ ÔÈÙÈÏÁÓ «≈«¬ƒƒ«»ƒ

א.98) מב, סוכה שהאשה 99)משנה, ואף יכמוש. שלא
שראוי  כיון לטלטלו, לה מותר - לולב ממצות פטורה

וברש"י). (שם אנשים וביום100ֿ)לנטילת המקדש, בזמן
למעלה  רבינו שכתב כמו בשבת, להיות שחל ראשון טוב

(כסף101ֿ)הט"ז. טירחא משום מחליפין, לא אבל
משנה).

.ÂÎBÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡ ,·ÏelaL Ò„‰¬«∆«»»¿»ƒ«ƒ¿≈∆≈
¯eÒ‡ ,‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ;ÁÈ¯Ï ‡l‡ Èe‡»̄∆»¿≈«¿ƒ¿À¿»«ƒ¿»»
È¯‰L ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯zÓ ,‚B¯˙‡ Ï·‡ .Ba ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«¬»∆¿À»¿»ƒ«∆¬≈

‰ÏÈÎ‡Ó ‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰102. À¿»«ƒ¿»≈¬ƒ»

ב.102) לז, סוכה

.ÊÎ‚B¯˙‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â103ÈtÓ ,ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ Ïk ¿»∆¡…∆¿»«¿ƒƒƒ¿≈
BlÎÏ ‰ˆ˜‰ - ÌBi‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰ˆ˜‰L104ÈÈÓM·e . ∆À¿»¿ƒ¿»«À¿»¿À«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ105ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓf·e . À»«¬ƒ»«¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ
ÈÈÓMa ·ÏeÏ ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ -106‚B¯˙‡‰ , ««ƒ∆≈¿ƒ»«¿ƒƒ»∆¿

ÔÓÊa ÈÈÓMa ¯eÒ‡ ‰È‰L C¯„k ,ÈÈÓMa ¯eÒ‡»«¿ƒƒ¿∆∆∆»»»«¿ƒƒƒ¿«
˜ÙÒ ‡e‰L ,˜Ùq‰ ÈtÓ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ eÈ‰L∆»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»≈∆»≈

ÈÚÈ·L107- ÌÈÓi‰ ˙Ú·LÏ ÔÈ‚B¯˙‡ ‰Ú·L LÈ¯Ù‰ . ¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
¯ÁÓÏ dÏÎB‡Â ,dÓBÈÏ d· ‡ˆBÈ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk108. »««¿««≈»¿»¿¿»¿»»

עליו.103) יוחנן.104)שבירך כרבי ב. מו, סוכה
הט"ו.105) סוכה מהל' פ"ו למעלה שאףֿעל106ֿ)ראה

שבעה  כל שהיא הי"ג) פ"ו (למעלה בסוכה בו שיושבים פי
התורה  מן מצוותו שאין לולב בו נוטלים לא - התורה מן
(מגידֿמשנה). בלבד הראשון ביום אלא בגבולין,

כאביי.107) שם, שם.108)סוכה סוכה,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שנוטלן  מי של אינן אם וכן בהן. שיש הזמן בין שיש ומה
נוהגת  שהיתה השמחה בביאור הפרק ונסתיים בהן. יוצא אם

החג. ימי בשבעת במקדש

.‡‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ Ô‰L ,el‡‰ ÔÈÈÓ ˙Úa¯‡«¿««ƒƒ»≈∆≈»«¬««¬»»
L·È Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,‚B¯˙‡Â2ÏeÊ‚ B‡3,·e‚ B‡ ¿∆¿∆»»∆»≈∆»≈»»

Le‡È ¯Á‡Ï elÙ‡4˙„·Úp‰ ‰¯L‡Ó ‰È‰iL B‡ ;5, ¬ƒ¿««≈∆ƒ¿∆≈¬≈»«∆¡∆∆
d„·ÚlÓ ‰¯L‡‰ eÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡6ÏL ‰È‰L B‡ ; ««ƒ∆ƒ¿»¬≈»ƒ¿»¿»∆»»∆

˙Ácp‰ ¯ÈÚ7ÏL Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ƒ«ƒ««¬≈∆»»»∆»≈∆∆
‡ˆÈ ,ÏË Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ÏhÈ ‡Ï - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú8. ¬«»ƒ…ƒ…¿«¿ƒ»¿ƒ»«»»

LeÓk ‰È‰9¯Lk - L·ÈÏ ¯Ó‚ ‡ÏÂ ,10˜Ác‰ ˙ÚL·e . »»»¿…»«ƒ«»≈ƒ¿««¿»
¯Lk L·i‰ ·ÏeÏ - ‰kq‰ ˙ÚLa B‡11‡Ï Ï·‡ , ƒ¿«««»»»«»≈»≈¬»…

ÔÈÈn‰ ¯‡L12. ¿»«ƒƒ

וֿלד:2) לג: לב: כט: בסוכה במשניות מפורשים כולם
נאמר  שלא ואףֿעלֿפי הדור. אינו שיבש מפני הפסול וטעם
מאתרוג  כולם למדו - מינים בשאר ולא באתרוג אלא "הדר"
לולב). ד"ה כט: ב'תוספות' ועיי"ש לא. (סוכה

שם.3) קונה 4)במשניות, הגזלן אין לבד שביאוש מפני
ה"א, גזילה מהל' בפ"ב רבינו שפסק כמו הגזילה, את
שלכם  שיהיה "לכם" ולקחתם כתוב הראשון ביום ובסוכות
(כסףֿמשנה). פסול ולכן י) הלכה (להלן אחר של ולא

לעבודהֿזרה.5) היתה נטיעתה מאוסה 6)שעיקר שהיא
(כסףֿמשנה). רואים 7)למצוה לשריפה, שעומדת שכיון

הגמרא  ובלשון שיעור, בה ואין נשרפה כבר כאילו אותה
שיעוריה". מיכתת "כתותי לא:): שם.8)(סוכה סוכה,

מאוסה  אינה לעבודהֿזרה מתחילתה ניטעה שלא שכיון
(כסףֿמשנה). אשרה כמו לחות.9)כלֿכך עדיין בו שיש

א.10) לא, את 11)שם כרכין בני שהורישו "מעשה
בשעת  כשר שיבש ומכאן לא:). (שם בניהם" לבני לולביהן
נטלו  אלא חובה ידי בהם יצאו שלא הראב"ד ודעת הדחק.
לולב. תורת תשתכח שלא כדי בלבד לסמל אותו

לנו 12) ואין מינים. בשאר ולא בלולב היה הנ"ל שהמעשה
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פ"ז  למעלה זה (וכעין במפורש חכמים שהזכירו מה אלא
לח). הערה

.·‰Ï¯Ú ÏL ‚B¯˙‡13‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏLÂ14ÏLÂ ∆¿∆»¿»¿∆¿»¿≈»¿∆
Ï·Ë15È‡Óc ÏL .ÏeÒt -16¯È˜ÙiL ¯LÙ‡L ;¯Lk - ∆∆»∆¿«»≈∆∆¿»∆«¿ƒ

È‡Óc ÏÎ‡Ï BÏ ¯znL ,ÈÚ ‰È‰ÈÂ ÂÈÒÎ17ÏL ‚B¯˙‡ . ¿»»¿ƒ¿∆»ƒ∆À»∆¡…¿«∆¿∆
‰¯B‰Ë ‰Óe¯z18ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÏLÂ19‡Ï - ¿»¿»¿∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ…

B¯ÈLÎÈ ‡nL ,ÏhÈ20ËÏ¯Lk - ÏË Ì‡Â .‰‡Ó21. ƒ…∆»«¿ƒ¿À¿»¿ƒ»«»≈

והתורה 13) כג), יט, (ויקרא ובהנאה באכילה האסורה
לכם  ראוי שיהי' לכם", "ולקחתם מ) כג, (שם אמרה

לה.). (סוכה ועומדת 14)ולהנאתכם באכילה שאסורה
לה:). (שם לכם" "ולקחתם בכלל ואינה לשריפה,

שהרי 15) בו, חלק וללוי לכהן יש וגם באכילה. שאסור
ד"ה  לח. פסחים ('תוספות' שלהם והמעשר התרומות
ר"ן  (עיין כשר טבל של שאתרוג אומרים ויש אתיא),

שם). חכמים 16)בסוכה, שהצריכו הארץ עם תבואת
מספק. תרומה ממנה מ"א.17)להפריש פ"ג דמאי משנה,

ב. ל, לכהן.18)וסוכה לאכילה שראוי 19)שראויה
אינו  - לאכילה ראוי שאינו לירושלים מחוץ אבל לאכילה.

בדיעבד. אפילו בו מקבל 20)יוצא אוכל שום שאין
נאמר  זה ועל תחילה, מים עליו נתנו אלאֿאםֿכן טומאה
עליו, מנבלתם ונפל זרע על מים יותן "וכי לח): יא, (ויקרא
שהוא  הלולב אל האתרוג שמקרב ומכיון לכם". הוא טמא
את  מרטיב הוא הרי הכ"ה) פ"ז (למעלה במים תמיד
טומאה  לגרום ואסור טומאה לקבל ומכשירו האתרוג
"משמרת  ח): יח, (במדבר שנאמר משום לתרומה,
טומאה  לגרום אסור וכן בטהרה, לשמרה שצריך תרומותי"
"וכל  ל): כז, (ויקרא שנאמר קודש, כמו שדינו שני, למעשר
שם). ורש"י לה: (סוכה לה'" קודש וגו' הארץ מעשר

לד:).21) שם וגמרא, (משנה לאכילה ראויים שהם

.‚ÏeÒt - BL‡¯ ÌË˜pL ·ÏeÏ22˜cÒ .23Ì‡ - »∆ƒ¿«…»ƒ¿«ƒ
,ÌÈLk e‡¯iL „Ú ‰fÓ ‰Ê ÂÈ˜„Ò ÈL e˜Á¯˙ƒ¿«¬¿≈¿»»∆ƒ∆«∆≈»ƒ¿«ƒ

ÏeÒt24Ì˜Ú ‰È‰ .25,ÂÈÙÏÏÚa ·‚k B¯„L È¯‰L »»»»…¿»»∆¬≈ƒ¿¿«««
ÂÈ¯BÁ‡Ï Ì˜Ú ‰È‰ .ÏeÒt - ˙¯ËBËÁ26BÊL ,¯Lk - ¬∆∆»»»»…«¬»»≈∆

ÏeÒt - ÂÈ„„vÓ „Á‡Ï Ì˜Ú .B˙i¯· ‡È‰27e„¯Ù .28 ƒ¿ƒ»∆¡«¿««ƒ¿»»»ƒ¿¿
˙Bi¯Á‰ ÈÏÚk eÏcÏc ‡ÏÂ ‰Ê ÏÚÓ ‰Ê ÂÈÏÚ29.¯Lk - »»∆≈«∆¿…ƒ«¿¿«¬≈«¬À»≈

eÏcÏciL ‡e‰Â ,ÂÈÏÚ eˆ¯Ù30ÈÏÚk ·ÏeÏ ÏL B¯„MÓ ƒ¿¿»»¿∆ƒ«¿¿ƒƒ¿∆»«¬≈
eÒt - ˙Bi¯Á‰.Ï «¬À»

העליון 22) העלה ראש שנקצץ והיינו ב. כט, סוכה משנה,
(מגידֿמשנה). הלולב כלה העליון.23)שבו העלה

התיומת"24) "נחלקה שמטעם ואףֿעלֿפי א. לב, סוכה
כט). הערה להלן (ראה נפסל אינו ד) הלכה (להלן

לפניו 25) היה שלא נראה (82 עמ' (שם, לסוכה [ב'מאירי'
רוקח' ב'מעשה וראה עקום. לולב דיני כל כאן רבינו בדברי

מכתבֿיד]. אחר נוסח לב.).26)בשם (שם השדרה לצד
הראשון.27) הלשון לפי שם, ולא 28)סוכה התפרדו

מהשדרה. הרבה שהם 29)התרחקו החריות טבע
מזה. זה הרבה ומתרחקים מתפרדים והם כעץ, מתקשים

(מגיד30ֿ) למטה תלויים שעליהם עד כלֿכך שנפרדו
כט:). (סוכה במשנה זה וכל משנה).

.„,ÔÈÏ„b Ì‰Lk :‡È‰ Ck ·ÏeÏ ÏL ÔÈÏÚ ˙i¯a¿ƒ«»ƒ∆»»ƒ¿∆≈¿≈ƒ
ÔÈÏÚ ÈL Ïk ·‚Â ;ÔabÓ ÔÈ˜e·„e ,ÌÈL ÌÈL ÔÈÏ„b¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«»¿«»¿≈»ƒ

˙ÓBÈz ‡¯˜p‰ ‡e‰ ÔÈ˜e·c‰31- ˙ÓBÈz‰ ‰˜ÏÁ . «¿ƒ«ƒ¿»¿∆∆¿¿»«¿∆
B˙i¯a ˙lÁzÓ ˙Á‡ ˙Á‡ ÂÈÏÚ eÈ‰ .ÏeÒt32‡ÏÂ , »»»»««««ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿…

·bŒÏÚ ‰Ê ÂÈÏÚ eÈ‰ ‡Ï .ÏeÒt - ˙ÓBÈz Ì‰Ï ‰È‰»»»∆¿∆»…»»»∆««
L‡¯ Ì‡ :‰Ê ˙Áz ‰Ê ‡l‡ ,ÔÈ·Ïel‰ Ïk C¯„k ‰Ê∆¿∆∆»«»ƒ∆»∆««∆ƒ…
Ïk ‡ˆÓpL „Ú ,epnÓ ‰ÏÚÓlL ¯wÚÏ ÚÈbÓ ‰Ê∆«ƒ«»ƒ»∆¿«¿»ƒ∆«∆ƒ¿»»

¯Lk - ÔÈÏÚa ‰qÎÓ ·ÏeÏ ÏL B¯„L33ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿∆»¿À∆¿»ƒ»≈¿ƒ≈
ÏeÒt - ‰Ê ÏL B¯wÚ „ˆÏ ÚÈbÓ ‰Ê ÏL BL‡¯34. …∆∆«ƒ«¿«ƒ»∆∆»

שבלולב 31) העלין רוב שנחלקו והיינו א . לב, סוכה
התיומת  שנחלקה ואומרים, חולקים ויש (מגידֿמשנה).
לפי  וגם מכולם. העליון האמצעי העלה נחלק אם  היינו
(מגידֿמשנה). ברובו נסדק אם אלא פוסל אינו דבריהם

נסדק. בדין ה"ג למעלה ואינו 32)וראה הוא מום בעל
שם). (סוכה, שנזכרו 33)"הדר" הברזל" הר "ציני והם
כט:). (סוכה א.34)במשנה לב, שם

.‰BL‡¯ ÌË˜pL Ò„‰35- ÂÈÏÚ ·¯ e¯L .¯Lk - ¬«∆ƒ¿«…»≈»¿…»»
„Á‡ Ô˜a ÔÈÏÚ ‰LÏL e¯izL Ì‡36eÈ‰ .¯Lk , ƒƒ¿«¿¿»»ƒ¿≈∆»»≈»

ÂÈ·Ú37˙Bw¯È Ì‡ :ÂÈÏÚÓ ˙Ba¯Ó38Ì‡Â ;¯Lk - ¬»»¿À≈»»ƒ¿À»≈¿ƒ
ÏeÒt - ˙B¯BÁL B‡ ˙Bn„‡39.¯Lk - ÔËÚÓ Ì‡Â . ¬À¿»¿ƒƒ¬»»≈

Ôw˙Ók ‡e‰L ÈÙÏ ,·BËŒÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡Â40. ¿≈¿«¬ƒ»¿¿ƒ∆ƒ¿«≈
‰ÏÈÎ‡Ï „Á‡ „Á‡ ÔËwlL B‡ ,ÔËwÏÂ ¯·Ú41È¯‰ - »«¿ƒ¿»∆ƒ¿»∆»∆»«¬ƒ»¬≈

.¯Lk ‰Ê∆»≈

טרפון 35) כרבי שהלכה לפי מהעץ. העליון החלק שנקצץ
במשנה) לד: (סוכה כשר קטומים שלשתם אפילו שאמר
ראשו, שנקטם שהדס שפסקה לב:) (שם משנה כסתם ולא
מדרשו, בבית הקודש רוח שהופיע כתב, והראב"ד פסול.

שפסול. משנה כסתם שהלכה כאן 36)לאמר מדובר
מצראה", "אסא והוא אחד, בקן עלים שבעה לו שיש בהדס
מפרשים, ויש (מגידֿמשנה). כשר שלשה שנשארו וכיון
אם  כשר ואעפ"כ עליו, רוב ונשרו רגיל בהדס שהמדובר
הערה  ה"א פ"ז למעלה וראה אחד, בקן עלים שלשה נשארו

מח. והערה וה"ח ההדסים,37)ט, על הגדל קטן פרי מין
ענב. מראה.38)ונקרא שינוי כאן ואין ההדס כמראה

(סוכה 39) ופסול "הדר" זה אין לעץ, דומה הפרי שאין כיון
שם). ורש"י ומתקן 40)לג: למצוה, ההדס את שמכשיר

ה"ח). יו"ט מהלכות (פ"ד אסור ביוםֿטוב שאז 41)כלי
ודבר  לתקן, מכוין אינו שהרי לכתחילה, כן לעשות מותר
(שם) ובגמרא מקומות. בכמה כמפורש מותר, מתכוין שאינו
כן  לא שאם אחר, הדס לו שיש באופן שהמדובר אמרו,
והרי  רישיה" "פסיק הוא הרי מכוין שאינו שאע"פ אסור,
והוא  כן, סובר רבינו גם משנה' ה'מגיד [ולדעת כמכוין. הוא
בכת"י  הוא וכן אחר", שלקטם "או רבינו בדברי גורס
מי  כלומר, משנה': ה'מגיד בזה ופירש ותימן. אוקספורד
כסףֿמשנה). (ועי' זה בהדס חובה ידי לצאת צריך שאינו
והגיה  אחד" שליקטם "או אחד בספר כתוב שהיה ונראה
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וטעו  הנ"ל) (כהמגידֿמשנה "אחר" בגליון: מישהו
להם  ויצא ובשיבוש, בפנים זו הגהה והכניסו המעתיקים

אחד"]. "אחד

.ÂdL‡¯ ÌË˜pL ‰·¯Ú42.‰¯Lk -‰ÈÏÚ eˆ¯Ù43- ¬»»∆ƒ¿«…»¿≈»ƒ¿¿»∆»
.‰ÏeÒt¿»

בגמרא 42) שהכשירו שכשם רבינו וסובר עצמו. העץ ראש
(שם  המפורשת המשנה את ודחו שנקטם, הדס לד:) (סוכה
בערבה. הדין כן לג), (הערה ה"ה למעלה שפסק כמו לב:)
בעבותו  הוא יופיו שכל הדס, בין לחלק הרמב"ן ודעת
כלֿכך  ניכרת עצו קטימת ואין עצו, את חופין שעליו
ניכרת  שהקטימה מינים ושאר ערבה לבין כשר, הוא ולפיכך
גיאת. אבן יצחק רבי והרב הרי"ף דעת נראה וכן בהם.

(מגידֿמשנה).43) בו מחוברים שהם מהקנה שנדלדלו

.ÊLlÙÓ ·˜ ·wpL ‚B¯˙‡44‡e‰LŒÏk45ÏeÒt -46; ∆¿∆ƒ«∆∆¿À»»∆»
¯q‡k ‰È‰ Ì‡ - LlÙÓ BÈ‡LÂ47.ÏeÒt ,¯˙È B‡ ¿∆≈¿À»ƒ»»¿ƒ»»≈»

‡e‰L Ïk ¯ÒÁ48Bcc Ïh .ÏeÒt -49L‡¯‰ ‡e‰Â ; »«»∆»ƒ««¿»…
ÈeÏ˙ ‡e‰L ıÚ‰ Ïh .ÏeÒt - B· BzLBML ÔËw‰«»»∆«¿»ƒ«»≈∆»

‡nb BÓB˜Ó ¯‡LÂ ,‚B¯˙‡‰ ¯wÚÓ ÔÏÈ‡a Ba50- »ƒ»≈ƒ«»∆¿¿ƒ¿«¿À»
ÏeÒt51˙ÈÊÊÁ ‰˙ÏÚ .52LÏLe ÌÈLa Ì‡ :ÂÈÏÚ‰ »»¿»¬»ƒ»»ƒƒ¿«ƒ¿»

˙BÓB˜Ó53‰˙ÏÚ Ì‡ - „Á‡ ÌB˜Óa Ì‡Â ;ÏeÒt - ¿»¿ƒ¿»∆»ƒ»¿»
ÏeÒt ,Ba¯ ÏÚ54- ‡e‰L Ïk elÙ‡Â ,Bcc ÏÚ Ì‡Â ; «À»¿ƒ«««¬ƒ»∆

ÏeÒt55,B¯qÁÓ BÈ‡L ,BlL ‰BˆÈÁ‰ Ìe¯w‰ ÛÏ˜ . »ƒ¿««¿«ƒ»∆∆≈¿«¿
Blk ÛÏ˜ Ì‡ :B˙i¯· ‡È‰L ˙BÓk ˜¯È ¯‡L ‡l‡∆»ƒ¿»»…¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«À

ÏeÒt -56¯Lk - ‡e‰LŒÏk epnÓ ¯‡L Ì‡Â ;57. »¿ƒƒ¿«ƒ∆»∆»≈

עד 44) שנקב מפרשים ויש לו.). בסוכה (רש"י לעבר מעבר
שבתוכו. הזרע כלום.45)חדרי חסר ואינו מחט, עלֿידי

שהוא 46) כל חסר "ניקב, לד:): (סוכה במשנה הוא כן
לא  אם אפילו פסול שניקב הרי "וחסר") גרס (ולא פסול"
אלאֿ פוסל הנקב שאין הראב"ד ודעת (מגידֿמשנה). חסר
כל  וחסר "ניקב הנוסחא לפי וזהו שהוא, כל חסר אםֿכן

ששמו 47)שהוא". מטבע של כגודל היה הנקב רוחב
כגון  האתרוג, בעצם חסרון היה כשלא והמדובר איסר,

לו.). (סוכה בו שתחב יתד ע"י מבשר 48)שנקב שנחסר
עצמו. פסול"49)האתרוג - פיטמתו "ניטלה היינו

שם. סוכה, האתרוג50)שבמשנה חסר שהוא.והרי כל
(מגידֿמשנה).51) ברי"ף הוא כא,52)כן (ויקרא ילפת

בהן  שיש אבעבועות כמין והן "חזזן", אונקלוס תרגם כ)
עצמו. מהאתרוג קצת וגבוהות כמנומר.53)ממש שנראה

ב.54) לה, ב.55)סוכה לד, סוכה שאינו 56)משנה,
לה:). (שם לה,57)"הדר" שם וגמרא ב. לד, שם משנה,

א. לו, ב.

.ÁÁeÙ˙ ‡e‰L ‚B¯˙‡58Le·k ,Áe¯Ò ,59˜eÏL ,60, ∆¿∆»«»«»»
¯nÓ ,Ô·Ï ,¯BÁL61Èz¯kk ˜¯È ,62ÏeÒt -63BÏcb . »»»¿À»»…««¿ƒ»ƒ¿

ÒeÙ„a64e‰OÚ .ÏeÒt - ˙¯Á‡ ‰i¯a ÔÈÓk e‰OÚÂ ƒ¿¿»»¿ƒ¿ƒ»«∆∆»»»
ÔÈtc ÔÈt„ e‰OÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B˙i¯a ÔÈÓk65.¯Lk , ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆»»«ƒ«ƒ»≈

ÌBÈz‰66¯Òa‰Â67Ì‰lL ÔÈ‚B¯˙‡‰L ÌB˜Ó .¯Lk , «¿¿«…∆»≈»∆»∆¿ƒ∆»∆
ÌÈ¯BÁL eÈ‰ Ì‡Â .ÔÈ¯Lk - ‰ËeÚÓ ˙e¯ÁL ÔÈÚk¿≈«¬¿»¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÈLek Ì„‡k ¯˙BÈa68. ¿≈¿»»ƒ¬≈∆»¿»»

וברש"י 58) לו. (סוכה נרקב או והתנפח מים עליו שנפלו
כמו 61)מבושל.60)בחומץ.59)שם). צבעים כמה
ירק.62)נמר. שם.63)מין בסוכה, זה בעודו 64)כל

מדת  לפי וגדל דפוס, כמין מסביבו עשאו בעץ ומחובר קטן
לו:). (שם ותמונתו של 65)הדפוס ריחיים של גלגל כעין

ששני 66)מים. או בזה זה דבוקים אתרוגים שני שגדלו
שהוא  כל למטה ומחוברין מלמעלה חלוקים האתרוג חצאי

האי). רב בשם תיום, ערך נגמר 67)('ערוך' לא שעדיין
עקיבא). רבי של החולקים כחכמים לו. (שם בישולו

א.68) לו, שם

.ËÔÈÓeÓ ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ì‰L e¯Ó‡L el‡ Ïk»≈∆»«¿∆≈¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa - ‰·‚e ÏÊ‚ ÈtÓ B‡ e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿≈»≈¿≈»¿ƒ
Ïk‰ - ÌÈÓi‰ ¯‡L ÌÚ ÈL ·BËŒÌBÈa Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿»¬»¿≈ƒƒ¿»«»ƒ«…

¯Lk69,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌeMÓ ‡e‰L ˙eÏÒt‰Â . »≈¿««¿»∆ƒ¬«»ƒ
ÔÈa - ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‚B¯˙‡ B˙B‡L ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆∆¿»«¬ƒ»≈

.ÏeÒt ,ÌÈÓÈ ¯‡La ÔÈa ,ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa¿ƒ≈ƒ¿»»ƒ»

חנינא 69) שרב לו:), (סוכה שאמרו ממה הגאונים למדו כן
שהואֿהדין  – שני ביוםֿטוב החסר באתרוג חובתו ידי יצא

(מגידֿמשנה). המומים לכל

.ÈB·ÏeÏa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¿ƒ∆«¿»
‰zÓa BÏ epziL „Ú ;epnÓ epÏ‡LiL ,B¯·Á ÏL70. ∆¬≈∆ƒ¿»∆ƒ∆«∆ƒ¿∆¿«»»

È„È B· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ BÏ B˙¿»«¿»¿«¬ƒ¬≈∆≈¿≈
ÊÁÓe B˙·BÁdÓL ¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ ‰znL ;B¯È »«¬ƒ∆«»»«¿»¿«¬ƒ¿»

‰zÓ71‡ˆÓpL ,‡ˆÈ ‡Ï - B¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â . «»»¿ƒ…∆¡ƒ…»»∆ƒ¿»
ÏeÊ‚Î72ÔË˜Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .73‰B˜ ÔËw‰L ,74 ¿»¿≈¿ƒ¿»»∆«»»∆

Ì‡L ‡ˆÓÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯Á‡Ï ‰˜Ó BÈ‡Â¿≈«¿∆«¬≈ƒƒ«»¿ƒ¿»∆ƒ
ÔÈÓ Ïk „Á‡Â ,·Ïel‰ „Á‡Â .¯ÊBÁ BÈ‡ BÏ B¯ÈÊÁ‰∆¡ƒ≈≈¿∆»«»¿∆»»ƒ
,Ïe‡L Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ - BaL ÔÈÈÓ Úa¯‡Ó ÔÈÓÂ»ƒ≈«¿«ƒƒ∆ƒ»»∆»≈∆»

ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa Ba ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡75. ≈¿ƒ¿ƒ

ביום 70) לכם "ולקחתם מ) כג, (ויקרא שנאמר מפני
שאינו  מכאן משלכם", - "לכם חכמים ודרשו וגו'" הראשון
(סוכה  חבירו של בלולבו ראשון ביו"ט חובתו ידי יוצא

כל 71)מא:). נפקע - החזיר שלא זמן שכל שם. סוכה,
שאינם  במתנה, שמתנים תנאי ככל הוא והתנאי הנותן, כח

כלל. מהמתנה קנה 72)גורעים לא שמעולם שמתברר
שם). (סוכה, התנאי קיים לא שהרי זו, לפני 73)מתנה

בו. לו 74)שיצא מקנה כשגדול התורה מן גמור קנין
שם). שם):75)(סוכה, (ויקרא תורה אמרה שהרי

וענף  תמרים כפות הדר עץ פרי הראשון ביום לכם "ולקחתם
ולא  "לכם" אמרה כולם שעל הרי נחל", וערבי  עבות עץ

אחרים. של

.‡ÈÔÈ‡ - ˙eÙzLa ‚B¯˙‡ B‡ ·ÏeÏ ewL ÔÈÙzLÀ»ƒ∆»»∆¿¿À»≈
BÏ ÔziL „Ú ,ÔBL‡¯a B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈¿≈»»ƒ«∆ƒ≈

‰zÓa B˜ÏÁ76˙ÒÈÙzÓ ÔÈ‚B¯˙‡ ewL ÔÈÁ‡‰ . ∆¿¿«»»»«ƒ∆»∆¿ƒƒ¿ƒ«
˙Èa‰77ÏBÎÈ Ì‡ :B· ‡ˆÈÂ ‚B¯˙‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏËÂ , ««ƒ¿»«∆»≈∆∆¿¿»»ƒ»

‡ˆÈ - CÎa ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈÁ‡‰ ÔÈ‡Â BÏÎ‡Ï78eÈ‰ Ì‡Â ; ¿»¿¿≈»«ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»
.‰zÓa Ì˜ÏÁ BÏ eziL „Ú ,‡ˆÈ ‡Ï - ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ…»»«∆ƒ¿∆¿»¿«»»
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קעג alel zekld - mipnf xtq - fenz f"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וטעו  הנ"ל) (כהמגידֿמשנה "אחר" בגליון: מישהו
להם  ויצא ובשיבוש, בפנים זו הגהה והכניסו המעתיקים

אחד"]. "אחד

.ÂdL‡¯ ÌË˜pL ‰·¯Ú42.‰¯Lk -‰ÈÏÚ eˆ¯Ù43- ¬»»∆ƒ¿«…»¿≈»ƒ¿¿»∆»
.‰ÏeÒt¿»

בגמרא 42) שהכשירו שכשם רבינו וסובר עצמו. העץ ראש
(שם  המפורשת המשנה את ודחו שנקטם, הדס לד:) (סוכה
בערבה. הדין כן לג), (הערה ה"ה למעלה שפסק כמו לב:)
בעבותו  הוא יופיו שכל הדס, בין לחלק הרמב"ן ודעת
כלֿכך  ניכרת עצו קטימת ואין עצו, את חופין שעליו
ניכרת  שהקטימה מינים ושאר ערבה לבין כשר, הוא ולפיכך
גיאת. אבן יצחק רבי והרב הרי"ף דעת נראה וכן בהם.

(מגידֿמשנה).43) בו מחוברים שהם מהקנה שנדלדלו

.ÊLlÙÓ ·˜ ·wpL ‚B¯˙‡44‡e‰LŒÏk45ÏeÒt -46; ∆¿∆ƒ«∆∆¿À»»∆»
¯q‡k ‰È‰ Ì‡ - LlÙÓ BÈ‡LÂ47.ÏeÒt ,¯˙È B‡ ¿∆≈¿À»ƒ»»¿ƒ»»≈»

‡e‰L Ïk ¯ÒÁ48Bcc Ïh .ÏeÒt -49L‡¯‰ ‡e‰Â ; »«»∆»ƒ««¿»…
ÈeÏ˙ ‡e‰L ıÚ‰ Ïh .ÏeÒt - B· BzLBML ÔËw‰«»»∆«¿»ƒ«»≈∆»

‡nb BÓB˜Ó ¯‡LÂ ,‚B¯˙‡‰ ¯wÚÓ ÔÏÈ‡a Ba50- »ƒ»≈ƒ«»∆¿¿ƒ¿«¿À»
ÏeÒt51˙ÈÊÊÁ ‰˙ÏÚ .52LÏLe ÌÈLa Ì‡ :ÂÈÏÚ‰ »»¿»¬»ƒ»»ƒƒ¿«ƒ¿»

˙BÓB˜Ó53‰˙ÏÚ Ì‡ - „Á‡ ÌB˜Óa Ì‡Â ;ÏeÒt - ¿»¿ƒ¿»∆»ƒ»¿»
ÏeÒt ,Ba¯ ÏÚ54- ‡e‰L Ïk elÙ‡Â ,Bcc ÏÚ Ì‡Â ; «À»¿ƒ«««¬ƒ»∆

ÏeÒt55,B¯qÁÓ BÈ‡L ,BlL ‰BˆÈÁ‰ Ìe¯w‰ ÛÏ˜ . »ƒ¿««¿«ƒ»∆∆≈¿«¿
Blk ÛÏ˜ Ì‡ :B˙i¯· ‡È‰L ˙BÓk ˜¯È ¯‡L ‡l‡∆»ƒ¿»»…¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«À

ÏeÒt -56¯Lk - ‡e‰LŒÏk epnÓ ¯‡L Ì‡Â ;57. »¿ƒƒ¿«ƒ∆»∆»≈

עד 44) שנקב מפרשים ויש לו.). בסוכה (רש"י לעבר מעבר
שבתוכו. הזרע כלום.45)חדרי חסר ואינו מחט, עלֿידי

שהוא 46) כל חסר "ניקב, לד:): (סוכה במשנה הוא כן
לא  אם אפילו פסול שניקב הרי "וחסר") גרס (ולא פסול"
אלאֿ פוסל הנקב שאין הראב"ד ודעת (מגידֿמשנה). חסר
כל  וחסר "ניקב הנוסחא לפי וזהו שהוא, כל חסר אםֿכן

ששמו 47)שהוא". מטבע של כגודל היה הנקב רוחב
כגון  האתרוג, בעצם חסרון היה כשלא והמדובר איסר,

לו.). (סוכה בו שתחב יתד ע"י מבשר 48)שנקב שנחסר
עצמו. פסול"49)האתרוג - פיטמתו "ניטלה היינו

שם. סוכה, האתרוג50)שבמשנה חסר שהוא.והרי כל
(מגידֿמשנה).51) ברי"ף הוא כא,52)כן (ויקרא ילפת

בהן  שיש אבעבועות כמין והן "חזזן", אונקלוס תרגם כ)
עצמו. מהאתרוג קצת וגבוהות כמנומר.53)ממש שנראה

ב.54) לה, ב.55)סוכה לד, סוכה שאינו 56)משנה,
לה:). (שם לה,57)"הדר" שם וגמרא ב. לד, שם משנה,

א. לו, ב.

.ÁÁeÙ˙ ‡e‰L ‚B¯˙‡58Le·k ,Áe¯Ò ,59˜eÏL ,60, ∆¿∆»«»«»»
¯nÓ ,Ô·Ï ,¯BÁL61Èz¯kk ˜¯È ,62ÏeÒt -63BÏcb . »»»¿À»»…««¿ƒ»ƒ¿

ÒeÙ„a64e‰OÚ .ÏeÒt - ˙¯Á‡ ‰i¯a ÔÈÓk e‰OÚÂ ƒ¿¿»»¿ƒ¿ƒ»«∆∆»»»
ÔÈtc ÔÈt„ e‰OÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B˙i¯a ÔÈÓk65.¯Lk , ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆»»«ƒ«ƒ»≈

ÌBÈz‰66¯Òa‰Â67Ì‰lL ÔÈ‚B¯˙‡‰L ÌB˜Ó .¯Lk , «¿¿«…∆»≈»∆»∆¿ƒ∆»∆
ÌÈ¯BÁL eÈ‰ Ì‡Â .ÔÈ¯Lk - ‰ËeÚÓ ˙e¯ÁL ÔÈÚk¿≈«¬¿»¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÈLek Ì„‡k ¯˙BÈa68. ¿≈¿»»ƒ¬≈∆»¿»»

וברש"י 58) לו. (סוכה נרקב או והתנפח מים עליו שנפלו
כמו 61)מבושל.60)בחומץ.59)שם). צבעים כמה
ירק.62)נמר. שם.63)מין בסוכה, זה בעודו 64)כל

מדת  לפי וגדל דפוס, כמין מסביבו עשאו בעץ ומחובר קטן
לו:). (שם ותמונתו של 65)הדפוס ריחיים של גלגל כעין

ששני 66)מים. או בזה זה דבוקים אתרוגים שני שגדלו
שהוא  כל למטה ומחוברין מלמעלה חלוקים האתרוג חצאי

האי). רב בשם תיום, ערך נגמר 67)('ערוך' לא שעדיין
עקיבא). רבי של החולקים כחכמים לו. (שם בישולו

א.68) לו, שם

.ËÔÈÓeÓ ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ì‰L e¯Ó‡L el‡ Ïk»≈∆»«¿∆≈¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa - ‰·‚e ÏÊ‚ ÈtÓ B‡ e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿≈»≈¿≈»¿ƒ
Ïk‰ - ÌÈÓi‰ ¯‡L ÌÚ ÈL ·BËŒÌBÈa Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿»¬»¿≈ƒƒ¿»«»ƒ«…

¯Lk69,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌeMÓ ‡e‰L ˙eÏÒt‰Â . »≈¿««¿»∆ƒ¬«»ƒ
ÔÈa - ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‚B¯˙‡ B˙B‡L ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆∆¿»«¬ƒ»≈

.ÏeÒt ,ÌÈÓÈ ¯‡La ÔÈa ,ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa¿ƒ≈ƒ¿»»ƒ»

חנינא 69) שרב לו:), (סוכה שאמרו ממה הגאונים למדו כן
שהואֿהדין  – שני ביוםֿטוב החסר באתרוג חובתו ידי יצא

(מגידֿמשנה). המומים לכל

.ÈB·ÏeÏa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¿ƒ∆«¿»
‰zÓa BÏ epziL „Ú ;epnÓ epÏ‡LiL ,B¯·Á ÏL70. ∆¬≈∆ƒ¿»∆ƒ∆«∆ƒ¿∆¿«»»

È„È B· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ BÏ B˙¿»«¿»¿«¬ƒ¬≈∆≈¿≈
ÊÁÓe B˙·BÁdÓL ¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ ‰znL ;B¯È »«¬ƒ∆«»»«¿»¿«¬ƒ¿»

‰zÓ71‡ˆÓpL ,‡ˆÈ ‡Ï - B¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â . «»»¿ƒ…∆¡ƒ…»»∆ƒ¿»
ÏeÊ‚Î72ÔË˜Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .73‰B˜ ÔËw‰L ,74 ¿»¿≈¿ƒ¿»»∆«»»∆

Ì‡L ‡ˆÓÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯Á‡Ï ‰˜Ó BÈ‡Â¿≈«¿∆«¬≈ƒƒ«»¿ƒ¿»∆ƒ
ÔÈÓ Ïk „Á‡Â ,·Ïel‰ „Á‡Â .¯ÊBÁ BÈ‡ BÏ B¯ÈÊÁ‰∆¡ƒ≈≈¿∆»«»¿∆»»ƒ
,Ïe‡L Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ - BaL ÔÈÈÓ Úa¯‡Ó ÔÈÓÂ»ƒ≈«¿«ƒƒ∆ƒ»»∆»≈∆»

ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa Ba ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡75. ≈¿ƒ¿ƒ

ביום 70) לכם "ולקחתם מ) כג, (ויקרא שנאמר מפני
שאינו  מכאן משלכם", - "לכם חכמים ודרשו וגו'" הראשון
(סוכה  חבירו של בלולבו ראשון ביו"ט חובתו ידי יוצא

כל 71)מא:). נפקע - החזיר שלא זמן שכל שם. סוכה,
שאינם  במתנה, שמתנים תנאי ככל הוא והתנאי הנותן, כח

כלל. מהמתנה קנה 72)גורעים לא שמעולם שמתברר
שם). (סוכה, התנאי קיים לא שהרי זו, לפני 73)מתנה

בו. לו 74)שיצא מקנה כשגדול התורה מן גמור קנין
שם). שם):75)(סוכה, (ויקרא תורה אמרה שהרי

וענף  תמרים כפות הדר עץ פרי הראשון ביום לכם "ולקחתם
ולא  "לכם" אמרה כולם שעל הרי נחל", וערבי  עבות עץ

אחרים. של

.‡ÈÔÈ‡ - ˙eÙzLa ‚B¯˙‡ B‡ ·ÏeÏ ewL ÔÈÙzLÀ»ƒ∆»»∆¿¿À»≈
BÏ ÔziL „Ú ,ÔBL‡¯a B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈¿≈»»ƒ«∆ƒ≈

‰zÓa B˜ÏÁ76˙ÒÈÙzÓ ÔÈ‚B¯˙‡ ewL ÔÈÁ‡‰ . ∆¿¿«»»»«ƒ∆»∆¿ƒƒ¿ƒ«
˙Èa‰77ÏBÎÈ Ì‡ :B· ‡ˆÈÂ ‚B¯˙‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏËÂ , ««ƒ¿»«∆»≈∆∆¿¿»»ƒ»

‡ˆÈ - CÎa ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈÁ‡‰ ÔÈ‡Â BÏÎ‡Ï78eÈ‰ Ì‡Â ; ¿»¿¿≈»«ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»
.‰zÓa Ì˜ÏÁ BÏ eziL „Ú ,‡ˆÈ ‡Ï - ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ…»»«∆ƒ¿∆¿»¿«»»
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¯t ‰ÊÂ ‚B¯˙‡ ‰Ê ‰˜ Ì‡ÂLÈ79„Á‡k ewL B‡ , ¿ƒ»»∆∆¿¿∆»ƒ∆»¿∆»
‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Èa‰ ˙ÒÈÙzÓ LÈ¯Ùe ÔBn¯Â ‚B¯˙‡∆¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«««ƒ≈≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;‰zÓa B˜ÏÁ BÏ ÔziL „Ú ,‚B¯˙‡a»∆¿«∆ƒ≈∆¿¿«»»¿««ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ BÏÎ‡ Ì‡L80. ∆ƒ¬»≈«¿ƒƒ»»

זה 76) וכל קלז:). (בבאֿבתרא שלו כולו שיהיה שצריך
בכל  בו, לצאת לקחוהו אם אבל לאוכלו, אותו קנו אם דוקא
ראוי  שאינו יודעים היו שלקחוהו שבשעה בו, יוצאין אופן
אחד  כל שיטלנו שבשעה לקחוהו כן דעת ועל להתחלק,
בהרבה  סמכו זה ועל שלו. כולו שיהא - בו לצאת מהם
ביום  בו יוצאים הקהל וכל אחד, לולב שלוקחים מקומות

(מגידֿמשנה). בין 77)הראשון החלוקה לפני הירושה
בכללו  שהבית הבית", "תפיסת נקראת היורשים
לכל  מיוחד כאן ואין הנכסים, את תופס כולה) (=המשפחה

בירושה. שותפים וכולם חלקם,78)אחד על שויתרו
אתרוג. אחד לכל שיש לכל 79)מאחר אתרוג שאין כיון

מחילתם  מועילה ולא בו, רוצים שכולם אפשר ואחד, אחד
מחמת 80)בסתמא. הם שמקפידים ודאי - שוויו מחמת

(לחםֿמשנה). המצוה לקיים רוצים הם שגם המצוה,

.·ÈÔ‰a ÁÓOÏ ‰ÂˆÓ ˙B„ÚBn‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡81 ««ƒ∆»«¬ƒ¿»ƒ¿…«»∆
,‰¯˙È ‰ÁÓO ÌBÈ Lc˜na ‰˙È‰ ˙Bkq‰ ‚Áa -¿««À»¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
˙Ú·L ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆ƒ¿«

'ÌÈÓÈ82?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ .83·BËŒÌBÈŒ·¯Ú »ƒ¿≈«»ƒ∆∆
ÌÈLpÏ ÌB˜Ó Lc˜na ÔÈw˙Ó eÈ‰ ÔBL‡¯‰»ƒ»¿«¿ƒ«ƒ¿»»«»ƒ
el‡ e·¯Ú˙È ‡lL È„k ,‰hÓlÓ ÌÈL‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈∆…ƒ¿»¿≈

el‡ ÌÚ84·BËŒÌBÈŒÈ‡ˆBnÓ ÁÓOÏ ÔÈÏÈÁ˙Óe . ƒ≈«¿ƒƒƒ¿…«ƒ»≈
„ÚBÓ ÏL BlÁ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÔÎÂ ;ÔBL‡¯‰»ƒ¿≈¿»»ƒ≈À∆≈
ÌÈa¯Ú‰ŒÔÈa ÏL „ÈÓz e·È¯˜iL ¯Á‡Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ≈««∆«¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ

.‰ÏÈl‰ Ïk ÌÚ ÌBi‰ ¯‡LÏ ÁÓOÏƒ¿…«ƒ¿»«ƒ»«»¿»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"lMW iR lr s`zFMQd bgA ,odA gnUl devn zFcrFOd ©©¦¤¨©£¦§¨¦§Ÿ©¨¤§©©ª
'd iptl mYgnUE" :xn`PW ,dxzi dgnU WCwOA mW dzid̈§¨¨©¦§¨¦§¨§¥¨¤¤¡©§©§¤¦§¥

mini zraW mkidl`." ¡Ÿ¥¤¦§©¨¦

עם  יתירה" ה"שמחה שקישר שמזה המפרשים וכתבו
כלל  להזכיר מבלי אלוקיכם" ה' לפני "ושמחתם הפסוק
הוא  יתרה השמחה הרמב"ם שלדעת נראה המים, ניסוך

להבין: צריך זה ולפי מהתורה, חיוב
מתחילה  מדוע תורה חיוב הוא יתירה" ה"שמחה אם א.
שדוחה  פשיטא הלא ראשון יו"ט ממוצאי רק השמחה

שבות. נאסרה שלא במקדש ובוודאי שיר הכלי איסור
והלא  יתירה" "שמחה על מדבר הנ"ל הפסוק דבריו, לפי ב.
הלולב  נוטלין היו שבמקדש - אחר דין ממנו למדה הגמרא

ימים. שבעת כל
וכל  הארץ עמי אותה עושין היו "ולא כתב י"ד בהלכה ג.
ישיבות  וראשי ישראל, חכמי גדולי אלא שירצה מי
אבל  כו' . . מעשה ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין
ולשמוע" לראות באים כלם והנשים האנשים העם כל

ראשי  בין לחלק לקח מנין תורה, חיוב הוא אם ולכאורה,
הארץ. ועמי העם

הנ"ל  השמחה את עושין היו אלו שדווקא המקור מהו ד.
מעשה". ואנשי "חסידים רק הוזכרו במשנה והלא

שבעת  . . "ושמחתם הפסוק את בהביאו בזה: הביאור
יותר  שמחה, של נוספת מצוה שישנה כוונתו אין ימים"
בחג  השמחה שחיוב מכיון אלא הידועה, יו"ט משמחת
ישראל  גדולי נהגו פעמים, שלוש בתורה מופיע הסוכות
המצוה) חביבות את בנפשם שהרגישו אלו בעיקר (שהם
בלשונו  מדוייק זה ענין הסוכות. בחג זו בשמחה להרבות

" בלשון היתהשכתב מזכירה ואינו יתירה" שמחה במקדש
מפורש. צווי ללא מאליה שנעשית אלא וכד' ציווי

בית  שמחת את העושים הם מי כתב לכך, בהתאם
מתוארים  שבה סוכה במסכת הגמרא פי על השואבה

השואבה. בית שמחת בזמן תנאים כמה של מעשיהם
ידוע  שהיה חנינא בן יהושע מרבי למד ישראל" "חכמי
חכמי  עם להתווכח שנשלח הגמרא מספרת ועליו בחכמתו

אתונה.
מסופר  עליו יהוצדק בן שמעון מרבי ישיבות" "ראשי
מצינו  לא ובבבלי בקפיצותיו" "משתבח שהיה בירושלמי
תואר  הוא ורבי רבי, היותו מלבד מיוחדת מעלה בו שמציין
לו  שיש "מי בתוספתא: כמובא תלמידים לו שיש למי

רבי". אותו קורין תלמידים
נשיא  שהיה גמליאל בן שמעון מרבן למד "הסנהדרין"

הסנהדרין.
התנאים  בין הוא גם המוזכר הזקן מהלל למד "הזקנים"

השואבה. בית בשמחת המשתתפים
.267 cenr f"i wlg y"ewl

לפני 81) "ושמחת יא): טז, (דברים מפורש השבועות בחג
בחגך", "ושמחת יד): סז, (שם הסוכות ובחג אלקיך", ה'
הוקשו  שהרי הסוכות, וחג השבועות לחג הוקש הפסח וחג

ד:). השנה (ראש לזה זה המועדים ממה 82)כל חוץ
שם). (דברים בחגך" "ושמחת סוכה 83)שנאמר משנה,

א. עבירה.84)נא, לידי ויבואו

.‚È‰kÓ ÏÈÏÁ‰ ?BÊ ‰ÁÓO ‰˙È‰ C‡È‰Â85ÔÈbÓe , ¿≈«»¿»ƒ¿»∆»ƒ«∆¿«¿ƒ
ÌÈÏ··e ¯BpÎa86ÌÈzÏˆÓ·e87„Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»∆»¿∆»
‡e‰L ¯ÈLŒÈÏÎa- ‰ta Ú„BiL ÈÓe ;Ba ÔbÏ Ú„BÈ ƒ¿ƒƒ∆≈«¿«≈ƒ∆≈««∆

ÔÈ˜tÒÓe ÔÈ„˜B¯Â .‰ta88ÔÈÁtËÓe89ÔÈÊfÙÓe «∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯k¯ÎÓe90ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ú„BiL BÓk „Á‡Â „Á‡ Ïk , ¿«¿¿ƒ»∆»¿∆»¿∆≈«¿¿ƒ

‡Ï ,‰ÁBc dÈ‡ BÊ ‰ÁÓOÂ .˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈL È¯·cƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»…
·BËŒÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ˙aM‰ ˙‡91. ∆««»¿…∆

מ"ד.85) פ"ג בביכורים המשנה שהי'86)מלשון כלי זה
עד  ביותר, מתוקים ניגוניו שהיו נבל, ונקרא מיתרים כמה לו
ה"ו). דסוכה פ"ה ('ירושלמי' שבעולם שיר כלי כל שמנבל

בזו 87) זו (=שמכים) שמקישים מתכת של קערות שתי
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נ:). (פירוש 88)(סוכה בצלצל" וההכאה הניגון "הוא
מ"ב). פ"ה ביצה להרמב"ם, על 89)המשניות כף מכים

יחי  ויאמרו כף "ויכו יב): יא, (מלכיםֿב שכתבו כמו כף,
"וטפחו". מתורגם: "ויכו" - הכתוב 90)המלך" מלשון

ומכרכר", מפזז דוד המלך את "ותרא טז): ו, (שמואלֿב
יו"ט). (תוס' ריקוד לשון אסור 91)שהוא שבשבת פירוש,

שהי  שהשיר ואף שיר. ובכלי בחליל על לחלל שרים ו
שמחה  של שיר - ויו"ט שבת דוחה היה בכלי, הקרבנות

(מגידֿמשנה). ושבת ביו"ט ואסור דוחה, אינו

.„ÈÔÈOBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ .BÊ ‰ÁÓOa ˙Ba¯‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿¿ƒ¿»¿…»ƒ
ÈÓÎÁ ÈÏB„b ‡l‡ ;‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÂ ı¯‡‰ŒÈnÚ d˙B‡»«≈»»∆¿»ƒ∆ƒ¿∆∆»¿≈«¿≈
ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÔÈ¯„‰q‰Â ˙B·ÈLÈ‰ ÈL‡¯Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»≈«¿ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÈ„w¯Ó eÈ‰L Ì‰ - ‰OÚÓ ÈL‡Â ÌÈ˜f‰Â¿«¿≈ƒ¿«¿≈«¬∆≈∆»¿«¿ƒ
‚Á ÈÓÈa Lc˜na ÔÈÁnOÓe ÔÈbÓe ÔÈ˜tÒÓe¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈«
ÔÈ‡a Ôlk ,ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰ ,ÌÚ‰ Ïk Ï·‡ .˙Bkq‰«À¬»»»»»¬»ƒ¿«»ƒÀ»»ƒ

.ÚÓLÏÂ ˙B‡¯Ïƒ¿¿ƒ¿…«

.ÂË‰Âˆn‰ ˙iOÚa Ì„‡ ÁÓOiL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆ƒ¿«»»«¬ƒ««ƒ¿»
‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰„B·Ú - Ô‰· ‰evL Ï‡‰ ˙·‰‡·e92. ¿«¬«»≈∆ƒ»»∆¬»¿»ƒ

,epnÓ Ú¯t‰Ï Èe‡¯ ,BÊ ‰ÁÓOÓ BÓˆÚ ÚBn‰ ÏÎÂ¿»«≈««¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«ƒ∆
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz' :¯Ó‡pL∆∆¡«««¬∆…»«¿»∆¡…∆

ÒÈ‚n‰ ÏÎÂ .'··Ï ·eË·e ‰ÁÓOa93˜ÏBÁÂ BzÚc ¿ƒ¿»¿≈»¿»«≈ƒ«¿¿≈
- el‡ ˙BÓB˜Óa ÂÈÈÚa „ak˙Óe BÓˆÚÏ „B·k»¿«¿ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈
Ï‡' :¯Ó‡Â ‰ÓÏL ¯È‰Ê‰ ‰Ê ÏÚÂ .‰ËBLÂ ‡ËBÁ≈¿∆¿«∆ƒ¿ƒ¿……¿»««
BÙeb Ï˜Óe BÓˆÚ ÏÈtLn‰ ÏÎÂ .'CÏÓ ÈÙÏ ¯c‰˙zƒ¿««ƒ¿≈∆∆¿»««¿ƒ«¿≈≈
„·BÚ‰ ,„aÎÓ‰ ,ÏB„b‰ ‡e‰ - el‡ ˙BÓB˜Óaƒ¿≈«»«¿À»»≈
„BÚ È˙l˜e' :¯Ó‡ Ï‡¯OÈ CÏÓ „Âc ÔÎÂ .‰·‰‡Ó≈«¬»¿≈»ƒ∆∆ƒ¿»≈»«¿«…ƒ
,„B·k‰Â ‰l„b‰ ÔÈ‡Â .'ÈÈÚa ÏÙL È˙ÈÈ‰Â ˙‡fÓƒ…¿»ƒƒ»»¿≈»¿≈«¿À»¿«»

CÏn‰Â' :¯Ó‡pL ,'‰ ÈÙÏ ÁÓOÏ ‡l‡94ÊfÙÓ „Âc ∆»ƒ¿…«ƒ¿≈∆∆¡«¿«∆∆»ƒ¿«≈
B‚Â '‰ ÈÙÏ ¯k¯ÎÓe.' ¿«¿≈ƒ¿≈¿

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"zFevOd zIUrA mc` gnUIW dgnVdWr . .dlFcB dcFa ¤©¦§¨¤¦§©¨¨©£¦©©¦§£¨§¨
lke ;`idxn`PW ,EPOn rxRdl iE`x ,Ff dgnVn Fnvr rpFOd ¦§¨©¥©©§¦¦§¨¨§¦¨©¦¤¤¤¡©

."'Ek

שגם הרמב"ם בכללי הלכה המקום ידוע כותב שבו
פוסקים  לגבי דיוק וביתר - הדיוק בתכלית הוא מסויימת
זה  הי' לא ההלכות, כתיבת במקום שדייקו שאף  אחרים
הדיוק  בתכלית חיבורו שכללות הרמב"ם של כבספרו

קצרה". ודרך ברורה "בלשון
כאן  דווקא השמחה חיוב שהביא הטעם לבאר יש עפ"ז
ובכך  ישראל שבבני סוגים ד' על רומזים מינים שהד' מפני
מד' כאו"א אצל הוא ה' בעבודת השמחה שחיוב מדגיש

שבישראל. הסוגים
כדי  הסוכות חג של יתירה" ל"שמחה בהמשך זאת ומזכיר
כולה  השנה בכל מצוה של לשמחה הכח שנתינת לרמז,

של  לשמחה כח לוקחים שממנו שמחתנו", מ"זמן היא
כולה. השנה בכל מצוה של ושמחה תורה

.cl oniq mipnf xtq zekln oii

ה'.92) בעבודת עליונה כלומר 93)מדריגה "גס", מלשון
"המלך".94)מתגאה. צ"ל:

á"ôùú'ä æåîú æ"é ÷"ù íåé

-mipnfxtq
milwW zFkld¦§§¨¦

˙ÈˆÁÓ LÈ‡ Ïk ÔzÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈»ƒ«¬ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e .‰L ÏÎa Ï˜M‰«∆∆¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שיעורה,1) השקל", "מחצית מצות עניני בו נתבארו

בפני  אלא נוהגת ושאינה ממנה, והפטורים בה והחייבים
כפיה  בענין הפרק ונסתיים השקלים. על ההכרזה ודין הבית,

השקלים. על

.‡Ï‡¯OiÓ LÈ‡ Ïk ÔzÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»ƒ≈»ƒƒƒ¿»≈
‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ2Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡ . «¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈

˙eÒk ¯ÎBÓ B‡ ÌÈ¯Á‡Ó Ï‡BLÂ ,·iÁ ‰˜„v‰ ÔÓƒ«¿»»«»¿≈≈¬≈ƒ≈¿
:¯Ó‡pL ;ÛÒk Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ Ô˙BÂ ,BÙ˙k ÏÚL∆«¿≈¿≈«¬ƒ«∆∆∆∆∆∆¡«
BÈ‡Â .¯ÓB‚Â ËÈÚÓÈ ‡Ï Ïc‰Â ‰a¯È ‡Ï ¯ÈLÚ‰∆»ƒ…«¿∆¿««…«¿ƒ¿≈¿≈
‡l‡ ,ËÚÓ ¯ÁÓÏe ËÚÓ ÌBi‰ ,˙Ba¯ ÌÈÓÚÙa B˙B¿ƒ¿»ƒ««¿«¿»»¿«∆»

.˙Á‡ ÌÚÙa ˙Á‡k Blk B˙B¿À¿««¿««∆»

לחדשי 2) בחדשו חדש עולת "זאת הכתוב על דרשו שהרי
מתרומה  (בניסן) קרבן והבא חדש תורה, אמרה - השנה"
לתרומת  השנה ראש שהוא בחודש שנה שבכל הרי חדשה,
מהם  לקנות השקל מחצית הבאת לחדש צריכים - השקלים

ציבור. קרבנות

.·‡ÈˆBÓ·e ‰zÙÓ·e ÒB‡a ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÛÒk ÔÈÓƒ¿«∆∆»»«»¿≈ƒ¿«∆¿ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ¯Ó‡p‰ Ï˜L ‡e‰ ,„·Ú ‚¯B‰Â Ú¯ ÌL≈«¿≈∆∆∆∆«∆¡»¿»»
¯·Îe .‰¯BÚO ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÏL BÏ˜LÓe .‰¯Bza«»ƒ¿»¿≈¿∆¿ƒ¿»¿»

ÂÈÏÚ ÌÈÓÎÁ eÙÈÒB‰3ÚaËn‰ Ï˜LÓk BÏ˜LÓ eOÚÂ , ƒ¬»ƒ»»¿»ƒ¿»¿ƒ¿«««¿≈«
?ÚÏq‰ Ï˜LÓ ‡e‰ ‰nÎÂ .ÈL ˙Èa ÔÓÊa ÚÏÒ ‡¯˜p‰«ƒ¿»∆«ƒ¿««ƒ≈ƒ¿«»ƒ¿««∆«

.˙ÈBÈa ‰¯BÚO ÌÈBÓLe Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL¿≈¿«¿«¿ƒ¿»≈ƒ

ממשקלו.3) ששית

.‚.ÔÈÚÓ LL - ¯Èc‰Â ,ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡ - ÚÏq‰«∆««¿»»ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ
‡È‰ ‰ÚÓe .‰¯b ea¯ ‰LÓ ÈÓÈa ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰ÚÓe»»ƒ«ƒ¿≈ƒ≈∆«≈≈»»»ƒ
- ‰Ëe¯Ùe .ÔÈ¯q‡ ÈL - ÔBÈ„eÙe ,ÔÈBÈ„et ÈL¿≈¿¿ƒ¿¿¿≈ƒ»ƒ¿»
‡È‰Â ,‰Ún‰ Ï˜LÓ ‡ˆÓ .¯ÒÈ‡a ‰BÓLÓ ˙Á‡««ƒ¿∆»ƒ»ƒ¿»ƒ¿««»»¿ƒ
Úa¯‡ - ¯ÒÈ‡‰ Ï˜LÓe ,˙B¯BÚO ‰¯OÚ LL - ‰¯b‰«≈»≈∆¿≈¿ƒ¿«»ƒ»«¿«

.‰¯BÚO ÈˆÁ - ‰Ëe¯t‰ Ï˜LÓe ,˙B¯BÚO¿ƒ¿««¿»¬ƒ¿»

.„ÈzL BÏ˜LÓ ‰È‰L ,ÌL ‰È‰ ¯Á‡ ÚaËÓ „BÚÂ¿«¿≈««≈»»»∆»»ƒ¿»¿≈
‡e‰Â ,ÌÈÚÏÒÔlk ˙BÚaËn‰ el‡Â .ÔBk¯c ‡¯˜ ‰È‰ ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿¿≈««¿¿À»
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נ:). (פירוש 88)(סוכה בצלצל" וההכאה הניגון "הוא
מ"ב). פ"ה ביצה להרמב"ם, על 89)המשניות כף מכים

יחי  ויאמרו כף "ויכו יב): יא, (מלכיםֿב שכתבו כמו כף,
"וטפחו". מתורגם: "ויכו" - הכתוב 90)המלך" מלשון

ומכרכר", מפזז דוד המלך את "ותרא טז): ו, (שמואלֿב
יו"ט). (תוס' ריקוד לשון אסור 91)שהוא שבשבת פירוש,

שהי  שהשיר ואף שיר. ובכלי בחליל על לחלל שרים ו
שמחה  של שיר - ויו"ט שבת דוחה היה בכלי, הקרבנות

(מגידֿמשנה). ושבת ביו"ט ואסור דוחה, אינו

.„ÈÔÈOBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ .BÊ ‰ÁÓOa ˙Ba¯‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿¿ƒ¿»¿…»ƒ
ÈÓÎÁ ÈÏB„b ‡l‡ ;‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÂ ı¯‡‰ŒÈnÚ d˙B‡»«≈»»∆¿»ƒ∆ƒ¿∆∆»¿≈«¿≈
ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÔÈ¯„‰q‰Â ˙B·ÈLÈ‰ ÈL‡¯Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»≈«¿ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÈ„w¯Ó eÈ‰L Ì‰ - ‰OÚÓ ÈL‡Â ÌÈ˜f‰Â¿«¿≈ƒ¿«¿≈«¬∆≈∆»¿«¿ƒ
‚Á ÈÓÈa Lc˜na ÔÈÁnOÓe ÔÈbÓe ÔÈ˜tÒÓe¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈«
ÔÈ‡a Ôlk ,ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰ ,ÌÚ‰ Ïk Ï·‡ .˙Bkq‰«À¬»»»»»¬»ƒ¿«»ƒÀ»»ƒ

.ÚÓLÏÂ ˙B‡¯Ïƒ¿¿ƒ¿…«

.ÂË‰Âˆn‰ ˙iOÚa Ì„‡ ÁÓOiL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆ƒ¿«»»«¬ƒ««ƒ¿»
‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰„B·Ú - Ô‰· ‰evL Ï‡‰ ˙·‰‡·e92. ¿«¬«»≈∆ƒ»»∆¬»¿»ƒ

,epnÓ Ú¯t‰Ï Èe‡¯ ,BÊ ‰ÁÓOÓ BÓˆÚ ÚBn‰ ÏÎÂ¿»«≈««¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«ƒ∆
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz' :¯Ó‡pL∆∆¡«««¬∆…»«¿»∆¡…∆

ÒÈ‚n‰ ÏÎÂ .'··Ï ·eË·e ‰ÁÓOa93˜ÏBÁÂ BzÚc ¿ƒ¿»¿≈»¿»«≈ƒ«¿¿≈
- el‡ ˙BÓB˜Óa ÂÈÈÚa „ak˙Óe BÓˆÚÏ „B·k»¿«¿ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈
Ï‡' :¯Ó‡Â ‰ÓÏL ¯È‰Ê‰ ‰Ê ÏÚÂ .‰ËBLÂ ‡ËBÁ≈¿∆¿«∆ƒ¿ƒ¿……¿»««
BÙeb Ï˜Óe BÓˆÚ ÏÈtLn‰ ÏÎÂ .'CÏÓ ÈÙÏ ¯c‰˙zƒ¿««ƒ¿≈∆∆¿»««¿ƒ«¿≈≈
„·BÚ‰ ,„aÎÓ‰ ,ÏB„b‰ ‡e‰ - el‡ ˙BÓB˜Óaƒ¿≈«»«¿À»»≈
„BÚ È˙l˜e' :¯Ó‡ Ï‡¯OÈ CÏÓ „Âc ÔÎÂ .‰·‰‡Ó≈«¬»¿≈»ƒ∆∆ƒ¿»≈»«¿«…ƒ
,„B·k‰Â ‰l„b‰ ÔÈ‡Â .'ÈÈÚa ÏÙL È˙ÈÈ‰Â ˙‡fÓƒ…¿»ƒƒ»»¿≈»¿≈«¿À»¿«»

CÏn‰Â' :¯Ó‡pL ,'‰ ÈÙÏ ÁÓOÏ ‡l‡94ÊfÙÓ „Âc ∆»ƒ¿…«ƒ¿≈∆∆¡«¿«∆∆»ƒ¿«≈
B‚Â '‰ ÈÙÏ ¯k¯ÎÓe.' ¿«¿≈ƒ¿≈¿

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"zFevOd zIUrA mc` gnUIW dgnVdWr . .dlFcB dcFa ¤©¦§¨¤¦§©¨¨©£¦©©¦§£¨§¨
lke ;`idxn`PW ,EPOn rxRdl iE`x ,Ff dgnVn Fnvr rpFOd ¦§¨©¥©©§¦¦§¨¨§¦¨©¦¤¤¤¡©

."'Ek

שגם הרמב"ם בכללי הלכה המקום ידוע כותב שבו
פוסקים  לגבי דיוק וביתר - הדיוק בתכלית הוא מסויימת
זה  הי' לא ההלכות, כתיבת במקום שדייקו שאף  אחרים
הדיוק  בתכלית חיבורו שכללות הרמב"ם של כבספרו

קצרה". ודרך ברורה "בלשון
כאן  דווקא השמחה חיוב שהביא הטעם לבאר יש עפ"ז
ובכך  ישראל שבבני סוגים ד' על רומזים מינים שהד' מפני
מד' כאו"א אצל הוא ה' בעבודת השמחה שחיוב מדגיש

שבישראל. הסוגים
כדי  הסוכות חג של יתירה" ל"שמחה בהמשך זאת ומזכיר
כולה  השנה בכל מצוה של לשמחה הכח שנתינת לרמז,

של  לשמחה כח לוקחים שממנו שמחתנו", מ"זמן היא
כולה. השנה בכל מצוה של ושמחה תורה

.cl oniq mipnf xtq zekln oii

ה'.92) בעבודת עליונה כלומר 93)מדריגה "גס", מלשון
"המלך".94)מתגאה. צ"ל:

á"ôùú'ä æåîú æ"é ÷"ù íåé

-mipnfxtq
milwW zFkld¦§§¨¦

˙ÈˆÁÓ LÈ‡ Ïk ÔzÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈»ƒ«¬ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e .‰L ÏÎa Ï˜M‰«∆∆¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שיעורה,1) השקל", "מחצית מצות עניני בו נתבארו

בפני  אלא נוהגת ושאינה ממנה, והפטורים בה והחייבים
כפיה  בענין הפרק ונסתיים השקלים. על ההכרזה ודין הבית,

השקלים. על

.‡Ï‡¯OiÓ LÈ‡ Ïk ÔzÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»ƒ≈»ƒƒƒ¿»≈
‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ2Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡ . «¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈

˙eÒk ¯ÎBÓ B‡ ÌÈ¯Á‡Ó Ï‡BLÂ ,·iÁ ‰˜„v‰ ÔÓƒ«¿»»«»¿≈≈¬≈ƒ≈¿
:¯Ó‡pL ;ÛÒk Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ Ô˙BÂ ,BÙ˙k ÏÚL∆«¿≈¿≈«¬ƒ«∆∆∆∆∆∆¡«
BÈ‡Â .¯ÓB‚Â ËÈÚÓÈ ‡Ï Ïc‰Â ‰a¯È ‡Ï ¯ÈLÚ‰∆»ƒ…«¿∆¿««…«¿ƒ¿≈¿≈
‡l‡ ,ËÚÓ ¯ÁÓÏe ËÚÓ ÌBi‰ ,˙Ba¯ ÌÈÓÚÙa B˙B¿ƒ¿»ƒ««¿«¿»»¿«∆»

.˙Á‡ ÌÚÙa ˙Á‡k Blk B˙B¿À¿««¿««∆»

לחדשי 2) בחדשו חדש עולת "זאת הכתוב על דרשו שהרי
מתרומה  (בניסן) קרבן והבא חדש תורה, אמרה - השנה"
לתרומת  השנה ראש שהוא בחודש שנה שבכל הרי חדשה,
מהם  לקנות השקל מחצית הבאת לחדש צריכים - השקלים

ציבור. קרבנות

.·‡ÈˆBÓ·e ‰zÙÓ·e ÒB‡a ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÛÒk ÔÈÓƒ¿«∆∆»»«»¿≈ƒ¿«∆¿ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ¯Ó‡p‰ Ï˜L ‡e‰ ,„·Ú ‚¯B‰Â Ú¯ ÌL≈«¿≈∆∆∆∆«∆¡»¿»»
¯·Îe .‰¯BÚO ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÏL BÏ˜LÓe .‰¯Bza«»ƒ¿»¿≈¿∆¿ƒ¿»¿»

ÂÈÏÚ ÌÈÓÎÁ eÙÈÒB‰3ÚaËn‰ Ï˜LÓk BÏ˜LÓ eOÚÂ , ƒ¬»ƒ»»¿»ƒ¿»¿ƒ¿«««¿≈«
?ÚÏq‰ Ï˜LÓ ‡e‰ ‰nÎÂ .ÈL ˙Èa ÔÓÊa ÚÏÒ ‡¯˜p‰«ƒ¿»∆«ƒ¿««ƒ≈ƒ¿«»ƒ¿««∆«

.˙ÈBÈa ‰¯BÚO ÌÈBÓLe Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL¿≈¿«¿«¿ƒ¿»≈ƒ

ממשקלו.3) ששית

.‚.ÔÈÚÓ LL - ¯Èc‰Â ,ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡ - ÚÏq‰«∆««¿»»ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ
‡È‰ ‰ÚÓe .‰¯b ea¯ ‰LÓ ÈÓÈa ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰ÚÓe»»ƒ«ƒ¿≈ƒ≈∆«≈≈»»»ƒ
- ‰Ëe¯Ùe .ÔÈ¯q‡ ÈL - ÔBÈ„eÙe ,ÔÈBÈ„et ÈL¿≈¿¿ƒ¿¿¿≈ƒ»ƒ¿»
‡È‰Â ,‰Ún‰ Ï˜LÓ ‡ˆÓ .¯ÒÈ‡a ‰BÓLÓ ˙Á‡««ƒ¿∆»ƒ»ƒ¿»ƒ¿««»»¿ƒ
Úa¯‡ - ¯ÒÈ‡‰ Ï˜LÓe ,˙B¯BÚO ‰¯OÚ LL - ‰¯b‰«≈»≈∆¿≈¿ƒ¿«»ƒ»«¿«

.‰¯BÚO ÈˆÁ - ‰Ëe¯t‰ Ï˜LÓe ,˙B¯BÚO¿ƒ¿««¿»¬ƒ¿»

.„ÈzL BÏ˜LÓ ‰È‰L ,ÌL ‰È‰ ¯Á‡ ÚaËÓ „BÚÂ¿«¿≈««≈»»»∆»»ƒ¿»¿≈
‡e‰Â ,ÌÈÚÏÒÔlk ˙BÚaËn‰ el‡Â .ÔBk¯c ‡¯˜ ‰È‰ ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿¿≈««¿¿À»
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ÔÈ¯ÚLnL Ô‰ ,Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ï˜LÓ e¯‡·e ,e¯Ó‡L∆»«¿≈«¿ƒ¿«»∆»≈∆≈∆¿«¬ƒ
‰È‰‡ ‡lL È„k ,Ìe¯‡a ¯·Îe ;ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰a»∆¿»»¿»≈«¿¿≈∆…∆¿∆

.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÏ˜LÓ L¯ÙÏ CÈ¯»̂ƒ¿»≈ƒ¿»»¿»»

.‰ÚaËÓ ˙ÈˆÁÓ ÔziL d˙ÂˆÓ BÊ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆ƒ¿»»∆ƒ≈«¬ƒ«¿≈«
Ï˜MÓ ÏB„b ÚaËÓ B˙B‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÔÓf‰ B˙B‡ ÏL∆«¿«¬ƒ»»«¿≈«»ƒ∆∆
Ï˜M‰ ÈˆÁÓ ˙BÁt Ï˜BL BÈ‡ ÌÏBÚÏe .L„w‰«…∆¿»≈≈»≈¬ƒ«∆∆

ea¯ ‰LÓ ÈÓÈa ‰È‰L4ÌÈMLÂ ‰‡Ó BÏ˜LÓ ‡e‰L , ∆»»ƒ≈∆«≈∆ƒ¿»≈»¿ƒƒ
.‰¯BÚO¿»

האמור 4) שקל של המטבע את ולהעלות להוסיף מותר
לפחות. לא אבל בתורה

.ÂÏk ‰È‰ ,˙BBk¯c ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ÚaËÓ ‰È‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»»«¿≈«∆¿««¿»»»
ÔÓÊ·e ;ÚÏÒ BlL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa Ô˙B „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»≈¿«¬ƒ«∆∆∆∆«ƒ¿«
˙ÈˆÁÓa „Á‡ Ïk Ô˙B ‰È‰ ,ÌÈÚÏÒ ÚaËn‰ ‰È‰L∆»»««¿≈«¿»ƒ»»≈»∆»¿«¬ƒ
‰È‰L ÔÓÊ·e ;ÔÈ¯È„ ÈL ‡e‰L ,ÚÏÒ ÈˆÁ BlL Ï˜M‰«∆∆∆¬ƒ∆«∆¿≈ƒ»ƒƒ¿«∆»»
˙ÈˆÁÓa Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰ ,ÚÏÒ ÈˆÁ ÚaËn‰««¿≈«¬ƒ∆«»»»∆»¿∆»≈¿«¬ƒ
Ï‡¯OÈ eÏ˜L ‡Ï ÌÏBÚÓe .ÚÏq‰ ÈˆÁ B˙B‡ Ï˜M‰«∆∆¬ƒ«∆«≈»…»¿ƒ¿»≈

.‰¯Bz ÏL Ï˜L ÈˆÁÓ ˙BÁt Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa¿«¬ƒ«∆∆»≈¬ƒ∆∆∆»

.ÊÌÈiÂÏ ,ÌÈ‰k :Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔzÏ ÔÈ·iÁ Ïk‰«…«»ƒƒ≈«¬ƒ«∆∆…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈ¯‚Â ,ÌÈÏ‡¯OÈÂ5‡Ï Ï·‡ ; ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿À¿»ƒ¬»…

ÌÈL6ÌÈ„·Ú ‡ÏÂ7ÌÈpË˜ ‡ÏÂ8ÔÈÏa˜Ó - e˙ Ì‡Â . »ƒ¿…¬»ƒ¿…¿«ƒ¿ƒ»¿¿«¿ƒ
Ì‰Ó9ÌÈ˙ek‰ Ï·‡ .10ÔÈ‡ - Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ e˙pL ≈∆¬»«ƒ∆»¿«¬ƒ«∆∆≈

˙ÈˆÁÓ ÂÈÏÚ ÔzÏ ÂÈ·‡ ÏÈÁ˙‰L ÔË˜ .Ì‰Ó ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ≈∆»»∆ƒ¿ƒ»ƒƒ≈»»«¬ƒ
‰L ÏÎa ÂÈÏÚ Ô˙B ‡l‡ ,˜ÒBt BÈ‡ ·eL - Ï˜M‰«∆∆≈≈∆»≈»»¿»»»

BÓˆÚ ÏÚ ÔzÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ,‰LÂ11. ¿»»«∆«¿ƒ¿ƒ≈««¿

שדינם 5) ושוחררו, עבדות לשם וטבלו שמלו כנענים
ולא 6)כגרים. איש - נפשו" כופר איש "ונתנו שנאמר"
כנשים.7)אשה. שדינם שוחררו, הביאו 8)שלא שלא

שערות. ומסרום 9)שתי גמורה במתנה נתנו אם ודווקא
שלם. בלב עזרא 10)לציבור ידי על מפורש "וכן שנינו:

להם  ושלחו המקדש, בית לבניין לסייען הכותיים (כשרצו
ולנו  לכם לא לאֿלוהיכם") נדרוש ככם כי עמכם "נבנה

לאֿלהינו". בית שנתת 11)לבנות מאחר לו, שאומרים
עליו  תן המצוה, זאת עליו והעמדת שעברה בשנה עליו

תפסוק. ולא שיגדל עד תמיד

.Á˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ÌÈÏ˜M‰12ÔÓÊ·e . «¿»ƒ≈»¬ƒ∆»ƒ¿≈««ƒƒ¿«
ı¯‡a ÔÈa ÌÈÏ˜M‰ ˙‡ ÔÈ˙B ,Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL∆≈«ƒ¿»«»¿ƒ∆«¿»ƒ≈¿∆∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa Ï‡¯OÈ13,·¯Á ‡e‰L ÔÓÊ·e ; ƒ¿»≈≈¿»»»∆ƒ¿«∆»≈
.ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a elÙ‡¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈¬ƒ

קיים.12) המקדש שבית זמן שקלים 13)כל מצוות שהרי
לארץ. בחוץ בין בארץ בין ונוהגת הגוף חובת היא

.ËÌÈÏ˜M‰ ÏÚ ÔÈÚÈÓLÓ ¯„‡a „Á‡a14ÔÈÎiL È„k , ¿∆»«¬»«¿ƒƒ««¿»ƒ¿≈∆»ƒ
.ÔzÏ „È˙Ú ‰È‰ÈÂ ,BlL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»«¬ƒ«∆∆∆¿ƒ¿∆»ƒƒ≈

ÌÈÁÏM‰ e·LÈ Ba ¯OÚ ‰MÓÁa15‰È„Ó ÏÎa «¬ƒ»»»»¿«À¿»ƒ¿»¿ƒ»
eÏa˜È - Ì‰Ï ÔziL ÈÓ Ïk ;˙Áa ÔÈÚ·B˙Â ‰È„Óe¿ƒ»¿¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ≈»∆¿«¿

‰MÓÁa .ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - Ô˙ ‡lL ÈÓe ,epnÓƒ∆ƒ∆…»«≈ƒƒ≈«¬ƒ»
ÔÈÙBk CÏÈ‡Â Ô‡kÓe ,˙Ba‚Ï Lc˜na e·LÈ Ba ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ
- ÔzÈ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,ÔziL „Ú Ô˙ ‡lL ÈÓ ˙‡∆ƒ∆…»««∆ƒ≈¿»ƒ∆…ƒ≈

BËB·Ú ÔÈÁ˜BÏÂ ,B˙B‡ ÔÈkLÓÓ16elÙ‡Â BÁ¯k ÏÚa ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ¬¿«»¿«¬ƒ
.B˙eÒk¿

ישראל.14) ערי בכל (=הפורטים 15)מכריזים החלפנים
למשכון.16)כספים). חפץ

.ÈÌÈÏ˜La ·iÁ BÈ‡L ÈÓ Ïk17Bk¯cL Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆≈«»ƒ¿»ƒ««ƒ∆«¿
ÔzÏ „È˙Ú ‡e‰ B‡ ÔzÏ18ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ - ƒ≈»ƒƒ≈≈¿«¿¿ƒ¿≈

;ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,ÌÏBÚÏ ÌÈ‰k‰ ˙‡ ÔÈkLÓÓ¿«¿¿ƒ∆«…¬ƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»
„Ú Ô˙B‡ ÔÈÚ·B˙Â ,Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó - eziLk ‡l‡∆»¿∆ƒ¿¿«¿ƒ≈∆¿¿ƒ»«

eziL19. ∆ƒ¿

ועבדים.17) נשים כשיגדל.18)כגון קטן כן 19)כגון
הא  - ממשכנין "אין קטן: גבי שאמרו ממה רבינו למד

תובעין". לתבוע

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
תיבות 1) עשרה שלש השקלים, כונסים כיצד רבינו בו ביאר

וכיצד  הלשכה, תורמים בשנה פרקים בשלשה שבמקדש,
אותה. תורמין

.‡ÏÎa ?ÌÈÏ˜M‰ ˙‡ ÌÈÁÏM‰ ÔÈÒBk „ˆÈk2 ≈«¿ƒ«À¿»ƒ∆«¿»ƒ¿»
‰È„Óe ‰È„Ó3˙B·z ÈzL Ì‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓ4ÈÏeL . ¿ƒ»¿ƒ»«ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈≈

ÔÈÓk ,‰ÏÚÓÏÓ ¯ˆ ‰ÈÙe ,‰hÓlÓ ÔÈ·Á¯ ‰·z‰«≈»¿»ƒƒ¿«»ƒ»«ƒ¿«¿»¿ƒ
ÁwÏ ¯LÙ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÔÎB˙Ï eÎÈÏLiL È„k ;¯ÙBL»¿≈∆«¿ƒ¿»¿…ƒ¿∆∆¿»ƒ«

˙Áa Ô‰Ó5- ˙Á‡ ?˙B·z ÈzL ÔÈOBÚ ‰ÓÏÂ . ≈∆¿««¿»»ƒ¿≈≈««
BÊ ‰L ÏL ÌÈÏ˜L da ÔÈÎÈÏLnL6- ‰iM‰Â , ∆«¿ƒƒ»¿»ƒ∆»»¿«¿ƒ»

‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜L da ÔÈÁÈpÓ7‡lL ÈnÓ ÔÈ·BbL , «ƒƒ»ƒ¿≈»»∆»¿»∆ƒƒƒ∆…
.‰¯·ÚL ‰Ma Ï˜L»««»»∆»¿»

ה"ט.2) פ"א למעלה וראה "מכל", בשקלים 3)בכת"י:
שופרות  היו כך במקדש, שופרות שהיו "כשם מ"א: פ"ב

(כסףֿמשנה 4)במדינה". שתים "שופרות" מיעוט
טוב'). יום ה"א:5)ו'תוספות פ"ו שקלים ב'ירושלמי'

ורחבות  מלמעלן צרות היו, עקומות הללו "השופרות
להראות  ידן להכניס יוכלו (שלא הרמאין" מפני מלמטן,
העדה'). 'קרבן – מתוכן ונוטלין לתוכן, נותנים כאילו עצמן

חדתין".6) "תקלין ונקראת מ"ה. פ"ו ונקראת 7)שקלים
במדינה  שגם רבינו, בדברי מפורש והנה עתיקין". "תקלין
מפורש: ה"א) (פ"ב ב'ירושלמי' ואילו חדתין. תקלין היו
(ועי' במדינה" עתיקין ואין במקדש עתיקין כן "ותני
נוסחא  היתה שלהרמב"ם הדבר [וברור טוב'). יום ב'תוספות
שם  הריבב"ן של פירושו מתוך יוצא וכן ב'ירושלמי', אחרת
מרגליות  אותן "ויעשה ה'ירושלמי': לשון שזה ב'ירושלמי'.
שמא  - הדרך)? טורח למעט מרגליות, בשקלים (=יקנה
מתניתא  וכו', מפסיד ההקדש ונמצא המרגליות תוזיל
ופירש  בדא". לא עתיקין בתקלין אבל חדתין בתקלין
ולא  מרגליות לקנות מותר עתיקין בתקלין "כלומר הריבב"ן:
אלא  באין שאין תיזול שמא חוששים) (=ולא חיישינן
ברא"ש  ועי' מ"ב, משקלים (פ"ד ומגדלותיה" העיר לחומות
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ולפי  עתיקין. תקלין היו במדינה שגם הרי מ"ה), פ"ו ורע"ב
ואין  במקדש עתיקין כן "דתני הא גרס דלא כרחנו על זה,
לפני  שהיה ב'ירושלמי' נמצא אמנם וכן במדינה". עתיקין

רוקח']. 'מעשה בעל

.·Lc˜n·e8„ÈÓz Ì‰ÈÙÏ ‰È‰9‰¯OÚ LÏL,˙B·z «ƒ¿»»»ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿≈≈
BÊ ‰L ÈÏ˜LÏ - ‰BL‡¯ :¯ÙBL ÔÈÓk ‰·z Ïk10. »≈»¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿≈»»

‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜LÏ - ‰iL11ÈÓ ÏÎÏ - ˙ÈLÈÏL . ¿ƒ»¿ƒ¿≈»»∆»¿»¿ƒƒ¿»ƒ
„Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL Ôa¯˜ ÂÈÏÚ LiL∆≈»»»¿«¿≈ƒ¿≈¿≈»∆»

˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ12.BÊ ‰·˙Ï Ô‰ÈÓc CÈÏLÓ , »¿∆»«»«¿ƒ¿≈∆¿≈»
,„·Ïa ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÂÈÏÚ LiL ÈÓ ÏÎÏ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿»ƒ∆≈»»«»ƒ¿«
·c˙‰L ÈÓÏ - ˙ÈLÈÓÁ .BÊ ‰·˙Ï ‰ÈÓc CÈÏLÓ«¿ƒ»∆»¿≈»¬ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈

Ô‰a ‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ ˙B˜Ï ˙BÚÓ13ÈÓÏ - ˙ÈML . »ƒ¿≈ƒ««¬»»»∆ƒƒ¿ƒ
·c˙‰L ÈÓÏ - ˙ÈÚÈ·L .‰B·ÏÏ ˙BÚÓ ·c˙‰L∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈

˙¯tkÏ ·‰Ê14˙ÈÈÓL .15ÔB‚k .˙‡hÁ ¯˙BÓÏ - »»««…∆¿ƒƒ¿««»¿
ÔÓ ¯È˙B‰Â ˙‡hÁ Á˜ÏÂ ,B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ»¿«»¿»««»¿ƒƒ
¯˙BÓÏ - ˙ÈÚÈLz .dÎB˙Ï ¯‡M‰ CÈÏLÈ ,˙BÚn‰«»«¿ƒ«¿»¿»¿ƒƒ¿«
.˙B„ÏBÈÂ ˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê Èp˜ ¯˙BÓÏ - ˙È¯ÈOÚ .ÌL‡»»¬ƒƒ¿«ƒ≈»ƒ¿»¿¿
- ‰¯OÚ ÌÈzL .¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ¯˙BÓÏ - ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈¿«»¿¿»ƒ¿≈∆¿≈
·c˙‰L ÈÓÏ - ‰¯OÚ LÏL .Ú¯ˆÓ ÌL‡ ¯˙BÓÏ¿«¬«¿…»¿∆¿≈¿ƒ∆ƒ¿«≈

.‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙BÚÓ»¿«¿≈»

מ"ה.8) פ"ו בשקלים הדברים ומקור ורע"ב). (רא"ש בעזרה
עשר 9) מחמשה אלא היו לא שבמדינה השופרות ואילו

ט. הלכה הקודם בפרק כמבואר תקלין 10)באדר, והוא
עתיקין.11)חדתין. תקלין מ"ה.12)והוא פ"ו שקלים

(שם). יהודה רבי על החולקים ב'מעשה 13)כחכמים
"בהן". תיבת חסירה רבינו 14)רוקח', מדברי נראה

וראה  הקודש, ארון של לכפורת שהכוונה המשנה, בפירוש
שם. זק"ש ניסן הרב ובהערת הרא"ש מכאן 15)בפירוש

ושם: דשקלים, פ"ג התוספתא עלֿפי הוא ההלכה, סוף עד
קיני  ומותר אשמות ומותר חטאות מותר כנגד לנדבה "ששה
נזיר  קרבנות [ומותר] (קיני) יולדות קיני זבות, קיני זבין,
ולוקחין  כו' לנדבה זו וסלע לנדבה זו מנה האומר ומצורע,

שם. טוב' יום 'תוספות ועי' עולות". בהן

.‚·e˙k ,‰·z‰ CB˙a ÂÈ˙BÚÓ eÈ‰iL ,¯·c Ïk ÌLÂ¿≈»»»∆ƒ¿¿»¿«≈»»
‰·z‰ ÏÚ16ıeÁaÓ17Ïk ÏÚ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡˙e . ««≈»ƒ«¿«≈ƒ«»

‰Ó‰a ˙ÏBÚ e·¯˜iL ,˙B¯˙Bn‰18,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . «»∆ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿≈»»≈
- ˙BB¯Á‡‰ ˙B·z‰ LLa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ ÏkL∆»«»«ƒ¿»¿≈«≈»«¬
Ïk ¯‡Lk ,ÌÈ‰kÏ - ‰È˙B¯BÚÂ ,‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ¿«¿≈»¿∆»«…¬ƒƒ¿»»
Ô‰a ÁwÏ - ˙ÈLÈÏL ‰·˙aL ˙BÚn‰ ÏÎÂ ;˙B¯BÚ‰»¿»«»∆¿≈»¿ƒƒƒ«»∆
- ˙ÈÚÈ·¯aLÂ ;˙B‡hÁ ÔÈˆÁÂ ˙BÏBÚ ÔÈˆÁ ,˙BÙBÚ∆¿»¿∆¿»«»¿∆»¿ƒƒ

.ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔlkÀ»«»

מ"ה.16) פ"ו לשים 17)שקלים תיבה לאיזו לדעת
שהביא. הכהן 18)המעות יהוידע של מדרשו מ"ו. שם,

וכסף  אשם "כסף יז): יב, (מלכיםֿב שנאמר ממה הגדול,
כסף  לו נשאר שאם יהיו", לכהנים ה', בית יובא לא חטאות
לבדק  ה' בית יובא לא לאשם, או לחטאת שהפריש ממה
ממנו  לוקחין והם הכסף, אותו יהיה לכהנים אלא הבית,

אשום  הוא, "אשם יט): ה, (ויקרא שנאמר וממה עולות.
הנאכל  אשם כדין שמשמע הוא", "אשם לה'", אשם
כיצד? הא לה', כולו שיהיה משמע לה'", ו"אשם לכהנים,
ומותר  חטאת (=מותר אשם ומשום חטאת משום שבא כל -

לכהנים. ועור לה' הבשר עולות; בהם ילקח אשם),

.„ÔÈÁlLÓ ,ÌÈÏ˜M‰ ÔÈ·BbLk ,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa¿»¿ƒ»¿ƒ»¿∆ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
Û¯ˆÏ Ì‰Ï LÈÂ .Lc˜nÏ ÌÈÁeÏL „Èa Ô˙B‡19Ô˙B‡ »¿«¿ƒ«ƒ¿»¿≈»∆¿»≈»

C¯c‰ ÈB‡OÓ ÈtÓ ,·‰Ê È¯È„a20ÔÈˆa˜˙Ó Ïk‰Â .21 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈««∆∆¿«…ƒ¿«¿ƒ
˙BÎLl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰kLÏa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Lc˜nÏ«ƒ¿»«ƒƒ»¿ƒ¿»««ƒ«¿»

‰È˙B˙Ïc Ïk ÔÈ¯‚BÒÂ ,Lc˜na22ÔÈÓ˙BÁÂ ,˙BÁzÙÓa «ƒ¿»¿¿ƒ»«¿∆»¿«¿¿¿¿ƒ
ÌL eˆ·wiL ÌÈÏ˜M‰ ÏkÓ ÔÈ‡ÏÓÓe .˙BÓ˙BÁ ‰ÈÏÚ»∆»»¿«¿ƒƒ»«¿»ƒ∆ƒ»¿»
ÏÈÎzL È„k - ‰t˜ Ïk ¯eÚL ;˙BÏB„b ˙Bt˜ LÏL»À¿ƒ»À»¿≈∆»ƒ

ÔÈ‡Ò ÚLz23‰ÊÂ .‰kLla B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ¯‡M‰Â , ≈«¿ƒ¿«¿»«ƒƒ«ƒ¿»¿∆
‰kLl‰ ˙Óe¯z ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ˙Btw‰ CB˙aL24‰ÊÂ , ∆¿«À«ƒ¿»¿««ƒ¿»¿∆

‡¯˜p‰ ‡e‰ - ˙Btwa LiM ‰Ó ÏÚ ¯˙È ÌL ¯‡MiL∆ƒ»≈»»≈««∆≈«À«ƒ¿»
‰kLl‰ È¯ÈL25. ¿»≈«ƒ¿»

מ"א.20)להחליף.19) פ"ב בכת"י:21)שקלים
חכמים 22)"מתקבץ". תיקנו שלכן יד, בהם תשלוט שלא

אפשר  יהיה "ולא א): בהלכה (למעלה שופרות כמין תיבות
בנחת". מהן פ"ג 23)ליקח (שקלים ב'ירושלמי' הוא כן

סאין, תשע שהן סאין שלש של קופות בשלש "תניא, ה"ב):
רבינו  והביאו הלשכה". את תורמין סאין, ושבע עשרים שהן
תורמים  גדולות קופות אותן ומתוך המשנה. בפירוש
שכל  קטנות, קופות שלש פעם כל בשנה, פרקים בשלשה
וראה  ומ"ב), מ"א דשקלים (פ"ג סאים שלשה מכילה אחת

לא. והערה ה הלכה ולהלן שם, ורע"ב וממנה 24)ברא"ש
ה"א). פ"ד (להלן השנה כל של הציבור קרבנות קונים

להלן 25) כמבואר וכו', ומגדליה העיר צרכי קונים וממנה
ה"ח. בפ"ד

.‰ÌÈ˜¯t ‰LÏLa26:‰kLl‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz ‰Ma ƒ¿»¿»ƒ«»»¿ƒ∆«ƒ¿»
ÔÒÈ L„Á L‡¯a27ÌBÈ Ì„˜ ,È¯Lz L„Á L‡¯·e , ¿……∆ƒ»¿……∆ƒ¿≈…∆

·BË28ÂÈ¯Á‡ B‡29.ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa ˙¯ˆÚ Ì„˜Â , «¬»¿…∆¬∆∆«¬ƒ»»»
,‰kLl‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒÎ „Á‡ ?d˙B‡ ÔÈÓ¯Bz „ˆÈÎÂ¿≈«¿ƒ»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»
?Ì¯˙‡ :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ıeÁa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ¯ÓBM‰Â¿«¿ƒ¿ƒ«¿≈»∆∆¿…

ÌÈÓÚt LÏL - Ì¯z ,Ì¯z ,Ì¯z :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â30. ¿≈¿ƒ¿…¿…¿…»¿»ƒ
Ô‰Ó ‰t˜ Ïk ,˙BpË˜ ˙Bt˜ LÏL ‡lÓÓ Ck ¯Á‡Â¿««»¿«≈»À¿«»À»≈∆

ÔÈ‡Ò LÏL ‰ÏÈÎÓ31˙BÏB„b‰ ˙Bt˜ LÏL Ô˙B‡Ó ,32, ¿ƒ»»¿ƒ≈»»À«¿
Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï È„k ,ıeÁÏ Ô‡ÈˆBÓe33.eÏÎiL „Ú ƒ»«¿≈¿ƒ¿«≈≈∆«∆ƒ¿

LÏL ÔÓ ˙BpËw‰ ˙Bt˜ LÏM‰ Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ¿≈¿«≈»«»À«¿«ƒ»
„Ú Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓe ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ‰iL ÌÚt ˙BÏB„b¿««¿ƒ»…∆¬∆∆ƒ¿«¿ƒ≈∆«

.eÏÎiL∆ƒ¿

מ"א.26) פ"ג "בפרוס 27)שקלים שם: במשנה, כמפורש
- "פרס שם: ובירושלמי החג", ובפרוס עצרת בפרוס הפסח
דהיינו  יום, משלשים (=חצי יום דשלשים פלגא פלגא,
בהלכותיו". שדורשים למועד קודם יום) עשר חמשה

שהוא 28) מפני בתשרי, באחד אמרו "ולא שם: משנה,
לפני 29)יוםֿטוב". להקדים שאפשר שכשם רבינו סובר
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ולפי  עתיקין. תקלין היו במדינה שגם הרי מ"ה), פ"ו ורע"ב
ואין  במקדש עתיקין כן "דתני הא גרס דלא כרחנו על זה,
לפני  שהיה ב'ירושלמי' נמצא אמנם וכן במדינה". עתיקין

רוקח']. 'מעשה בעל

.·Lc˜n·e8„ÈÓz Ì‰ÈÙÏ ‰È‰9‰¯OÚ LÏL,˙B·z «ƒ¿»»»ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿≈≈
BÊ ‰L ÈÏ˜LÏ - ‰BL‡¯ :¯ÙBL ÔÈÓk ‰·z Ïk10. »≈»¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿≈»»

‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜LÏ - ‰iL11ÈÓ ÏÎÏ - ˙ÈLÈÏL . ¿ƒ»¿ƒ¿≈»»∆»¿»¿ƒƒ¿»ƒ
„Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL Ôa¯˜ ÂÈÏÚ LiL∆≈»»»¿«¿≈ƒ¿≈¿≈»∆»

˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ12.BÊ ‰·˙Ï Ô‰ÈÓc CÈÏLÓ , »¿∆»«»«¿ƒ¿≈∆¿≈»
,„·Ïa ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÂÈÏÚ LiL ÈÓ ÏÎÏ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿»ƒ∆≈»»«»ƒ¿«
·c˙‰L ÈÓÏ - ˙ÈLÈÓÁ .BÊ ‰·˙Ï ‰ÈÓc CÈÏLÓ«¿ƒ»∆»¿≈»¬ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈

Ô‰a ‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ ˙B˜Ï ˙BÚÓ13ÈÓÏ - ˙ÈML . »ƒ¿≈ƒ««¬»»»∆ƒƒ¿ƒ
·c˙‰L ÈÓÏ - ˙ÈÚÈ·L .‰B·ÏÏ ˙BÚÓ ·c˙‰L∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈

˙¯tkÏ ·‰Ê14˙ÈÈÓL .15ÔB‚k .˙‡hÁ ¯˙BÓÏ - »»««…∆¿ƒƒ¿««»¿
ÔÓ ¯È˙B‰Â ˙‡hÁ Á˜ÏÂ ,B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ»¿«»¿»««»¿ƒƒ
¯˙BÓÏ - ˙ÈÚÈLz .dÎB˙Ï ¯‡M‰ CÈÏLÈ ,˙BÚn‰«»«¿ƒ«¿»¿»¿ƒƒ¿«
.˙B„ÏBÈÂ ˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê Èp˜ ¯˙BÓÏ - ˙È¯ÈOÚ .ÌL‡»»¬ƒƒ¿«ƒ≈»ƒ¿»¿¿
- ‰¯OÚ ÌÈzL .¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ¯˙BÓÏ - ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈¿«»¿¿»ƒ¿≈∆¿≈
·c˙‰L ÈÓÏ - ‰¯OÚ LÏL .Ú¯ˆÓ ÌL‡ ¯˙BÓÏ¿«¬«¿…»¿∆¿≈¿ƒ∆ƒ¿«≈

.‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙BÚÓ»¿«¿≈»

מ"ה.8) פ"ו בשקלים הדברים ומקור ורע"ב). (רא"ש בעזרה
עשר 9) מחמשה אלא היו לא שבמדינה השופרות ואילו

ט. הלכה הקודם בפרק כמבואר תקלין 10)באדר, והוא
עתיקין.11)חדתין. תקלין מ"ה.12)והוא פ"ו שקלים

(שם). יהודה רבי על החולקים ב'מעשה 13)כחכמים
"בהן". תיבת חסירה רבינו 14)רוקח', מדברי נראה

וראה  הקודש, ארון של לכפורת שהכוונה המשנה, בפירוש
שם. זק"ש ניסן הרב ובהערת הרא"ש מכאן 15)בפירוש

ושם: דשקלים, פ"ג התוספתא עלֿפי הוא ההלכה, סוף עד
קיני  ומותר אשמות ומותר חטאות מותר כנגד לנדבה "ששה
נזיר  קרבנות [ומותר] (קיני) יולדות קיני זבות, קיני זבין,
ולוקחין  כו' לנדבה זו וסלע לנדבה זו מנה האומר ומצורע,

שם. טוב' יום 'תוספות ועי' עולות". בהן

.‚·e˙k ,‰·z‰ CB˙a ÂÈ˙BÚÓ eÈ‰iL ,¯·c Ïk ÌLÂ¿≈»»»∆ƒ¿¿»¿«≈»»
‰·z‰ ÏÚ16ıeÁaÓ17Ïk ÏÚ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡˙e . ««≈»ƒ«¿«≈ƒ«»

‰Ó‰a ˙ÏBÚ e·¯˜iL ,˙B¯˙Bn‰18,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . «»∆ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿≈»»≈
- ˙BB¯Á‡‰ ˙B·z‰ LLa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ ÏkL∆»«»«ƒ¿»¿≈«≈»«¬
Ïk ¯‡Lk ,ÌÈ‰kÏ - ‰È˙B¯BÚÂ ,‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ¿«¿≈»¿∆»«…¬ƒƒ¿»»
Ô‰a ÁwÏ - ˙ÈLÈÏL ‰·˙aL ˙BÚn‰ ÏÎÂ ;˙B¯BÚ‰»¿»«»∆¿≈»¿ƒƒƒ«»∆
- ˙ÈÚÈ·¯aLÂ ;˙B‡hÁ ÔÈˆÁÂ ˙BÏBÚ ÔÈˆÁ ,˙BÙBÚ∆¿»¿∆¿»«»¿∆»¿ƒƒ

.ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔlkÀ»«»

מ"ה.16) פ"ו לשים 17)שקלים תיבה לאיזו לדעת
שהביא. הכהן 18)המעות יהוידע של מדרשו מ"ו. שם,

וכסף  אשם "כסף יז): יב, (מלכיםֿב שנאמר ממה הגדול,
כסף  לו נשאר שאם יהיו", לכהנים ה', בית יובא לא חטאות
לבדק  ה' בית יובא לא לאשם, או לחטאת שהפריש ממה
ממנו  לוקחין והם הכסף, אותו יהיה לכהנים אלא הבית,

אשום  הוא, "אשם יט): ה, (ויקרא שנאמר וממה עולות.
הנאכל  אשם כדין שמשמע הוא", "אשם לה'", אשם
כיצד? הא לה', כולו שיהיה משמע לה'", ו"אשם לכהנים,
ומותר  חטאת (=מותר אשם ומשום חטאת משום שבא כל -

לכהנים. ועור לה' הבשר עולות; בהם ילקח אשם),

.„ÔÈÁlLÓ ,ÌÈÏ˜M‰ ÔÈ·BbLk ,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa¿»¿ƒ»¿ƒ»¿∆ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
Û¯ˆÏ Ì‰Ï LÈÂ .Lc˜nÏ ÌÈÁeÏL „Èa Ô˙B‡19Ô˙B‡ »¿«¿ƒ«ƒ¿»¿≈»∆¿»≈»

C¯c‰ ÈB‡OÓ ÈtÓ ,·‰Ê È¯È„a20ÔÈˆa˜˙Ó Ïk‰Â .21 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈««∆∆¿«…ƒ¿«¿ƒ
˙BÎLl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰kLÏa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Lc˜nÏ«ƒ¿»«ƒƒ»¿ƒ¿»««ƒ«¿»

‰È˙B˙Ïc Ïk ÔÈ¯‚BÒÂ ,Lc˜na22ÔÈÓ˙BÁÂ ,˙BÁzÙÓa «ƒ¿»¿¿ƒ»«¿∆»¿«¿¿¿¿ƒ
ÌL eˆ·wiL ÌÈÏ˜M‰ ÏkÓ ÔÈ‡ÏÓÓe .˙BÓ˙BÁ ‰ÈÏÚ»∆»»¿«¿ƒƒ»«¿»ƒ∆ƒ»¿»
ÏÈÎzL È„k - ‰t˜ Ïk ¯eÚL ;˙BÏB„b ˙Bt˜ LÏL»À¿ƒ»À»¿≈∆»ƒ

ÔÈ‡Ò ÚLz23‰ÊÂ .‰kLla B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ¯‡M‰Â , ≈«¿ƒ¿«¿»«ƒƒ«ƒ¿»¿∆
‰kLl‰ ˙Óe¯z ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ˙Btw‰ CB˙aL24‰ÊÂ , ∆¿«À«ƒ¿»¿««ƒ¿»¿∆

‡¯˜p‰ ‡e‰ - ˙Btwa LiM ‰Ó ÏÚ ¯˙È ÌL ¯‡MiL∆ƒ»≈»»≈««∆≈«À«ƒ¿»
‰kLl‰ È¯ÈL25. ¿»≈«ƒ¿»

מ"א.20)להחליף.19) פ"ב בכת"י:21)שקלים
חכמים 22)"מתקבץ". תיקנו שלכן יד, בהם תשלוט שלא

אפשר  יהיה "ולא א): בהלכה (למעלה שופרות כמין תיבות
בנחת". מהן פ"ג 23)ליקח (שקלים ב'ירושלמי' הוא כן

סאין, תשע שהן סאין שלש של קופות בשלש "תניא, ה"ב):
רבינו  והביאו הלשכה". את תורמין סאין, ושבע עשרים שהן
תורמים  גדולות קופות אותן ומתוך המשנה. בפירוש
שכל  קטנות, קופות שלש פעם כל בשנה, פרקים בשלשה
וראה  ומ"ב), מ"א דשקלים (פ"ג סאים שלשה מכילה אחת

לא. והערה ה הלכה ולהלן שם, ורע"ב וממנה 24)ברא"ש
ה"א). פ"ד (להלן השנה כל של הציבור קרבנות קונים

להלן 25) כמבואר וכו', ומגדליה העיר צרכי קונים וממנה
ה"ח. בפ"ד

.‰ÌÈ˜¯t ‰LÏLa26:‰kLl‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz ‰Ma ƒ¿»¿»ƒ«»»¿ƒ∆«ƒ¿»
ÔÒÈ L„Á L‡¯a27ÌBÈ Ì„˜ ,È¯Lz L„Á L‡¯·e , ¿……∆ƒ»¿……∆ƒ¿≈…∆

·BË28ÂÈ¯Á‡ B‡29.ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa ˙¯ˆÚ Ì„˜Â , «¬»¿…∆¬∆∆«¬ƒ»»»
,‰kLl‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒÎ „Á‡ ?d˙B‡ ÔÈÓ¯Bz „ˆÈÎÂ¿≈«¿ƒ»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»
?Ì¯˙‡ :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ıeÁa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ¯ÓBM‰Â¿«¿ƒ¿ƒ«¿≈»∆∆¿…

ÌÈÓÚt LÏL - Ì¯z ,Ì¯z ,Ì¯z :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â30. ¿≈¿ƒ¿…¿…¿…»¿»ƒ
Ô‰Ó ‰t˜ Ïk ,˙BpË˜ ˙Bt˜ LÏL ‡lÓÓ Ck ¯Á‡Â¿««»¿«≈»À¿«»À»≈∆

ÔÈ‡Ò LÏL ‰ÏÈÎÓ31˙BÏB„b‰ ˙Bt˜ LÏL Ô˙B‡Ó ,32, ¿ƒ»»¿ƒ≈»»À«¿
Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï È„k ,ıeÁÏ Ô‡ÈˆBÓe33.eÏÎiL „Ú ƒ»«¿≈¿ƒ¿«≈≈∆«∆ƒ¿

LÏL ÔÓ ˙BpËw‰ ˙Bt˜ LÏM‰ Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ¿≈¿«≈»«»À«¿«ƒ»
„Ú Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓe ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ‰iL ÌÚt ˙BÏB„b¿««¿ƒ»…∆¬∆∆ƒ¿«¿ƒ≈∆«

.eÏÎiL∆ƒ¿

מ"א.26) פ"ג "בפרוס 27)שקלים שם: במשנה, כמפורש
- "פרס שם: ובירושלמי החג", ובפרוס עצרת בפרוס הפסח
דהיינו  יום, משלשים (=חצי יום דשלשים פלגא פלגא,
בהלכותיו". שדורשים למועד קודם יום) עשר חמשה

שהוא 28) מפני בתשרי, באחד אמרו "ולא שם: משנה,
לפני 29)יוםֿטוב". להקדים שאפשר שכשם רבינו סובר
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(כסףֿמשנה). לאחר אפשר כן כמו שקלים 30)יוםֿטוב,
סה. במנחות כמו דבר, כל לשלש חכמים דרך וכן מ"ג. פ"ב

והרע"ב). (הרא"ש קו: ב.31)וביבמות משנה שם
כב.32) והערה ד הלכה למעלה קרבנות 33)ראה לקנות

למקדש. הצריכים ציבור

.ÂLÏM‰ ÔÓ ˙ÈLÈÏL ÌÚt Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ¿≈¿«≈»««¿ƒƒƒ«»
,eÏÎiL „Ú Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓe ,È¯L˙a ˙BÏB„b‰ ˙BtÀ̃«¿¿ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ≈∆«∆ƒ¿
ÔÈÓ¯Bz ÔÒÈ L„Á L‡¯·e ;ÔÒÈ L„Á L‡¯ „Ú«……∆ƒ»¿……∆ƒ»¿ƒ

‰L„Á ‰Óe¯zÓ34ÌÈÏ˜M‰ Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰ ‡Ï . ƒ¿»¬»»…ƒ¿ƒ»∆«¿»ƒ
LÚÈb‰ ‡lL „Ú eÏÎÂ ,˙BÏB„b‰ ˙Bt˜ LÏLa35ÔÒÈ ∆¿»À«¿¿»«∆…ƒƒ«ƒ»

‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈÓ¯B˙Â ÔÈ¯ÊBÁ -36. ¿ƒ¿¿ƒƒ¿»≈«ƒ¿»

לתרומת 34) השנה ראש בניסן "באחד א: ז, השנה ראש
חודש  עולת "זאת יד): כח, (במדבר שנאמר שקלים",
קרבן  והבא חדש תורה "אמרה - השנה" לחדשי בחדשו
שנאמר  ממה ונלמד מדבר, הכתוב ובניסן חדשה". מתרומה
לחדשי  ניסן) (=חודש לכם הוא "ראשון ב) יב, (שמות
גזירהֿשוה  השנה" "לחדשי - השנה" "לחדשי השנה".

ניסן. כאן אף ניסן, שם מה "אשר 35)היא: בכת"י:
שלישית 36)הגיע". "שלמה ה"ג: פ"ג שקלים 'ירושלמי'

שלשתן  שלמו לראשונה, חוזר שניה שלמה לשניה, חוזר
רבי  שהיה לשיריים, חוזר אומר מאיר רבי ושוקל, חוזר
בסוף", להן יצטרכו שמא בשיריים, מועלין אומר מאיר
מעילה  מהל' ופ"ו כסףֿמשנה, (ועי' מאיר כרבי והלכה

הי"ג).

.ÊÔ‡ÈˆBÓe Ì‰a Ì¯Bz ‡e‰L ,˙BpËw‰ ˙Bt˜ LÏL»À«¿«∆≈»∆ƒ»
Ï"ÓÈb ,˙"Èa ,Û"Ï‡ :Ô‰ÈÏÚ ·e˙k ,ıeÁÏ37È„k ; «»¬≈∆»∆≈ƒ»¿≈

‰BL‡¯‰ ÔÓ e˜tzÒiL38Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÎzL „Ú ∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«∆ƒ¿∆¿««»
ÔÓ ÔÈ˜tzÒÓ Ck ¯Á‡Â ,‰iM‰ ÔÓ ÔÈ˜tzÒÓƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒ»¿««»ƒ¿«¿ƒƒ
˙Á‡‰ ‰tw‰ ÔÓ ‰BL‡¯ Ì¯B˙Â .˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒ«À»»««

‰ÏB„b‰39˙ÁtËÓa ‰ÏB„b‰ d˙B‡ ‰tÁÓe ,40; «¿»¿«∆»«¿»¿ƒ¿««
‰tÁÓe ,‰iM‰ ‰ÏB„b‰ ‰tw‰Ó ‰iM‰ Ì¯B˙Â¿≈«¿ƒ»≈«À»«¿»«¿ƒ»¿«∆
ÔÓ ˙ÈLÈÏM‰ Ì¯B˙Â ;˙ÁtËÓa ‰ÏB„b‰ d˙B‡»«¿»¿ƒ¿««¿≈«¿ƒƒƒ
d˙B‡ ‰tÁÓ BÈ‡Â ,˙ÈLÈÏM‰ ‰ÏB„b‰ ‰tw‰«À»«¿»«¿ƒƒ¿≈¿«∆»
ÏÈÁ˙ÈÂ ,ÌiÒ daL ˙¯k ‰È‰zL È„k ;˙ÁtËÓa¿ƒ¿««¿≈∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆»ƒ≈¿«¿ƒ
.˙¯ˆÚ Ì„˜ ÒkiLk ,‰iL ÌÚÙa ‰lÁza ‰pnÓƒ∆»«¿ƒ»¿««¿ƒ»¿∆ƒ»≈…∆¬∆∆
‰tÁÓe ,‰l‚Ó ‰˙È‰L ‰ÏB„b‰ ÔÓ ‰BL‡¯‰ Ì¯B˙Â¿≈»ƒ»ƒ«¿»∆»¿»¿À»¿«∆
‰pnÓ Ì¯zL ‰ÏB„b‰ ÔÓ ‰iM‰ Ì¯B˙Â ;d˙B‡»¿≈«¿ƒ»ƒ«¿»∆»«ƒ∆»
˙ÈLÈÏM‰ Ì¯B˙Â ;d˙B‡ ‰tÁÓe ,‰lÁz ‰BL‡¯a»ƒ»¿ƒ»¿«∆»¿≈«¿ƒƒ
È„k ;d˙B‡ ‰tÁÓ BÈ‡Â ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ‰ÏB„b‰ ÔÓƒ«¿»«¿»»¿≈¿«∆»¿≈
ÒkiLk ,˙ÈLÈÏL ÌÚÙa ‰lÁza ‰pnÓ ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ∆»«¿ƒ»¿««¿ƒƒ¿∆ƒ»≈
˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ Ì¯Bz ‡ˆÓpL „Ú .È¯L˙a¿ƒ¿≈«∆ƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ

˙BÏB„b‰ ÔÓ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ˙BpËw‰41. «¿«ƒ»««¿««ƒ«¿

מ"ב.37) פ"ג ה"ב.38)שקלים שם 'ירושלמי'
ומחפה 39) הראשונה את "תרם תנן: מ"ד, פ"ג בשקלים

מחפה,בטב  היה לא שלישית בטבלאות, ומחפה שניה לאות,
הרא"ש  ופירשו התרום". הדבר מן ויתרום ישכח שמא

- הראשונה את תרם ¯‡˘Â‰והרע"ב: ‰ÓÂ¯˙ בפרוס -

בלשכה.ÙÁÓÂ‰הפסח. שנשארו השקלים כל -‰È˘-
עצרת. מחפה ˘È˘ÈÏ˙בפרוס היה ומדוע החג, בפרוס -

מחפה  ולכן השיריים, מן יתרום שמא ובשניה? בראשונה
החיפוי. על ושמים חדשים שקלים ומביאים אותם
אבל  לתרום. גמרו כבר שהרי לחפות צריך אין ובשלישית

מפרש: הראשונה.‰¯‡˘Â‰רבינו הגדולה ‰˘È‰מהקופה
השניה. הגדולה הקופה -˙È˘ÈÏ˘‰ הגדולה הקופה -

מוזכרות  לא במשנה הלא זה, על הרא"ש (והעיר השלישית
קופה  ומחפה נזכרו), ב'ירושלמי' ורק הגדולות, הקופות כלל
ישכח  "שמא שלישית מחפה ואינו ושניה, ראשונה גדולה
בעצרת  גם לתרום יתחיל כלומר התרום", הדבר מן ויתרום
שמא  חשש אין רבינו, ולדעת בפסח. בה שהתחיל מאותה
אינם  שיריים ה"ד) (למעלה דעתו שלפי השיריים, מן יתרום
הגדולות. הקופות משלש חוץ הנשארים אותם אלא

רבים.40) עורות - "בקטבלאות" שם: ונמצא 41)במשנה,
ישראל, ארץ לשם ישראל: לכל תרם גדולה קופה שמכל
והמדינות  ומדי בבל ולשם לה, המוקפות כרכים לשם
קופה  בכל שהרי ה"ח, להלן כמפורש ישראל, וכל הרחוקות
שם). המשניות' ('פירוש מישראל קצת על הוא תורם וקופה

מד. הערה להלן וראה

.Áel‡ ˙Bt˜ LÏL Ì¯Bz ‡e‰Lk42˙‡ Ì¯Bz , ¿∆≈»À≈≈∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÌLÏ ‰BL‡¯‰43ÔÈk¯k ÌLÏ ‰iM‰Â , »ƒ»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ»¿≈¿«ƒ

ÔÈÙwn‰44Ï‡¯OÈ (ı¯‡) Ïk ÌLÏe dÏ45˙ÈLÈÏM‰Â , «À»ƒ»¿≈»∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒƒ
˙B˜BÁ¯‰ ˙BÈ„n‰ ÌLÏe È„Ó ÌLÏe Ï·a ÌLÏ¿≈»∆¿≈»«¿≈«¿ƒ»¿

.Ï‡¯OÈ Ïk ¯‡L ÌLÏe¿≈¿»»ƒ¿»≈

שם.42) להביא 43)שקלים, שהספיקו הראשונים שהם
למקומות  [והכוונה למקדש. קרובים שהם שקליהם, את
מד]. הערה להלן ראה ישראל, בארץ הקרובים

עמון 44) כגון: ישראל, לארץ הקרובים כלומר הסמוכים,
המזרחי. הירדן בעבר חסירה 45)ומואב התימנים, בכת"י

בדפוס  גם הוא כן לפנינו, שהוא כמו [אבל "ארץ". המלה
לשם  שהכוונה ונראה נכון. וכן רוקח', וב'מעשה רומי
רבינו  כתב שהרי גופא. ישראל בארץ הרחוקים המקומות

על תורם הוא וקופה קופה שבכל המשניות ˜ˆ˙בפירוש
על  בשניה תורם הוא תימן כת"י לנוסחת ואילו מישראל,

ÏÎ והערה ל' עמוד לשקלים הרא"ש בפרישת וראה ישראל.
סו].

.ËÌ¯Bz ‡e‰Lk46LiL Èe·b‰ ÏÚ Ì¯˙Ï Ôek˙Ó , ¿∆≈ƒ¿«≈ƒ¿…««»∆≈
‰kLla47‰kLlÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èe·b‰ ÏÚÂ ,48, «ƒ¿»¿««»∆¬«ƒ…ƒƒ««ƒ¿»

˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚÂ49,ÌÈÏ˜M‰ el‡ eÈ‰iL È„k ; ¿«∆»ƒƒ¿¿≈∆ƒ¿≈«¿»ƒ
el‡Îe ,Ï‡¯OÈ ÏÚ ‰¯tk ,Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï Ô‡ÈˆB‰L∆ƒ»¿ƒ¿«≈≈∆«»»«ƒ¿»≈¿ƒ
.BÊ ‰Óe¯z Ô‰Ó ‰Ó¯˙Â ,‰kLlÏ Ô‰ÈÏ˜L Ïk eÚÈb‰ƒƒ»ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿ƒ¿¿»≈∆¿»

א.46) קח, הגדולות.47)כתובות הקופות בשלש שאינו
בדרך.48) והיה 49)ונמצא באדר, שקלו שלח ולא שנאנס

כולה. השנה כל משלחו

.ÈÌ¯Bz‰ ÒkiLk50¯LÙ‡L „‚·a ÒkÈ ‡Ï ,Ì¯˙Ï ¿∆ƒ»≈«≈ƒ¿……ƒ»≈¿∆∆∆∆¿»
‡ÏÂ ,ÏcÒa ‡ÏÂ ÏÚÓa ‡ÏÂ ,ÛÒk Ba ˙BaÁ‰Ï¿«¿∆∆¿…¿ƒ¿»¿…¿«¿»¿…

‰lÙ˙a51ÌÚ‰ B˙B‡ e„LÁÈ ‡nL ;ÚÓ˜a ‡ÏÂ ƒ¿ƒ»¿…¿»≈«∆»«¿¿»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37



milwyקעח zekld - mipnf xtq - fenz f"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

dÓ¯zLk ÂÈzÁz ‰kLl‰ ˙BÚnÓ ‡ÈaÁ‰ :e¯Ó‡ÈÂ52. ¿…¿∆¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿»¿∆¿»»
,‡ˆiL ‰ÚL „Ú ÒkiL ‰ÚMÓ BnÚ eÈ‰ ÌÈ¯a„Óe¿«¿ƒ»ƒƒ»»∆ƒ»≈«»»∆≈≈

ÂÈt CB˙Ï ÔzÈ ‡lL È„k53Ïk ÌÈ¯‰ÊpL Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈∆…ƒ≈¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»ƒ»
Ï‰· ‡e‰L ÈÓ B‡ ÈÚ ,Ck54ÈtÓ ,Ì¯˙È ‡Ï ÔB‰Ï »»ƒƒ∆ƒ¿»«…ƒ¿…ƒ¿≈

Ï‡¯OiÓe '‰Ó Ìi˜ Ì˙ÈÈ‰Â :¯Ó‡pL ;„LÁ‰55. «¬»∆∆¡«ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ≈ƒƒ¿»≈

מ"ב.50) פ"ג "בתפילין"51)שקלים שם: במשנה,
('מעשה  רבינו בדברי אחר בנוסח הוא וכן רבים. בלשון

ויאמרו 52)רוקח'). יעני, "שמא אמרו: (שם) במשנה
מתרומת  ויאמרו יעשיר, שמא או העני, הלשכה מעוון
הלשכה" מן לפנים נכנס "אחד שהרי העשיר". הלשכה

ה"ה). ה"ב)53)(למעלה פ"ג (שקלים וב'ירושלמי'
יראו  ועלֿידיֿזה מים, פיו (ימלא מים פומיה "וימלא שאלו:
(שצריך  הברכה מפני תנחום, רבי אמר בפיו)? כסף שאין

שקלים)". תרומת התרמת על ב'ירושלמי'54)לברך
מפני  יתרום לא קווץ ישמעאל, רבי דבי "תני (שם):
מלשון  שיער, בעל הוא קווץ מפרש, כאן הראב"ד החשד".
הרמב"ם  אבל בשערו. יחביא שמא תלתלים, קווצותיו
א, (שמות "ויקוצו" מלשון: להון, ונבהל עני שהוא מפרש
"קבץ" שגורס או מו), כז, (בראשית בחיי" "קצתי או יב),

קבצן. צריך 55)מלשון שאדם "לפי (שם): המשנה לשון
שנאמר: המקום, ידי לצאת שצריך כדרך הבריות, ידי לצאת
טוב  ושכל חן ומצא ואומר: ומישראל, מה' נקיים והייתם

ואדם". אלקים בעיני

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאבד 1) ומי בו, והחייבים שיעורו קלבון, דיני בו כלל

שקלו.

.‡Ïk ÔziL È„k ,Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ïk‰ - ÌÈÏ˜M‰ ÈÈˆÁ¬»≈«¿»ƒ«…¿ƒƒ»∆¿≈∆ƒ≈»
Ï .·iÁ ‡e‰L Ï˜L ÈˆÁ „Á‡Â „Á‡‰È‰Lk ,CÎÈÙ ∆»¿∆»¬ƒ∆∆∆«»¿ƒ»¿∆»»

Û¯ˆÓe ÈÁÏM‰ Ïˆ‡ CÏB‰ Ì„‡2,ÔÈ‡ˆÁ ÈLa Ï˜L »»≈≈∆«À¿»ƒ¿»≈∆∆ƒ¿≈¬»ƒ
Ï˜M‰ ÏÚ ˙ÙÒBz BÏ ÔzÈ3˙‡¯˜ ˙ÙÒBz‰ d˙B‡Â , ƒ≈∆∆««∆∆¿»«∆∆ƒ¿≈

ÔBaÏ˜4- Ì‰ÈL ÏÚ Ï˜L e˙pL ÌÈL ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ»¿«ƒ∆»¿∆∆«¿≈∆
ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ5. «»ƒ¿«¿

המטבע.3)ופורט.2) חילוף שזהו 4)דמי שכתבו יש
להכריע  שנותנים ומועט קל דבר "קלֿבון", נוטריקון:

ורע"ב). (רא"ש הכסף פירוט בשביל בקלבון 5)ביניהם
הנותן  שאחד רבינו מדברי ונראה מ"ו). פ"א (שקלים אחד
מאיר  כרבי ולא פ"א) (תוספתא מקלבון פטור השקל מחצית
שנתנו  שנים ולדבריו, (שם). זה באופן אף בקלבון שמחייב

שם). (משנה, קלבונות בשני חייבים - שקל

.·ÈÓ Ïk6B‡ ÌÈL ÈzL ÔB‚k ,ÌÈÏ˜La ·iÁ BÈ‡L »ƒ∆≈«»«¿»ƒ¿¿≈»ƒ
ÌÈ„·Ú ÈL7Ï˜L e˙pL ,8.ÔBaÏw‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ¿≈¬»ƒ∆»¿∆∆¿ƒƒ«»¿

ÏÚ ·iÁ‰ Ô˙Â ,¯eËt „Á‡Â ·iÁ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»∆»«»¿∆»»¿»«««»«
¯eËt‰ È„È9L LÈ‡ ÔB‚k ,‰M‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï˜L Ô˙p ¿≈«»¿ƒ∆»«∆∆»»¿«ƒ»

ÔÎÂ .ÔBaÏw‰ ÔÓ ¯eËt - „·Ú B‡10ÔÈ¯eËt ÌÈ‰k‰ ∆∆»ƒ««¿¿≈«…¬ƒ¿ƒ
ÔBaÏw‰ ÔÓ11ÔÓ ¯eËt Ô‰k‰ „È ÏÚ Ï˜BM‰Â . ƒ««¿¿«≈«««…≈»ƒ

.ÔBaÏw‰««¿

שם.6) כהנים 7)משנה, לא "אבל שנינו: שם [במשנה

במתניתין  גרס לא רבינו כי ויתכן וקטנים". ועבדים ונשים
לא  וכן טוב') יום וב'תוספות משנה בכסףֿ (ראה "כהנים"
דרך  אלא הלוואה בדרך אינו לקטן השוקל כי "קטנים", גרס
השוקל  גם זה ובאופן בקטן, התחייבות אין הרי כי מתנה,
נראה  וכן ה"ג. להלן כמפורש הקלבון, מן פטור לגדול
קטן  הזכיר לא שהרי "קטן", גרס שלא המשניות בפירוש

הדין.8)כלל]. משורת שיחזירו 9)לפנים הלוואה דרך
אפילו  פטור - מתנה בדרך נתן אם אבל ידו. כשתמצא לו
רא"ש  (עי' ה"ג כדלהלן בשקלים, שחייב מי עלֿידי נתן אם

('מעשה 10)ורע"ב). ההלכה סוף עד מכאן חסר בכת"י
הדין 11)רוקח'). מצד השקל במחצית חייבים הכהנים

(שם  אותם ממשכנים אין אבל ה"ז) בפ"א למעלה (כמבואר
(כסףֿמשנה). קלבון תוספות מלתת פטורים ולכן ה"י)

.‚Ô˙Bp‰12ÂÈÏÚ Ï˜L13ÈÚ‰ ÏÚÂ14B‡ BÎL ÏÚ B‡ «≈∆∆»»¿«∆»ƒ«¿≈
ÔÓ ¯eËt - ‰zÓ Ì‰Ï B˙ Ì‡ :B¯ÈÚ Ôa ÏÚ«∆ƒƒ¿»»∆«»»»ƒ

¯‰L ,ÔBaÏw‰˙Ba¯‰Ï È„k ‰zÓ Ï˜L ÈˆÁ Ô˙ È ««¿∆¬≈»«¬ƒ∆∆«»»¿≈¿«¿
C¯c Ì„È ÏÚ Ï˜ML ÈˆÁ‰ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â ;ÌÈÏ˜Laƒ¿»ƒ¿ƒ»«»∆«¬ƒ∆»««»»∆∆
·iÁ - Ì„È ‡ˆÓzLk BÏ e¯ÈÊÁiL „Ú ,‰‡ÂÏ‰«¿»»«∆«¬ƒ¿∆ƒ¿»»»«»

.ÔBaÏ˜a¿«¿

מ"ז.12) פ"א עצמו.13)שם העני.14)בשביל ובשביל

.„ÔÈÁ‡‰15Ì‰Ï ÁÈp‰M ‰Ó e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL »«ƒ∆¬«ƒ…»¿«∆ƒƒ«»∆
ÌÈÙzM‰ ÔÎÂ ,Ì‰È·‡16Ì‰ÈL È„È ÏÚ Ï˜L e˙pL ¬ƒ∆¿≈«À»ƒ∆»¿∆∆«¿≈¿≈∆

ÔBaÏw‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt -17?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒƒ««¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈÚ ‰pzLÂ ,˙eÙzM‰ ˙BÚÓa e˙Â e‡OpL ÔÈÙzLa¿À»ƒ∆»¿¿»¿ƒ¿«À»¿ƒ¿«»≈

˙BÚn‰18ÂÈ˙BÚÓ ‰ÊÂ ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ ; «»¬»ƒ≈ƒ∆¿»¿∆¿»
Ìe·¯ÚÂ19- Ìe‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ˙BÚn‰ epzL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , ¿≈¿«¬«ƒ…ƒ¿««»¿…ƒ

ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰20ÔÓÊ ¯Á‡Â ,e˙Â e‡O . ¬≈≈«»ƒ¿«¿»¿¿»¿¿««¿«
ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ - eÙzzLÂ e¯ÊÁÂ ,e˜ÏÁ21„Ú , »¿¿»¿¿ƒ¿«¿«»ƒ¿«¿«

zLÈÂ ,‰B¯Á‡‰ BÊ ˙eÙzLa ezÈÂ e‡OiL.˙BÚn‰ ep ∆ƒ¿¿ƒ¿¿À»»«¬»¿ƒ¿««»

שם.15) "האחים 16)משנה, שם: במשנה גרס רבינו
וראה  השותפים", "האחים גרס: והראב"ד והשותפים".

את 17)להלן. עוד חלקו שלא שכיון פטורים, האחים
ופטור  בעדם, נותן אביהם כאילו הדבר נחשב הרי הרכוש,
אחד  אדם כאילו הדבר שחשוב פטורים, והשותפים מקלבון.
הוא  כי זה, על חולק הראב"ד אבל ופטורים. בעדם, נותן
האחים  אחד: דין וזהו השותפים", "האחים במשנה גורס

אביהם. בעזבון שותפים שהכניסו 18)שהם שהכספים
בינתיים. התחלפו עושה 19)לשותפות זה שעירוב

ה"א). ושותפין שלוחין מהל' (פ"ד דין 20)השותפות
הותירו  או ופחתו קיימין, שהמעות זמן שכל הוא: השותפות
חלקם  לפי ההפסד או השכר חולקים - המטבע שינוי מחמת
ופחתו  בהם ונתנו נשאו ואילו נשתתפו). לא (כאילו במעות
(הל' בשוה ביניהם הפחת או השכר חולקים הותירו, או
משנה'. ו'כסף עוז' 'מגדל וראה ה"ג), שם ושותפין שלוחין

נו: בבכורות מהמשנה הבאה הערה להלן משנה,21)ועי'
מקלבון, פטורים ששותפים רבינו ולדעת ב. נו, בכורות
וכן  המעות. הוציאו לא כשעוד מדובר שכאן לפרש הוכרח

שם. המשנה בפירוש כתב
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dÓ¯zLk ÂÈzÁz ‰kLl‰ ˙BÚnÓ ‡ÈaÁ‰ :e¯Ó‡ÈÂ52. ¿…¿∆¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿»¿∆¿»»
,‡ˆiL ‰ÚL „Ú ÒkiL ‰ÚMÓ BnÚ eÈ‰ ÌÈ¯a„Óe¿«¿ƒ»ƒƒ»»∆ƒ»≈«»»∆≈≈

ÂÈt CB˙Ï ÔzÈ ‡lL È„k53Ïk ÌÈ¯‰ÊpL Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈∆…ƒ≈¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»ƒ»
Ï‰· ‡e‰L ÈÓ B‡ ÈÚ ,Ck54ÈtÓ ,Ì¯˙È ‡Ï ÔB‰Ï »»ƒƒ∆ƒ¿»«…ƒ¿…ƒ¿≈

Ï‡¯OiÓe '‰Ó Ìi˜ Ì˙ÈÈ‰Â :¯Ó‡pL ;„LÁ‰55. «¬»∆∆¡«ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ≈ƒƒ¿»≈

מ"ב.50) פ"ג "בתפילין"51)שקלים שם: במשנה,
('מעשה  רבינו בדברי אחר בנוסח הוא וכן רבים. בלשון

ויאמרו 52)רוקח'). יעני, "שמא אמרו: (שם) במשנה
מתרומת  ויאמרו יעשיר, שמא או העני, הלשכה מעוון
הלשכה" מן לפנים נכנס "אחד שהרי העשיר". הלשכה

ה"ה). ה"ב)53)(למעלה פ"ג (שקלים וב'ירושלמי'
יראו  ועלֿידיֿזה מים, פיו (ימלא מים פומיה "וימלא שאלו:
(שצריך  הברכה מפני תנחום, רבי אמר בפיו)? כסף שאין

שקלים)". תרומת התרמת על ב'ירושלמי'54)לברך
מפני  יתרום לא קווץ ישמעאל, רבי דבי "תני (שם):
מלשון  שיער, בעל הוא קווץ מפרש, כאן הראב"ד החשד".
הרמב"ם  אבל בשערו. יחביא שמא תלתלים, קווצותיו
א, (שמות "ויקוצו" מלשון: להון, ונבהל עני שהוא מפרש
"קבץ" שגורס או מו), כז, (בראשית בחיי" "קצתי או יב),

קבצן. צריך 55)מלשון שאדם "לפי (שם): המשנה לשון
שנאמר: המקום, ידי לצאת שצריך כדרך הבריות, ידי לצאת
טוב  ושכל חן ומצא ואומר: ומישראל, מה' נקיים והייתם

ואדם". אלקים בעיני

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאבד 1) ומי בו, והחייבים שיעורו קלבון, דיני בו כלל

שקלו.

.‡Ïk ÔziL È„k ,Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ïk‰ - ÌÈÏ˜M‰ ÈÈˆÁ¬»≈«¿»ƒ«…¿ƒƒ»∆¿≈∆ƒ≈»
Ï .·iÁ ‡e‰L Ï˜L ÈˆÁ „Á‡Â „Á‡‰È‰Lk ,CÎÈÙ ∆»¿∆»¬ƒ∆∆∆«»¿ƒ»¿∆»»

Û¯ˆÓe ÈÁÏM‰ Ïˆ‡ CÏB‰ Ì„‡2,ÔÈ‡ˆÁ ÈLa Ï˜L »»≈≈∆«À¿»ƒ¿»≈∆∆ƒ¿≈¬»ƒ
Ï˜M‰ ÏÚ ˙ÙÒBz BÏ ÔzÈ3˙‡¯˜ ˙ÙÒBz‰ d˙B‡Â , ƒ≈∆∆««∆∆¿»«∆∆ƒ¿≈

ÔBaÏ˜4- Ì‰ÈL ÏÚ Ï˜L e˙pL ÌÈL ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ»¿«ƒ∆»¿∆∆«¿≈∆
ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ5. «»ƒ¿«¿

המטבע.3)ופורט.2) חילוף שזהו 4)דמי שכתבו יש
להכריע  שנותנים ומועט קל דבר "קלֿבון", נוטריקון:

ורע"ב). (רא"ש הכסף פירוט בשביל בקלבון 5)ביניהם
הנותן  שאחד רבינו מדברי ונראה מ"ו). פ"א (שקלים אחד
מאיר  כרבי ולא פ"א) (תוספתא מקלבון פטור השקל מחצית
שנתנו  שנים ולדבריו, (שם). זה באופן אף בקלבון שמחייב

שם). (משנה, קלבונות בשני חייבים - שקל

.·ÈÓ Ïk6B‡ ÌÈL ÈzL ÔB‚k ,ÌÈÏ˜La ·iÁ BÈ‡L »ƒ∆≈«»«¿»ƒ¿¿≈»ƒ
ÌÈ„·Ú ÈL7Ï˜L e˙pL ,8.ÔBaÏw‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ¿≈¬»ƒ∆»¿∆∆¿ƒƒ«»¿

ÏÚ ·iÁ‰ Ô˙Â ,¯eËt „Á‡Â ·iÁ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»∆»«»¿∆»»¿»«««»«
¯eËt‰ È„È9L LÈ‡ ÔB‚k ,‰M‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï˜L Ô˙p ¿≈«»¿ƒ∆»«∆∆»»¿«ƒ»

ÔÎÂ .ÔBaÏw‰ ÔÓ ¯eËt - „·Ú B‡10ÔÈ¯eËt ÌÈ‰k‰ ∆∆»ƒ««¿¿≈«…¬ƒ¿ƒ
ÔBaÏw‰ ÔÓ11ÔÓ ¯eËt Ô‰k‰ „È ÏÚ Ï˜BM‰Â . ƒ««¿¿«≈«««…≈»ƒ

.ÔBaÏw‰««¿

שם.6) כהנים 7)משנה, לא "אבל שנינו: שם [במשנה

במתניתין  גרס לא רבינו כי ויתכן וקטנים". ועבדים ונשים
לא  וכן טוב') יום וב'תוספות משנה בכסףֿ (ראה "כהנים"
דרך  אלא הלוואה בדרך אינו לקטן השוקל כי "קטנים", גרס
השוקל  גם זה ובאופן בקטן, התחייבות אין הרי כי מתנה,
נראה  וכן ה"ג. להלן כמפורש הקלבון, מן פטור לגדול
קטן  הזכיר לא שהרי "קטן", גרס שלא המשניות בפירוש

הדין.8)כלל]. משורת שיחזירו 9)לפנים הלוואה דרך
אפילו  פטור - מתנה בדרך נתן אם אבל ידו. כשתמצא לו
רא"ש  (עי' ה"ג כדלהלן בשקלים, שחייב מי עלֿידי נתן אם

('מעשה 10)ורע"ב). ההלכה סוף עד מכאן חסר בכת"י
הדין 11)רוקח'). מצד השקל במחצית חייבים הכהנים

(שם  אותם ממשכנים אין אבל ה"ז) בפ"א למעלה (כמבואר
(כסףֿמשנה). קלבון תוספות מלתת פטורים ולכן ה"י)

.‚Ô˙Bp‰12ÂÈÏÚ Ï˜L13ÈÚ‰ ÏÚÂ14B‡ BÎL ÏÚ B‡ «≈∆∆»»¿«∆»ƒ«¿≈
ÔÓ ¯eËt - ‰zÓ Ì‰Ï B˙ Ì‡ :B¯ÈÚ Ôa ÏÚ«∆ƒƒ¿»»∆«»»»ƒ

¯‰L ,ÔBaÏw‰˙Ba¯‰Ï È„k ‰zÓ Ï˜L ÈˆÁ Ô˙ È ««¿∆¬≈»«¬ƒ∆∆«»»¿≈¿«¿
C¯c Ì„È ÏÚ Ï˜ML ÈˆÁ‰ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â ;ÌÈÏ˜Laƒ¿»ƒ¿ƒ»«»∆«¬ƒ∆»««»»∆∆
·iÁ - Ì„È ‡ˆÓzLk BÏ e¯ÈÊÁiL „Ú ,‰‡ÂÏ‰«¿»»«∆«¬ƒ¿∆ƒ¿»»»«»

.ÔBaÏ˜a¿«¿

מ"ז.12) פ"א עצמו.13)שם העני.14)בשביל ובשביל

.„ÔÈÁ‡‰15Ì‰Ï ÁÈp‰M ‰Ó e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL »«ƒ∆¬«ƒ…»¿«∆ƒƒ«»∆
ÌÈÙzM‰ ÔÎÂ ,Ì‰È·‡16Ì‰ÈL È„È ÏÚ Ï˜L e˙pL ¬ƒ∆¿≈«À»ƒ∆»¿∆∆«¿≈¿≈∆

ÔBaÏw‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt -17?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒƒ««¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈÚ ‰pzLÂ ,˙eÙzM‰ ˙BÚÓa e˙Â e‡OpL ÔÈÙzLa¿À»ƒ∆»¿¿»¿ƒ¿«À»¿ƒ¿«»≈

˙BÚn‰18ÂÈ˙BÚÓ ‰ÊÂ ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ ; «»¬»ƒ≈ƒ∆¿»¿∆¿»
Ìe·¯ÚÂ19- Ìe‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ˙BÚn‰ epzL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , ¿≈¿«¬«ƒ…ƒ¿««»¿…ƒ

ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰20ÔÓÊ ¯Á‡Â ,e˙Â e‡O . ¬≈≈«»ƒ¿«¿»¿¿»¿¿««¿«
ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ - eÙzzLÂ e¯ÊÁÂ ,e˜ÏÁ21„Ú , »¿¿»¿¿ƒ¿«¿«»ƒ¿«¿«

zLÈÂ ,‰B¯Á‡‰ BÊ ˙eÙzLa ezÈÂ e‡OiL.˙BÚn‰ ep ∆ƒ¿¿ƒ¿¿À»»«¬»¿ƒ¿««»

שם.15) "האחים 16)משנה, שם: במשנה גרס רבינו
וראה  השותפים", "האחים גרס: והראב"ד והשותפים".

את 17)להלן. עוד חלקו שלא שכיון פטורים, האחים
ופטור  בעדם, נותן אביהם כאילו הדבר נחשב הרי הרכוש,
אחד  אדם כאילו הדבר שחשוב פטורים, והשותפים מקלבון.
הוא  כי זה, על חולק הראב"ד אבל ופטורים. בעדם, נותן
האחים  אחד: דין וזהו השותפים", "האחים במשנה גורס

אביהם. בעזבון שותפים שהכניסו 18)שהם שהכספים
בינתיים. התחלפו עושה 19)לשותפות זה שעירוב

ה"א). ושותפין שלוחין מהל' (פ"ד דין 20)השותפות
הותירו  או ופחתו קיימין, שהמעות זמן שכל הוא: השותפות
חלקם  לפי ההפסד או השכר חולקים - המטבע שינוי מחמת
ופחתו  בהם ונתנו נשאו ואילו נשתתפו). לא (כאילו במעות
(הל' בשוה ביניהם הפחת או השכר חולקים הותירו, או
משנה'. ו'כסף עוז' 'מגדל וראה ה"ג), שם ושותפין שלוחין

נו: בבכורות מהמשנה הבאה הערה להלן משנה,21)ועי'
מקלבון, פטורים ששותפים רבינו ולדעת ב. נו, בכורות
וכן  המעות. הוציאו לא כשעוד מדובר שכאן לפרש הוכרח

שם. המשנה בפירוש כתב
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.‰,ÌÈÙÒÎe ‰Ó‰a Ô‰Ï ‰È‰L ÔÈÙzM‰Â ÔÈÁ‡‰»«ƒ¿«À»ƒ∆»»»∆¿≈»¿»ƒ
ÁÂÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBaÏ˜a ÌÈ·iÁ - ÌÈÙÒka e˜Ï ¿»¿«¿»ƒ«»ƒ¿«¿««ƒ∆¬«ƒ

e˜ÏÁ ‡ÏÂ ,‰Ó‰a‰ e˜ÏÁ Ì‡Â .‰Ó‰a‰ e˜ÏÁ ‡Ï…»¿«¿≈»¿ƒ»¿«¿≈»¿…»¿
e˜ÏÁiL „Ú ,ÔBaÏw‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ÌÈÙÒk‰«¿»ƒ¿ƒƒ««¿«∆«¿¿

‰wÏÁÏ ÔÈ„ÓBÚ Ì‰ È¯‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ;ÌÈÙÒk‰22. «¿»ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒ«¬À»

ב.22) נו, בכורות

.Â˙ÈˆÁÓ BÏ e·MÁiL È„k ,Lc˜‰Ï Ï˜L Ô˙Bp‰«≈∆∆¿∆¿≈¿≈∆¿«¿«¬ƒ
‰a‚pM ‰nÓ Ï˜L ÈˆÁ ÏhÈÂ ,da ·iÁ ‡e‰L Ï˜M‰«∆∆∆«»»¿ƒ…¬ƒ∆∆ƒ«∆ƒ¿»

˙BBaÏ˜ ÈL ·iÁ - ÌÈ¯Á‡‰ ÔÓ23‰È‰ el‡L ; ƒ»¬≈ƒ«»¿≈«¿∆ƒ»»
ÌÈÏ˜LÏ Blk Ï˜M‰24„Á‡ ÔBaÏ˜ ·iÁ ‰È‰ ,25. «∆∆Àƒ¿»ƒ»»«»»¿∆»

קורין 23) (העם שקל ונוטל סלע "הנותן מ"ו: פ"א בשקלים
של  ושקל שנה, בכל שוקלים שהיו הסלעים לחצי שקלים
התורה) על בפירושו רמב"ן - כתרגומו סלע, קורין משה

קלבונות". שני ועל 24)חייב עליו שלם, שקל כששוקל
ג). הלכה (למעלה הלוואה בדרך ועכשיו 25)חבירו

קלבון. עוד חייב שקל, חצי מההקדש שהוציא

.Ê?ÔBaÏw‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk26ÔÈ˙B eÈ‰L ÔÓÊa «»ƒ««¿ƒ¿«∆»¿ƒ
ÔÈ¯È„ ÈL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa27ÈˆÁ ÔBaÏw‰ ‰È‰ , ¿«¬ƒ«∆∆¿≈ƒ»ƒ»»««¿¬ƒ

¯È„a ¯OÚ ÌÈMÓ „Á‡ ‡È‰L ,‰ÚÓ28‡Ï ÌÏBÚÓe . »»∆ƒ∆»ƒ¿≈»»¿ƒ»≈»…
‰fÓ ˙BÁt ÔBaÏw‰ Ôz29,ÌÈÏ˜Lk ÔÈ‡ ˙BBaÏw‰Â . ƒ«««¿»ƒ∆¿««¿≈»ƒ¿»ƒ

„Ú ,ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÁÏM‰ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡∆»«ƒƒ»«À¿»ƒƒ¿≈«¿»«
Lc˜‰‰ Ô‰Ó ˜tzÒiL30. ∆ƒ¿«≈≈∆«∆¿≈

מ"ז.26) פ"א ה"ו.27)שקלים פ"א ובזמן 28)למעלה
שלעולם  שלמה, מעה הקלבון היה שלם, סלע נותנים שהיו
'תוספות' (עיין וארבעה מעשרים אחד הכרעה לתת צריך

התקבלת). ד"ה מד: שקלו 29)שבועות לא מעולם שהרי
ה"ו). פ"א (למעלה שקל מחצי ב'ירושלמי'30)פחות

רבי  נופלין? הקלבונות היו "לאיכן ה"ד): פ"א (שקלים
שמעון  רבי לנדבה, אומר: לעזר רבי לשקלים, אומר: מאיר
בן  הקדשים, קודש לבית וציפוי זהב ריקועי אומר: שזורי
אומרים: ויש בשער, אותן נוטלין היו שולחנין אומר: עזאי
ונראה  לירושלים)". השקלים (להביא דרכים להוצאת
בלחםֿמשנה. ועי' לנדבה, שאמר לעזר כרבי פוסק שרבינו

.Áep¯ÒÓiL „Ú ,B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - BÏ˜L „·‡L ÈÓƒ∆»«ƒ¿«»¿«¬»«∆ƒ¿¿∆
¯aÊbÏ31,ÁÈÏL „Èa Ô‰ÈÏ˜L ˙‡ eÁÏML ¯ÈÚ‰ Èa . «ƒ¿»¿≈»ƒ∆»¿∆ƒ¿≈∆¿«»ƒ«

‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ ,e„·‡ B‡ e·‚Â32‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿¿»¿ƒ≈ƒ»¬≈∆
Ì‰Ï ÚaL33ÌpÁ È¯ÓBL Ïk ÔÈ„k ,¯ËÙÂ34Ô‰Â , ƒ¿»»∆¿ƒ¿»¿ƒ»¿≈ƒ»¿≈

‰iL ÌÚt Ô‰ÈÏ˜L ÔÈ˙BÂ ÔÈ¯ÊBÁ35e¯Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆««¿ƒ»¿ƒ»¿
ÔÈ‡ ,eÈÏ˜L ÔÈÓlLÓ e‡Â ÏÈ‡B‰ :¯ÈÚ‰ ÈL‡«¿≈»ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿»≈≈
ÔÈ‡ - eÏ ÔÓ‡ ‡e‰L ,ÁÈÏM‰ Ú·MiL eBˆ¿̄≈∆ƒ»««»ƒ«∆∆¡»»≈
ÔÈ‡L ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wzL ÈÙÏ ;Ô‰Ï ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆¿ƒ∆«»«¬»ƒƒ∆≈

‰Úe·L ‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰36ÌÈÏ˜M‰ e‡ˆÓ . ∆¿≈≈¿…¿»ƒ¿¿«¿»ƒ
el‡Â el‡ - ÁÈÏM‰ ÚaLpL ¯Á‡ ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ««∆ƒ¿««»ƒ«≈»≈

˙¯Á‡ ‰LÏ Ô‰Ï ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .Ì‰ ÌÈÏ˜L37, ¿»ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»»«∆∆
eÏtÈ ÌÈB¯Á‡‰Â ,‰M‰ Ï˜LÏ eÏtÈ ÌÈBL‡¯‰Â¿»ƒƒƒ¿¿∆∆«»»¿»«¬ƒƒ¿

‰¯·ÚL ‰L Ï˜LÏ38. ∆∆∆»»∆»¿»

מפורש 31) וכן יוחנן. כרבי ה"א) (פ"ב שקלים 'ירושלמי'
בסמוך. המובאה לפי 32)במשנה מ"א. פ"ב שקלים

נח. מציעא בבבא אלעזר רבי של שנגנב 33)האוקימתא
פשע  לא וגם בו להשתמש יד בו שלח ולא שנאבד, או
תקנת  זו ושבועה ה"א). ופקדון שאלה מהל' (פ"ד בשמירתו
(בבאֿ בהקדש שבועה אין התורה מן שהרי היא, חכמים

שם). מגניבה 34)מציעא ופטורים בפשיעה החייבים
שאינם 35)ואבידה. חנם, לשומרי השקלים שמסרו שכיון

פעם  לשקול וחייבים הם פושעים כלֿכך, לשמור מחויבים
י  הלכה להלן וראה התרומה, נתרמה כבר אם אף שניה,

שם.36)(כסףֿמשנה). שקלים, שקלים 37)'ירושלמי'
הבאה  לשנה חובתו ידי לצאת יכול אינו כלומר מ"א. פ"ב

הנ"ל. המיותרים ('ירושלמי'38)בשקלים עתיקין תקלין
אחרונים? הם ומי ראשונים הם ומי ה"א). פ"ב שקלים

מג. הערה עיי"ש ט, הלכה סוף להלן יבואר

.Ë¯ÎO ¯ÓBL „Èa Ì‰ÈÏ˜L ˙‡ eÁÏL39È¯‰L , »¿∆ƒ¿≈∆¿«≈»»∆¬≈
ÔB‚k ,Ò‡a epnÓ e„·‡Â ,‰„·‡Â ‰·‚a ·iÁ ‡e‰«»ƒ¿≈»«¬≈»¿»¿ƒ∆¿…∆¿
Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - ¯eËt ‡e‰L ,ÌÈiÊÓ ÌÈËÒÏ ÌeÁ˜lL∆¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒ∆»ƒƒ

‰Óe¯z‰ ‰Ó¯˙pL ¯Á‡40ÁÈÏM‰ ÚaL - Ò‡ ««∆ƒ¿¿»«¿»∆¡«ƒ¿»«»ƒ«
ÌÈ¯aÊbÏ41ÏÚ Ì¯Bz Ì¯Bz‰L ;ÔÈ¯eËt ¯ÈÚ‰ È·e , «ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆«≈≈«

Èe·b‰42,Ô‰ Lc˜‰ ˙eL¯·e ,˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚÂ «»¿«∆»ƒƒ»ƒ¿∆¿≈≈
e¯ÒÓ ‡Ï È¯‰ ?˙BOÚÏ Ô‰Ï ‰È‰ ‰Ó ¯ÈÚ‰ È·e¿≈»ƒ∆»»»∆«¬¬≈…»¿
Ï·‡ ,‰„·‡Â ‰·‚a ·iÁ ‡e‰L ,¯ÎO ¯ÓBLÏ ‡l‡∆»¿≈»»∆«»ƒ¿≈»«¬≈»¬»
‰Ó¯˙pL Ì„˜ e„·‡ Ì‡Â .ÈeˆÓ BÈ‡ Ò‡‰»…∆≈»¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿¿»
ÁÈÏM‰Â ,Ì‰ ¯ÈÚ‰ Èa ˙eL¯a ÔÈ„Ú - ‰Óe¯z‰«¿»¬«ƒƒ¿¿≈»ƒ≈¿«»ƒ«
e·‚Â ÚaL .ÔÈÓlLÓ Ô‰Â ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÈÙÏ ÚaLƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ¿«¿»
el‡ - ÌÈËÒl‰ Ìe¯ÈÊÁ‰ Ck ¯Á‡Â ,˙ÈL ÌÈÏ˜L¿»ƒ≈ƒ¿««»∆¡ƒ«ƒ¿ƒ≈

˙¯Á‡ ‰LÏ Ô‰Ï ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .ÌÈÏ˜L el‡Â43, »≈¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿»»«∆∆
ÈÓ LÈ .‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜LÏ eÏtÈ ÌÈiM‰Â¿«¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈»»∆»¿»≈ƒ
ÈÏ˜LÏ eÏtiL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏ˜M‰L ,¯ÓB‡L∆≈∆«¿»ƒ»ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈

‰lÁza e·‚pL ÌÈÏ˜M‰ Ì‰ ,‰M‰B‡ e„·‡Â «»»≈«¿»ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¿»¿
ÌÈÏ˜M‰L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ ;e¯ÊÁÂ eÒ‡∆∆¿¿»¿¿≈ƒ∆≈∆«¿»ƒ

‰lÁz ¯aÊb‰ „ÈÏ eÚÈb‰L Ô‰ ÌÈBL‡¯‰44. »ƒƒ≈∆ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ»

בבא39ֿ) שמואל אוקימתת לפי שם, מ"א פ"ב שקלים
שם. ה"ט.40)מציעא בפ"ב למעלה אף 41)המבוארת

(כסףֿמשנה). לב הערה כנ"ל חכמים מתקנת היא זו שבועה
האבוד".42) ועל הגבוי "על נוסף 43)בכת"י: בכת"י

בהלכה  כמו - הקדש" לשקלי יפלו "והראשונים כאן:
רוקח'). ('מעשה (שם):44)הקודמת ב'ירושלמי' הוא כן

רבי  השניים? הן ואילו הראשונים? הם) (איזו הן "אילו
בני  ששלחו אלו אמר חד מארי, אבא ורבי חייא ב"ר פנחס
לידי  שהגיעו אלו אמר (=השני) וחרונה תחילה, העיר

תחילה". גזברין

.ÈÔ˙Bp‰45Ï˜LÏ ÈÁÏMÏ BÎÈÏB‰Ï B¯·ÁÏ Ï˜L ÈˆÁ «≈¬ƒ∆∆«¬≈¿ƒ«À¿»ƒƒ¿…
B„È ÏÚ B˙B‡46CÏ‰ ,47BÓˆÚ È„È ÏÚ BÏ˜Le48È„k , «»»«¿»«¿≈«¿¿≈

B˙B‡ ekLÓÈ ‡lL49ÏÚÓ - ‰Óe¯z‰ ‰Ó¯˙ Ì‡ , ∆…¿«¿¿ƒƒ¿¿»«¿»»«
Ï˜BM‰50¯·kL ,‡e‰ Lc˜‰ ˙eL¯a Ï˜M‰ ‰fL ; «≈∆∆«∆∆ƒ¿∆¿≈∆¿»

BÓˆÚ ÏÈv‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚ eÓ¯z51 »¿«∆»ƒƒ»¿ƒ¿»∆ƒƒ«¿
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milwyקפ zekld - mipnf xtq - fenz f"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ó¯˙ ‡Ï Ì‡Â .‰f‰ Ï˜Ma ‰‰Â Lc˜‰‰ ÔBÓÓa¿»«∆¿≈¿∆¡»«∆∆«∆¿ƒ…ƒ¿¿»
Ï˜L ÈˆÁ B¯·ÁÏ ÔzÏ ·iÁ ‡e‰Â ,ÏÚÓ ‡Ï - ‰Óe¯z‰«¿»…»«¿«»ƒ≈«¬≈¬ƒ∆∆

BÏ˜Le Ï˜L ÈˆÁ ·Bb‰ B‡ ÏÊBb‰ ÔÎÂ .BÏ Ô˙pL52- ∆»«¿≈«≈«≈¬ƒ∆∆¿»
‡ˆÈ53ÌÈL ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰Â ,54ÛÈÒB‰Ï B‡ »»¿«»¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ

LÓÁ55. …∆

מ"ב.45) פ"ב בשביל 46)שקלים כלומר בשבילו,
עצמו.48)בשוגג.47)המשלח. שהרי 49)בשביל

ה"ט). פ"א (למעלה שקלים נותן שאינו מי את ממשכנים
מעילה.50) קרבן ולהביא להקדש וחומש קרן לשלם חייב

כשקרבה  המדובר הי"א, להלן כמו כאן, שאף אומרים ויש
.(8 הערה יט עמוד ועיי"ש (רא"ש. שלא 51)הבהמה

השקל  מחצית מצות קיום ועצם ('ירושלמי'). אותו ימשכנו
לאו  שמצוות משום מעילה. קרבן לחייבו הנאה חשובה לא

המשנה). בפירוש (רמב"ם ניתנו בשביל 52)ליהנות
השקל.53)עצמו. מחצית נתינת במצות חובתו ידי

"הגונב",54) על מוסב וזה התרומה. נתרמה לא עדיין אם
כפל. משלם אינו "הגוזל" לשקר 55)אבל ונשבע כפר אם

ה"א). גזילה מהל' (פ"ז הודה ושוב

.‡ÈÔ˙Bp‰56Lc˜‰‰ ÔÓ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ57‰Ó¯˙Â , «≈«¬ƒ«∆∆ƒ«∆¿≈¿ƒ¿¿»
‰pnÓ e˜tzÒiLk - epnÓ ‰Óe¯z‰58·iÁ˙È , «¿»ƒ∆¿∆ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ¿«≈

˙BÚnÓ B˙ .Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ È„È ‡ˆÈÂ ,‰ÏÈÚÓaƒ¿ƒ»¿»»¿≈«¬ƒ«∆∆¿»ƒ¿
Bc‚k ÏÎ‡È - ÈL ¯OÚÓ59ÈÓcÓ ;ÌÈÏLe¯Èa «¬≈≈ƒ…«¿∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈

˙ÈÚÈ·L60ÏL ‰È‰ .˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a Bc‚k ÏÎ‡È - ¿ƒƒ…«¿∆¿ƒ¿À«¿ƒƒ»»∆
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ˙Ácp‰ ¯ÈÚ61. ƒ«ƒ««…»»¿

מ"ב.56) פ"ב של 57)שקלים שקל בידו שיש בשוגג.
(רע"ב). חולין של שהוא וסבר הבית, כלומר,58)בדק

שלא  זמן כל אבל התרומה. מאותה שקנו הבהמה כשקרבה
ואין  נשתנה, ולא שהוא, מקום בכל הוא הקדש - קרבה

המשנה). (פירוש מעילה חולין 59)חיוב כסף יביא
מעשרֿשני, של השקל חצי שנמצא מקום כל ויאמר: מביתו,
עליהם  וחלה פירות עבורו ויקנה הזה. הכסף על מחולל יהא
לחולין  יוצא המוכר שביד השקל וחצי מעשרֿשני. קדושת
שלמפרע  ונמצא מתקיף). ד"ה נו. קידושין 'תוספות' (עי'
מחצית  חובת ידי ויוצא הזה השקל בחצי גם הקרבן נקנה

שבסמוך. שביעית לענין והואֿהדין שניתנה 60)השקל.
שמיטה  מהל' בפ"ה (ראה וכו' להפסד ולא לאכילה רק

ממעות 61)ויובל). "נתנו למעלה שנאמר מה על מוסב זה
הנדחת  עיר של היה זה שני מעשר שאם - שני" מעשר
אפשר  ואי הט"ו, עכו"ם מהל' בפ"ד כמפורש להגנז, שדינו
כמפורש  שריפה, טעון יהיה יפדוהו, שאם לחולין, להוציאו
יוצא  ואינו כלום עשה לא ולפיכך (הי"ג), הקדש לענין שם
באיסורו  נשאר זה שקל חצי שהרי השקל, מחצית חובת ידי

המשנה'. 'מרכבת ועי' הקרבן. ממנו נקנה ולא

.·ÈLÈ¯Ùn‰62‡ˆÓÂ ,Ba ·iÁ ‡e‰L ¯e·ÒÂ ,BÏ˜L ««¿ƒƒ¿¿»∆«»¿ƒ¿»
L„˜ ‡Ï - ·iÁ BÈ‡L63‡ˆÓÂ ,ÌÈL LÈ¯Ùn‰ . ∆≈«»…»«««¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»

ÔB¯Á‡‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Êa Ì‡ :„Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»∆»∆»ƒ»∆««∆»«¬
L„˜ ‡Ï64ÈM‰Â ,ÌÈÏ˜L „Á‡‰ - ˙Á‡ ˙·a Ì‡Â ; …»«¿ƒ¿«««»∆»¿»ƒ¿«≈ƒ

ÌÈÏ˜L ¯˙BÓ65‰·„Ï ÏtÈ - ˙ÓÂ BÏ˜L LÈ¯Ù‰ .66. «¿»ƒƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ…ƒ¿»»

שקלים 62) ה"ג.'ירושלמי' אינו 63)פ"ב בטעות שהקדש
בראשון.64)הקדש. יצא שכבר לחולין,65)כיון ויוצא

יג. בהלכה בסמוך שכתב ה"ד.66)כמו שם 'ירושלמי'
"לכפר  טו) ל, (שמות בשקלים התורה שאמרה מפני והטעם
מצוה  חינוך', ('מנחת למתים כפרה ואין נפשותיכם", על

קה).

.‚ÈÁ˜Bl‰67B‡ ,ÈÏ˜LÏ el‡ :¯Ó‡Â B„Èa ˙BÚÓ «≈«»¿»¿»«≈¿ƒ¿ƒ
‰ÚÓ ‰ÚÓ ËwÏÓ ‰È‰L68,‰Ëe¯t ‰Ëe¯t B‡ ∆»»¿«≈»»»»¿»¿»

ÈÏ˜LÏ ˙BÚÓ ËwÏÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ ËwÏÏ ÏÈÁ˙‰LÎe¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»«¬≈ƒ¿«≈»¿ƒ¿ƒ
‡e‰L Ï˜L ÈˆÁ Ô‰Ó Ô˙B ,ÒÈk ‡ÏÓ ËwÏ elÙ‡ -¬ƒƒ≈¿…ƒ≈≈∆¬ƒ∆∆∆

ÔÈlÁ - ÌÈÏ˜M‰ ¯˙BnL ;ÔÈlÁ ¯‡M‰Â ,Ba ·iÁ69. «»¿«¿»Àƒ∆««¿»ƒÀƒ

ה"ג.67) שם הלל.68)'ירושלמי' כבית מ"ג, פ"ב שקלים
שצירף 69) ומה שקלו, כדי עד אלא להקדיש התכוון שלא

הקדש. ואינו בטעות הקדש הוא יותר

.„È˙BÚÓ70‰·˙Ï ÌÈÏ˜L ÏL ‰·z ÔÈa e‡ˆÓpL »∆ƒ¿¿≈≈»∆¿»ƒ¿≈»
‰·„ ÏL71·B¯˜ ,ÌÈÏ˜LÏ eÏtÈ - ÌÈÏ˜LÏ ·B¯˜ : ∆¿»»»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ»

‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ ,‰·„Ï eÏtÈ - ‰·„Ï72eÏtÈ - ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»∆¡»«∆¡»ƒ¿
‰·„Ï73ÌÈM‡Ï ‰ÏBÚ dlk ‰·„p‰L ÈtÓ ;74, ƒ¿»»ƒ¿≈∆«¿»»À»»»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„ÏÂ ˙BÏBÚÏ Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓ ÌÈÏ˜M‰Â75. ¿«¿»ƒƒ¿«¿ƒ≈∆¿¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

מ"א.70) פ"ז ה"ב.71)שקלים שני בפרק למעלה ראה
לחומרא.72) והולכים המעות, נפלו מאין ספק הוא
לבאר.73) שממשיך כמו יותר, חמורה נשרף 74)שהיא

מבשרה. אוכלים הכהנים ואין האש, שמשיירי 75)על
בפ"ד  להלן כמבואר ומגדליה, העיר צרכי עושים הלשכה

ה"ח.

.ÂËÔÎÂ76‰·˙Â ‰·z Ïk ÔÈa ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ Ïk ¿≈»«»«ƒ¿»ƒ≈»≈»¿≈»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ e‡ˆÓ .·B¯wÏ eÏtÈ -77ÔÈa Ì‡ : ƒ¿«»ƒ¿¿∆¡»¿∆¡»ƒ≈

‰B·ÏÏ eÏtÈ - e‡ˆÓ ‰B·ÏÏ ÌÈˆÚ78ÌÈp˜ ÔÈa ,79 ≈ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ
‰ÏBÚ ÈÏÊB‚Ï eÏtÈ - ‰ÏBÚ ÈÏÊB‚Ï80:ÏÏk‰ ‰Ê . ¿¿≈»ƒ¿¿¿≈»∆«¿»

ÔlÎa ·B¯w‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰81- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ , ¿ƒ«««»¿À»∆¡»¿∆¡»
- ˙Èa‰ ¯‰a ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ ÏÎÂ .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿»«»«ƒ¿»¿«««ƒ

ÔÈlÁ82‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ˙BÚÓ ‡ÈˆBÓ ¯aÊb‰ ÔÈ‡L ; Àƒ∆≈«ƒ¿»ƒ»ƒ¿««ƒ¿»
˙Ba¯wÏ Á˜BlL ˙BÓ‰a‰ ÏÚ ÔÏlÁÓ ‡e‰L „Ú83. «∆¿«¿»««¿≈∆≈««»¿»

מ"א.76) פ"ז זה 77)שקלים הרי - מחצה". "על בכת"י:
שמבואר. כמו ביותר, לחמור הכסף ונותנים ספק

מכשירי 78) אלא אינם עצים ואילו קרבן, עצמה שהיא
עולה.79)קרבן. ואחד חטאת שאחד יונים, קרבן

חטאת 80) גם יש בקנים ואילו כליל, כולה שהעולה
לכהנים. להחמיר.81)הנאכלת ובין להקל בין

מ"ב.82) פ"ז ה"ב.83)שקלים שם 'ירושלמי'



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



קפי milwy zekld - mipnf xtq - fenz f"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ó¯˙ ‡Ï Ì‡Â .‰f‰ Ï˜Ma ‰‰Â Lc˜‰‰ ÔBÓÓa¿»«∆¿≈¿∆¡»«∆∆«∆¿ƒ…ƒ¿¿»
Ï˜L ÈˆÁ B¯·ÁÏ ÔzÏ ·iÁ ‡e‰Â ,ÏÚÓ ‡Ï - ‰Óe¯z‰«¿»…»«¿«»ƒ≈«¬≈¬ƒ∆∆

BÏ˜Le Ï˜L ÈˆÁ ·Bb‰ B‡ ÏÊBb‰ ÔÎÂ .BÏ Ô˙pL52- ∆»«¿≈«≈«≈¬ƒ∆∆¿»
‡ˆÈ53ÌÈL ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰Â ,54ÛÈÒB‰Ï B‡ »»¿«»¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ

LÓÁ55. …∆

מ"ב.45) פ"ב בשביל 46)שקלים כלומר בשבילו,
עצמו.48)בשוגג.47)המשלח. שהרי 49)בשביל

ה"ט). פ"א (למעלה שקלים נותן שאינו מי את ממשכנים
מעילה.50) קרבן ולהביא להקדש וחומש קרן לשלם חייב

כשקרבה  המדובר הי"א, להלן כמו כאן, שאף אומרים ויש
.(8 הערה יט עמוד ועיי"ש (רא"ש. שלא 51)הבהמה

השקל  מחצית מצות קיום ועצם ('ירושלמי'). אותו ימשכנו
לאו  שמצוות משום מעילה. קרבן לחייבו הנאה חשובה לא

המשנה). בפירוש (רמב"ם ניתנו בשביל 52)ליהנות
השקל.53)עצמו. מחצית נתינת במצות חובתו ידי

"הגונב",54) על מוסב וזה התרומה. נתרמה לא עדיין אם
כפל. משלם אינו "הגוזל" לשקר 55)אבל ונשבע כפר אם

ה"א). גזילה מהל' (פ"ז הודה ושוב

.‡ÈÔ˙Bp‰56Lc˜‰‰ ÔÓ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ57‰Ó¯˙Â , «≈«¬ƒ«∆∆ƒ«∆¿≈¿ƒ¿¿»
‰pnÓ e˜tzÒiLk - epnÓ ‰Óe¯z‰58·iÁ˙È , «¿»ƒ∆¿∆ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ¿«≈

˙BÚnÓ B˙ .Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ È„È ‡ˆÈÂ ,‰ÏÈÚÓaƒ¿ƒ»¿»»¿≈«¬ƒ«∆∆¿»ƒ¿
Bc‚k ÏÎ‡È - ÈL ¯OÚÓ59ÈÓcÓ ;ÌÈÏLe¯Èa «¬≈≈ƒ…«¿∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈

˙ÈÚÈ·L60ÏL ‰È‰ .˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a Bc‚k ÏÎ‡È - ¿ƒƒ…«¿∆¿ƒ¿À«¿ƒƒ»»∆
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ˙Ácp‰ ¯ÈÚ61. ƒ«ƒ««…»»¿

מ"ב.56) פ"ב של 57)שקלים שקל בידו שיש בשוגג.
(רע"ב). חולין של שהוא וסבר הבית, כלומר,58)בדק

שלא  זמן כל אבל התרומה. מאותה שקנו הבהמה כשקרבה
ואין  נשתנה, ולא שהוא, מקום בכל הוא הקדש - קרבה

המשנה). (פירוש מעילה חולין 59)חיוב כסף יביא
מעשרֿשני, של השקל חצי שנמצא מקום כל ויאמר: מביתו,
עליהם  וחלה פירות עבורו ויקנה הזה. הכסף על מחולל יהא
לחולין  יוצא המוכר שביד השקל וחצי מעשרֿשני. קדושת
שלמפרע  ונמצא מתקיף). ד"ה נו. קידושין 'תוספות' (עי'
מחצית  חובת ידי ויוצא הזה השקל בחצי גם הקרבן נקנה

שבסמוך. שביעית לענין והואֿהדין שניתנה 60)השקל.
שמיטה  מהל' בפ"ה (ראה וכו' להפסד ולא לאכילה רק

ממעות 61)ויובל). "נתנו למעלה שנאמר מה על מוסב זה
הנדחת  עיר של היה זה שני מעשר שאם - שני" מעשר
אפשר  ואי הט"ו, עכו"ם מהל' בפ"ד כמפורש להגנז, שדינו
כמפורש  שריפה, טעון יהיה יפדוהו, שאם לחולין, להוציאו
יוצא  ואינו כלום עשה לא ולפיכך (הי"ג), הקדש לענין שם
באיסורו  נשאר זה שקל חצי שהרי השקל, מחצית חובת ידי

המשנה'. 'מרכבת ועי' הקרבן. ממנו נקנה ולא

.·ÈLÈ¯Ùn‰62‡ˆÓÂ ,Ba ·iÁ ‡e‰L ¯e·ÒÂ ,BÏ˜L ««¿ƒƒ¿¿»∆«»¿ƒ¿»
L„˜ ‡Ï - ·iÁ BÈ‡L63‡ˆÓÂ ,ÌÈL LÈ¯Ùn‰ . ∆≈«»…»«««¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»

ÔB¯Á‡‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Êa Ì‡ :„Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»∆»∆»ƒ»∆««∆»«¬
L„˜ ‡Ï64ÈM‰Â ,ÌÈÏ˜L „Á‡‰ - ˙Á‡ ˙·a Ì‡Â ; …»«¿ƒ¿«««»∆»¿»ƒ¿«≈ƒ

ÌÈÏ˜L ¯˙BÓ65‰·„Ï ÏtÈ - ˙ÓÂ BÏ˜L LÈ¯Ù‰ .66. «¿»ƒƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ…ƒ¿»»

שקלים 62) ה"ג.'ירושלמי' אינו 63)פ"ב בטעות שהקדש
בראשון.64)הקדש. יצא שכבר לחולין,65)כיון ויוצא

יג. בהלכה בסמוך שכתב ה"ד.66)כמו שם 'ירושלמי'
"לכפר  טו) ל, (שמות בשקלים התורה שאמרה מפני והטעם
מצוה  חינוך', ('מנחת למתים כפרה ואין נפשותיכם", על

קה).

.‚ÈÁ˜Bl‰67B‡ ,ÈÏ˜LÏ el‡ :¯Ó‡Â B„Èa ˙BÚÓ «≈«»¿»¿»«≈¿ƒ¿ƒ
‰ÚÓ ‰ÚÓ ËwÏÓ ‰È‰L68,‰Ëe¯t ‰Ëe¯t B‡ ∆»»¿«≈»»»»¿»¿»

ÈÏ˜LÏ ˙BÚÓ ËwÏÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ ËwÏÏ ÏÈÁ˙‰LÎe¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»«¬≈ƒ¿«≈»¿ƒ¿ƒ
‡e‰L Ï˜L ÈˆÁ Ô‰Ó Ô˙B ,ÒÈk ‡ÏÓ ËwÏ elÙ‡ -¬ƒƒ≈¿…ƒ≈≈∆¬ƒ∆∆∆

ÔÈlÁ - ÌÈÏ˜M‰ ¯˙BnL ;ÔÈlÁ ¯‡M‰Â ,Ba ·iÁ69. «»¿«¿»Àƒ∆««¿»ƒÀƒ

ה"ג.67) שם הלל.68)'ירושלמי' כבית מ"ג, פ"ב שקלים
שצירף 69) ומה שקלו, כדי עד אלא להקדיש התכוון שלא

הקדש. ואינו בטעות הקדש הוא יותר

.„È˙BÚÓ70‰·˙Ï ÌÈÏ˜L ÏL ‰·z ÔÈa e‡ˆÓpL »∆ƒ¿¿≈≈»∆¿»ƒ¿≈»
‰·„ ÏL71·B¯˜ ,ÌÈÏ˜LÏ eÏtÈ - ÌÈÏ˜LÏ ·B¯˜ : ∆¿»»»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ»

‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ ,‰·„Ï eÏtÈ - ‰·„Ï72eÏtÈ - ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»∆¡»«∆¡»ƒ¿
‰·„Ï73ÌÈM‡Ï ‰ÏBÚ dlk ‰·„p‰L ÈtÓ ;74, ƒ¿»»ƒ¿≈∆«¿»»À»»»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„ÏÂ ˙BÏBÚÏ Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓ ÌÈÏ˜M‰Â75. ¿«¿»ƒƒ¿«¿ƒ≈∆¿¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

מ"א.70) פ"ז ה"ב.71)שקלים שני בפרק למעלה ראה
לחומרא.72) והולכים המעות, נפלו מאין ספק הוא
לבאר.73) שממשיך כמו יותר, חמורה נשרף 74)שהיא

מבשרה. אוכלים הכהנים ואין האש, שמשיירי 75)על
בפ"ד  להלן כמבואר ומגדליה, העיר צרכי עושים הלשכה

ה"ח.

.ÂËÔÎÂ76‰·˙Â ‰·z Ïk ÔÈa ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ Ïk ¿≈»«»«ƒ¿»ƒ≈»≈»¿≈»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ e‡ˆÓ .·B¯wÏ eÏtÈ -77ÔÈa Ì‡ : ƒ¿«»ƒ¿¿∆¡»¿∆¡»ƒ≈

‰B·ÏÏ eÏtÈ - e‡ˆÓ ‰B·ÏÏ ÌÈˆÚ78ÌÈp˜ ÔÈa ,79 ≈ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ
‰ÏBÚ ÈÏÊB‚Ï eÏtÈ - ‰ÏBÚ ÈÏÊB‚Ï80:ÏÏk‰ ‰Ê . ¿¿≈»ƒ¿¿¿≈»∆«¿»

ÔlÎa ·B¯w‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰81- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ , ¿ƒ«««»¿À»∆¡»¿∆¡»
- ˙Èa‰ ¯‰a ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ ÏÎÂ .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿»«»«ƒ¿»¿«««ƒ

ÔÈlÁ82‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ˙BÚÓ ‡ÈˆBÓ ¯aÊb‰ ÔÈ‡L ; Àƒ∆≈«ƒ¿»ƒ»ƒ¿««ƒ¿»
˙Ba¯wÏ Á˜BlL ˙BÓ‰a‰ ÏÚ ÔÏlÁÓ ‡e‰L „Ú83. «∆¿«¿»««¿≈∆≈««»¿»

מ"א.76) פ"ז זה 77)שקלים הרי - מחצה". "על בכת"י:
שמבואר. כמו ביותר, לחמור הכסף ונותנים ספק

מכשירי 78) אלא אינם עצים ואילו קרבן, עצמה שהיא
עולה.79)קרבן. ואחד חטאת שאחד יונים, קרבן

חטאת 80) גם יש בקנים ואילו כליל, כולה שהעולה
לכהנים. להחמיר.81)הנאכלת ובין להקל בין

מ"ב.82) פ"ז ה"ב.83)שקלים שם 'ירושלמי'
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ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שם 1) נתבאר וכן השמירה. אחר התמה קרן חיוב בו נתבאר

נתבאר  וכן המיתוהו. ולא האדם גוף שהזיקו והמועד התם
הזיקה  ושם שלו שאינה לרשות בהמתו המכניס משפטי
תשלומי  משפטי שם נתבארו וכן דינו, מה הוזקה או בקרן
הקרן. נזקי תשלומי פרטי וכל הוא, וממה הוא כיצד הנזק

.‡‰¯ÒBÓa ÂÈÏÚa B¯LwL ¯BL2Èe‡¯k ÂÈÙa ÏÚÂ3, ∆¿»¿»»¿≈»¿»«¿»»»»
˜Èf‰Â ‡ˆÈÂ4˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡ :5Ì‡Â , ¿»»¿ƒƒƒ»¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ

ep¯ÓLÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - „ÚeÓ ‰È‰6Ì‡ ‡‰ , »»»»∆∆¡«¿…ƒ¿¿∆»ƒ
B¯ÓL7¯eËt -8¯·„a ˜Èf‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ‡e‰ ¯eÓLÂ , ¿»»¿»∆¿≈ƒƒƒ¿»»

ÌÈ¯·c ÏÎ‡L ÔB‚k ,B˙lÁzÓ BÏ „ÚeÓ ‡e‰L∆»ƒ¿ƒ»¿∆»«¿»ƒ
¯eËt - BÎel‰ C¯„a ÂÈÏ‚¯a ¯aL B‡ BÏ ÌÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ≈¿«¿»¿∆∆ƒ»

ÌlLlÓ9. ƒ¿«≈

מצויה.3)בחבל.2) ברוח לעמוד שיכולה כגון 4)דלת
בה,5)שנגח. נזהר אדם שכל פחותה, שמירה זוהי כי

שמירה  שישמור כדי נזק, בחצי התורה אותו מחייבת ולכן
שמירה.6)מעולה. בחוסר תלוי כל 7)חיובו שמירה
מה:8)שהיא. בבאֿקמא יהודה, ר' וברגל 9)דעת בשן

נה: שם הכל, לדעת פחותה שמירה מספקת

.·ÔÈÓÈ Ô¯˜Ï „ÚeÓ ‰È‰10,Ï‡ÓO Ô¯˜Ï „ÚeÓ BÈ‡Â »»»¿∆∆»ƒ¿≈»¿∆∆¿…
ÔÈa ÔÈÓÈ Ô¯˜a ÔÈa ,Á‚Â Èe‡¯k B¯ÓML ¯Á‡ ‡ˆÈÂ¿»»««∆¿»»»¿»«≈¿∆∆»ƒ≈

˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ï‡ÓOa11. ƒ¿…¿«≈¬ƒ∆∆

אם 11)שם.10) ומועד ימין, לקרן מועד שהוא אףֿעלֿפי
מועד  של הנוסף החצי על פטור הוא פטור, כראוי שמרו
שמרו  אם אפילו תם בעודו בו חייב שהיה החצי אבל בלבד,
בלשון  שהועד. לאחר גם בו חייב להיות הוא ממשיך כראוי,
בר  אדא רב כדעת עומדת". במקומה תמות "צד - הגמרא
הקודמת  בהלכה במשנה. יהודה ר' דברי כך המפרש אהבה,
ב  ובהלכה כלשונם, במשנה יהודה ר' דברי את רבינו הביא
תמיהת  מיושבת בזה יהודה. ר' לדעת הגמרא פירוש את -

זו. בסוגיא גבורים" ה"שלטי

.‚‡lL ÔÈa ‰eÎa ÔÈa ,Ì„‡a ‰Ï·ÁL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»¿»»≈¿«»»≈∆…
dÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡È‰ ‰nz Ì‡ :‰eÎa12, ¿«»»ƒ«»ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ»

ÔÓ ¯eËÙe .ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ‡È‰ ˙„ÚeÓ Ì‡Â¿ƒ∆∆ƒ¿«≈∆∆»≈»ƒ
˙·M‰13¯Úv‰ ÔÓe ˙La‰ ÔÓe14;Èet¯‰ ÔÓe «∆∆ƒ«∆ƒ«««ƒ»ƒ

‡l‡ ‰¯Bz Ô‰a ‰·iÁ ‡Ï el‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡L∆«¿»»¿»ƒ≈…ƒ¿»»∆»∆»
Ì„‡a15- Ì„‡a ‰Ï·ÁL ‰Ó‰a Ï·‡ ,B¯·Áa Ï·ÁL ¿»»∆»««¬≈¬»¿≈»∆»¿»¿»»

ÈˆÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L BBÓÓ ‰˜Èf‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ»»∆≈«»∆»¬ƒ
¯eËt - LiaL B¯BL ,CÎÈÙÏ .„·Ïa ˜Ê16Lia Ì‡Â , ∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ≈»¿ƒƒ≈

¯‡a˙iL BÓk ,·iÁ - BÓˆÚa ‡e‰17Ï·ÁL B¯BLÂ . ¿«¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆»«

Bn‡a B‡ ÂÈ·‡a18- ˙aLa B¯·Á LÈ„b ˜ÈÏ„‰L B‡ , ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿«»
- ‰Ê ‰OBÚ‰ BÓˆÚa ‡e‰ ‰È‰ el‡Â ;ÔÈ˜Êpa ·iÁ«»«¿»ƒ¿ƒ»»¿«¿»∆∆

ÌlLlÓ ¯eËt19BÓk ,¯‡a˙iL20. »ƒ¿«≈¿∆ƒ¿»≈

לו"12) יעשה הזה "כמשפט האומרים החכמים, כדעת
באדם. שור משפט כך בשור, שור "כמשפט לא) כא, (שמות
אף  שלם, נזק ומועד נזק חצי משלם תם - בשור שור מה
בבא  שלם", נזק ומועד נזק חצי משלם תם - באדם שור

לג. ידו,13)קמא נשברה אם המחלה. בזמן שהפסיד מה
זה  כי ידו, שנשברה לפני שעשה העבודה לפי מעריכים אין
עבודה  קישואים, כשומר אותו רואים אלא בנזק, כבר נכלל
את  ומשלם שיבריא. לאחר שבורה ביד גם לעשות שיוכל

מחלתו. בימי זו עבודה שכר של שילם 14)ההפסד אפילו
היד  את לו שיורידו נותן אדם היה כמה מעריכים היד, בעד
הוא  זה הפרש היד. את לו שישברו במקום כאב, ללא בסם

הצער. מום 15)חשבון יתן כי "ואיש - והטעם פז. שם
בעמיתו, שור ולא בעמיתו איש יט), כד, (ויקרא בעמיתו"
דברים, בארבעה תורה שחייבה מומים נתינת דין כו. שם
בעליו. של בעמיתו בשור ולא שחבל באדם רק הוא

לד:16) שם משנה האדם, את לכלך בהלכות 17)כגון
א. פרק ומזיק, השור.18)חובל בעל מפני 19)של

על  ומשלם מת אדם ואין זה, מעשה על מיתה חייב שהוא
אחד. ד.20)מעשה פרק ומזיק, חובל הלכות

.„,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ B¯BL ÒÈÎn‰««¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
¯eËt - BaÏk BÎL B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e21. ¿»∆««««ƒ¿»«¿»

- Ìz ‰È‰ Ì‡ :˙Èa‰ ÏÚa ÏL ¯BL ‡e‰ Á‚ Ì‡Â¿ƒ»«∆««««ƒƒ»»»
˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ22˜Ê ÌlLÓ - „ÚeÓ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ»»»¿«≈∆∆

.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Á‚Bp‰ ÔÈ„k ,ÌÏL»≈¿ƒ«≈«ƒ¿»«ƒ

לך 21) הרשה מי השור: לבעל לומר יכול הבית בעל
מז: בבאֿקמא לחצרי, שורך החכמים 22)להכניס כדעת

כד: שם במשנה,

.‰ÂÈÓÈÓ ˙‡ LÈ‡·‰Â BÊ ¯ˆÁaL ¯B·Ï ÏÙ23Ì‡ : »«¿∆¿»≈¿ƒ¿ƒ∆≈»ƒ
„iÓ ÂÈÓÈÓ ˙‡ LÈ‡·‰24·iÁ - ‰ÏÈÙ ˙ÚLa25È˜Êa ƒ¿ƒ∆≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«»¿ƒ¿≈

¯BM‰ ‰OÚ È¯‰L ;¯eËt - ÔÓÊ ¯Á‡ Ì‡Â ,ÌÈn‰««ƒ¿ƒ««¿«»∆¬≈«¬»«
‰Ïwz26¯Ba eÈˆÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰ ÌÈn‰Â ,¯B·k «»»¿¿««ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿…»ƒ

ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ·iÁL27ÏÚa - ˙eL¯a ÒÈÎ‰ Ì‡Â . ∆ƒ≈∆«≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿««
¯eËt ¯BM‰28- ¯ÓLÏ ˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . «»¿ƒƒ≈»»««««ƒƒ¿…

‡e‰ È¯‰29¯BM‰ ˜Êa ·iÁ30.¯BaÏ ÏÙpL ¬≈«»¿∆∆«∆»««

מז:23) שם בו, מלוכלך 24)המכונסים שהיה כגון
ממש.25)בצואה. מזיק מח:26)כדין שם כבור, ודינו

חמור"27) או שור שמה "ונפל הפסוק מן לומדים זה דין
כח: שם כלים. ולא חמור אדם, ולא שור לג) כא, (שמות

החצר 28) בעל גם אבל בורו, על לשמור חייב החצר בעל כי
השור. שהוזק  הנזק על החצר.29)פטור דעת 30)בעל 

, מח: שם כמותו פסק ושמואל , מז: שם במשנה רבי
בדינים. כשמואל והלכה
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.ÂB¯BL ÒÈÎ‰31,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
˙Èa‰ ÏÚa Ba ˜f‰L B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ ˜Èf‰Â32B‡ , ¿ƒƒ∆««««ƒ∆À«««««ƒ

ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ¯ˆÁa ¯ÙÁL33¯BM‰ ÏÚa - ˙B¯ÚÓe ∆»«∆»≈ƒƒ¿»«««
¯Ba‰ È˜Êa ·iÁ ¯ˆÁ ÏÚ·e ,¯ˆÁ È˜Êa ·iÁ34, «»¿ƒ¿≈»≈««»≈«»¿ƒ¿≈«

BÓ˙ÒÏ ÂÈÏÚ È¯‰L35. ∆¬≈»»¿»¿

מח.31) שם, רבא בו.32)מימרת שנתקל כגון
ארוכות.33) אףֿעלֿפי 34)חפירות רשותו, הפקיר אם

ששור  הקודמת, בהלכה ונתבאר שור, עלֿידי שנעשה
בנזקיו. חייבים בעליו אין בור שהפקירו,35)שעשה לפני

ברשות  תקלה נותן הריהו מפקירו וכאשר הוא, בורו שהרי
בעצמו. עשאו כאילו הוא הרי כן ועל הרבים,

.Ê¯BM‰ ˙‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˜Èf‰36‡lL B˜Èf‰ Ì‡ : ƒƒ««««ƒ∆«ƒƒƒ∆…
BÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ,¯eËt - ˙Ú„Ï37‡lL zÒÎ ‰nÏ : ¿««»∆¬≈¿ƒ»»ƒ¿«¿»∆…

B˜Èf‰ Ì‡Â ;Ea Èz‚‚ML „Ú ÈzÚ„È ‡lL ,˙eL¯aƒ¿∆…»«¿ƒ«∆»«¿ƒ¿¿ƒƒƒ
·iÁ - ˙Ú„Ï38˙eL¯ BÏ LiL ÈtÓ ,ÌÏL ˜Ê ¿«««»∆∆»≈ƒ¿≈∆≈¿

.˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ B˜Èf‰Ï Ï·‡ ,B˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ≈¿¬»¿«ƒ≈¿

שם.36) רבא מדברי זה השור.37)גם לבעל החצר בעל
שם.38) פפא רב דעת

.ÁÔÈÓL39B¯·Á ÏL ÈÏk ¯aML È¯‰ ?„ˆÈk .ÔÈ˜ÊÏ »ƒƒ¿»ƒ≈«¬≈∆ƒ≈¿ƒ∆¬≈
Á˜ :˜ÈfnÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - BzÓ‰a ÔÈa ‡e‰ ÔÈa -≈≈¿∆¿≈¿ƒ««ƒ«
‡l‡ ,ÈÏk‰ ÈÓc ‰ÊÏ ÌlLÂ ¯e·M‰ ÈÏk‰ ‰z‡«»«¿ƒ«»¿«≈»∆¿≈«¿ƒ∆»
Ïk BÏ Ô˙BÂ ,ÂÈÓcÓ ÈÏk‰ ˙Át ‰nk ÔÈ„ÓB‡¿ƒ«»»««¿ƒƒ»»¿≈»

˙Át‰40-Ì‡ - ˙Át‰ ÈˆÁ B‡ ,„ÚeÓ ˜Èfn‰ Ì‡ «¿»ƒ««ƒ»¬ƒ«¿»ƒ
˙Át ,˜fpÏ - Bl ‰È‰È ˙n‰Â :¯Ó‡pL .Ìz ‰È‰»»»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆«ƒ»¿«

‰Ï·p‰41˜f ÏL42‰Ï·p‰ Á·LÂ .43B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -44 «¿≈»∆ƒ»¿∆««¿≈»¿ƒ
.˜Èfn‰Â ˜fp‰«ƒ»¿««ƒ

ולאחר 40)מעריכים.39) ש"ח, 10 שוה היה הכלי אם
השבור  והכלי ש"ח, 8 הפחת הרי ש"ח, 2 שווה שנשבר

לניזק. שעת 41)שייך עד המיתה משעת דמיה פחתו אם
לפי 42)המשפט. שלם, נזק או נזק חצי ישלם והמזיק

המיתה. בשעת הנבילה משעת 43)מחיר עלה מחירה אם
המשפט. שעת עד ולפי 44)המיתה יהודה, ר' כדעת

לד: שם יוחנן, ר' תשובת

.ËÈ¯‰Â ,˙ÓÂ e‰eÁ‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk≈«»∆»«ƒ∆¿»»≈«¬≈
‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,‰‡Ó ‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰ÂL ‰Ï·p‰«¿≈»»»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿««¬»»
ÌlLÓ ˜Èfn‰ ÔÈ‡ - ÌÈBÓL ‰ÂL È¯‰Â ‰˙Át ÔÈca«ƒ»¬»«¬≈»»¿ƒ≈««ƒ¿«≈
ÌlLÓ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰‡Ó ‡l‡∆»≈»ƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈

BÙebÓ ÌÈMÓÁ BÏ45. ¬ƒƒƒ

לניזק.45) והנבילה

.È‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ‰Ï·p‰ ‰ÁÈaL‰ƒ¿ƒ»«¿≈»«¬≈ƒ»»ƒ¿««¬»»
BÏ ÌlLÓ ˜Èfn‰ È¯‰ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ÔÈca«ƒ≈»¿∆¿ƒ¬≈««ƒ¿«≈

ÌÈÚLz46ÌlLÓ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ , ƒ¿ƒƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈

˙n‰ ˙‡ Ì‚Â :¯Ó‡pL e‰ÊÂ .BÙebÓ ‰MÓÁÂ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ¿∆∆∆¡«¿«∆«≈
.[ÔeˆÁÈ ˙n‰ Á·L] - ÔeˆÁÈ∆¡∆««≈∆¡

הנבילה 46) וכאילו והניזק, המזיק בין השבח את מחלקין
תשעים. הוא הנזק א"כ ועשר. מאה שוה

.‡ÈÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL47ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL Á‚pL »∆»«ƒ∆»«»∆»«ƒ
ÁÈaL‰ ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,ÌÈMÓÁ B˙ÈÁÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¬ƒƒƒ¿««¬»»«ƒƒ¿ƒ«
‡Ïel‡Â ,ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ‰ÂL ‡e‰ È¯‰Â ˜fp‰«ƒ»«¬≈»∆«¿«≈¿ƒ≈

˙B‡Ó ‰BÓL ‰ÂL ‰È‰ B˙ÈÁÙ‰L ‰ÁÈ‚p‰48ÔÈa - «¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»»»∆¿∆≈≈
˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó Á·ML ÔÈa BÓhtL∆ƒ¿≈∆»«≈≈»≈≈∆»ƒ¿«

˜Êp‰49‰kn‰ ˙ÓÁÓ LÁk .50,ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa «∆∆»«≈¬«««»ƒ¿««¬»»«ƒ
‰‡Ó ‰ÂL ˙Át‰ È¯‰Â51‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk BÏ Ô˙B - «¬≈«¿»»∆≈»≈ƒ¿««¬»»

.ÔÈca«ƒ

לד.47) שם זוז,48)ברייתא מאות ארבע הוא והנזק
במועד. מאות ארבע או בתם מאתים תובע והניזק

וחמש.49) עשרים ותם חמשים, הפחת 50)מועד אם אבל
אשם  המזיק אין כי הנזק, כבשעת נותן מלאכה, מחמת בא

זה 51)בזה. ואין שם. שם, הנזק, בשעת חמשים במקום
בדין, העמדה שעת עד מיתה משעת נבילה לפחת דומה
קלקול  בגלל מאליו בא הפחת שם כי ניזק, של שהפחת
שלנו  במקרה אבל מיד, למכרה לניזק לו והיה הנבילה,
ומכיון  נכחשת, והיא תתרפא שהבהמה לפעמים הניזק סבור

המזיק. חייב המכה, מחמת בא שזה

.·È˜Èfn‰ ÁÈaL‰52Ì‡ :ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿««¬»»«ƒƒ
BÓhtL ˙ÓÁÓ53‡l‡ epnÓ ÌlzLÓ BÈ‡ - Á·L ≈¬«∆ƒ¿»«≈ƒ¿«≈ƒ∆∆»

BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ;˜Èf‰L ‰ÚMa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó«∆»»»∆«»»∆ƒƒ¿ƒ≈¬««¿
ÁÈaL‰54˙ÚLk Blk epnÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlzLÓ - ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ∆Àƒ¿«

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰«¬»»«ƒ

בשיעור 52) הוא והנזק שור, נגח ש"ח 50 שוה תם שור כגון
מגופו, גובים בתם אולם ש"ח, 100 - נזק חצי ש"ח. 200
עלה  בדין, העמדה בשעת בלבד. ש"ח 50 שוה והריהו
חצי  כל את כעת תובע הניזק ש"ח. למאה המזיק של מחירו

המזיק. מן ש"ח מאה בסך לשורו.53)הנזק המזיק בעל
אני 54) לטעון: יכול המזיק בעל בלבד. ש"ח 50 כלומר

(שם). תקח?! ואתה שורי, את ופטמתי כסף הוצאתי

.‚ÈÁ¯ËÏ ˜Èfn‰ ÏÚ55d˙B‡ ‡ÈˆÓnL „Ú ‰Ï·pa «««ƒƒ¿…««¿≈»«∆«¿ƒ»
‰ÏÚÓ - ˙ÓÂ ¯B·Ï ¯BM‰ ÏÙpL ÔB‚k ?„ˆÈk .˜fpÏ«ƒ»≈«¿∆»««¿»≈«¬∆
BÏ ÔÈÓL Ck ¯Á‡Â ,˜fpÏ d˙BÂ ¯Ba‰ ÔÓ ‰Ï·p‰«¿≈»ƒ«¿¿»«ƒ»¿««»»ƒ
˙n‰Â ÂÈÏÚ·Ï ·ÈLÈ ÛÒk :¯Ó‡pL .‰Ï· ˙Át56 ¿«¿≈»∆∆¡«∆∆»ƒƒ¿»»¿«≈

˙‡Â ‰Ï·p‰ ˙‡ ·ÈL‰Ï ·iÁ ‡e‰L ,„nÏÓ - Bl ‰È‰Èƒ¿∆¿«≈∆«»¿»ƒ∆«¿≈»¿∆
˜fpÏ ÈÁ‰ ÔÓ ‰˙ÁtL ˙Át‰57ÈˆÁ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ; «¿»∆»¬»ƒ«««ƒ»¿ƒ»»»¬ƒ

.e¯‡aL BÓk ,˙Át‰«¿»¿∆≈«¿

כדעת 55) לניזק, שייך השור כי הנזק, חצי כל הניזק גובה
לניזק. השור" "הוחלט לג. שם עקיבא דעת 56)ר'

יא. שם ואחרים, המת 57)אבאֿשאול את שאף משמע,
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.ÂB¯BL ÒÈÎ‰31,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
˙Èa‰ ÏÚa Ba ˜f‰L B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ ˜Èf‰Â32B‡ , ¿ƒƒ∆««««ƒ∆À«««««ƒ

ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ¯ˆÁa ¯ÙÁL33¯BM‰ ÏÚa - ˙B¯ÚÓe ∆»«∆»≈ƒƒ¿»«««
¯Ba‰ È˜Êa ·iÁ ¯ˆÁ ÏÚ·e ,¯ˆÁ È˜Êa ·iÁ34, «»¿ƒ¿≈»≈««»≈«»¿ƒ¿≈«

BÓ˙ÒÏ ÂÈÏÚ È¯‰L35. ∆¬≈»»¿»¿

מח.31) שם, רבא בו.32)מימרת שנתקל כגון
ארוכות.33) אףֿעלֿפי 34)חפירות רשותו, הפקיר אם

ששור  הקודמת, בהלכה ונתבאר שור, עלֿידי שנעשה
בנזקיו. חייבים בעליו אין בור שהפקירו,35)שעשה לפני

ברשות  תקלה נותן הריהו מפקירו וכאשר הוא, בורו שהרי
בעצמו. עשאו כאילו הוא הרי כן ועל הרבים,

.Ê¯BM‰ ˙‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˜Èf‰36‡lL B˜Èf‰ Ì‡ : ƒƒ««««ƒ∆«ƒƒƒ∆…
BÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ,¯eËt - ˙Ú„Ï37‡lL zÒÎ ‰nÏ : ¿««»∆¬≈¿ƒ»»ƒ¿«¿»∆…

B˜Èf‰ Ì‡Â ;Ea Èz‚‚ML „Ú ÈzÚ„È ‡lL ,˙eL¯aƒ¿∆…»«¿ƒ«∆»«¿ƒ¿¿ƒƒƒ
·iÁ - ˙Ú„Ï38˙eL¯ BÏ LiL ÈtÓ ,ÌÏL ˜Ê ¿«««»∆∆»≈ƒ¿≈∆≈¿

.˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ B˜Èf‰Ï Ï·‡ ,B˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ≈¿¬»¿«ƒ≈¿

שם.36) רבא מדברי זה השור.37)גם לבעל החצר בעל
שם.38) פפא רב דעת

.ÁÔÈÓL39B¯·Á ÏL ÈÏk ¯aML È¯‰ ?„ˆÈk .ÔÈ˜ÊÏ »ƒƒ¿»ƒ≈«¬≈∆ƒ≈¿ƒ∆¬≈
Á˜ :˜ÈfnÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - BzÓ‰a ÔÈa ‡e‰ ÔÈa -≈≈¿∆¿≈¿ƒ««ƒ«
‡l‡ ,ÈÏk‰ ÈÓc ‰ÊÏ ÌlLÂ ¯e·M‰ ÈÏk‰ ‰z‡«»«¿ƒ«»¿«≈»∆¿≈«¿ƒ∆»
Ïk BÏ Ô˙BÂ ,ÂÈÓcÓ ÈÏk‰ ˙Át ‰nk ÔÈ„ÓB‡¿ƒ«»»««¿ƒƒ»»¿≈»

˙Át‰40-Ì‡ - ˙Át‰ ÈˆÁ B‡ ,„ÚeÓ ˜Èfn‰ Ì‡ «¿»ƒ««ƒ»¬ƒ«¿»ƒ
˙Át ,˜fpÏ - Bl ‰È‰È ˙n‰Â :¯Ó‡pL .Ìz ‰È‰»»»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆«ƒ»¿«

‰Ï·p‰41˜f ÏL42‰Ï·p‰ Á·LÂ .43B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -44 «¿≈»∆ƒ»¿∆««¿≈»¿ƒ
.˜Èfn‰Â ˜fp‰«ƒ»¿««ƒ

ולאחר 40)מעריכים.39) ש"ח, 10 שוה היה הכלי אם
השבור  והכלי ש"ח, 8 הפחת הרי ש"ח, 2 שווה שנשבר

לניזק. שעת 41)שייך עד המיתה משעת דמיה פחתו אם
לפי 42)המשפט. שלם, נזק או נזק חצי ישלם והמזיק

המיתה. בשעת הנבילה משעת 43)מחיר עלה מחירה אם
המשפט. שעת עד ולפי 44)המיתה יהודה, ר' כדעת

לד: שם יוחנן, ר' תשובת

.ËÈ¯‰Â ,˙ÓÂ e‰eÁ‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk≈«»∆»«ƒ∆¿»»≈«¬≈
‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,‰‡Ó ‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰ÂL ‰Ï·p‰«¿≈»»»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿««¬»»
ÌlLÓ ˜Èfn‰ ÔÈ‡ - ÌÈBÓL ‰ÂL È¯‰Â ‰˙Át ÔÈca«ƒ»¬»«¬≈»»¿ƒ≈««ƒ¿«≈
ÌlLÓ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰‡Ó ‡l‡∆»≈»ƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈

BÙebÓ ÌÈMÓÁ BÏ45. ¬ƒƒƒ

לניזק.45) והנבילה

.È‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ‰Ï·p‰ ‰ÁÈaL‰ƒ¿ƒ»«¿≈»«¬≈ƒ»»ƒ¿««¬»»
BÏ ÌlLÓ ˜Èfn‰ È¯‰ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ÔÈca«ƒ≈»¿∆¿ƒ¬≈««ƒ¿«≈

ÌÈÚLz46ÌlLÓ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ , ƒ¿ƒƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈

˙n‰ ˙‡ Ì‚Â :¯Ó‡pL e‰ÊÂ .BÙebÓ ‰MÓÁÂ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ¿∆∆∆¡«¿«∆«≈
.[ÔeˆÁÈ ˙n‰ Á·L] - ÔeˆÁÈ∆¡∆««≈∆¡

הנבילה 46) וכאילו והניזק, המזיק בין השבח את מחלקין
תשעים. הוא הנזק א"כ ועשר. מאה שוה

.‡ÈÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL47ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL Á‚pL »∆»«ƒ∆»«»∆»«ƒ
ÁÈaL‰ ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,ÌÈMÓÁ B˙ÈÁÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¬ƒƒƒ¿««¬»»«ƒƒ¿ƒ«
‡Ïel‡Â ,ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ‰ÂL ‡e‰ È¯‰Â ˜fp‰«ƒ»«¬≈»∆«¿«≈¿ƒ≈

˙B‡Ó ‰BÓL ‰ÂL ‰È‰ B˙ÈÁÙ‰L ‰ÁÈ‚p‰48ÔÈa - «¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»»»∆¿∆≈≈
˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó Á·ML ÔÈa BÓhtL∆ƒ¿≈∆»«≈≈»≈≈∆»ƒ¿«

˜Êp‰49‰kn‰ ˙ÓÁÓ LÁk .50,ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa «∆∆»«≈¬«««»ƒ¿««¬»»«ƒ
‰‡Ó ‰ÂL ˙Át‰ È¯‰Â51‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk BÏ Ô˙B - «¬≈«¿»»∆≈»≈ƒ¿««¬»»

.ÔÈca«ƒ

לד.47) שם זוז,48)ברייתא מאות ארבע הוא והנזק
במועד. מאות ארבע או בתם מאתים תובע והניזק

וחמש.49) עשרים ותם חמשים, הפחת 50)מועד אם אבל
אשם  המזיק אין כי הנזק, כבשעת נותן מלאכה, מחמת בא

זה 51)בזה. ואין שם. שם, הנזק, בשעת חמשים במקום
בדין, העמדה שעת עד מיתה משעת נבילה לפחת דומה
קלקול  בגלל מאליו בא הפחת שם כי ניזק, של שהפחת
שלנו  במקרה אבל מיד, למכרה לניזק לו והיה הנבילה,
ומכיון  נכחשת, והיא תתרפא שהבהמה לפעמים הניזק סבור

המזיק. חייב המכה, מחמת בא שזה

.·È˜Èfn‰ ÁÈaL‰52Ì‡ :ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿««¬»»«ƒƒ
BÓhtL ˙ÓÁÓ53‡l‡ epnÓ ÌlzLÓ BÈ‡ - Á·L ≈¬«∆ƒ¿»«≈ƒ¿«≈ƒ∆∆»

BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ;˜Èf‰L ‰ÚMa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó«∆»»»∆«»»∆ƒƒ¿ƒ≈¬««¿
ÁÈaL‰54˙ÚLk Blk epnÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlzLÓ - ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ∆Àƒ¿«

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰«¬»»«ƒ

בשיעור 52) הוא והנזק שור, נגח ש"ח 50 שוה תם שור כגון
מגופו, גובים בתם אולם ש"ח, 100 - נזק חצי ש"ח. 200
עלה  בדין, העמדה בשעת בלבד. ש"ח 50 שוה והריהו
חצי  כל את כעת תובע הניזק ש"ח. למאה המזיק של מחירו

המזיק. מן ש"ח מאה בסך לשורו.53)הנזק המזיק בעל
אני 54) לטעון: יכול המזיק בעל בלבד. ש"ח 50 כלומר

(שם). תקח?! ואתה שורי, את ופטמתי כסף הוצאתי

.‚ÈÁ¯ËÏ ˜Èfn‰ ÏÚ55d˙B‡ ‡ÈˆÓnL „Ú ‰Ï·pa «««ƒƒ¿…««¿≈»«∆«¿ƒ»
‰ÏÚÓ - ˙ÓÂ ¯B·Ï ¯BM‰ ÏÙpL ÔB‚k ?„ˆÈk .˜fpÏ«ƒ»≈«¿∆»««¿»≈«¬∆
BÏ ÔÈÓL Ck ¯Á‡Â ,˜fpÏ d˙BÂ ¯Ba‰ ÔÓ ‰Ï·p‰«¿≈»ƒ«¿¿»«ƒ»¿««»»ƒ
˙n‰Â ÂÈÏÚ·Ï ·ÈLÈ ÛÒk :¯Ó‡pL .‰Ï· ˙Át56 ¿«¿≈»∆∆¡«∆∆»ƒƒ¿»»¿«≈

˙‡Â ‰Ï·p‰ ˙‡ ·ÈL‰Ï ·iÁ ‡e‰L ,„nÏÓ - Bl ‰È‰Èƒ¿∆¿«≈∆«»¿»ƒ∆«¿≈»¿∆
˜fpÏ ÈÁ‰ ÔÓ ‰˙ÁtL ˙Át‰57ÈˆÁ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ; «¿»∆»¬»ƒ«««ƒ»¿ƒ»»»¬ƒ

.e¯‡aL BÓk ,˙Át‰«¿»¿∆≈«¿

כדעת 55) לניזק, שייך השור כי הנזק, חצי כל הניזק גובה
לניזק. השור" "הוחלט לג. שם עקיבא דעת 56)ר'

יא. שם ואחרים, המת 57)אבאֿשאול את שאף משמע,
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לבעליו. לבעליו".58)ישיב ישיב ל"כסף פירוש זהו
ח.59) הלכה למעלה

á"ôùú'ä æåîú á"é éðù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הם 1) המזיקים החיים שבעלי הבעלים מהות בו נתבארו

או  בעלים, להם היו לא הנזק ובשעת שהזיקו או שלהם,
בעלים  להם היו אם וכן הדיוט. של שאינו דבר שהזיקו
האיך  שם נתבאר וכן אחר, אדון לרשות יצאו הנזק ואחר
כדי  הניזק צריך ראיה זו ואי אלו, נזקין גובים דין בית

נזקו. לו שיגבו

.‡¯BL B‡ ,Lc˜‰ ÏL ¯BL Á‚pL Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL∆ƒ¿»≈∆»«∆∆¿≈
:¯Ó‡pL ;¯eËt - Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL Á‚pL Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈∆»«∆ƒ¿»≈»∆∆¡«

e‰Ú¯ ¯BL2ÌÈL„w‰ ÏÎÂ .3‰ÏÈÚÓ Ô‰a ÔÈ·iÁL4- ≈≈¿»«√»ƒ∆«»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈ˜Ê ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡5ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙe .6Ô‰a LÈ - ≈»∆ƒ¿»ƒ¿≈«À¿»ƒ≈»∆

ÔÈ˜Ê ÔÈc7e‡ˆÈ È¯‰L ,e˜f‰L ÔÈa e˜Èf‰L ÔÈa , ƒ¿»ƒ≈∆ƒƒ≈∆À¿∆¬≈»¿
.ÔÈlÁ Ì˙BÈ‰ÏÂ ÔBÈ„ÙÏ¿ƒ¿¿ƒ¿»Àƒ

הקדש,2) של שור ולא רעהו", שור את איש שור יגוף "וכי
לז: בבאֿקמא בהמת 3)משנה כגון מזבח, קדשי בין

הדם, זריקת אחר עד משהוקדשה חטאת בהמת או עולה
הבית. בדק קדשי משלם 4)ובין בשוגג, מהם נהנה אם

מעילות. אשם קרבן ומביא הקרן, על נוסף כי 5)חומש
ה'". "קדשי ונפדו.6)נקראים מום בהם שנפל כגון

קצת 7) בהם שיש ואףֿעלֿפי נג: שם נקרא, רעהו" "שור כי
ועבודה. בגיזה שאסורים קדושה,

.·ÌÈÓÏL8‰·Bb - e˜Èf‰L9Ì¯OaÓ10‰·B‚ BÈ‡Â , ¿»ƒ∆ƒƒ∆ƒ¿»»¿≈∆
Ô‰È¯eÓ‡ „‚k ¯Oa‰ ÔÓ11ÌÈL„˜ ÏL ÌÈ¯eÓ‡‰L ; ƒ«»»¿∆∆≈≈∆∆»≈ƒ∆»»ƒ

ÌÈl˜12‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ13. «ƒ¬ƒ»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»
‰˜Èf‰L ‰„Bz ÔÎÂ14ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â ,d¯OaÓ ‰·Bb - ¿≈»∆ƒƒ»∆ƒ¿»»¿≈∆ƒ

ÌÁl‰15¯Oa ÏÏkÓ ÌÁl‰ ÔÈ‡L ;dnÚ ‡a‰16. «∆∆«»ƒ»∆≈«∆∆ƒ¿«»»

יג.8) שם הם, בעלים וממון קלים, קדשים עם הנמנים
נזק.9) בעלים 10)חצי ממון והבשר מגופו, גובה תם כי

החלב 11)הוא. כגון המזבח, גבי על שמקריבים החלקים
ביאור  גֿד). ג, (ויקרא ועוד הכליות שתי הקרב, את המכסה

הבאה. בהלכה זה בכור,12)לדין תודה, שלמים, כגון
מקריבים  האימורים ואת נאכל שהבשר ועוד, בהמה מעשר

המזבח. ב.13)על יג:14)פרק יב.15)שם ז, ויקרא
בלבד.16) המזיק של מגופו גובה ותם

.‚¯Oa‰ ÔÓ B˙¯e·ÁÂ ˜fp‰ ÏÎ‡iL ?‰·Bb „ˆÈÎÂ¿≈«∆∆…««ƒ»«¬»ƒ«»»
‰M„˜a17„‚k ‰·B‚ BÈ‡ „ˆÈÎÂ .BlL ˜Ê ÈˆÁ „‚k ƒ¿À»¿∆∆¬ƒ∆∆∆¿≈«≈∆¿∆∆

Ì‡L ?ÔÈ¯eÓ‡‰,¯È„ ‰ÂL B˜Ê ÈˆÁa ˙Ba‚Ï BÏ ‰È‰ »≈ƒ∆ƒ»»ƒ¿«¬ƒƒ¿»∆ƒ»
,ÌÈ¯È„ ÈL ‰ÂL ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÚ ¯Oa‰ Ïk ‰È‰Â¿»»»«»»ƒ»≈ƒ»∆¿≈ƒ»ƒ
ÈL ‰·B‚ BÈ‡ - ÈˆÁÂ ¯È„ ‰ÂL ÔÈ¯eÓ‡ ‡Ïa ¯Oa‰Â¿«»»¿…≈ƒ»∆ƒ»»≈ƒ≈∆¿≈

¯Oa‰ ÈLÈÏL18„·Ïa ¯Oa‰ ÈˆÁ ‡l‡ ,19. ¿ƒ≈«»»∆»¬ƒ«»»ƒ¿«

קלים.17) קדשים מן 18)כדין כולו נזק חצי כלומר,
כנגד 19)הבשר. הדינר, ורבע דינר. רבעי שלושת כלומר,

יכול  המזיק הניזק. מפסיד האימורים, מן לו המגיע החלק

מן  משלם אני הקדש. של והאימורים שלי הבשר לטעון:
אחראי  אני ואין עלי, המוטל לחלקי בהתאם שלי הבשר

ה'. קדשי שהם האימורים, לחלק

.„¯˜Ù‰ ¯BL ÔÎÂ20f‰L¯BL :¯Ó‡pL ;¯eËt - ˜È ¿≈∆¿≈∆ƒƒ»∆∆¡«
ÌÈÏÚ·Ï ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈÒÎp‰ eÈ‰iL „Ú - e‰Ú¯21. ≈≈«∆ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒƒ¿»ƒ

˜fp‰ B˙B‡ Ot˙iL Ì„˜Â ,Á‚pL ¯˜Ù‰ ¯BL ?„ˆÈk≈«∆¿≈∆»«¿…∆∆ƒ¿…«ƒ»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ba ‰ÎÊÂ ¯Á‡ ‡a22‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . »«≈¿»»¬≈∆»¿…∆»

BLÈc˜‰ ˜Èf‰L ¯Á‡Â ,˜Èf‰L ÌÈÏÚ·Ï „ÁÈÓ‰ ¯BL«¿À»ƒ¿»ƒ∆ƒƒ¿««∆ƒƒƒ¿ƒ
ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰iL „Ú ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - B¯È˜Ù‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»«∆ƒ¿¿»ƒ

ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e B˜f‰ ˙ÚLa23. ƒ¿«∆≈ƒ¿««¬»»«ƒ

יג:20) שם בעלים, ט:21)בלי שם כי 22)משנה
בעלים. לו היו לא הנגיחה "והועד 23)בשעת שנאמר:

מיתה  שתהא עד כט) כא, (שמות איש" והמית בבעליו...
שם. אחד, בבעל כלומר כאחד, שווין בדין והעמדה

.‰Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL24,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ¯BL Á‚pL ∆ƒ¿»≈∆»«∆≈»ƒ
È„·BÚ‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;¯eËt - „ÚeÓ ÔÈa Ìz ÔÈa≈»≈»»¿ƒ∆≈»¿≈

ÔÈ·iÁÓ ÌÈ·ÎBk25,‰˜Èf‰L BzÓ‰a ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ »ƒ¿«¿ƒ∆»»»«¿∆¿∆ƒƒ»
Ì‰ÈÈ„k Ì‰Ï ÔÈ„ e‡ È¯‰Â26„·BÚ ÏL ¯BLÂ . «¬≈»»ƒ»∆¿ƒ≈∆¿∆≈

- „ÚeÓ ÔÈa Ìz ÔÈa ,Ï‡¯OÈ ÏL Á‚pL ÌÈ·ÎBk»ƒ∆»«∆ƒ¿»≈≈»≈»
ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ‡e‰ ‰Ê Ò˜ ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ¿«≈∆∆»≈¿»∆¿¿≈»ƒ¿ƒ

˜Êp‰ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡Â ˙Bˆna ÔÈ¯È‰Ê ÔÈ‡L27‡Ï Ì‡Â , ∆≈»¿ƒƒ«ƒ¿¿≈»¿«¿ƒ«∆∆¿ƒ…
,d˙B‡ ÔÈ¯nLÓ ÔÈ‡ - ÔzÓ‰a È˜Ê ÏÚ Ô˙B‡ ·iÁz¿«≈»«ƒ¿≈¿∆¿»≈¿«¿ƒ»

.˙Bi¯a‰ ÔBÓÓ ÔÈ„ÈÒÙÓe«¿ƒƒ»«¿ƒ

לז:24) שם על 25)משנה מטיל אינו שלהם ביתֿהדין
רואה  ואינו בהמתו, נזקי בעד תשלום חובת הבהמה בעל

המשפט. בית לטיפול נושא בבאֿקמא 26)בזה ירושלמי
כדיניהם". אמר: יוחנן ר' בשם אבהו "ר' ג, הלכה ד פרק

(שם 27) הגמרא לפי זולתם. ממון על חסים שאין מתוך
שבע  עליהם קיבלו שלא בעמים רק נאמר זה ודין לח.).

נח. בני מצוות

.Â˜Èf‰L Ìz ¯BL28„ÓÚ ‡lL „Ú ˜Èfn‰ B¯ÎÓ Ì‡ , »∆ƒƒƒ¿»««ƒ«∆…»«
ÔÈca29¯eÎÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,30‰·Bb ˜fp‰ È¯‰ - «ƒ««ƒ∆»¬≈«ƒ»∆

epÓÈ‰31;BÏ ¯ÎnL ˜Èfn‰ ÔÓ ‰·B‚Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ , ≈∆¿≈«≈«¿∆ƒ««ƒ∆»«
BÏ LÈ ÏB˜ Á‚pL ÔÂÈkL32ÁwÏ Á˜BlÏ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ , ∆≈»∆»«≈¿…»»«≈«ƒ«

.˜fp‰ ‰a‚iL „Ú«∆ƒ¿∆«ƒ»

לג:28) שם הניזק.29)ברייתא, רשאי 30)עם והקונה
בשור. עשו 31)לעבוד וכאילו מגופו, גובים תם שור כי

לניזק. אפותיקי של 32)אותו אפותיקי לשאר דומה ואינו
דעת  לפי זו, ברייתא הקונה. מן גובים שאין מטלטלין,
השור", "הוחלט שאמר עקיבא, ר' לדעת נאמרה רבינו,
בדין  שעמד לפני ולא בדין, שעמד לאחר דוקא זה אולם

מגידֿמשנה). ועי' ,102 עמוד לבבאֿקמא מאירי (עי'

.ÊLc˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˜Èfn‰ BLÈc˜‰33‡lL È„k , ƒ¿ƒ««ƒ¬≈∆À¿»¿≈∆…
e¯Ó‡È34‰·Bb - BËÁL .ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ : …¿∆¿≈≈¿…ƒ¿¿»∆

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰zÓa B˙ .B¯OaÓ35‰a‚ÈÂ , ƒ¿»¿»¿«»»«∆»»»¿ƒ¿∆
.epnÓ ˜fp‰«ƒ»ƒ∆
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עקיבא.33) רבי לדעת של 34)אפילו שורו שזה היודע
לחולין, ויצא שהקדישו וראה שנגח, יודע ואינו פלוני

שם. פדיון, בלא יוצא הקדש המקבל 35)יאמר: ורשאי
שמכר. מזיק בדין כמו בו, לעבוד

.ÁÔÈca „ÓÚÂ ˜Èf‰36¯eÎÓ BÈ‡ - B¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â37. ƒƒ¿»««ƒ¿««»¿»≈»
‡ÏÂ ‰OÚ ‡Ï - ‰zÓa B˙ .Lc˜Ó BÈ‡ - BLÈc˜‰ƒ¿ƒ≈À¿»¿»¿«»»…»»¿…

eÓ„˜ .ÌeÏk38˜ÈfÓ ÏL ˙B·BÁ ÈÏÚa39ÔÈa ,e‰eÒÙ˙e ¿»¿«¬≈∆«ƒ¿»≈
˜Èf‰ ‡lL „Ú ·ÁL40‡Ï - ·Á ‡lL „Ú ˜Èf‰ ÔÈa ∆»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«∆…»…

epnÓ ‰·Bb ˜fp‰ ‡l‡ ,eÎÊ41ÈÏÚa ÏL ‰È‰ elÙ‡L ; »∆»«ƒ»∆ƒ∆∆¬ƒ»»∆«¬≈
‰lÁzÓ ˙B·BÁ42.BÙebÓ ‰·Bb ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰Â ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¬≈∆∆ƒ

הקודמת.36) הברייתא וגופו 37)המשך הוחלט, השור כי
לניזק. כבר הניזק.38)שייך שבא חייב 39)לפני שלהם

כסף. והם 40)המזיק לנזק, קדם שלהם החוב אם אפילו
הניזק. לפני בתור המזיק.41)הראשונים משור

לד.42) שם שהזיק, לפני

.Ë„ÚeÓ43„ÓÚ ‡lL ÔÈa ÔÈca „ÓÚ ÔÈa ,˜Èf‰L »∆ƒƒ≈»««ƒ≈∆…»«
BËÁL B‡ ‰zÓa B˙ B‡ B¯ÎÓ B‡ BLÈc˜‰Â ,ÔÈca«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿«»»¿»

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó -44˙B·BÁ ÈÏÚa eÓ„˜ . «∆»»»»¿«¬≈
e‰e‚È‰‰Â45„Ú ˜Èf‰ ÔÈa ˜Èf‰ ‡lL „Ú ·Á ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«

˜fp‰ ÌlzLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ba eÎÊ - ·Á ‡lL46‡l‡ ∆…»»¿ƒ∆≈ƒ¿«≈«ƒ»∆»
˜Èfn‰ ÈÒÎaL ‰lÚn‰ ÔÓ47ÂÈÒÎ Ïk È¯‰Â , ƒ«¿À»∆¿ƒ¿≈««ƒ«¬≈»¿»»

ÔÈ„aÚLÓ48.‰Ê ˜ÊÏ ¿À¿»ƒ¿∆∆∆

הקודמת.43) הברייתא של 44)המשך קניינו כולו והשור
המתנה. מקבל של או הקונה, של לרשותם.45)ההקדש,

דין 47)מגופו.46) אין ובמטלטלין כבעלֿחוב, ודינו
זכה. מהם, וגבה שקדם מאוחר ובעלֿחוב קדימה,

בתם.48) כמו במיוחד, השור גוף על שעבודו ואין

.È- ˜Èfn‰ ÈÒÎpÓ ˜fpÏ ˙Ba‚Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙ÈaLk¿∆≈ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿≈««ƒ
‰lÁz ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈ·Bb49BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…»

Ïk „‚k ÔÈÏËÏhÓ BÏ eÈ‰ ‡lL B‡ ÏÏk ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿»∆…»ƒ«¿¿ƒ¿∆∆»
ÈÒÎaL ‰lÚÓ‰ Ú˜¯w‰ ÔÓ ¯‡M‰ ÔÈ·Bb - ˜Êp‰«∆∆ƒ«¿»ƒ««¿««¿À»∆¿ƒ¿≈

˜Èfn‰50ÔÈaÒ elÙ‡Â ,ÔÈÏËÏhÓ e‡ˆÓiL ÔÓÊ ÏÎÂ .51 ««ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿ƒ«¿¿ƒ«¬ƒÀƒ
.Ú˜¯wÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ -≈ƒ¿»ƒ««¿«

כסף,49) שוה לרבות לד) כא, (שמות לבעליו" ישיב "כסף
שכל  ב), עמוד (שם פפא רב וכדעת ז. שם סובין, ואפילו
למכור  איֿאפשר אם כי "מיטב", בחינת הם מטלטלין

אחר. במקום יימכרו זה, ומיטב 50)במקום שדהו "מיטב
שהכוונה  עקיבא, ר' וכדעת ד), כב, (שם ישלם" כרמו
כדי  "מיטב", דרוש בקרקע ז.). (שם מזיק של שדהו למיטב

קונה. בנקל הנשארות 51)שישיג התבואה גרגרי קליפות
הקמח. את שהוציאה אחרי בנפה

.‡ÈÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ÌlLiL Ì„˜ ˜Èfn‰ ˙Ó≈««ƒ…∆∆¿«≈≈≈ƒƒ¿»ƒ
ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhnÏ52˜fpÏ ÔÈ·B‚Â .Ú˜¯wÏ ‡l‡ , «ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ∆»««¿«¿ƒ«ƒ»

˙È¯eaf‰ ÔÓ53·BÁ ÏÚ·k ‰OÚ ˜fp‰L ÈtÓ .54, ƒ«ƒƒƒ¿≈∆«ƒ»«¬»¿««
ÒÙz Ì‡Â .·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ„aÚLÓ ÔÈ‡ ÔÈÏËÏhn‰Â¿«ƒ«¿¿ƒ≈»¿À¿»ƒ¿««¿ƒ»«

¯Á‡Ï Ì‰Ó BÏ ÔÈ·Bb - ˜Èfn‰ ÈiÁa ÔÈÏËÏhn‰ ˜fp‰«ƒ»«ƒ«¿¿ƒ¿«≈««ƒƒ≈∆¿««
B˙BÓ55.

לבעלֿחוב 52) לא משועבדים אינם יתומים של מטלטלין כי
יתומים  של מטלטלין שאפילו משמע, יד:). (שם לניזק ולא

גובים. אין משנה 53)גדולים ביותר, הגרועה הקרקע
מח: היתומים.54)גיטין מן חוב זכה 55)התובע כי

יד: בבאֿקמא רבא דברי בתפיסתו, בהם

.·ÈÌÈB‡b‰ ewz ¯·k56ÔÓ ·BÁ ÏÚa ˙Ba‚Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿««ƒ
ÔÈÏËÏhn‰57.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa BÊ ‰wz ‰ËLÙe , «ƒ«¿¿ƒ»¿»«»»¿»»≈ƒƒ

ÔÈ˜Êp‰ ÔÈa‚Ó CÎÈÙÏ58.ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ¿ƒ»«¿ƒ«¿»ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ
ÔÈÏËÏhÓ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â59˙È¯eaf‰ ÔÓ BÏ ÔÈ·Bb -60; ¿ƒ…ƒƒ«ƒ«¿¿ƒƒƒ«ƒƒ

kLÔÓ ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï ∆»«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒ
e¯‡aL BÓk ,˙È¯eaf‰61. «ƒƒ¿∆≈«¿

ו.)56) וילנא (הוצאת בבאֿקמא שהרבה 57)רי"ף מכיון
המטלטלין  על סומך והמלוה קרקע, להם אין אדם בני

שם.58)(מאירי). הרי"ף דעת כבעלֿחוב, ודינם
מטלטלין 59) אין ואם מטלטלין, קודם במזיק: כמו הסדר

קרקע. עצמו.60)גובה ממזיק כמו עידית ולא
יא.61) בהלכה

.‚ÈÔÈ˜Êp‰ ÔÈ‡62¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓlzLÓ63, ≈«¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»ƒ¿…∆
˙‚¯‰ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡Â64‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ,65 ¿≈«¿≈»∆¡∆∆∆»ƒ¿»»¿»

ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú·e66ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡z ‡lL .„ÈÚ‰Ï ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ∆……«ƒ
˙B¯„‚Â ¯˜a‰ ˙Ù¯·e ÌÈÒeq‰ ˙BÂ¯‡a ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿À¿«ƒ¿∆∆«»»¿ƒ¿

ÌÈÚB¯‰Â ÌÈ„·Ú‰ ‡l‡ Ô‡ˆ67Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ …∆»»¬»ƒ¿»ƒ¿«≈»∆ƒ
,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL - BÊ ˙‡ ‰˜Èf‰ BÊ ‰Ó‰aL e„ÈÚ‰≈ƒ∆¿≈»ƒƒ»∆¿ƒ»∆
‰Ê ˙‡ Ï·Á ‰Ê Ì„‡L ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ e„ÈÚ‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ∆»»∆»«∆∆

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈ˜Ê ¯‡La e„ÈÚ‰ B‡68ÔÈ‡ . ≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¬≈∆≈
Èt ÏÚ ÔBÓÓ ÌÏBÚÏ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰«»»≈∆»≈¿«¿ƒ¿»»«ƒ
¯‡L „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú eÈ‰iL „Ú ÌÈ„Ú≈ƒ«∆ƒ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

˙Bi„Ú69e„ÈÚÈÂ ,70.ÌlLÏ ˜Èfn‰ ÔÈc ˙Èa e·iÁÈÂ , ≈À¿»ƒƒ«¿≈ƒ««ƒ¿«≈

יד:62) בבאֿקמא האדם 63)משנה את שהמית מועד
ליורשים. כופר  אדם.64)משלם על 65)כשהמיתה ולא

אומדנא. ובגויים.66)יסוד בנשים בעבדים, ולא
שמרעים 67) מפני כגזלנים, דינם כי לעדות, פסולים הרועים

כה: סנהדרין אחרים, בשדות שאין 68)בהמתם מכיון
להזמין  שאפשר למקרים לדמות ואין שראו, אחרים עדים

ועוד. בהלואה כגון כשרים, עדים הלואה.69)מראש כגון
וכו'.70) הנזק על

.„È‰ÚB¯ ‰È‰L ¯BL71¯‰p‰ Èab ÏÚ72¯BL ‡ˆÓÂ ∆»»∆««≈«»»¿ƒ¿»
,ÁbÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ ÁbÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Bcˆa ‚e¯‰»¿ƒ««ƒ∆∆¿À»¿∆»ƒ«

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - CMÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ CMÓ ‰Ê73Úe„Èa : ∆¿À»¿∆»ƒ…≈¿ƒ¿»«
¯ÁB‡‰ ÏÓ‚ elÙ‡Â .BÁ‚ ‰ÊÂ BÎL ‰fL74ÔÈa ∆∆¿»¿∆¿»«¬ƒ»»»≈≈

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Bcˆa ‚e¯‰ [ÏÓ‚] ‡ˆÓÂ ÌÈlÓb‰75: «¿«ƒ¿ƒ¿»»»»¿ƒ≈¿ƒ
.ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú e‰e‡¯L „Ú ,B‚¯‰ ‰fL Úe„Èa¿»«∆∆¬»«∆»≈ƒ¿≈ƒ

צג.71) לא 72)בבאֿבתרא אומר: שם בגמרא רשב"ם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48



קפה oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - fenz a"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עקיבא.33) רבי לדעת של 34)אפילו שורו שזה היודע
לחולין, ויצא שהקדישו וראה שנגח, יודע ואינו פלוני

שם. פדיון, בלא יוצא הקדש המקבל 35)יאמר: ורשאי
שמכר. מזיק בדין כמו בו, לעבוד

.ÁÔÈca „ÓÚÂ ˜Èf‰36¯eÎÓ BÈ‡ - B¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â37. ƒƒ¿»««ƒ¿««»¿»≈»
‡ÏÂ ‰OÚ ‡Ï - ‰zÓa B˙ .Lc˜Ó BÈ‡ - BLÈc˜‰ƒ¿ƒ≈À¿»¿»¿«»»…»»¿…

eÓ„˜ .ÌeÏk38˜ÈfÓ ÏL ˙B·BÁ ÈÏÚa39ÔÈa ,e‰eÒÙ˙e ¿»¿«¬≈∆«ƒ¿»≈
˜Èf‰ ‡lL „Ú ·ÁL40‡Ï - ·Á ‡lL „Ú ˜Èf‰ ÔÈa ∆»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«∆…»…

epnÓ ‰·Bb ˜fp‰ ‡l‡ ,eÎÊ41ÈÏÚa ÏL ‰È‰ elÙ‡L ; »∆»«ƒ»∆ƒ∆∆¬ƒ»»∆«¬≈
‰lÁzÓ ˙B·BÁ42.BÙebÓ ‰·Bb ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰Â ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¬≈∆∆ƒ

הקודמת.36) הברייתא וגופו 37)המשך הוחלט, השור כי
לניזק. כבר הניזק.38)שייך שבא חייב 39)לפני שלהם

כסף. והם 40)המזיק לנזק, קדם שלהם החוב אם אפילו
הניזק. לפני בתור המזיק.41)הראשונים משור

לד.42) שם שהזיק, לפני

.Ë„ÚeÓ43„ÓÚ ‡lL ÔÈa ÔÈca „ÓÚ ÔÈa ,˜Èf‰L »∆ƒƒ≈»««ƒ≈∆…»«
BËÁL B‡ ‰zÓa B˙ B‡ B¯ÎÓ B‡ BLÈc˜‰Â ,ÔÈca«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿«»»¿»

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó -44˙B·BÁ ÈÏÚa eÓ„˜ . «∆»»»»¿«¬≈
e‰e‚È‰‰Â45„Ú ˜Èf‰ ÔÈa ˜Èf‰ ‡lL „Ú ·Á ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«

˜fp‰ ÌlzLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ba eÎÊ - ·Á ‡lL46‡l‡ ∆…»»¿ƒ∆≈ƒ¿«≈«ƒ»∆»
˜Èfn‰ ÈÒÎaL ‰lÚn‰ ÔÓ47ÂÈÒÎ Ïk È¯‰Â , ƒ«¿À»∆¿ƒ¿≈««ƒ«¬≈»¿»»

ÔÈ„aÚLÓ48.‰Ê ˜ÊÏ ¿À¿»ƒ¿∆∆∆

הקודמת.43) הברייתא של 44)המשך קניינו כולו והשור
המתנה. מקבל של או הקונה, של לרשותם.45)ההקדש,

דין 47)מגופו.46) אין ובמטלטלין כבעלֿחוב, ודינו
זכה. מהם, וגבה שקדם מאוחר ובעלֿחוב קדימה,

בתם.48) כמו במיוחד, השור גוף על שעבודו ואין

.È- ˜Èfn‰ ÈÒÎpÓ ˜fpÏ ˙Ba‚Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙ÈaLk¿∆≈ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿≈««ƒ
‰lÁz ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈ·Bb49BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…»

Ïk „‚k ÔÈÏËÏhÓ BÏ eÈ‰ ‡lL B‡ ÏÏk ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿»∆…»ƒ«¿¿ƒ¿∆∆»
ÈÒÎaL ‰lÚÓ‰ Ú˜¯w‰ ÔÓ ¯‡M‰ ÔÈ·Bb - ˜Êp‰«∆∆ƒ«¿»ƒ««¿««¿À»∆¿ƒ¿≈

˜Èfn‰50ÔÈaÒ elÙ‡Â ,ÔÈÏËÏhÓ e‡ˆÓiL ÔÓÊ ÏÎÂ .51 ««ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿ƒ«¿¿ƒ«¬ƒÀƒ
.Ú˜¯wÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ -≈ƒ¿»ƒ««¿«

כסף,49) שוה לרבות לד) כא, (שמות לבעליו" ישיב "כסף
שכל  ב), עמוד (שם פפא רב וכדעת ז. שם סובין, ואפילו
למכור  איֿאפשר אם כי "מיטב", בחינת הם מטלטלין

אחר. במקום יימכרו זה, ומיטב 50)במקום שדהו "מיטב
שהכוונה  עקיבא, ר' וכדעת ד), כב, (שם ישלם" כרמו
כדי  "מיטב", דרוש בקרקע ז.). (שם מזיק של שדהו למיטב

קונה. בנקל הנשארות 51)שישיג התבואה גרגרי קליפות
הקמח. את שהוציאה אחרי בנפה

.‡ÈÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ÌlLiL Ì„˜ ˜Èfn‰ ˙Ó≈««ƒ…∆∆¿«≈≈≈ƒƒ¿»ƒ
ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhnÏ52˜fpÏ ÔÈ·B‚Â .Ú˜¯wÏ ‡l‡ , «ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ∆»««¿«¿ƒ«ƒ»

˙È¯eaf‰ ÔÓ53·BÁ ÏÚ·k ‰OÚ ˜fp‰L ÈtÓ .54, ƒ«ƒƒƒ¿≈∆«ƒ»«¬»¿««
ÒÙz Ì‡Â .·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ„aÚLÓ ÔÈ‡ ÔÈÏËÏhn‰Â¿«ƒ«¿¿ƒ≈»¿À¿»ƒ¿««¿ƒ»«

¯Á‡Ï Ì‰Ó BÏ ÔÈ·Bb - ˜Èfn‰ ÈiÁa ÔÈÏËÏhn‰ ˜fp‰«ƒ»«ƒ«¿¿ƒ¿«≈««ƒƒ≈∆¿««
B˙BÓ55.

לבעלֿחוב 52) לא משועבדים אינם יתומים של מטלטלין כי
יתומים  של מטלטלין שאפילו משמע, יד:). (שם לניזק ולא

גובים. אין משנה 53)גדולים ביותר, הגרועה הקרקע
מח: היתומים.54)גיטין מן חוב זכה 55)התובע כי

יד: בבאֿקמא רבא דברי בתפיסתו, בהם

.·ÈÌÈB‡b‰ ewz ¯·k56ÔÓ ·BÁ ÏÚa ˙Ba‚Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿««ƒ
ÔÈÏËÏhn‰57.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa BÊ ‰wz ‰ËLÙe , «ƒ«¿¿ƒ»¿»«»»¿»»≈ƒƒ

ÔÈ˜Êp‰ ÔÈa‚Ó CÎÈÙÏ58.ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ¿ƒ»«¿ƒ«¿»ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ
ÔÈÏËÏhÓ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â59˙È¯eaf‰ ÔÓ BÏ ÔÈ·Bb -60; ¿ƒ…ƒƒ«ƒ«¿¿ƒƒƒ«ƒƒ

kLÔÓ ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï ∆»«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒ
e¯‡aL BÓk ,˙È¯eaf‰61. «ƒƒ¿∆≈«¿

ו.)56) וילנא (הוצאת בבאֿקמא שהרבה 57)רי"ף מכיון
המטלטלין  על סומך והמלוה קרקע, להם אין אדם בני

שם.58)(מאירי). הרי"ף דעת כבעלֿחוב, ודינם
מטלטלין 59) אין ואם מטלטלין, קודם במזיק: כמו הסדר

קרקע. עצמו.60)גובה ממזיק כמו עידית ולא
יא.61) בהלכה

.‚ÈÔÈ˜Êp‰ ÔÈ‡62¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓlzLÓ63, ≈«¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»ƒ¿…∆
˙‚¯‰ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡Â64‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ,65 ¿≈«¿≈»∆¡∆∆∆»ƒ¿»»¿»

ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú·e66ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡z ‡lL .„ÈÚ‰Ï ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ∆……«ƒ
˙B¯„‚Â ¯˜a‰ ˙Ù¯·e ÌÈÒeq‰ ˙BÂ¯‡a ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿À¿«ƒ¿∆∆«»»¿ƒ¿

ÌÈÚB¯‰Â ÌÈ„·Ú‰ ‡l‡ Ô‡ˆ67Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ …∆»»¬»ƒ¿»ƒ¿«≈»∆ƒ
,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL - BÊ ˙‡ ‰˜Èf‰ BÊ ‰Ó‰aL e„ÈÚ‰≈ƒ∆¿≈»ƒƒ»∆¿ƒ»∆
‰Ê ˙‡ Ï·Á ‰Ê Ì„‡L ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ e„ÈÚ‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ∆»»∆»«∆∆

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈ˜Ê ¯‡La e„ÈÚ‰ B‡68ÔÈ‡ . ≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¬≈∆≈
Èt ÏÚ ÔBÓÓ ÌÏBÚÏ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰«»»≈∆»≈¿«¿ƒ¿»»«ƒ
¯‡L „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú eÈ‰iL „Ú ÌÈ„Ú≈ƒ«∆ƒ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

˙Bi„Ú69e„ÈÚÈÂ ,70.ÌlLÏ ˜Èfn‰ ÔÈc ˙Èa e·iÁÈÂ , ≈À¿»ƒƒ«¿≈ƒ««ƒ¿«≈

יד:62) בבאֿקמא האדם 63)משנה את שהמית מועד
ליורשים. כופר  אדם.64)משלם על 65)כשהמיתה ולא

אומדנא. ובגויים.66)יסוד בנשים בעבדים, ולא
שמרעים 67) מפני כגזלנים, דינם כי לעדות, פסולים הרועים

כה: סנהדרין אחרים, בשדות שאין 68)בהמתם מכיון
להזמין  שאפשר למקרים לדמות ואין שראו, אחרים עדים

ועוד. בהלואה כגון כשרים, עדים הלואה.69)מראש כגון
וכו'.70) הנזק על

.„È‰ÚB¯ ‰È‰L ¯BL71¯‰p‰ Èab ÏÚ72¯BL ‡ˆÓÂ ∆»»∆««≈«»»¿ƒ¿»
,ÁbÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ ÁbÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Bcˆa ‚e¯‰»¿ƒ««ƒ∆∆¿À»¿∆»ƒ«

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - CMÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ CMÓ ‰Ê73Úe„Èa : ∆¿À»¿∆»ƒ…≈¿ƒ¿»«
¯ÁB‡‰ ÏÓ‚ elÙ‡Â .BÁ‚ ‰ÊÂ BÎL ‰fL74ÔÈa ∆∆¿»¿∆¿»«¬ƒ»»»≈≈

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Bcˆa ‚e¯‰ [ÏÓ‚] ‡ˆÓÂ ÌÈlÓb‰75: «¿«ƒ¿ƒ¿»»»»¿ƒ≈¿ƒ
.ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú e‰e‡¯L „Ú ,B‚¯‰ ‰fL Úe„Èa¿»«∆∆¬»«∆»≈ƒ¿≈ƒ

צג.71) לא 72)בבאֿבתרא אומר: שם בגמרא רשב"ם
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"ע"ג  הגירסא היתה כן רבינו לעיני הנהר". גב "על גרסינן
שם 73)נהר". שיש מכיון הוא, והטעם שם. הגמרא לשון

ברורה. ראיה בלי אומדנא לפי דנים אין שוורים, עוד
ובועט.74) ופסק 75)נושך שם, תנאים של פלוגתא

כתנאֿקמא.

á"ôùú'ä æåîú â"é éùéìù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התם 1) תשלומי שיהיו כדי הנזק" "גוף הנקרא מהו נתבאר

בין  מחלוקת או ספק אירע אם בו נתבאר וכן ממנו. נגבים
אחד  מזיק משפט וכן אלו דברים ופרטי דינם והניזק, המזיק

הדברים. באלו בזה וכיוצא לשנים שהזיק

.‡‰Ó‰a2‰pnÓ ˜Ê ÈˆÁ ‰·Bb - ‰˜Èf‰L ˙¯aÚÓ ¿≈»¿À∆∆∆ƒƒ»∆¬ƒ∆∆ƒ∆»
‰„ÏeÓe3dÙebÓ ‡e‰L ÈtÓ ;4˙Ï‚¯z Ï·‡ . ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ»¬»«¿¿…∆

‰·B‚ BÈ‡ - ‰˜Èf‰L5d˙ˆÈaÓ6‰ˆÈa‰L ÈtÓ ; ∆ƒƒ»≈∆ƒ≈»»ƒ¿≈∆«≈»
‰pnÓ ˙L¯ÙÓe ˙Ïc·Ó Ï·‡ ,dÙebÓ dÈ‡7. ≈»ƒ»¬»À¿∆∆À¿∆∆ƒ∆»

מו.2) קמא הנזק 3)בבא חצי כל גובה איננה, הפרה ואם
מז. שם, רבא דעת זוהי הוולד. עובר 4)מן בהיותו הוולד,

הנג  בתם בשעת גם כן על הפרה. עם הוא אחד גוף יחה,
הוולד. מן אף גובה מגופו, אלא גובה הנזק.5)שאינו חצי

שם.6) רבא, דברי המשך זהו שהזיקה. לאחר שהטילה
עוד 7) בהיותה אפילו התרנגולת לגוף מחוברת אינה

לפרה. שמחובר עובר בהיותו וולד כן שאין מה במעיה,
מקושרת  הייתה שהביצה ידוע שאם למד, אתה ומזה
מגיד  (לפי ממנה גובים שהזיקה, בשעה לאם או לאשכול

התוספות). וכדעת משנה

.·Úe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa d„ÏÂ ‡ˆÓÂ ‰Á‚pL ˙¯aÚÓ¿À∆∆∆»¿»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»¿≈»«
‰„ÏÈ ‰Á‚ ‡lL „Ú Ì‡8‰„ÏÈ ‰Á‚pL ¯Á‡ B‡9- ƒ«∆…»¿»»¿»««∆»¿»»¿»

‰¯t‰ ÔÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ10„Ïe‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â , ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«»»¿≈∆ƒ«»»
ÌeÏk11‡È·iL „Ú12‰˙È‰ ‰Á‚pL ‰ÚLaL ‰È‡¯ ¿«∆»ƒ¿»»∆¿»»∆»¿»»¿»

‡ÈˆBn‰L ;˙¯aÚÓ13‰È‡¯‰ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ14. ¿À∆∆∆«ƒ≈¬≈»»¿»ƒ»¿»»

אך 8) משתלם הנזק חצי וכל בנגיחה, חלק כל לוולד ואין
הפרה. מגוף הפרה 9)ורק מן הנזק חצי גובה ואז

הקודמת. בהלכה כמו מגוף 10)ומוולדה, לתשלום בנוגע
הוולד. נולד אימתי הבדל אין במקרה 11)הפרה אפילו

שממון  שם), (במשנה, סומכוס לדעת בניגוד איננה. שהפרה
חצי  היינו נזק, רבע הוולד מן וגובים חולקים, בספק המוטל

הנזק. דעת 14)ממון.13)הניזק.12)מחצי זוהי
מו: דם, החכמים,

.‚ÏÙB d¯aÚ ‡ˆÓÂ ˙¯aÚÓ ‰¯t Á‚pL ¯BL15 ∆»«»»¿À∆∆¿ƒ¿»À»»≈
‰ÏÈt‰ dÁ‚ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa16B‡ ¿ƒ»¿≈»«ƒ«∆…¿»»ƒƒ»

‰ÏÈt‰ ‰ÁÈ‚ ˙ÓÁÓ17‰¯t‰ ˜Ê ÌlLÓ -18BÈ‡Â , ≈¬«¿ƒ»ƒƒ»¿«≈≈∆«»»¿≈
„Ïe‰ ˜Ê ÌlLÓ19.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ; ¿«≈≈∆«»»∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

העובר.16)מת.15) בנזק אשם אינו השור ובעל
חצי 17) כלומר, העובר, של נזק בחצי אף חייב השור ובעל

מועד. היה אם שלם ונזק תם, היה השור אם העובר, דמי

כדינו.18) ומועד כדינו אינו 19)תם מועד היה אפילו
ומועד  רבע משלם שתם סומכוס, לדעת בניגוד כלום, משלם

העובר. דמי חצי

.„‰¯t ˙Át ÔÈÓL ÔÈ‡ - ‰ÏÈt‰Â ˙¯aÚÓ ‰¯t Á‚20 »«»»¿À∆∆¿ƒƒ»≈»ƒ¿«»»
BÓˆÚ ÈÙa „Ïe‰ ˙ÁÙe dÓˆÚ ÈÙa21ÔÈÓL ‡l‡ , ƒ¿≈«¿»¿««»»ƒ¿≈«¿∆»»ƒ

˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL ‰¯t‰ ‰˙È‰ ‰nk22‰‡È¯·e23 «»»¿»«»»»»¿∆»¿»¿À∆∆¿ƒ»
ÂLÎÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ24ÌlLÓe ,‰lL ÏÙp‰Â ‡È‰ , ¿«»ƒ»»«¿»ƒ¿«≈∆∆»¿«≈

˙Át‰25BÈˆÁ B‡ ,26.Ìz ‰È‰ Ì‡ - «¿»∆¿ƒ»»»

המתה.20) הפרה לדמי החיה הפרה דמי בין ההפרש
המת.21) הוולד לדמי החי הוולד דמי בין ההפרש
שדמיו 22) חי, וולד דמי ולא עובר דמי כולל זה מחיר

הטוען: המזיק לטובת הוא זה חישוב עובר. מדמי מרובים
להיות  צריך החישוב גם כן על מעוברת, פרה הזיק שורי

מעוברת. פרה דמי נראית 23)לפי היא מעוברת כשהיא
דמיה. את מעלה וזה ושמנה, בשר לאחר 24)בריאת

מועד.25)הנגיחה. הוא הפחת.26)אם חצי

.‰˙Át È¯‰ :¯Á‡Ï „Ïe‰Â ¯Á‡Ï ‰¯t‰ ‰˙È‰»¿»«»»¿«≈¿«»»¿«≈¬≈¿«
ÔÓM‰27‰¯t‰ Ûeb ˙ÁtL28˙ÁÙe ,‰¯t‰ ÏÚ·Ï - «…∆∆»««»»¿«««»»¿«
ÁÙp‰29„Ïe‰ ÏÚa ÌÚ ‰¯t‰ ÏÚa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -30, «∆«¿ƒ«««»»ƒ«««»»

.„Ïe‰ ÏÚa ÏL - ÏÙp‰Â¿«≈∆∆«««»»

בחישוב 27) בא וזה שומן, מוסיפה היא מעוברת כשהפרה
הנזק. לגוף 28)דמי ואין באיבריה, נבלע השומן שהרי

הפרה. לבעל שייך זה פחת כך משום בו. חלק העובר
בעלת 29) ונראית יותר גדול שלה הנפח מעוברת כשהפרה

דמי  בחישוב בא זה גם עולה. ומחירה גדולים, איברים
הוולד 30)הנזק. לגוף גם שהרי חצי, מקבל הוולד ובעל

הנפח. בגידול חלק

.Â˜f‰Â ¯Á‡ ¯BL ¯Á‡ Û„B¯ ‰È‰L ¯BL31˜fp‰ , ∆»»≈«««≈¿À««ƒ»
Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡32‡nL , ≈¿ƒƒ¿∆≈≈ƒ≈«∆»

ÏÚ Û‡Â .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ‰˜Ï ÚÏÒa¿∆«»»«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿««
ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯ÓB‡ ˜fp‰L Ètƒ∆«ƒ»≈¬ƒ≈«¿««¿∆≈≈ƒ

Ú„BÈ ‰z‡ È‡cÂ :¯Ó‡Â ˜fp‰ ÔÚË .Ú„BÈ33E¯BML ≈«»««ƒ»¿»««««»≈«∆¿
˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰34,Ú„BÈ BÈ‡L ƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿«∆≈∆≈≈«

Û‡ ¯eËt - Ìz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¬»ƒ»»»»«
BÓˆÚÓ ‰„B‰ elÙ‡L ;˙q‰ ˙Úe·MÓ35,¯eËt - ƒ¿«∆≈∆¬ƒ»≈«¿»

‡e‰ ¯eËt - Ò˜a ‰„BÓe ,‡e‰ Ò˜ ˜Ê ÈˆÁL36. ∆¬ƒ∆∆¿»∆ƒ¿»»

המשנה 32)הנרדף.31) את הגמרא שם מפרשת כך
אלא  כסף לשלם מחייבים אין שמא". ומזיק ברי ניזק "רישא
מספקת, הניזקֿהתובע טענת ואין ברורה, הוכחה פי על

המזיק. של הספק מטענת חזקה היא ואתה 33)אפילו
התשלום. מן להשתמט כדי יודע" "איני שבועה 34)טוען

עדים  לתובע ואין בכל, לכופר הגמרא חכמי שתיקנוה
הסיתוהו  החכמים הוא, "היסת" המלה ופירוש מ:) (שבועות
שונה  כזו שבועה התובע. דעת את להפיס כדי להישבע,
אין  כלומר, חפץ, נקיטת צריכה שאינה בזה, השבועות מיתר
שבועות  מהלכות יא בפרק (רבינו תורה ספר אוחז הנשבע

יג). נגח.35)הלכה זה 36)ששורו דין סד: קמא בבא
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ח), כב, (שמות אלוהים" ירשיעון "אשר הפסוק מן לומדים
עצמו. את המרשיע ולא

.Ê„Á‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â ,„Á‡ ¯Á‡ ÌÈÙ„B¯ ÌÈL eÈ‰»¿«ƒ¿ƒ««∆»«¬≈≈ƒ∆∆»
˜Èf‰ Ô‰Ó37,Ì‰ÈMÓ e‰Ê È‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ≈∆ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿≈∆

- ˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈¿ƒƒ¿∆≈¿ƒƒ
ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL38- „Á‡ LÈ‡ ÏL Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆ƒ∆»

ÌlLÏ ·iÁ39Ì‰ÈLaL ˙eÁt‰ ÛebÓ40eÈ‰ Ì‡Â . «»¿«≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆¿ƒ»
ÂÈÒÎpÓ ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÔÈ„ÚeÓ41. »ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈ƒ¿»»

הזיק.37) השור אם הוא, שספק הקודמת בהלכה כמו ולא
לפטור  ואין לשלם, חייב היה המזיק, הודה לו זה במקרה
שאינם  פי על ואף עדים ישנם כי בקנס, מודה כדין אותו
לדונו  שלא עדותם מועילה הזיק, מי של שורו יודעים

ט). הלכה משנה, (לחם בקנס הכלל 38)כמודה יסוד על
הראיה". עליו מחברו "המוציא הקודמת בהלכה הנזכר

הזיק.39) ששורו הוא וודאי כולו 40)כי ואם תם. כשהוא
כי  ההפרש, את הניזק מפסיד הנזק, חצי דמי שווה אינו

הזיק. הפחות שמא לטעון יוכל התשלום 41)המזיק כי
לשאלה: משקל כל אין ולכן נכסיו ועל השור בעל על מוטל

הזיק. מי

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na42ÌÈ¯ÂM‰ ÈMLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿≈«¿»ƒ
„Á‡ ‰È‰Â ,„·‡ B‡ Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¬»ƒ≈∆»≈∆»«¿»»∆»
,¯eËt - „Á‡ LÈ‡ ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìz Ô‰Ó≈∆»««ƒ∆≈∆ƒ∆»»

‰È‡¯ ‡·‰ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L43‡e‰ „ÓBÚ‰ ‰fL ∆¬≈≈»≈¿»»∆∆»≈
.EÏ ÌlL‡Â ˜Èf‰L∆ƒƒ«¬«≈¿

לשלם.42) חייב אחד איש של שניהם היו כי 43)שאם
או  שאבד זה המזיק שמא הראייה. עליו מחבירו המוציא
רק  נאמר זה [ודין מגופו. אלא משלם אינו ותם שמת,
השוורים  בעל חייב המועד כשנאבד אבל התם, כשנאבד
מנכסיו  לשלם חייב הזיק, המועד אם נפשך, ממה נזק בחצי
ואפשר  לפנינו עומד הוא הרי הזיק, התם ואם שלם, נזק
משפט  בחושן עיניים מאירת בעל פירש כך מגופו. לגבות
מתנגד  כאן זו הלכה של סגנונה אולם ה. קטן סעיף ת סימן
שאין  ומשמע מהם", "אחד מת אם כותב רבינו זה. לפירוש
פירושו  הדעת על איפוא מתקבל מת. מהם איזה הבדל כל
מועד]. ואיזהו תם מהם איזה ידוע כשלא שהמדובר השני,

.ËÌÈ¯ÂM‰ ÈL eÈ‰44ÏB„b „Á‡ ÔÈÙ„B¯‰45„Á‡Â »¿≈«¿»ƒ»¿ƒ∆»»¿∆»
ÔË˜46ÔË˜ :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ , »»«ƒ»≈»ƒƒ¿««ƒ≈»»

„ÚeÓ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰ ;˜Èf‰ƒƒ»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈»
˜Èf‰47˜Èf‰ Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,48B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ƒƒ¿««ƒ≈»ƒƒ«ƒ≈¬≈

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ49. »»»¿»»

כלל.44) עדים שאין במקרה עוסקת זו הלכה לה: שם
נזק.45) חצי לתשלום מספיק 46)המספיק שאינו

נזק. חצי שלם.47)לתשלום נזק לי חייב ואתה
הנוגח.48) של ומגופו נזק חצי רק לך ואם 49)ומגיע

בו  שהודה מה אפילו יקבל לא ראייה, יביא לא הניזק
בשעורים  לו והודה חיטים "טענו לכלל בהתאם המזיק,
המשנה  פירוש (ראה לה: שם השעורים", מדמי אף פטור

לדונו  אין ומועד שבתם האומרים לדעת ואפילו לרבינו).
בכלל  התם שגם מפני בשעורים, לו והודה חיטים כטענו
פטור  כן פי על אף הניזק, של בטענתו ונכלל המזיק נכסי
של  הטעם עדים. אין שהרי בקנס, מודה כדין מכלום, המזיק
לו  חייב אינו שהנתבע מודה עצמו התובע הוא: הכלל
משפט  חושן וראה עדים. כמאה הדין בעל והודאת שעורים,

טעמים. כמה עוד פח סימן

.ÈÌL ‰˙È‰ ‡Ï50‡l‡ ,˜Èf‰ ‰fL ‰¯e¯a ‰È‡¯ …»¿»»¿»»¿»∆∆ƒƒ∆»
MÓ „Á‡L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÌlLÓ - ˜Èf‰ el‡ È ≈ƒ¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈≈ƒƒ¿«≈

¯ÓB‡L BÓk ˜Èfn‰51Ú„BÈ ‰z‡L :˜fp‰ ÔÚË Ì‡Â . ««ƒ¿∆≈¿ƒ»««ƒ»∆«»≈«
EÈÙa ˜Èf‰ ‰fL ,È‡cÂ52˙Úe·L ÚaL ˜Èfn‰ È¯‰ - ««∆∆ƒƒ¿»∆¬≈««ƒƒ¿»¿«

‰¯Bz‰53.˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L ,‰„B‰L BÓk ÌlLÓe «»¿«≈¿∆»∆¬≈»¿ƒ¿»

הקודמת.50) בהלכה המתואר דומה 51)במקרה זה ואין
דנים  וכאן כלל עדים אין שם כי וכו', בחיטים לטענו
משפט  חושן ש"ך וראה משנה) (מגיד עדים שיש במקרה

טו. קטן סעיף פח ומועד 52)סימן תם של במקרה כגון
הזיק. שהמועד יודע אתה הניזק: מודה 53)טוען כל כדין

(ראה  היסת שבועת שנשבע הכל ככופר ולא במקצת,
טוען  אינו כשהניזק הוא: דבר של וטעמו ו). הלכה למעלה
שלא  המזיק טענת הדעת על מתקבלת יודע, עצמו שהמזיק
(ש"ך  משבועה פטור הוא ולכן הזיק שור איזה לו ידוע
כשהניזק  כן שאין מה ד), קטן סעיף ת סימן משפט חושן

הזיק. שהגדול יודע אתה טוען:

.‡ÈÔÈ˜Èfn‰Â ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈL ÔÈ˜fp‰ eÈ‰»«ƒ»ƒ¿«ƒ∆»»¿∆»»»¿««ƒƒ
˙‡ ˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡∆»»¿∆»»»«ƒ»≈»ƒƒ∆

ÏB„b‰54ÔËw‰ ˙‡ ÔËw‰Â55Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,56, «»¿«»»∆«»»¿««ƒ≈…ƒ
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰ ÔË˜ ‡l‡57ÔËw‰ ˙‡ ÏB„‚Â58B‡ ; ∆»»»ƒƒ∆«»¿»∆«»»
ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰L˜Èf‰ „Úen‰ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ ∆»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈«»ƒƒ

ÏB„b‰ ˙‡59ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ Ì˙Â60Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â , ∆«»¿»ƒƒ∆«»»¿««ƒ≈»
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰61ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ „Úen‰Â62‡ÈˆBn‰ - ƒƒ∆«»¿«»ƒƒ∆«»»«ƒ

‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ63- ≈¬≈»»»¿»»…»¿»»¿»»¿»
¯eËt ˜Èfn‰64B¯·Á ˙‡ ÔÚBË ‰ÊÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ««ƒ»¿»∆∆¿∆≈∆¬≈

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‡e‰L ,ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ65 ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿«∆≈
ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËÙe66˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , »«ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

ÌlLÓ È¯‰ - ˜fp‰ ÒÙz Ì‡Â .ÔÚBË67ÏB„b‰ ÔÓ ÔËwÏ ≈¿ƒ»««ƒ»¬≈¿«≈«»»ƒ«»
‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˜Èfn‰ ‰„B‰L BÓk ,ÔËw‰ ÔÓ ÏB„bÏÂ¿«»ƒ«»»¿∆»««ƒ¬»ƒ…

.ÌeÏk ˜Èfn‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÒÙz»«≈ƒƒƒ««ƒ¿

הגדול,54) הנזק חצי לתשלום מספיק הגדול המזיק וגוף
הקטן. גוף כן שאין הניזק 55)מה חצי אקבל ומגופו

הגדול. משורך אקח הגדול שורי נזק חצי ודמי הקטן,
כן.56) נזקו 57)לא חצי לתשלום הקטן את רק ותיקח

כל  על מרובה הגדול של נזק שחצי פי על אף הגדול, של
השאר. את ותפסיד מן 58)שוויו, הקטן נזק חצי ותיקח

גדול.59)הגדול. שור דמי מנכסיך לי לשלם חייב ואתה
הקטן.60) של הנזק חצי אקח אותו 61)ומגופו ותיקח

שניזק  הגדול דמי חצי שווה שאינו פי על ואף בלבד,
ההפרש. את בלבד.62)ותפסיד קטן דמי מנכסי לך ומגיע

על 63) עדים שיש במקרה כי כלל, עדים שם שאין הכוונה

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



קפז oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - fenz b"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ח), כב, (שמות אלוהים" ירשיעון "אשר הפסוק מן לומדים
עצמו. את המרשיע ולא

.Ê„Á‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â ,„Á‡ ¯Á‡ ÌÈÙ„B¯ ÌÈL eÈ‰»¿«ƒ¿ƒ««∆»«¬≈≈ƒ∆∆»
˜Èf‰ Ô‰Ó37,Ì‰ÈMÓ e‰Ê È‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ≈∆ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿≈∆

- ˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈¿ƒƒ¿∆≈¿ƒƒ
ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL38- „Á‡ LÈ‡ ÏL Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆ƒ∆»

ÌlLÏ ·iÁ39Ì‰ÈLaL ˙eÁt‰ ÛebÓ40eÈ‰ Ì‡Â . «»¿«≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆¿ƒ»
ÂÈÒÎpÓ ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÔÈ„ÚeÓ41. »ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈ƒ¿»»

הזיק.37) השור אם הוא, שספק הקודמת בהלכה כמו ולא
לפטור  ואין לשלם, חייב היה המזיק, הודה לו זה במקרה
שאינם  פי על ואף עדים ישנם כי בקנס, מודה כדין אותו
לדונו  שלא עדותם מועילה הזיק, מי של שורו יודעים

ט). הלכה משנה, (לחם בקנס הכלל 38)כמודה יסוד על
הראיה". עליו מחברו "המוציא הקודמת בהלכה הנזכר

הזיק.39) ששורו הוא וודאי כולו 40)כי ואם תם. כשהוא
כי  ההפרש, את הניזק מפסיד הנזק, חצי דמי שווה אינו

הזיק. הפחות שמא לטעון יוכל התשלום 41)המזיק כי
לשאלה: משקל כל אין ולכן נכסיו ועל השור בעל על מוטל

הזיק. מי

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na42ÌÈ¯ÂM‰ ÈMLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿≈«¿»ƒ
„Á‡ ‰È‰Â ,„·‡ B‡ Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¬»ƒ≈∆»≈∆»«¿»»∆»
,¯eËt - „Á‡ LÈ‡ ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìz Ô‰Ó≈∆»««ƒ∆≈∆ƒ∆»»

‰È‡¯ ‡·‰ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L43‡e‰ „ÓBÚ‰ ‰fL ∆¬≈≈»≈¿»»∆∆»≈
.EÏ ÌlL‡Â ˜Èf‰L∆ƒƒ«¬«≈¿

לשלם.42) חייב אחד איש של שניהם היו כי 43)שאם
או  שאבד זה המזיק שמא הראייה. עליו מחבירו המוציא
רק  נאמר זה [ודין מגופו. אלא משלם אינו ותם שמת,
השוורים  בעל חייב המועד כשנאבד אבל התם, כשנאבד
מנכסיו  לשלם חייב הזיק, המועד אם נפשך, ממה נזק בחצי
ואפשר  לפנינו עומד הוא הרי הזיק, התם ואם שלם, נזק
משפט  בחושן עיניים מאירת בעל פירש כך מגופו. לגבות
מתנגד  כאן זו הלכה של סגנונה אולם ה. קטן סעיף ת סימן
שאין  ומשמע מהם", "אחד מת אם כותב רבינו זה. לפירוש
פירושו  הדעת על איפוא מתקבל מת. מהם איזה הבדל כל
מועד]. ואיזהו תם מהם איזה ידוע כשלא שהמדובר השני,

.ËÌÈ¯ÂM‰ ÈL eÈ‰44ÏB„b „Á‡ ÔÈÙ„B¯‰45„Á‡Â »¿≈«¿»ƒ»¿ƒ∆»»¿∆»
ÔË˜46ÔË˜ :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ , »»«ƒ»≈»ƒƒ¿««ƒ≈»»

„ÚeÓ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰ ;˜Èf‰ƒƒ»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈»
˜Èf‰47˜Èf‰ Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,48B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ƒƒ¿««ƒ≈»ƒƒ«ƒ≈¬≈

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ49. »»»¿»»

כלל.44) עדים שאין במקרה עוסקת זו הלכה לה: שם
נזק.45) חצי לתשלום מספיק 46)המספיק שאינו

נזק. חצי שלם.47)לתשלום נזק לי חייב ואתה
הנוגח.48) של ומגופו נזק חצי רק לך ואם 49)ומגיע

בו  שהודה מה אפילו יקבל לא ראייה, יביא לא הניזק
בשעורים  לו והודה חיטים "טענו לכלל בהתאם המזיק,
המשנה  פירוש (ראה לה: שם השעורים", מדמי אף פטור

לדונו  אין ומועד שבתם האומרים לדעת ואפילו לרבינו).
בכלל  התם שגם מפני בשעורים, לו והודה חיטים כטענו
פטור  כן פי על אף הניזק, של בטענתו ונכלל המזיק נכסי
של  הטעם עדים. אין שהרי בקנס, מודה כדין מכלום, המזיק
לו  חייב אינו שהנתבע מודה עצמו התובע הוא: הכלל
משפט  חושן וראה עדים. כמאה הדין בעל והודאת שעורים,

טעמים. כמה עוד פח סימן

.ÈÌL ‰˙È‰ ‡Ï50‡l‡ ,˜Èf‰ ‰fL ‰¯e¯a ‰È‡¯ …»¿»»¿»»¿»∆∆ƒƒ∆»
MÓ „Á‡L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÌlLÓ - ˜Èf‰ el‡ È ≈ƒ¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈≈ƒƒ¿«≈

¯ÓB‡L BÓk ˜Èfn‰51Ú„BÈ ‰z‡L :˜fp‰ ÔÚË Ì‡Â . ««ƒ¿∆≈¿ƒ»««ƒ»∆«»≈«
EÈÙa ˜Èf‰ ‰fL ,È‡cÂ52˙Úe·L ÚaL ˜Èfn‰ È¯‰ - ««∆∆ƒƒ¿»∆¬≈««ƒƒ¿»¿«

‰¯Bz‰53.˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L ,‰„B‰L BÓk ÌlLÓe «»¿«≈¿∆»∆¬≈»¿ƒ¿»

הקודמת.50) בהלכה המתואר דומה 51)במקרה זה ואין
דנים  וכאן כלל עדים אין שם כי וכו', בחיטים לטענו
משפט  חושן ש"ך וראה משנה) (מגיד עדים שיש במקרה

טו. קטן סעיף פח ומועד 52)סימן תם של במקרה כגון
הזיק. שהמועד יודע אתה הניזק: מודה 53)טוען כל כדין

(ראה  היסת שבועת שנשבע הכל ככופר ולא במקצת,
טוען  אינו כשהניזק הוא: דבר של וטעמו ו). הלכה למעלה
שלא  המזיק טענת הדעת על מתקבלת יודע, עצמו שהמזיק
(ש"ך  משבועה פטור הוא ולכן הזיק שור איזה לו ידוע
כשהניזק  כן שאין מה ד), קטן סעיף ת סימן משפט חושן

הזיק. שהגדול יודע אתה טוען:

.‡ÈÔÈ˜Èfn‰Â ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈL ÔÈ˜fp‰ eÈ‰»«ƒ»ƒ¿«ƒ∆»»¿∆»»»¿««ƒƒ
˙‡ ˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡∆»»¿∆»»»«ƒ»≈»ƒƒ∆

ÏB„b‰54ÔËw‰ ˙‡ ÔËw‰Â55Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,56, «»¿«»»∆«»»¿««ƒ≈…ƒ
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰ ÔË˜ ‡l‡57ÔËw‰ ˙‡ ÏB„‚Â58B‡ ; ∆»»»ƒƒ∆«»¿»∆«»»
ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰L˜Èf‰ „Úen‰ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ ∆»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈«»ƒƒ

ÏB„b‰ ˙‡59ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ Ì˙Â60Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â , ∆«»¿»ƒƒ∆«»»¿««ƒ≈»
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰61ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ „Úen‰Â62‡ÈˆBn‰ - ƒƒ∆«»¿«»ƒƒ∆«»»«ƒ

‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ63- ≈¬≈»»»¿»»…»¿»»¿»»¿»
¯eËt ˜Èfn‰64B¯·Á ˙‡ ÔÚBË ‰ÊÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ««ƒ»¿»∆∆¿∆≈∆¬≈

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‡e‰L ,ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ65 ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿«∆≈
ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËÙe66˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , »«ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

ÌlLÓ È¯‰ - ˜fp‰ ÒÙz Ì‡Â .ÔÚBË67ÏB„b‰ ÔÓ ÔËwÏ ≈¿ƒ»««ƒ»¬≈¿«≈«»»ƒ«»
‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˜Èfn‰ ‰„B‰L BÓk ,ÔËw‰ ÔÓ ÏB„bÏÂ¿«»ƒ«»»¿∆»««ƒ¬»ƒ…

.ÌeÏk ˜Èfn‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÒÙz»«≈ƒƒƒ««ƒ¿

הגדול,54) הנזק חצי לתשלום מספיק הגדול המזיק וגוף
הקטן. גוף כן שאין הניזק 55)מה חצי אקבל ומגופו

הגדול. משורך אקח הגדול שורי נזק חצי ודמי הקטן,
כן.56) נזקו 57)לא חצי לתשלום הקטן את רק ותיקח

כל  על מרובה הגדול של נזק שחצי פי על אף הגדול, של
השאר. את ותפסיד מן 58)שוויו, הקטן נזק חצי ותיקח

גדול.59)הגדול. שור דמי מנכסיך לי לשלם חייב ואתה
הקטן.60) של הנזק חצי אקח אותו 61)ומגופו ותיקח

שניזק  הגדול דמי חצי שווה שאינו פי על ואף בלבד,
ההפרש. את בלבד.62)ותפסיד קטן דמי מנכסי לך ומגיע

על 63) עדים שיש במקרה כי כלל, עדים שם שאין הכוונה
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הגדול, את הזיק מהם איזה יודעים שאינם אלא הנגיחה,
וטעם  המזיק, שאומר כמו שמשלם י, בהלכה למעלה נאמר

משנה). (מגיד שם נתבאר שהודה.64)הדבר ממה אף
בחיטים.65) כופר הוא שהנתבע 66)כי מודה התובע כי

לו. חייב ובכל 67)אינו פטור בקנס שמודה פי על ואף
מידו, מוציאים תפס אם שאפילו הוא הדין בקנס מודה
מוציאים  ואין אחר, קנס על עדיף נזק שחצי  רבינו סובר
כאן  מובא הראב"ד, גם פירש וכן תפס. אם הניזק מיד

משנה. במגיד

.·È˜fp‰ È¯‰ - ¯Á‡ ¯BL Á‚Â ¯ÊÁÂ Á‚pL ¯BL∆»«¿»«¿»««≈¬≈«ƒ»
‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk .Ba ÔÈÙzL ÌÈÏÚa‰Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ≈«»∆
‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL Á‚pL ÌÈ˙‡Ó»«ƒ∆»«»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»
Á‚Â ¯ÊÁ .‰‡Ó ¯BM‰ ÏÚ·e ,‰‡Ó ÏËB ˜fp‰ - ÌeÏk¿«ƒ»≈≈»«««≈»»«¿»«

¯Á‡ ¯BL68- ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL «≈»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿
ÌÈÏÚa‰ ÌÚ ÂÈÙlL ˜fp‰Â ,‰‡Ó ÏËB ÔB¯Á‡‰»«¬≈≈»¿«ƒ»∆¿»»ƒ«¿»ƒ

ÊeÊ ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁ ÔÈÏËB69‰ÂL ¯BL Á‚Â ¯ÊÁ . ¿ƒ¬ƒƒ¬ƒƒ»«¿»«»∆
ÏËB ÔB¯Á‡‰ - ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿»«¬≈

‰‡Ó70ÌÈMÓÁ ÂÈÙlL ˜fÂ ,71ÌÚ ÔBL‡¯‰ ˜fp‰Â , ≈»¿ƒ»∆¿»»¬ƒƒ¿«ƒ»»ƒƒ
‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ÌÈÏÚa‰72ÏÚ ÔÎÂ . «¿»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»¿≈«

ÌÈÎÏB‰Â ÔÈ˜ÏBÁ ‰Ê C¯c73. ∆∆∆¿ƒ¿¿ƒ

בתשלום 68) והניזק, הבעלים היינו השותפים, שני חייבים
זוז. מאה בסך נזק הראשון 69)חצי והניזק הבעלים

הנותרים. הזוזים מאה את ביניהם כולם 70)מחלקים כי
לנזקו. חצי 71)אחראים כלומר מאה, היה בשור חלקו

ב50%ֿ, הנזק חצי בתשלום להשתתף עליו כן על השור,
בל  זוז חמישים לו ונשארים זוז, חמישים בד.היינו,

והניזק 72) הבעלים ביניהם מחלקים הנותרים זוז חמישים
היו. שווים בשור חלקיהם כי בשווה, שווה הראשון

או 73) ז), הלכה ו פרק (למעלה לתמותו שחזר במקרה
כל  אין כן לא שאם אחר, מין ונגח לשוורים מועד שהיה
מועד. נעשה נגיחות שלוש אחרי שהרי זה, לדין אפשרות

.‚ÈB˜Ê ÈˆÁ ˙Ba‚Ï ,‰˜Èf‰L ‰Ó‰a ÒÙzL ˜fƒ»∆»«¿≈»∆ƒƒ»ƒ¿¬ƒƒ¿
¯ÎO ¯ÓBL ‰ÈÏÚ ‰OÚ - dÙebÓ74Ì‡Â ;ÔÈ˜ÊÏ ƒ»«¬»»∆»≈»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

·iÁ ÔBL‡¯‰ ˜fp‰ - ‰˜Èf‰Â ‰˙ˆÈ75,‰È˜Êa »¿»¿ƒƒ»«ƒ»»ƒ«»ƒ¿»∆»
Á‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ≈«»∆»«ƒ∆»«
,‰‡Ó epnÓ ˙Ba‚Ï ˜fp‰ BÒÙ˙e ,ÌÈ˙‡Ó „ÈÒÙ‰Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ»ƒ¿ƒ∆≈»
˜fp‰ È¯‰ - ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Óa „ÈÒÙ‰Â Á‚Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈«ƒ»
BÒÙzL ÔBL‡¯‰ ˜fp‰Â ,ÌÈÚ·L ÌlzLÓ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»»ƒ∆¿»

ÌÈLÏL ‡e‰Â ,B˜Ê ¯˙BÓ ÌlzLÓ76ÌÈÏÚa‰Â , ƒ¿«≈«ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»ƒ
‰‡Ó77‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .78. ≈»¿≈…«≈»∆

פ:).74) מציעא (בבא המשכון על המלווה כי 75)כדין
השור. לשמירת אחראי חצי 76)הוא לכל אחראי הוא כי

זוז. שבעים בסך בעינו 77)הנזק בשור הקודם חלקו
לו: וגמרא לו. שם משנה הניזקים 78)עומד, מספר אם

שמור  הבעלים וחלק נשכר, אחרון אחרון תמיד יותר, גדול
ועומד.

.„ÈÔÈÓlLÓ - ‰Êa ‰Ê eÏ·ÁL ÌÈnz ÌÈ¯ÂL ÈL¿≈¿»ƒ«ƒ∆»¿∆»∆¿«¿ƒ

¯˙Bna79Ì„‡Â „ÚeÓ B‡ ,ÔÈ„ÚeÓ Ì‰ÈL .˜Ê ÈˆÁ «»¬ƒ∆∆¿≈∆»ƒ»¿»»
Ìz „Á‡ .ÌÏL ˜Ê ¯˙Bna ÔÈÓlLÓ - ‰Êa ‰Ê eÏ·ÁL∆»¿∆»∆¿«¿ƒ«»∆∆»≈∆»»

Ì˙a „ÚeÓ :„ÚeÓ „Á‡Â80,ÌÏL ˜Ê ¯˙Bna ÌlLÓ - ¿∆»»»¿»¿«≈«»∆∆»≈
Ìz ¯BL ?„ˆÈk .˜Ê ÈˆÁ ¯˙Bna ÌlLÓ - „ÚeÓa Ìz»¿»¿«≈«»¬ƒ∆∆≈«»

„ÈÒÙ‰L81‰Ê ¯ÊÁÂ ,‰Ó ‰ÂL ¯Á‡ Ìz ¯BLa ∆ƒ¿ƒ¿»«≈»∆»∆¿»«∆
ÏÚa È¯‰ - ÌÈÚa¯‡ ‰ÂL ÔBL‡¯a „ÈÒÙ‰Â ÔB¯Á‡‰»«¬¿ƒ¿ƒ»ƒ»∆«¿»ƒ¬≈««

ÌÈLÏL ÔB¯Á‡‰ ÏÚ·Ï ÌlLÓ ÔBL‡¯‰82Ì‰ÈL eÈ‰ . »ƒ¿«≈¿««»«¬¿ƒ»¿≈∆
ÔBL‡¯‰ .ÌÈML ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ÏÚa - ÔÈ„ÚeÓ»ƒ««»ƒ¿«≈ƒƒ»ƒ

„ÚeÓ83Ìz ÔB¯Á‡Â84.ÌÈBÓL ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ÏÚa - »¿«¬»««»ƒ¿«≈¿ƒ
Ìz ÔBL‡¯‰85„ÚeÓ ÔB¯Á‡‰Â86ÔBL‡¯‰ ÏÚa - »ƒ»¿»«¬»««»ƒ

.‰¯OÚ ÌlLÓ¿«≈¬»»

חיי 79) אחד שכל החבלות שתי דמי של ב.בהפרש
שהזיק 80) הנזק חצי דמי על עלה הזיק שהמועד הנזק אם

הפסד.81)התם. ההפרש.82)שעשה וחייב 83)חצי
זוז. זוז.84)מאה עשרים זוז.85)וחייב חמישים וחייב

תחשוב 86) שלא רבינו משמיענו זוז. ארבעים וחייב
משלם  והמועד ותם, במועד אפילו נזק, תחת נזק שמעמידים
משלם  תם ואחרון מועד ראשון ובדין העודף, הנזק את רק
היינו  שמונים, משלם אלא כן, הדין אין שישים, רק המועד

התם. שהזיק הנזק חצי פחות שלם נזק מאה

á"ôùú'ä æåîú ã"é éòéáø íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
היא 1) אם האדם את שהמיתה בהמה  משפט בו נתבאר

הכופר, את משלמים שהבעלים מועדת, היא ואם תמה
הבעלים  ומהות זה, לדבר מועדת נעשית היא וכיצד
רשות  זה ובאי תמית וכיצד שלהם, היא הממיתה שהבהמה

חייבת. ותהיה תמית נפש זה ואי

.‡ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰L ¯BL2ÏB„b ÔÈa -3 ∆≈ƒ∆»»»¿»»≈»
ÔË˜ ÔÈa4„·Ú ÔÈa ,5„Á‡Â Ìz „Á‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa ÔÈa ≈»»≈∆∆≈∆ƒ∆»»¿∆»

„ÚeÓ6„·BÚ‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰ Ì‡Â .Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - »¬≈∆ƒ¿»¿ƒ≈ƒ∆»≈
ÌÈ·ÎBk7Ì‰ÈÈ„k ,¯eËt -8. »ƒ»¿ƒ≈∆

הרבים.2) ברשות ובין היחיד ברשות שלש 3)בין בן
שערות. שתי שהביא אחד ויום שנה כתוב 4)עשרה שהרי

לו" יעשה הזה כמשפט יגח, בת או יגח בן "או בפירוש
לא). כא, והשור 5)(שמות השור... יגח עבד "אם שכתוב
לב). (שם -6)יסקל" בתם סקילה. עונש כתוב שבשניהם

כט). כח, (שם יסקל" "השור - ובמועד השור", יסקל "סקול

מא. בבאֿקמא המשנה מביאה הנ"ל הדינים כל את
ה.7) הלכה ח פרק למעלה להם 8)השוה דנין אנו והרי

למעלה. כנאמר כדיניהם,

.·ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ¯‡L „Á‡Â ¯BL „Á‡9e˙ÈÓ‰L ∆»¿∆»¿»¿≈»«»»∆≈ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰L Ìz ÔÈa ‰Ó .ÔÈÏ˜Ò el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿»ƒ«≈»∆»«∆»»»

„ÚeÓÏ10ÔÓ ¯eËt Ìz‰L ?Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰L ¿»∆»«∆»»»∆«»»ƒ
¯Ùk‰11¯ÙÎa ·iÁ „Úen‰Â ,12„ÚeÓ ‰È‰iL „·Ï·e ; «…∆¿«»«»¿…∆ƒ¿«∆ƒ¿∆»

‚¯‰Ï13. «¬…

הוא 9) "שור" אולם שור", יגח "וכי כתוב בתורה אמנם
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וראה  היוםֿיומית. המציאות מן ולקוחה בלבד, דוגמה
מי"ב). פ"א עדויות (וראה ה"א פ"א, הלא 10)למעלה

נסקלים. ההרוג 11)שניהם האדם דמי מלשלם פטור
כא, (שמות נקי" השור "ובעל מפורש כתוב כי ליורשיו,

ומא: מא, שם ל.12)כח). כא, או 13)שמות אדם
שם. כופר, חייב אינו - אדם לחבל מועד אבל בהמה,

.‚Ì„‡‰ ˙‡ e‚¯‰L ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÎÂ ÏÈ‡B‰Â14 ¿ƒ¿»¿≈»«»»∆»¿∆»»»
‚¯‰Ï „ÚeÓ ‡ˆnÈ C‡È‰ ,ÔÈÏ˜Ò15eÓlLiL „Ú ƒ¿»ƒ≈«ƒ»≈»«¬…«∆¿«¿

È„·BÚ ‰LÏL ‚¯‰L ÔB‚k ?¯Ùk‰ ˙‡ ÂÈÏÚa¿»»∆«…∆¿∆»«¿»¿≈
ÌÈ·ÎBk16„·BÚÏ „Úen‰L ;Ï‡¯OÈ ‚¯‰ Ck ¯Á‡Â »ƒ¿««»»«ƒ¿»≈∆«»¿≈

Ï‡¯OÈÏ „ÚeÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ·ÎBk17‰LÏL ‚¯‰L B‡ . »ƒ¬≈∆»¿ƒ¿»≈∆»«¿»
‰Ù¯Ë Ï‡¯OÈ18ÌÏL ‚¯‰ Ck ¯Á‡Â19‚¯‰L B‡ . ƒ¿»≈¿≈»¿««»»«»≈∆»«

Á¯·e20¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L ;Òt˙ ÈÚÈ·¯·e , »«»¿ƒƒƒ¿»∆≈«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
¯BM‰ Ï˜qiL „Ú21Ì„‡ Èa ‰LÏL ÔkÒ Ì‡ ÔÎÂ .22 «∆ƒ»≈«¿≈ƒƒ≈¿»¿≈»»

˙BÓ‰a LÏL ‚¯‰L B‡ ,„Á‡k23„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - ¿∆»∆»«»¿≈¬≈∆»
‰‚È¯‰Ï24¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚ·e ,25Ì‡ ÔÎÂ . «¬ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆¿≈ƒ

¯BM‰ ˙‡ e¯Èk‰ ‡ÏÂ ¯BM‰ ÏÚa ˙‡ ÌÈ„Ú e¯Èk‰26 ƒƒ≈ƒ∆«««¿…ƒƒ∆«
e‡¯ ˙ÈÚÈ·¯·e ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚÙa¿««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»¿ƒƒ»

‚¯‰L B¯BL27¯BM‰ ‡e‰ ‰Ê Ì‡ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ ∆»«¿…»¿ƒƒ∆«
‰È‰ ¯Á‡ B‡ ˙BBL‡¯‰ ÌÈÓÚt LÏLa ‚¯‰L28- ∆»«¿»¿»ƒ»ƒ«≈»»

¯BL Ì¯˜·a Ì‰Ï LiL ÌÈÏÚa‰ e„Úe‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿¬«¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿»»
ÌzÓ‰a Ïk ¯ÓLÏ Ì‰Ï ‰È‰ ,ÌÈÓÚt LÏL ‚¯‰L29, ∆»«»¿»ƒ»»»∆ƒ¿…»¿∆¿»

.¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ - e¯ÓL ‡lL ¯Á‡Óe≈««∆…»¿¿«¿ƒ∆«…∆

הראשונה.14) שם.15)בפעם הגמרא, קושיית זוהי
למעלה 16) פטור, גוי שהמית שור שם. שימי, ר' תשובת

א. כדעת 17)הלכה שפסק רבינו על תמה המגידֿמשנה
ומקשה: שימי, רב על מתפלאה הגמרא שהרי שימי, רב
ואומרת, ומסיימת לישראל?!" מועד הוי לגויים "ומועד
רב  שתשובת זאתֿאומרת לקיש...", בן שמעון ר' אמר "אלא

ואומר  מתרץ והוא נדחתה. "אלא",שימי גורס אינו שרבינו :
לישראל", מועד הוי לגויים ש"מועד בניחותא, מפרש והוא

שני. טעם אומר לקיש בן שמעון בו 18)ור' שיש אדם
מוחו, קרום שניקב כגון בבהמה, שמטריפים הדברים אחד
הרג". הרוג ש"אדם מכיון טריפה, על שור סוקלים ואין

שם.19) לשלם, מועד  זה הרי לטריפה שלוש 20)ומועד
שם. כופר 21)פעמים, אם . . . יסקל "השור שכתוב: כמו

אין  נתפס, לא אם כן על כטֿל). כא, (שמות עליו" יושת
כופר. משלמים אדם 22)הבעלים וכשהרג מתו, ולא

מא. בבאֿקמא כולם, מתו ומה 24)שם.23)רביעי
אינו  לאדם שמועד ח, הלכה ו פרק למעלה רבינו שפסק
לאדם, מועד אינו לבהמה שמועד וכלֿשכן לבהמה, מועד
בהמה  להריגת במועד אבל להזיק, במועד אלא נאמר לא
לבבאֿקמא  מאירי ראה להיפך. ומכלֿשכן לאדם, גם מועד

כאן. וכסףֿמשנה ,127 ג'25)עמוד אחרי אדם כשהרג
אבל 26)הבהמות. שהמית, השור בעל הוא מי יודעים הם

לאיש  לו יש כי הוא, שור איזה בדיוק לציין יודעים אינם
שוורים. כמה הרג 27)זה שור איזה בדיוק ויודעים

יודעים 28)ברביעית. אבל הבעלים, לאותם שייך כן שגם
הראשונות. הנגיחות שלש כל נגח אחד ששור הם

רבינא 29) תשובת זוהי הרג. איזהו יודעים שאינם מכיון
שם. בגמרא,

.„‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê30ÈtÓ - '˙ÓeÈ ÂÈÏÚa Ì‚Â' ∆∆»«»¿«¿»»»ƒƒ
‰ÚeÓM‰31ÌÈÓL È„Èa BÊ ‰˙ÈÓ ·eiÁL ,e„ÓÏ32; «¿»»¿∆ƒƒ»ƒ≈»«ƒ

‚¯‰p‰ ¯Ùk Ô˙ Ì‡Â33Èt ÏÚ Û‡Â .BÏ ¯tk˙Ó - ¿ƒ»«…∆«∆¡»ƒ¿«≈¿««ƒ
‰¯tk ¯Ùk‰L34¯ÙÎa ·iÁ˙pL ÈÓ ÔÈkLÓÓ ,35ÏÚa ∆«…∆«»»¿«¿¿ƒƒ∆ƒ¿«≈¿…∆¿«

.BÁ¯k»¿

אדם.30) שהרג מועד ז"ל.31)בשור חכמינו קבלת מפי
קרא 32) "אמר דרשו: טו: סנהדרין במסכת אדם. בידי ולא

רציחתו  על כא), לה, (במדבר הוא" רוצח המכה יומת "מות
שורו". רציחת על הורגו אתה ואי הורגו, תשלום 33)אתה

(שמות  נפשו" פדיון "ונתן החכמים: דעת זוהי הנהרג. דמי
מ. שם ניזק, דמי ל) חייבי 34)כא, כגון כפרה, וחייבי

אותם. ממשכנים אין - ואשמות דומה 35)חטאות ואינו
יתרשל, שלא בעינינו שמוחזק אשם, או חטאת קרבן לחייב
אבל  אותו. למשכן צורך אין כן ועל לה', הקרבן את ויביא
ויראה  לחבירו, אותו משלם הוא כי להקל, אדם עלול בכופר
אינו  אם אותו, למשכן צורך יש ולפיכך רגיל. חוב בזה
פוסק  ורבינו שם, בגמרא נפתרה שלא בעיא זוהי משלם.
ממון  מוציאים שאין לפסוק שדרכו ואףֿעלֿפי לחומרא.
וכן  לחומרא, דן כפרה בתשלומי נפשטה, שלא בבעיא
שביתֿ אומר שרבינו תירץ, הרשב"א ובחידושי ה; בהלכה
בגמרא  והאיבעיא בכופר, שנתחייב זה את ממשכן דין

(מגידֿמשנה). הנהרג ליורשי מתכוונת

.‰¯BL36Ì‰Ó „Á‡ Ïk - ‚¯‰L ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ∆»«»∆»≈∆
ÌÏL ¯Ùk ÌlLÓ37‰¯tk CÈ¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰L ; ¿«≈…∆»≈∆¬≈»∆»≈∆»ƒ«»»

‰¯eÓ‚38. ¿»

מן 37)מועד.36) אחד שכל רגיל, לנזק דומה ואינו
חצי. משלם רגיל,38)השותפים בנזק מהֿשאיןֿכן

בעיא  זו גם בשלמותם. נזקו דמי להניזק להשלים רק שצריך
שאין  משום רבינו, מחמיר כאן גם שם. בגמרא, נפתרה שלא
ענין  זה אלא לנתבע, לקולא שפוסקים סתם ממון ספק זה

כפרה. של

.ÂÂÈÏÚa ÈÙa ‡l‡ ¯BL ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡39Ì‡ , ≈¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈¿»»ƒ
‰ÔB‚k ,ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÏÚa BÏ eÈ»¿»ƒ¬»ƒ…»¿»ƒ¿

¯a„n‰ ¯BL40˙nL ¯b ÏL ¯BLÂ Lc˜‰ ÏL ¯BLÂ «ƒ¿»¿∆∆¿≈¿∆≈∆≈
Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÓ‰ Ì‡ ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â41ÔÈ¯ÓB‚Â , ¿≈¿ƒƒ≈ƒ¬≈∆ƒ¿»¿¿ƒ

ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ BÈc42‰M‡‰ ¯BL ÔÎÂ .43 ƒ««ƒ∆≈¿»ƒ¿≈»ƒ»
ÌÈÓB˙È‰ ¯BLÂ44ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ¯BLÂ45- e˙ÈÓ‰L ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈ƒ

¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡Â .ÔÈÏ˜Ò46; ƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒ¿«¿ƒ∆«…∆
‡e‰ ‰¯tk ¯Ùk‰L47ÌÈL¯Á‰Â ÌÈpËw‰ ÔÈ‡Â , ∆«…∆«»»¿≈«¿«ƒ¿«≈¿ƒ

.‰¯tk ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰iL È„k ·eiÁ Èa ÌÈËBM‰Â¿«ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒƒ«»»

מד:39) בעלים.40)שם לו ואין הפקר שהוא
החכמים.41) וכדעת שם, בבעלים 42)משנה ההעדה כי

בעלים. לו בשיש רק נאמרה אףֿעלֿפי 43)בתורה
(רש"י). זכר לשון השור", "בעל כתוב שאין 44)שבתורה

אפוטרופוס. ושוטה.45)להם לחרש או ליתומים השייך
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וראה  היוםֿיומית. המציאות מן ולקוחה בלבד, דוגמה
מי"ב). פ"א עדויות (וראה ה"א פ"א, הלא 10)למעלה

נסקלים. ההרוג 11)שניהם האדם דמי מלשלם פטור
כא, (שמות נקי" השור "ובעל מפורש כתוב כי ליורשיו,

ומא: מא, שם ל.12)כח). כא, או 13)שמות אדם
שם. כופר, חייב אינו - אדם לחבל מועד אבל בהמה,

.‚Ì„‡‰ ˙‡ e‚¯‰L ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÎÂ ÏÈ‡B‰Â14 ¿ƒ¿»¿≈»«»»∆»¿∆»»»
‚¯‰Ï „ÚeÓ ‡ˆnÈ C‡È‰ ,ÔÈÏ˜Ò15eÓlLiL „Ú ƒ¿»ƒ≈«ƒ»≈»«¬…«∆¿«¿

È„·BÚ ‰LÏL ‚¯‰L ÔB‚k ?¯Ùk‰ ˙‡ ÂÈÏÚa¿»»∆«…∆¿∆»«¿»¿≈
ÌÈ·ÎBk16„·BÚÏ „Úen‰L ;Ï‡¯OÈ ‚¯‰ Ck ¯Á‡Â »ƒ¿««»»«ƒ¿»≈∆«»¿≈

Ï‡¯OÈÏ „ÚeÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ·ÎBk17‰LÏL ‚¯‰L B‡ . »ƒ¬≈∆»¿ƒ¿»≈∆»«¿»
‰Ù¯Ë Ï‡¯OÈ18ÌÏL ‚¯‰ Ck ¯Á‡Â19‚¯‰L B‡ . ƒ¿»≈¿≈»¿««»»«»≈∆»«

Á¯·e20¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L ;Òt˙ ÈÚÈ·¯·e , »«»¿ƒƒƒ¿»∆≈«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
¯BM‰ Ï˜qiL „Ú21Ì„‡ Èa ‰LÏL ÔkÒ Ì‡ ÔÎÂ .22 «∆ƒ»≈«¿≈ƒƒ≈¿»¿≈»»

˙BÓ‰a LÏL ‚¯‰L B‡ ,„Á‡k23„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - ¿∆»∆»«»¿≈¬≈∆»
‰‚È¯‰Ï24¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚ·e ,25Ì‡ ÔÎÂ . «¬ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆¿≈ƒ

¯BM‰ ˙‡ e¯Èk‰ ‡ÏÂ ¯BM‰ ÏÚa ˙‡ ÌÈ„Ú e¯Èk‰26 ƒƒ≈ƒ∆«««¿…ƒƒ∆«
e‡¯ ˙ÈÚÈ·¯·e ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚÙa¿««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»¿ƒƒ»

‚¯‰L B¯BL27¯BM‰ ‡e‰ ‰Ê Ì‡ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ ∆»«¿…»¿ƒƒ∆«
‰È‰ ¯Á‡ B‡ ˙BBL‡¯‰ ÌÈÓÚt LÏLa ‚¯‰L28- ∆»«¿»¿»ƒ»ƒ«≈»»

¯BL Ì¯˜·a Ì‰Ï LiL ÌÈÏÚa‰ e„Úe‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿¬«¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿»»
ÌzÓ‰a Ïk ¯ÓLÏ Ì‰Ï ‰È‰ ,ÌÈÓÚt LÏL ‚¯‰L29, ∆»«»¿»ƒ»»»∆ƒ¿…»¿∆¿»
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הראשונה.14) שם.15)בפעם הגמרא, קושיית זוהי
למעלה 16) פטור, גוי שהמית שור שם. שימי, ר' תשובת

א. כדעת 17)הלכה שפסק רבינו על תמה המגידֿמשנה
ומקשה: שימי, רב על מתפלאה הגמרא שהרי שימי, רב
ואומרת, ומסיימת לישראל?!" מועד הוי לגויים "ומועד
רב  שתשובת זאתֿאומרת לקיש...", בן שמעון ר' אמר "אלא

ואומר  מתרץ והוא נדחתה. "אלא",שימי גורס אינו שרבינו :
לישראל", מועד הוי לגויים ש"מועד בניחותא, מפרש והוא

שני. טעם אומר לקיש בן שמעון בו 18)ור' שיש אדם
מוחו, קרום שניקב כגון בבהמה, שמטריפים הדברים אחד
הרג". הרוג ש"אדם מכיון טריפה, על שור סוקלים ואין

שם.19) לשלם, מועד  זה הרי לטריפה שלוש 20)ומועד
שם. כופר 21)פעמים, אם . . . יסקל "השור שכתוב: כמו

אין  נתפס, לא אם כן על כטֿל). כא, (שמות עליו" יושת
כופר. משלמים אדם 22)הבעלים וכשהרג מתו, ולא

מא. בבאֿקמא כולם, מתו ומה 24)שם.23)רביעי
אינו  לאדם שמועד ח, הלכה ו פרק למעלה רבינו שפסק
לאדם, מועד אינו לבהמה שמועד וכלֿשכן לבהמה, מועד
בהמה  להריגת במועד אבל להזיק, במועד אלא נאמר לא
לבבאֿקמא  מאירי ראה להיפך. ומכלֿשכן לאדם, גם מועד

כאן. וכסףֿמשנה ,127 ג'25)עמוד אחרי אדם כשהרג
אבל 26)הבהמות. שהמית, השור בעל הוא מי יודעים הם

לאיש  לו יש כי הוא, שור איזה בדיוק לציין יודעים אינם
שוורים. כמה הרג 27)זה שור איזה בדיוק ויודעים

יודעים 28)ברביעית. אבל הבעלים, לאותם שייך כן שגם
הראשונות. הנגיחות שלש כל נגח אחד ששור הם

רבינא 29) תשובת זוהי הרג. איזהו יודעים שאינם מכיון
שם. בגמרא,

.„‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê30ÈtÓ - '˙ÓeÈ ÂÈÏÚa Ì‚Â' ∆∆»«»¿«¿»»»ƒƒ
‰ÚeÓM‰31ÌÈÓL È„Èa BÊ ‰˙ÈÓ ·eiÁL ,e„ÓÏ32; «¿»»¿∆ƒƒ»ƒ≈»«ƒ

‚¯‰p‰ ¯Ùk Ô˙ Ì‡Â33Èt ÏÚ Û‡Â .BÏ ¯tk˙Ó - ¿ƒ»«…∆«∆¡»ƒ¿«≈¿««ƒ
‰¯tk ¯Ùk‰L34¯ÙÎa ·iÁ˙pL ÈÓ ÔÈkLÓÓ ,35ÏÚa ∆«…∆«»»¿«¿¿ƒƒ∆ƒ¿«≈¿…∆¿«
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אדם.30) שהרג מועד ז"ל.31)בשור חכמינו קבלת מפי
קרא 32) "אמר דרשו: טו: סנהדרין במסכת אדם. בידי ולא

רציחתו  על כא), לה, (במדבר הוא" רוצח המכה יומת "מות
שורו". רציחת על הורגו אתה ואי הורגו, תשלום 33)אתה

(שמות  נפשו" פדיון "ונתן החכמים: דעת זוהי הנהרג. דמי
מ. שם ניזק, דמי ל) חייבי 34)כא, כגון כפרה, וחייבי

אותם. ממשכנים אין - ואשמות דומה 35)חטאות ואינו
יתרשל, שלא בעינינו שמוחזק אשם, או חטאת קרבן לחייב
אבל  אותו. למשכן צורך אין כן ועל לה', הקרבן את ויביא
ויראה  לחבירו, אותו משלם הוא כי להקל, אדם עלול בכופר
אינו  אם אותו, למשכן צורך יש ולפיכך רגיל. חוב בזה
פוסק  ורבינו שם, בגמרא נפתרה שלא בעיא זוהי משלם.
ממון  מוציאים שאין לפסוק שדרכו ואףֿעלֿפי לחומרא.
וכן  לחומרא, דן כפרה בתשלומי נפשטה, שלא בבעיא
שביתֿ אומר שרבינו תירץ, הרשב"א ובחידושי ה; בהלכה
בגמרא  והאיבעיא בכופר, שנתחייב זה את ממשכן דין

(מגידֿמשנה). הנהרג ליורשי מתכוונת

.‰¯BL36Ì‰Ó „Á‡ Ïk - ‚¯‰L ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ∆»«»∆»≈∆
ÌÏL ¯Ùk ÌlLÓ37‰¯tk CÈ¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰L ; ¿«≈…∆»≈∆¬≈»∆»≈∆»ƒ«»»

‰¯eÓ‚38. ¿»

מן 37)מועד.36) אחד שכל רגיל, לנזק דומה ואינו
חצי. משלם רגיל,38)השותפים בנזק מהֿשאיןֿכן

בעיא  זו גם בשלמותם. נזקו דמי להניזק להשלים רק שצריך
שאין  משום רבינו, מחמיר כאן גם שם. בגמרא, נפתרה שלא
ענין  זה אלא לנתבע, לקולא שפוסקים סתם ממון ספק זה

כפרה. של

.ÂÂÈÏÚa ÈÙa ‡l‡ ¯BL ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡39Ì‡ , ≈¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈¿»»ƒ
‰ÔB‚k ,ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÏÚa BÏ eÈ»¿»ƒ¬»ƒ…»¿»ƒ¿

¯a„n‰ ¯BL40˙nL ¯b ÏL ¯BLÂ Lc˜‰ ÏL ¯BLÂ «ƒ¿»¿∆∆¿≈¿∆≈∆≈
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ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ BÈc42‰M‡‰ ¯BL ÔÎÂ .43 ƒ««ƒ∆≈¿»ƒ¿≈»ƒ»
ÌÈÓB˙È‰ ¯BLÂ44ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ¯BLÂ45- e˙ÈÓ‰L ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈ƒ

¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡Â .ÔÈÏ˜Ò46; ƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒ¿«¿ƒ∆«…∆
‡e‰ ‰¯tk ¯Ùk‰L47ÌÈL¯Á‰Â ÌÈpËw‰ ÔÈ‡Â , ∆«…∆«»»¿≈«¿«ƒ¿«≈¿ƒ

.‰¯tk ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰iL È„k ·eiÁ Èa ÌÈËBM‰Â¿«ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒƒ«»»

מד:39) בעלים.40)שם לו ואין הפקר שהוא
החכמים.41) וכדעת שם, בבעלים 42)משנה ההעדה כי

בעלים. לו בשיש רק נאמרה אףֿעלֿפי 43)בתורה
(רש"י). זכר לשון השור", "בעל כתוב שאין 44)שבתורה

אפוטרופוס. ושוטה.45)להם לחרש או ליתומים השייך
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מ.46) שם, שלם,47)ברייתא ונזק נזק לחצי בניגוד
היתומים  מן וגובה וחוזר לשלם, האפוטרופוס שחייב

ד. הלכה ו פרק למעלה השוה כשיגדלו.

.Ê‰Ù¯Ë ‡e‰L ¯BL48LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L49‰È‰L B‡ , ∆¿≈»∆»«∆«∆∆∆»»
Ï˜Ò BÈ‡ - ‰Ù¯Ë Ì„‡ ÏL ¯BM‰50Ì‚Â :¯Ó‡pL ; «∆»»¿≈»≈ƒ¿»∆∆¡«¿«

¯BM‰ ˙˙ÈÓ Ck ÌÈÏÚa‰ ˙˙ÈÓk - ˙ÓeÈ ÂÈÏÚa51, ¿»»»¿ƒ««¿»ƒ»ƒ««
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ÌÈ·eLÁ Ì‰ ˙Ók ÂÈÏÚaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿»»¿≈≈¬ƒ¿≈»¿ƒƒ

‰˙ÈÓ52¯eËt ‰Ê È¯‰ -53. ƒ»¬≈∆»

סוגי 48) י"ז משאר אחד בו יש או מוחו, קרום ניקב כגון
ביתֿדין 49)טרפות. בפני הרג אם אבל עדים, בפני

- ו יג, (דברים מקרבך" הרע "ובערת משום אותו הורגים
עח.50)ראב"ד). בסנהדרין אשי רב דעת זוהי

אחד,51) בפסוק כתבתם שהתורה מכיון לזה, זה מקישים
שם 52)שם. [בגמרא יומת". בעליו "וגם בו לקיים ואין

שני  ואולי להזימה, יכול אתה אי זו שעדות אחר, נימוק
אחד]. בקנה עולים פטור,53)הנימוקים שורו גם לפיכך

בשור  גם הנימוק אותו יסקל". "השור בו מקיימים ואין
טריפה, היו בעליו אילו הנפש. את והרג טריפה עצמו שהוא
פטור  טריפה שהוא שורו גם כך ממיתה, פטורים היו

ממיתה.

.Á‰qLÓ‰54·Ïk‰ ÔÈ‡ - B‚¯‰Â B¯·Áa ·Ïk «¿«∆∆∆«¬≈«¬»≈«∆∆
Ï˜Ò55.e‰e‚¯‰Â ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Ba ‰¯È‚ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈ƒƒ»¿≈»«»«¬»

Ba BÎÈM‰ elÙ‡Â ,LÁ Ba ‰qL Ì‡ Ï·‡56B‚¯‰Â , ¬»ƒƒ»»»«¬ƒƒƒ«¬»
Ï˜Ò LÁp‰ -57BÓˆÚÓ ˙ÈÓnL LÁp‰ Ò¯‡L ; «»»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ≈«¿

B‡È˜Ó58¯eËt LÁ Ba CÈM‰L Ì„‡‰ ‰Ê ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»∆»»»∆ƒƒ»»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ59. ƒƒ«≈ƒ

יד.54) בתנועת או אותו,55)בקול שהגיחו שור כדין
ה. הלכה ו פרק למעלה ראה מיתה, חייב שם 56)שאינו

האדם. בגוף הנחש שיני במשנה 57)את החכמים כדעת
עח. עו: וחייב,58)סנהדרין מעצמו כהורג דינו ולפיכך

עח. האדם.59)שם למות גרם כי שמים, בדיני חייב אבל

.Ë‰ek˙pL „Ú ‰˙ÈÓ‰ Ì‡ ˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡≈«¿≈»ƒ¿∆∆ƒ≈ƒ»«∆ƒ¿«¿»
‰ÏÈ˜Ò ÂÈÏÚ ˙·iÁ ‡È‰L ÈÓÏ ˜Èf‰Ï60¯BL Ï·‡ . ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ«∆∆»»¿ƒ»¬»

Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‚¯‰Ï Ôek˙Ó ‰È‰L61, ∆»»ƒ¿«≈«¬…∆«¿≈»¿»«∆»»»
Ôek˙ ,Ï‡¯OÈÏ ‚¯‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»«¿ƒ¿»≈ƒ¿«≈

ÌÈÏÙÏ62‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ‡ÓÈ˜ Ôa ‚¯‰Â63Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿»«∆¿»»»ƒ«ƒ»¿ƒ
„ÚeÓ ‰È‰64¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ -65Ì‡ Ò˜a B‡ , »»»«¿»ƒ«»ƒ¿…∆ƒ¿»ƒ
„·Ú ˙ÈÓ‰66‰ek ‡Ïa ‚¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;67ÏÈ‡B‰ , ≈ƒ∆∆¿««ƒ∆»«¿…«»»ƒ

‰ÊÏ „ÚeÓ ‡e‰Â68. ¿»»∆

להרוג 60) נתכוונה כגון שהרגה, לזה נתכוונה לא אם אפילו
את  הרגה אילו כי נסקלת, - שמעון את והרגה ראובן את
מד: בבאֿקמא סקילה, חייבת היתה כן גם ראובן,

מד.61) שם מובאות 62)משנה האלה הדוגמאות כל
שם. וכשם 63)במשנה השור, מיתת כך הבעלים כמיתת

נתכוון  שלא השור גם כך פטור, נתכוון שלא השור שבעל
שם. בהמות.64)פטור, שלוש כן לפני שהרג כגון

וחייב 65) ממיתה "פטור שמואל כדעת חורין, בן המית אם

שלא  כופר "לרבות יוחנן: ר' וכדעת א, עמוד שם בכופר",
מג: שם בכוונה", ככופר שלושים 66)בכוונה ישלם

כסף  אמה, או השור יגח עבד "אם שכתוב: כמו שקלים,
עליו  זה סכום לב). כא, (שמות לאדניו" יתן שקלים שלשים
יותר, שווה הוא אם ובין פחות שווה העבד אם בין לשלם
ח. הלכה ב, פרק למעלה השווה לקנס. נחשב כך ומשום

כעבד 67) בכוונה שלא עבד לרבות . . ." יוחנן: ר' כדעת
מג: שם שהשור 68)בכוונה", אףֿעלֿפי כופר משלם לכן

הבעלים  שאין וברח, הרג לדין דומה זה ואין נסקל, אינו
ג), הלכה (למעלה נסקל אינו שהשור מפני בכופר חייבים
השור  שלפנינו בדין אבל סקילה, חייב השור ששם מכיון

ג). הלכה למעלה (כסףֿמשנה מסקילה פטור

.ÈÏtÏ „ÚeÓ ‰È‰69Èa ÏÚ‰‡¯Â ,˙B¯B·a Ì„‡‰ »»»ƒ…«¿≈»»»¿¿»»
¯B·a ˜¯È70Ì„‡ ÌL ‰È‰Â ,˜¯i‰ ÏÈ·La ¯BaÏ ÏÙÂ »»¿¿»««ƒ¿ƒ«»»¿»»»»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï „ÚeÓ ‰È‰L B‡ ;˙ÓÂ71ÏÈt‰Ïe72 »≈∆»»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
ÏÙÂ ,B˙‡‰Ï Ï˙Îa CkÁ˙Â ,Ì„‡ Èa ÏÚ73ÏÚ «¿≈»»¿ƒ¿«≈¿…∆«¬»»¿»««

ÈÙÏ ,‰˙ÈnÓ ¯eËt ¯BM‰ - BÎekÁ ˙ÓÁÓ ˙ÓÂ Ì„‡»»»≈≈¬«ƒ«»ƒƒ»¿ƒ
È¯‰L ,¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ;˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈¿»ƒ¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆∆¬≈
Ì‰ÈÏÚ ÏÈt‰Ï B‡ Ì„‡ Èa ÏÚ ˙B¯B·a ÏtÏ „ÚeÓ ‰Ê∆»ƒ…¿«¿≈»»¿«ƒ¬≈∆
?B˙‡‰Ï CkÁ˙pL Ú„eÈ C‡È‰Â .ÌÈÏ˙k‰74 «¿»ƒ¿≈«ƒ»«∆ƒ¿«≈«¬»»

˙ÈÓ‰Â ÏÈt‰L ¯Á‡Ï CkÁ˙pLk75. ¿∆ƒ¿«≈¿««∆ƒƒ¿≈ƒ

מח:69) שם.70)שם יוסף, רב מד.71)דוגמת שם
הכתלים.72) חיכוכו.73)את מחמת ולא 74)הכותל

אדם. להרוג שם.75)נתכוון גמרא

.‡È˙ÈÓzL „Ú ¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡≈«¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆«∆»ƒ
˙eL¯a ˙ÈÓ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô˙eL¯Ó ıeÁ ÔzÓ‰a¿∆¿»≈¿»¬»ƒ≈ƒƒ¿

‰ÏÈ˜Òa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˜Èfn‰76ÌÈÏÚa‰ - ««ƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿»ƒ
¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt77˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ÒÎp‰ ?„ˆÈk . ¿ƒƒ«…∆≈««ƒ¿»«¬«««««ƒ

ÒÎ elÙ‡Â ,B˙eL¯a ‡lL78B¯ÎO Úa˙Ï79B‡ ∆…ƒ¿«¬ƒƒ¿«ƒ¿…«¿»
B·BÁ80- ˙ÓÂ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e ,epnÓƒ∆¿»∆««««ƒ»≈

È¯‰L ;¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÏÈ˜Òa ¯BM‰«ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒƒ«…∆∆¬≈
.BzÚcÓ ‡lL ‰Ê ÏL B˙eL¯Ï ÒkÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ»≈ƒ¿∆∆∆…ƒ«¿

מועילה 76) לחצרי", נכנסת רשות "באיזו הבעלים: טענת
השור, מיתת לענין לא אבל בלבד, וקנס ממון תשלומי לענין

כג: זו.77)בבאֿקמא טענה מועילה כופר לגבי
לג.79)פועל.78) שם, הלווה.80)ברייתא מן המלווה

.·ÈÁ˙ta „ÓÚ81,'Ô‰' BÏ ¯Ó‡Â ,˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‡¯˜Â »««∆«¿»»¿««««ƒ¿»«≈
ÒÎÂ82ÌÈÏÚa‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e , ¿ƒ¿«¿»∆««««ƒ¬≈«¿»ƒ

EÓB˜Óa „ÓÚ ‡l‡ 'Ô‰' ÚÓLÓ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯eËt83„Ú ¿ƒ∆≈«¿«≈∆»¬…ƒ¿¿«
.CnÚ ¯a„‡L∆¬«≈ƒ»

רשות 82)שם.81) כנתינת "הן" תשובת את הבין כי
בברייתא.כדעת 83)להכנס. החכמים

.‚ÈÈab ÏÚ ‰Ò¯„Â ,˜fp‰ ¯ˆÁÏ ‰ÒÎpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿¿»«¬««ƒ»¿»¿»««≈
˜BÈz84dÎel‰ C¯c85ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ - e‰˙‚¯‰Â ƒ∆∆ƒ»«¬»«¿«¿»ƒ¿«¿ƒ

¯Ùk‰ ˙‡86˙„ÚeÓ Ï‚¯‰L ;87,dÎel‰ C¯„a ˜Èf‰Ï ∆«…∆∆»∆∆∆∆¿«ƒ¿∆∆ƒ»
Ï‚¯‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ Û‡ ·iÁ ˜fp‰ ˙eL¯·e88BÓk , ƒ¿«ƒ»«»«««≈¿«»∆∆¿
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e¯‡aL89‰eÎa ˙ÈÓ‰L „Úen‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .90 ∆≈«¿ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈ƒ¿«»»
‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡Â ;¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò -ƒ¿»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆¿ƒ≈ƒ∆…

‰eÎa91.¯ÙÎa ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ,‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ¿«»»»ƒ«ƒ»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
ÔÓe ‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰L Ì˙Â¿»∆≈ƒ∆…¿«»»»ƒ«ƒ»ƒ

¯Ùk‰92ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò - ˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ Ì‡Â ; «…∆¿ƒƒ¿«≈¿»ƒƒ¿»¿«¿»ƒ
„·Ú ÏL ÒwÓ ÔÎÂ ,¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt93. ¿ƒƒ«…∆¿≈ƒ¿»∆∆∆

כו.84) הניזק.85)שם, ברשות "רגל" מיד 86)שזוהי
לאחר  רק בכופר שחייב בקרן כמו ולא הראשונה, בפעם

נגיחות. משלמים 87)שלוש הבעלים ולפיכך מתחילתה,
פעמים. שלוש אחר קרן כמו הראשונה בפעם כופר

רגל.88) ועל שן על שפטור הרבים ברשות מהֿשאיןֿכן
ז.89) ה, הלכה א פרק נגח.90)למעלה כמו 91)כגון

והדוגמאות  הילוכה", דרך תינוק גבי על "דרסה של הדוגמה
ט. הלכה במועד 92)למעלה בתורה נאמר הכופר דין כי

ל. כא, שמות מלשלם 93)בלבד, פטור עבד שהרג תם
ראה  בלבד, במועד בתורה נאמר זה דין כי שקלים, שלושים

ט. הלכה למעלה

.„ÈÈÏ ‰‡¯94‰eÎa ˙ÈÓ‰L Ìz‰L Èt ÏÚ Û‡L , ƒ¿∆ƒ∆««ƒ∆«»∆≈ƒ¿«»»
ÚÏÒ ÌÈLÏL ‡e‰L ,Òw‰ ÔÓ ¯eËt ‰ÁÙL B‡ „·Ú∆∆ƒ¿»»ƒ«¿»∆¿ƒ∆«

‰¯Bza ·e˙k‰95‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡ ,96ÌlLÓ - «»«»ƒ≈ƒ∆…¿«»»¿«≈
BÙebÓ ‰ÁÙM‰ ÈÓ„ ÈˆÁ B‡ „·Ú‰ ÈÓ„ ÈˆÁ97el‡k , ¬ƒ¿≈»∆∆¬ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

B¯·Á ¯BL ˙ÈÓ‰98.B¯BÓÁ B‡ ≈ƒ¬≈¬

ובגאונים.94) בתלמוד ברור מקור בלי עצמו, סברת זוהי
המשנה 95) בלשון "שקלים". כתוב בתורה לב. כא, שמות

שם  מפרש אונקלוס התרגום גם סלע. בשם זה שקל נקרא
סלעים. - מסקילה.96)"שקלים" שפטור הוא ודינו

מגופו.97) נזק חצי שמשלם שהזיק, תם על 98)כדין כי
פרק, באותו - במפורש התורה אומרת אמתו, ועל עבדו
דינו  כלומר הוא", כספו "כי - כן לפני אחדים פסוקים
אף  פטור בכוונה שלא אדם שהרג תם אבל וכחמורו, כשורו

(מגידֿמשנה). חורין לבן דמים שאין מפני דמיו, מחצי

á"ôùú'ä æåîú å"è éùéîç íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
בן 1) אם הנהרג שהוא [מה] לפי הכופר כמות בו נתבאר

מה  והזיקה המיתה אחת בהמה [אם] וכן עבד, או חורין
אחר  מרשותם הבהמה הבעלים הוציאו אם וכן דינה,

ההורגת. בהמה דיני ותשלום שהמיתה,

.‡ÔÈic‰ e‡¯L BÓk ?¯Ùk‰ ‡e‰ ‰nk2ÈÓ„ ‡e‰L «»«…∆¿∆»««»ƒ∆¿≈
‚¯‰p‰3Ô˙Â :¯Ó‡pL .‚¯‰ ÏL BÈÂL ÈÙÏ Ïk‰ , «∆¡»«…¿ƒ»¿∆∆¡»∆∆¡«¿»«

BLÙ ÔÈ„t4ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯L‡ ÏÎk5- ÌÈ„·Ú‰ ¯ÙÎÂ . ƒ¿…«¿¿…¬∆«»»¿…∆»¬»ƒ
ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa6˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,7- ≈¿ƒ≈¿«ƒ≈¿»ƒ≈¿≈

,‰ÙÈ ÛÒk ÚÏÒ ÌÈLÏL :‰¯Bza ·eˆw‰ Òw‰ ‡e‰«¿»«»«»¿ƒ∆«∆∆»∆
‰Ó ‰‡Ó ‰ÂL „·Ú‰ ‰È‰L ÔÈa8‰ÂL BÈ‡L ÔÈa ≈∆»»»∆∆»∆≈»»∆≈∆≈»∆
¯e¯ÁL Ëb ·kÚÓ‰ ÏÎÂ .¯È„ ‡l‡9Ò˜ BÏ ÔÈ‡ -10, ∆»ƒ»¿»«¿À»≈ƒ¿≈¿»

ÔB„‡ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰11.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ È¯‰L , ƒ¿≈»∆¬≈»»¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

"bxdp ly eiey itl lkd"

נפרד  חיוב הוא האם לחקור יש כופר תשלום של במהותו
שבא או עצמו, פטור mewnaבפני כשהשור (ונפק"מ מיתה

אלא  לך שאין לומר ויש מכופר). פטור או חייב אם ממיתה
כופר  תיבת תוכן עצם - בקרא המפורש חידושו

במקום. שבא שמשמעותו
האם  א. מחלוקות: בשתי תלוי שהדבר לומר יש ולחידודי
שמים, בידי מיתתו במקום הוא וא"כ מזיק דמי הוא כופר
וא"כ  הניזק חיסרון השלמת עניינו וכל ניזק דמי שהוא או
המתה  על כופר יש האם ב. עצמו. בפני חיוב הוא הרי
חיוב  שהוא הרי יש ואם ממיתה) פטור (שאז בכוונה שלא
הכופר  חיוב וא"כ בכוונה שלא כופר שאין או עצמו. בפני
מכופר. גם פטור ממיתה שפטור וכיון מיתה במקום הוא
לפי  "הכל - ניזק דמי הוא שכופר הרמב"ם שפסק ומכיון
פ"י  ממון (נזקי בכוונה שלא כופר ושיש - נהרג" של שויו

עצמו. בפני חיוב שהוא שסובר מוכח הי"ג)
(299 cenr b"ig y"ewl it lr)

היורשים.2) שרואים כמו השור 3)ולא בעל דמי ולא
הוא  זה דין נפשו, על לכפר בא שהכופר אףֿעלֿפי שהמית,

מ. בבאֿקמא החכמים, הנהרג.4)כדעת בית 5)של ע"י
יגח 6)הדין. עבד "אם וכותבת מבחינה אינה התורה כי

לב. שם, או 7)השור", השור יגח עבד "אם כתוב כי
תשלום 8)אמה". נקרא כך משום מא. שם המשנה לשון

העבד  אם בין קבוע סכום הוא כי "קנס", הסלעים שלשים
מזה. פחות או יותר טעון 9)שוה אלא לחירות שיצא עבד

מ  אחד רבו שחיסרו כגון שחרור, שטר ראשי עדיין כ"ד
מב: גיטין הקדישו, או שהפקירו או אם 10)איבריו,

קנס. לבעליו אין - מועד שור אותו והתורה 11)המית
בעיא  זוהי לאדוניו". יתן שקלים שלשים "כסף אמרה:
כי  פטור, השור בעל ולפיכך נפתרה, שלא שם, בגמרא

הראיה. עליו מחבירו המוציא

.·˙ÈÓ‰ Ì‡Â .‚¯‰p‰ ÈL¯BÈÏ ?¯Ùk‰ ÔÈ˙B ÈÓÏ¿ƒ¿ƒ«…∆¿¿≈«∆¡»¿ƒ≈ƒ
ÏÚaÏ BÈ‡Â ,‰È·‡Ó ‰ÈL¯BÈÏ ¯Ùk‰ - ‰M‡12˙ÈÓ‰ . ƒ»«…∆¿¿∆»≈»ƒ»¿≈«««≈ƒ

ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ13Ò˜ ÈˆÁ Ô˙B -14 ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈¬ƒ¿»
¯Á‡‰ ÈˆÁ‰Â ,Ba¯Ï15ÔzÏ Èe‡¯16epÁwÈ ÈÓ ÔÈ‡Â17. ¿«¿«¬ƒ»«≈»ƒ≈¿≈ƒƒ»∆

בו 12) זכתה ולא מיתתה, לאחר אלא משתלם אינו הכופר
יורש  הוא כי אותו, לרשת יכול הבעל ואין מחיים, האשה
בראוי  נוטל הבעל "אין מחיים. בו החזיקה שאשתו מה רק

מב: שם כבמוחזק", - מיתתה לאחר לבוא עבד 13)- כגון
חלקו. את מהם אחד ושחרר שותפים, שני חמשה 14)של

סלעים. חורין.15)עשר בן כופר 16)שהוא חצי
קידושין,17)ליורשיו. לעבד אין כי יורשים, לו אין שהרי

לפי  ומג. מב. בגיטין זו הלכה מקור המזיק. בו זוכה כן ועל
שם. רבא, תשובת

.‚‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡ Á‚pL ¯BL18ÏÚ Û‡ ,‡e‰L Èt ∆»«ƒ»¿»¿¿»∆»««ƒ∆
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e¯‡aL89‰eÎa ˙ÈÓ‰L „Úen‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .90 ∆≈«¿ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈ƒ¿«»»
‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡Â ;¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò -ƒ¿»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆¿ƒ≈ƒ∆…

‰eÎa91.¯ÙÎa ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ,‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ¿«»»»ƒ«ƒ»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
ÔÓe ‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰L Ì˙Â¿»∆≈ƒ∆…¿«»»»ƒ«ƒ»ƒ

¯Ùk‰92ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò - ˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ Ì‡Â ; «…∆¿ƒƒ¿«≈¿»ƒƒ¿»¿«¿»ƒ
„·Ú ÏL ÒwÓ ÔÎÂ ,¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt93. ¿ƒƒ«…∆¿≈ƒ¿»∆∆∆

כו.84) הניזק.85)שם, ברשות "רגל" מיד 86)שזוהי
לאחר  רק בכופר שחייב בקרן כמו ולא הראשונה, בפעם

נגיחות. משלמים 87)שלוש הבעלים ולפיכך מתחילתה,
פעמים. שלוש אחר קרן כמו הראשונה בפעם כופר

רגל.88) ועל שן על שפטור הרבים ברשות מהֿשאיןֿכן
ז.89) ה, הלכה א פרק נגח.90)למעלה כמו 91)כגון

והדוגמאות  הילוכה", דרך תינוק גבי על "דרסה של הדוגמה
ט. הלכה במועד 92)למעלה בתורה נאמר הכופר דין כי

ל. כא, שמות מלשלם 93)בלבד, פטור עבד שהרג תם
ראה  בלבד, במועד בתורה נאמר זה דין כי שקלים, שלושים

ט. הלכה למעלה

.„ÈÈÏ ‰‡¯94‰eÎa ˙ÈÓ‰L Ìz‰L Èt ÏÚ Û‡L , ƒ¿∆ƒ∆««ƒ∆«»∆≈ƒ¿«»»
ÚÏÒ ÌÈLÏL ‡e‰L ,Òw‰ ÔÓ ¯eËt ‰ÁÙL B‡ „·Ú∆∆ƒ¿»»ƒ«¿»∆¿ƒ∆«

‰¯Bza ·e˙k‰95‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡ ,96ÌlLÓ - «»«»ƒ≈ƒ∆…¿«»»¿«≈
BÙebÓ ‰ÁÙM‰ ÈÓ„ ÈˆÁ B‡ „·Ú‰ ÈÓ„ ÈˆÁ97el‡k , ¬ƒ¿≈»∆∆¬ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

B¯·Á ¯BL ˙ÈÓ‰98.B¯BÓÁ B‡ ≈ƒ¬≈¬

ובגאונים.94) בתלמוד ברור מקור בלי עצמו, סברת זוהי
המשנה 95) בלשון "שקלים". כתוב בתורה לב. כא, שמות

שם  מפרש אונקלוס התרגום גם סלע. בשם זה שקל נקרא
סלעים. - מסקילה.96)"שקלים" שפטור הוא ודינו

מגופו.97) נזק חצי שמשלם שהזיק, תם על 98)כדין כי
פרק, באותו - במפורש התורה אומרת אמתו, ועל עבדו
דינו  כלומר הוא", כספו "כי - כן לפני אחדים פסוקים
אף  פטור בכוונה שלא אדם שהרג תם אבל וכחמורו, כשורו

(מגידֿמשנה). חורין לבן דמים שאין מפני דמיו, מחצי

á"ôùú'ä æåîú å"è éùéîç íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
בן 1) אם הנהרג שהוא [מה] לפי הכופר כמות בו נתבאר

מה  והזיקה המיתה אחת בהמה [אם] וכן עבד, או חורין
אחר  מרשותם הבהמה הבעלים הוציאו אם וכן דינה,

ההורגת. בהמה דיני ותשלום שהמיתה,

.‡ÔÈic‰ e‡¯L BÓk ?¯Ùk‰ ‡e‰ ‰nk2ÈÓ„ ‡e‰L «»«…∆¿∆»««»ƒ∆¿≈
‚¯‰p‰3Ô˙Â :¯Ó‡pL .‚¯‰ ÏL BÈÂL ÈÙÏ Ïk‰ , «∆¡»«…¿ƒ»¿∆∆¡»∆∆¡«¿»«

BLÙ ÔÈ„t4ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯L‡ ÏÎk5- ÌÈ„·Ú‰ ¯ÙÎÂ . ƒ¿…«¿¿…¬∆«»»¿…∆»¬»ƒ
ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa6˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,7- ≈¿ƒ≈¿«ƒ≈¿»ƒ≈¿≈

,‰ÙÈ ÛÒk ÚÏÒ ÌÈLÏL :‰¯Bza ·eˆw‰ Òw‰ ‡e‰«¿»«»«»¿ƒ∆«∆∆»∆
‰Ó ‰‡Ó ‰ÂL „·Ú‰ ‰È‰L ÔÈa8‰ÂL BÈ‡L ÔÈa ≈∆»»»∆∆»∆≈»»∆≈∆≈»∆
¯e¯ÁL Ëb ·kÚÓ‰ ÏÎÂ .¯È„ ‡l‡9Ò˜ BÏ ÔÈ‡ -10, ∆»ƒ»¿»«¿À»≈ƒ¿≈¿»

ÔB„‡ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰11.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ È¯‰L , ƒ¿≈»∆¬≈»»¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

"bxdp ly eiey itl lkd"

נפרד  חיוב הוא האם לחקור יש כופר תשלום של במהותו
שבא או עצמו, פטור mewnaבפני כשהשור (ונפק"מ מיתה

אלא  לך שאין לומר ויש מכופר). פטור או חייב אם ממיתה
כופר  תיבת תוכן עצם - בקרא המפורש חידושו

במקום. שבא שמשמעותו
האם  א. מחלוקות: בשתי תלוי שהדבר לומר יש ולחידודי
שמים, בידי מיתתו במקום הוא וא"כ מזיק דמי הוא כופר
וא"כ  הניזק חיסרון השלמת עניינו וכל ניזק דמי שהוא או
המתה  על כופר יש האם ב. עצמו. בפני חיוב הוא הרי
חיוב  שהוא הרי יש ואם ממיתה) פטור (שאז בכוונה שלא
הכופר  חיוב וא"כ בכוונה שלא כופר שאין או עצמו. בפני
מכופר. גם פטור ממיתה שפטור וכיון מיתה במקום הוא
לפי  "הכל - ניזק דמי הוא שכופר הרמב"ם שפסק ומכיון
פ"י  ממון (נזקי בכוונה שלא כופר ושיש - נהרג" של שויו

עצמו. בפני חיוב שהוא שסובר מוכח הי"ג)
(299 cenr b"ig y"ewl it lr)

היורשים.2) שרואים כמו השור 3)ולא בעל דמי ולא
הוא  זה דין נפשו, על לכפר בא שהכופר אףֿעלֿפי שהמית,

מ. בבאֿקמא החכמים, הנהרג.4)כדעת בית 5)של ע"י
יגח 6)הדין. עבד "אם וכותבת מבחינה אינה התורה כי

לב. שם, או 7)השור", השור יגח עבד "אם כתוב כי
תשלום 8)אמה". נקרא כך משום מא. שם המשנה לשון

העבד  אם בין קבוע סכום הוא כי "קנס", הסלעים שלשים
מזה. פחות או יותר טעון 9)שוה אלא לחירות שיצא עבד

מ  אחד רבו שחיסרו כגון שחרור, שטר ראשי עדיין כ"ד
מב: גיטין הקדישו, או שהפקירו או אם 10)איבריו,

קנס. לבעליו אין - מועד שור אותו והתורה 11)המית
בעיא  זוהי לאדוניו". יתן שקלים שלשים "כסף אמרה:
כי  פטור, השור בעל ולפיכך נפתרה, שלא שם, בגמרא

הראיה. עליו מחבירו המוציא

.·˙ÈÓ‰ Ì‡Â .‚¯‰p‰ ÈL¯BÈÏ ?¯Ùk‰ ÔÈ˙B ÈÓÏ¿ƒ¿ƒ«…∆¿¿≈«∆¡»¿ƒ≈ƒ
ÏÚaÏ BÈ‡Â ,‰È·‡Ó ‰ÈL¯BÈÏ ¯Ùk‰ - ‰M‡12˙ÈÓ‰ . ƒ»«…∆¿¿∆»≈»ƒ»¿≈«««≈ƒ

ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ13Ò˜ ÈˆÁ Ô˙B -14 ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈¬ƒ¿»
¯Á‡‰ ÈˆÁ‰Â ,Ba¯Ï15ÔzÏ Èe‡¯16epÁwÈ ÈÓ ÔÈ‡Â17. ¿«¿«¬ƒ»«≈»ƒ≈¿≈ƒƒ»∆

בו 12) זכתה ולא מיתתה, לאחר אלא משתלם אינו הכופר
יורש  הוא כי אותו, לרשת יכול הבעל ואין מחיים, האשה
בראוי  נוטל הבעל "אין מחיים. בו החזיקה שאשתו מה רק

מב: שם כבמוחזק", - מיתתה לאחר לבוא עבד 13)- כגון
חלקו. את מהם אחד ושחרר שותפים, שני חמשה 14)של

סלעים. חורין.15)עשר בן כופר 16)שהוא חצי
קידושין,17)ליורשיו. לעבד אין כי יורשים, לו אין שהרי

לפי  ומג. מב. בגיטין זו הלכה מקור המזיק. בו זוכה כן ועל
שם. רבא, תשובת

.‚‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡ Á‚pL ¯BL18ÏÚ Û‡ ,‡e‰L Èt ∆»«ƒ»¿»¿¿»∆»««ƒ∆
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„ÚeÓ19‡lL ;˙B„ÏÂ ÈÓcÓ ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰ - ÁbÈÏ »ƒ««¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿»∆…
Ì„‡Ï ‡l‡ ˙B„ÏÂ ÈÓ„a ‰¯Bz ‰·iÁ20. ƒ¿»»ƒ¿≈¿»∆»¿»»

תם.19)מתים.18) כשהוא אשה 20)וכלֿשכן שהכה
הרה  אשה ונגפו אנשים ינצו "וכי שכתוב: כמו ילדיה, ויצאו
אמר  מכאן כב), כא, (שמות יענש" ענוש . . . ילדיה ויצאו

מב. שם שוורים. ולא "אנשים" עקיבא: ר'

.„‰ÁÙL Á‚21˙B„ÏÂ ÈÓc ÌlLÓ - ‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ22; »«ƒ¿»¿»¿¿»∆»¿«≈¿≈¿»
˙¯aÚÓ ¯BÓÁ Á‚pL ÈÓk ‰fL23- Ìz ‰È‰ Ì‡Â . ∆∆¿ƒ∆»«¬¿À∆∆¿ƒ»»»

.BÙebÓ ˙B„ÏÂ ÈÓ„ ÈˆÁ ÌlLÓ¿«≈¬ƒ¿≈¿»ƒ

מט.22)כנענית.21) שם, פפא רב דעת מועד, הוא אם
שם.23)

.‰ÔÈÓL „ˆÈk24‰ÁÙL ‰˙È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ?d˙B‡ ≈«»ƒ»¿ƒ«»»¿»ƒ¿»
˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL BÊ25‰zÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ26, »»¿∆»¿»¿À∆∆¿«»ƒ»»«»

˙Át‰ ‰ÈÏÚ·Ï Ô˙BÂ27BÈˆÁ B‡28˙ÈÓ‰ Ì‡Â .29 ¿≈ƒ¿»∆»«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ
„·Ïa ‰¯Bz· ·eˆw‰ ¯Ùk‰ ÌlLÓ - ‰ÁÙM‰30BÓk , «ƒ¿»¿«≈«…∆«»«»ƒ¿«¿

e¯‡aL31. ∆≈«¿

חישוב 24) לשם ילדיה, ויצאו שניגחה השפחה את מעריכים
הנזק. בגלל 25)דמי גם גבוה אז מחירה הנגיחה. לפני

איברים. ובעלת משובחת שנראית עצמה, בגלל וגם העובר
עושה 26) זה חישוב ילדיה. ויצאו אותה שנגחו לאחר

מח: בבאֿקמא מועד.27)המשנה כשהוא 28)כשהוא
מועד.29)תם. משלם 30)והוא ואינו שקלים, שלושים

ולדות. שווה 31)דמי היתה שאפילו א, הלכה למעלה
בלבד. סלעים שלושים משלם מנה, מאה

.ÂÈt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰ ˙‡ Á‚Â ‰Ó‰·Ï Ôek˙pL ¯BL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈»¿»«∆»»»««ƒ
¯eËt B˙ÈÓ‰ Ì‡L32e¯‡aL BÓk33Ba Ï·Á Ì‡ ,34 ∆ƒ¡ƒ»¿∆≈«¿ƒ»«

˜Êa ·iÁ -35˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡Â . «»¿∆∆¿ƒ»¿«≈¬ƒ∆∆
BÙebÓ36.ÌÏL ˜Ê - „ÚeÓ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»∆∆»≈

ט.33)ממיתה.32) הלכה י, פרק הזיקו 34)למעלה
הרגו. שלא 35)ולא כשהרג כופר בתשלומי שחייב כשם

מד: שם "כמשפט 36)בכוונה, האומרים החכמים כדעת
כך  בשור, שור "כמשפט לא) כא, (שמות לו" יעשה הזה
נזק  חצי משלם תם בשור, שור מה באדם. שור משפט
ומועד  נזק חצי משלם תם באדם, שור אף שלם; נזק ומועד

ג. הלכה ז, פרק למעלה וראה לג. שם שלם", נזק

.Ê˙ÈÓ‰L Ìz ¯BL37˜Èf‰Â38ÈÈc B˙B‡ ÔÈc - »∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ,˙BLÙ39„ÚeÓe ; ¿»¿≈»ƒƒ≈»»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc - ˜Èf‰Â ˙ÈÓ‰L40ÔÈ¯ÊBÁÂ , ∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈»¿¿ƒ

˙BLÙ ÈÈ„ e‰e„Â eÓ„˜ .˙BLÙ ÈÈc B˙B‡ ÔÈ„Â¿»ƒƒ≈¿»»¿¿»ƒ≈¿»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈ„Â ÔÈ¯ÊBÁ - ‰lÁz41. ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ≈»

ממון.38)אדם.37) הזיק אינו 39)ואחרֿכך שתם
נסקל. הוא והרי מגופו, אלא מן 40)משלם ומשלם

דינ 41)העליה. נגמר שכבר לו אףֿעלֿפי ואין לסקילה ו
צ: שם, ברייתא היא כלשונה הזאת ההלכה כל בעלים.
חוזרין  אין נפשות, דיני ודנוהו "קדמו כתוב: שם אמנם

אליבא  רבא לפי - מדובר זה אולם ממונות", דיני אותו ודנין
להסקל, שדנוהו לאחר השור שברח במקרה - עקיבא דרבי
חוזרים  נפשות, דיני ודנוהו קדמו אם גם ברח, לא אם אבל

ממונות. דיני אותו ודנים

.Á?ÌlzLÓ ÔÎÈ‰Óe42ÁÈaL‰L Á·M‰ ÔÓ ≈≈»ƒ¿«≈ƒ«∆«∆ƒ¿ƒ«
B˙i„¯a43BÈc ¯Ó‚pL ÔÂÈkL ;BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿«ƒ∆≈»∆ƒ¿«ƒ

ÂÈ˜Êa e·iÁ˙iL ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡ ‰ÏÈ˜ÒÏ44e‰ec . ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - Á¯·e ˙BLÙ ÈÈ„45. ƒ≈¿»»«≈»ƒƒ≈»

חזרו 42) ואחרֿכך נפשות, דיני אותו ודנו שקדמו במקרה
ממונות. דיני אותו השור 43)ודנו שמכניס השכר מן

ואף44ֿ)בחרישתו. הבעלים, מן לגבות איֿאפשר ולכן
בעלים. לו היו שהזיק שבשעה אפשר 45)עלֿפי כי

ולפי  צ: שם ברייתא איננו. והוא השור, מחרישת רק לגבות
מפרש  שם [רש"י צא. שם עקיבא דרבי אליבא רבא פירוש
כך  השור, כשברח מפרש רבינו אולם הבעלים, כשברחו

ומגידֿמשנה]. הראב"ד דבריו הבינו

.ËÌ„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰L ¯BL46BÈ‡ - ÂÈÏÚa BLÈc˜‰Â ∆≈ƒ∆»»»¿ƒ¿ƒ¿»»≈
LB„˜47BÈ‡ - B¯ÎÓ ;¯˜ÙÓ BÈ‡ - B¯È˜Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »¿≈ƒƒ¿ƒ≈À¿»¿»≈

ÂÈÏÚ·Ï ¯ÓBL B¯ÈÊÁ‰ ;¯eÎÓ48‰¯ÊÁ dÈ‡ -49; »∆¡ƒ≈ƒ¿»»≈»¬»»
‰a ¯eÒ‡ B¯Oa - BËÁL‰‡50ÌÈ¯·c ‰na . ¿»¿»»«¬»»«∆¿»ƒ

‡lL „Ú Ï·‡ ;‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ««∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¬»«∆…
Lc˜Ó - BLÈc˜‰ Ì‡ ,‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚51Ì‡Â ; ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒÀ¿»¿ƒ

¯˜ÙÓ ‡e‰ È¯‰ - B¯È˜Ù‰52;¯eÎÓ ‰Ê È¯‰ - B¯ÎÓ ; ƒ¿ƒ¬≈À¿»¿»¬≈∆»
ÂÈÏÚ·Ï ¯ÓBL B¯ÈÊÁ‰53¯ÊÁÓ ‰Ê È¯‰ -54Ì„˜ Ì‡Â ; ∆¡ƒ≈ƒ¿»»¬≈∆À¿»¿ƒ»«

.‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BËÁLe¿»¬≈∆À»«¬ƒ»

מה.46) , מד: שם, ובברייתא במשנה מקורה זו הלכה
על 47) זכות כל לבעלים אין לסקילה, דינו שנגמר לאחר כי

דינו 48)השור. ונגמר ברשותו, אדם שהמית לאחר
לבעליו.49)לסקילה. השור דמי לשלם חייב והשומר

זה 50) דין למדו מא. ובבבאֿקמא כב: פסחים בברייתא
ולא  השור יסקל "סקול כח) כא, (שמות בתורה שנאמר ממה
צריך  למה נסקל, השור אם ושאלו: בשרו". את יאכל
משום  אסור הלא באכילה, אסור שהוא ולהשמיענו להוסיף
"ולא  לכתוב עליו היה בהנאה, לאסרו נתכוון ואם נבילה?
דינו  שנגמר אחר שחטו שאם הכתוב, לך "מגיד אלא יהנה",
"ובעל  שם מהכתוב בהנאה, אסור עורו וגם וכו', אסור"
אחרים  ותנאים מנכסיו", "נקי זומא בן ופירש נקי", השור
לבשרו. הטפל - בשרו" מ"את עורו הנאת למדו

מעל.51) ממנו בו 52)והנהנה והשתמש שזכה ומי
שלו. הרווח - וכדומה אדם 53)לחרישה שהמית לאחר

שהחזירו 54)ברשותו. אחר אם אפילו פטור, והשומר
השומר, שהחזירו בזמן כי לסקילה, השור של דינו יגמרו

ולאכלו. אותו לשחוט הבעלים יכלו

.È- ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÂLa ·¯Ú˙pL BÈc ¯Ó‚ ‡lL ¯BL∆…ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
‡l‡ ¯BL ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ÈÙÏ ;ÔÈ¯eËt ÔlkÀ»¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ∆∆»

¯BM‰ ÈÙa55Ì„‡‰ ÔÈ„k ,56Ck ¯Á‡Â BÈc ¯Ó‚ . ƒ¿≈«¿ƒ»»»ƒ¿«ƒ¿««»
ÌÈÏ˜Ò Ôlk - ÛÏ‡a elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙57; ƒ¿»≈«¬≈ƒ¬ƒ¿∆∆À»ƒ¿»ƒ
˙Ï˜Ò ‰Ó‰a ÔÈ„k ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡Â ÔÈ¯a˜Â58. ¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ«¬»»¿ƒ¿≈»ƒ¿∆∆
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בפניו.55) זה אין אותו, מכירים שאין "השור 56)ומכיון
השור, מיתת כך הבעלים כמיתת - יומת" בעליו וגם יסקל

מה. שם בפניו, שור אף בפניהם בעלים בטל 57)מה ואינו
בטל, אינו חשוב ודבר הם חשובים חיים בעלי כי ברוב,
בסקילה, לבעלים הפסד אין בהנאה, אסורים שכולם ומכיון
שנגמר  בשור סקילה מצות לקיים כדי אותם, סוקלים כן על

פ. עט: סנהדרין שמותרת 58)דנו, סתם נבילה כדין ולא
בהנאה.

.‡È‰Ó‰a Ïk ÔÎÂ ,Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰L ˙¯aÚÓ ‰¯t»»¿À∆∆∆≈ƒ»∆»»»¿≈»¿≈»
‰¯·Ú da ‰„·ÚpL59‰¯aÚÂ ‡È‰ ;‰BÓk d¯aÚ È¯‰ - ∆∆∆¿»»¬≈»¬≈À»»»»ƒ¿À»»
‰Á‚60.‰Úa¯ ‰¯aÚÂ ‡È‰ , »¿»ƒ¿À»»ƒ¿¿»

טו.59) כ, ויקרא מיתה, וחייבת אדם עלֿידי שנרבעה כגון
פ.60) שם, רבא דעת סקילה, חייב העובר וגם

.·È‰¯aÚ˙ Ck ¯Á‡Â ‰˙ÈÓ‰Â ‰Á‚61‡lL „Ú Ì‡ : »¿»¿≈ƒ»¿««»ƒ¿«¿»ƒ«∆…
d„ÏÂ - ÔÈc ¯Ób Ì„˜ ‰„ÏÈÂ ,‰¯aÚ˙ dÈc ¯Ó‚ƒ¿«ƒ»ƒ¿«¿»¿»¿»…∆¿«ƒ¿»»

¯zÓ62¯eÒ‡ d„ÏÂ - ÔÈc ¯Ób ¯Á‡ ‰„ÏÈ Ì‡Â ;63, À»¿ƒ»¿»««¿«ƒ¿»»»
‡e‰ Bn‡ C¯È ¯aÚ‰L64‰Ê „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡Â . ∆»À»∆∆ƒ¿ƒƒ¿»≈»»∆

‰tÎa Ìlk ˙‡ ÔÈÒBk - ÌÈ¯Á‡a65e˙eÓiL „Ú «¬≈ƒ¿ƒ∆À»¿ƒ»«∆»
ÌL66. »

הנגיחה.61) בשעת היה לא שהעובר לא 62)כלומר כי
הדין. גמר בשעת לא וגם הנגיחה, בשעת אף63ֿ)היה

שלא  מכיון נסקל, אינו אבל הנגיחה. בשעת היה שלא עלֿפי
שנגחה. בשעה האם,64)היה של דינה שנגמר ומכיון

דברים  במה אסור. העובר גם ובהנאה, באכילה ואסורה
גמר  לאחר נתעברה אבל דין, גמר לפני כשנתעברה אמורים
באכילה  המותר הזכר שגם מפני מותר, הוולד וילדה, דין
זרה  עבודה בהלכות (רבינו מותר גורם וזה וזה לוולד, גרם

יד). הלכה ז, מאסר.65)פרק סוקלים 66)בחדר ואין
ברייתא  סקילה, חייב אינו עצמו האסור הוולד כי אותם,

ס. שם,

.‚ÈÂÈ„Ú eÓfe‰L Ï˜Òp‰ ¯BL67Ba Ì„Bw‰ Ïk - «ƒ¿»∆¿≈»»«≈
‰ÎÊ68ÂÈÏÚa e‰e¯È˜Ù‰ BÈc ¯Ó‚pMÓ È¯‰L ,69Ì‡Â . »»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

e‰Ú·¯ ÂÈÏÚaL e„ÈÚ‰70ÌÈÊ‰Â ,71È¯‰ - ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ≈ƒ∆¿»»¿»»¿≈ƒ∆»≈ƒ¬≈
ÔÂÈkL ;Ba ‰ÎÊ ‡Ï BÎLÓe Ì„Bw‰Â ,ÂÈÏÚ·Ï ¯BM‰«ƒ¿»»¿«≈¿»…»»∆≈»
¯˜L È„Ú el‡LÂ ‡ËÁ ‡lL BÓˆÚa Ú„BÈ ÏÚa‰L∆«««≈«¿«¿∆…»»¿∆≈≈≈∆∆

ÏÁÈÓ ‡e‰ È¯‰Â ,Ì‰72.¯È˜Ù‰ ‡Ï ,ÌnÊ‰Ï ≈«¬≈¿«≈«¬ƒ»…ƒ¿ƒ

הייתם 67) עמנו הנגיחה: עדי על והעידו עדים שבאו
לעדים  מאמינים התורה ולפי אחר, במקום שעה באותה

מתבטל. סקילה של ופסקֿהדין של 68)המזימים, מימרא
כד. כריתות יוחנן, היה 69)רבי וסבור לעדים, האמין כי

בהנאה. שאסור מכיון זה, בשור כלום לו והשור 70)שאין
סקילה. הזמה.71)חייב עדי הביא השור בעל

שם.73)מצפה.72) רבא של מימרא

á"ôùú'ä æåîú æ"è éùéù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
דבר 1) זה ואי יהיה רשות זה ובאי הבור, ענין מה בו נתבאר

ורוב  שיעורו וכמה שמירתו, היא זה ואי חייב. ויהיה בו יוזק
וענינו. הבור משפטי

.‡¯Ba ¯ÙBÁ‰2ÌÈa¯‰ ˙eL¯a3¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , «≈ƒ¿»«ƒ¿»«¿
¯BÓÁ B‡4¯Óˆ ÏL ˙Bf‚ ‡ÏÓ ¯Ba‰ ‰È‰ elÙ‡ ,˙ÓÂ5 ¬»≈¬ƒ»»«»≈ƒ∆∆∆

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ6¯Ba‰ ÏÚa È¯‰ -7˜Ê ÌlLÏ ·iÁ ¿«≈»∆¬≈««««»¿«≈∆∆
ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL ;ÌÏL8„Á‡Â .9¯BL »≈∆∆¡««««¿«≈¿∆»

¯Ó‡ ‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÈÈÓ ¯‡L B‡ ¯BÓÁÂ«¬¿»ƒ≈¿≈»«»»…∆¡«
‰Â‰a ‡l‡ ¯BÓÁÂ ¯BL10. «¬∆»«…∆

נ:2) קמא בבא שם.3)משנה, לחפור רשאי שאינו מקום
ונפל 4) ... בור איש יפתח "וכי התורה מן לקוחה הדוגמא

לג). כא, (שמות חמור" או שור של 5)שמה הדוגמא
שם. בא 6)שמואל, לא והמוות חבטה, המונע רך ריפוד

של  המחניק) (האוויר ההבל מחמת אלא החבטה מחמת
שעשהו,7)הבור. מכיוון וחייב, הבור בעל נקרא החופר

שלו. שאינו פי על בא 8)אף המוות אם חשוב ולא
מהבל. או אחד.9)מחבטה מן 10)ודין דוגמא

נד: שם משנה היום-יומית, המציאות

.·¯Ba ¯ÙBÁ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡∆»«≈ƒ¿»«ƒ«≈
B˙eL¯a11ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÁ˙Ùe12˙eL¯Ï Á˙t B‡ ƒ¿¿»ƒ¿»«ƒ»«ƒ¿

B¯·Á13B˙eL¯Ï Á˙Ùe ¯ÙÁL B‡ ,14B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â15 ¬≈∆»«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿
·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯Ba ¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ16Ì‡ Ï·‡ .ÂÈ˜Êa ¿…ƒ¿ƒ¬≈∆«»ƒ¿»»¬»ƒ

B˙eL¯aL B¯Ba ¯È˜Ù‰L B‡ ,B¯B·e B˙eL¯ ¯È˜Ù‰17 ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»∆∆¡««««
‰lÁz·e ;¯˜Ù‰ ‰ÊÂ ,ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ18 ¿«≈ƒ∆≈¿»ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

¯ÙÁ ˙eL¯a19.B˙eL¯a ¯ÙÁL ÈtÓ , ƒ¿»«ƒ¿≈∆»«ƒ¿

שם.11) לחפור לו שמותר מקום בחצירו, כגון
ברשות 12) נמצא ליפול, אפשר שדרכו הבור, של והפתח

הבור. בעל חייב כך משום שהפתח 13)הרבים. פי על אף
חייב. זאת בכל בה, מצויים רבים שאין היחיד, ברשות נמצא

ברשותו.14) נעשו הפתיחה וגם החפירה גם כלומר
לשם.15) להיכנס רשאי אחד הבור,16)וכל בעל הוא כי

את  שחפר פי על אף ישלם", הבור "בעל אומרת והתורה
בחצירו. פתחו וגם רשותו.17)הבור הפקיר ולא

הבור.18) את חפר מעשה 19)כאשר על לחייבו ואין
על  הרבים ברשות החופר את שמחייבים כשם החפירה,
ההלכה  כל הבור. בעל שאיננו פי על אף החפירה, מעשה

נ. שם ובגמרא מט: שם במשנה הזאת

.‚ÂÈÏ‡Ó ¯tÁpL B‡ ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡20ez¯ÙÁL B‡ ∆»«≈∆∆¿«≈≈»∆¬»«
‰Ó‰a21B˙‡lÓÏ ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰iÁ B‡22B‡ ¿≈»«»ƒ¿«»¿«…

‡Â .ÂÈ˜Êa ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰OÚ ‡ÏÂ B˙BqÎÏ„Á ¿«¿…»»¬≈∆«»ƒ¿»»¿∆»
Á˜Bl‰ B‡ ¯ÙBÁ‰23:¯Ó‡pL ;‰zÓa BÏ ÔzpL B‡ «≈«≈«∆ƒ«¿«»»∆∆¡«

ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa24. «««¿«≈ƒ∆≈¿»ƒƒ»»

ולא 20) רשותו ובהפקיר האדמה, ששקעה כגון ברשותו,
הקודמת. בהלכה כמו מדובר, בורו זו 21)הפקיר אם בין

חבירו, בהמת שזו במקרה חבירו. בהמת זו אם ובין בהמתו
על  נופלת לבור והאחריות החצר, בנזקי הבהמה בעל חייב
אמרה  בור, "איש" יכרה כי הבהמה, בעל על ולא הבור בעל

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



קצג oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - fenz f"h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בפניו.55) זה אין אותו, מכירים שאין "השור 56)ומכיון
השור, מיתת כך הבעלים כמיתת - יומת" בעליו וגם יסקל

מה. שם בפניו, שור אף בפניהם בעלים בטל 57)מה ואינו
בטל, אינו חשוב ודבר הם חשובים חיים בעלי כי ברוב,
בסקילה, לבעלים הפסד אין בהנאה, אסורים שכולם ומכיון
שנגמר  בשור סקילה מצות לקיים כדי אותם, סוקלים כן על

פ. עט: סנהדרין שמותרת 58)דנו, סתם נבילה כדין ולא
בהנאה.

.‡È‰Ó‰a Ïk ÔÎÂ ,Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰L ˙¯aÚÓ ‰¯t»»¿À∆∆∆≈ƒ»∆»»»¿≈»¿≈»
‰¯·Ú da ‰„·ÚpL59‰¯aÚÂ ‡È‰ ;‰BÓk d¯aÚ È¯‰ - ∆∆∆¿»»¬≈»¬≈À»»»»ƒ¿À»»
‰Á‚60.‰Úa¯ ‰¯aÚÂ ‡È‰ , »¿»ƒ¿À»»ƒ¿¿»

טו.59) כ, ויקרא מיתה, וחייבת אדם עלֿידי שנרבעה כגון
פ.60) שם, רבא דעת סקילה, חייב העובר וגם

.·È‰¯aÚ˙ Ck ¯Á‡Â ‰˙ÈÓ‰Â ‰Á‚61‡lL „Ú Ì‡ : »¿»¿≈ƒ»¿««»ƒ¿«¿»ƒ«∆…
d„ÏÂ - ÔÈc ¯Ób Ì„˜ ‰„ÏÈÂ ,‰¯aÚ˙ dÈc ¯Ó‚ƒ¿«ƒ»ƒ¿«¿»¿»¿»…∆¿«ƒ¿»»

¯zÓ62¯eÒ‡ d„ÏÂ - ÔÈc ¯Ób ¯Á‡ ‰„ÏÈ Ì‡Â ;63, À»¿ƒ»¿»««¿«ƒ¿»»»
‡e‰ Bn‡ C¯È ¯aÚ‰L64‰Ê „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡Â . ∆»À»∆∆ƒ¿ƒƒ¿»≈»»∆

‰tÎa Ìlk ˙‡ ÔÈÒBk - ÌÈ¯Á‡a65e˙eÓiL „Ú «¬≈ƒ¿ƒ∆À»¿ƒ»«∆»
ÌL66. »

הנגיחה.61) בשעת היה לא שהעובר לא 62)כלומר כי
הדין. גמר בשעת לא וגם הנגיחה, בשעת אף63ֿ)היה

שלא  מכיון נסקל, אינו אבל הנגיחה. בשעת היה שלא עלֿפי
שנגחה. בשעה האם,64)היה של דינה שנגמר ומכיון

דברים  במה אסור. העובר גם ובהנאה, באכילה ואסורה
גמר  לאחר נתעברה אבל דין, גמר לפני כשנתעברה אמורים
באכילה  המותר הזכר שגם מפני מותר, הוולד וילדה, דין
זרה  עבודה בהלכות (רבינו מותר גורם וזה וזה לוולד, גרם

יד). הלכה ז, מאסר.65)פרק סוקלים 66)בחדר ואין
ברייתא  סקילה, חייב אינו עצמו האסור הוולד כי אותם,

ס. שם,

.‚ÈÂÈ„Ú eÓfe‰L Ï˜Òp‰ ¯BL67Ba Ì„Bw‰ Ïk - «ƒ¿»∆¿≈»»«≈
‰ÎÊ68ÂÈÏÚa e‰e¯È˜Ù‰ BÈc ¯Ó‚pMÓ È¯‰L ,69Ì‡Â . »»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

e‰Ú·¯ ÂÈÏÚaL e„ÈÚ‰70ÌÈÊ‰Â ,71È¯‰ - ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ≈ƒ∆¿»»¿»»¿≈ƒ∆»≈ƒ¬≈
ÔÂÈkL ;Ba ‰ÎÊ ‡Ï BÎLÓe Ì„Bw‰Â ,ÂÈÏÚ·Ï ¯BM‰«ƒ¿»»¿«≈¿»…»»∆≈»
¯˜L È„Ú el‡LÂ ‡ËÁ ‡lL BÓˆÚa Ú„BÈ ÏÚa‰L∆«««≈«¿«¿∆…»»¿∆≈≈≈∆∆

ÏÁÈÓ ‡e‰ È¯‰Â ,Ì‰72.¯È˜Ù‰ ‡Ï ,ÌnÊ‰Ï ≈«¬≈¿«≈«¬ƒ»…ƒ¿ƒ

הייתם 67) עמנו הנגיחה: עדי על והעידו עדים שבאו
לעדים  מאמינים התורה ולפי אחר, במקום שעה באותה

מתבטל. סקילה של ופסקֿהדין של 68)המזימים, מימרא
כד. כריתות יוחנן, היה 69)רבי וסבור לעדים, האמין כי

בהנאה. שאסור מכיון זה, בשור כלום לו והשור 70)שאין
סקילה. הזמה.71)חייב עדי הביא השור בעל

שם.73)מצפה.72) רבא של מימרא

á"ôùú'ä æåîú æ"è éùéù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
דבר 1) זה ואי יהיה רשות זה ובאי הבור, ענין מה בו נתבאר

ורוב  שיעורו וכמה שמירתו, היא זה ואי חייב. ויהיה בו יוזק
וענינו. הבור משפטי

.‡¯Ba ¯ÙBÁ‰2ÌÈa¯‰ ˙eL¯a3¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , «≈ƒ¿»«ƒ¿»«¿
¯BÓÁ B‡4¯Óˆ ÏL ˙Bf‚ ‡ÏÓ ¯Ba‰ ‰È‰ elÙ‡ ,˙ÓÂ5 ¬»≈¬ƒ»»«»≈ƒ∆∆∆

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ6¯Ba‰ ÏÚa È¯‰ -7˜Ê ÌlLÏ ·iÁ ¿«≈»∆¬≈««««»¿«≈∆∆
ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL ;ÌÏL8„Á‡Â .9¯BL »≈∆∆¡««««¿«≈¿∆»

¯Ó‡ ‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÈÈÓ ¯‡L B‡ ¯BÓÁÂ«¬¿»ƒ≈¿≈»«»»…∆¡«
‰Â‰a ‡l‡ ¯BÓÁÂ ¯BL10. «¬∆»«…∆

נ:2) קמא בבא שם.3)משנה, לחפור רשאי שאינו מקום
ונפל 4) ... בור איש יפתח "וכי התורה מן לקוחה הדוגמא

לג). כא, (שמות חמור" או שור של 5)שמה הדוגמא
שם. בא 6)שמואל, לא והמוות חבטה, המונע רך ריפוד

של  המחניק) (האוויר ההבל מחמת אלא החבטה מחמת
שעשהו,7)הבור. מכיוון וחייב, הבור בעל נקרא החופר

שלו. שאינו פי על בא 8)אף המוות אם חשוב ולא
מהבל. או אחד.9)מחבטה מן 10)ודין דוגמא

נד: שם משנה היום-יומית, המציאות

.·¯Ba ¯ÙBÁ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡∆»«≈ƒ¿»«ƒ«≈
B˙eL¯a11ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÁ˙Ùe12˙eL¯Ï Á˙t B‡ ƒ¿¿»ƒ¿»«ƒ»«ƒ¿

B¯·Á13B˙eL¯Ï Á˙Ùe ¯ÙÁL B‡ ,14B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â15 ¬≈∆»«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿
·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯Ba ¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ16Ì‡ Ï·‡ .ÂÈ˜Êa ¿…ƒ¿ƒ¬≈∆«»ƒ¿»»¬»ƒ

B˙eL¯aL B¯Ba ¯È˜Ù‰L B‡ ,B¯B·e B˙eL¯ ¯È˜Ù‰17 ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»∆∆¡««««
‰lÁz·e ;¯˜Ù‰ ‰ÊÂ ,ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ18 ¿«≈ƒ∆≈¿»ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

¯ÙÁ ˙eL¯a19.B˙eL¯a ¯ÙÁL ÈtÓ , ƒ¿»«ƒ¿≈∆»«ƒ¿

שם.11) לחפור לו שמותר מקום בחצירו, כגון
ברשות 12) נמצא ליפול, אפשר שדרכו הבור, של והפתח

הבור. בעל חייב כך משום שהפתח 13)הרבים. פי על אף
חייב. זאת בכל בה, מצויים רבים שאין היחיד, ברשות נמצא

ברשותו.14) נעשו הפתיחה וגם החפירה גם כלומר
לשם.15) להיכנס רשאי אחד הבור,16)וכל בעל הוא כי

את  שחפר פי על אף ישלם", הבור "בעל אומרת והתורה
בחצירו. פתחו וגם רשותו.17)הבור הפקיר ולא

הבור.18) את חפר מעשה 19)כאשר על לחייבו ואין
על  הרבים ברשות החופר את שמחייבים כשם החפירה,
ההלכה  כל הבור. בעל שאיננו פי על אף החפירה, מעשה

נ. שם ובגמרא מט: שם במשנה הזאת

.‚ÂÈÏ‡Ó ¯tÁpL B‡ ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡20ez¯ÙÁL B‡ ∆»«≈∆∆¿«≈≈»∆¬»«
‰Ó‰a21B˙‡lÓÏ ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰iÁ B‡22B‡ ¿≈»«»ƒ¿«»¿«…

‡Â .ÂÈ˜Êa ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰OÚ ‡ÏÂ B˙BqÎÏ„Á ¿«¿…»»¬≈∆«»ƒ¿»»¿∆»
Á˜Bl‰ B‡ ¯ÙBÁ‰23:¯Ó‡pL ;‰zÓa BÏ ÔzpL B‡ «≈«≈«∆ƒ«¿«»»∆∆¡«

ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa24. «««¿«≈ƒ∆≈¿»ƒƒ»»

ולא 20) רשותו ובהפקיר האדמה, ששקעה כגון ברשותו,
הקודמת. בהלכה כמו מדובר, בורו זו 21)הפקיר אם בין

חבירו, בהמת שזו במקרה חבירו. בהמת זו אם ובין בהמתו
על  נופלת לבור והאחריות החצר, בנזקי הבהמה בעל חייב
אמרה  בור, "איש" יכרה כי הבהמה, בעל על ולא הבור בעל
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החצר  בעל על מוטלת הכיסוי וחובת בור, "שור" ולא תורה,
מח.22)בלבד. שם בורו, זה כולל 24)הקונה.23)כי

יוחאי. בן שמעון דרבי במכילתא זה דין מקור ומתנה. קנייה
לו  ושניתן ולקח שירש את לרבות מניין ..." נאמר: שם
שירש  את לרבות ישלם, הבור בעל לומר תלמוד במתנה?
ה  פרק קמא בבא ובירושלמי במתנה" לו ושניתן ולקח
מהמלה  כנראה יכרה", כי "או מהפסוק זה לומד ו, הלכה

"או".

.„‰l‚Ó‰ B‡ ¯ÙBÁ‰ „Á‡25;‰qÎÓ ‰È‰L ÌB˜Ó ∆»«≈«¿«∆»∆»»¿À∆
¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈ Èk :¯Ó‡pL26e‰qk Ì‡Â .‰¯ÎÈ Èk B‡ ∆∆¡«ƒƒ¿«ƒƒƒ¿∆¿ƒƒ»

Èe‡¯k27ÚÈÏ˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,28BÎBzÓ29BÎB˙Ï ÏÙÂ »»««ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿
¯eËt - ˙ÓÂ ¯BL30Ì‡ ‡‰ .epqÎÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; »≈»∆∆¡«¿…¿«∆»ƒ

¯eËt - e‰qk31ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎiL ¯·„a e‰qk . ƒ»»ƒ»¿»»∆»«¬…ƒ¿≈
ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â ,ÌÈlÓ‚ ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÌÈ¯ÂL¿»ƒ¿≈»«¬…ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿»»

ÚÚB¯˙Â ÌÈlÓb32Ì‡ :Ba eÏÙÂ ÌÈ¯ÂL ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â , ¿«ƒ¿ƒ¿≈«¿»¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ
,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌB˜Ó B˙B‡a ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰ ÔÈ‡≈«¿«ƒ¿ƒ¿»¬≈∆»

Ò‡ ‰fL ÈtÓ33e‡B·È Ì‡Â ;34elÙ‡ ÌÈlÓb ÌL ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ»»¿«ƒ¬ƒ
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜¯ÙÏ35. ƒ¿»ƒ¬≈∆«»

אחר.25) ידי על שנחפר מבור 26)בור המכסה את יסיר
כבר. קיים שור.27)שהיה בפני לעמוד שיוכל כיסוי

שור.28) בפני לעמוד יכול מבחוץ.29)ואינו ניכר ולא
נב.30) שם הוא, אנוס את 31)כי לבדוק מחוייב ואינו

התליע  אם להיווכח כדי עליו, ולנקוש עליו ולדרוך הכיסוי
לא. שוורים.32)או בפני לעמוד יכול ואינו ונתקלקל,

גמלים,33) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה לא כי
שם. מצויים גמלים שאין באו 34)מכיוון ואם כלומר,

ונפלו. שוורים שם הלכו כן ואחרי הכיסוי, ונתרועע
גמלים,35) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה כי

נב: שם, דאמרי" ה"איכא כדעת

.‰Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯ÂL Ba eÏÙÂ BÎBzÓ ÚÈÏ˙‰ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿¿»ƒ««ƒ
ÚLBt ‡e‰ È¯‰Â „ÈÓz ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰L∆«¿«ƒ¿ƒ»»ƒ«¬≈≈«

ÌÈlÓ‚Ï36ÚÈÏ˙‰L ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ -37Ba eÏÙ ƒ¿«ƒƒ≈¬«∆ƒ¿ƒ«»¿
¯eËt ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ¯ÂM‰38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. «¿»ƒ¬≈∆»¿≈…«≈»∆

חייב.36) היה גמלים בו נפלו שנתרועע 37)ולּו ולא
הגמלים. ובין 38)מחמת הפשיעה בין קשר כל אין כי

שם. השוורים, הנזק 39)מיתת את לתלות אפשרות שאין
באונס  וסופו בפשיעה לתחילתו דומה זה ואין בפשיעה.
היה  לא פשיעתו לולא שם כי א, הלכה ד, בפרק שלמעלה

כאן). תוספות (ראה האונס מגיע

.Â¯Ba‰ ÏÚa - e‰l‚Â ¯ÊÁÂ e‰qÎÂ ¯Ba ‡ˆBn‰«≈¿ƒ»¿»«¿ƒ»«««
·iÁ40ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÂ ,41¯ÊÁÂ ¯ÙÚa BÓ˙Ò .¯eËt «»¿∆»«¬»¿»¿»»¿»«

·iÁ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê - ¯ÙÚ‰ Ïk ˙‡ ‡ÈˆB‰Â42ÔÂÈkL ; ¿ƒ∆»∆»»∆»«¬«»∆≈»
ÔBL‡¯ ‰OÚÓ ˜lzÒ ¯ÙÚa BÓ˙qL43. ∆¿»¿»»ƒ¿«≈«¬≈ƒ

מגולה.40) שהשאירו שלו, שהבור וגילה.41)זה שכיסה
העפר.42) כל את והוציא שעשה 43)שסתם הבור נסתלק

חדש  בור חופר הריהו העפר, את השני וכשהוציא הראשון,
כט: שם וחייב,

.Ê,e‰qk ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ¯·ÚÂ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL ¯Ba∆¿≈À»ƒ¿»«»ƒ¿…ƒ»
·iÁ ÔBL‡¯‰ - e‰qk ‡ÏÂ ÈM‰44¯ÒÓiL „Ú «≈ƒ¿…ƒ»»ƒ«»«∆ƒ¿…

BÈÏc45epnÓ ˙BÏ„Ï ÈMÏ BÈÏc ¯ÒnMÓe ;ÈMÏ »¿«≈ƒƒ∆»«»¿«≈ƒƒ¿ƒ∆
e‰qk .B˙BqÎÏ ÈM‰ ·iÁ˙Â ÔBL‡¯‰ ¯ËÙƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈«≈ƒ¿«ƒ»

ÔBL‡¯‰46- e‰qk ‡ÏÂ ‰l‚Ó B‡ˆÓe ÈM‰ ‡·e , »ƒ»«≈ƒ¿»¿À∆¿…ƒ»
?·iÁ Bc·Ï ÈM‰ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ „ÚÂ .·iÁ ÈM‰«≈ƒ«»¿«≈»«ƒ¿∆«≈ƒ¿««»
¯kOiL È„Îe ,‰l‚Ó ¯Ba‰L ÔBL‡¯‰ Ú„iL „Ú«∆≈«»ƒ∆«¿À∆¿≈∆ƒ¿…

ÌÈÏÚBt47Ba ˙eÓiL ÏÎÂ .epqÎÈÂ ÌÈÊ¯‡ ˙¯ÎÈÂ ¬ƒ¿ƒ¿…¬»ƒƒ«∆¿…∆»
·iÁ Bc·Ï ÈM‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CBz48ÏÎÂ ;Ba ¿«∆¬≈«≈ƒ¿««»¿…

‰Êk ÔÓÊ ¯Á‡ Ba ˙eÓiL49,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL - ∆»««¿«»∆¿≈∆«»ƒ¿«≈
.Ba eÚLt Ô‰ÈL È¯‰L∆¬≈¿≈∆»¿

פתוח,44) הבור את והשאיר דלה שהראשון מרגע כי
שם, במשנה, ורבינו הרי"ף גירסת זוהי שיבוא. בנזק נתחייב

חייב. "השני" האומרת, במשנתינו כגירסה את 45)שלא
השווה  לבור, כיסוי גם הדלי שימש (ואולי מים לדלות הדלי
נא: שם יעקב בן אליעזר רבי דעת זוהי ט). הלכה לקמן

נב.46) שם משנה בו, שנשתמש הזמן 47)לאחר שיעור
שם. יוחנן רבי כדעת היא זו הלכה פועלים. לשכירת הדרוש

אנוס.48) הוא הראשון האמורות 49)כי לפעולות הדרוש
עשאן. ולא

.Á- ¯ÓBLÏ B¯Ba ¯ÒBn‰ÂÈ˜Êa ·iÁ50B¯ÒÓ Ì‡Â . «≈¿≈«»ƒ¿»»¿ƒ¿»
ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÏ51‰qÎÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,52- ¿≈≈∆¿»»««ƒ∆»»¿À∆

˙Blb˙‰Ï ÈeOÚ ¯Ba‰L ;ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ È¯‰53el‡Â , ¬≈«¿»ƒ«»ƒ∆«»¿ƒ¿«¿≈
˙Úc Ô‰a ÔÈ‡54. ≈»∆««

למעלה 50) השווה הבעלים, במקום נכנס כי חייב, השומר
ד. הלכה ד, לשמור.51)פרק דעת בהם שאין

י.52) שם היו 53)כראוי, והבעלים העפר, שקיעת ידי על
דעתם. על זאת להעלות את 54)צריכים ולכסות לתקן

חייבים. והבעלים מספקת, שמירה זו אין לפיכך הבור.

.ËB¯·Á ÏL BÈÏ„a B¯Ba ‰qÎÓ‰55ÈÏc‰ ÏÚa ‡·e , «¿«∆¿»¿∆¬≈»«««¿ƒ
·iÁ ¯Ba‰ ÏÚa - BÈÏc ÏËÂ56. ¿»«»¿««««»

ברשות.55) שלא חבירו של מבורו הנזקים 56)שלקח על
שבעל  דעתו, על להעלות היה צריך כי המגולה, בורו שהזיק
שיודיע  הדלי בעל את מחייבים ואין הדלי. את יקח הדלי

ל. שם דליו, את שלקח הבור, לבעל

.È¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡57ÁÈL B‡58‰¯ÚÓ B‡59B‡ ∆»«≈ƒ«¿»»
ıÈ¯Á60¯Ó‡ ‰nÏÂ .61È„k Ba ‰È‰iL „Ú ?¯Ba »ƒ¿»»∆¡««∆ƒ¿∆¿≈

˙ÈÓ‰Ï62.ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ?˙ÈÓ‰Ï È„k ‰nÎÂ . ¿»ƒ¿«»¿≈¿»ƒ…∆¬»»¿»ƒ
B‡ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ ,‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»»≈¬»»¿»«¿

¯eËt - ˙ÓÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ¯‡L63- e˜f‰ Ì‡Â ; ¿»¿≈»«»»»≈»¿ƒÀ¿
·iÁ64‰Ïwz‰ ÏÚa65.ÌÏL ˜Ê «»««««»»∆∆»≈

בקירוי.59)ארוך.58)עגול.57) ומכוסה מרובעת
כדין 60) דינם הנ"ל כל מקורה. ואינה כמערה ומרובע רחב

לג).61)בור. כא, (שמות או 62)בתורה בהבל או
בו  ויש טפחים, עשרה של עומק בו יש בור וסתם בחבטה.

להמית. המיתו.63)כדי הבור לא בור 64)כי כל כי

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



oennקצד iwfp zekld - oiwifp xtq - fenz f"h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

להזיק. כדי בו יש שהוא עומק אין 65)בכל החפירה. בעל
אין  טפחים מעשרה פחות כי הבור", "בעל אומר: רבינו

בור. שם עליו

.‡È- ÌÈÓ „Á‡ ÁÙË Ô‰Óe ,‰ÚLz ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰»»…∆«ƒ¿»≈∆∆«∆»«ƒ
ÌÈÓ ÏL ÁÙh‰L ;·iÁ66ÌÈÁÙË ÈL ˜ÓÚk ·eLÁ «»∆«∆«∆«ƒ»¿…∆¿≈¿»ƒ

‰È‰ .‰Laia,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ÈL Ô‰Óe ,‰BÓL ˜ÓÚ ««»»»»»…¿»≈∆¿≈¿»ƒ«ƒ
,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ‰LÏL Ô‰Óe ,‰Ú·L B˜ÓÚ ‰È‰L B‡∆»»»¿ƒ¿»≈∆¿»¿»ƒ«ƒ
ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ Ba ‡ˆBiÎÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ¿»«¿¿«≈»≈≈¿«¿ƒ

ÌlLÏ B˙B‡67ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ; ¿«≈¿ƒ»««ƒ»≈ƒƒ
B„iÓ68.˜ÙÒ Ô‰a LÈ el‡‰ ÌÈ¯·c‰L ; ƒ»∆«¿»ƒ»≈≈»∆»≈

ושקול66) הבל יבשה.מוסיף טפחים בעיות 67)כשני
(לרבינו  שם הראייה, עליו מחבירו והמוציא נפתרו, שלא
הבעייא  שם). ראה שלנו, בגמרא מאשר אחרת גירסה כאן
אומרים  מים, טפחים ובשלושה בשניים גם אם היא:
ארבעה  כנגד שקולים שהם כזאת במידה הבל שמוסיפים
אין  עמוק, אינו שהבור מכיוון או יבשה, טפחים ושישה

כזאת. הבל ספק.68)תוספת של מקרה בכל כמו

.·È¯Á‡ ‡·e ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ¯Ba ¯ÙBÁ‰«≈»…¬»»¿»ƒ»«≈
ÌÈLÏLÏ BÓÈÏL‰Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚÏ BÓÈÏL‰Â69 ¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈ·iÁ Ôlk -70‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ .71 À»«»ƒ»«»ƒ»≈¬»»
‰¯OÚÏ BÓÈÏL‰Â ÔB¯Á‡‰ ‡·e ,ÁÙË elÙ‡72ÔÈa , ¬ƒ∆«»»«¬¿ƒ¿ƒ«¬»»≈

ÁÙË Ba ¯ÙÁL73B˙ÙO ÏÚ ÔÈa dÈa‚‰L B‡ ∆»«∆«∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿»
ÁÙË74·iÁ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê -75ÛÈÒB‰L ÁÙË Ì˙Ò .76 ∆«∆»«¬«»»«∆«∆ƒ

‰aL ÁÙË ¯˙qL B‡77¯·k Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ∆»«∆«∆»»¬≈∆»≈ƒ¿»
ÔBL‡¯ ‰OÚÓ ˜lzÒ78.˜lzÒ ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ƒ¿«≈«¬≈ƒ¬«ƒ…ƒ¿«≈

הברייתא.69) של הדוגמא שור 70)זוהי לתוכו נפל אם
ל' של זה בבור שותפים שכולם מפני מת, או והוזק

ב. עמוד שם ראשון, בלשון זביד כרב שאין 71)טפחים,
להמית. כדי כדי 72)בו בו שיש לבור, אותו ועשה

מלמטה.73)להמית. הטפח את כגון 74)והוסיף
מן  למעלה טפח מזה והוסיף הבור, שפת על אבן שהניח

נא: שם, רבא של דוגמא בנזקים 75)הבור, בין בכול,
מכיוון  הוא, הטעם שם. רבנן, כדעת במיתה, ובין
שיש  בור היינו קודם, קיים היה שלא בור עשה שהאחרון
דומה  זה ואין חייב. לבדו הוא לפיכך להמית, כדי בו
היה  לכן קודם גם שם כי לכ', שהשלימו הקודם, למקרה

להמית. שעשוי מלמעלה.77)מלמטה.76)בור
ברשותו 78) הבור וכל הטפח, את הוסיף שהאחרון ברגע

שלו, הטפח את סתם אפילו כן ואם הוא, האחרון של
חייב. והראשון כמקודם, הראשון של ט' של בור נשאר

.‚È˜ÓÚ ¯Ba ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ79ÔB¯Á‡‰ ‡·e , »«»ƒ»…»»«¬
B·ÈÁ¯‰Â80˙ÓÁÓ Ì‡ :˙ÓÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»≈ƒ≈¬«

BÏ·‰81BÏ·‰ ËÚÓ È¯‰L ,¯eËt ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó82; ∆¿≈»«¬»∆¬≈ƒ≈∆¿
BË·Á ˙ÓÁÓ Ì‡Â83‡e‰ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó ¿ƒ≈¬«¬»≈»«¬«»∆¬≈
‰Ê ¯Ba ˜f‰ ·¯È˜84„v‰ B˙B‡Ó ¯BM‰ ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈∆≈∆¿≈ƒ»««≈««

˜f‰ ·¯È˜ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡‰ ·ÈÁ¯‰L∆ƒ¿ƒ»«¬»«¬«»∆¬≈ƒ≈∆≈
Ï·‰‰ ÔÓ ˙nL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Ba85„v‰ ÔÓ Ì‡Â ; ∆««ƒ∆≈ƒ«∆∆¿ƒƒ««

ÏÙ ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁL86ÔB¯Á‡‰ ‰fL ,·iÁ ÔBL‡¯‰ - ∆»«»ƒ»«»ƒ«»∆∆»«¬
.BÏ·‰ ËÚÓƒ≈∆¿

להמית.79) כדי בו ואת 80)שיש הבור שטח את והגדיל
לתוכו. הנפילה שבבור.81)אפשרות טוב הלא האוויר

פחות 82) שבתוכו האוויר יותר, רחב שהבור במידה כי
הבור.83)מזיק. מקרקעית שקיבל בזה 84)המכה

רב  כדעת בתוכו. החבטה ושטח הבור שטח את שהגדיל
נא: שם בכל 85)אשי, ההבל, את מיעט האחרון והלא

לא  הבור, פי את הרחיב שלולא ייתכן כי חייב, הוא זאת
נופל  היה ולא שבתחילה, הבור פי למקום מגיע השור היה

שמת 86)לתוכו. זו, שבהלכה הראשון לדין פירוט זהו
האחרון  מת, חבטו מחמת ואם פטור, האחרון הבלו, מחמת
אומרים" ה"יש כדעת הוא הצדדים שני בין זה הבדל חייב.
אשי  רב של הלשונות שתי רבינו לדעת שם. אשי, רב בשם

משנה). (כסף זו, את זו משלימות שם

.„È‰˙Ó ‡Ï elÙ‡ - ‰¯Bz‰ ÂÈÏÚ ‰·iÁL ¯Ba∆ƒ¿»»»«»¬ƒ…≈»
BÏ·‰Ó ‡l‡ ‰Ó‰a‰87‰˙Ó Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿≈»∆»≈∆¿¿≈»ƒ«ƒ≈»

BË·ÁÓ88ÔÈ‡ - BaÁ¯k ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈¬»¿ƒ»ƒ»»…∆«¿»¿≈
Ï·‰ BÏ89- ‰˙ÓÂ ‰Ó‰a‰ Ba ‰ËaÁ ‡Ï Ì‡Â , ∆∆¿ƒ…∆¿¿»«¿≈»»≈»

¯eËt90Ì‡Â ,Ï·‰ BÏ LÈ - BaÁ¯ ÏÚ ¯˙È B˜ÓÚ ‰È‰ . »»»»¿»≈«»¿≈∆∆¿ƒ
‰ËaÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ·iÁ - ‰Ó‰a‰ Ba ‰˙Ó≈»«¿≈»«»««ƒ∆…∆¿¿»

B˙ÈÚ˜¯˜a91. ¿«¿»ƒ

הבור.87) מעצם ולא מאליו השור 88)שבא שנחבט
נ: שם, שמואל כדעת הוא זה דין גופו. הבור בקרקעית

נא:89) שם יוסף ורב רבה מחלוקת מזיק, שבו האוויר אין
הבור.90) מפאת בא לא המוות מחמת 91)כי מתה כי

שם. הבור, הבל

.ÂËBa ‰ËaÁÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dB·b Ïz ‰OÚ»»≈»«ƒ¿»«ƒ¿∆¿¿»
‰Ó‰a‰92ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚ ‰È‰ Ì‡ :‰˙ÓÂ93- «¿≈»»≈»ƒ»»»«¬»»¿»ƒ

ÌlLÏ ·iÁ94ÏÚ ¯eËt - ‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â , «»¿«≈¿ƒ»»»≈¬»»»«
‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ95ÌlLÏ ·iÁ - „·Ïa ‰˜f‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ««¿≈»¬»ƒÀ¿»ƒ¿««»¿«≈

‡e‰L Ïk dB·b Ï˙a elÙ‡Â ,ÌÏL ˜Ê96‰¯ÈÙÁa B‡ ∆∆»≈«¬ƒ¿≈»«»∆«¬ƒ»
Úe„ÈÂ ÈeˆÓ ¯·c ‡e‰L ÏÎa ˜Êp‰L ;‡È‰L Ïk97, »∆ƒ∆«∆∆¿»∆»»»¿»«

BÓk ‡e‰ È¯‰Â ,‰ÈeˆÓ ‡e‰L ÏÎa ‰˙Èn‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ»¿»∆¿»«¬≈¿
Ò‡98. …∆

ונפלה.92) התל על של 93)שעלתה העומק כשיעור
להמית. כדי בו שיש שהתורה 94)בור, שמואל, כדעת

לתוך  דווקא ולאו חייב, שהיא נפילה בכל "ונפל", אמרה
שם. פחותה 95)עומק, בנפילה מצוייה אינה המיתה כי

הרי  כזו, בנפילה מיתה של במקרה ולכן טפחים, מעשרה
כאונס. תוספתא 96)זה קמא, תנא כדעת שהוא, גובה כל

ב. הלכה א, פרק שם ירושלמי ו; פרק כן 97)שם ועל
יזיק. שהתל דעתו, על להעלות לו שהיה התל, בעל פשע

מיתה.98) של אפשרות דעתו על להעלות לו היה שלא

.ÊËÏÚ B‡ ¯B·a ‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈«»«ƒ««¿≈»¿«
B‡ ‰pË˜ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ Ï˙a d˙ËÈ·Á¬ƒ»»¿≈∆»ƒ»¿»«¿≈»¿«»

‰ËBL B‡ ˙L¯Á99‰ÏÈla ‰ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ B‡100, ≈∆∆»»∆»¿»««¿»
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להזיק. כדי בו יש שהוא עומק אין 65)בכל החפירה. בעל
אין  טפחים מעשרה פחות כי הבור", "בעל אומר: רבינו

בור. שם עליו

.‡È- ÌÈÓ „Á‡ ÁÙË Ô‰Óe ,‰ÚLz ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰»»…∆«ƒ¿»≈∆∆«∆»«ƒ
ÌÈÓ ÏL ÁÙh‰L ;·iÁ66ÌÈÁÙË ÈL ˜ÓÚk ·eLÁ «»∆«∆«∆«ƒ»¿…∆¿≈¿»ƒ

‰È‰ .‰Laia,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ÈL Ô‰Óe ,‰BÓL ˜ÓÚ ««»»»»»…¿»≈∆¿≈¿»ƒ«ƒ
,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ‰LÏL Ô‰Óe ,‰Ú·L B˜ÓÚ ‰È‰L B‡∆»»»¿ƒ¿»≈∆¿»¿»ƒ«ƒ
ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ Ba ‡ˆBiÎÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ¿»«¿¿«≈»≈≈¿«¿ƒ

ÌlLÏ B˙B‡67ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ; ¿«≈¿ƒ»««ƒ»≈ƒƒ
B„iÓ68.˜ÙÒ Ô‰a LÈ el‡‰ ÌÈ¯·c‰L ; ƒ»∆«¿»ƒ»≈≈»∆»≈

ושקול66) הבל יבשה.מוסיף טפחים בעיות 67)כשני
(לרבינו  שם הראייה, עליו מחבירו והמוציא נפתרו, שלא
הבעייא  שם). ראה שלנו, בגמרא מאשר אחרת גירסה כאן
אומרים  מים, טפחים ובשלושה בשניים גם אם היא:
ארבעה  כנגד שקולים שהם כזאת במידה הבל שמוסיפים
אין  עמוק, אינו שהבור מכיוון או יבשה, טפחים ושישה

כזאת. הבל ספק.68)תוספת של מקרה בכל כמו

.·È¯Á‡ ‡·e ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ¯Ba ¯ÙBÁ‰«≈»…¬»»¿»ƒ»«≈
ÌÈLÏLÏ BÓÈÏL‰Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚÏ BÓÈÏL‰Â69 ¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈ·iÁ Ôlk -70‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ .71 À»«»ƒ»«»ƒ»≈¬»»
‰¯OÚÏ BÓÈÏL‰Â ÔB¯Á‡‰ ‡·e ,ÁÙË elÙ‡72ÔÈa , ¬ƒ∆«»»«¬¿ƒ¿ƒ«¬»»≈

ÁÙË Ba ¯ÙÁL73B˙ÙO ÏÚ ÔÈa dÈa‚‰L B‡ ∆»«∆«∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿»
ÁÙË74·iÁ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê -75ÛÈÒB‰L ÁÙË Ì˙Ò .76 ∆«∆»«¬«»»«∆«∆ƒ

‰aL ÁÙË ¯˙qL B‡77¯·k Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ∆»«∆«∆»»¬≈∆»≈ƒ¿»
ÔBL‡¯ ‰OÚÓ ˜lzÒ78.˜lzÒ ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ƒ¿«≈«¬≈ƒ¬«ƒ…ƒ¿«≈

הברייתא.69) של הדוגמא שור 70)זוהי לתוכו נפל אם
ל' של זה בבור שותפים שכולם מפני מת, או והוזק

ב. עמוד שם ראשון, בלשון זביד כרב שאין 71)טפחים,
להמית. כדי כדי 72)בו בו שיש לבור, אותו ועשה

מלמטה.73)להמית. הטפח את כגון 74)והוסיף
מן  למעלה טפח מזה והוסיף הבור, שפת על אבן שהניח

נא: שם, רבא של דוגמא בנזקים 75)הבור, בין בכול,
מכיוון  הוא, הטעם שם. רבנן, כדעת במיתה, ובין
שיש  בור היינו קודם, קיים היה שלא בור עשה שהאחרון
דומה  זה ואין חייב. לבדו הוא לפיכך להמית, כדי בו
היה  לכן קודם גם שם כי לכ', שהשלימו הקודם, למקרה

להמית. שעשוי מלמעלה.77)מלמטה.76)בור
ברשותו 78) הבור וכל הטפח, את הוסיף שהאחרון ברגע

שלו, הטפח את סתם אפילו כן ואם הוא, האחרון של
חייב. והראשון כמקודם, הראשון של ט' של בור נשאר

.‚È˜ÓÚ ¯Ba ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ79ÔB¯Á‡‰ ‡·e , »«»ƒ»…»»«¬
B·ÈÁ¯‰Â80˙ÓÁÓ Ì‡ :˙ÓÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»≈ƒ≈¬«

BÏ·‰81BÏ·‰ ËÚÓ È¯‰L ,¯eËt ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó82; ∆¿≈»«¬»∆¬≈ƒ≈∆¿
BË·Á ˙ÓÁÓ Ì‡Â83‡e‰ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó ¿ƒ≈¬«¬»≈»«¬«»∆¬≈
‰Ê ¯Ba ˜f‰ ·¯È˜84„v‰ B˙B‡Ó ¯BM‰ ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈∆≈∆¿≈ƒ»««≈««

˜f‰ ·¯È˜ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡‰ ·ÈÁ¯‰L∆ƒ¿ƒ»«¬»«¬«»∆¬≈ƒ≈∆≈
Ï·‰‰ ÔÓ ˙nL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Ba85„v‰ ÔÓ Ì‡Â ; ∆««ƒ∆≈ƒ«∆∆¿ƒƒ««

ÏÙ ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁL86ÔB¯Á‡‰ ‰fL ,·iÁ ÔBL‡¯‰ - ∆»«»ƒ»«»ƒ«»∆∆»«¬
.BÏ·‰ ËÚÓƒ≈∆¿

להמית.79) כדי בו ואת 80)שיש הבור שטח את והגדיל
לתוכו. הנפילה שבבור.81)אפשרות טוב הלא האוויר

פחות 82) שבתוכו האוויר יותר, רחב שהבור במידה כי
הבור.83)מזיק. מקרקעית שקיבל בזה 84)המכה

רב  כדעת בתוכו. החבטה ושטח הבור שטח את שהגדיל
נא: שם בכל 85)אשי, ההבל, את מיעט האחרון והלא

לא  הבור, פי את הרחיב שלולא ייתכן כי חייב, הוא זאת
נופל  היה ולא שבתחילה, הבור פי למקום מגיע השור היה

שמת 86)לתוכו. זו, שבהלכה הראשון לדין פירוט זהו
האחרון  מת, חבטו מחמת ואם פטור, האחרון הבלו, מחמת
אומרים" ה"יש כדעת הוא הצדדים שני בין זה הבדל חייב.
אשי  רב של הלשונות שתי רבינו לדעת שם. אשי, רב בשם

משנה). (כסף זו, את זו משלימות שם

.„È‰˙Ó ‡Ï elÙ‡ - ‰¯Bz‰ ÂÈÏÚ ‰·iÁL ¯Ba∆ƒ¿»»»«»¬ƒ…≈»
BÏ·‰Ó ‡l‡ ‰Ó‰a‰87‰˙Ó Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿≈»∆»≈∆¿¿≈»ƒ«ƒ≈»

BË·ÁÓ88ÔÈ‡ - BaÁ¯k ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈¬»¿ƒ»ƒ»»…∆«¿»¿≈
Ï·‰ BÏ89- ‰˙ÓÂ ‰Ó‰a‰ Ba ‰ËaÁ ‡Ï Ì‡Â , ∆∆¿ƒ…∆¿¿»«¿≈»»≈»

¯eËt90Ì‡Â ,Ï·‰ BÏ LÈ - BaÁ¯ ÏÚ ¯˙È B˜ÓÚ ‰È‰ . »»»»¿»≈«»¿≈∆∆¿ƒ
‰ËaÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ·iÁ - ‰Ó‰a‰ Ba ‰˙Ó≈»«¿≈»«»««ƒ∆…∆¿¿»

B˙ÈÚ˜¯˜a91. ¿«¿»ƒ

הבור.87) מעצם ולא מאליו השור 88)שבא שנחבט
נ: שם, שמואל כדעת הוא זה דין גופו. הבור בקרקעית

נא:89) שם יוסף ורב רבה מחלוקת מזיק, שבו האוויר אין
הבור.90) מפאת בא לא המוות מחמת 91)כי מתה כי

שם. הבור, הבל

.ÂËBa ‰ËaÁÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dB·b Ïz ‰OÚ»»≈»«ƒ¿»«ƒ¿∆¿¿»
‰Ó‰a‰92ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚ ‰È‰ Ì‡ :‰˙ÓÂ93- «¿≈»»≈»ƒ»»»«¬»»¿»ƒ

ÌlLÏ ·iÁ94ÏÚ ¯eËt - ‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â , «»¿«≈¿ƒ»»»≈¬»»»«
‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ95ÌlLÏ ·iÁ - „·Ïa ‰˜f‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ««¿≈»¬»ƒÀ¿»ƒ¿««»¿«≈

‡e‰L Ïk dB·b Ï˙a elÙ‡Â ,ÌÏL ˜Ê96‰¯ÈÙÁa B‡ ∆∆»≈«¬ƒ¿≈»«»∆«¬ƒ»
Úe„ÈÂ ÈeˆÓ ¯·c ‡e‰L ÏÎa ˜Êp‰L ;‡È‰L Ïk97, »∆ƒ∆«∆∆¿»∆»»»¿»«

BÓk ‡e‰ È¯‰Â ,‰ÈeˆÓ ‡e‰L ÏÎa ‰˙Èn‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ»¿»∆¿»«¬≈¿
Ò‡98. …∆

ונפלה.92) התל על של 93)שעלתה העומק כשיעור
להמית. כדי בו שיש שהתורה 94)בור, שמואל, כדעת

לתוך  דווקא ולאו חייב, שהיא נפילה בכל "ונפל", אמרה
שם. פחותה 95)עומק, בנפילה מצוייה אינה המיתה כי

הרי  כזו, בנפילה מיתה של במקרה ולכן טפחים, מעשרה
כאונס. תוספתא 96)זה קמא, תנא כדעת שהוא, גובה כל

ב. הלכה א, פרק שם ירושלמי ו; פרק כן 97)שם ועל
יזיק. שהתל דעתו, על להעלות לו שהיה התל, בעל פשע

מיתה.98) של אפשרות דעתו על להעלות לו היה שלא

.ÊËÏÚ B‡ ¯B·a ‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈«»«ƒ««¿≈»¿«
B‡ ‰pË˜ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ Ï˙a d˙ËÈ·Á¬ƒ»»¿≈∆»ƒ»¿»«¿≈»¿«»

‰ËBL B‡ ˙L¯Á99‰ÏÈla ‰ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ B‡100, ≈∆∆»»∆»¿»««¿»
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;¯eËt - ‰˙ÓÂ ÌBia ‰ÏÙÂ ˙Áwt ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»ƒ««¿»¿»«»≈»»
¯eÒÏÂ ˙B‡¯Ï ‰Ó‰a‰ C¯cL ÈtÓ ,Ò‡ BÓk ‰fL∆∆¿…∆ƒ¿≈∆∆∆«¿≈»ƒ¿¿»
,˙ÓÂ Ì„‡ BÎB˙Ï ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÏBLÎn‰ ÔÓƒ«ƒ¿¿≈ƒ»«¿»»»≈
Ôa ‰È‰L ÔÈa ,‰ÏÈla ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈∆»«««¿»≈∆»»∆

¯eËt ‰Ê È¯‰ - „·Ú B‡ ÔÈ¯BÁ101Ba ˜f‰ Ì‡Â . ƒ∆∆¬≈∆»¿ƒÀ«
ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ˙Áwt‰ ‰Ó‰a‰ B‡ Ì„‡‰102BÓk , »»»«¿≈»«ƒ«««»∆∆»≈¿

e¯‡aL103. ∆≈«¿

דעת.99) בנות פקחת.100)שאינן הייתה אפילו
שור",101) שמה "ונפל הכתוב גזירת הוא זה דין שם,

כח: קמא בבא אדם, ולא "שור" טעמו 102)ודורשים
נזהרת  ובהמה בדרכים. להתבונן דרכו אין אדם דבר, של
לא  אבל ביותר, ומסוכנים גדולים ממכשולים אמנם

קטנים. על 103)ממכשולים שחייבים הקודמת, בהלכה
טפחים. מי' פחות בבור בהמה נזקי

.ÊÈÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯BL BÎB˙Ï ÏÙ104È¯‰ - ˙ÓÂ »«¿¿≈«À¿»ƒ»≈¬≈
˙n‰L ÈÓ - Bl ‰È‰È ˙n‰Â :¯Ó‡pL ;¯eËt ‰Ê∆»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆ƒ∆«≈

BlL105.¯·wiL BÈ„Â ‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ‰Ê ‡ˆÈ , ∆»»∆∆»«¬»»¿ƒ∆ƒ»≈

שנפדה.104) לאחר ואפילו מום בו שנפל קרבן שור כגון
נא.105) שם רבא, לשון זה כל ממנו. ליהנות שיוכל

.ÁÈ¯Ba‰ CB˙a ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙÂ ,¯B·a ¯ÙBÁ ‰È‰»»≈¿¿»¿»«¿≈»¿«
;·iÁ - ‰ÈÙlÓ ‰ÏÙ Ì‡ :‰˙ÓÂ ‰¯ÈÙÁ‰ ÏBwÓƒ«¬ƒ»»≈»ƒ»¿»ƒ¿»∆»«»

‰˙Ú·pL ÔB‚k ,‰È¯Á‡Ó106¯BÁ‡Ï d·˜Ú ÏÚ ‰¯ÊÁÂ ≈«¬∆»¿∆ƒ¿¬»¿»¿»«¬≈»¿»
‰ÏÙÂ107ÏtiL „Ú - ÏÙÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - ‰˙ÓÂ ¿»¿»»≈»»∆∆¡«¿»««∆ƒ…

‰ÏÈÙ C¯c108ıeÁ ‰¯ÈÙÁ‰ ÏBwÓ ‰ÈÙÏ ‰ÏÙ . ∆∆¿ƒ»»¿»¿»∆»ƒ«¬ƒ»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ‰˙ÓÂ ¯BaÏ109Ì‡Â ; «»≈»≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

‰È¯BÁ‡Ï ‰ÏÙ Ì‡Â .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ ÒÙz»««ƒ»≈ƒƒƒ»¿ƒ»¿»«¬∆»
¯eËt ¯Ba‰ ÏÚa - ‰˜f‰ B‡ ‰˙Óe ¯BaÏ ıeÁ110. «≈»À¿»«««»

הבור.107)שנבהלה.106) על 108)לתוך נפילה זוהי
העורף. על ולא מחבטה 109)הפנים מתה הבהמה כי

בהבלו. ולא הבור של בקרקע ולא הרבים רשות בקרקע
שם.110) הכול, לדעת

.ËÈ„ÚeÓ Ì‡ :‰˙ÓÂ ¯Ba‰ CB˙Ï ‰Ó‰a ÛÁcL ¯BL∆»«¿≈»¿«»≈»ƒ»
¯BM‰ ÏÚ·e ,‰ˆÁÓ ÌlLÓ ¯Ba‰ ÏÚa - ‡e‰«««¿«≈∆¡»«««

‰ˆÁÓ111ÚÈ·¯ ÌlLÓ ¯BM‰ ÏÚa - ‡e‰ Ìz Ì‡Â ; ∆¡»¿ƒ»«««¿«≈¿ƒ«
BÙebÓ112ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÌlLÓ ¯Ba‰ ÏÚ·e ,113ÔÓ ƒ«««¿«≈¿»¬»ƒƒ

:¯Ba‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡ ‰Ï·p‰ ÏÚaL .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰«»∆∆ƒ¿»»∆«««¿≈»≈¿«««
‰Ï· ˙Át114EÏˆ‡ ÈÏ LÈ BÊ115‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ¿«¿≈»≈ƒ∆¿¿««ƒ∆ƒ

˙ÁwÙe ‰ÏB„‚116‰ÏÙpL ÈÓk BÊ È¯‰ ‰ÙÁ„pL ÔÂÈk , ¿»ƒ««≈»∆ƒ¿¬»¬≈¿ƒ∆»¿»
‰ÏÈla117È‡ ¯BM‰ ÏÚaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ È‡L Ïk ; ««¿»…∆¬ƒ»¿ƒƒ«««¬ƒ

‡ÈˆBÓ118.BÓlLÏ ·iÁ ‰z‡ ¯‡M‰Â , ƒ¿«¿»«»«»¿«¿

שם.111) נתן רבי כדעת המיתוהו. שניהם כי
נזק 112) חצי משלם היה ממית, היה לבדו השור שאילו

למחצה, הוא התשלום גם שותף, לו שיש עכשיו מגופו,
מגופו. הנזק רבע חצי.113)דהיינו במקום

לאחר 114) מחירה לבין בחיים הבהמה מחיר בין ההפרש
בורך,115)מיתה. בתוך מתה נמצאה שלי בהמה כי

הנזק. לכל אחראי שאם 116)ואתה טז, בהלכה ואמרנו
פטור. הבור בעל ומתה, ביום מקום 117)נפלה אין כי

מן  ולסור לראות הבהמה "שדרך הקודם לנימוק
יותר 118)המכשולות". להוציא אפשר אי השור ומבעל

מובאת  הבור בעל כלפי הניזק של הזאת הטענה כל מרבע.
שם. שם, בגמרא,

.Î¯Ba‰ Èt ÏÚ Ô·‡ ÁÈpn‰ ÔÎÂ119Ï˜˙Â ¯BM‰ ‡·e , ¿≈««ƒ«∆∆«ƒ«»«¿ƒ¿«
ÌlLÓ Ô·‡‰ ˙‡ ÁÈpn‰ - ˙ÓÂ ¯BaÏ ÏÙÂ ,da»¿»««»≈««ƒ«∆»∆∆¿«≈

‰ˆÁÓ120.‰ˆÁÓ ¯Ba‰ ÏÚ·e , ∆¡»«««∆¡»

הבור.119) שפת המיתוהו.120)על הבור ובעל הוא כי
הבור  בעל על האחריות כל את להטיל יכול האבן בעל אין
לשור, נזק גורמת האבן הייתה לא הבור שלולא בטענה,
נופל  היה לא באבן, נתקל לולא לענות: יכול הבור בעל כי
חצי  משלם אחד וכל שווה, אחריותם מידת כן על בבור.

הנזק.

.‡ÎÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏLÂ ËBÈ„‰ ÏL ¯BL ÔÎÂ121 ¿≈∆∆¿¿∆¿≈«À¿»ƒ
ÌlLÓ - ËBÈ„‰ ÏL ‰Ê ‡e‰ Ìz Ì‡ :„Á‡k eÁ‚pL∆»¿¿∆»ƒ»∆∆∆¿¿«≈

˜Ê ÈˆÁ122¯ÓB‡ ˜fp‰L .ÌÏL ˜Ê - „ÚeÓ Ì‡Â , ¬ƒ∆∆¿ƒ»∆∆»≈∆«ƒ»≈
;EnÓ ¯‡M‰Â ,‡ÈˆB‡ ‰fÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏÎe‡L Ïk :BÏ…∆«¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ¿
ÈÏ ÌlLz ‰z‡ ,¯eËÙe ‡e‰ Lc˜‰Â ÏÈ‡B‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ¿∆¿≈»«»¿«≈ƒ

Ïk‰123. «…

מום.121) בעל בכור כגון פדיון, לו שאין או נפדה, שלא
מכיוון 122) כלום, לו מועילה הקדש של שותפות ואין

בדין. ממנו לגבות אפשר משני 123)שאי אחד כל כי
נג. שם רבא כדעת כולו, לנזק אחראי השותפים

.·ÎÂÈÏÚ ÏÙÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯Ba ¯ÙBÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»«ƒ¿»«»»
¯eËt ¯BM‰ ÏÚa - B‚¯‰Â ¯BL124- ¯BM‰ ˙Ó Ì‡Â . «¬»«««»¿ƒ≈«

¯Ba‰ ÏÚa ÈL¯BiÓ B¯BL ÈÓc ¯BM‰ ÏÚa ÏËB125. ≈«««¿≈ƒ¿≈«««

נתכוון 124) לא כי נסקל, השור ואין פשע, הבור חופר כי
ט. הלכה י, פרק למעלה ראה ז. ערכין בבלי להזיק,

היורשים,125) מן גובה שטר בלי חוב שזהו פי על אף
יא. פרק סוף ולווה מלווה בהלכות לדעתו בהתאם

á"ôùú'ä æåîú æ"é ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ונזכרה 1) מנזקיהן, פטור הבור שבעל הדברים בו נתבארו

בו  ונתבארו שם, כנזכר תקלה המניח והוא הבור תולדת בו
ביאור  לזה ונמשך בשלימות, זו תולדה משפטי פרטי
יעשה  וכיצד הרבים, ברשות לעשותן מורשה שאדם הדברים
עם  הרבים ומשפט שם, לעשותם רשאי שאינו ומה אותם,
בזה. וכיוצא רשותם על או ברשותם שהוא מה בכל היחיד

.‡¯B·Ï eÏÙpL ÌÈÏk2;¯eËt ¯Ba‰ ÏÚa - e¯azLÂ ≈ƒ∆»¿¿¿ƒ¿«¿«««»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯BÓÁ B‡ ¯BL ‰nL ÏÙÂ :¯Ó‡pL3 ∆∆¡«¿»«»»¬ƒƒ«¿»

Ì„‡ ‡ÏÂ - ¯BL :e„ÓÏ4ÌÈÏk ‡ÏÂ - ¯BÓÁ ,5elÙ‡ . »¿¿…»»¬¿…≈ƒ¬ƒ
ÂÈÏÎa ¯BL ÏÙ6·iÁ - ÂÈÏk e¯azLÂ ¯BM‰ ˙Óe , »«¿≈»≈«¿ƒ¿«¿≈»«»

.ÌÈÏk‰ ÏÚ ¯eËÙe ‰Ó‰a‰ ÏÚ««¿≈»»««≈ƒ
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oennקצו iwfp zekld - oiwifp xtq - fenz f"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

...milkd lr xehte

דיני  נזיקין. דיני לכל הנוגע גדול יסוד מלמדנו זה דין
שהגמרא  עד והגיון שכל פי על מובנים בכלל, ממונות
ובכל  כו'" ממונות בדיני יעסוק להחכים "הרוצה אומרת
שגם  כלים" ולא חמור אדם, ולא "שור הדין מלמדנו זאת
בשכל  מובנים שהם משום לא לקיים יש הממונות דיני את
יפטר  מדוע הגיון אין שהרי הקב"ה. ציווה שכך משום אלא
ועל־אחת־ לבורו, שנפלו הכלים נזק בתשלום הבור בעל
לבור  שנפל כלים הנושא ששור הדין מובן לא כמה־וכמה

הכלים. על ופטור השור על חייב
שני  בו שיש בור מדין נוספת הוראה יש זאת מלבד
טפחים. עשרה גבוה ותל טפחים, עשרה עמוק בור פרטים,
תנועות  שתי שהם ומקבל משפיע עניינם האדם שבעבודת
"איזהו  - מקבל גם להיות צריך אחד וכל אדם, כל אצל
שמצינו  כדוגמא משפיע וגם אדם", מכל הלומד חכם
מן  המתפרנס עני "אפילו צדקה בנתינת חייבים שהכל

לאחר". צדקה ליתן חייב הצדקה
אלו  עניינים להפוך ח"ו יכול בחירה לאדם שיש ומכיון
להרע" המה "חכמים של באופן משפיע ולהיות להיפך
כנגד  פניו המעיז חצוף תלמיד של באופן מקבל ו(לדוגמא)
ששלמות  כך על מורה עשרה וגובה עומק של והעניין רבו.
כוחות  עשר בכל חודר כשהדבר הם והקבלה ההשפעה
אז  כי שלילי בבור מאוד להיזהר וצריך אדם, של נפשו
מארבעה  לאחד והופך הנפש כוחות עשר כל הדבר חודר
כל  לנצל צריך אלא ישוער. בל נזק שגורם עד נזיקין אבות
טוב  לענייני כמקבל והן כמשפיע הן לו שניתנו הכוחות

הסביבה. כל על ולהשפיע וקדושה
בגדר  שאינם מקום בכל חב"ד בתי להקמת קשור זה עניין
אלא  המקבל אליהם שיבוא עד שמחכים היינו עמוק" "בור
להניח  שאפשר הרבים" ברשות גבוה "תל בבחינת שהם
במובנים  וכו' למרחוק ולראות עליו לטפס חפץ, עליו

שבדבר. הרוחניים
(d oniq oiwifp xtq 'zekln oii' it lr)

יב.2) בבאֿקמא בעל3ֿ)משנה רבו מפי תלמיד ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו לבור 4)פה, נפל אדם אם

פטור. הבור בעל נכלל 5)ומת, חיים, בעל שאינו וכל
נג: שם ופטור, כלים ולא 6)בדין והמחרישה, העול כגון

בלבד. כלים שנפלו הראשון בדין כמו

.·ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡Ó ¯Ba‰7ÂÈ˙B„ÏB˙Â ,‡e‰8e‰BÓk «≈¬¿ƒƒ¿¿»»
Ô˙lÁzÓ ÔÈ„ÚeÓ9‰Ïwz ÁÈpn‰ ÏÎÂ .10BÊ È¯‰ - »ƒƒ¿ƒ»»¿»««ƒ««»»¬≈

¯Ba‰ ˙„ÏBz11Ì„‡ da ˜f‰ Ì‡Â .12- ‰Ó‰a B‡ ∆∆«¿ƒÀ«»»»¿≈»
ÌÏL ˜Ê ‰Ïwz‰ ÁÈp‰L ‰Ê ÌlLÓ13¯È˜Ù‰ ÔÈa , ¿«≈∆∆ƒƒ«««»»∆∆»≈≈ƒ¿ƒ

d¯È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ‰Ïwz‰14- ÌÈÏk da e˜f‰ Ì‡Â ; ««»»≈…ƒ¿ƒ»¿ƒÀ¿»≈ƒ
¯eËt15. »

שאר 7) בתוכם הכוללים בתורה, המפורשים נזיקין מעיקרי
ב. שם תולדות. שהם לבור.8)נזיקין הדומים הנזיקין

הראשונה.9) בפעם כשהזיקו אף שלם, נזק לשלם וחייבים
הרבים.10) כח:11)ברשות אדם 12)שם בנזקי בור

שם. שמת, במקרה רק האדם את מיעטה התורה כי חייב,
הי"ז. בפי"ב למעלה רבינו פסק בור.13)וכן כדין

שם.14) שם, שמואל דעת כממונו, ולא כבור דינה
שם.15)

.‚ÁÈpn‰ ?„ˆÈk16BÈkÒ B‡ B·‡17B·z B‡18B‡ ≈«««ƒ««¿«ƒƒ¿
B‡OÓ19ÔÈa Ô‰a e˜f‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ¿À¿»∆≈

ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ‰Ó‰a ÔÈa Ì„‡20ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»≈¿≈»«»∆∆»≈¿≈ƒƒƒ»
Ú˜¯wa Ï˜˙ .Ô¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â ,B˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿«««¿«

‰Ïwz‰ ÏÚa ·iÁ - da ˜f‰Â BÊ ‰Ïw˙a ËaÁÂ21. ¿∆¿«¿«»»¿À«»«»««««»»
eÙph B‡ el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â22¯eËt -23. ¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿»

כבור.16) שדינה ג:17)תקלה שירקב 18)שם כדי
ל. שם זבל, לנוח.19)ויעשה ורצה עייף שם 20)שהיה

חייב 21)כח: בנזק, השתתפה הקרקע שגם אףֿעלֿפי
ואינה  היא, הפקר שהקרקע מכיון הכל, לשלם התקלה בעל
השוה  כח: שם נתן, ר' כדעת הוא זה דין תשלומין. בדין

וכא. יט הלכה יב, פרק מים 22)למעלה השופך כגון
ל. שם אחר, של כליו ונתלכלכו הרבים דין 23)ברשות כי

בכלים. שפטור הבור, כדין המים

.„B¯BL ÒÈÎ‰24,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
ÌÈÏÏb ıÈa¯‰Â25- ˙Èa‰ ÏÚa ÏL ÂÈÏk Ô‰a eÙphÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»∆≈»∆««««ƒ

¯eËt26e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,‡e‰ ¯Ba ˙„ÏBz ‰Ê ÏÏb‰L ; »∆«»»∆∆∆¿…»»
¯Ba27.ÌÈÏk‰ ÏÚ Ba ·iÁL∆ƒ≈««≈ƒ

מח.24) הבקר.25)שם, השור.26)צואת בעל
כח:27) שם בלבד, נטנפו אלא נשברו לא הכלים אם אפילו

.‰„k‰ ˙‡ ÁÈpn‰28CÏ‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ««ƒ«∆««ƒ¿»«ƒ¿»«
C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - d¯aLÂ da Ï˜˙Â [Cl‰Ó‰]«¿«≈¿ƒ¿«»¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈∆∆

C¯ca ÔBa˙‰Ï Ì„‡ Èa29˜f‰ Ì‡Â .ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk ¿≈»»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆≈¿«¿ƒ¿ƒÀ«
ÂÈ˜Êa ·iÁ „k‰ ÏÚa È¯‰ - da30¯È˜Ù‰ elÙ‡Â , »¬≈«««««»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ

„k‰31˙eL¯ BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÂÈ˜Ê ¯È˜Ùn‰ ÏkL ;32 ««∆»««¿ƒ¿»»¿»∆≈¿
‰lÁzÓ d˙BOÚÏ33Ô¯È˜Ù‰ ‡Ï el‡k ·iÁ -34. «¬»ƒ¿ƒ»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ»

כז:28) שם לנוח, במחשבתו 29)כדי שקוע שאדם מפני
כז: שם בעניניו, וחייב 30)וטרוד כבור, דינו הכד כי

אדם. כט:31)בנזקי שם אלעזר, ור' יוחנן ר' מחלוקת
הרבים.32) ברשות ברשותו,33)כגון בו חפר אם אבל

חפר, ברשות שבתחילה מכיון פטור, - ובורו רשותו והפקיר
ב. הלכה יב, פרק למעלה עליו,34)ראה נופלת והאחריות
הבור. בעל עדיין הוא כאילו

.ÂdÁÈp‰Ï ˙eL¯ BÏ LiL ÌB˜Óa „k‰ ˙‡ ÁÈp‰ƒƒ«∆««¿»∆≈¿¿«ƒ»
˙B¯w‰ ÌB˜Ó ÔB‚k ,ÌL35˙Bzb ÏL36Ô‰a ‡ˆBiÎÂ37, »¿¿«¿»∆ƒ¿«≈»∆
·iÁ - d¯aLÂ da Ï˜˙Â38- Cl‰Ó‰ da ˜f‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«»¿ƒÀ«»«¿«≈
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קצז oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - fenz f"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

...milkd lr xehte

דיני  נזיקין. דיני לכל הנוגע גדול יסוד מלמדנו זה דין
שהגמרא  עד והגיון שכל פי על מובנים בכלל, ממונות
ובכל  כו'" ממונות בדיני יעסוק להחכים "הרוצה אומרת
שגם  כלים" ולא חמור אדם, ולא "שור הדין מלמדנו זאת
בשכל  מובנים שהם משום לא לקיים יש הממונות דיני את
יפטר  מדוע הגיון אין שהרי הקב"ה. ציווה שכך משום אלא
ועל־אחת־ לבורו, שנפלו הכלים נזק בתשלום הבור בעל
לבור  שנפל כלים הנושא ששור הדין מובן לא כמה־וכמה

הכלים. על ופטור השור על חייב
שני  בו שיש בור מדין נוספת הוראה יש זאת מלבד
טפחים. עשרה גבוה ותל טפחים, עשרה עמוק בור פרטים,
תנועות  שתי שהם ומקבל משפיע עניינם האדם שבעבודת
"איזהו  - מקבל גם להיות צריך אחד וכל אדם, כל אצל
שמצינו  כדוגמא משפיע וגם אדם", מכל הלומד חכם
מן  המתפרנס עני "אפילו צדקה בנתינת חייבים שהכל

לאחר". צדקה ליתן חייב הצדקה
אלו  עניינים להפוך ח"ו יכול בחירה לאדם שיש ומכיון
להרע" המה "חכמים של באופן משפיע ולהיות להיפך
כנגד  פניו המעיז חצוף תלמיד של באופן מקבל ו(לדוגמא)
ששלמות  כך על מורה עשרה וגובה עומק של והעניין רבו.
כוחות  עשר בכל חודר כשהדבר הם והקבלה ההשפעה
אז  כי שלילי בבור מאוד להיזהר וצריך אדם, של נפשו
מארבעה  לאחד והופך הנפש כוחות עשר כל הדבר חודר
כל  לנצל צריך אלא ישוער. בל נזק שגורם עד נזיקין אבות
טוב  לענייני כמקבל והן כמשפיע הן לו שניתנו הכוחות

הסביבה. כל על ולהשפיע וקדושה
בגדר  שאינם מקום בכל חב"ד בתי להקמת קשור זה עניין
אלא  המקבל אליהם שיבוא עד שמחכים היינו עמוק" "בור
להניח  שאפשר הרבים" ברשות גבוה "תל בבחינת שהם
במובנים  וכו' למרחוק ולראות עליו לטפס חפץ, עליו

שבדבר. הרוחניים
(d oniq oiwifp xtq 'zekln oii' it lr)

יב.2) בבאֿקמא בעל3ֿ)משנה רבו מפי תלמיד ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו לבור 4)פה, נפל אדם אם

פטור. הבור בעל נכלל 5)ומת, חיים, בעל שאינו וכל
נג: שם ופטור, כלים ולא 6)בדין והמחרישה, העול כגון

בלבד. כלים שנפלו הראשון בדין כמו

.·ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡Ó ¯Ba‰7ÂÈ˙B„ÏB˙Â ,‡e‰8e‰BÓk «≈¬¿ƒƒ¿¿»»
Ô˙lÁzÓ ÔÈ„ÚeÓ9‰Ïwz ÁÈpn‰ ÏÎÂ .10BÊ È¯‰ - »ƒƒ¿ƒ»»¿»««ƒ««»»¬≈

¯Ba‰ ˙„ÏBz11Ì„‡ da ˜f‰ Ì‡Â .12- ‰Ó‰a B‡ ∆∆«¿ƒÀ«»»»¿≈»
ÌÏL ˜Ê ‰Ïwz‰ ÁÈp‰L ‰Ê ÌlLÓ13¯È˜Ù‰ ÔÈa , ¿«≈∆∆ƒƒ«««»»∆∆»≈≈ƒ¿ƒ

d¯È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ‰Ïwz‰14- ÌÈÏk da e˜f‰ Ì‡Â ; ««»»≈…ƒ¿ƒ»¿ƒÀ¿»≈ƒ
¯eËt15. »

שאר 7) בתוכם הכוללים בתורה, המפורשים נזיקין מעיקרי
ב. שם תולדות. שהם לבור.8)נזיקין הדומים הנזיקין

הראשונה.9) בפעם כשהזיקו אף שלם, נזק לשלם וחייבים
הרבים.10) כח:11)ברשות אדם 12)שם בנזקי בור

שם. שמת, במקרה רק האדם את מיעטה התורה כי חייב,
הי"ז. בפי"ב למעלה רבינו פסק בור.13)וכן כדין

שם.14) שם, שמואל דעת כממונו, ולא כבור דינה
שם.15)

.‚ÁÈpn‰ ?„ˆÈk16BÈkÒ B‡ B·‡17B·z B‡18B‡ ≈«««ƒ««¿«ƒƒ¿
B‡OÓ19ÔÈa Ô‰a e˜f‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ¿À¿»∆≈

ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ‰Ó‰a ÔÈa Ì„‡20ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»≈¿≈»«»∆∆»≈¿≈ƒƒƒ»
Ú˜¯wa Ï˜˙ .Ô¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â ,B˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿«««¿«

‰Ïwz‰ ÏÚa ·iÁ - da ˜f‰Â BÊ ‰Ïw˙a ËaÁÂ21. ¿∆¿«¿«»»¿À«»«»««««»»
eÙph B‡ el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â22¯eËt -23. ¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿»

כבור.16) שדינה ג:17)תקלה שירקב 18)שם כדי
ל. שם זבל, לנוח.19)ויעשה ורצה עייף שם 20)שהיה

חייב 21)כח: בנזק, השתתפה הקרקע שגם אףֿעלֿפי
ואינה  היא, הפקר שהקרקע מכיון הכל, לשלם התקלה בעל
השוה  כח: שם נתן, ר' כדעת הוא זה דין תשלומין. בדין

וכא. יט הלכה יב, פרק מים 22)למעלה השופך כגון
ל. שם אחר, של כליו ונתלכלכו הרבים דין 23)ברשות כי

בכלים. שפטור הבור, כדין המים

.„B¯BL ÒÈÎ‰24,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
ÌÈÏÏb ıÈa¯‰Â25- ˙Èa‰ ÏÚa ÏL ÂÈÏk Ô‰a eÙphÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»∆≈»∆««««ƒ

¯eËt26e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,‡e‰ ¯Ba ˙„ÏBz ‰Ê ÏÏb‰L ; »∆«»»∆∆∆¿…»»
¯Ba27.ÌÈÏk‰ ÏÚ Ba ·iÁL∆ƒ≈««≈ƒ

מח.24) הבקר.25)שם, השור.26)צואת בעל
כח:27) שם בלבד, נטנפו אלא נשברו לא הכלים אם אפילו

.‰„k‰ ˙‡ ÁÈpn‰28CÏ‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ««ƒ«∆««ƒ¿»«ƒ¿»«
C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - d¯aLÂ da Ï˜˙Â [Cl‰Ó‰]«¿«≈¿ƒ¿«»¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈∆∆

C¯ca ÔBa˙‰Ï Ì„‡ Èa29˜f‰ Ì‡Â .ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk ¿≈»»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆≈¿«¿ƒ¿ƒÀ«
ÂÈ˜Êa ·iÁ „k‰ ÏÚa È¯‰ - da30¯È˜Ù‰ elÙ‡Â , »¬≈«««««»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ

„k‰31˙eL¯ BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÂÈ˜Ê ¯È˜Ùn‰ ÏkL ;32 ««∆»««¿ƒ¿»»¿»∆≈¿
‰lÁzÓ d˙BOÚÏ33Ô¯È˜Ù‰ ‡Ï el‡k ·iÁ -34. «¬»ƒ¿ƒ»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ»

כז:28) שם לנוח, במחשבתו 29)כדי שקוע שאדם מפני
כז: שם בעניניו, וחייב 30)וטרוד כבור, דינו הכד כי

אדם. כט:31)בנזקי שם אלעזר, ור' יוחנן ר' מחלוקת
הרבים.32) ברשות ברשותו,33)כגון בו חפר אם אבל

חפר, ברשות שבתחילה מכיון פטור, - ובורו רשותו והפקיר
ב. הלכה יב, פרק למעלה עליו,34)ראה נופלת והאחריות
הבור. בעל עדיין הוא כאילו

.ÂdÁÈp‰Ï ˙eL¯ BÏ LiL ÌB˜Óa „k‰ ˙‡ ÁÈp‰ƒƒ«∆««¿»∆≈¿¿«ƒ»
˙B¯w‰ ÌB˜Ó ÔB‚k ,ÌL35˙Bzb ÏL36Ô‰a ‡ˆBiÎÂ37, »¿¿«¿»∆ƒ¿«≈»∆
·iÁ - d¯aLÂ da Ï˜˙Â38- Cl‰Ó‰ da ˜f‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«»¿ƒÀ«»«¿«≈
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ÏkzÒ‰Ï BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,¯eËt „k‰ ÏÚa39Ì‡Â . ««««»ƒ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿ƒ
‰ÏÙ‡ ‰˙È‰40ÌÈck C¯c‰ Ïk ‡lnL B‡ ,41¯eËt -42 »¿»¬≈»∆ƒ≈»«∆∆«ƒ»

·iÁ „k‰ ÏÚa È¯‰ - da Ï˜˙ Ì‡Â ;d˙¯È·L ÏÚ43. «¿ƒ»»¿ƒƒ¿«»¬≈«««««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

הגיתות.35) לפני ענבים 36)הרחבה בו שדורכין מקום
יין. בו 37)לעשות שכותשים הבד, בית של קרנות כגון

את  להניח רשאים אלו במקומות שמנם. להוציא כדי זיתים
הבד. בית או הגת בפנים מקום די אין כי הכלים,

כז:38) מלאים 39)בבאֿקמא אלו שמקומות ידוע כי
שם.40)כלים. שמואל, של מוצא 41)הדוגמא ואין

שם. רב, של דוגמא הכדים, על לדרוך אלא לעובר
אי 42) - באפלה נופלת: להסתכל" לו "היה שהטענה, מפני

לעבור, אפשר אי כדים, הדרך כל ובמילא לראות, אפשר
כד. שישבור בלי בדרך, יתבונן שבגלל 43)ואפילו מכיון

אין  נתקל בכדים חסומה שהדרך משום או האפלה
הכד. בעל את לחייב יש ולפיכך להאשימו,

.Ê¯‰ ˙eL¯a Bck ‰¯aLÌÈa44„Á‡ ˜ÏÁ‰Â , ƒ¿¿»«ƒ¿»«ƒ¿À¿«∆»
ÌÈna45¯eËt - ‰ÈÒ¯Áa ‰˜lL B‡46,Ì„‡ ÈÈcÓ ««ƒ∆»»«¬»∆»»ƒƒ≈»»

‡e‰ Òe‡L ÈÙÏ47ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ ;48‡lL ÈtÓ , ¿ƒ∆»¿«»¿ƒ≈»«ƒƒ¿≈∆…
¯˜Ù‰k ÌÈn‰Â ÌÈÒ¯Á‰ È¯‰Â .ÌÈÒ¯Á‰ ˜lÒ49‡ÏÂ , ƒ≈«¬»ƒ«¬≈«¬»ƒ¿««ƒ¿∆¿≈¿…

Ò‡pL ¯Á‡ ‡l‡ ¯È˜Ù‰50¯eËt CÎÈÙÏe ,51Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆»««∆∆¡«¿ƒ»»¿ƒ
‰ÈÒ¯Áa ˙BkÊÏ Ôek˙52·iÁ - ¯Á‡ Ô‰a ˜f‰Â ,53. ƒ¿«≈ƒ¿«¬»∆»¿À«»∆«≈«»

BlÓ‚ ‰ÏÙÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â54d„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ55‡ˆBik ÏÎÂ ¿«ƒ¿»¿»¿«¿…∆¡ƒ»¿…«≈
el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â .da56¯eËt -57ÔÈa , »¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈»≈

e¯‡aL BÓk ,¯È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ¯È˜Ù‰58. ƒ¿ƒ≈…ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

נשבר 44) כך ומתוך במשהו, שנתקל כגון כח. שם, משנה
שם.46)וניזוק.45)הכד. יהודה ר' לא 47)כדעת כי

במשהו. שנתקל לאחר נשבר אלא בכוונה, הכד את שבר
כט.48) שם, החכמים אדם 49)כדעת כלל בדרך כי

אותם. הכד 50)מפקיר הפקיר לדין דומה זה ואין
ה. בהלכה בכוונה,51)שלמעלה הכד את שבר אם אבל

את  הפקיר כט:אפילו שם ה; הלכה כלמעלה חייב, חרסיו
כט.52) כבור.53)שם הם החרסים שם 54)כי ברייתא
מדיני 55)כח: פטור הגמל בעל אחר. בה והוזק והפקירה

והוזק  הגמל את הפקיר לא ואם שמים, בדיני וחייב אדם
בור. משום חייב אחר, או 56)בה בחרסים או במים,

ובין 57)בגמל. בשבירתם בין בכלים, פטור שבור
וב.58)בהיזקם. א הלכה למעלה

.ÁÌÈ¯c˜ ÈL59,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L ¿≈«»ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆∆««∆
‰È‰ Ì‡ :ÔBL‡¯a ÈM‰ Ï˜˙Â ,ÏÙÂ ÔBL‡¯‰ Ï˜˙Â¿ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒ¿««≈ƒ»ƒƒ»»
,ÈL È˜Êa ÔBL‡¯‰ ·iÁ - „ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ ÔBL‡¯Ï»ƒ«¬…¿…»««»»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ
Òe‡ BÈ‡ - ‰ÏÈÙ ˙ÚLa Òe‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»≈»

„ÓÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰ È¯‰Â ,C¯ca ÏhÓ B˙BÈ‰a60‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿À»«∆∆«¬≈»«¬…¿ƒ…
„ÓÚÏ BÏ ‰È‰61¯eËt -62¯È‰Ê‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,63 »»«¬…»¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ

BLÙa „e¯Ë ‡e‰L ÈtÓ ,Ba Ï˜˙pL ‰ÊÏ64. »∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿«¿

לא.59) שם משנה קדירות, חייב 60)מוכרי הוא כן ועל
שם. הפקר, אינו גופו הרי כי לא 61)כבור, פירוש:

לעמוד. השעה הוא.62)הספיקה אנוס ואפשר 63)כי
פטור. זאת בכל הזהיר, שלא על אותו רבי 64)לחייב דעת

שם. יוחנן

.Ë?ÈL ÏL ÂÈ˜Êa ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«»ƒ¿»»∆≈ƒ
;¯eËt - ÂÈÏk e˜f‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈL ÏL BÙeb ˜f‰Lk¿∆À«∆≈ƒ¬»ƒÀ¿≈»»

‰Ïwz ÏÎÂ ,¯B·a ÌÈÏk‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L65˙„ÏBz ∆≈«»««≈ƒ¿¿»«»»∆∆
e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ¯Ba66. ¿∆≈«¿

הראשון.65) של גופו ב.66)כגון הלכה למעלה

.ÈÌÈ‚bf‰Â ÌÈ¯cw‰67‰Ê ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««»ƒ¿««»ƒ¿«≈»∆∆»¿«¿ƒ∆
ÈM‰ Ï˜˙Â ,ÏÙÂ ÔBL‡¯‰ Ï˜˙Â ,‰Ê ¯Á‡««∆¿ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒ¿««≈ƒ
BÏ LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,ÈMa ÈLÈÏM‰Â ,ÔBL‡¯a»ƒ¿«¿ƒƒ«≈ƒ¿»∆»≈∆≈

„ÓÚÏ68ÏL BÙe‚ È˜Êa ·iÁ ÔBL‡¯‰ - „ÓÚ ‡ÏÂ «¬…¿…»«»ƒ«»¿ƒ¿≈∆
ÔÈa ı¯‡a Ïhn‰ ÔBL‡¯ ÏL BÙe‚a ˜f‰L ÔÈa ,ÈL≈ƒ≈∆À«¿∆ƒ«À»»»∆≈

B‡OÓa ˜f‰L69,ÈLÈÏL ÏL BÙe‚ È˜Êa ·iÁ ÈM‰Â ; ∆À«¿«»¿«≈ƒ«»¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ
ÈL ÏL BÙe‚a ˜f‰ Ì‡70ÏL B‡OÓa ˜f‰ Ì‡ Ï·‡ , ƒÀ«¿∆≈ƒ¬»ƒÀ«¿«»∆

ÈM‰ BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L .¯eËt - ÏÙpL ÈL71,‰Ê ¯Ba : ≈ƒ∆»«»∆¬≈≈«≈ƒ∆
ÔBL‡¯ È¯‰L ;B˙B‡ ‰¯Bk‰ È‡ ÔÈ‡ ,È‡OÓ ‡e‰L∆«»ƒ≈¬ƒ«∆∆¬≈ƒ
Ôlk - ‰Ê ˙‡ ‰Ê e¯È‰Ê‰ Ì‡Â .B‡OÓ ÌÚ ÈM‰ ÏÈt‰ƒƒ«≈ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ∆∆∆À»

ÔÈ¯eËt72. ¿ƒ

רבא.67) פירוש לפי לא. שם שהות 68)ברייתא לו יש
לעמוד. ז.69)ואפשרות הלכה כלמעלה הפקירו, לא אם

הפקירו.70) לא שם,71)אפילו הגמרא מביאה זו טענה
לא.72)לא: שם עמד, ולא לעמוד היה יכול אפילו

.‡ÈC¯c‰ ·Á¯Ï ÏhÓ ‰È‰Â ÔBL‡¯‰ ÏÙ73Ï˜˙Â , »«»ƒ¿»»À»¿…««∆∆¿ƒ¿«
‡e‰ È¯‰ - BË·a „Á‡Â ÂÈÏ‚¯a „Á‡Â BL‡¯a „Á‡∆»¿…¿∆»¿«¿»¿∆»¿ƒ¿¬≈

Ôlk È˜Êa ·iÁ74.„ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ BÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ , «»¿ƒ¿≈À»ƒ¿»»«¬…¿…»«

לא:73) חייב 74)שם ראשון נפלו, ראשון מחמת "ואם
לא. שם ברייתא כולם", בנזקי

.·ÈÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈn‰ ˙‡ CÙBM‰75Ô‰a ˜f‰Â , «≈∆««ƒƒ¿»«ƒ¿À«»∆
ÂÈ˜Êa ·iÁ - ¯Á‡76¯eËt - ÂÈÏk eÙph Ì‡Â ;77, «≈«»ƒ¿»»¿ƒƒ«¿≈»»

e¯‡aL BÓk78ı¯‡a ÌÈn‰ eÚÏ· .79ı¯‡‰ ‰¯‡LÂ ¿∆≈«¿ƒ¿¿««ƒ»»∆¿ƒ¿¬»»»∆
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú˜¯wa ˜f‰Â ÏÙÂ ˜ÏÁ‰Â ,‰˜ÏÁ¬»»¿À¿«¿»«¿À«««¿«¬≈∆«»

ÂÈ˜Êa80. ƒ¿»»

ל.75) שם הבדל 76)משנה ואין בור, דין למים יש כי
למעלה  השוה חייב, נזקיו המפקיר כי לא, או הפקיר אם

וז. ב בכלים.77)הלכה פטור בור הלכה 78)כי למעלה
שם.79)א. בקרקע 80)גמרא שהוזק אףֿעלֿפי

ובכל  הוא, הפקר שבתורה הבור גם כי שלו, אינה והקרקע
וניזוק. הבור בקרקע נחבט אדם אם התורה, חייבה זאת
ובין  הפקירה בין תקלה, שכל שמואל, כדעת היא זו הלכה
יד. הלכה יב, פרק למעלה ראה כבור, דינה - הפקירה לא

.‚Èel‡ Ïk81Ô‰È˙B·Èa ÔÈ˜˙BtL82ÔÈÙ¯B‚Â »≈∆¿ƒƒ≈∆¿¿ƒ
Ô‰È˙B¯ÚÓ83˙eL¯a ÌÈn‰ CtLÏ ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ¿»≈∆≈»∆¿ƒ¿…««ƒƒ¿

‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈa¯‰84LÈ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ; »«ƒƒ««»¬»ƒ«¿»ƒ≈
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˙eL¯ Ô‰Ï85ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .86B‡ Ì„‡ ˜f‰ Ì‡ , »∆¿¿««ƒ≈ƒÀ«»»
ÌÏL ˜Ê ÔÈ·iÁ - ÌÈna ‰Ó‰a87. ¿≈»««ƒ«»ƒ∆∆»≈

ול.81) ו. שם, צינורות 82)ברייתא את שפותחים
הרבים. לרשות יזרמו שהמים כדי ומנקים 83)השופכין,

הרבים. לרשות הזבל את ומשליכים מפני 84)מערותיהם
אותם. ללכלך ואסור נקיים מכיון 85)שהרחובות

מלוכלכים. בית86ֿ)שהרחובות ברשות שעשו אףֿעלֿפי
המים 87)דין. את לשפוך להם הרשה הדין בית כי

לנזקים. אחריות עצמם על שיקבלו בתנאי הרבים לרשות

.„ÈÌ„‡ ‡ÈˆBÈ ‡Ï88B·z89BM˜Â90ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï …ƒ»»ƒ¿¿«ƒ¿»«ƒ
Ï·Ê BÏ eOÚÈÂ eLBciL È„k91e‰eÒ˜ - ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ¿≈∆ƒ¿≈»∆∆¿ƒƒ¿»

ÌÈÓÎÁ92¯˜Ù‰k eÈ‰iL93˙ÚÓ ‰ÎÊ Ô‰a Ì„Bw‰ ÏÎÂ , ¬»ƒ∆ƒ¿¿∆¿≈¿»«≈»∆»»≈≈
eÁÈaL‰Â eLBcpL94Ô‰a ‰ÎÊÂ Ì„‡ Ì„˜ Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«»»¿»»»∆

ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰‡ˆB‰ ˙ÚMÓ95ÔÈ‡ÈˆBÓ ƒ¿«»»ƒ¿»«ƒ≈ƒƒ
B„iÓ96Ì„‡ Ô‰a ˜f‰ Ì‡ ,¯˜Ù‰k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ»¿««ƒ∆≈¿∆¿≈ƒÀ«»∆»»

ÌlLÏ ·iÁ ‡ÈˆBn‰ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰a B‡97. ¿≈»¬≈∆«ƒ«»¿«≈

ל.88) דישה.89)שם אחר שנשאר מה 90)זה
קצירה. אחר בקרקע שדהו.91)שמשאירים את לזבל

שבני  כיון הרבים, לרשות וקש תבן להוציא אסרו החכמים
וניזוקים. בהם מתחלקים יוציאו.92)אדם שלא כדי

בעלים.93) בלי אותם 94)כחפץ שהשאיר לאחר כלומר,
זבל. ונעשו הרבים ברשות רב לא 95)זמן שעדיין

אותו 96)השביחו. קונסים אם נפתרה, שלא בעיא זוהי כי
ל: שם שהשביחו, לאחר או שהוציאם, משעה מיד

עליו.97) שהוטל הקנס עלֿידי ירויח שלא כדי בור, כדין

.ÂËLÈ98ÌÈÏÏb‰Â Ï·f‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ ÏÎÏ99 ≈¿»»»¿ƒ∆«∆∆¿«¿»ƒ
¯aˆÏÂ ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ÌÈa¯‰ ˙eL¯ÏÔ˙B‡ ƒ¿»«ƒƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿…»

ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL100ÛBM ‰È‰iL È„k101Ì„‡ ÈÏ‚¯a »¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿≈»»
·iÁ - ˜Èf‰ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .[‰Ó‰a ÈÏ‚¯Â]¿«¿≈¿≈»¿««ƒ≈ƒƒƒ«»

ÌlLÏ102ÏÊb ÌeMÓ ÏÏb‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .103ÔÂÈk ; ¿«≈¿«»ƒ«∆«»»ƒ»≈≈»
Á·L Ba ÔÈ‡L104.Ba eÒ˜ ‡Ï ,LB„ Ì‡ ∆≈∆«ƒ»…»¿

הבקר.99)רשות.98) שם 100)צואת יהודה, רבי דעת
ר'102)נדרך.101)ל. על שם החולק תנאֿקמא כדעת

מותרין  שאמרו אלו "כל ואומר: מניזקין, הפוטרו יהודה
לשלם". חייבין הזיקו אם הרבים, ברשות אם 103)לקלקל

בהן  הקודם שכל וקשו, לתבנו בניגוד אותו, ולקח אחר בא
שבחן",104)זכה. משום גופו "קנסו שאמר רב כדעת

אותו  לקחת לאחר ואסור קנסו, לא בגלל, שבח שאין ומכיון
גזל. משום

.ÊËÌÈa¯‰ ˙eL¯a ËÈË ÔÈ¯BL ÔÈ‡105ÌÈ·BÏ ÔÈ‡Â , ≈ƒƒƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ
ÌÈ·Ï106ËÈË ÔÈÏ·Bb Ï·‡ ;107Ï·‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿≈ƒ¬»¿ƒƒƒ¿»«ƒ¬»

.ÌÈ·Ï ‡Ï…¿≈ƒ

מפני 105) שיתרכך, כדי במים, הטיט את נותנים אין
קיח: מציעא בבא משנה, רבים, ימים אותו שמשהה

שיתייבשו.106) עד רב זמן אותן שמשאיר מפני
בבנין.107) מיד לתתו עלֿמנת במים אותו מערבבים

.ÊÈÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰Ba‰108Ó ÌÈ·‡ ‡È·n‰ -‡È· «∆ƒ¿»«ƒ«≈ƒ¬»ƒ≈ƒ
‰Ba ‰Ba‰Â109ÔÈ·iÁ - e˜Èf‰L ÔlÎÂ .110˜Ê ÌlLÏ ¿«∆∆¿À»∆ƒƒ«»ƒ¿«≈∆∆

.ÌÏL»≈

שם.108) המשנה, מיד 109)לשון האבנים את מקבל
הרבים. ברשות אותן ישהה ואל בבנין, אותן וקובע המביא

טו.110) בהלכה כמו

.ÁÈ·ˆBÁ‰111Ô·‡ ·ˆÁL112˙zÒÏ d¯ÒÓe113˜f‰Â , «≈∆»«∆∆¿»»¿«»¿À«
Ì„‡ da114¯ÒnL ˙zÒÂ .·iÁ ˙zq‰ - ‰Ó‰a B‡ »»»¿≈»««»«»¿«»∆»«

¯nÁÏ115ÛzÎÏ ¯nÁ ¯ÒÓ .·iÁ ¯nÁ‰ -116Ûzk‰ - ¿«»««»«»»««»¿«»««»
‰Ba‰ d¯ÒÓ .·iÁ ‰Ba‰ - ‰B·Ï Ûzk ¯ÒÓ .·iÁ«»»««»¿∆«∆«»¿»»«∆

ÔÈaa d˙·ÈLÈ Ôw˙nL ‰ÊÏ117Ì‡Â .·iÁ Ôw˙Ó‰ - »∆∆¿«≈¿ƒ»»«ƒ¿»«¿«≈«»¿ƒ
ÒBÓÈc‰ Èab ÏÚ ‰eÏÚ‰L ¯Á‡118,‰˜Èf‰Â ‰ÏÙ ««∆∆¡»««≈«ƒ»¿»¿ƒƒ»

˙eÏa˜a ÔÈOBÚ eÈ‰Â119ÔÈ·iÁ Ôlk -120; ¿»ƒ¿«¿»À»«»ƒ
˙e¯ÈÎO·e121·iÁ ÔB¯Á‡‰ -122ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ ,123. ƒ¿ƒ»«¬«»¿À»¿ƒ

קיח:111) מציעא החצבה.112)בבא מן אבנים שעקר
ומחליקה.113) לאבן צורה שהיתה 114)הנותן בשעה

הסתת. של ידו האבנים 115)תחת את המעביר
הבנין. למקום החמור גבי על את 116)המסותתות הנושא

החומה. על העומד לבנאי, ומוסרן הכתף על האבנים
עם 117) אחת בשורה הנכון במקומה בדיוק מונחת שתהיה

האבנים. הבנין.118)שאר עליהם 119)שורת שקבלו
כך  ומשום בה, שותפים וכולם המלאכה, כל את לעשות

לנזק. ביחד אחראים בידי 120)כולם שהאבן זמן כל אבל
אחראי. לבדו הוא מהקבלנים, שכרו 121)אחד המקבל

העבודה. שעות גבי 122)לפי על האבן את ששם זה
כל 123)הדימוס. אלא כולה, למלאכה אחראים אינם כי

לעבודתו. אחד

.ËÈÔÏÈ‡‰Â Ï˙k‰124e˜Èf‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï eÏÙpL «…∆¿»ƒ»∆»¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
ÌlLlÓ ¯eËt -125Ô¯È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,126ÈÙÏ ; »ƒ¿«≈¿««ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

˜Èf‰Ï Ô˙lÁz ÔÈ‡ È¯‰L ,¯B·Ï ÌÈÓBc ÔÈ‡L127. ∆≈»ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ»»¿«ƒ
˙‡ ı˜Ï ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÚeÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«»…∆
ÌÈLÏL ?ÔÓf‰ ‰nÎÂ .Ï˙k‰ ˙‡ ¯zÒÏÂ ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿ƒ¿…∆«…∆¿«»«¿«¿ƒ

ÌBÈ128¯Á‡Ï ;¯eËt - e˜Èf‰Â ÔÓf‰ CB˙a eÏÙ .»¿¿«¿«¿ƒƒ»¿««
.Ô˙B‡ ‰‰ML ÈtÓ ,·iÁ - ÔÓf‰«¿««»ƒ¿≈∆ƒ»»

קיז:124) שם בעל 125)משנה או הכותל בעל אין כי
בכך. אשם ובין 126)האילן לרב בין הכל, ולדעת

כבור. דינה שהפקירוה תקלה בנה 127)לשמואל, וברשות
פטור. כך ומשום האילן, את נטע או הכותל זהו 128)את

קיח. שם בתלמוד, מקום בכל ביתֿדין זמן

.ÎıBw‰ ˙‡ ÚÈˆn‰129B¯„b ¯„Bb‰Â ,˙ÈÎeÎf‰ ˙‡Â ««¿ƒ«∆«¿∆«¿ƒ¿«≈¿≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÁÈ¯Ù‰Â ÌÈˆB˜a130Ô‰a „Á‡ ˜f‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿À«∆»»∆

·iÁ -131ÌeˆÓˆa ÌÈˆB˜a ¯„b Ì‡Â .ÌÏL ˜Ê132 «»∆∆»≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿
Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - B˙eL¯ CB˙a¿¿»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï133. ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

ל.129) בבאֿקמא משנה כותל, היו 130)בתוך הקוצים
הרבים. רשות לתוך לכותל מחוץ אסור 131)בולטים כי
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˙eL¯ Ô‰Ï85ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .86B‡ Ì„‡ ˜f‰ Ì‡ , »∆¿¿««ƒ≈ƒÀ«»»
ÌÏL ˜Ê ÔÈ·iÁ - ÌÈna ‰Ó‰a87. ¿≈»««ƒ«»ƒ∆∆»≈

ול.81) ו. שם, צינורות 82)ברייתא את שפותחים
הרבים. לרשות יזרמו שהמים כדי ומנקים 83)השופכין,

הרבים. לרשות הזבל את ומשליכים מפני 84)מערותיהם
אותם. ללכלך ואסור נקיים מכיון 85)שהרחובות

מלוכלכים. בית86ֿ)שהרחובות ברשות שעשו אףֿעלֿפי
המים 87)דין. את לשפוך להם הרשה הדין בית כי

לנזקים. אחריות עצמם על שיקבלו בתנאי הרבים לרשות

.„ÈÌ„‡ ‡ÈˆBÈ ‡Ï88B·z89BM˜Â90ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï …ƒ»»ƒ¿¿«ƒ¿»«ƒ
Ï·Ê BÏ eOÚÈÂ eLBciL È„k91e‰eÒ˜ - ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ¿≈∆ƒ¿≈»∆∆¿ƒƒ¿»

ÌÈÓÎÁ92¯˜Ù‰k eÈ‰iL93˙ÚÓ ‰ÎÊ Ô‰a Ì„Bw‰ ÏÎÂ , ¬»ƒ∆ƒ¿¿∆¿≈¿»«≈»∆»»≈≈
eÁÈaL‰Â eLBcpL94Ô‰a ‰ÎÊÂ Ì„‡ Ì„˜ Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«»»¿»»»∆

ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰‡ˆB‰ ˙ÚMÓ95ÔÈ‡ÈˆBÓ ƒ¿«»»ƒ¿»«ƒ≈ƒƒ
B„iÓ96Ì„‡ Ô‰a ˜f‰ Ì‡ ,¯˜Ù‰k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ»¿««ƒ∆≈¿∆¿≈ƒÀ«»∆»»

ÌlLÏ ·iÁ ‡ÈˆBn‰ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰a B‡97. ¿≈»¬≈∆«ƒ«»¿«≈

ל.88) דישה.89)שם אחר שנשאר מה 90)זה
קצירה. אחר בקרקע שדהו.91)שמשאירים את לזבל

שבני  כיון הרבים, לרשות וקש תבן להוציא אסרו החכמים
וניזוקים. בהם מתחלקים יוציאו.92)אדם שלא כדי

בעלים.93) בלי אותם 94)כחפץ שהשאיר לאחר כלומר,
זבל. ונעשו הרבים ברשות רב לא 95)זמן שעדיין

אותו 96)השביחו. קונסים אם נפתרה, שלא בעיא זוהי כי
ל: שם שהשביחו, לאחר או שהוציאם, משעה מיד

עליו.97) שהוטל הקנס עלֿידי ירויח שלא כדי בור, כדין

.ÂËLÈ98ÌÈÏÏb‰Â Ï·f‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ ÏÎÏ99 ≈¿»»»¿ƒ∆«∆∆¿«¿»ƒ
¯aˆÏÂ ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ÌÈa¯‰ ˙eL¯ÏÔ˙B‡ ƒ¿»«ƒƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿…»

ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL100ÛBM ‰È‰iL È„k101Ì„‡ ÈÏ‚¯a »¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿≈»»
·iÁ - ˜Èf‰ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .[‰Ó‰a ÈÏ‚¯Â]¿«¿≈¿≈»¿««ƒ≈ƒƒƒ«»

ÌlLÏ102ÏÊb ÌeMÓ ÏÏb‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .103ÔÂÈk ; ¿«≈¿«»ƒ«∆«»»ƒ»≈≈»
Á·L Ba ÔÈ‡L104.Ba eÒ˜ ‡Ï ,LB„ Ì‡ ∆≈∆«ƒ»…»¿

הבקר.99)רשות.98) שם 100)צואת יהודה, רבי דעת
ר'102)נדרך.101)ל. על שם החולק תנאֿקמא כדעת

מותרין  שאמרו אלו "כל ואומר: מניזקין, הפוטרו יהודה
לשלם". חייבין הזיקו אם הרבים, ברשות אם 103)לקלקל

בהן  הקודם שכל וקשו, לתבנו בניגוד אותו, ולקח אחר בא
שבחן",104)זכה. משום גופו "קנסו שאמר רב כדעת

אותו  לקחת לאחר ואסור קנסו, לא בגלל, שבח שאין ומכיון
גזל. משום

.ÊËÌÈa¯‰ ˙eL¯a ËÈË ÔÈ¯BL ÔÈ‡105ÌÈ·BÏ ÔÈ‡Â , ≈ƒƒƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ
ÌÈ·Ï106ËÈË ÔÈÏ·Bb Ï·‡ ;107Ï·‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿≈ƒ¬»¿ƒƒƒ¿»«ƒ¬»

.ÌÈ·Ï ‡Ï…¿≈ƒ

מפני 105) שיתרכך, כדי במים, הטיט את נותנים אין
קיח: מציעא בבא משנה, רבים, ימים אותו שמשהה

שיתייבשו.106) עד רב זמן אותן שמשאיר מפני
בבנין.107) מיד לתתו עלֿמנת במים אותו מערבבים

.ÊÈÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰Ba‰108Ó ÌÈ·‡ ‡È·n‰ -‡È· «∆ƒ¿»«ƒ«≈ƒ¬»ƒ≈ƒ
‰Ba ‰Ba‰Â109ÔÈ·iÁ - e˜Èf‰L ÔlÎÂ .110˜Ê ÌlLÏ ¿«∆∆¿À»∆ƒƒ«»ƒ¿«≈∆∆

.ÌÏL»≈

שם.108) המשנה, מיד 109)לשון האבנים את מקבל
הרבים. ברשות אותן ישהה ואל בבנין, אותן וקובע המביא

טו.110) בהלכה כמו

.ÁÈ·ˆBÁ‰111Ô·‡ ·ˆÁL112˙zÒÏ d¯ÒÓe113˜f‰Â , «≈∆»«∆∆¿»»¿«»¿À«
Ì„‡ da114¯ÒnL ˙zÒÂ .·iÁ ˙zq‰ - ‰Ó‰a B‡ »»»¿≈»««»«»¿«»∆»«

¯nÁÏ115ÛzÎÏ ¯nÁ ¯ÒÓ .·iÁ ¯nÁ‰ -116Ûzk‰ - ¿«»««»«»»««»¿«»««»
‰Ba‰ d¯ÒÓ .·iÁ ‰Ba‰ - ‰B·Ï Ûzk ¯ÒÓ .·iÁ«»»««»¿∆«∆«»¿»»«∆

ÔÈaa d˙·ÈLÈ Ôw˙nL ‰ÊÏ117Ì‡Â .·iÁ Ôw˙Ó‰ - »∆∆¿«≈¿ƒ»»«ƒ¿»«¿«≈«»¿ƒ
ÒBÓÈc‰ Èab ÏÚ ‰eÏÚ‰L ¯Á‡118,‰˜Èf‰Â ‰ÏÙ ««∆∆¡»««≈«ƒ»¿»¿ƒƒ»

˙eÏa˜a ÔÈOBÚ eÈ‰Â119ÔÈ·iÁ Ôlk -120; ¿»ƒ¿«¿»À»«»ƒ
˙e¯ÈÎO·e121·iÁ ÔB¯Á‡‰ -122ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ ,123. ƒ¿ƒ»«¬«»¿À»¿ƒ

קיח:111) מציעא החצבה.112)בבא מן אבנים שעקר
ומחליקה.113) לאבן צורה שהיתה 114)הנותן בשעה

הסתת. של ידו האבנים 115)תחת את המעביר
הבנין. למקום החמור גבי על את 116)המסותתות הנושא

החומה. על העומד לבנאי, ומוסרן הכתף על האבנים
עם 117) אחת בשורה הנכון במקומה בדיוק מונחת שתהיה

האבנים. הבנין.118)שאר עליהם 119)שורת שקבלו
כך  ומשום בה, שותפים וכולם המלאכה, כל את לעשות

לנזק. ביחד אחראים בידי 120)כולם שהאבן זמן כל אבל
אחראי. לבדו הוא מהקבלנים, שכרו 121)אחד המקבל

העבודה. שעות גבי 122)לפי על האבן את ששם זה
כל 123)הדימוס. אלא כולה, למלאכה אחראים אינם כי

לעבודתו. אחד

.ËÈÔÏÈ‡‰Â Ï˙k‰124e˜Èf‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï eÏÙpL «…∆¿»ƒ»∆»¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
ÌlLlÓ ¯eËt -125Ô¯È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,126ÈÙÏ ; »ƒ¿«≈¿««ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

˜Èf‰Ï Ô˙lÁz ÔÈ‡ È¯‰L ,¯B·Ï ÌÈÓBc ÔÈ‡L127. ∆≈»ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ»»¿«ƒ
˙‡ ı˜Ï ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÚeÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«»…∆
ÌÈLÏL ?ÔÓf‰ ‰nÎÂ .Ï˙k‰ ˙‡ ¯zÒÏÂ ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿ƒ¿…∆«…∆¿«»«¿«¿ƒ

ÌBÈ128¯Á‡Ï ;¯eËt - e˜Èf‰Â ÔÓf‰ CB˙a eÏÙ .»¿¿«¿«¿ƒƒ»¿««
.Ô˙B‡ ‰‰ML ÈtÓ ,·iÁ - ÔÓf‰«¿««»ƒ¿≈∆ƒ»»

קיז:124) שם בעל 125)משנה או הכותל בעל אין כי
בכך. אשם ובין 126)האילן לרב בין הכל, ולדעת

כבור. דינה שהפקירוה תקלה בנה 127)לשמואל, וברשות
פטור. כך ומשום האילן, את נטע או הכותל זהו 128)את

קיח. שם בתלמוד, מקום בכל ביתֿדין זמן

.ÎıBw‰ ˙‡ ÚÈˆn‰129B¯„b ¯„Bb‰Â ,˙ÈÎeÎf‰ ˙‡Â ««¿ƒ«∆«¿∆«¿ƒ¿«≈¿≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÁÈ¯Ù‰Â ÌÈˆB˜a130Ô‰a „Á‡ ˜f‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿À«∆»»∆

·iÁ -131ÌeˆÓˆa ÌÈˆB˜a ¯„b Ì‡Â .ÌÏL ˜Ê132 «»∆∆»≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿
Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - B˙eL¯ CB˙a¿¿»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï133. ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

ל.129) בבאֿקמא משנה כותל, היו 130)בתוך הקוצים
הרבים. רשות לתוך לכותל מחוץ אסור 131)בולטים כי
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הרבים. ברשות מכשול לכותל 132)לשים מחוץ יצא ולא
ברשות 133)כלום. מכשול נותן כדין לדונו אין ולכן

שם. בגמרא מובא אדם..." בני דרך "שאין זה טעם הרבים.

.‡ÎÂÈˆB˜ ÚÈˆn‰134ÏL BÏ˙k CB˙a ÂÈ˙BiÎeÎÊe ««¿ƒ«»¿ƒ»¿»¿∆
˙eL¯Ï ÏÙÂ ,BÏ˙k ˙‡ ¯˙ÒÂ Ï˙k‰ ÏÚa ‡·e ,B¯·Á¬≈»«««…∆¿»«∆»¿¿»«ƒ¿

˜Èf‰Â ÌÈa¯‰135ÚÈˆn‰ - ‰È‰ ÚeÚ¯ Ï˙k Ì‡ : »«ƒ¿ƒƒƒ…∆»«»»««¿ƒ«
·iÁ136·iÁ Ï˙k‰ ÏÚa - ‡e‰ ‡È¯a Ï˙k Ì‡Â ,137. «»¿ƒ…∆»ƒ«««…∆«»

שם.134) הזכוכית.135)ברייתא, או כי 136)הקוצים
את  שיהרסו דעתו, על להעלות צריך שהיה פשע, הוא

הרעוע. עליו 137)הכותל היה שלא פטור, הקוצים בעל
הבריא, הכותל ובעל הכותל. את שיסתרו דעתו על להעלות
ולא  הכותל, הריסת לאחר הקוצים את להצניע מחוייב שהיה

חייב. - הצניעם

.·ÎÌÈ„ÈÒÁ138ÌÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈÚÈˆÓ eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ¬ƒƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ∆«ƒ
ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa Ô‰È˙B„O CB˙a ˙BiÎeÎf‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒ¿¿≈∆¿…∆¿»¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡Â .‰L¯Án‰ ÌÏÚz ‡lL È„k ,ı¯‡a»»∆¿≈∆…«¬≈««¬≈»«¬≈ƒ

ÌÈÙ¯BO139Ì˙B‡ ÌÈÎÈÏLÓ ÌÈ¯Á‡Â ,L‡a Ì˙B‡ ¿ƒ»»≈«¬≈ƒ«¿ƒƒ»
¯‰pÏ B‡ ÌiÏ140.Ì„‡ Ì‰a ˜fÈ ‡lL È„k , «»«»»¿≈∆…À«»∆»»

שם.138) הדין, משורת לפנים העושים כגון 139)אנשים
שם. ששת, שם.140)רב רבא, כגון

.‚ÎÌ„‡ ÏwÒÈ ‡Ï141ÔÈ‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B˙eL¯Ó …¿«≈»»≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈
ÏÏÁ ÔÈOBÚ142˙B¯Ba ‡ÏÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˙Áz143‡ÏÂ ƒ»»««¿»«ƒ¿…¿…

ÔÈÁÈL144˙B¯ÚÓ ‡ÏÂ145Èt ÏÚ Û‡Â ,146‰Ï‚Ú‰L ƒƒ¿…¿»¿««ƒ∆»¬»»
‡nL ,ÌÈ·‡ ‰eÚË ‡È‰Â Ô‰Èab ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««≈∆¿ƒ¿»¬»ƒ∆»

˙ÁÙz147ÈÎ¯ˆÏ ¯Ba ¯ÙBÁ‰Â .BzÚcÓ ‡lL ‰hÓlÓ ƒ¿«ƒ¿«»∆…ƒ«¿¿«≈¿»¿≈
ÌÈa¯148¯zÓ -149. «ƒÀ»

לרבים,141) מכשול הן כי לרה"ר, מרשותו אבניו יפנה לא
נ: שם בהן, להתקל עלול עצמו הוא אם 142)וגם אפילו

בבא  משנה לבוא, העתידים לנזקים אחריות עליו מקבל הוא
ס. מרובעות 145)ארוכים.144)עגולים.143)בתרא
אליעזר 146)ומקורות. ר' כדעת שלא חזק, שהכיסוי

זה. במקרה שם,147)המתיר תנאֿקמא של נימוקו
בעתיד, שיתקלקל חוששים חזק, כעת שהמכסה שאףֿעלֿפי
כראוי  וכסה עשה אם זאת, לעשות רשאי שאינו ואףֿעלֿפי
(מגידֿ הלכות בכמה יב פרק למעלה כמבואר פטור, -

בו.148)משנה). הצבורים הגשמים ממי שישתו
נ.149) בבאֿקמא

.„ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡150ÔÈÊÈÊ151˙B‡¯ËÊÊ‚e152˙eL¯Ï ≈ƒƒƒƒ¿À¿¿»ƒ¿
B·ÎB¯Â ÏÓbÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈa¯‰153; »«ƒ∆»ƒ≈»¿«¿»ƒ»»¿¿

‡e‰Â154.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa ÏÚ C¯c‰ ÏÈÙ‡È ‡lL , »∆…«¬ƒ«∆∆«¿≈¿»«ƒ
BlL CB˙Ï ÒBk ,‰ˆ¯ Ì‡Â155Òk .B‡ÈˆBÓe156‡ÏÂ ¿ƒ»»≈¿∆ƒ»«¿…

‡ÈˆB‰157‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ -158Ï·‡ . ƒ¬≈∆ƒ»¿«∆ƒ¿∆¬»

ÌÏBÚÏ ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÏ˙k ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡159ÏkL ; ≈»¿«¬ƒ¿»ƒƒ¿»¿»∆»
¯ˆÓ160ÌÈa¯ Ba e˜ÈÊÁ‰L161¯eÒ‡ -162.BÏ˜Ï˜Ï ∆∆∆∆¡ƒ«ƒ»¿«¿¿

ס.150) בתרא בבא משנה דרך, עוברי בהן יכשלו שלא כדי
קטנות.151) מן 152)קורות הבולטות גדולות קורות

הרבים. לרשות לקמן,153)הבית כו בהלכה באילן כמו
חזקת  סוף הרי"ף פסק כן כז: בבאֿבתרא במשנה שמקורה

לתוך 155)בתנאי.154)הבתים. הכותל את כונס
הוצאת  שיעור כדי לחוץ הקרקע מן ומשאיר שלו, הקרקע

הכותל.156)הזיזין. הזיזין.157)את ואין 158)את
ואבד  עליהם ויתר מיד, הזיזין את הוציא לא שאם אומרים

ס: שם באותה 159)זכותו, רבים החזיקו שבינתיים מכיון
שם. יוחנן רבי דעת זוהי קרקע. דרך.160)חלקת

שם.162)ברשות.161) יהודה, רב דעת הדרך, לבעל

.‰ÎÁ˜Ï163˙B‡ˆBÈ ˙B‡¯ËÊÊ‚e ÔÈÊÈÊ d·e ¯ˆÁ »«»≈»ƒƒ¿À¿¿»¿
d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï164- ‰ÏÙ Ì‡Â ; ƒ¿»«ƒ¬≈¿∆¿»»¿ƒ»¿»

d˙B‡ ‰B·e ¯ÊBÁ165.‰˙È‰Lk ≈∆»¿∆»¿»

ס.163) שם שהזיזין 164)קנה, ואומרים, ללוקח וטוענים
בתוך  כונס שהמוכר הנחה מתוך נעשו, בהיתר והגזוזטראות
שבנה  זה את לדין תובעים שהרבים במקרה אבל היה. שלו
ראיה. להביא עליו שלו, בתוך שנכנס טוען והוא הבית,

שלו 165) בתוך כונס שהמוכר ראיה, להביא צריך ואינו
הזיזין. עם החצר את קנה שכך ההוכחה, מספיקה אלא היה,

.ÂÎ‰ËB ‡e‰L ÔÏÈ‡166ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï167ıˆB˜ -168 ƒ»∆∆ƒ¿»«ƒ≈
B·ÎB¯a ¯·BÚ ÏÓb‰ ‰È‰iL È„k169ÌB˜Ó ÔÈÁÈpÓe . ¿≈∆ƒ¿∆«»»≈¿¿«ƒƒ»

Èet170¯‰p‰ ˙B˙ÙO È˙MÓ171ÌÈÁln‰ ÈÙ˙k ·Á¯k »ƒ¿≈ƒ¿«»»¿…«ƒ¿≈««»ƒ
‰ÈÙq‰ ÔÈÎLBÓe ÌL ÔÈ„¯BiL172‡ˆÓp‰ ÔÏÈ‡ ÏÎÂ . ∆¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿»

,ÂÈÏÚ·a ÔÈ¯˙Ó ÔÈ‡Â ,„iÓ B˙B‡ ÔÈˆˆB˜ - ‰Ê ·Á¯a¿…«∆¿ƒƒ»¿≈«¿ƒƒ¿»»
.‰ÈÙq‰ ÈÎLBÓ ·kÚÓ È¯‰L∆¬≈¿«≈¿≈«¿ƒ»

כז:1)66 הרבים.167)בבאֿבתרא לרשות יוצאים שענפיו
מלמטה.168) הענפים העליונים,169)מן לענפים מתחת

שם. במשנה, תנאֿקמא ומענפים,170)כדעת מאילנות
קז: משפת 171)בבאֿמציעא הספינה באה פעמים כי

מכאן. הנהר משפת ופעמים מכאן, לצד 172)הנהר
היבשה. לצד באלכסון עצמם ומטים היבשה,

.ÊÎ‰˙È‰L ÈÓ173e‰„O CB˙a ˙¯·BÚ ÌÈa¯‰ C¯„174, ƒ∆»¿»∆∆»«ƒ∆∆¿»≈
dÏË175eÎÊÂ Ô˙ Ô˙pM ‰Ó - „v‰ ÔÓ Ì‰Ï d˙e ¿»»¿»»»∆ƒ«««∆»«»»¿»

Ba ‰ÎÊ ‡Ï ÏËpL ‰ÊÂ ,Ba176C¯c ·Á¯ ‰nÎÂ . ¿∆∆»«…»»¿«»…«∆∆
‰n‡ ‰¯OÚ LMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?ÌÈa¯‰177. »«ƒ≈»ƒ≈∆¿≈«»

צט:173) בבאֿבתרא הבעלים.174)משנה בידיעת
לעצמו.175) השדה בו 176)בעל שהחזיקו מיצר "שכל

כד. הלכה כלמעלה לקלקלו", אסור משנה 177)רבים
צט. שבת וראה שם,
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.èö÷
― הקס"ו מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ

"ּבּיֹום אמרֹו: והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ְְִֶַַַַָָֻּבּיֹום
מקראֿקדׁש" dl)הראׁשֹון ,bk `xwie). ְִִֶָָֹ

― השכ"ז מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ּביֹום אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְִֶַַָָָֻמלאכה

תעׂשּו" לא עבֹודה "ּכלֿמלאכת .(my)זה: ְֲֲֶֶֶַָָֹ

― הקס"ז מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻּבּיֹום

לכם" יהיה מקראֿקדׁש el)הּׁשמיני my)ׁשּׁשביתה ודע . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום ּבכלֿיֹום ּבּה ׁשּנצטּוינּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזֹו
ipinye oey`x ,dpyd y`x ,zereay ,gqt ly iriaye oey`x)

(zekeq lyׁשּום ואין אחד, ּכדין מהם ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְִִֵֵֶֶָָָּדינּה
ּבׁשביתה מיחד מהם ely)יֹום dziayd ipica dpey)ׁשאינּה ְְִִֵֵֶֶָָָֻ

ּבכלֿיֹוםֿטֹוב נפׁש ּבאכל להתעּסק לנּו מּתר וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּׁשני,
הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ׁשביתה הלכת לפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמהם.
ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר טֹוב. ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּכלֿיֹום
הּכּפּורים וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה הּׁשביתה אבל ְְְֲִִִַַַַַָָָָֻיֹוםֿטֹוב.
ׁשּלא לפי רּבֹות, ּבתֹוספֹות עצמּה הּׁשביתה אֹותּה ְְְְִִִֶַַַָָָָֹהיא
הּמּתרים ּדברים עֹוד ויׁש נפׁש. אכל אּלּו ימים ּבׁשני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻהּתיר
נפׁש, אכל ׁשאינם אףֿעלּֿפי ּבּׁשּבת, ואסּורים ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּביֹוםֿטֹוב

יֹוםֿטֹוב ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ai.:)ּכמֹו dvia). ְְְִֵֶֶֶַָ

― השכ"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿמלאכת ּבֹו: אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָמלאכה

תעׂשּו" לא אּלּו(my)עבדה טֹובים ימים ׁשּׁשּׁשה ודע . ְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ
ׁשּיהיה מהם יֹום ּבאיזה ׁשּתהיה מלאכה איזֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָּכלֿהעֹוׂשה
לֹו מּמהּֿׁשּצרי הּמלאכה היתה אּלאֿאם לֹוקה, ―ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

מהם ּבאחד הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו נפׁש, "א(gqta)ּבאכל : ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא לכלֿנפׁש יאכל ai,אׁשר zeny) ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

(fhּדיני נתּבארּו ּוכבר טֹובים. ימים לׁשאר הּדין והּוא .ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָ
ּביצה. ּבמּסכת זֹו ְְִֵֶֶַָָמצוה

― הקצ"ט חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
עׂשר ארּבעה יֹום חצֹות אמרֹו:(oqipl)אחר והּוא , ְְְֲַַַָָָָָ

חמץ" עליו b)"לאֿתאכל ,fh mixac)זה ּכּנּוי .zaiz) ִֵֶַָָָֹֹ
("eilr"ּבין לׁשחטֹו ׁשחֹובה הּפסח, ּכבׂש על ְְֵֶֶֶֶַַַָָָמּוסב

אמר י"ד, ּביֹום aezkd)הערּבים zpeke)זמן מּׁשּיחּול ּכי : ְְְִִִֶַַַַָָָ
ּפסחים ּובגמרא חמץ. לאֿתאכל "מּנין(gk:)ׁשחיטתֹו : ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹ

ּבלאֿתעׂשה? ׁשהּוא ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹלאֹוכל
וׁשם חמץ". עליו לאֿתאכל "ּדכּלי(c:)ׁשּנאמר: אמרּו: ְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

מיהא zehiyd)עלמא lkl ,mxa)ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְִִֵֵָָָָָ
jli`e)ּולמעלה ziriay dry)לׁשֹון מצאנּו ּכ ּדאֹוריתא". ְְְְְַַָָָָָ

הּתלמּוד. חכמי לפני ׁשּנקראּו הּמדּיקֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻּכלֿהּנסחאֹות
ׁשּׁשית(a:)וׁשם ּבׁשעה החמץ אכילת אּסּור ּבטעם אמרּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

(dzligzn)היכי ּכי יתרה הרחקה רּבנן "עבדּו אמרּו: ,ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ
ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע dxziּדלא dwgxd minkg epwz) ְְְְִִַַָָָ

(dxezd on xeqi` icil ribdl `ly ickואכל ׁשעבר ּומי .ְִֶַַָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― חצֹות אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָחמץ

ּפסחים. ְְִִִַָּבתחּלת
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― הקנ"ו אתֿהחמץהּמצוה לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׂשאר, הׁשּבתת מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹמרׁשּותנּו
ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָֹוהּוא

eh)מּבּתיכם" ,ai zeny)ק וחכמים ּכן:, ּגם לּה ֹוראים ְֲִִִֵֵֶַַָָָ
סנהדרין ּובגמרא חמץ. ּבעּור ּכלֹומר: ּבעּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמצות

מערבא ּדבני dמּגמרא wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz) ְְְִִֵַַָָָ
(b dkld:ולאֿתעׂשה עׂשה עליו חּיבין "חמץ ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:

מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ּדכתיב ּבעּורֹו, על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹעׂשה
ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאר ּדכתיב hi)לאֿתעׂשה, my). ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּפסחים. ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הקצ"ז חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
חמץ" יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא b)ּבּפסח, ,bi my), ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ונכרתה" חמץ ּכלֿאכל "ּכי ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּובאר
(eh ,ai my)חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ,ְִִִֵֵַָ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָחּטאת
ְִָּפסחים.

― הקצ"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לחם, ׁשאינם אףֿעלּֿפי חמץ, ּתערבת ּבהם ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדברים

והּׁשכר והּמּוריס הּכּותח gnw)ּכגֹון zaexrz mr milk`n) ְְְְֵַַַָָָ
תאכלּו" לא "ּכלֿמחמצת אמרֹו: והּוא k)ודֹומיהם, ,my). ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לרּבֹות ― תאכלּו לא "ּכלֿמחמצת הּמכלּתא: ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּולׁשֹון
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי וׁשכר הּבבלי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכּוּתח

miyperעליהן mdilr miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`a exn`pyמה ― "חמץ" לֹומר: ּתלמּוד ―ְֵַַָָ
מין ׁשהּוא מיחד מין(ung)חמץ ׁשאינן אּלּו יצאּו ּגמּור, ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ

ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עליהן לעבֹור ּבאּו? לּמה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָֹּגמּור.
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.èö÷
― הקס"ו מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ

"ּבּיֹום אמרֹו: והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ְְִֶַַַַָָֻּבּיֹום
מקראֿקדׁש" dl)הראׁשֹון ,bk `xwie). ְִִֶָָֹ

― השכ"ז מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ּביֹום אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְִֶַַָָָֻמלאכה

תעׂשּו" לא עבֹודה "ּכלֿמלאכת .(my)זה: ְֲֲֶֶֶַָָֹ

― הקס"ז מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻּבּיֹום

לכם" יהיה מקראֿקדׁש el)הּׁשמיני my)ׁשּׁשביתה ודע . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום ּבכלֿיֹום ּבּה ׁשּנצטּוינּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזֹו
ipinye oey`x ,dpyd y`x ,zereay ,gqt ly iriaye oey`x)

(zekeq lyׁשּום ואין אחד, ּכדין מהם ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְִִֵֵֶֶָָָּדינּה
ּבׁשביתה מיחד מהם ely)יֹום dziayd ipica dpey)ׁשאינּה ְְִִֵֵֶֶָָָֻ

ּבכלֿיֹוםֿטֹוב נפׁש ּבאכל להתעּסק לנּו מּתר וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּׁשני,
הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ׁשביתה הלכת לפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמהם.
ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר טֹוב. ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּכלֿיֹום
הּכּפּורים וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה הּׁשביתה אבל ְְְֲִִִַַַַַָָָָֻיֹוםֿטֹוב.
ׁשּלא לפי רּבֹות, ּבתֹוספֹות עצמּה הּׁשביתה אֹותּה ְְְְִִִֶַַַָָָָֹהיא
הּמּתרים ּדברים עֹוד ויׁש נפׁש. אכל אּלּו ימים ּבׁשני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻהּתיר
נפׁש, אכל ׁשאינם אףֿעלּֿפי ּבּׁשּבת, ואסּורים ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּביֹוםֿטֹוב

יֹוםֿטֹוב ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ai.:)ּכמֹו dvia). ְְְִֵֶֶֶַָ

― השכ"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿמלאכת ּבֹו: אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָמלאכה

תעׂשּו" לא אּלּו(my)עבדה טֹובים ימים ׁשּׁשּׁשה ודע . ְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ
ׁשּיהיה מהם יֹום ּבאיזה ׁשּתהיה מלאכה איזֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָּכלֿהעֹוׂשה
לֹו מּמהּֿׁשּצרי הּמלאכה היתה אּלאֿאם לֹוקה, ―ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

מהם ּבאחד הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו נפׁש, "א(gqta)ּבאכל : ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא לכלֿנפׁש יאכל ai,אׁשר zeny) ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

(fhּדיני נתּבארּו ּוכבר טֹובים. ימים לׁשאר הּדין והּוא .ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָ
ּביצה. ּבמּסכת זֹו ְְִֵֶֶַָָמצוה

― הקצ"ט חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
עׂשר ארּבעה יֹום חצֹות אמרֹו:(oqipl)אחר והּוא , ְְְֲַַַָָָָָ

חמץ" עליו b)"לאֿתאכל ,fh mixac)זה ּכּנּוי .zaiz) ִֵֶַָָָֹֹ
("eilr"ּבין לׁשחטֹו ׁשחֹובה הּפסח, ּכבׂש על ְְֵֶֶֶֶַַַָָָמּוסב

אמר י"ד, ּביֹום aezkd)הערּבים zpeke)זמן מּׁשּיחּול ּכי : ְְְִִִֶַַַַָָָ
ּפסחים ּובגמרא חמץ. לאֿתאכל "מּנין(gk:)ׁשחיטתֹו : ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹ

ּבלאֿתעׂשה? ׁשהּוא ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹלאֹוכל
וׁשם חמץ". עליו לאֿתאכל "ּדכּלי(c:)ׁשּנאמר: אמרּו: ְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

מיהא zehiyd)עלמא lkl ,mxa)ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְִִֵֵָָָָָ
jli`e)ּולמעלה ziriay dry)לׁשֹון מצאנּו ּכ ּדאֹוריתא". ְְְְְַַָָָָָ

הּתלמּוד. חכמי לפני ׁשּנקראּו הּמדּיקֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻּכלֿהּנסחאֹות
ׁשּׁשית(a:)וׁשם ּבׁשעה החמץ אכילת אּסּור ּבטעם אמרּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

(dzligzn)היכי ּכי יתרה הרחקה רּבנן "עבדּו אמרּו: ,ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ
ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע dxziּדלא dwgxd minkg epwz) ְְְְִִַַָָָ

(dxezd on xeqi` icil ribdl `ly ickואכל ׁשעבר ּומי .ְִֶַַָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― חצֹות אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָחמץ

ּפסחים. ְְִִִַָּבתחּלת
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― הקנ"ו אתֿהחמץהּמצוה לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׂשאר, הׁשּבתת מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹמרׁשּותנּו
ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָֹוהּוא

eh)מּבּתיכם" ,ai zeny)ק וחכמים ּכן:, ּגם לּה ֹוראים ְֲִִִֵֵֶַַָָָ
סנהדרין ּובגמרא חמץ. ּבעּור ּכלֹומר: ּבעּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמצות

מערבא ּדבני dמּגמרא wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz) ְְְִִֵַַָָָ
(b dkld:ולאֿתעׂשה עׂשה עליו חּיבין "חמץ ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:

מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ּדכתיב ּבעּורֹו, על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹעׂשה
ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאר ּדכתיב hi)לאֿתעׂשה, my). ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּפסחים. ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הקצ"ז חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
חמץ" יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא b)ּבּפסח, ,bi my), ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ונכרתה" חמץ ּכלֿאכל "ּכי ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּובאר
(eh ,ai my)חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ,ְִִִֵֵַָ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָחּטאת
ְִָּפסחים.

― הקצ"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לחם, ׁשאינם אףֿעלּֿפי חמץ, ּתערבת ּבהם ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדברים

והּׁשכר והּמּוריס הּכּותח gnw)ּכגֹון zaexrz mr milk`n) ְְְְֵַַַָָָ
תאכלּו" לא "ּכלֿמחמצת אמרֹו: והּוא k)ודֹומיהם, ,my). ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לרּבֹות ― תאכלּו לא "ּכלֿמחמצת הּמכלּתא: ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּולׁשֹון
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי וׁשכר הּבבלי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכּוּתח

miyperעליהן mdilr miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`a exn`pyמה ― "חמץ" לֹומר: ּתלמּוד ―ְֵַַָָ
מין ׁשהּוא מיחד מין(ung)חמץ ׁשאינן אּלּו יצאּו ּגמּור, ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ

ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עליהן לעבֹור ּבאּו? לּמה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָֹּגמּור.
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ּבפסחים אסּורים(bn.)נתּבאר ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי , ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
אּלא מלקּות חּיב האֹוכלם אין ― אכילתם על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻּומזהרים

יׁש ּפרס(xahvn)אם אכילת ּבכדי חמץ ּכזית ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
(mgl xkk ivg zlik` ly onf xeriy jez mlke`yk)אבל ;ֲָ

מּׁשעּור ּפחֹות חמץ ערּוב ּבהם יׁש חּיביםאם אין ― זה ִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
מלקּות. אכילתם ְֲִַַָָעל

á"ôùú'ä æåîú â"é éùéìù íåé
.àø .ø äùòú àì úåöî

.çð÷ äùò úåöî
― מאתים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ

הּימים, ּכלֿׁשבעת ּבכלֿמֹוׁשבֹותינּו חמץ יראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ׂשאר ל ולאֿיראה חמץ ל "ולאֿיראה אמרֹו: ְְְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹוהּוא

"ּבכלּֿגבל(f ,bi zeny)ּבׁשני לאוין ׁשני אּלּו ואין . ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָֻ
אמרּו ּובפרּוׁש אחד. ּבענין הם אּלא f:)ענינים, dvia): ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ

הינּו :ל לֹומר ― ּבׂשאֹור וסּים ּבחמץ הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָ"ּפתח
הּׂשאר ּבין חּלּוק ׁשאין ּכלֹומר: ׂשאר", הינּו ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹֹחמץ

(uingnd)והּניח ׁשעבר ּומי ׁשּנתחמץ. הּדבר אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָעצמֹו
חמץ לקח אם אּלא מלקּות, חּיב אינֹו ― ּברׁשּותֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָחמץ

ׁשּיהא וקנהּו ּולׁשֹון(f`y)ּבּפסח מעׂשה. עֹוׂשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבּכרם ּכלאים והמקּים ּבּפסח חמץ "המׁשּיר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּתֹוספּתא.

לֹוקה". אינֹו ―ֵֶ

― הר"א יּמצאהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מפקד, הּוא אם אֹו נראה אינֹו אם ּגם ּברׁשּותנּו, ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻחמץ

ּבבּתיכם" יּמצא לא ׂשאר ימים "ׁשבעת אמרֹו: (myוהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹ
(hi ,aiּכמֹו מעׂשה, ׁשם ׁשּיהא ּבתנאי עליו לֹוקין זה וגם .ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשבּועֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבארּו הּכללים לפי (k`.)ׁשהזּכרנּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּובל יראה ּבבל עֹובר ׁשֹונים: ּבמקֹומֹות אמרּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָּובפרּוׁש

ּפסחים מּסכת ּובתחּלת ׁשּתי(d.)יּמצא. ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עליהם ׁשהזהיר הענינים נתּבארּו וׁשם האּלה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּמצות

"ּבכלּֿגבּל וגֹו' "לאֿיראה f)ּבאמרֹו: ,bi my)והענינים ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֻ
וׁשם ּבבּתיכם". "לאֿיּמצא ּבאמרֹו: עליהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהזהיר

ׁשּכלֿלאו vni`")נתּבאר la"e "d`xi la" :mipydn)לֹומד ְִֵֵֶָָָ
עֹובר ּבּפסח חמץ וׁשהמקּים ּבֹו, היה ׁשּלא ענין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמןֿהאחר

ּבלֿיּמצא. ועל ּבלֿיראה על לאוין: ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשני

― הקנ"ח ּבלילהּמצוה מּצה לאכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ׁשאין, ּובין הּפסח ּכבׂש ׁשּיׁש ּבין ּבניסן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָט"ו

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב gi)יתעּלה: ,ai my):אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּוכבר חֹובה". קבעֹו הּכתּוב ― מּצֹות ּתאכלּו ְְְֶֶַַָָָָָֹ"ּבערב
― הראׁשֹון ּבּלילה מּצה ׁשאכילת ּבפסחים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתּבאר
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ― ואיל מּכאן ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָחֹובה;

ּפסחים. ּבמּסכת ְְִֶֶַָזֹו

á"ôùú'ä æåîú ã"é éòéáø íåé
.æð÷ äùò úåöî

äãâää çñåð(dxez dpyn xtqn)

.ò÷ äùò úåöî
― הקנ"ז ּביציאתהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ

לשֹון צחּות ּכפי הּלילה ּבתחּלת ּבניסן ט"ו ּבליל ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמצרים
labene)המסּפר reaw gqep `ll)לסּפר וכלֿמהּֿׁשּיֹוסיף . ְְְִֵֵֶַַַַָ

והעול הּׁשם, לנּו ּׁשעׂשה מה ּבהגּדלת ּבדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּולהארי
ה' לנּו נפרע ואי הּמצרים אֹותנּו ּׁשעּנּו ּומה ּבנּו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשעׂשּו
― ּגמלנּו אׁשר ּכלֿהחסד על יתעּלה לֹו ּולהֹודֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם,
ּביציאת לסּפר ּכלֿהּמארי" ׁשאמרּו: ּכמֹו מׁשּבח, זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהרי
הּוא זה ּבצּוּוי לנּו ׁשּבא והּכתּוב מׁשּבח". זה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמצרים,

ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת יתעּלה: g)אמרֹו ,bi zeny). ְְְְְְִִִֶַַַַָָ
הּפרּוׁש מראׁש(zlikn`)ּובא יכֹול ― לבנ "והּגדּת : ְְְְִִֵֵַַָָָֹ

― ההּוא ּבּיֹום אי ההּוא. "ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד ְִֶַַַַַַַֹהחדׁש?
זה ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד יֹום? מּבעֹוד לא(my)יכֹול ; ְְֲִֶַַַָֹ

,"לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאמרּתי
הּמכלּתא: ּולׁשֹון לסּפר. חּיב הּלילה מּתחּלת ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָּכלֹומר:

בנ ּכיֿיׁשאל והיה ׁשּנאמר ci)"מּכלל my)אם יכֹול ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָ
מּגיד אּתה אין ― לאו ואם לֹו; מּגיד אּתה ― ְְְִִִִֵַַַַָָָָיׁשאל
ׁשּלא אףֿעלּֿפי ― לבנ והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִִִֶַַַַַָֹלֹו?
עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ּבזמן אּלא לי אין .ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאל
מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אחרים לבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹּבינֹו

הּזה" אתֿהּיֹום זכֹור b)אלֿהעם my)לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְִֶֶֶַַַָָָָָ
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור ׁשאמר g)ּכמֹו ,k my). ְְְֶֶַַַַָָָ

לׁשֹונם ידעּת dcbdd)ּוכבר gqepa),חכמים ּכּלנּו "אפּלּו : ְְְֲֲִִַָָָָָָֻ
עלינּו מצוה ― אתֿהּתֹורה יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ְְְִִִֵֶַָָָָָֻֻּכּלנּו
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מצרים". ּביציאת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָלסּפר

ְִָּפסחים.

ð÷-çî÷ 'îò ìéòì ñôãð äãbää çñðÙÇÇÇÈÈ
― הק"ע ׁשֹופרהּמצוה קֹול לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

יהיה ּתרּועה "יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָּביֹום
`)לכם" ,hk xacna)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין הּׁשנה. ְִֵַַַָָָָָֹראׁש

á"ôùú'ä æåîú å"è éùéîç íåé
.çñ÷ äùò úåöî

æåîúå"è-â"ééùéîç-éùéìùíåé
― הקס"ח ּבּסּכההּמצוה ליׁשב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ

"ּבּסּכת יתעּלה: אמרֹו והּוא החג, ּבכלֿימי ימים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשבעת
ימים" ׁשבעת an)ּתׁשבּו ,bk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵַָָָ

סּכה. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבמּסכּתא זֹו ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻמצוה
זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִֵַַָָָואין
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fenzרב f"iÎf"h ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

á"ôùú'ä æåîú æ"è éùéù íåé
.èñ÷ äùò úåöî
― הקס"ט לּולבהּמצוה לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' לפני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָולׂשמֹוח
וגֹו'" הראׁשֹון ּבּיֹום לכם n)"ּולקחּתם ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְְִֶֶַַָָָ

וׁשם סּכה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני (n`.)נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ
אּלא ימים ׁשבעת חֹובה זֹו מצוה ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָנתּבאר,
הראׁשֹון ּבּיֹום מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל ּבלבד; ְְְְֲִִִִַַָָָָָּבּמקּדׁש
חּיבֹות הּנׁשים ואין מןֿהּתֹורה. חֹובה היא ְְִִִִֵַַַַָָָָּבלבד

זֹו. ְְִָּבמצוה

á"ôùú'ä æåîú æ"é ÷"ù íåé
.àò÷ äùò úåöî

æåîúæ"é-æ"èùãå÷-úáù-éùéùíåé
― הקע"א מחציתהּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿׁשנה, ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשקל
לה'" ai)נפׁשֹו ,l zeny)"יּתנּו "זה ואמר ,(bi ,my),ּוברּור . ְְְִֶַַַָָ

אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
עלֿהּפקדים" e`vi(my)"ּכלֿהעֹובר Ð `avl cwtpy in lk) ְִֵַַָָֻ

(zecwtp opi`y miypּבמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: לּה, g)המיחדת dpyn g wxt) ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֻ

הּבית. ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבאר,
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áë-÷øô ìà÷æçé`lÎak

áë(ô) :íëéìò éúîç ézëôL ýåýé éðà-ék ízòãéå dëBúá eëzz ïk øek CBúa óñk Cezäkâëéäéå §¦¬¤Æ¤Æ§´½¥−ª§´§¨®¦«©§¤Æ¦«£¦´§½̈¨©¬§¦£¨¦−£¥¤«©§¦¬
:øîàì éìà ýåýé-øáããë:íòæ íBéa dîLâ àì àéä äøäèî àì õøà zà dì-øîà íãà-ïaäëøL÷ §©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¡¨¾̈©´§¤½¤¬Ÿ§Ÿ¨−̈¦®¬Ÿª§−̈§¬¨«©¤³¤

:dëBúá eaøä äéúBðîìà eçwé ø÷éå ïñç eìëà Lôð óøè óøè âàBL éøàk dëBúa äéàéáðåëäéðäk §¦¤Æ¨Æ§½̈©£¦¬¥−´Ÿ¥«¨®¤¤´¤¨À̈³Ÿ¤¦¨Æ¦½̈©§§¤−¨¦§¬§¨«Ÿ£¤¹¨
éúBúaLîe eòéãBä àì øBäèì àîhä-ïéáe eìécáä àì ìçì Lã÷-ïéa éLã÷ eìlçéå éúøBú eñîç̈§´¨¦»©§©§´¨¨©¼¥«³Ÿ¤§ŸÆ´Ÿ¦§¦½¥©¨¥¬§¨−´Ÿ¦®¦©§©Æ

:íëBúa ìçàå íäéðéò eîéìòäæëì óøè éôøè íéáàæk daø÷á äéøNïòîì úBLôð ãaàì íc-CtL ¤§¦´¥«¥¤½¨¥©−§¨«¨¤´¨§¦§½̈¦§¥¦−´Ÿ§¥¨®¤¦§¨¨Æ§©¥´§¨½§©−©
:òöa òöaçëeýåýé éðãà øîà äk íéøîà áæk íäì íéîñ÷å àåL íéæç ìôz íäì eçè äéàéáð §¬Ÿ©¨«©§¦¤À¨¨³¨¤Æ¨¥½Ÿ¦´½̈§§Ÿ§¦¬¨¤−¨¨®Ÿ§¦À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½

:øaã àì ýåýéåèë:ètLî àìa e÷Lò øbä-úàå eðBä ïBéáàå éðòå ìæb eìæâå ÷Lò e÷Lò õøàä íò ©«−̈¬Ÿ¦¥«©³¨Æ̈¤Æ¨´§½Ÿ¤§¨§−¨¥®§¨¦³§¤§Æ½§¤©¥¬¨§−§¬Ÿ¦§¨«
ì:éúàöî àìå dúçL ézìáì õøàä ãòa éðôì õøta ãîòå øãb-øãb Léà íäî LwáàåàìCtLàå ¨£©¥´¥¤¿¦´«Ÿ¥¨¥Á§Ÿ¥̧©¤¯¤§¨©²§©¬¨−̈¤§¦§¦´©£¨®§−Ÿ¨¨«¦¨¤§³Ÿ

(ô) :ýåýé éðãà íàð ézúð íLàøa íkøc íéúélk éúøáò Làa éîòæ íäéìò£¥¤Æ©§¦½§¥¬¤§¨¦−¦¦¦®©§¨Æ§Ÿ¨´¨©½¦§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

i"yx
(„Î).íòæ íåéá äîùåâ àì לה הראוי גשם נתן לא

איתעבידו  לא כתרגומו הדבר ופירוש זעם. ביום לטהר
לווט: ביום עלה דיגנון טבין עובדין ÷øù(Î‰)בה

.äéàéáð:רעה בעצה יחד åìëà.נקשרים ùôð שהיו
ולבוז  ולשלול להרוג מרעים ידי ומחזיקין שוחד נוטלין

שלום: להם éúøåú.(ÂÎ)ממון:ïñåç.ומנבאין åñîç

ולא  ומשפט חק ולהודיע ולהורות להוכיח היה עליהם
ללמוד: הצריכין מן שחמסוה חמס זה הרי ìçàå.עשו

òöá.(ÊÎ)ונתחללתי: òåöá ïòîì:ממון לחטוף
(ÁÎ).ìôú íäì åçè שאינו בטיט בנין לטחי דומין

בבא  מאליו נפשר והוא תבן בו שאין צרכו כל מעובד
תיקון: המחוסר דבר כל תפל ולשון גשמים עליו

cec zcevn
(·Î).ÛÒÎ ÍÂ˙‰Îתותכו בן הכור בתוך  הכסף התכת  כמו

המצו בצרות העיר שפכתיÌ˙Ú„ÈÂ.ר:בתוך  ה ' שאני  תדעו  אז 
במקרה: ולא בא ובגמול  עליכם Ï‰.(Î„)חמתי ¯Ó‡ על

‰È‡.ירושלים: ‰¯‰ÂËÓ ‡Ï עצמך לטהר תשובה  עשית  לא
אפו וחרון ה ' זעם  ביום  הגשם בה  ירד  לא  לכן עוונך מן 

מטר  יהיה  ולא  וכו' ה' אף וחרה יא)וכמ"ש ˜˘¯(Î‰):(דברים
.‰‡È· על המתנבאים  השקר  נביאי קשר יש  העיר בתוך

˘Â‡‚.השלום : È¯‡Îאימה להטיל בקול השואג  הארי  כמו
ודבריהם בקולם  האנשים מבהילי המה כן טרף טורף  ואח "ז 

העולם : מן אותה  וטורפים מסיתים  הם ‡ÂÏÎ.ובזה ˘Ù
על  בהשענם  כי אלה כל  מסבבים הם  ר"ל אנשיהם  יהרגו כי  האלמנות  ומרבים והיקר החוזק מהם  ולוקחים הנפשות  אוכלים

בעוונם : הפורעניו ' ובאה  תשובה לעשות  ימאנו  ˙È˙¯Â.(ÂÎ)דבריהם  ÂÒÓÁהכהנים ועל  עמהם למדו לא כי מהם תורתי  הסירו
מפיהו  יבקשו ותורה דעת  ישמרו  כהן שפתי כי כמ "ש התורה  ב)ללמד  ביןÂÏÏÁÈÂ.:(מלאכי והפרש  הבדל  עשו  ולא קדשי  בזו

חולין: לדבר קודש  ‰ÂÚÈ„Â.דבר ‡Ï:שביניהם אותם:È˙Â˙·˘ÓÂ.ההבדל  בהמחללים  מיחו ולא עין העלימו השבתות ומחילול 
.ÌÎÂ˙· ÏÁ‡Â:מקודש ולא  מחולל  ביניהם  דם˘¯È‰.(ÊÎ)נעשיתי לשפך  טרף  יטרפו כי כזאבים המה בקרבה  אשר השרים

העושר : את מהם יגזלו למען נפשות השקר :È‡È·Â‰.(ÁÎ)לאבד  ˙ÏÙ.נביאי Ì‰Ï ÂÁË תפל טיט טחים שעשו הכותל  על
הלב: על  מקובל להיות ומזויפת  נאותה במליצה  שקריהם  נבואת  מייפים ר"ל ולהחליקו הכותל  לייפות כהלכתו מתוקן  שאינו

.‡Â˘ ÌÈÊÂÁ: בכזב קסמים להם  ומגידים בשוא  דיבר‡ÌÈ¯ÓÂ.מתנבאים  לא  ה' אבל  ה ' אמר כה ה ' בשם אומרים בדבריהם 
מכחשים: והמה  ÂÚ˘˜.(ËÎ)בם Â˜˘Ú:וכדומה במכות הגוף עושק  נתנו‰ÂÂ.זה לא הם צדקה להם  לתת  מהראוי כי עם
משלהם : לקחו Â˜˘Ú.ועוד ¯‚‰ ˙‡Â: לאהבו ראוי כי ËÙ˘Ó.עם ‡Ï·הישר כל  ואיש המשפט  העדר בסבת נעשה אלה כל 

יעשה: Ì‰Ó.(Ï)בעיניו ˘˜·‡Âתת לבלי בפרץ  לעמוד  מי או העירה האויב יבוא לבל  הפרצה  גדר גודר איש  ביניהם בקשתי
מצאתי: לא  והנה אשחיתם לבל  עליהם  לפני בתפילה עומד  מי או בתשובה  ישראל את מחזיר  מי בקשתי ר"ל לבוא 

(‡Ï).ÍÂÙ˘‡Â:בראשם אתן דרכם וגמול עברתי באש  ואכלם זעמי  עליהם אשפוך לכן

oeiv zcevn
(„Î).‰Ó˘Â‚:ומטר גשם אגודה˜˘¯.(Î‰)מל ' ענין

אחת: כאלונים ÔÒÂÁ.בהסכמה הוא  וחסון כמו חוזק  (עמוס ענין

כבוד:ÈÂ˜¯.:ב) נחמסוÂÒÓÁ.(ÂÎ)ענין כמו הסרה ענין
יג)עקביך בזיון:ÂÏÏÁÈÂ.:(ירמיה חילול :ÏÁ‡Â.ענין מל'
(ÁÎ).ÂÁË:הנקב לסתום מריחה  שאינו˙ÏÙ.ענין דבר כל 

תפל אותו  טחים והנם וכן תפל  קרוי צרכו כל  יג)מתוקן :(לעיל
.ÌÈÊÂÁ: מתנבאים(ËÎ).ÂÂ‰:ממון ועושק אונאה מל'

(Ï).¯„‚ ¯„Â‚: גדר תקרא הכותל :·ı¯Ù.הכותל  שבר
(‡Ï).È˙¯·Ú:וזעם עברה כליון:ÌÈ˙ÈÏÎ.מל ' מל'

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תמוז, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י..

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ מלאכתו

מלאכת שמים

וכו' מוהר"ר משה דובער שי'

שלום וברכה!

ביום ב' לפנות ערב קבלתי שני מכתביו בבת אחת, וחבל שלא אמר להרה"ח וו"ח אי"א נו"מ 
עוסק בצרכי ציבור וכו' מוהרחמ"א שי' חדקוב שרוצה להכנס כיון שנוסע לנאות דשא, כי במקרים 

כמו אלה איננו מחמיר...

ואחתום באיחולי - כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - צו האבן א געזונטן 
זומער און א פריילעכן זומער, לכת"ר ולכל ב"ב שיחיו.

בברכה.

בפרט  והעקב  הרגל  ענין  בדא"ח  נתבארו  כבר  הרי  הרגל;  כף  במדרך  המיחוש  ע"ד  ובמש"כ 
תו"א  עיין   - בגשמיות  גם  הטבה  תומשך  ובמילא  ברוחניות,  בהם  אומץ  תוספת  וכדאית  ברוחניות. 
בתחלתו ובלקו"ת לג"פ שם. ד"ה אין הקב"ה בא בטרוניא, ובכ"מ )עפ"ז יש להסביר הדיעה )ברכות 
ולהעיר  ומס"נ(.  קב"ע  ענינו  כי  ואודן(  )משבחאן  תאמרנה  עצמותי  כל  שייך  אין  בעקב  אשר  ב(  כה, 

מתנחומא הובא בפרש"י )דברים ב, ה( מדרך כף רגל ועמדו רגליו ביום ההוא.

בכל מקום שבו נמצאים יהודים, ניכר ונרגש שבמקום פלוני נערכה התוועדות.
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ז



רג fenz f"iÎf"h ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

á"ôùú'ä æåîú æ"è éùéù íåé
.èñ÷ äùò úåöî
― הקס"ט לּולבהּמצוה לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' לפני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָולׂשמֹוח
וגֹו'" הראׁשֹון ּבּיֹום לכם n)"ּולקחּתם ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְְִֶֶַַָָָ

וׁשם סּכה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני (n`.)נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ
אּלא ימים ׁשבעת חֹובה זֹו מצוה ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָנתּבאר,
הראׁשֹון ּבּיֹום מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל ּבלבד; ְְְְֲִִִִַַָָָָָּבּמקּדׁש
חּיבֹות הּנׁשים ואין מןֿהּתֹורה. חֹובה היא ְְִִִִֵַַַַָָָָּבלבד

זֹו. ְְִָּבמצוה

á"ôùú'ä æåîú æ"é ÷"ù íåé
.àò÷ äùò úåöî

æåîúæ"é-æ"èùãå÷-úáù-éùéùíåé
― הקע"א מחציתהּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿׁשנה, ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשקל
לה'" ai)נפׁשֹו ,l zeny)"יּתנּו "זה ואמר ,(bi ,my),ּוברּור . ְְְִֶַַַָָ

אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
עלֿהּפקדים" e`vi(my)"ּכלֿהעֹובר Ð `avl cwtpy in lk) ְִֵַַָָֻ

(zecwtp opi`y miypּבמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: לּה, g)המיחדת dpyn g wxt) ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֻ

הּבית. ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבאר,
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áë-÷øô ìà÷æçé`lÎak

áë(ô) :íëéìò éúîç ézëôL ýåýé éðà-ék ízòãéå dëBúá eëzz ïk øek CBúa óñk Cezäkâëéäéå §¦¬¤Æ¤Æ§´½¥−ª§´§¨®¦«©§¤Æ¦«£¦´§½̈¨©¬§¦£¨¦−£¥¤«©§¦¬
:øîàì éìà ýåýé-øáããë:íòæ íBéa dîLâ àì àéä äøäèî àì õøà zà dì-øîà íãà-ïaäëøL÷ §©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¡¨¾̈©´§¤½¤¬Ÿ§Ÿ¨−̈¦®¬Ÿª§−̈§¬¨«©¤³¤

:dëBúá eaøä äéúBðîìà eçwé ø÷éå ïñç eìëà Lôð óøè óøè âàBL éøàk dëBúa äéàéáðåëäéðäk §¦¤Æ¨Æ§½̈©£¦¬¥−´Ÿ¥«¨®¤¤´¤¨À̈³Ÿ¤¦¨Æ¦½̈©§§¤−¨¦§¬§¨«Ÿ£¤¹¨
éúBúaLîe eòéãBä àì øBäèì àîhä-ïéáe eìécáä àì ìçì Lã÷-ïéa éLã÷ eìlçéå éúøBú eñîç̈§´¨¦»©§©§´¨¨©¼¥«³Ÿ¤§ŸÆ´Ÿ¦§¦½¥©¨¥¬§¨−´Ÿ¦®¦©§©Æ

:íëBúa ìçàå íäéðéò eîéìòäæëì óøè éôøè íéáàæk daø÷á äéøNïòîì úBLôð ãaàì íc-CtL ¤§¦´¥«¥¤½¨¥©−§¨«¨¤´¨§¦§½̈¦§¥¦−´Ÿ§¥¨®¤¦§¨¨Æ§©¥´§¨½§©−©
:òöa òöaçëeýåýé éðãà øîà äk íéøîà áæk íäì íéîñ÷å àåL íéæç ìôz íäì eçè äéàéáð §¬Ÿ©¨«©§¦¤À¨¨³¨¤Æ¨¥½Ÿ¦´½̈§§Ÿ§¦¬¨¤−¨¨®Ÿ§¦À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½

:øaã àì ýåýéåèë:ètLî àìa e÷Lò øbä-úàå eðBä ïBéáàå éðòå ìæb eìæâå ÷Lò e÷Lò õøàä íò ©«−̈¬Ÿ¦¥«©³¨Æ̈¤Æ¨´§½Ÿ¤§¨§−¨¥®§¨¦³§¤§Æ½§¤©¥¬¨§−§¬Ÿ¦§¨«
ì:éúàöî àìå dúçL ézìáì õøàä ãòa éðôì õøta ãîòå øãb-øãb Léà íäî LwáàåàìCtLàå ¨£©¥´¥¤¿¦´«Ÿ¥¨¥Á§Ÿ¥̧©¤¯¤§¨©²§©¬¨−̈¤§¦§¦´©£¨®§−Ÿ¨¨«¦¨¤§³Ÿ

(ô) :ýåýé éðãà íàð ézúð íLàøa íkøc íéúélk éúøáò Làa éîòæ íäéìò£¥¤Æ©§¦½§¥¬¤§¨¦−¦¦¦®©§¨Æ§Ÿ¨´¨©½¦§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

i"yx
(„Î).íòæ íåéá äîùåâ àì לה הראוי גשם נתן לא

איתעבידו  לא כתרגומו הדבר ופירוש זעם. ביום לטהר
לווט: ביום עלה דיגנון טבין עובדין ÷øù(Î‰)בה

.äéàéáð:רעה בעצה יחד åìëà.נקשרים ùôð שהיו
ולבוז  ולשלול להרוג מרעים ידי ומחזיקין שוחד נוטלין

שלום: להם éúøåú.(ÂÎ)ממון:ïñåç.ומנבאין åñîç

ולא  ומשפט חק ולהודיע ולהורות להוכיח היה עליהם
ללמוד: הצריכין מן שחמסוה חמס זה הרי ìçàå.עשו

òöá.(ÊÎ)ונתחללתי: òåöá ïòîì:ממון לחטוף
(ÁÎ).ìôú íäì åçè שאינו בטיט בנין לטחי דומין

בבא  מאליו נפשר והוא תבן בו שאין צרכו כל מעובד
תיקון: המחוסר דבר כל תפל ולשון גשמים עליו

cec zcevn
(·Î).ÛÒÎ ÍÂ˙‰Îתותכו בן הכור בתוך  הכסף התכת  כמו

המצו בצרות העיר שפכתיÌ˙Ú„ÈÂ.ר:בתוך  ה ' שאני  תדעו  אז 
במקרה: ולא בא ובגמול  עליכם Ï‰.(Î„)חמתי ¯Ó‡ על

‰È‡.ירושלים: ‰¯‰ÂËÓ ‡Ï עצמך לטהר תשובה  עשית  לא
אפו וחרון ה ' זעם  ביום  הגשם בה  ירד  לא  לכן עוונך מן 

מטר  יהיה  ולא  וכו' ה' אף וחרה יא)וכמ"ש ˜˘¯(Î‰):(דברים
.‰‡È· על המתנבאים  השקר  נביאי קשר יש  העיר בתוך

˘Â‡‚.השלום : È¯‡Îאימה להטיל בקול השואג  הארי  כמו
ודבריהם בקולם  האנשים מבהילי המה כן טרף טורף  ואח "ז 

העולם : מן אותה  וטורפים מסיתים  הם ‡ÂÏÎ.ובזה ˘Ù
על  בהשענם  כי אלה כל  מסבבים הם  ר"ל אנשיהם  יהרגו כי  האלמנות  ומרבים והיקר החוזק מהם  ולוקחים הנפשות  אוכלים

בעוונם : הפורעניו ' ובאה  תשובה לעשות  ימאנו  ˙È˙¯Â.(ÂÎ)דבריהם  ÂÒÓÁהכהנים ועל  עמהם למדו לא כי מהם תורתי  הסירו
מפיהו  יבקשו ותורה דעת  ישמרו  כהן שפתי כי כמ "ש התורה  ב)ללמד  ביןÂÏÏÁÈÂ.:(מלאכי והפרש  הבדל  עשו  ולא קדשי  בזו

חולין: לדבר קודש  ‰ÂÚÈ„Â.דבר ‡Ï:שביניהם אותם:È˙Â˙·˘ÓÂ.ההבדל  בהמחללים  מיחו ולא עין העלימו השבתות ומחילול 
.ÌÎÂ˙· ÏÁ‡Â:מקודש ולא  מחולל  ביניהם  דם˘¯È‰.(ÊÎ)נעשיתי לשפך  טרף  יטרפו כי כזאבים המה בקרבה  אשר השרים

העושר : את מהם יגזלו למען נפשות השקר :È‡È·Â‰.(ÁÎ)לאבד  ˙ÏÙ.נביאי Ì‰Ï ÂÁË תפל טיט טחים שעשו הכותל  על
הלב: על  מקובל להיות ומזויפת  נאותה במליצה  שקריהם  נבואת  מייפים ר"ל ולהחליקו הכותל  לייפות כהלכתו מתוקן  שאינו

.‡Â˘ ÌÈÊÂÁ: בכזב קסמים להם  ומגידים בשוא  דיבר‡ÌÈ¯ÓÂ.מתנבאים  לא  ה' אבל  ה ' אמר כה ה ' בשם אומרים בדבריהם 
מכחשים: והמה  ÂÚ˘˜.(ËÎ)בם Â˜˘Ú:וכדומה במכות הגוף עושק  נתנו‰ÂÂ.זה לא הם צדקה להם  לתת  מהראוי כי עם
משלהם : לקחו Â˜˘Ú.ועוד ¯‚‰ ˙‡Â: לאהבו ראוי כי ËÙ˘Ó.עם ‡Ï·הישר כל  ואיש המשפט  העדר בסבת נעשה אלה כל 

יעשה: Ì‰Ó.(Ï)בעיניו ˘˜·‡Âתת לבלי בפרץ  לעמוד  מי או העירה האויב יבוא לבל  הפרצה  גדר גודר איש  ביניהם בקשתי
מצאתי: לא  והנה אשחיתם לבל  עליהם  לפני בתפילה עומד  מי או בתשובה  ישראל את מחזיר  מי בקשתי ר"ל לבוא 

(‡Ï).ÍÂÙ˘‡Â:בראשם אתן דרכם וגמול עברתי באש  ואכלם זעמי  עליהם אשפוך לכן

oeiv zcevn
(„Î).‰Ó˘Â‚:ומטר גשם אגודה˜˘¯.(Î‰)מל ' ענין

אחת: כאלונים ÔÒÂÁ.בהסכמה הוא  וחסון כמו חוזק  (עמוס ענין

כבוד:ÈÂ˜¯.:ב) נחמסוÂÒÓÁ.(ÂÎ)ענין כמו הסרה ענין
יג)עקביך בזיון:ÂÏÏÁÈÂ.:(ירמיה חילול :ÏÁ‡Â.ענין מל'
(ÁÎ).ÂÁË:הנקב לסתום מריחה  שאינו˙ÏÙ.ענין דבר כל 

תפל אותו  טחים והנם וכן תפל  קרוי צרכו כל  יג)מתוקן :(לעיל
.ÌÈÊÂÁ: מתנבאים(ËÎ).ÂÂ‰:ממון ועושק אונאה מל'

(Ï).¯„‚ ¯„Â‚: גדר תקרא הכותל :·ı¯Ù.הכותל  שבר
(‡Ï).È˙¯·Ú:וזעם עברה כליון:ÌÈ˙ÈÏÎ.מל ' מל'
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å-÷øô à íéîéä éøáã`pÎhl

èì:ìøBbä äéä íäì ék éúäwä úçtLîì ïøäà éðáì íìeáâa íúBøéèì íúBáLBî älàåîeðziå §¥Æ¤Æ§½̈§¦−̈¦§¨®¦§¥³©£ŸÆ§¦§©©´©§¨¦½¦¬¨¤−¨¨¬©¨«©¦§¬
:äéúáéáñ äéLøâî-úàå äãeäé õøàa ïBøáç-úà íäìàîáìëì eðúð äéøöç-úàå øéòä äãN-úàå ¨¤²¤¤§−§¤´¤§¨®§¤¦§¨¤−¨§¦Ÿ¤«¨§¤§¥¬¨¦−§¤£¥¤®¨¨§−§¨¥¬

(ñ) :äpôé-ïaáîøzé-úàå äéLøâî-úàå äðáì-úàå ïBøáç-úà èì÷nä éøò-úà eðúð ïøäà éðáìå ¤§ª¤«§¦§¥´©£ÀŸ¨§Æ¤¨¥´©¦§½̈¤¤§¬§¤¦§−̈§¤¦§¨¤®¨§¤©¦¬
:äéLøâî-úàå òîzLà-úàåâî:äéLøâî-úàå øéác-úà äéLøâî-úàå æìéç-úàåãîïLò-úàå §¤«¤§§−Ÿ©§¤¦§¨¤«¨§¤¦¥Æ§¤¦§¨¤½¨¤§¦−§¤¦§¨¤«¨§¤¨¨Æ

(ñ) :äéLøâî-úàå LîL úéa-úàå äéLøâî-úàåäîúîìò-úàå äéLøâî-úàå òáb-úà ïîéðá ähnîe §¤¦§¨¤½¨§¤¥¬¤−¤§¤¦§¨¤«¨¦©¥´¦§¨¦À¤¤³©§¤¦§¨¤Æ¨Æ§¤¨¤´¤
ìL íäéøò-ìk äéLøâî-úàå úBúðò-úàå äéLøâî-úàå(ñ) :íäéúBçtLîa øéò äøNò-Låîéðáìå §¤¦§¨¤½¨§¤£¨−§¤¦§¨¤®¨¨¨¥¤²§Ÿ¤§¥¬¦−§¦§§¥¤«§¦§¥̧

(ô) :øNò íéøò ìøBba äMðî éöç ähî úéöçnî ähnä úçtLnî íéøúBpä úä÷æîíBLøâ éðáìå §¹̈©¨¦À¦¦§©´©©©¤¿¦«Â©£¦©¥̧£¦¯§©¤²©−̈¨¦¬¨«¤§¦§¥̧¥§¹
ìL íéøò ïLaa äMðî ähnîe éìzôð ähnîe øLà ähnîe øëùNé ähnî íúBçtLîì:äøNò L §¦§§À̈¦©¥´¦Â¨¨¦©¥̧¨¥¹¦©¥´©§¨¦À¦©¥³§©¤Æ©¨½̈¨¦−§¬Ÿ¤§¥«

(ñ)çî:äøNò íézL íéøò ìøBba ïìeáæ ähnîe ãâ-ähnîe ïáeàø ähnî íúBçtLîì éøøî éðáì¦§¥̧§¨¦¹§¦§§À̈¦©¥´§Â¥«¦©¥º̈¦©¥³§ªÆ©½̈¨¦−§¥¬¤§¥«
(ñ)èî:íäéLøâî-úàå íéøòä-úà íiåìì ìàøNé-éðá eðziåðähnîe äãeäé-éðá ähnî ìøBbá eðziå ©¦§¬§¥¦§¨¥−©§¦¦®¤¤¨¦−§¤¦§§¥¤«©¦§´©À̈¦©¥³§¥§¨Æ¦©¥´

(ñ) :úBîLa íäúà eàø÷é-øLà älàä íéøòä úà ïîéðá éða ähnîe ïBòîL-éðáàðéða úBçtLnîe §¥¦§½¦©¥−§¥´¦§¨¦®¥µ¤¨¦´¨¥½¤£¤¦§§¬¤§¤−§¥«¦«¦§§−§¥´
:íéøôà ähnî íìeáâ éøò éäéå úä÷§¨®©§¦Æ¨¥´§½̈¦©¥−¤§¨«¦

i"yx
(ËÏ).'åâå íìåáâá íúåøéèì íúåáùåî äìàå כי עד

ישראל  כל מנחלתם ולכהנים ללוים הגורל היה להם
יבא  ישראל מארץ כמה ישראל ארץ על גורלות הפילו
וזהו  מתחלה הגורל ליהודה ויבא וללוים ולכהנים להם
עיירות  אותן להם לתת בראשונה הגורל היה להם כי

כאן: áìëì.(Ó‡)שכתוב åðúð:לו נתן משה כי
(‰Ó).òáâ úà ïéîéðá äèîîå לבנימין נפל הגורל כי

העיירות: אלו íéøúåðä.(ÂÓ)לתת úä÷ éðáìå כי
בני  לכהנים שנתנו מה אמרו וכבר מקהת יצאו הכהנים

äèîä.קהת: úçôùîî íéøúåðä úä÷ éðáìå:לוי של
.øùò íéøò ìøåâá äùðî éöç äèî úéöçîî שבט ולחצי

עשר: ערים הלוים קהת לבני ליתן הגורל נפל המנשה

().ïåòîù éðá äèîîå äãåäé éðá äèîî ìøåâá åðúéå
מה  חלקו נתן הוא בנתינתן שמעון הזכיר שלא אעפ"י
בעיקר  למעלה נזכר אינו יהודה וגם יהודה לו שנתן
חברון  את להם מויתנו למעלה שמזכיר מה וכל הנתינה
שמעון  ובני יהודה בני נתנו הכל בנימין וממטה עד

כאן: עתה מזכירו למעלה הזכירו שלא øùàולפי
.úåîùá íäúà åàø÷é בשמות אותם קראנו אשר כלומר

אהרן  לבני עמהם חבר בנימין שהיה לפי למעלה
כבר: שהזכירו אעפ"י éðá(‡)מזכירו úåçôùîîå

.'åâå éøò éäéå úä÷ מנשה שבט חצי להם שנתנו אע"פ
הגורל: ע"פ אפרים גם להם נתנו

cec zcevn
(ËÏ).Ì˙Â·˘ÂÓ ‰Ï‡Â'הכהני בהן ישבו אשר המקומות אלה

·‚·ÌÏÂ.והלוי': Ì˙Â¯ÈËÏהניתן בגבול  לטירותם  מוכן מקום
‰˜‰˙È.להם: ˙ÁÙ˘ÓÏ Ô¯‰‡ È·Ïלמשפחת ראשון ר "ל 

ראשונה: לקחת  הגורל  היה להם כי  אהרן לבני נתנו  הקהתי
(‡Ó).·ÏÎÏ Â˙:' ה ע"פ  משה צוה  ‡‰¯Ô.(Ó·)כאשר È·ÏÂ:אהרן ולבני לומר חזר לכלב שנתנו במה שהפסיק  È¯Úעל 

.ËÏ˜Ó‰: ארז "ל וכן הרוצח  את  קולטין היו ולהלוים  להכהני' הניתן  הערים כל ÔÂ¯·Á.כי שוב‡˙ הזכיר  השאר שהזכיר  על 
חברון: ·ÔÈÓÈ.את ‰ËÓÓÂ:שמעון ומבני יהודה מבני היו למעלה הנזכרים Ú˘¯‰.ואלו  ˘Ï˘י"א כיֿאם כאן מנויין אינם

נקראו: ובשתיהן השמות בשינויי וקצתם בשמם כולם הזכיר וביהושע בהמגרשים כלולים הנחלקים·Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó.והשנים 
מעורבבים: ולא  לבדה  ישבה  משפחה וכל  הכהנים משפחות ÂÎÂ'.(ÂÓ)בין ÌÈ¯˙Â‰קהת מטה ממשפחת המה גם  הכהנים כי

לקחו: כבר מנשה:ÈˆÁÓÓ˙.והם מטה חצי מנחלת נתנו יתנו:·‚Ï¯Â.להם אשר הערים הם  מה גורל  Ú˘¯.הטילו ÌÈ¯Úעם
למטה : הנזכרים  ודן אפרים  לבדה :Ì˙ÂÁÙ˘ÓÏ.(ÊÓ)ערי משפחה  כל  ישבו המה גם כי למשפחותם ישבו··˘Ô.נחלקה אשר 

עצמה : בא"י ישבו המה קהת  לבני שנתנו מנשה שבט  חצי  כי הירדן בעבר שעמדה לפרשÂ˙ÈÂ.(ËÓ)בבשן בא  שעתה לפ
וכו ': ויתנו שוב  אמר לזה  הערים ÂÎÂ'.()שמות Ï¯Â‚· Â˙ÈÂזכר לזה להזכירו בא ועתה שמעון את הזכיר לא שלמעלה  לפי

כולם : את  Â‡¯˜È.שוב הערים :‡˘¯ שמות את למעלה ופירשו  קראו אשר לומר  משפחותÂÁÙ˘ÓÓÂ˙.(‡)רצה  ומקצת  ר "ל 
ביהושע הם ומפורשים עשר ערים אמר  ולמעלה דן את זכר שלא עם  דן  בני ערי גם  כאן ומונה  וכו' גבולה  ערי היו קהת  בני

בהמגרשים: כללם כאן החסרים והשתים 

oeiv zcevn
(ËÏ).Ì˙Â¯ÈËÏתהלים) נשמה טירתם  תהי כמו  ארמון ענין 
מה‰ËÏ˜Ó.(Ó·)סט ): הרוצחים את  שקולטת ע "ש כן נקרא

עמהם: לשבת  לרוצחים מניחה  אחרת עיר  שאין 

d dpyn iyy wxt zenexz zkqn

‚äîeøz åéçøBà úàå åéìòBt úà ìéëànä–ïøwä úà ílLî àeä,Lîçä úà ïéîlLî íäå;éøácøéàî éaø. ©©£¦¤£¨§¤§¨§¨§©¥¤©¤¤§¥§©§¦¤©Ÿ¤¦§¥©¦¥¦
íéîëçåíéøîBà:Lîçå ïø÷ ïéîlLî íä,ïúãeòñ éîc íäì ílLî àeäå. ©£¨¦§¦¥§©§¦¤¤¨Ÿ¤§§©¥¨¤§¥§¨¨

„dìëà àGå äîeøz áðBbä,äîeøú éîc ìôë éîeìLz ílLî.dìëà,Lîçå íéðø÷ éðL ílLî:Lîçå ïø÷ ©¥§¨§£¨¨§©¥©§¥¤¤§¥§¨£¨¨§©¥§¥§¨¦¨Ÿ¤¤¤¨Ÿ¤
ïélçä ïî,äîeøú éîc ïø÷å.dìëàå Lc÷ä úîeøz áðb–ïø÷å íéLîç éðL ílLî;éîeìLz Lc÷äa ïéàL ¦©ª¦§¤¤§¥§¨¨©§©¤§¥©£¨¨§©¥§¥ª§¦¨¤¤¤¥©¤§¥©§¥

ìôë. ¤¤
‰ø÷ôää ïîe äàtä ïîe äçëMä ïîe è÷lä ïî ïéîlLî ïéà,Búîeøz äìhpL ïBLàø øNònî àGå,øNònî àGå ¥§©§¦¦©¤¤¦©¦§¨¦©¥¨¦©¤§¥§¦©£¥¦¤¦§¨§¨§¦©£¥

ecôpL Lc÷äå éðL,Lãwä úà äãBt Lãwä ïéàL;éøácøéàî éaø.íéîëçåelàa ïéøézî. ¥¦§¤§¥¤¦§¤¥©Ÿ¤¤¤©Ÿ¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦©¦¦¨¥

b.oxwd z` mlyn `ed:äéìò ïìæâ äùòð àåä éøäù ìæåâ ïéãë ,äîåøú éîã.ynegd z` oinlyn odeìëåà àìà ùîåç íìùî ïéàù ,ââåùá ïúìéëà ïåò
áéúëã ùîåç íìùî åðéà äîåøúä úà ÷éæîä ìáà ,åîöò êñå äúåùå(áë àø÷éå):÷éæîì èøô ùã÷ ìëàé éë ùéàå.ynege oxw oinlyn od,íéð÷åúî ïéìåç

:ïéìåç éîã íìùî ïðáøìå ,äîåøú éîã àìà íìùî ìéëàîä ïéà î"øìã åäééðéá àëéàå .ïìéëàäì êéøö äéäù ïéìåç éîã íäì íìùî àåäå ,äîåøú åùòéå
c.dnexz inc:ïéìåçë íéø÷é äéîã ïéàù.oilegd on ynege oxw:äââùá äîåøú ìëåà ìë ïéãë ,äîåøú ïéùòð ïäå.dnexz inc oxwe:áðâì ìôë íåùî

.ycwd znexz:úéáä ÷ãáì äîåøú ïäëä ùéã÷äù.miyneg ipyáéúëã àëéì ùã÷äá ìôë ìáà .ùã÷ää ïî äðäð íåùî ãçå ,äîåøú ìëåà íåùî ãç
(áë úåîù):ùã÷äì àìå åäòøì íéðù íìùé

d.d`td one dgkyd on hwld onåäðäã íéð÷åúî ïéìåçì éîã àìå .ùã÷ úåéäì éåàøä øáã ììëá éåä àì êëìä ,úåøùòîå äîåøú ú÷éæ íäá ïéàã íåùî
:ùã÷ úåéäì åàøð àì íìåòî äàôå äçëù è÷ì ìáà åð÷úðù íãå÷ ùã÷ úåéäì ïéåàø åéä.xwtdd one:åá äëæù øçàìdlhpy oey`x xyrnn `le

.eznexz:éæç àì éîð àúùä éæç àì åúîåøú äìèðù íãå÷ã ïåéë ,íéð÷åúîä ïéìåçë éåä àúùäã â"òàå.ycwd dcet ycwd oi`yùã÷äë íéáåùç åìàå
ç àì åãôðù íãå÷ã ïåéëå àåä ,äåáâ ïåîî éðù øùòî øéàî 'ø øáñå .äåáâ ïåîîá åîöò øåèôì ìåëé íãà ïéàå ,åãôðù íãå÷:åãôðù øçàì åæç àì åú åæ

.el`a oixizn minkge:íéîëçë äëìäå .åãôðù ùã÷äå éðù øùòîá

`xephxa yexit
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ג ה נ ש מ ר ו א ב

åéçøBà úàå åéìòBt úà ìéëànä,אורחיו את או  –äîeøz– ÇÇÂÄÆÂÈÀÆÀÈÀÈ
ïøwäבשוגג, úà ílLî àeä כדין התרומה, של  שווייה דמי – ÀÇÅÆÇÆÆ

Lîçä(הרא "ש),גוזל úà ïéîlLî íäåחומש משלם שאין  – ÀÅÀÇÀÄÆÇÙÆ
משלם  אינו המזיק אבל  הסך, או  השותה או  האוכל  הנהנה, אלא

שכתוב יד ):חומש , כב, eziyng"(ויקרא sqie dbbya ycw lk`i ik yi`e"
למזיק, פרט –ïéîlLî íä :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÅÀÇÀÄ
Lîçå ïø÷ כדין וחומש  קרן  לשלם חייבים האורחים או הפועלים – ÆÆÈÙÆ

בשוגג, תרומה אוכל ïúãeòñכל éîc íäì ílLî àeäåובעל – ÀÀÇÅÈÆÀÅÀÈÈ
בין  ההבדל  להם. לתת צריך שהיה הסעודה דמי להם משלם הבית

דמי אלא משלם המאכיל  אין מאיר  רבי שלדעת לחכמים, מאיר רבי
חולין  דמי המאכיל משלם חכמים ולדעת בזול , שהיא (הרא"ש ;תרומה

חייב ברטנורא ). מאיר  רבי  לדעת שאף משמע, הירושלמי מתוך אבל
חובת  מוטלת מי  על שנחלקו  אלא מתוקנים, חולין  לשלם המאכיל 
הוא  שהרי הבית, בעל  על  היא החובה מאיר  רבי שלדעת התשלומים,

הפועלים  חייבים חכמים ולדעת הפועלים, של  סעודתם בעיקר  מחוייב
לסלק  יכול  והוא בלבד חוב אלא הבית בעל על  להם אין  שהם לשלם,

בדמים זה חוב ראשונה ").להם ("משנה 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

dìëà àGå äîeøz áðBbä,כפל שמשלם גנב של  דינו והרי  – ÇÅÀÈÀÂÈÈ
ח):שנאמר  כב, אלהים(שמות  ירשיעון  edrxl"אשר  mipy mlyi,"

äîeøú éîc ìôë éîeìLz ílLîשהואיל התרומה, כמחיר  – ÀÇÅÇÀÅÆÆÀÅÀÈ
החולין. מן  זול מחירה לכהנים, אלא באכילה מותרת dìëàÂÈÈואינה

בשוג  התרומה את אכל  הגנב אם Lîçå:ג,– íéðø÷ éðL ílLîÀÇÅÀÅÀÈÄÈÙÆ
ïélçä ïî Lîçå ïø÷,בשוגג תרומה האוכל כדין –éîc ïø÷å ÆÆÈÙÆÄÇËÄÀÆÆÀÅ

äîeøú.גנב כדין כפל תשלומי משום –Lc÷ä úîeøz áðb– ÀÈÈÇÀÇÆÀÅ
הבית, לבדק הכהן שהקדישה שעשה dìëàåתרומה ונמצא הגנב, – ÇÂÈÈ

חל הקדש  ואיסור  ההקדש ; מן  נהנה וגם תרומה אכל  איסורים: שני 

שמשעה  ההקדש, ידי על  איסור  תוספת שיש  משום תרומה איסור  על 
וחייב  מעל זה הרי ההקדש מן והנהנה לכהן ; אף נאסרה שהוקדשה

שנאמר כמו  וחומש , קרן טו-טז ):לשלם ה , תמעל(ויקרא  כי  "ונפש

חטא  אשר ואת אשמו ... את והביא ה' מקדשי בשגגה וחטאה מעל 
עליו", יוסף חמישיתו ואת ישלם הקודש íéLîçמן éðL ílLîÀÇÅÀÅËÀÄ

מן  שנהנה משום אחד  וחומש תרומה, אוכל משום אחד  חומש  –
להקדש,ïø÷åההקדש, –ìôë éîeìLz Lc÷äa ïéàL הגונב – ÈÆÆÆÅÇÆÀÅÇÀÅÆÆ

שכתוב  בלבד, קרן אלא משלם ואינו כפל , מתשלומי פטור  ההקדש מן

ח): כב, שנים(שמות להקדש.edrxl"ישלם ולא לרעהו  ודרשו: – "

i p y m e i
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ïéîlLî ïéà,לכהן משלם אינו  בשוגג תרומה האוכל –è÷lä ïî ÅÀÇÀÄÄÇÆÆ
äàtä ïîe äçëMä ïîe(פאה למסכת בפתיחה (עיין –ïîe ÄÇÄÀÈÄÇÅÈÄ

ø÷ôää בתרומה מעולם חייבים היו לא אלו  וכל שהואיל בו, שזכה – ÇÆÀÅ
להי הראוי דבר  בכלל  אינם ה), א, לעיל תרומה (עיין ובאוכל קודש , ות

נאמר : ycewd"בשוגג z` odkl ozpe"; קודש להיות הראוי דבר  –
התרומה, את מהם משלמים אין  äìhpLהלכך  ïBLàø øNònî àGåÀÄÇÂÅÄÆÄÀÈ

Búîeøz,המעשר תרומת –ecôpL Lc÷äå éðL øNònî àGå ÀÈÀÄÇÂÅÅÄÀÆÀÅÆÄÀ
התרומה, את מהם משלמים אין קודש מתחילה והיו שהואיל  –ïéàLÆÅ

Lãwä úà äãBt Lãwä;שאכל –øéàî éaø éøácשרבי – ÇÙÆÆÆÇÙÆÄÀÅÇÄÅÄ
כהקדש, ודינו  הוא, גבוה ממון שני  שמעשר לשיטתו, הולך  מאיר

שנפדו  שקודם וכיון שאכל , התרומה את בו  לשלם יכול  אדם שאין
אין  שנפדו לאחר  אף מהם, לשלם ראויים והקדש  שני מעשר  אין 

הוא, הטעם תרומתו שניטלה ראשון במעשר  וכן  מהם. משלמים
משלמים  שאין  בו , לשלם ראוי אינו תרומתו  שניטלה וקודם שהואיל

שניטלה  לאחר  אף א), משנה (לעיל  מתוקנים חולין  אלא תרומה
בו לשלם ראוי  אינו ברטנורא ).תרומתו  elàa(ר"ש ; ïéøézî íéîëçåÇÂÈÄÇÄÄÈÅ

שחכמים  מפרש , לקיש  ריש יוחנן: ורבי לקיש  ריש נחלקו בירושלמי –

שנפדו והקדש שני  במעשר  כלומר האחרונים, בשניים (רמב"ם ;מתירים

את ברטנורא ), מהם לשלם מותר ולכן קודש אינם שוב שנפדו שלאחר 

חכמים  מתירין  לקיש  ריש שלדעת מבארים, ויש  שאכל ; התרומה
כלומר שנפדו, והקדש שני ובמעשר תרומתו  שניטלה ראשון במעשר

שלאחר וסוברים, מאיר רבי  על  חכמים חולקים ראשון במעשר שאף
התרומה  את בו ומשלמים מתוקנים, כחולין הוא הרי תרומתו  שניטלה

izdw - zex`ean zeipyn
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å-÷øô à íéîéä éøáã`pÎhl

èì:ìøBbä äéä íäì ék éúäwä úçtLîì ïøäà éðáì íìeáâa íúBøéèì íúBáLBî älàåîeðziå §¥Æ¤Æ§½̈§¦−̈¦§¨®¦§¥³©£ŸÆ§¦§©©´©§¨¦½¦¬¨¤−¨¨¬©¨«©¦§¬
:äéúáéáñ äéLøâî-úàå äãeäé õøàa ïBøáç-úà íäìàîáìëì eðúð äéøöç-úàå øéòä äãN-úàå ¨¤²¤¤§−§¤´¤§¨®§¤¦§¨¤−¨§¦Ÿ¤«¨§¤§¥¬¨¦−§¤£¥¤®¨¨§−§¨¥¬

(ñ) :äpôé-ïaáîøzé-úàå äéLøâî-úàå äðáì-úàå ïBøáç-úà èì÷nä éøò-úà eðúð ïøäà éðáìå ¤§ª¤«§¦§¥´©£ÀŸ¨§Æ¤¨¥´©¦§½̈¤¤§¬§¤¦§−̈§¤¦§¨¤®¨§¤©¦¬
:äéLøâî-úàå òîzLà-úàåâî:äéLøâî-úàå øéác-úà äéLøâî-úàå æìéç-úàåãîïLò-úàå §¤«¤§§−Ÿ©§¤¦§¨¤«¨§¤¦¥Æ§¤¦§¨¤½¨¤§¦−§¤¦§¨¤«¨§¤¨¨Æ

(ñ) :äéLøâî-úàå LîL úéa-úàå äéLøâî-úàåäîúîìò-úàå äéLøâî-úàå òáb-úà ïîéðá ähnîe §¤¦§¨¤½¨§¤¥¬¤−¤§¤¦§¨¤«¨¦©¥´¦§¨¦À¤¤³©§¤¦§¨¤Æ¨Æ§¤¨¤´¤
ìL íäéøò-ìk äéLøâî-úàå úBúðò-úàå äéLøâî-úàå(ñ) :íäéúBçtLîa øéò äøNò-Låîéðáìå §¤¦§¨¤½¨§¤£¨−§¤¦§¨¤®¨¨¨¥¤²§Ÿ¤§¥¬¦−§¦§§¥¤«§¦§¥̧

(ô) :øNò íéøò ìøBba äMðî éöç ähî úéöçnî ähnä úçtLnî íéøúBpä úä÷æîíBLøâ éðáìå §¹̈©¨¦À¦¦§©´©©©¤¿¦«Â©£¦©¥̧£¦¯§©¤²©−̈¨¦¬¨«¤§¦§¥̧¥§¹
ìL íéøò ïLaa äMðî ähnîe éìzôð ähnîe øLà ähnîe øëùNé ähnî íúBçtLîì:äøNò L §¦§§À̈¦©¥´¦Â¨¨¦©¥̧¨¥¹¦©¥´©§¨¦À¦©¥³§©¤Æ©¨½̈¨¦−§¬Ÿ¤§¥«

(ñ)çî:äøNò íézL íéøò ìøBba ïìeáæ ähnîe ãâ-ähnîe ïáeàø ähnî íúBçtLîì éøøî éðáì¦§¥̧§¨¦¹§¦§§À̈¦©¥´§Â¥«¦©¥º̈¦©¥³§ªÆ©½̈¨¦−§¥¬¤§¥«
(ñ)èî:íäéLøâî-úàå íéøòä-úà íiåìì ìàøNé-éðá eðziåðähnîe äãeäé-éðá ähnî ìøBbá eðziå ©¦§¬§¥¦§¨¥−©§¦¦®¤¤¨¦−§¤¦§§¥¤«©¦§´©À̈¦©¥³§¥§¨Æ¦©¥´

(ñ) :úBîLa íäúà eàø÷é-øLà älàä íéøòä úà ïîéðá éða ähnîe ïBòîL-éðáàðéða úBçtLnîe §¥¦§½¦©¥−§¥´¦§¨¦®¥µ¤¨¦´¨¥½¤£¤¦§§¬¤§¤−§¥«¦«¦§§−§¥´
:íéøôà ähnî íìeáâ éøò éäéå úä÷§¨®©§¦Æ¨¥´§½̈¦©¥−¤§¨«¦

i"yx
(ËÏ).'åâå íìåáâá íúåøéèì íúåáùåî äìàå כי עד

ישראל  כל מנחלתם ולכהנים ללוים הגורל היה להם
יבא  ישראל מארץ כמה ישראל ארץ על גורלות הפילו
וזהו  מתחלה הגורל ליהודה ויבא וללוים ולכהנים להם
עיירות  אותן להם לתת בראשונה הגורל היה להם כי

כאן: áìëì.(Ó‡)שכתוב åðúð:לו נתן משה כי
(‰Ó).òáâ úà ïéîéðá äèîîå לבנימין נפל הגורל כי

העיירות: אלו íéøúåðä.(ÂÓ)לתת úä÷ éðáìå כי
בני  לכהנים שנתנו מה אמרו וכבר מקהת יצאו הכהנים

äèîä.קהת: úçôùîî íéøúåðä úä÷ éðáìå:לוי של
.øùò íéøò ìøåâá äùðî éöç äèî úéöçîî שבט ולחצי

עשר: ערים הלוים קהת לבני ליתן הגורל נפל המנשה

().ïåòîù éðá äèîîå äãåäé éðá äèîî ìøåâá åðúéå
מה  חלקו נתן הוא בנתינתן שמעון הזכיר שלא אעפ"י
בעיקר  למעלה נזכר אינו יהודה וגם יהודה לו שנתן
חברון  את להם מויתנו למעלה שמזכיר מה וכל הנתינה
שמעון  ובני יהודה בני נתנו הכל בנימין וממטה עד

כאן: עתה מזכירו למעלה הזכירו שלא øùàולפי
.úåîùá íäúà åàø÷é בשמות אותם קראנו אשר כלומר

אהרן  לבני עמהם חבר בנימין שהיה לפי למעלה
כבר: שהזכירו אעפ"י éðá(‡)מזכירו úåçôùîîå

.'åâå éøò éäéå úä÷ מנשה שבט חצי להם שנתנו אע"פ
הגורל: ע"פ אפרים גם להם נתנו

cec zcevn
(ËÏ).Ì˙Â·˘ÂÓ ‰Ï‡Â'הכהני בהן ישבו אשר המקומות אלה

·‚·ÌÏÂ.והלוי': Ì˙Â¯ÈËÏהניתן בגבול  לטירותם  מוכן מקום
‰˜‰˙È.להם: ˙ÁÙ˘ÓÏ Ô¯‰‡ È·Ïלמשפחת ראשון ר "ל 

ראשונה: לקחת  הגורל  היה להם כי  אהרן לבני נתנו  הקהתי
(‡Ó).·ÏÎÏ Â˙:' ה ע"פ  משה צוה  ‡‰¯Ô.(Ó·)כאשר È·ÏÂ:אהרן ולבני לומר חזר לכלב שנתנו במה שהפסיק  È¯Úעל 

.ËÏ˜Ó‰: ארז "ל וכן הרוצח  את  קולטין היו ולהלוים  להכהני' הניתן  הערים כל ÔÂ¯·Á.כי שוב‡˙ הזכיר  השאר שהזכיר  על 
חברון: ·ÔÈÓÈ.את ‰ËÓÓÂ:שמעון ומבני יהודה מבני היו למעלה הנזכרים Ú˘¯‰.ואלו  ˘Ï˘י"א כיֿאם כאן מנויין אינם

נקראו: ובשתיהן השמות בשינויי וקצתם בשמם כולם הזכיר וביהושע בהמגרשים כלולים הנחלקים·Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó.והשנים 
מעורבבים: ולא  לבדה  ישבה  משפחה וכל  הכהנים משפחות ÂÎÂ'.(ÂÓ)בין ÌÈ¯˙Â‰קהת מטה ממשפחת המה גם  הכהנים כי

לקחו: כבר מנשה:ÈˆÁÓÓ˙.והם מטה חצי מנחלת נתנו יתנו:·‚Ï¯Â.להם אשר הערים הם  מה גורל  Ú˘¯.הטילו ÌÈ¯Úעם
למטה : הנזכרים  ודן אפרים  לבדה :Ì˙ÂÁÙ˘ÓÏ.(ÊÓ)ערי משפחה  כל  ישבו המה גם כי למשפחותם ישבו··˘Ô.נחלקה אשר 

עצמה : בא"י ישבו המה קהת  לבני שנתנו מנשה שבט  חצי  כי הירדן בעבר שעמדה לפרשÂ˙ÈÂ.(ËÓ)בבשן בא  שעתה לפ
וכו ': ויתנו שוב  אמר לזה  הערים ÂÎÂ'.()שמות Ï¯Â‚· Â˙ÈÂזכר לזה להזכירו בא ועתה שמעון את הזכיר לא שלמעלה  לפי

כולם : את  Â‡¯˜È.שוב הערים :‡˘¯ שמות את למעלה ופירשו  קראו אשר לומר  משפחותÂÁÙ˘ÓÓÂ˙.(‡)רצה  ומקצת  ר "ל 
ביהושע הם ומפורשים עשר ערים אמר  ולמעלה דן את זכר שלא עם  דן  בני ערי גם  כאן ומונה  וכו' גבולה  ערי היו קהת  בני

בהמגרשים: כללם כאן החסרים והשתים 

oeiv zcevn
(ËÏ).Ì˙Â¯ÈËÏתהלים) נשמה טירתם  תהי כמו  ארמון ענין 
מה‰ËÏ˜Ó.(Ó·)סט ): הרוצחים את  שקולטת ע "ש כן נקרא

עמהם: לשבת  לרוצחים מניחה  אחרת עיר  שאין 

d dpyn iyy wxt zenexz zkqn

‚äîeøz åéçøBà úàå åéìòBt úà ìéëànä–ïøwä úà ílLî àeä,Lîçä úà ïéîlLî íäå;éøácøéàî éaø. ©©£¦¤£¨§¤§¨§¨§©¥¤©¤¤§¥§©§¦¤©Ÿ¤¦§¥©¦¥¦
íéîëçåíéøîBà:Lîçå ïø÷ ïéîlLî íä,ïúãeòñ éîc íäì ílLî àeäå. ©£¨¦§¦¥§©§¦¤¤¨Ÿ¤§§©¥¨¤§¥§¨¨

„dìëà àGå äîeøz áðBbä,äîeøú éîc ìôë éîeìLz ílLî.dìëà,Lîçå íéðø÷ éðL ílLî:Lîçå ïø÷ ©¥§¨§£¨¨§©¥©§¥¤¤§¥§¨£¨¨§©¥§¥§¨¦¨Ÿ¤¤¤¨Ÿ¤
ïélçä ïî,äîeøú éîc ïø÷å.dìëàå Lc÷ä úîeøz áðb–ïø÷å íéLîç éðL ílLî;éîeìLz Lc÷äa ïéàL ¦©ª¦§¤¤§¥§¨¨©§©¤§¥©£¨¨§©¥§¥ª§¦¨¤¤¤¥©¤§¥©§¥

ìôë. ¤¤
‰ø÷ôää ïîe äàtä ïîe äçëMä ïîe è÷lä ïî ïéîlLî ïéà,Búîeøz äìhpL ïBLàø øNònî àGå,øNònî àGå ¥§©§¦¦©¤¤¦©¦§¨¦©¥¨¦©¤§¥§¦©£¥¦¤¦§¨§¨§¦©£¥

ecôpL Lc÷äå éðL,Lãwä úà äãBt Lãwä ïéàL;éøácøéàî éaø.íéîëçåelàa ïéøézî. ¥¦§¤§¥¤¦§¤¥©Ÿ¤¤¤©Ÿ¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦©¦¦¨¥

b.oxwd z` mlyn `ed:äéìò ïìæâ äùòð àåä éøäù ìæåâ ïéãë ,äîåøú éîã.ynegd z` oinlyn odeìëåà àìà ùîåç íìùî ïéàù ,ââåùá ïúìéëà ïåò
áéúëã ùîåç íìùî åðéà äîåøúä úà ÷éæîä ìáà ,åîöò êñå äúåùå(áë àø÷éå):÷éæîì èøô ùã÷ ìëàé éë ùéàå.ynege oxw oinlyn od,íéð÷åúî ïéìåç

:ïéìåç éîã íìùî ïðáøìå ,äîåøú éîã àìà íìùî ìéëàîä ïéà î"øìã åäééðéá àëéàå .ïìéëàäì êéøö äéäù ïéìåç éîã íäì íìùî àåäå ,äîåøú åùòéå
c.dnexz inc:ïéìåçë íéø÷é äéîã ïéàù.oilegd on ynege oxw:äââùá äîåøú ìëåà ìë ïéãë ,äîåøú ïéùòð ïäå.dnexz inc oxwe:áðâì ìôë íåùî

.ycwd znexz:úéáä ÷ãáì äîåøú ïäëä ùéã÷äù.miyneg ipyáéúëã àëéì ùã÷äá ìôë ìáà .ùã÷ää ïî äðäð íåùî ãçå ,äîåøú ìëåà íåùî ãç
(áë úåîù):ùã÷äì àìå åäòøì íéðù íìùé

d.d`td one dgkyd on hwld onåäðäã íéð÷åúî ïéìåçì éîã àìå .ùã÷ úåéäì éåàøä øáã ììëá éåä àì êëìä ,úåøùòîå äîåøú ú÷éæ íäá ïéàã íåùî
:ùã÷ úåéäì åàøð àì íìåòî äàôå äçëù è÷ì ìáà åð÷úðù íãå÷ ùã÷ úåéäì ïéåàø åéä.xwtdd one:åá äëæù øçàìdlhpy oey`x xyrnn `le

.eznexz:éæç àì éîð àúùä éæç àì åúîåøú äìèðù íãå÷ã ïåéë ,íéð÷åúîä ïéìåçë éåä àúùäã â"òàå.ycwd dcet ycwd oi`yùã÷äë íéáåùç åìàå
ç àì åãôðù íãå÷ã ïåéëå àåä ,äåáâ ïåîî éðù øùòî øéàî 'ø øáñå .äåáâ ïåîîá åîöò øåèôì ìåëé íãà ïéàå ,åãôðù íãå÷:åãôðù øçàì åæç àì åú åæ

.el`a oixizn minkge:íéîëçë äëìäå .åãôðù ùã÷äå éðù øùòîá

`xephxa yexit
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åéçøBà úàå åéìòBt úà ìéëànä,אורחיו את או  –äîeøz– ÇÇÂÄÆÂÈÀÆÀÈÀÈ
ïøwäבשוגג, úà ílLî àeä כדין התרומה, של  שווייה דמי – ÀÇÅÆÇÆÆ

Lîçä(הרא "ש),גוזל úà ïéîlLî íäåחומש משלם שאין  – ÀÅÀÇÀÄÆÇÙÆ
משלם  אינו המזיק אבל  הסך, או  השותה או  האוכל  הנהנה, אלא

שכתוב יד ):חומש , כב, eziyng"(ויקרא sqie dbbya ycw lk`i ik yi`e"
למזיק, פרט –ïéîlLî íä :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÅÀÇÀÄ
Lîçå ïø÷ כדין וחומש  קרן  לשלם חייבים האורחים או הפועלים – ÆÆÈÙÆ

בשוגג, תרומה אוכל ïúãeòñכל éîc íäì ílLî àeäåובעל – ÀÀÇÅÈÆÀÅÀÈÈ
בין  ההבדל  להם. לתת צריך שהיה הסעודה דמי להם משלם הבית

דמי אלא משלם המאכיל  אין מאיר  רבי שלדעת לחכמים, מאיר רבי
חולין  דמי המאכיל משלם חכמים ולדעת בזול , שהיא (הרא"ש ;תרומה

חייב ברטנורא ). מאיר  רבי  לדעת שאף משמע, הירושלמי מתוך אבל
חובת  מוטלת מי  על שנחלקו  אלא מתוקנים, חולין  לשלם המאכיל 
הוא  שהרי הבית, בעל  על  היא החובה מאיר  רבי שלדעת התשלומים,

הפועלים  חייבים חכמים ולדעת הפועלים, של  סעודתם בעיקר  מחוייב
לסלק  יכול  והוא בלבד חוב אלא הבית בעל על  להם אין  שהם לשלם,

בדמים זה חוב ראשונה ").להם ("משנה 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

dìëà àGå äîeøz áðBbä,כפל שמשלם גנב של  דינו והרי  – ÇÅÀÈÀÂÈÈ
ח):שנאמר  כב, אלהים(שמות  ירשיעון  edrxl"אשר  mipy mlyi,"

äîeøú éîc ìôë éîeìLz ílLîשהואיל התרומה, כמחיר  – ÀÇÅÇÀÅÆÆÀÅÀÈ
החולין. מן  זול מחירה לכהנים, אלא באכילה מותרת dìëàÂÈÈואינה

בשוג  התרומה את אכל  הגנב אם Lîçå:ג,– íéðø÷ éðL ílLîÀÇÅÀÅÀÈÄÈÙÆ
ïélçä ïî Lîçå ïø÷,בשוגג תרומה האוכל כדין –éîc ïø÷å ÆÆÈÙÆÄÇËÄÀÆÆÀÅ

äîeøú.גנב כדין כפל תשלומי משום –Lc÷ä úîeøz áðb– ÀÈÈÇÀÇÆÀÅ
הבית, לבדק הכהן שהקדישה שעשה dìëàåתרומה ונמצא הגנב, – ÇÂÈÈ

חל הקדש  ואיסור  ההקדש ; מן  נהנה וגם תרומה אכל  איסורים: שני 

שמשעה  ההקדש, ידי על  איסור  תוספת שיש  משום תרומה איסור  על 
וחייב  מעל זה הרי ההקדש מן והנהנה לכהן ; אף נאסרה שהוקדשה

שנאמר כמו  וחומש , קרן טו-טז ):לשלם ה , תמעל(ויקרא  כי  "ונפש

חטא  אשר ואת אשמו ... את והביא ה' מקדשי בשגגה וחטאה מעל 
עליו", יוסף חמישיתו ואת ישלם הקודש íéLîçמן éðL ílLîÀÇÅÀÅËÀÄ

מן  שנהנה משום אחד  וחומש תרומה, אוכל משום אחד  חומש  –
להקדש,ïø÷åההקדש, –ìôë éîeìLz Lc÷äa ïéàL הגונב – ÈÆÆÆÅÇÆÀÅÇÀÅÆÆ

שכתוב  בלבד, קרן אלא משלם ואינו כפל , מתשלומי פטור  ההקדש מן

ח): כב, שנים(שמות להקדש.edrxl"ישלם ולא לרעהו  ודרשו: – "

i p y m e i
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ïéîlLî ïéà,לכהן משלם אינו  בשוגג תרומה האוכל –è÷lä ïî ÅÀÇÀÄÄÇÆÆ
äàtä ïîe äçëMä ïîe(פאה למסכת בפתיחה (עיין –ïîe ÄÇÄÀÈÄÇÅÈÄ

ø÷ôää בתרומה מעולם חייבים היו לא אלו  וכל שהואיל בו, שזכה – ÇÆÀÅ
להי הראוי דבר  בכלל  אינם ה), א, לעיל תרומה (עיין ובאוכל קודש , ות

נאמר : ycewd"בשוגג z` odkl ozpe"; קודש להיות הראוי דבר  –
התרומה, את מהם משלמים אין  äìhpLהלכך  ïBLàø øNònî àGåÀÄÇÂÅÄÆÄÀÈ

Búîeøz,המעשר תרומת –ecôpL Lc÷äå éðL øNònî àGå ÀÈÀÄÇÂÅÅÄÀÆÀÅÆÄÀ
התרומה, את מהם משלמים אין קודש מתחילה והיו שהואיל  –ïéàLÆÅ

Lãwä úà äãBt Lãwä;שאכל –øéàî éaø éøácשרבי – ÇÙÆÆÆÇÙÆÄÀÅÇÄÅÄ
כהקדש, ודינו  הוא, גבוה ממון שני  שמעשר לשיטתו, הולך  מאיר

שנפדו  שקודם וכיון שאכל , התרומה את בו  לשלם יכול  אדם שאין
אין  שנפדו לאחר  אף מהם, לשלם ראויים והקדש  שני מעשר  אין 

הוא, הטעם תרומתו שניטלה ראשון במעשר  וכן  מהם. משלמים
משלמים  שאין  בו , לשלם ראוי אינו תרומתו  שניטלה וקודם שהואיל

שניטלה  לאחר  אף א), משנה (לעיל  מתוקנים חולין  אלא תרומה
בו לשלם ראוי  אינו ברטנורא ).תרומתו  elàa(ר"ש ; ïéøézî íéîëçåÇÂÈÄÇÄÄÈÅ

שחכמים  מפרש , לקיש  ריש יוחנן: ורבי לקיש  ריש נחלקו בירושלמי –

שנפדו והקדש שני  במעשר  כלומר האחרונים, בשניים (רמב"ם ;מתירים

את ברטנורא ), מהם לשלם מותר ולכן קודש אינם שוב שנפדו שלאחר 

חכמים  מתירין  לקיש  ריש שלדעת מבארים, ויש  שאכל ; התרומה
כלומר שנפדו, והקדש שני ובמעשר תרומתו  שניטלה ראשון במעשר

שלאחר וסוברים, מאיר רבי  על  חכמים חולקים ראשון במעשר שאף
התרומה  את בו ומשלמים מתוקנים, כחולין הוא הרי תרומתו  שניטלה

izdw - zex`ean zeipyn
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Âøæòéìà éaøøîBà:Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîlLî,òøä ìò äôiä ïî ílLiL ãáìáe.àáé÷ò éaøåøîBà:ïéà ©¦¡¦¤¤¥§©§¦¦¦©¤¥¦¦§©¤§©¥¦©¨¤©¨©§©¦£¦¨¥¥
Bðéî ìò ïénî àlà ïéîlLî,úéòéáL áøò ìL ïéàeM÷ ìëà íà Cëéôì,úéòéáL éàöBî ìL ïéàeM÷ì ïézîé,ílLéå §©§¦¤¨¦¦©¦§¦¨¦¨©¦¦¤¤¤§¦¦©§¦§¦¦¤¨¥§¦¦¦©¥

íäî.íB÷nîøæòéìà éaøLì÷î,íMîàáé÷ò éaøøéîçî,øîàpL(ãé ,áë àø÷éå):"Lãwä-úà ïäkì ïúðå",ìk ¥¤¦§¤©¦¡¦¤¤¥¥¦¨©¦£¦¨©§¦¤¤¡©§¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤¨
Lã÷ úBéäì éeàø àeäL;éøácøæòéìà éaø.àáé÷ò éaøåøîBà:"Lãwä-úà ïäkì ïúðå"–ìëàL Lã÷. ¤¨¦§Ÿ¤¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦£¦¨¥§¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤Ÿ¤¤¨©

È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡ãéæî äîeøz ìëBàä,Lîçä úà ílLî Bðéàå ïøwä úà ílLî.ïélç ïéîeìLzä.ìBçîì ïäkä äöø íà, ¨¥§¨¥¦§©¥¤©¤¤§¥§©¥¤©Ÿ¤©©§¦ª¦¦¨¨©Ÿ¥¦§

ìçBî. ¥
·äîeøz äìëà Ck øçàå ìàøNéì úàOpL ïäk úa–ïøwä úà úîlLî,Lîçä úà úîlLî dðéàå,dúúéîe ©Ÿ¥¤¦¥§¦§¨¥§©©¨¨§¨§¨§©¤¤¤©¤¤§¥¨§©¤¤¤©Ÿ¤¦¨¨

e.rxd lr dtid on mlyiyäðéî à÷ôð éàî íìùî àæåæáå ìëà àæåæáã ïåéëã íéîã éôì àìå ,íéøîú íìùé úåøâåøâ ìëàù äãî éôìå ,úåøâåøâ ìëàù ïåâë
:àðéáæ äéìò õô÷ã éãéî íìùî àðéáæ äéìò õô÷ àìã éãéî ìëà éàã øîéîì ïðéöî íéîã éôì 'éôàã ã"îì àëéàå .òøä ìò äôéä ïî íìùéù.jkitlïéàù

øçà ïéîå ,äìéëàì åæç àìå åù÷úð øáëù ãåò íééåöî äðù äúåà ìù íéàåù÷ ïéàå úéòéáù áøò ìù äîåøú ìù íéàåù÷ ìëà íà ,øçà ïéîî íìùì ìåëé
:äøåçñì éîãã ,åáåç òåøôì øåñà úéòéáù ìùîã ,úéòéáù éàöåî ìù ïéàåù÷î íìùéå úéòéáù éàöåîì ïéúîäì êéøö íìùì ,ìåëé åðéà

f`.cifn dnexz lke`d:ïéîåìùúä ïî úøèåô äðéà ,íéîù éãéá äúéî áééç äàøúä àìáã â"òàå .íìùî åðéàå ä÷åì äéá åøúà åìéàã ,äàøúä àìá
.ynegd z` mlyn epi`e:äââùá äîåøú ìëåàì àìà ùîåç äøåú äáééç àìã.oileg oinelyzdáéúëãë ,ùã÷ àðîçø åäðø÷ ãáìá ââåùã ïéîåìùúã

åðéà ìåçîì äöø íàù ââåù ìù ïéîåìùúá ë"àùî ,ìçåî ìåçîì ïäëä äöø íà ïéìåç ïäå ìéàåäå ,ïä ïéìåç ãéæîã ïéîåìùú ìáà ,ùã÷ä úà ïäëì ïúðå
:ùã÷ ïäù éðôî ìçåî

a.l`xyil z`ypy odk za:äîåøúá ìåëàì äøåñàå.oxwd z` znlynáéúëå ,àéä úðäëã ùîåç àì ìáà ,åøéáç úà ìæåâ ïéãë(áë àø÷éå)àì øæ ìëå
:äîåøúá ìåëàì úøúåî àäúå äéøåòðë äéáà úéáì áåùúù äì øùôàå äøæ äðéàù úàæ äàöé ùã÷ ìëàé.dtxya dzzine,ìàøùé äìòá úçú äúðæ íà

`xephxa yexit

שם "). אנשי "תוספות  ישראל"; שחכמים ("תפארת  מפרש , יוחנן ורבי 

השכחה  ומן הלקט מן שאף כלומר  במשנתנו , שנזכרו אלו בכל מתירים
מש ההפקר ומן הפאה מן ומן  באחד הזוכה שכל  התרומה, את למים

פוסק  וכן  – דבר . לכל  כחולין ודינו ממונו , זה הרי  הללו, הדברים
יח ),הרמב"ם י, תרומות מפרש:(הל' שהרמב"ם oey`xאלא xyrn

eznexz dlhipy קודם בשיבולים מעשרו ליטול הלוי  שהקדים כגון  –
המעשר את הפקיע כך  ידי ועל גדולה, תרומה הכהן ממנו  שנטל 

תרומה, ממנו  משלמים שאין מאיר , רבי וסובר גדולה, תרומה מחיוב
כן  פי  על  שאף סוברים, וחכמים מתוקנים", "חולין  נקרא שאינו לפי

וכן : בו. ומשלמים כחולין  ectpyדינו  ycwde ipy xyrn שנפדו היינו  –
שנשחקה  (מטבע באסימון שנפדה שני  מעשר  כגון  כהלכתן, שלא

מטבע), צורת עליה נטבעה שלא כסף חתיכת או  צורתה, ונמחקה
כהלכתן  נפדו  שלא כיון מאיר רבי  שלדעת בקרקע, שנפדה והקדש 

אף  חכמים ולדעת ההקדש, את פודה הקדש ואין הם, קודש עדיין 
מהם. לשלם לו  מותר כהלכתן, נפדו שלא פי על 
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Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîlLî :øîBà øæòéìà éaøהאוכל – ÇÄÁÄÆÆÅÀÇÀÄÄÄÇÆÅÄ
על תמרים כגון  מינו, שאינו  על  ממין  לשלם מותר בשוגג, תרומה

שאכל , òøäתאנים ìò äôiä ïî ílLiL ãáìáe שהוא שהמין  – ÄÀÇÆÀÇÅÄÇÈÆÇÈÇ
בברייתא שנו  וכן  שאכל; המין  מן  יפה יהא לב,משלם פסחים (בבלי 

ברכה".א ): עליו תבוא תמרים, ושילם גרוגרות àáé÷ò"אכל éaøåÀÇÄÂÄÈ
Bðéî ìò ïénî àlà ïéîlLî ïéà :øîBà,שאכל המין  מאותו – ÅÅÀÇÀÄÆÈÄÄÇÄ

ïéàeM÷ ìëà íà Cëéôì,תרומה של –úéòéáL áøò ìL– ÀÄÈÄÈÇÄÄÆÆÆÀÄÄ
מצויים  אינם שנה אותה של וקישואים לשמיטה, הששית השנה של

לשלם, יכול אינו אחר  וממין לאכילה, ראויים ואינם נתקשו  שכבר עוד,
úéòéáL éàöBî ìL ïéàeM÷ì ïézîé,שביעית שאחרי  השנה של  – ÇÀÄÀÄÄÆÈÅÀÄÄ

íäî ílLéå,ח (שביעית חוב לפרוע אסור שביעית משל שכן – ÄÇÅÅÆ
באכילה אסורים שביעית שספיחי לפי  מבארים, ויש  רביד ); (תוספות 

ישראל "); "תפארת איגר; הטעם,עקיבא לומר  יש  הקודמת המשנה ולפי 
ההפקר מן  משלמים ואין  הם הפקר  שביעית "מלאכת שפירות (רמב"ם;

איגר ). עקיבא  רבי תוספות  לו שלמה ", ישלם אליעזר רבי לדעת ברם,
אחר ממין שביעית בערב øæòéìà(הראב"ד).מיד  éaøL íB÷nîÄÀÆÇÄÁÄÆÆ

ì÷î, להקל ראיה ממנו  מביא אליעזר שרבי פסוק מאותו –íMî ÅÅÄÈ
øéîçî àáé÷ò éaø,להחמיר עקיבא רבי לומד ממנו –øîàpL ÇÄÂÄÈÇÀÄÆÆÁÇ

בשוגג: תרומה באוכל  –"Lãwä-úà ïäkì ïúðå" הכתוב בא – ÀÈÇÇÙÅÆÇÙÆ
÷Lãלומר : úBéäì éeàø àeäL ìk ואפילו תרומה, ליעשות – ÈÆÈÄÀÙÆ

אחר, øæòéìàמין éaø éøác,ברישא שנינו ומכאן –xfril` iax" ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ
."epin epi`y lr oinn oinlyn :xne`ïúðå" :øîBà àáé÷ò éaøåÀÇÄÂÄÈÅÀÈÇ

"Lãwä-úà ïäkì:היינו –ìëàL Lã÷,שאכל מין אותו  – ÇÙÅÆÇÙÆÙÆÆÈÇ
מינו . על ממין אלא משלמין  שאין  ומכאן

i y i l y m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

באוכל ללמד זו משנה באה בשוגג, תרומה האוכל דיני הקודם בפרק שלמדנו לאחר 
מתשלומים. פטור  אינו שמים, בידי מיתה חייב שהוא פי על  שאף במזיד , תרומה

משלם ואינו  לוקה בו, התרו  אם d)ברם, ,i zenexz 'ld m"anx).

ãéæî äîeøz ìëBàä,בו התרו ולא –ïøwä úà ílLî תמורת – ÈÅÀÈÅÄÀÇÅÆÇÆÆ
הכהן, את שהפסיד  Lîçäמה úà ílLî Bðéàå חייבה שלא – ÀÅÀÇÅÆÇÙÆ

עוונו  "כי  כותב: והרמב"ם בשגגה. תרומה לאוכל  אלא חומש  התורה
קרבן  כעין הוא החומש  (שכן בתשלומין " יתכפר  ולא מנשוא גדול 

כפרה). לשם ïélçהבא ïéîeìLzä משלם שהוא התשלומים – ÇÇÀÄËÄ
התורה  בשוגג האוכל  של התשלומים שדווקא תרומה, דין להם אין 
אבל הקודש ", את לכהן  "ונתן שכתוב: "קודש", אותם קראה

לפיכך הם, חולין  במזיד האוכל  של ïäkäהתשלומים äöø íàÄÈÈÇÙÅ
ìBçîì,הללו התשלומים את –ìçBî מה למחלם, הוא יכול – ÄÀÅ

למחלם, יכול הכהן אין קודש , והם הואיל השוגג, בתשלומי  כן  שאין
א). (ו, לעיל  ששנינו  כמו 
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äîeøz äìëà Ck øçàå ìàøNéì úàOpL ïäk úaוהרי – ÇÙÅÆÄÅÀÄÀÈÅÀÇÇÈÈÀÈÀÈ
שנאמר היא בתרומה, לאכול יב):אסורה כב, כי(ויקרא  כהן "ובת

תאכל ", לא הקדשים בתרומת היא זר , לאיש  úàתהיה úîlLîÀÇÆÆÆ
ïøwä, חברו את הגוזל כדין  –Lîçä úà úîlLî dðéàå– ÇÆÆÀÅÈÀÇÆÆÆÇÙÆ

וכתוב כהן, בת שהיא יג-יד ):לפי שם , ואיש(שם  בו , יאכל לא זר "וכל 

שאינה  הכלל, מן זו  יצאה עליו", חמשיתו ויסף בשגגה קדש  יאכל  כי
לתרומה כהנים"),"זרה" ותהא ("תורת  אביה לבית שתשוב אפשר  שכן

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iriay wxt zenexz zkqn

äôøNa.ïéìeñtä ìkî ãçàì úàOð–Lîçå ïø÷ úîlLî,÷ðça dúúéîe;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:Bæ ¦§¥¨¦¥§¤¨¦¨©§¦§©¤¤¤¤¨Ÿ¤¦¨¨§¤¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
Lîçä úà úBîlLî ïðéàå ïøwä úà úBîlLî Bæå,äôøNa ïúúéîe. §§©§¤©¤¤§¥¨§©§¤©Ÿ¤¦¨¨¦§¥¨

‚íépè÷ åéða úà ìéëànä,íépè÷ ïéa íéìBãb ïéa åéãáò úàå,õøàì äöeç úîeøz ìëBàä,úBçt ìëBàäå ©©£¦¤¨¨§©¦§¤£¨¨¥§¦¥§©¦¨¥§©¨¨¨¤§¨¥¨
äîeøz úéfkî–ïøwä úà ílLî,Lîçä úà ílLî Bðéàå,ïélç ïéîeìLzäå.ìBçîì ïäkä äöø íà, ¦©©¦§¨§©¥¤©¤¤§¥§©¥¤©Ÿ¤§©©§¦ª¦¦¨¨©Ÿ¥¦§

ìçBî. ¥
„ììkä äæ:Lîçå ïø÷ ílLîä ìk–äîeøz ïéîeìLzä;ìBçîì ïäkä äöø íà,ìçBî Bðéà.úà ílLîä ìëå ¤©§¨¨©§©¥¤¤¨Ÿ¤©©§¦§¨¦¨¨©Ÿ¥¦§¥¥§¨©§©¥¤

Lîçä úà ílLî Bðéàå ïøwä–ïélç ïéîeìLzä;ìBçîì ïäkä äöø íà,ìçBî. ©¤¤§¥§©¥¤©Ÿ¤©©§¦ª¦¦¨¨©Ÿ¥¦§¥
‰úBt÷ ézL,ïélç ìL úçàå äîeøz ìL úçà,ïäî úçà CBúì äîeøz äàñ äìôpL,ïäî Bæéàì òeãé ïéàå §¥ª©©¤§¨§©©¤ª¦¤¨§¨§¨§¨§©©¥¤§¥¨©§¥¥¤

äìôð–øîBà éðà éøä:äìôð äîeøz ìL CBúì.ïélç ìL àéä Bæéàå äîeøz ìL àéä Bæéà òeãé ïéà–úçà ìëà ¨§¨£¥£¦¥§¤§¨¨§¨¥¨©¥¦¤§¨§¥¦¤ª¦¨©©©

áéúëãë(àë àø÷éå):óøùú ùàá ìàøùé úùà àðù àìå ïäë úùà àðù àì ïäë úá àéäù ìë ,'åëå úåðæì ìçú éë ïäë ùéà úáå.mileqtd lkn cg`l z`yp
:äøæë àéä éøäå äîåøúá ìåëàì ãåò äéåàø äðéàå åúàéáá äììçúð éøäù ,ùîåçå ïø÷ úîìùî ,øæîîå ïéúð ììç ïåâë.wpga dzzineïäë ùéà úáå áéúëã

:äôøùá äðéà åæù äéáà úéáì øåæçì äéåàø äðéàù äì ìåñôì úìòáð äúöé ,äôøùá àéä äæ úåðæ àìîìà äéáà úéáì øåæçì äéåàøù éî ,úåðæì ìçú éë
.'eke mixne` minkge:ùîåçä úà úîìùî äðéà äîåøúá äìëà øáëå ìéàåä åæå äôåñ ãòå äúìçúî äøæ àäúù ãò äøæ àéåä àìã.dtxya dzzine

:íéîëçë äëìäå .íå÷î ìëî áéúë ïäë ùéà úáå
b.miphw eipa z` lik`nd:íéìåãâ åìéôà åéãáòå ,åäðéð àáåéç éðá åàìã.ux`l ueg znexze:äéìò ùîåç ïéôéñåî ïéà úòîãî àéäù ô"òà
d.dltp dnexz ly jezléúùì øúéä ùéù äìôð äîåøú êåúì äîåøú ïðéìú ,äîåøú ìù úçàå ïéìåç ìù 'à úåôå÷ éúùá à÷åãå .úøúåî ïéìåç ìùå

éàîã ,øñàðå òîãð ìáèäù øçàî ,ïéìåçä øéúäì éãë ìáèì äîåøúä äìôðù ïðéìú àì ,äæá àöåéëå ïåùàø øùòî åà ìáè úçàå ïéìåç úçà ìáà .úåôå÷ä
äðéà úçàã àëéä ìë àúìîã àììë .úòîåãîá ïðéìú úòîåãî äðéàùå úòîåãî åà äàîèá ïðéìú äøåäèå äàîè ïëå .åæî øúåé åæ äôå÷ øåñàì úéæç

`xephxa yexit

שנאמר כמו  בתרומה, לאכול  יג):מותרת שם , תהיה (שם  כי  כהן  "ובת

מלחם  כנעוריה אביה בית אל  ושבה לה אין וזרע וגרושה אלמנה
תאכל ". äôøNaאביה dúúéîeשנאמר בעלה, תחת זינתה אם – ÄÈÈÄÀÅÈ
ט ): כא , ודרשו:(ויקרא  תישרף", באש  לזנות... תחל כי כהן  איש  "ובת
odk yi` zae שהיתה בין לכהן נשואה שהיתה בין כהן , בת שהיא כל  –

לישראל . ïéìeñtäנשואה ìkî ãçàì úàOð או לחלל  כגון – ÄÅÀÆÈÄÈÇÀÄ
אם  לעולם, לכהן  ולהינשא בתרומה לאכול  ונאסרה שנתחללה לממזר ,

בשוגג, תרומה Lîçåאכלה ïø÷ úîlLî,כזרה שדינה –dúúéîe ÀÇÆÆÆÆÈÙÆÄÈÈ
÷ðça בחנק אלא כהן, בת כדין  בשריפה מיתתה אין זינתה אם – ÀÆÆ

שזינתה, ישראל אשת øéàîכדין  éaø éøác כהן שבת הסובר , – ÄÀÅÇÄÅÄ
לזנות" תחל כי  כהן איש  "ובת דרש: וכן כזרה, היא הרי  שנתחללה

שאינה  לה, לפסול  שנישאה זו יצאה אביה, לבית לחזור  שראויה מי  –
בשריפה. דינה שאין אביה, לבית לחזור  íéøîBà:ראויה íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

Bæå Bæ, לפסול נישאת ובין לישראל נישאת בין  –úà úBîlLî ÀÀÇÀÆ
Lîçä úà úBîlLî ïðéàå ïøwä" נקראת שלא מי– אלא זרה" ÇÆÆÀÅÈÀÇÀÆÇÙÆ

אין  בתרומה אכלה וכבר  הואיל וזו סופה, ועד מתחילתה זרה שהיא

החומש , את משלמת אינה ולכן כ "זרה" äôøNaדינה ïúúéîe– ÄÈÈÄÀÅÈ
כהן " בת שהיא "כל  כהן, איש "ובת בבלישכתוב: תרומות ; (ירושלמי

א). נא, minkgk.סנהדרין dklde
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íépè÷ åéða úà ìéëànä את בשוגג תרומה שהאכיל ישראל – ÇÇÂÄÆÈÈÀÇÄ
מתשלומים, פטורים שהם הקטנים, åéãáòבניו  úàåשהאכיל או – ÀÆÂÈÈ

עבדיו , ÷íépèאת ïéa íéìBãb ïéa לשלם ממה לעבדים שאין – ÅÀÄÅÀÇÄ
שלמה"); "מלאכת  טוב"; יום äöeçאו("תוספות  úîeøz ìëBàäÈÅÀÇÈ

õøàì,סופרים מדברי אלא תרומתה חיוב שאין  –úBçt ìëBàäå ÈÈÆÀÈÅÈ
äîeøz úéfkî,אכילה שמה שאין –ïøwä úà ílLî משום – ÄÇÇÄÀÈÀÇÅÆÇÆÆ

הכהן, Lîçäהפסד  úà ílLî Bðéàåלעיל שבארנו מהטעמים – ÀÅÀÇÅÆÇÙÆ
וענין, ענין  ïélçבכל ïéîeìLzäå תרומה נעשים שאינם כלומר – ÀÇÇÀÄËÄ

ולפיכך הבאה), במשנה הטעם ìBçîì,(כמבואר  ïäkä äöø íàÄÈÈÇÙÅÄÀ
ìçBî. הקרן תשלום על למחול  לכהן  מותר  – Å

בה  שיש ב). לב, (פסחים בבבלי  מסיקים תרומה" מכזית פחות "האוכל בענין 

אינו כזית בה ואין  הואיל כן פי על  ואף הקרן, את משלם ולכן פרוטה, שווה
כי  "ואיש יד): כב, (ויקרא שנאמר החומש, את בשגגה lk`iמשלם קודש

מכזית. פחותה אכילה ואין  חמשיתו ", ויסף

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ומתי למחלם, יכול  הכהן  ואין  תרומה התשלומין מתי  בכלל , לסכם באה זו משנה
למחלם. הכהן ויכול חולין  התשלומין 

Lîçå ïø÷ ílLîä ìk :ììkä äæ,הקודם בפרק ששנינו כמו – ÆÇÀÈÈÇÀÇÅÆÆÈÙÆ
äîeøz ïéîeìLzä באכילה ואסורים תרומה, נעשים התשלומים – ÇÇÀÄÀÈ

בשוגג תרומה באוכל שנאמר יד):לזרים, כב, לכהן(ויקרא  `z"ונתן
ycewd ולפיכך ,"ìBçîì ïäkä äöø íà,התשלומים את –Bðéà ÄÈÈÇÙÅÄÀÅ
ìçBî.התרומה את למחול יכול שאינו כשם למחול, יכול  אינו  – Å

Lîçä úà ílLî Bðéàå ïøwä úà ílLîä ìëå ששנינו כמו – ÀÈÇÀÇÅÆÇÆÆÀÅÀÇÅÆÇÙÆ
(א-ג), הקודמות במשניות ïélçלעיל ïéîeìLzä נעשים שאינם – ÇÇÀÄËÄ

ולפיכך  לזרים, באכילה ומותרים ìBçîì,תרומה, ïäkä äöø íàÄÈÈÇÙÅÄÀ
ìçBî קדושת בהם ואין הואיל התשלומים, את למחול הכהן  יכול – Å

תרומה.
i y i n g m e i
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úBt÷ ézL:תבואה של  –,ïélç ìL úçàå äîeøz ìL úçà ÀÅËÇÇÆÀÈÀÇÇÆËÄ
ïäî úçà CBúì äîeøz äàñ äìôpL,הקופות מן  לאחת – ÆÈÀÈÀÈÀÈÀÇÇÅÆ

äìôð ïäî Bæéàì òeãé ïéàå או תרומה של הקופה לתוך  אם – ÀÅÈÇÀÅÅÆÈÀÈ
חולין , של הקופה äìôðלתוך  äîeøz ìL CBúì :øîBà éðà éøäÂÅÂÄÅÀÆÀÈÈÀÈ

מפרשים, יש  לישראל. מותרת חולין  של והקופה תרומה, של הסאה –
בזמן  בתרומה כאן מדובר שכן מסאה, יותר בחולין שאין  בכגון אפילו

אלא  מותרים החולין  אין תורה של  בתרומה אבל מדרבנן, שהיא הזה
תרומה  של  הסאה נפלה אפילו שאם מסאה, יותר בחולין יש  כן  אם
תרומה  בטלה התורה ומן התרומה, על החולין  רבו הרי החולין , לתוך 

ובכגון  לבטלה, כדי התרומה כנגד מאה הצריכו  שחכמים אלא ברוב,
הקופה  לתוך  נפלה תרומה של  שהסאה תולים שאנו  חכמים, הקילו  זה

תרומה ישראל").של "תפארת טוב "; יום דברים ("תוספות  במה –
שאין  בזמן  אומר"? "שאני  סמך על מדומע ספק שמתירים אמורים

בענייננו  כגון לתוכה, נפל שהאיסור  תולים שאנו  בזה נאסרת הקופה
מותרות. הקופות שתי ונמצא נפלה תרומה לתוך  שתרומה תולים שאנו

izdw - zex`ean zeipyn
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Âøæòéìà éaøøîBà:Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîlLî,òøä ìò äôiä ïî ílLiL ãáìáe.àáé÷ò éaøåøîBà:ïéà ©¦¡¦¤¤¥§©§¦¦¦©¤¥¦¦§©¤§©¥¦©¨¤©¨©§©¦£¦¨¥¥
Bðéî ìò ïénî àlà ïéîlLî,úéòéáL áøò ìL ïéàeM÷ ìëà íà Cëéôì,úéòéáL éàöBî ìL ïéàeM÷ì ïézîé,ílLéå §©§¦¤¨¦¦©¦§¦¨¦¨©¦¦¤¤¤§¦¦©§¦§¦¦¤¨¥§¦¦¦©¥

íäî.íB÷nîøæòéìà éaøLì÷î,íMîàáé÷ò éaøøéîçî,øîàpL(ãé ,áë àø÷éå):"Lãwä-úà ïäkì ïúðå",ìk ¥¤¦§¤©¦¡¦¤¤¥¥¦¨©¦£¦¨©§¦¤¤¡©§¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤¨
Lã÷ úBéäì éeàø àeäL;éøácøæòéìà éaø.àáé÷ò éaøåøîBà:"Lãwä-úà ïäkì ïúðå"–ìëàL Lã÷. ¤¨¦§Ÿ¤¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦£¦¨¥§¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤Ÿ¤¤¨©

È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡ãéæî äîeøz ìëBàä,Lîçä úà ílLî Bðéàå ïøwä úà ílLî.ïélç ïéîeìLzä.ìBçîì ïäkä äöø íà, ¨¥§¨¥¦§©¥¤©¤¤§¥§©¥¤©Ÿ¤©©§¦ª¦¦¨¨©Ÿ¥¦§

ìçBî. ¥
·äîeøz äìëà Ck øçàå ìàøNéì úàOpL ïäk úa–ïøwä úà úîlLî,Lîçä úà úîlLî dðéàå,dúúéîe ©Ÿ¥¤¦¥§¦§¨¥§©©¨¨§¨§¨§©¤¤¤©¤¤§¥¨§©¤¤¤©Ÿ¤¦¨¨

e.rxd lr dtid on mlyiyäðéî à÷ôð éàî íìùî àæåæáå ìëà àæåæáã ïåéëã íéîã éôì àìå ,íéøîú íìùé úåøâåøâ ìëàù äãî éôìå ,úåøâåøâ ìëàù ïåâë
:àðéáæ äéìò õô÷ã éãéî íìùî àðéáæ äéìò õô÷ àìã éãéî ìëà éàã øîéîì ïðéöî íéîã éôì 'éôàã ã"îì àëéàå .òøä ìò äôéä ïî íìùéù.jkitlïéàù

øçà ïéîå ,äìéëàì åæç àìå åù÷úð øáëù ãåò íééåöî äðù äúåà ìù íéàåù÷ ïéàå úéòéáù áøò ìù äîåøú ìù íéàåù÷ ìëà íà ,øçà ïéîî íìùì ìåëé
:äøåçñì éîãã ,åáåç òåøôì øåñà úéòéáù ìùîã ,úéòéáù éàöåî ìù ïéàåù÷î íìùéå úéòéáù éàöåîì ïéúîäì êéøö íìùì ,ìåëé åðéà

f`.cifn dnexz lke`d:ïéîåìùúä ïî úøèåô äðéà ,íéîù éãéá äúéî áééç äàøúä àìáã â"òàå .íìùî åðéàå ä÷åì äéá åøúà åìéàã ,äàøúä àìá
.ynegd z` mlyn epi`e:äââùá äîåøú ìëåàì àìà ùîåç äøåú äáééç àìã.oileg oinelyzdáéúëãë ,ùã÷ àðîçø åäðø÷ ãáìá ââåùã ïéîåìùúã

åðéà ìåçîì äöø íàù ââåù ìù ïéîåìùúá ë"àùî ,ìçåî ìåçîì ïäëä äöø íà ïéìåç ïäå ìéàåäå ,ïä ïéìåç ãéæîã ïéîåìùú ìáà ,ùã÷ä úà ïäëì ïúðå
:ùã÷ ïäù éðôî ìçåî

a.l`xyil z`ypy odk za:äîåøúá ìåëàì äøåñàå.oxwd z` znlynáéúëå ,àéä úðäëã ùîåç àì ìáà ,åøéáç úà ìæåâ ïéãë(áë àø÷éå)àì øæ ìëå
:äîåøúá ìåëàì úøúåî àäúå äéøåòðë äéáà úéáì áåùúù äì øùôàå äøæ äðéàù úàæ äàöé ùã÷ ìëàé.dtxya dzzine,ìàøùé äìòá úçú äúðæ íà

`xephxa yexit

שם "). אנשי "תוספות  ישראל"; שחכמים ("תפארת  מפרש , יוחנן ורבי 

השכחה  ומן הלקט מן שאף כלומר  במשנתנו , שנזכרו אלו בכל מתירים
מש ההפקר ומן הפאה מן ומן  באחד הזוכה שכל  התרומה, את למים

פוסק  וכן  – דבר . לכל  כחולין ודינו ממונו , זה הרי  הללו, הדברים
יח ),הרמב"ם י, תרומות מפרש:(הל' שהרמב"ם oey`xאלא xyrn

eznexz dlhipy קודם בשיבולים מעשרו ליטול הלוי  שהקדים כגון  –
המעשר את הפקיע כך  ידי ועל גדולה, תרומה הכהן ממנו  שנטל 

תרומה, ממנו  משלמים שאין מאיר , רבי וסובר גדולה, תרומה מחיוב
כן  פי  על  שאף סוברים, וחכמים מתוקנים", "חולין  נקרא שאינו לפי

וכן : בו. ומשלמים כחולין  ectpyדינו  ycwde ipy xyrn שנפדו היינו  –
שנשחקה  (מטבע באסימון שנפדה שני  מעשר  כגון  כהלכתן, שלא

מטבע), צורת עליה נטבעה שלא כסף חתיכת או  צורתה, ונמחקה
כהלכתן  נפדו  שלא כיון מאיר רבי  שלדעת בקרקע, שנפדה והקדש 

אף  חכמים ולדעת ההקדש, את פודה הקדש ואין הם, קודש עדיין 
מהם. לשלם לו  מותר כהלכתן, נפדו שלא פי על 

ו ה נ ש מ ר ו א ב

Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîlLî :øîBà øæòéìà éaøהאוכל – ÇÄÁÄÆÆÅÀÇÀÄÄÄÇÆÅÄ
על תמרים כגון  מינו, שאינו  על  ממין  לשלם מותר בשוגג, תרומה

שאכל , òøäתאנים ìò äôiä ïî ílLiL ãáìáe שהוא שהמין  – ÄÀÇÆÀÇÅÄÇÈÆÇÈÇ
בברייתא שנו  וכן  שאכל; המין  מן  יפה יהא לב,משלם פסחים (בבלי 

ברכה".א ): עליו תבוא תמרים, ושילם גרוגרות àáé÷ò"אכל éaøåÀÇÄÂÄÈ
Bðéî ìò ïénî àlà ïéîlLî ïéà :øîBà,שאכל המין  מאותו – ÅÅÀÇÀÄÆÈÄÄÇÄ

ïéàeM÷ ìëà íà Cëéôì,תרומה של –úéòéáL áøò ìL– ÀÄÈÄÈÇÄÄÆÆÆÀÄÄ
מצויים  אינם שנה אותה של וקישואים לשמיטה, הששית השנה של

לשלם, יכול אינו אחר  וממין לאכילה, ראויים ואינם נתקשו  שכבר עוד,
úéòéáL éàöBî ìL ïéàeM÷ì ïézîé,שביעית שאחרי  השנה של  – ÇÀÄÀÄÄÆÈÅÀÄÄ

íäî ílLéå,ח (שביעית חוב לפרוע אסור שביעית משל שכן – ÄÇÅÅÆ
באכילה אסורים שביעית שספיחי לפי  מבארים, ויש  רביד ); (תוספות 

ישראל "); "תפארת איגר; הטעם,עקיבא לומר  יש  הקודמת המשנה ולפי 
ההפקר מן  משלמים ואין  הם הפקר  שביעית "מלאכת שפירות (רמב"ם;

איגר ). עקיבא  רבי תוספות  לו שלמה ", ישלם אליעזר רבי לדעת ברם,
אחר ממין שביעית בערב øæòéìà(הראב"ד).מיד  éaøL íB÷nîÄÀÆÇÄÁÄÆÆ

ì÷î, להקל ראיה ממנו  מביא אליעזר שרבי פסוק מאותו –íMî ÅÅÄÈ
øéîçî àáé÷ò éaø,להחמיר עקיבא רבי לומד ממנו –øîàpL ÇÄÂÄÈÇÀÄÆÆÁÇ

בשוגג: תרומה באוכל  –"Lãwä-úà ïäkì ïúðå" הכתוב בא – ÀÈÇÇÙÅÆÇÙÆ
÷Lãלומר : úBéäì éeàø àeäL ìk ואפילו תרומה, ליעשות – ÈÆÈÄÀÙÆ

אחר, øæòéìàמין éaø éøác,ברישא שנינו ומכאן –xfril` iax" ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ
."epin epi`y lr oinn oinlyn :xne`ïúðå" :øîBà àáé÷ò éaøåÀÇÄÂÄÈÅÀÈÇ

"Lãwä-úà ïäkì:היינו –ìëàL Lã÷,שאכל מין אותו  – ÇÙÅÆÇÙÆÙÆÆÈÇ
מינו . על ממין אלא משלמין  שאין  ומכאן

i y i l y m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

באוכל ללמד זו משנה באה בשוגג, תרומה האוכל דיני הקודם בפרק שלמדנו לאחר 
מתשלומים. פטור  אינו שמים, בידי מיתה חייב שהוא פי על  שאף במזיד , תרומה

משלם ואינו  לוקה בו, התרו  אם d)ברם, ,i zenexz 'ld m"anx).

ãéæî äîeøz ìëBàä,בו התרו ולא –ïøwä úà ílLî תמורת – ÈÅÀÈÅÄÀÇÅÆÇÆÆ
הכהן, את שהפסיד  Lîçäמה úà ílLî Bðéàå חייבה שלא – ÀÅÀÇÅÆÇÙÆ

עוונו  "כי  כותב: והרמב"ם בשגגה. תרומה לאוכל  אלא חומש  התורה
קרבן  כעין הוא החומש  (שכן בתשלומין " יתכפר  ולא מנשוא גדול 

כפרה). לשם ïélçהבא ïéîeìLzä משלם שהוא התשלומים – ÇÇÀÄËÄ
התורה  בשוגג האוכל  של התשלומים שדווקא תרומה, דין להם אין 
אבל הקודש ", את לכהן  "ונתן שכתוב: "קודש", אותם קראה

לפיכך הם, חולין  במזיד האוכל  של ïäkäהתשלומים äöø íàÄÈÈÇÙÅ
ìBçîì,הללו התשלומים את –ìçBî מה למחלם, הוא יכול – ÄÀÅ

למחלם, יכול הכהן אין קודש , והם הואיל השוגג, בתשלומי  כן  שאין
א). (ו, לעיל  ששנינו  כמו 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äîeøz äìëà Ck øçàå ìàøNéì úàOpL ïäk úaוהרי – ÇÙÅÆÄÅÀÄÀÈÅÀÇÇÈÈÀÈÀÈ
שנאמר היא בתרומה, לאכול יב):אסורה כב, כי(ויקרא  כהן "ובת

תאכל ", לא הקדשים בתרומת היא זר , לאיש  úàתהיה úîlLîÀÇÆÆÆ
ïøwä, חברו את הגוזל כדין  –Lîçä úà úîlLî dðéàå– ÇÆÆÀÅÈÀÇÆÆÆÇÙÆ

וכתוב כהן, בת שהיא יג-יד ):לפי שם , ואיש(שם  בו , יאכל לא זר "וכל 

שאינה  הכלל, מן זו  יצאה עליו", חמשיתו ויסף בשגגה קדש  יאכל  כי
לתרומה כהנים"),"זרה" ותהא ("תורת  אביה לבית שתשוב אפשר  שכן

izdw - zex`ean zeipyn
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äôøNa.ïéìeñtä ìkî ãçàì úàOð–Lîçå ïø÷ úîlLî,÷ðça dúúéîe;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:Bæ ¦§¥¨¦¥§¤¨¦¨©§¦§©¤¤¤¤¨Ÿ¤¦¨¨§¤¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
Lîçä úà úBîlLî ïðéàå ïøwä úà úBîlLî Bæå,äôøNa ïúúéîe. §§©§¤©¤¤§¥¨§©§¤©Ÿ¤¦¨¨¦§¥¨

‚íépè÷ åéða úà ìéëànä,íépè÷ ïéa íéìBãb ïéa åéãáò úàå,õøàì äöeç úîeøz ìëBàä,úBçt ìëBàäå ©©£¦¤¨¨§©¦§¤£¨¨¥§¦¥§©¦¨¥§©¨¨¨¤§¨¥¨
äîeøz úéfkî–ïøwä úà ílLî,Lîçä úà ílLî Bðéàå,ïélç ïéîeìLzäå.ìBçîì ïäkä äöø íà, ¦©©¦§¨§©¥¤©¤¤§¥§©¥¤©Ÿ¤§©©§¦ª¦¦¨¨©Ÿ¥¦§

ìçBî. ¥
„ììkä äæ:Lîçå ïø÷ ílLîä ìk–äîeøz ïéîeìLzä;ìBçîì ïäkä äöø íà,ìçBî Bðéà.úà ílLîä ìëå ¤©§¨¨©§©¥¤¤¨Ÿ¤©©§¦§¨¦¨¨©Ÿ¥¦§¥¥§¨©§©¥¤

Lîçä úà ílLî Bðéàå ïøwä–ïélç ïéîeìLzä;ìBçîì ïäkä äöø íà,ìçBî. ©¤¤§¥§©¥¤©Ÿ¤©©§¦ª¦¦¨¨©Ÿ¥¦§¥
‰úBt÷ ézL,ïélç ìL úçàå äîeøz ìL úçà,ïäî úçà CBúì äîeøz äàñ äìôpL,ïäî Bæéàì òeãé ïéàå §¥ª©©¤§¨§©©¤ª¦¤¨§¨§¨§¨§©©¥¤§¥¨©§¥¥¤

äìôð–øîBà éðà éøä:äìôð äîeøz ìL CBúì.ïélç ìL àéä Bæéàå äîeøz ìL àéä Bæéà òeãé ïéà–úçà ìëà ¨§¨£¥£¦¥§¤§¨¨§¨¥¨©¥¦¤§¨§¥¦¤ª¦¨©©©

áéúëãë(àë àø÷éå):óøùú ùàá ìàøùé úùà àðù àìå ïäë úùà àðù àì ïäë úá àéäù ìë ,'åëå úåðæì ìçú éë ïäë ùéà úáå.mileqtd lkn cg`l z`yp
:äøæë àéä éøäå äîåøúá ìåëàì ãåò äéåàø äðéàå åúàéáá äììçúð éøäù ,ùîåçå ïø÷ úîìùî ,øæîîå ïéúð ììç ïåâë.wpga dzzineïäë ùéà úáå áéúëã

:äôøùá äðéà åæù äéáà úéáì øåæçì äéåàø äðéàù äì ìåñôì úìòáð äúöé ,äôøùá àéä äæ úåðæ àìîìà äéáà úéáì øåæçì äéåàøù éî ,úåðæì ìçú éë
.'eke mixne` minkge:ùîåçä úà úîìùî äðéà äîåøúá äìëà øáëå ìéàåä åæå äôåñ ãòå äúìçúî äøæ àäúù ãò äøæ àéåä àìã.dtxya dzzine

:íéîëçë äëìäå .íå÷î ìëî áéúë ïäë ùéà úáå
b.miphw eipa z` lik`nd:íéìåãâ åìéôà åéãáòå ,åäðéð àáåéç éðá åàìã.ux`l ueg znexze:äéìò ùîåç ïéôéñåî ïéà úòîãî àéäù ô"òà
d.dltp dnexz ly jezléúùì øúéä ùéù äìôð äîåøú êåúì äîåøú ïðéìú ,äîåøú ìù úçàå ïéìåç ìù 'à úåôå÷ éúùá à÷åãå .úøúåî ïéìåç ìùå

éàîã ,øñàðå òîãð ìáèäù øçàî ,ïéìåçä øéúäì éãë ìáèì äîåøúä äìôðù ïðéìú àì ,äæá àöåéëå ïåùàø øùòî åà ìáè úçàå ïéìåç úçà ìáà .úåôå÷ä
äðéà úçàã àëéä ìë àúìîã àììë .úòîåãîá ïðéìú úòîåãî äðéàùå úòîåãî åà äàîèá ïðéìú äøåäèå äàîè ïëå .åæî øúåé åæ äôå÷ øåñàì úéæç

`xephxa yexit

שנאמר כמו  בתרומה, לאכול  יג):מותרת שם , תהיה (שם  כי  כהן  "ובת

מלחם  כנעוריה אביה בית אל  ושבה לה אין וזרע וגרושה אלמנה
תאכל ". äôøNaאביה dúúéîeשנאמר בעלה, תחת זינתה אם – ÄÈÈÄÀÅÈ
ט ): כא , ודרשו:(ויקרא  תישרף", באש  לזנות... תחל כי כהן  איש  "ובת
odk yi` zae שהיתה בין לכהן נשואה שהיתה בין כהן , בת שהיא כל  –

לישראל . ïéìeñtäנשואה ìkî ãçàì úàOð או לחלל  כגון – ÄÅÀÆÈÄÈÇÀÄ
אם  לעולם, לכהן  ולהינשא בתרומה לאכול  ונאסרה שנתחללה לממזר ,

בשוגג, תרומה Lîçåאכלה ïø÷ úîlLî,כזרה שדינה –dúúéîe ÀÇÆÆÆÆÈÙÆÄÈÈ
÷ðça בחנק אלא כהן, בת כדין  בשריפה מיתתה אין זינתה אם – ÀÆÆ

שזינתה, ישראל אשת øéàîכדין  éaø éøác כהן שבת הסובר , – ÄÀÅÇÄÅÄ
לזנות" תחל כי  כהן איש  "ובת דרש: וכן כזרה, היא הרי  שנתחללה

שאינה  לה, לפסול  שנישאה זו יצאה אביה, לבית לחזור  שראויה מי  –
בשריפה. דינה שאין אביה, לבית לחזור  íéøîBà:ראויה íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

Bæå Bæ, לפסול נישאת ובין לישראל נישאת בין  –úà úBîlLî ÀÀÇÀÆ
Lîçä úà úBîlLî ïðéàå ïøwä" נקראת שלא מי– אלא זרה" ÇÆÆÀÅÈÀÇÀÆÇÙÆ

אין  בתרומה אכלה וכבר  הואיל וזו סופה, ועד מתחילתה זרה שהיא

החומש , את משלמת אינה ולכן כ "זרה" äôøNaדינה ïúúéîe– ÄÈÈÄÀÅÈ
כהן " בת שהיא "כל  כהן, איש "ובת בבלישכתוב: תרומות ; (ירושלמי

א). נא, minkgk.סנהדרין dklde
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íépè÷ åéða úà ìéëànä את בשוגג תרומה שהאכיל ישראל – ÇÇÂÄÆÈÈÀÇÄ
מתשלומים, פטורים שהם הקטנים, åéãáòבניו  úàåשהאכיל או – ÀÆÂÈÈ

עבדיו , ÷íépèאת ïéa íéìBãb ïéa לשלם ממה לעבדים שאין – ÅÀÄÅÀÇÄ
שלמה"); "מלאכת  טוב"; יום äöeçאו("תוספות  úîeøz ìëBàäÈÅÀÇÈ

õøàì,סופרים מדברי אלא תרומתה חיוב שאין  –úBçt ìëBàäå ÈÈÆÀÈÅÈ
äîeøz úéfkî,אכילה שמה שאין –ïøwä úà ílLî משום – ÄÇÇÄÀÈÀÇÅÆÇÆÆ

הכהן, Lîçäהפסד  úà ílLî Bðéàåלעיל שבארנו מהטעמים – ÀÅÀÇÅÆÇÙÆ
וענין, ענין  ïélçבכל ïéîeìLzäå תרומה נעשים שאינם כלומר – ÀÇÇÀÄËÄ

ולפיכך הבאה), במשנה הטעם ìBçîì,(כמבואר  ïäkä äöø íàÄÈÈÇÙÅÄÀ
ìçBî. הקרן תשלום על למחול  לכהן  מותר  – Å

בה  שיש ב). לב, (פסחים בבבלי  מסיקים תרומה" מכזית פחות "האוכל בענין 

אינו כזית בה ואין  הואיל כן פי על  ואף הקרן, את משלם ולכן פרוטה, שווה
כי  "ואיש יד): כב, (ויקרא שנאמר החומש, את בשגגה lk`iמשלם קודש

מכזית. פחותה אכילה ואין  חמשיתו ", ויסף

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ומתי למחלם, יכול  הכהן  ואין  תרומה התשלומין מתי  בכלל , לסכם באה זו משנה
למחלם. הכהן ויכול חולין  התשלומין 

Lîçå ïø÷ ílLîä ìk :ììkä äæ,הקודם בפרק ששנינו כמו – ÆÇÀÈÈÇÀÇÅÆÆÈÙÆ
äîeøz ïéîeìLzä באכילה ואסורים תרומה, נעשים התשלומים – ÇÇÀÄÀÈ

בשוגג תרומה באוכל שנאמר יד):לזרים, כב, לכהן(ויקרא  `z"ונתן
ycewd ולפיכך ,"ìBçîì ïäkä äöø íà,התשלומים את –Bðéà ÄÈÈÇÙÅÄÀÅ
ìçBî.התרומה את למחול יכול שאינו כשם למחול, יכול  אינו  – Å

Lîçä úà ílLî Bðéàå ïøwä úà ílLîä ìëå ששנינו כמו – ÀÈÇÀÇÅÆÇÆÆÀÅÀÇÅÆÇÙÆ
(א-ג), הקודמות במשניות ïélçלעיל ïéîeìLzä נעשים שאינם – ÇÇÀÄËÄ

ולפיכך  לזרים, באכילה ומותרים ìBçîì,תרומה, ïäkä äöø íàÄÈÈÇÙÅÄÀ
ìçBî קדושת בהם ואין הואיל התשלומים, את למחול הכהן  יכול – Å

תרומה.
i y i n g m e i
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úBt÷ ézL:תבואה של  –,ïélç ìL úçàå äîeøz ìL úçà ÀÅËÇÇÆÀÈÀÇÇÆËÄ
ïäî úçà CBúì äîeøz äàñ äìôpL,הקופות מן  לאחת – ÆÈÀÈÀÈÀÈÀÇÇÅÆ

äìôð ïäî Bæéàì òeãé ïéàå או תרומה של הקופה לתוך  אם – ÀÅÈÇÀÅÅÆÈÀÈ
חולין , של הקופה äìôðלתוך  äîeøz ìL CBúì :øîBà éðà éøäÂÅÂÄÅÀÆÀÈÈÀÈ

מפרשים, יש  לישראל. מותרת חולין  של והקופה תרומה, של הסאה –
בזמן  בתרומה כאן מדובר שכן מסאה, יותר בחולין שאין  בכגון אפילו

אלא  מותרים החולין  אין תורה של  בתרומה אבל מדרבנן, שהיא הזה
תרומה  של  הסאה נפלה אפילו שאם מסאה, יותר בחולין יש  כן  אם
תרומה  בטלה התורה ומן התרומה, על החולין  רבו הרי החולין , לתוך 

ובכגון  לבטלה, כדי התרומה כנגד מאה הצריכו  שחכמים אלא ברוב,
הקופה  לתוך  נפלה תרומה של  שהסאה תולים שאנו  חכמים, הקילו  זה

תרומה ישראל").של "תפארת טוב "; יום דברים ("תוספות  במה –
שאין  בזמן  אומר"? "שאני  סמך על מדומע ספק שמתירים אמורים

בענייננו  כגון לתוכה, נפל שהאיסור  תולים שאנו  בזה נאסרת הקופה
מותרות. הקופות שתי ונמצא נפלה תרומה לתוך  שתרומה תולים שאנו

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäî,øeèt;äiðMäå–äîeøúk da âäBð,älça úáiçå;éøácaøøéàî é.éñBé éaøøèBt.äiðMä úà øçà ìëà, ¥¤¨§©§¦¨¥¨¦§¨§©¤¤©©¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¨©©¥¤©§¦¨
øeèt.ïäézL úà ãçà ìëà,ïäézLaL äpèwk ílLî. ¨¨©¤¨¤§¥¤§©¥©§©¨¤¦§¥¤
Âïélçä CBúì ïäî úçà äìôð,ïzònãî dðéà;äiðMäå–äîeøúk da âäBð,älça úáiçå;éøácøéàî éaø. ¨§¨©©¥¤§©ª¦¥¨§©©§¨§©§¦¨¥¨¦§¨§©¤¤©©¨¦§¥©¦¥¦

éñBé éaøåøèBt.øçà íB÷îì äiðL äìôð,ïzònãî dðéà.ãçà íB÷îì ïäézL eìôð,ïäézLaL äpèwk úBònãî. §©¦¥¥¨§¨§¦¨§¨©¥¥¨§©©§¨¨§§¥¤§¨¤¨§©§©§©¨¤¦§¥¤
Êïäî úçà úà òøæ,øeèt;äiðMäå–äîeøúk da âäBð,älça úáiçå;éøácøéàî éaø.éñBé éaøåøèBt.òøæ ¨©¤©©¥¤¨§©§¦¨¥¨¦§¨§©¤¤©©¨¦§¥©¦¥¦§©¦¥¥¨©

äiðMä úà øçà,øeèt.ïäézL úà ãçà òøæ–äìk BòøfL øáãa,øzî;äìk Bòøæ ïéàL øáãáe,øeñà. ©¥¤©§¦¨¨¨©¤¨¤§¥¤§¨¨¤©§¨¤ª¨§¨¨¤¥©§¨¤¨

:äá ïðéìú úì÷ì÷úî.xeht odn zg` lk`:ìëà ïéìåç ìù àîùã.dlga zaiige:àéä ïéìåç ÷ôñã.xhet iqei iaxeòîåãîë äéì äåä òéãé àìã ïåéëã
:ïéúéðúîã éáá àúìú éðä ìëá éñåé éáøë äëìäå .äìçä ïî øåèôã.lk`:øåèô ,äéðùä úà øçà íãà.odipyay dphwk:ì÷äì

e.zrncn dpi`:ïéìåç ìù äúåà åðééä àîùã
f.xeht odn zg` rxf:íä ïéìåçëã øåèô àëäå ,äîåøú íéìåãâä êôä àì íàå ,ò÷ø÷ä úà êôäì êéøö ââåùá äîåøúä úà òøåæäù.dlk erxfy xaca

:ïéìåç ïäù è"ôá ïî÷ì ïðúã [òîåãî] éìåãâë äì ïðéáùçå ,éàãå äîåøú åæ ïéàã ,íéøæì øúåî ,íéøåòùå íéèç ïåâë.dlk erxf oi`y xaca,íéìöáå íåù ïåâë
:éôè øéîçäì ùé äìë åòøæ ïéàù øáãá ,äîåøúë àìå òîåãîë äéì ïðéáùçã â"òàå ,øåñà

`xephxa yexit

היא  ואחת טבל  של  היא אחת שקופה כגון נאסרת, שהיא בזמן אבל 
הבית  לבעל  לו  נוח שאמנם מהן, אחת לתוך תרומה ונפלה חולין  של

לעשות  שיכול  כלום, מפסיד שאינו מפני הטבל, לתוך שנפלה לתלות
להתיר כדי כך, תולים אין מקום מכל אחר , טבל על  תרומה השאר את

לאסור מסתבר ולא הטבל, את בזה אוסרים שאנו מאחר  החולין ,
החולין את ולא הטבל  את ברטנורא).דווקא התוספתא; עפ"י כן (ר "ש

מהן , אחת לתוך טמאה סאה ונפלה טהורה וקופה טמאה בקופה הדין
שאינה  וקופה מדומעת קופה או הטמאה; לתוך  שנפלה תולים אנו 

שהסאה  אומרים אנו  מהן, אחת לתוך תרומה סאה ונפלה מדומעת
שאחת  מקום כל דבר : של כללו המדומעת; לתוך נפלה תרומה של

מתקלקלת אינה `xne"),הקופות ip`y" jnq lr)בה תולים (הרא"ש).אנו 

ïélç ìL àéä Bæéàå äîeøz ìL àéä Bæéà òeãé ïéàשתי – ÅÈÇÅÄÆÀÈÀÅÄÆËÄ
היא  מהן  איזו ידוע ואין חולין, של ואחת תרומה של  אחת קופות:

תרו  לזרים,של מספק אסורות שתיהן  והרי חולין , של היא ואיזו  מה

ïäî úçà ìëà, הללו הקופות מן  אחת אכל כהן  שאינו מי  אם – ÈÇÇÇÅÆ
øeètהחומש מן ראשונה"),– אכל,("משנה חולין  של  äiðMäåשמא ÈÀÇÀÄÈ

השנייה, הקופה –äîeøúk da âäBð,תרומה כדין  –älça úáiçå ÅÈÄÀÈÀÇÆÆÇÇÈ
חולין, של  היא שמא ספק, משום –øéàî éaø éøácרבי שסובר – ÄÀÅÇÄÅÄ

בה  הולכים היא תרומה ספק חולין  ספק זו  וקופה הואיל מאיר,
øèBtלחומרה. éñBé éaø קופה איזו ידוע ואין  שהואיל  החלה, מן  – ÇÄÅÅ

מן  פטור  ומדומע כמדומע, זה הרי חולין , של ואיזו  תרומה של  היא
ד ). א, (חלה תרומה כדין äiðMäהחלה, úà øçà ìëà אם – ÈÇÇÅÆÇÀÄÈ

השנייה, הקופה את אכל  אחר  מן øeètישראל  פטור הוא אף – È
בירושלמי תרומה. של אכל  והראשון  אכל , חולין  של  הוא שמא החומש,
אחר בזה עצמו, על לשאול אחד כל כשבא הוא שהמדובר מבואר,

ïäézLזה. úà ãçà ìëà,הקופות שתי  –ílLî,וחומש קרן – ÈÇÆÈÆÀÅÆÀÇÅ
ïäézLaL äpèwk,הקופות שבשתי הקטנה הקופה של כשווייה – ÇÀÇÈÆÄÀÅÆ

תרומה. של  היא שהקטנה ואומרים לקולה בזה שהולכים

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ידוע  שאין קופות בשתי  לדון מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
חולין. של היא ואיזו  תרומה של  היא איזו 

ïäî úçà äìôð,הקופות משתי –ïélçä CBúì בחולין ואין – ÈÀÈÇÇÅÆÀÇËÄ
לתוכה, שנפלה הקופה כנגד  ïzònãîמאה dðéà התערובת אין  – ÅÈÀÇÇÀÈ

לכאן, נפלה חולין של אותה שמא "מדומע", –äiðMäåנעשית ÀÇÀÄÈ
השנייה, äîeøúkהקופה da âäBð,תרומה כדין –älça úáiçå ÅÈÄÀÈÀÇÆÆÇÇÈ

חולין שמא מספק, øéàîהיא,– éaø éøác שבארנו כמו – ÄÀÅÇÄÅÄ

הקודמת. øèBtבמשנה éñBé éaøå שבארנו מטעם החלה, מן  – ÀÇÄÅÅ

הקודמת. øçàבמשנה íB÷îì äiðL äìôð,אחרים לחולין  – ÈÀÈÀÄÈÀÈÇÅ
ïzònãî dðéàשל היא זו שמא כתרומה, בה שנהג פי  על  אף – ÅÈÀÇÇÀÈ

תרומה. של  היתה והראשונה ãçàחולין, íB÷îì ïäézL eìôð– ÈÀÀÅÆÀÈÆÈ
תרומה, ודאי מהן אחת ïäézLaLוהרי  äpèwk úBònãî שאם – ÀÇÀÇÀÇÈÆÄÀÅÆ

יש אם אבל  מדומע; נעשה הכל  הקטנה, הקופה כנגד חולין מאה אין 

להרים  וצריך  מדומע, נעשית התערובת אין הקטנה, כנגד  חולין  מאה
חולין . והשאר  לכהן, ולתת הקטנה הקופה כשיעור

i y y m e i
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ואין חולין, של ואחת תרומה של  היא שאחת קופות, בשתי  ללמד  מוסיפה משנתנו
חולין. של היא ואיזו  תרומה של  היא איזו  ידוע

ïäî úçà úà òøæמשל אם ידוע ואין  הקופות, משתי אחת – ÈÇÆÇÇÅÆ
חולין , משל או  זרע והזורע øeètתרומה לזרעה, אסור  תרומה שכן  – È

את  לעקור כדי במחרשה, הקרקע את להפוך  צריך בשוגג, תרומה
הפך, לא ואם חולין; שם לזרוע לו מותר  כך ואחר התרומה, שרשי

מלהפוך פטור הוא כאן אבל א); ט, להלן (כמבואר  תרומה הגידולים
של הקופה את שזרע תולים שאנו  חולין , הם והגידולים הזרוע, את

זרעה,äiðMäåחולין . שלא השנייה והקופה –äîeøúk da âäBð ÀÇÀÄÈÅÈÄÀÈ
תרומה, היא כאילו –älça úáiçå,חולין ספק משום –éøác ÀÇÆÆÇÇÈÄÀÅ

øéàî éaø,(ה (משנה לעיל טעמו  כמבואר –øèBt éñBé éaøå– ÇÄÅÄÀÇÄÅÅ
(שם). טעמו שבארנו  כמו  äiðMäמחלה, úà øçà òøæ את – ÈÇÇÅÆÇÀÄÈ

השנייה, שהוא øeètהקופה מה שאולי  מלהפוך, פטור  הוא אף – È
הם. חולין  ïäézLזרע úà ãçà òøæ,הקופות שתי –BòøfL øáãa ÈÇÆÈÆÀÅÆÀÈÈÆÇÀ

äìkאו בחיטים כגון  באדמה, נרקב שזרעו –øzîבשעורים,– ÈÆËÈ
(להלן  הם שחולין  מדומע, כגידולי שדינם לזרים, מותרים הגידולים

ד ), äìkט, Bòøæ ïéàL øáãáe,בקרקע מתקיים הנזרע שהגרעין  – ÀÈÈÆÅÇÀÈÆ
בבצלים, או  בשום שאין øeñàכגון  בדבר שכן  לזרים, באכילה – È

שאפילו מחמירים, כלה (שם זרעו  אסורים תרומה של גידולין גידולי

מדומע  הגידולין  כלה זרעו  שאין שבדבר כותב, והרמב"ם ו). שם,

יג). יג, תרומות  (הל'

השנייה  את בזורע אמורים? דברים "במה הירושלמי ): פי  (על הרמב"ם ומוסיף
השנייה, את זרע כך  ואחר  הראשונה את קצר אבל  הראשונה, את קצר שלא עד 
נעשין ומחוברין  תלוש שאין חולין, הגידולין כלה, זרעו שאין בדבר  אפילו 

לזה". זה חובה
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È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡äîeøza úìëBà äúéäL äMàä,dì eøîàå eàa:éìòa úîC,CLøb Bà;äîeøza ìëBà äéäL ãáòä ïëå,eàáe ¨¦¨¤¨§¨¤¤©§¨¨§¨§¨¥©£¦¥§¥§¥¨¤¤¤¨¨¥©§¨¨

Bì eøîàå:Caø úî,éì Cøëî BàìàøN,ðúð Bàäðzîa C,ïéøBç ïa CàNò Bà;äîeøza ìëBà äéäL ïäk ïëå, §¨§¥©¨§¨¨§¦§¨¥§¨¨§©¨¨£¨¨¤¦§¥Ÿ¥¤¨¨¥©§¨
äöeìç ïa Bà äLeøb ïa àeäL òãBðå–øæòéìà éaøLîçå ïø÷ áiçî,òLBäé éaøåøèBt.ìò áéø÷îe ãîBò äéä §©¤¤§¨¤£¨©¦¡¦¤¤§©¥¤¤¨Ÿ¤§©¦§ª©¥¨¨¥©§¦©

çaænä éab,äöeìç ïa Bà äLeøb ïa àeäL òãBðå–øæòéìà éaøøîBà:çaænä éab ìò áéø÷äL úBðaøwä ìk, ©¥©¦§¥©§©¤¤§¨¤£¨©¦¡¦¤¤¥¨©¨§¨¤¦§¦©©¥©¦§¥©
íéìeñt;òLBäé éaøåøéLëî.íeî ìòa àeäL òãBð,äìeñt BúãBáò. §¦§©¦§ª©©§¦©¤©©£¨§¨

·íäét CBúa äîeøz äúéäL ílëå–øæòéìà éaøøîBà:eòìáé;òLBäé éaøåøîBà:eèìôé.Bì eøîà:úàîèð §ª¨¤¨§¨§¨§¦¤©¦¡¦¤¤¥¦§§§©¦§ª©¥¦§§¨§¦§¥¨

g`.dy`d:ïäëì äàåùðä ìàøùé úá.jax zn:ìàøùéì äàåùðä åúá åà ,ìàøùéî åúá ïá åùøéå.dvelg oa e` dyexb oa `edyìåëàìî ìåñôå
:äîåøúá.ynege oxw aiign xfril` iax:åäìåëá.xhet ryedi iaxeäòùäù ìåäá åðîæù éðôî ,ô"òá õîç úîåøú ìëåàá à÷åã äì é÷åî àøîâá

çä øòáì ãîåòå ä÷åçã:òùåäé éáøë äëìäå .äîåøú ìù õî.xiykn ryedi iaxeáéúëã(âì íéøáã)ìòô åáù ììç åìéôà ,äöøú åéãé ìòôå åìéç 'ä êøá
:äöøú åéãé.dleqt ezcear men lra `edy rcepáéúëã é"øì óà(çë øáãîá):òùåäé éáøë äëìäå .øñç àåäùë àìå íìù àåäùë ,íåìù éúéøá úà

a.mleke,èåìôéã øæòéìà éáø äãåî øúéäá åìëà àì íìåòîã äöåìç ïá åà äùåøâ ïá ìáà ,åòìáéã à"ø øîà÷ àäá ,øúéäá äìçúî åìëàù äùàå ãáò
:èåìôéã à"ø äãåîã åéô êåúì äðúðù íãå÷ äîåøúä äúéä äàîè åà ,úééä àîèà äåäã éãéî.ytyt mrh mrhy e`ñåàî åçéø åúåà ïéììåîùë ,õøù

`xephxa yexit
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äMàä,לכהן הנשואה ישראל בת –äîeøza úìëBà äúéäL– ÈÄÈÆÈÀÈÆÆÇÀÈ
כהן, של  אשתו שהיא זמן  כל בתרומה היא מותרת eøîàåשכן eàaÈÀÈÀ

CLøb :Bà ,Céìòa úî :dì וכיון בתרומה, אסורה  היא והרי  – ÈÅÇÂÄÅÀÅ
או  הכהן  בעלה כבר  שמת לאחר  בתרומה אוכלת נמצאת ידעה שלא
מגורשת  שהיא אפשר היאך  שואלים, בירושלמי – שגירשה. לאחר
שליח  עשתה ואם לידה, הגט שיגיע עד מגורשת אינה והרי ידעה, ולא

ומתרצים  ד). ו, (גיטין  מיד  בתרומה לאכול היא אסורה הגט, את לקבל
פלוני, במקום אלא גטי  תקבל  לא לו: ואמרה שליח שעשתה כגון

מקום, לאותו  השליח שיגיע עד  בתרומה לאכול  מותרת זה ובכגון 
שהיא  הזמן לפני  הגט את ולקבל מקום לאותו  לבוא השליח והקדים

בטעות. אוכלת ונמצאת ãáòäשיערה, ïëå, כהן של  כנעני עבד  – ÀÅÈÆÆ
Caø úî :Bì eøîàå eàáe ,äîeøza ìëBà äéäL אותו וירש – ÆÈÈÅÇÀÈÈÀÈÀÅÇÈ

כהן, שאינו  äðzîaקרובו Cðúð Bà ,ìàøNéì Cøëî Bà– ÀÈÈÀÄÀÈÅÀÈÈÀÇÈÈ
ïéøBçלישראל , ïa CàNò Bà,בתרומה לאכול  העבד  ונאסר –ïëå ÂÈÈÆÄÀÅ

ïa Bà äLeøb ïa àeäL òãBðå ,äîeøza ìëBà äéäL ïäkÙÅÆÈÈÅÇÀÈÀÇÆÆÀÈÆ
äöeìç,בתרומה לאכול ואסור כזר, שדינו חלל, כהן  הוא והרי  – ÂÈ

גרושה הנושא בכהן  טו):שנאמר כא , –(ויקרא זרעו " יחלל  "ולא
אלו: בכל  כהונה; מדין  שמחללו ÷ïøומכאן áiçî øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÀÇÅÆÆ

Lîçå,בשוגג תרומה כאוכל שדינם –øèBt òLBäé éaøå– ÈÙÆÀÇÄÀËÇÅ
בבבלי כאנוסים. אלא כשוגגים דינם אין ברשות, ואכלו  שהואיל

א) לד , יבמות  ב; עב, חמץ (פסחים  בתרומת כאן שמדובר  מבארים,
נחפזו  חמץ, ביעור  במצוות וטרודים בהולים והיו שהואיל  פסח, בערב

שכן  מתשלום, שפטורים יהושע רבי סובר ולפיכך  בדקו, ולא לאכול
להלן). המובא שם, פירוש  עוד  (ויש הם מצוה בדבר äéäÈÈטועים

ãîBò– הכהן  –ïa àeäL òãBðå ,çaænä éab ìò áéø÷îe ÅÇÀÄÇÇÅÇÄÀÅÇÀÇÆÆ
äöeìç ïa Bà äLeøbבירושלמי במקדש; לעבודה פסול  הוא והרי  – ÀÈÆÂÈ

דין, בבית שנודע úBðaøwäמפרשים, ìk :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÈÇÈÀÈ
øéLëî òLBäé éaøå ;íéìeñt ,çaænä éab ìò áéø÷äL– ÆÄÀÄÇÇÅÇÄÀÅÇÀÄÀÇÄÀËÇÇÀÄ

חלוצה. בן  או גרושה בן שהוא שנודע עד שהקריב הקרבנות את

בבבלי מבואר  יהושע רבי של  ב),טעמו  סו, בכהן (קידושין שנאמר

יא ): לג , dvxz",(דברים  eici lrete elig 'd jxa" חולין אפילו  ודרשו :

אם אבל  תרצה. ידיו פועל  שבו  íeî,(חלל ) ìòa àeäL òãBðÇÆÇÇ
äìeñt BúãBáò שנאמר יב):– כה , בריתי(במדבר את לו נותן  "הנני  ÂÈÀÈ

mely. חסר כשהוא ולא שלם כשהוא – "ryedi iaxk dklde ברישא גם
בסיפא. וגם

באוכל שמדובר  הגמרא, באור  לעיל הבאנו ברישא יהושע רבי  של  בטעמו 
(שם), אחר פירוש ויש הוא. מצוה בדבר וטועה פסח, בערב חמץ תרומת
שאכילת  לפי  הוא, יהושע רבי של  וטעמו  השנה, ימות בכל אמנם שמדובר 
גבי על ומקריב עומד שהיה שכהן  בסיפא שנינו  והרי עבודה, נקראת תרומה
ומניין שהקריב. הקרבנות כל  מכשיר יהושע רבי חלל, שהוא ונודע המזבח

בברייתא: ששנו עבודה? נקראת תרומה a`שאכילת `ly oetxh iaxa dyrn
zial yn` z`a `l dn iptn :el xn` ,l`ilnb oax e`vn zixgyl .yxcnd zial yn`

el xn` .izcar dcear :el xn` ?yxcnd:( טרפון לרבי גמליאל  jixac(רבן  lk
el xn` ?oiipn dfd onfa dcear ike ,dniz ixac `l` opi`:(טרפון ed`(רבי ixd

xne`( ז יח, mkzpedk"...(במדבר  z` oz` dpzn zcear"שנתתי כהונה (מתנות
רש"י ), – כעבודה הן  הרי ycwnd"לכם zia zceark dnexz zlik` eyr פסחים)

א). עג , ב; עב,
פסח, בערב חמץ תרומת באוכל  משנתנו  נבאר שאם יוצא, הרמב"ם לפי  אמנם
השני, הפירוש לפי  ואילו  הקרן . מן  אף – פוטר " יהושע "ורבי  לפרש: יש
יהושע, רבי  בדברי  לפרש יש לעיל, שהבאנו  כמו  השנה, ימות בכל  כאן  שמדובר 

הקרן מן לא אבל  החומש מן  ai)שפוטר  ,i zenexz 'ld m"anx oiir).
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ובשעה  תרומה, שאכל במי ללמד באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
בתרומה. הוא שאסור לו נודע פיו  בתוך תרומה שהיתה

ílëå,הקודמת במשנה השנויים אלו כל  –CBúa äîeøz äúéäL ÀËÈÆÈÀÈÀÈÀ
íäét האשה כגון  בתרומה, אסורים שהם להם, שאמרו  בשעה – ÄÆ

שמת  לה ואמרו שבאו  בשעה פיה בתוך  תרומה שהיתה לכהן הנשואה
לו  ואמרו  שבאו בשעה פיו בתוך  תרומה שהיתה כהן  עבד או בעלה,

שחררו , או  לישראל מכרו eòìáéשרבו :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÄÀÀ
הקודמת, במשנה כשיטתו  וחומש , קרן øîBà:וישלמו òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÅ

eèìôé,"וכולם" שתיבת בירושלמי, מפרשים יש הפה. מתוך יוציאו – ÄÀÀ
והם  שהואיל ולעבד , לאשה אלא מכוונת אינה משנתנו , שבתחילת

שבתוך מה שיבלעו  אליעזר רבי  סובר לפיכך בהיתר, מתחילה אכלו
שמעולם  חלוצה, בן או גרושה בן שהוא לו שנודע כהן  אבל פיהם,

(כשם  שיפלוט יהושע לרבי  מודה אליעזר רבי אף בהיתר , אכל לא
שתיבת  שם, מפרשים ויש משנתנו ). של בסיפא להלן חולק שאינו 

הקודמת במשנה שנישנו  אלו כל על מוסבה oeyl"וכולם" zernynk)
,(dpyndאליעזר רבי  סובר  חלל שהוא לו  שנודע בכהן שאף כלומר

רבי ברם, כבלוע. שהלעוס משום וטעמו פיו, שבתוך מה שיבלע

מחלוקתם, בטעם לבאר  מוסיפים ויש  כבלוע. הלעוס שאין סובר, יהושע
לאכילת  ראויה אינה שוב נלעסה, והתרומה הואיל אליעזר רבי  שלדעת

שדווקא  ונמצא תרומה, קדושת ממנה פקעה ולפיכך בעולם, אחר  אדם
את  מאבד שנמצא איסור , יש בפליטתה ואילו איסור , אין  בבליעתה

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäî,øeèt;äiðMäå–äîeøúk da âäBð,älça úáiçå;éøácaøøéàî é.éñBé éaøøèBt.äiðMä úà øçà ìëà, ¥¤¨§©§¦¨¥¨¦§¨§©¤¤©©¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¨©©¥¤©§¦¨
øeèt.ïäézL úà ãçà ìëà,ïäézLaL äpèwk ílLî. ¨¨©¤¨¤§¥¤§©¥©§©¨¤¦§¥¤
Âïélçä CBúì ïäî úçà äìôð,ïzònãî dðéà;äiðMäå–äîeøúk da âäBð,älça úáiçå;éøácøéàî éaø. ¨§¨©©¥¤§©ª¦¥¨§©©§¨§©§¦¨¥¨¦§¨§©¤¤©©¨¦§¥©¦¥¦

éñBé éaøåøèBt.øçà íB÷îì äiðL äìôð,ïzònãî dðéà.ãçà íB÷îì ïäézL eìôð,ïäézLaL äpèwk úBònãî. §©¦¥¥¨§¨§¦¨§¨©¥¥¨§©©§¨¨§§¥¤§¨¤¨§©§©§©¨¤¦§¥¤
Êïäî úçà úà òøæ,øeèt;äiðMäå–äîeøúk da âäBð,älça úáiçå;éøácøéàî éaø.éñBé éaøåøèBt.òøæ ¨©¤©©¥¤¨§©§¦¨¥¨¦§¨§©¤¤©©¨¦§¥©¦¥¦§©¦¥¥¨©

äiðMä úà øçà,øeèt.ïäézL úà ãçà òøæ–äìk BòøfL øáãa,øzî;äìk Bòøæ ïéàL øáãáe,øeñà. ©¥¤©§¦¨¨¨©¤¨¤§¥¤§¨¨¤©§¨¤ª¨§¨¨¤¥©§¨¤¨

:äá ïðéìú úì÷ì÷úî.xeht odn zg` lk`:ìëà ïéìåç ìù àîùã.dlga zaiige:àéä ïéìåç ÷ôñã.xhet iqei iaxeòîåãîë äéì äåä òéãé àìã ïåéëã
:ïéúéðúîã éáá àúìú éðä ìëá éñåé éáøë äëìäå .äìçä ïî øåèôã.lk`:øåèô ,äéðùä úà øçà íãà.odipyay dphwk:ì÷äì

e.zrncn dpi`:ïéìåç ìù äúåà åðééä àîùã
f.xeht odn zg` rxf:íä ïéìåçëã øåèô àëäå ,äîåøú íéìåãâä êôä àì íàå ,ò÷ø÷ä úà êôäì êéøö ââåùá äîåøúä úà òøåæäù.dlk erxfy xaca

:ïéìåç ïäù è"ôá ïî÷ì ïðúã [òîåãî] éìåãâë äì ïðéáùçå ,éàãå äîåøú åæ ïéàã ,íéøæì øúåî ,íéøåòùå íéèç ïåâë.dlk erxf oi`y xaca,íéìöáå íåù ïåâë
:éôè øéîçäì ùé äìë åòøæ ïéàù øáãá ,äîåøúë àìå òîåãîë äéì ïðéáùçã â"òàå ,øåñà
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היא  ואחת טבל  של  היא אחת שקופה כגון נאסרת, שהיא בזמן אבל 
הבית  לבעל  לו  נוח שאמנם מהן, אחת לתוך תרומה ונפלה חולין  של

לעשות  שיכול  כלום, מפסיד שאינו מפני הטבל, לתוך שנפלה לתלות
להתיר כדי כך, תולים אין מקום מכל אחר , טבל על  תרומה השאר את

לאסור מסתבר ולא הטבל, את בזה אוסרים שאנו מאחר  החולין ,
החולין את ולא הטבל  את ברטנורא).דווקא התוספתא; עפ"י כן (ר "ש

מהן , אחת לתוך טמאה סאה ונפלה טהורה וקופה טמאה בקופה הדין
שאינה  וקופה מדומעת קופה או הטמאה; לתוך  שנפלה תולים אנו 

שהסאה  אומרים אנו  מהן, אחת לתוך תרומה סאה ונפלה מדומעת
שאחת  מקום כל דבר : של כללו המדומעת; לתוך נפלה תרומה של

מתקלקלת אינה `xne"),הקופות ip`y" jnq lr)בה תולים (הרא"ש).אנו 

ïélç ìL àéä Bæéàå äîeøz ìL àéä Bæéà òeãé ïéàשתי – ÅÈÇÅÄÆÀÈÀÅÄÆËÄ
היא  מהן  איזו ידוע ואין חולין, של ואחת תרומה של  אחת קופות:

תרו  לזרים,של מספק אסורות שתיהן  והרי חולין , של היא ואיזו  מה

ïäî úçà ìëà, הללו הקופות מן  אחת אכל כהן  שאינו מי  אם – ÈÇÇÇÅÆ
øeètהחומש מן ראשונה"),– אכל,("משנה חולין  של  äiðMäåשמא ÈÀÇÀÄÈ

השנייה, הקופה –äîeøúk da âäBð,תרומה כדין  –älça úáiçå ÅÈÄÀÈÀÇÆÆÇÇÈ
חולין, של  היא שמא ספק, משום –øéàî éaø éøácרבי שסובר – ÄÀÅÇÄÅÄ

בה  הולכים היא תרומה ספק חולין  ספק זו  וקופה הואיל מאיר,
øèBtלחומרה. éñBé éaø קופה איזו ידוע ואין  שהואיל  החלה, מן  – ÇÄÅÅ

מן  פטור  ומדומע כמדומע, זה הרי חולין , של ואיזו  תרומה של  היא
ד ). א, (חלה תרומה כדין äiðMäהחלה, úà øçà ìëà אם – ÈÇÇÅÆÇÀÄÈ

השנייה, הקופה את אכל  אחר  מן øeètישראל  פטור הוא אף – È
בירושלמי תרומה. של אכל  והראשון  אכל , חולין  של  הוא שמא החומש,
אחר בזה עצמו, על לשאול אחד כל כשבא הוא שהמדובר מבואר,

ïäézLזה. úà ãçà ìëà,הקופות שתי  –ílLî,וחומש קרן – ÈÇÆÈÆÀÅÆÀÇÅ
ïäézLaL äpèwk,הקופות שבשתי הקטנה הקופה של כשווייה – ÇÀÇÈÆÄÀÅÆ

תרומה. של  היא שהקטנה ואומרים לקולה בזה שהולכים
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ידוע  שאין קופות בשתי  לדון מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
חולין. של היא ואיזו  תרומה של  היא איזו 

ïäî úçà äìôð,הקופות משתי –ïélçä CBúì בחולין ואין – ÈÀÈÇÇÅÆÀÇËÄ
לתוכה, שנפלה הקופה כנגד  ïzònãîמאה dðéà התערובת אין  – ÅÈÀÇÇÀÈ

לכאן, נפלה חולין של אותה שמא "מדומע", –äiðMäåנעשית ÀÇÀÄÈ
השנייה, äîeøúkהקופה da âäBð,תרומה כדין –älça úáiçå ÅÈÄÀÈÀÇÆÆÇÇÈ

חולין שמא מספק, øéàîהיא,– éaø éøác שבארנו כמו – ÄÀÅÇÄÅÄ

הקודמת. øèBtבמשנה éñBé éaøå שבארנו מטעם החלה, מן  – ÀÇÄÅÅ

הקודמת. øçàבמשנה íB÷îì äiðL äìôð,אחרים לחולין  – ÈÀÈÀÄÈÀÈÇÅ
ïzònãî dðéàשל היא זו שמא כתרומה, בה שנהג פי  על  אף – ÅÈÀÇÇÀÈ

תרומה. של  היתה והראשונה ãçàחולין, íB÷îì ïäézL eìôð– ÈÀÀÅÆÀÈÆÈ
תרומה, ודאי מהן אחת ïäézLaLוהרי  äpèwk úBònãî שאם – ÀÇÀÇÀÇÈÆÄÀÅÆ

יש אם אבל  מדומע; נעשה הכל  הקטנה, הקופה כנגד חולין מאה אין 

להרים  וצריך  מדומע, נעשית התערובת אין הקטנה, כנגד  חולין  מאה
חולין . והשאר  לכהן, ולתת הקטנה הקופה כשיעור

i y y m e i
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ואין חולין, של ואחת תרומה של  היא שאחת קופות, בשתי  ללמד  מוסיפה משנתנו
חולין. של היא ואיזו  תרומה של  היא איזו  ידוע

ïäî úçà úà òøæמשל אם ידוע ואין  הקופות, משתי אחת – ÈÇÆÇÇÅÆ
חולין , משל או  זרע והזורע øeètתרומה לזרעה, אסור  תרומה שכן  – È

את  לעקור כדי במחרשה, הקרקע את להפוך  צריך בשוגג, תרומה
הפך, לא ואם חולין; שם לזרוע לו מותר  כך ואחר התרומה, שרשי

מלהפוך פטור הוא כאן אבל א); ט, להלן (כמבואר  תרומה הגידולים
של הקופה את שזרע תולים שאנו  חולין , הם והגידולים הזרוע, את

זרעה,äiðMäåחולין . שלא השנייה והקופה –äîeøúk da âäBð ÀÇÀÄÈÅÈÄÀÈ
תרומה, היא כאילו –älça úáiçå,חולין ספק משום –éøác ÀÇÆÆÇÇÈÄÀÅ

øéàî éaø,(ה (משנה לעיל טעמו  כמבואר –øèBt éñBé éaøå– ÇÄÅÄÀÇÄÅÅ
(שם). טעמו שבארנו  כמו  äiðMäמחלה, úà øçà òøæ את – ÈÇÇÅÆÇÀÄÈ

השנייה, שהוא øeètהקופה מה שאולי  מלהפוך, פטור  הוא אף – È
הם. חולין  ïäézLזרע úà ãçà òøæ,הקופות שתי –BòøfL øáãa ÈÇÆÈÆÀÅÆÀÈÈÆÇÀ

äìkאו בחיטים כגון  באדמה, נרקב שזרעו –øzîבשעורים,– ÈÆËÈ
(להלן  הם שחולין  מדומע, כגידולי שדינם לזרים, מותרים הגידולים

ד ), äìkט, Bòøæ ïéàL øáãáe,בקרקע מתקיים הנזרע שהגרעין  – ÀÈÈÆÅÇÀÈÆ
בבצלים, או  בשום שאין øeñàכגון  בדבר שכן  לזרים, באכילה – È

שאפילו מחמירים, כלה (שם זרעו  אסורים תרומה של גידולין גידולי

מדומע  הגידולין  כלה זרעו  שאין שבדבר כותב, והרמב"ם ו). שם,

יג). יג, תרומות  (הל'

השנייה  את בזורע אמורים? דברים "במה הירושלמי ): פי  (על הרמב"ם ומוסיף
השנייה, את זרע כך  ואחר  הראשונה את קצר אבל  הראשונה, את קצר שלא עד 
נעשין ומחוברין  תלוש שאין חולין, הגידולין כלה, זרעו שאין בדבר  אפילו 

לזה". זה חובה
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‡äîeøza úìëBà äúéäL äMàä,dì eøîàå eàa:éìòa úîC,CLøb Bà;äîeøza ìëBà äéäL ãáòä ïëå,eàáe ¨¦¨¤¨§¨¤¤©§¨¨§¨§¨¥©£¦¥§¥§¥¨¤¤¤¨¨¥©§¨¨

Bì eøîàå:Caø úî,éì Cøëî BàìàøN,ðúð Bàäðzîa C,ïéøBç ïa CàNò Bà;äîeøza ìëBà äéäL ïäk ïëå, §¨§¥©¨§¨¨§¦§¨¥§¨¨§©¨¨£¨¨¤¦§¥Ÿ¥¤¨¨¥©§¨
äöeìç ïa Bà äLeøb ïa àeäL òãBðå–øæòéìà éaøLîçå ïø÷ áiçî,òLBäé éaøåøèBt.ìò áéø÷îe ãîBò äéä §©¤¤§¨¤£¨©¦¡¦¤¤§©¥¤¤¨Ÿ¤§©¦§ª©¥¨¨¥©§¦©

çaænä éab,äöeìç ïa Bà äLeøb ïa àeäL òãBðå–øæòéìà éaøøîBà:çaænä éab ìò áéø÷äL úBðaøwä ìk, ©¥©¦§¥©§©¤¤§¨¤£¨©¦¡¦¤¤¥¨©¨§¨¤¦§¦©©¥©¦§¥©
íéìeñt;òLBäé éaøåøéLëî.íeî ìòa àeäL òãBð,äìeñt BúãBáò. §¦§©¦§ª©©§¦©¤©©£¨§¨

·íäét CBúa äîeøz äúéäL ílëå–øæòéìà éaøøîBà:eòìáé;òLBäé éaøåøîBà:eèìôé.Bì eøîà:úàîèð §ª¨¤¨§¨§¨§¦¤©¦¡¦¤¤¥¦§§§©¦§ª©¥¦§§¨§¦§¥¨

g`.dy`d:ïäëì äàåùðä ìàøùé úá.jax zn:ìàøùéì äàåùðä åúá åà ,ìàøùéî åúá ïá åùøéå.dvelg oa e` dyexb oa `edyìåëàìî ìåñôå
:äîåøúá.ynege oxw aiign xfril` iax:åäìåëá.xhet ryedi iaxeäòùäù ìåäá åðîæù éðôî ,ô"òá õîç úîåøú ìëåàá à÷åã äì é÷åî àøîâá

çä øòáì ãîåòå ä÷åçã:òùåäé éáøë äëìäå .äîåøú ìù õî.xiykn ryedi iaxeáéúëã(âì íéøáã)ìòô åáù ììç åìéôà ,äöøú åéãé ìòôå åìéç 'ä êøá
:äöøú åéãé.dleqt ezcear men lra `edy rcepáéúëã é"øì óà(çë øáãîá):òùåäé éáøë äëìäå .øñç àåäùë àìå íìù àåäùë ,íåìù éúéøá úà

a.mleke,èåìôéã øæòéìà éáø äãåî øúéäá åìëà àì íìåòîã äöåìç ïá åà äùåøâ ïá ìáà ,åòìáéã à"ø øîà÷ àäá ,øúéäá äìçúî åìëàù äùàå ãáò
:èåìôéã à"ø äãåîã åéô êåúì äðúðù íãå÷ äîåøúä äúéä äàîè åà ,úééä àîèà äåäã éãéî.ytyt mrh mrhy e`ñåàî åçéø åúåà ïéììåîùë ,õøù
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äMàä,לכהן הנשואה ישראל בת –äîeøza úìëBà äúéäL– ÈÄÈÆÈÀÈÆÆÇÀÈ
כהן, של  אשתו שהיא זמן  כל בתרומה היא מותרת eøîàåשכן eàaÈÀÈÀ

CLøb :Bà ,Céìòa úî :dì וכיון בתרומה, אסורה  היא והרי  – ÈÅÇÂÄÅÀÅ
או  הכהן  בעלה כבר  שמת לאחר  בתרומה אוכלת נמצאת ידעה שלא
מגורשת  שהיא אפשר היאך  שואלים, בירושלמי – שגירשה. לאחר
שליח  עשתה ואם לידה, הגט שיגיע עד מגורשת אינה והרי ידעה, ולא

ומתרצים  ד). ו, (גיטין  מיד  בתרומה לאכול היא אסורה הגט, את לקבל
פלוני, במקום אלא גטי  תקבל  לא לו: ואמרה שליח שעשתה כגון

מקום, לאותו  השליח שיגיע עד  בתרומה לאכול  מותרת זה ובכגון 
שהיא  הזמן לפני  הגט את ולקבל מקום לאותו  לבוא השליח והקדים

בטעות. אוכלת ונמצאת ãáòäשיערה, ïëå, כהן של  כנעני עבד  – ÀÅÈÆÆ
Caø úî :Bì eøîàå eàáe ,äîeøza ìëBà äéäL אותו וירש – ÆÈÈÅÇÀÈÈÀÈÀÅÇÈ

כהן, שאינו  äðzîaקרובו Cðúð Bà ,ìàøNéì Cøëî Bà– ÀÈÈÀÄÀÈÅÀÈÈÀÇÈÈ
ïéøBçלישראל , ïa CàNò Bà,בתרומה לאכול  העבד  ונאסר –ïëå ÂÈÈÆÄÀÅ

ïa Bà äLeøb ïa àeäL òãBðå ,äîeøza ìëBà äéäL ïäkÙÅÆÈÈÅÇÀÈÀÇÆÆÀÈÆ
äöeìç,בתרומה לאכול ואסור כזר, שדינו חלל, כהן  הוא והרי  – ÂÈ

גרושה הנושא בכהן  טו):שנאמר כא , –(ויקרא זרעו " יחלל  "ולא
אלו: בכל  כהונה; מדין  שמחללו ÷ïøומכאן áiçî øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÀÇÅÆÆ

Lîçå,בשוגג תרומה כאוכל שדינם –øèBt òLBäé éaøå– ÈÙÆÀÇÄÀËÇÅ
בבבלי כאנוסים. אלא כשוגגים דינם אין ברשות, ואכלו  שהואיל

א) לד , יבמות  ב; עב, חמץ (פסחים  בתרומת כאן שמדובר  מבארים,
נחפזו  חמץ, ביעור  במצוות וטרודים בהולים והיו שהואיל  פסח, בערב

שכן  מתשלום, שפטורים יהושע רבי סובר ולפיכך  בדקו, ולא לאכול
להלן). המובא שם, פירוש  עוד  (ויש הם מצוה בדבר äéäÈÈטועים

ãîBò– הכהן  –ïa àeäL òãBðå ,çaænä éab ìò áéø÷îe ÅÇÀÄÇÇÅÇÄÀÅÇÀÇÆÆ
äöeìç ïa Bà äLeøbבירושלמי במקדש; לעבודה פסול  הוא והרי  – ÀÈÆÂÈ

דין, בבית שנודע úBðaøwäמפרשים, ìk :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÈÇÈÀÈ
øéLëî òLBäé éaøå ;íéìeñt ,çaænä éab ìò áéø÷äL– ÆÄÀÄÇÇÅÇÄÀÅÇÀÄÀÇÄÀËÇÇÀÄ

חלוצה. בן  או גרושה בן שהוא שנודע עד שהקריב הקרבנות את

בבבלי מבואר  יהושע רבי של  ב),טעמו  סו, בכהן (קידושין שנאמר

יא ): לג , dvxz",(דברים  eici lrete elig 'd jxa" חולין אפילו  ודרשו :

אם אבל  תרצה. ידיו פועל  שבו  íeî,(חלל ) ìòa àeäL òãBðÇÆÇÇ
äìeñt BúãBáò שנאמר יב):– כה , בריתי(במדבר את לו נותן  "הנני  ÂÈÀÈ

mely. חסר כשהוא ולא שלם כשהוא – "ryedi iaxk dklde ברישא גם
בסיפא. וגם

באוכל שמדובר  הגמרא, באור  לעיל הבאנו ברישא יהושע רבי  של  בטעמו 
(שם), אחר פירוש ויש הוא. מצוה בדבר וטועה פסח, בערב חמץ תרומת
שאכילת  לפי  הוא, יהושע רבי של  וטעמו  השנה, ימות בכל אמנם שמדובר 
גבי על ומקריב עומד שהיה שכהן  בסיפא שנינו  והרי עבודה, נקראת תרומה
ומניין שהקריב. הקרבנות כל  מכשיר יהושע רבי חלל, שהוא ונודע המזבח

בברייתא: ששנו עבודה? נקראת תרומה a`שאכילת `ly oetxh iaxa dyrn
zial yn` z`a `l dn iptn :el xn` ,l`ilnb oax e`vn zixgyl .yxcnd zial yn`

el xn` .izcar dcear :el xn` ?yxcnd:( טרפון לרבי גמליאל  jixac(רבן  lk
el xn` ?oiipn dfd onfa dcear ike ,dniz ixac `l` opi`:(טרפון ed`(רבי ixd

xne`( ז יח, mkzpedk"...(במדבר  z` oz` dpzn zcear"שנתתי כהונה (מתנות
רש"י ), – כעבודה הן  הרי ycwnd"לכם zia zceark dnexz zlik` eyr פסחים)

א). עג , ב; עב,
פסח, בערב חמץ תרומת באוכל  משנתנו  נבאר שאם יוצא, הרמב"ם לפי  אמנם
השני, הפירוש לפי  ואילו  הקרן . מן  אף – פוטר " יהושע "ורבי  לפרש: יש
יהושע, רבי  בדברי  לפרש יש לעיל, שהבאנו  כמו  השנה, ימות בכל  כאן  שמדובר 

הקרן מן לא אבל  החומש מן  ai)שפוטר  ,i zenexz 'ld m"anx oiir).
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ובשעה  תרומה, שאכל במי ללמד באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
בתרומה. הוא שאסור לו נודע פיו  בתוך תרומה שהיתה

ílëå,הקודמת במשנה השנויים אלו כל  –CBúa äîeøz äúéäL ÀËÈÆÈÀÈÀÈÀ
íäét האשה כגון  בתרומה, אסורים שהם להם, שאמרו  בשעה – ÄÆ

שמת  לה ואמרו שבאו  בשעה פיה בתוך  תרומה שהיתה לכהן הנשואה
לו  ואמרו  שבאו בשעה פיו בתוך  תרומה שהיתה כהן  עבד או בעלה,

שחררו , או  לישראל מכרו eòìáéשרבו :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÄÀÀ
הקודמת, במשנה כשיטתו  וחומש , קרן øîBà:וישלמו òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÅ

eèìôé,"וכולם" שתיבת בירושלמי, מפרשים יש הפה. מתוך יוציאו – ÄÀÀ
והם  שהואיל ולעבד , לאשה אלא מכוונת אינה משנתנו , שבתחילת

שבתוך מה שיבלעו  אליעזר רבי  סובר לפיכך בהיתר, מתחילה אכלו
שמעולם  חלוצה, בן או גרושה בן שהוא לו שנודע כהן  אבל פיהם,

(כשם  שיפלוט יהושע לרבי  מודה אליעזר רבי אף בהיתר , אכל לא
שתיבת  שם, מפרשים ויש משנתנו ). של בסיפא להלן חולק שאינו 

הקודמת במשנה שנישנו  אלו כל על מוסבה oeyl"וכולם" zernynk)
,(dpyndאליעזר רבי  סובר  חלל שהוא לו  שנודע בכהן שאף כלומר

רבי ברם, כבלוע. שהלעוס משום וטעמו פיו, שבתוך מה שיבלע

מחלוקתם, בטעם לבאר  מוסיפים ויש  כבלוע. הלעוס שאין סובר, יהושע
לאכילת  ראויה אינה שוב נלעסה, והתרומה הואיל אליעזר רבי  שלדעת

שדווקא  ונמצא תרומה, קדושת ממנה פקעה ולפיכך בעולם, אחר  אדם
את  מאבד שנמצא איסור , יש בפליטתה ואילו איסור , אין  בבליעתה

izdw - zex`ean zeipyn



bרי dpyn ipiny wxt zenexz zkqn

äîeøz úàîèðå–øæòéìà éaøøîBà:òìáé;òLBäé éaøåøîBà:èGôé.äàîèe úééä àîèäîeøz äúéä,Bà §¦§¥§¨©¦¡¦¤¤¥¦§©§©¦§ª©¥¦§¨¥¨¦¨§¥¨¨§¨§¨
ìáè àeäL òãBð,Búîeøz äìhð àHL ïBLàø øNòîe,ecôð àHL Lc÷äå éðL øNòîe,LtLt íòè íòhL Bà ©¤¤¤©£¥¦¤¦§¨§¨©£¥¥¦§¤§¥¤¦§¤¨©©©¦§¥

åét CBúì–èGôé äæ éøä. §¦£¥¤¦§
‚ä ïî ñðëðå ìBkLàa ìëBà äéäøöçì äpb–øæòéìà éaøøîBà:øîâé;òLBäé éaøåøîBà:øîâé àG;äëLç ¨¨¥¨¤§§¦§©¦©¦¨¤¨¥©¦¡¦¤¤¥¦§Ÿ§©¦§ª©¥¦§Ÿ¨§¨

úaL éìéì–øæòéìà éaøøîBà:øîâé.òLBäé éaøåøîBà:øîâé àG. ¥¥©¨©¦¡¦¤¤¥¦§Ÿ§©¦§ª©¥¦§Ÿ

æ"òìáå é"÷á éáøòá åì ïéøå÷å úåèîáå íéìúåëá éåöî àåäå ,øúåéá:é"øë äëìäå à"öéîéö
b.leky`a lke` didíåøúéù ãò äøåñà éàøò úìéëà åìéôàå ,øùòîì úòáå÷ øöçå ,øöçì ñðëðù ãò êìåäå ìëåà äéäå äðéâáù ïôâî ìåëùà ùìú

:øùòéå.xenbi xne` xfril` 'x:äðéâá ìåëùàä ìåëàì øåîâéå øöçì õåç àöé àìà .øöçá ìëàéù àì.xenbi `l:øùòéù ãò ,äðéâá åìéôàåilil dkiyg
.zay:äøåñà éàøò úìéëà åìéôàå øùòîì úòáå÷ úáùå ,éàøò úìéëà ìëåà äéäå.xenbi,úáù éàöåîì:øåñàã äãåî åîöò úáùá ìáà.xenbi `l

:òùåäé éáøë äëìäå .øùòéù ãò ,ù"öåîì åìéôà

`xephxa yexit

ראויה  האוכל שבפי והתרומה הואיל  סובר, יהושע ורבי  התרומה.

לבלעו , כך ואחר האוכל את תחילה ללעוס אדם כל  שדרך  בשבילו ,
הל איסור , יבלעו הרי  יבלעו  שאם להיפך, מוטבנמצא ehlti"y",כך 

יהושע רבי לדעת איסור  אין הלעוסה התרומה ("משנה שבפליטת

אםראשונה "). Bìוכן  eøîà:פיו בתוך  תרומה שהיתה לכהן  – ÈÀ
úàîèð,תרומה לאכול טמא לכהן ואסור  עכשיו, –äîeøz úàîèðå ÄÀÅÈÀÄÀÅÀÈ

לאכלה, לך  ואסור שבפיך, התרומה עכשיו נטמאה לו: שאמרו או –

òìáé :øîBà øæòéìà éaø, פיו שבתוך  מה –òLBäé éaøå ÇÄÁÄÆÆÅÄÀÇÀÇÄÀËÇ
èGôé :øîBà.הקודם בענין הטעם כמבואר  –.ryedi iaxk dklde ÅÄÀ

לו : אמרו אם úééäאבל  àîè, לאכול שהתחלת קודם –äàîèe ÈÅÈÄÈÀÅÈ
äîeøz äúéäשאכל ונמצא טמאה, היתה התרומה לו : שאמרו או – ÈÀÈÀÈ

באיסור , ìáèמלכתחילה àeäL òãBð Bà,אוכל שהיה סתם אדם – ÇÆÆÆ
הופרשו  שלא תבואה היינו טבל , אוכל שהוא האכילה בשעת לו ונודע

ומעשרות, תרומה Búîeøzממנה äìhð àHL ïBLàø øNòîe– ÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈ
תרומת  ממנו  ניטלה שלא ראשון מעשר  אוכל שהוא לו  שנודע או

באכילה, שאסור כטבל  שדינו àHLמעשר, Lc÷äå éðL øNòîeÇÂÅÅÄÀÆÀÅÆ
ecôð מחוץ באכילה שאסור  נפדה, שלא שני מעשר  אוכל  שהוא או – ÄÀ

באכילה, בכלל שאסור נפדה, שלא הקדש  או  íòhLלירושלים, BàÆÈÇ
åét CBúì LtLt íòè בפיו הרגיש  תרומה שאכל  בשעה כהן – ÇÇÄÀÅÀÄ

בחילה, לידי ומביא מאוס שריחו פשפש, של øäèGôéטעם äæ é ÂÅÆÄÀ
לאכול, לו  היה אסור  שמתחילה לאוכל, שנודע המקרים אותם בכל –
הוא  שהמאכל או  טמאה, היתה שהתרומה או  טמא היה שהכהן כגון

באה  אגב ודרך  יבלע. ולא שיפלוט מודה אליעזר  רבי  אף איסור, של
הואיל בפיו , פשפש  טעם וטעם תרומה שהאוכל להשמיענו , המשנה

ואין  פיו, שבתוך  מה לפלוט לו  מותר  בו , בוחלת אדם של  ונפשו 
תרומה. להפסד  בזה חוששים

ג ה נ ש מ ר ו א ב

מלאכתם, כבר שנגמרה פי  על אף לבית, להוליכם בעליהם שבדעת טבל פירות
הפירות  נקבעו לבית, הוכנסו  לבית. שיוכנסו עד  עראי אכילת מהם לאכול  מותר 
קובע  הבית רק ולא ומעשרות; תרומה שיפריש עד מהם לאכול  ואסור  למעשרות,
הגינה  מן או השדה מן  שכשהוכנסו  למעשרות, קובעת החצר גם אלא למעשרות
קובעת  השבת גם כן  שיעשרם. עד  עראי אכילת אפילו מהם לאכול אסור לחצר ,
לאכול ואסור  במעשרות הפירות כל  מתחייבים השבת כניסת שעם למעשרות,

באכילת  שהתחיל במי דנה משנתנו – עראי. אכילת אפילו בשבת טבל  מפירות

שנכנסה  או  לחצר נכנס אכילה כדי ותוך השבת כניסת לפני  או  לחצר מחוץ עראי

השבת.

ìBkLàa ìëBà äéä,שעישר קודם בגינה עראי  אכילת –ñðëðå ÈÈÅÈÆÀÀÄÀÇ
øöçì äpbä ïî קובעת וחצר  לחצר, שנכנס עד  והולך אוכל שהיה – ÄÇÄÈÆÈÅ

עד מעתה אסורה עראי  אכילת שאפילו  לעיל , שבארנו  כמו  למעשר ,

øîâéשיעשר, :øîBà øæòéìà éaøלחצר חוץ שיצא כלומר  – ÇÄÁÄÆÆÅÄÀÙ
אסור בחצר  ברם, בהיתר . והתחיל  הואיל האשכול, את לאכול ויגמור

למעשר. קובעת חצר אליעזר רבי לדעת שאף לגמור , òLBäéלו éaøåÀÇÄÀËÇ
øîâé àG :øîBà מחוץ אפילו לגמור לו  אסור לחצר, שנכנס כיון – ÅÄÀÙ
שיעשר. עד  úaLלחצר  éìéì äëLçעראי אכילת אוכל  שהיה – ÈÀÈÅÅÇÈ

לעיל, שבארנו כמו למעשר, קובעת שבת והרי וחשכה, לשבת קודם
øîâé :øîBà øæòéìà éaø עצמה בשבת ברם, שבת. למוצאי  – ÇÄÁÄÆÆÅÄÀÙ

לגמור . שאסור  מודה אליעזר  רבי àGאף :øîBà òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÅ
øîâé,בירושלמי מפרשים יש  שיעשר . עד  שבת למוצאי אפילו – ÄÀÙ

אפילו  לגמור  לו  מותר  בהיתר  והתחיל הואיל  אליעזר  רבי  שלדעת
בשבת. אפילו  או בחצר

ברישא: כמו שהיא המפרשים, רוב גירסת בסיפא `xfrilנקטנו iax
"xenbi `l :xne` ryedi iaxe ;xenbi :xne`,"טוב יום "תוספות (עיין

שלמה "), יהושע "מלאכת  ורבי אליעזר רבי  של המחלוקת שטעם כלומר 
ואולם  לעיל. שבארנו כמו חצר, בענין  מחלוקתם כטעם שבת בענין

מאשר היא הפוכה בסיפא שהגירסה המשנה, בספרי  אחר  נוסח יש
" ryediברישא: iax; יגמור `xfrilאומר : iaxe." יגמור לא אומר:

כך. גרס הרמב"ם שאף למשנתנו , הרמב"ם של  מפירושו  נראה וכן
לדעתם  שמוכח כפי זו , מגירסתו  בו  חזר  שהרמב"ם כותבים, יש  ברם,

כג),מחיבורו  ה , מעשר הל' תורה " יגמור ",("משנה  "לא שם שפסק
אליעזר רבי לגבי  כמותו  שהלכה לן  שקיימא יהושע, כרבי  והיינו

שלמה "). הגירסה ("מלאכת כפי  יותר מתיישבת משנתנו  מקום מכל 
רש"י גורס וכן כאן; המשנה בנוסח א);שנקטנו  לה, ובברייתא (ביצה

אליעזר(שם):מובא רבי כשאמר לא אומר : נתן בחצרxenbi"רבי –
כשאמר  לא ויגמור, לחצר  חוץ יצא אלא יגמור,xenbiיגמור, בשבת –

ויגמור ". שבת למוצאי  ממתין  אלא

izdw - zex`ean zeipyn

אינו דומה מעשה היחיד למעשה הרבים )ש"זכות הרבים מסייעתן"(.
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ז
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äîeøz úàîèðå–øæòéìà éaøøîBà:òìáé;òLBäé éaøåøîBà:èGôé.äàîèe úééä àîèäîeøz äúéä,Bà §¦§¥§¨©¦¡¦¤¤¥¦§©§©¦§ª©¥¦§¨¥¨¦¨§¥¨¨§¨§¨
ìáè àeäL òãBð,Búîeøz äìhð àHL ïBLàø øNòîe,ecôð àHL Lc÷äå éðL øNòîe,LtLt íòè íòhL Bà ©¤¤¤©£¥¦¤¦§¨§¨©£¥¥¦§¤§¥¤¦§¤¨©©©¦§¥

åét CBúì–èGôé äæ éøä. §¦£¥¤¦§
‚ä ïî ñðëðå ìBkLàa ìëBà äéäøöçì äpb–øæòéìà éaøøîBà:øîâé;òLBäé éaøåøîBà:øîâé àG;äëLç ¨¨¥¨¤§§¦§©¦©¦¨¤¨¥©¦¡¦¤¤¥¦§Ÿ§©¦§ª©¥¦§Ÿ¨§¨

úaL éìéì–øæòéìà éaøøîBà:øîâé.òLBäé éaøåøîBà:øîâé àG. ¥¥©¨©¦¡¦¤¤¥¦§Ÿ§©¦§ª©¥¦§Ÿ

æ"òìáå é"÷á éáøòá åì ïéøå÷å úåèîáå íéìúåëá éåöî àåäå ,øúåéá:é"øë äëìäå à"öéîéö
b.leky`a lke` didíåøúéù ãò äøåñà éàøò úìéëà åìéôàå ,øùòîì úòáå÷ øöçå ,øöçì ñðëðù ãò êìåäå ìëåà äéäå äðéâáù ïôâî ìåëùà ùìú

:øùòéå.xenbi xne` xfril` 'x:äðéâá ìåëùàä ìåëàì øåîâéå øöçì õåç àöé àìà .øöçá ìëàéù àì.xenbi `l:øùòéù ãò ,äðéâá åìéôàåilil dkiyg
.zay:äøåñà éàøò úìéëà åìéôàå øùòîì úòáå÷ úáùå ,éàøò úìéëà ìëåà äéäå.xenbi,úáù éàöåîì:øåñàã äãåî åîöò úáùá ìáà.xenbi `l

:òùåäé éáøë äëìäå .øùòéù ãò ,ù"öåîì åìéôà

`xephxa yexit

ראויה  האוכל שבפי והתרומה הואיל  סובר, יהושע ורבי  התרומה.

לבלעו , כך ואחר האוכל את תחילה ללעוס אדם כל  שדרך  בשבילו ,
הל איסור , יבלעו הרי  יבלעו  שאם להיפך, מוטבנמצא ehlti"y",כך 

יהושע רבי לדעת איסור  אין הלעוסה התרומה ("משנה שבפליטת

אםראשונה "). Bìוכן  eøîà:פיו בתוך  תרומה שהיתה לכהן  – ÈÀ
úàîèð,תרומה לאכול טמא לכהן ואסור  עכשיו, –äîeøz úàîèðå ÄÀÅÈÀÄÀÅÀÈ

לאכלה, לך  ואסור שבפיך, התרומה עכשיו נטמאה לו: שאמרו או –

òìáé :øîBà øæòéìà éaø, פיו שבתוך  מה –òLBäé éaøå ÇÄÁÄÆÆÅÄÀÇÀÇÄÀËÇ
èGôé :øîBà.הקודם בענין הטעם כמבואר  –.ryedi iaxk dklde ÅÄÀ

לו : אמרו אם úééäאבל  àîè, לאכול שהתחלת קודם –äàîèe ÈÅÈÄÈÀÅÈ
äîeøz äúéäשאכל ונמצא טמאה, היתה התרומה לו : שאמרו או – ÈÀÈÀÈ

באיסור , ìáèמלכתחילה àeäL òãBð Bà,אוכל שהיה סתם אדם – ÇÆÆÆ
הופרשו  שלא תבואה היינו טבל , אוכל שהוא האכילה בשעת לו ונודע

ומעשרות, תרומה Búîeøzממנה äìhð àHL ïBLàø øNòîe– ÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈ
תרומת  ממנו  ניטלה שלא ראשון מעשר  אוכל שהוא לו  שנודע או

באכילה, שאסור כטבל  שדינו àHLמעשר, Lc÷äå éðL øNòîeÇÂÅÅÄÀÆÀÅÆ
ecôð מחוץ באכילה שאסור  נפדה, שלא שני מעשר  אוכל  שהוא או – ÄÀ

באכילה, בכלל שאסור נפדה, שלא הקדש  או  íòhLלירושלים, BàÆÈÇ
åét CBúì LtLt íòè בפיו הרגיש  תרומה שאכל  בשעה כהן – ÇÇÄÀÅÀÄ

בחילה, לידי ומביא מאוס שריחו פשפש, של øäèGôéטעם äæ é ÂÅÆÄÀ
לאכול, לו  היה אסור  שמתחילה לאוכל, שנודע המקרים אותם בכל –
הוא  שהמאכל או  טמאה, היתה שהתרומה או  טמא היה שהכהן כגון

באה  אגב ודרך  יבלע. ולא שיפלוט מודה אליעזר  רבי  אף איסור, של
הואיל בפיו , פשפש  טעם וטעם תרומה שהאוכל להשמיענו , המשנה

ואין  פיו, שבתוך  מה לפלוט לו  מותר  בו , בוחלת אדם של  ונפשו 
תרומה. להפסד  בזה חוששים

ג ה נ ש מ ר ו א ב

מלאכתם, כבר שנגמרה פי  על אף לבית, להוליכם בעליהם שבדעת טבל פירות
הפירות  נקבעו לבית, הוכנסו  לבית. שיוכנסו עד  עראי אכילת מהם לאכול  מותר 
קובע  הבית רק ולא ומעשרות; תרומה שיפריש עד מהם לאכול  ואסור  למעשרות,
הגינה  מן או השדה מן  שכשהוכנסו  למעשרות, קובעת החצר גם אלא למעשרות
קובעת  השבת גם כן  שיעשרם. עד  עראי אכילת אפילו מהם לאכול אסור לחצר ,
לאכול ואסור  במעשרות הפירות כל  מתחייבים השבת כניסת שעם למעשרות,

באכילת  שהתחיל במי דנה משנתנו – עראי. אכילת אפילו בשבת טבל  מפירות

שנכנסה  או  לחצר נכנס אכילה כדי ותוך השבת כניסת לפני  או  לחצר מחוץ עראי

השבת.

ìBkLàa ìëBà äéä,שעישר קודם בגינה עראי  אכילת –ñðëðå ÈÈÅÈÆÀÀÄÀÇ
øöçì äpbä ïî קובעת וחצר  לחצר, שנכנס עד  והולך אוכל שהיה – ÄÇÄÈÆÈÅ

עד מעתה אסורה עראי  אכילת שאפילו  לעיל , שבארנו  כמו  למעשר ,

øîâéשיעשר, :øîBà øæòéìà éaøלחצר חוץ שיצא כלומר  – ÇÄÁÄÆÆÅÄÀÙ
אסור בחצר  ברם, בהיתר . והתחיל  הואיל האשכול, את לאכול ויגמור

למעשר. קובעת חצר אליעזר רבי לדעת שאף לגמור , òLBäéלו éaøåÀÇÄÀËÇ
øîâé àG :øîBà מחוץ אפילו לגמור לו  אסור לחצר, שנכנס כיון – ÅÄÀÙ
שיעשר. עד  úaLלחצר  éìéì äëLçעראי אכילת אוכל  שהיה – ÈÀÈÅÅÇÈ

לעיל, שבארנו כמו למעשר, קובעת שבת והרי וחשכה, לשבת קודם
øîâé :øîBà øæòéìà éaø עצמה בשבת ברם, שבת. למוצאי  – ÇÄÁÄÆÆÅÄÀÙ

לגמור . שאסור  מודה אליעזר  רבי àGאף :øîBà òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÅ
øîâé,בירושלמי מפרשים יש  שיעשר . עד  שבת למוצאי אפילו – ÄÀÙ

אפילו  לגמור  לו  מותר  בהיתר  והתחיל הואיל  אליעזר  רבי  שלדעת
בשבת. אפילו  או בחצר

ברישא: כמו שהיא המפרשים, רוב גירסת בסיפא `xfrilנקטנו iax
"xenbi `l :xne` ryedi iaxe ;xenbi :xne`,"טוב יום "תוספות (עיין

שלמה "), יהושע "מלאכת  ורבי אליעזר רבי  של המחלוקת שטעם כלומר 
ואולם  לעיל. שבארנו כמו חצר, בענין  מחלוקתם כטעם שבת בענין

מאשר היא הפוכה בסיפא שהגירסה המשנה, בספרי  אחר  נוסח יש
" ryediברישא: iax; יגמור `xfrilאומר : iaxe." יגמור לא אומר:

כך. גרס הרמב"ם שאף למשנתנו , הרמב"ם של  מפירושו  נראה וכן
לדעתם  שמוכח כפי זו , מגירסתו  בו  חזר  שהרמב"ם כותבים, יש  ברם,

כג),מחיבורו  ה , מעשר הל' תורה " יגמור ",("משנה  "לא שם שפסק
אליעזר רבי לגבי  כמותו  שהלכה לן  שקיימא יהושע, כרבי  והיינו

שלמה "). הגירסה ("מלאכת כפי  יותר מתיישבת משנתנו  מקום מכל 
רש"י גורס וכן כאן; המשנה בנוסח א);שנקטנו  לה, ובברייתא (ביצה

אליעזר(שם):מובא רבי כשאמר לא אומר : נתן בחצרxenbi"רבי –
כשאמר  לא ויגמור, לחצר  חוץ יצא אלא יגמור,xenbiיגמור, בשבת –

ויגמור ". שבת למוצאי  ממתין  אלא

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: עד äãeäé,דף áøזכותו éðcלגודל éa déì çkzLî היו - ©§¨¦§©©¥¥¨¥
חביותיו. בין שליו השמים מן לו déìממציאים çkzLî ,àcñç áø©¦§¨¦§©©¥

éáéö éa.שלו העצים באוצר מוצאו היה -déñéøà déì éúééî ,àáø ¥¦¥¨¨©§¥¥£¦¥
àîBé ìk,יום מידי לו ומביא בשדה שליו מוצא היה שלו האריס -àîBé ¨¨¨

éúééà àì ãç,האריס הביא לא הימים באחד -øîàרבאéàä éàî- ©Ÿ©§¥¨©©©
השמים, מן לי המציאו לא היום àøbéàìמדוע ÷éìñ,לגג עלה -déòîL ¨¦§¦§¨©§¥

øîà÷c à÷epéìהפסוק את שונה התינוק את ושמע טז)- ג (חבקוק §©¨§¨¨©
øîà ,'éðèa æbøzå ézòîL',רבאdépî òîL ש מכך להבין לי יש -çð ¨©§¦©¦§©¦§¦¨©§©¦¥¨

àcñç áøc déLôð,[רבא של וחמיו רבו äaø[שהיה ìéãáe ובזכותו - ©§¥§©¦§¨§¦©¨
הרב àãéîìzשל ìéëà התלמיד אין שוב הרב, שמת ומכיון עתה, עד ¨¦©§¦¨

זוכה.
במן: האמורים הפסוקים את לבאר חוזרת יד)áéúkהגמרא טז (שמות §¦

ìhä úáëL ìòzå' הטל כשהיה - וגו' מחסּפס' ּדק הּמדּבר ּפני על והּנה ©©©¦§©©¨ְְְְְִִֵֵַַַָָֻ
דק  המדבר פני על נראה היה החמה, לקראת הארץ מן כדרכו עולה

מלמעלה. המן את הטל כיסה החמה זריחת שעד ולמדנו ¦§áéúëeמחוספס,
ט) יא ìhä(במדבר úãøáe' משמע עליו', הּמן ירד לילה הּמחנה על §¤¤©©ְֲֵֵֶַַַַָָָָָ

מלמטה. היה åשהטל äìòîlî ìè ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàähîlî ìè,המן Bîkובאמצע äîBãå ¨©©¦¥§©¦£¦¨©¦§©§¨§©¦§©¨§¤§
.àñôe÷a çpenL¤¨§§¨

המן נתכנה הכתוב ñtñçî',בהמשך ÷c',Lé÷ì Léø øîà מח מילים, משתי מורכבת 'מחוספס' תיבת ©§ª§¨¨©¥¨¦
היה שהמן לומר ãiäרךøácופס, úqét ìò çBnépL.,øîà ïðçBé éaøהיה שהמן òìápLלומר øác ¨¨¤¦©©¦©©¨©¦¨¨¨©¨¨¤¦§¨

,íéøáà äðBîLe íéòaøàå íéúàîa:הגמרא מקשה מהגוף. יצא לא כלומר 'מחוספס', של גימטריא §¨©¦§©§¨¦§¨¥¨¦
éåä àáeè 'ñtñeçî':הגמרא מתרצת מכך. יותר שלו הגימטריא -'ñtñçî' ,÷çöé øa ïîçð áø øîà §§¨¨¨¥¨©©©§¨©¦§¨§ª§¨

,áéúk.רמ"ח היא הגימטריא לפיכך וא"ו, ללא §¦
,ïðaø eðzנאמר המן כה)על עח Léà',(תהלים ìëà íéøéaà íçì'דהיינוúøMä éëàìnL íçì שהם ¨©¨¨¤¤©¦¦¨©¦¤¤¤©§£¥©¨¥

וחזקים eøîàpLëeאבירים .àáé÷ò éaø éøác ,BúBà ïéìëBà הíäì øîà ,ìàòîLé éaø éðôì íéøác §¦¦§¥©¦£¦¨§¤¤¤§§¨¦¦§¥©¦¦§¨¥¨©¨¤
øîàð øák àìäå ,íçì ïéìëBà úøMä éëàìî éëå ,úéòè àáé÷ò ,àáé÷òì Bì eøîàå eàö במשה §§¦§©£¦¨£¦¨¨¦¨§¦©§£¥©¨¥§¦¤¤©£Ÿ§¨¤¡©

למרום כשעלה ט)רבינו ט éúéúL'(דברים àì íéîe ézìëà àì íçì'.במרום המלאכים מנהג שכך לפי ¤¤Ÿ¨©§¦©¦Ÿ¨¦¦
'íéøáà' äðBîLe íéòaøàå íéúàîa òìápL íçì ,'íéøéaà' íéi÷î éðà äî àlà שהיה המן והיינו ¤¨¨£¦§©¥©¦¦¤¤¤¦§¨§¨©¦§©§¨¦§¨¥¨¦

הברייתא: מקשה באיברים. לנקביהם,àlàנבלע הוצרכו ולא באיבריהם המן נבלע אכן אם -äîכיצד -éðà ¤¨¨£¦
íéi÷îישראל בני שהוזהרו האזהרה יד)את כג ðæà,(שם ìò Eì äéäz ãúéå'E,'(õeç änL úàöéå) §©¥§¨¥¦§¤§©£¥¤§¨¨¨¨¨

ומתרצת: הצואה. את בה אכילתלכסות íäìמשום ïúBà ïéøëBî íìBòä úBneà éøbzL íéøác, שלא §¨¦¤©¨¥¨¨§¦¨¨¤
באיבריהם. àèøtנבלעו ïa øæòìà éaø ו ïäì,חולק ïéøëBî íìBòä úBneà éøbzL íéøác óà ,øîBà ©¦¤§¨¨¤§¨¨¥©§¨¦¤©¨¥¨¨§¦¨¤

ïâéôî ïî,כלל לנקביהם נצרכו ולא וביטלן, מסמסן המן -ìò Eì äéäz ãúéå' íéi÷î éðà äî àlà ¨§¦¨¤¨¨£¦§©¥§¨¥¦§¤§©
ðæàeçøqL øçàì ,'E יוצ שאינו המן על שהתלוננו לאחר שאז- מאיבריהם, àeä,א Ceøa LBãwä øîà £¥¤§©©¤¨§¨©©¨¨

ézøîà éðà[ש íúBà[-רציתי çéøèî éðà åéLëò ,úøMä éëàìîk eéäéללכתìLúBàñøt L כדי £¦¨©§¦¦§§©§£¥©¨¥©§¨£¦©§¦©¨¨Ÿ©§¨
להיפנות, כדי פרסאות שלש ללכת צריכים שהיו ומנין ולהיפנות. המחנה מן של áéúëcלצאת שטחו על ¦§¦

ישראל יט)מחנה לג íéhMä',(במדבר ìáà ãò úîLéä úéaî ïcøiä ìò eðçiå'øa øa äaø øîàå ©©£©©©§¥¦¥©§¦Ÿ©¨¥©¦¦§¨©©¨©©

i"yx

äéì çëúùîoia el ze`vnp eid Ð
on el oi`ivnn eidy eizeiag

.minydàãñç áø`axc deng Ð
.ded eaxe dedäáø ìéãáåÐ

.cinlzd lke` did axd zekfa
lhd zaky lrze aizkdpde" Ð

dler lhd didyk "xacnd ipt lr
ekxck dngd z`xwl ux`d on
wc xacnd ipt lr d`xp did
dqkn lhd didy epcnl ,qtqegn
dler lhdy dry cr ond z`
ond cxi aizke dngd z`xwl

.dhnln lh `nl` eilràñôå÷Ð
.frla o"exwy`úñéô ìò çåîéð

ãéä.oewixhep qtqegn Ðòìáð
íéøáéàá.miirnd on `vei epi` Ð

åçøñù øçàìjk lr eppelzpy Ð
xacna) lwelwd mgla exn`y

המשך בעמוד סה



xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc zeaezk(oey`x meil)

äåöî úìéòa ìòBáe,dxeawd mcewLøBôe`eal `ly ,ezy`n ¥§¦©¦§¨¥
.znd z` mixaew cine ,xzei dilrâäBðådligzäzLnä éîé úòáL §¥¦§©§¥©¦§¤

`id ixde ,oi`eyipd zgny eilr dlg xak dtegd zryay itl
,zelia`d z` dgecd lbxk.úeìéáà éîé úòáL âäBð Ck øçàåedfe §©©¨¥¦§©§¥£¥

s` `yil exizd ezngny ,dpey`xd `ziixaa epipyy qpe`d
jkitle ,ipy meia dlkd m` e` ozgd ia` zny oebke ,ipy meia¥
jxhvi `ly ick ,dxeawd mcew meia ea `yil minkg exizd

la`zdl.ezcerq cqtize ,mini dray dligz
:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdíéîiä ïúBà ìëåini - §¨¨©¨¦

,dhnd yinyza xeq` ozgd ,mdixg`y zela`d inie dzynd
`l` ,cgiizdl dlkde ozgd mixeq` jkitlíéLðàä ïéa ïLé àeä¨¥¥¨£¨¦

,íéLpä ïéa äðLé àéäå.dplraie eilr exvi xabi `ny §¦§¥¨¥©¨¦
,hywzdl dxeq` dla` mzqy s` :sqep oic `ziixad dtiqen

,dlra lr dpbzz `ly ick exizd dlka mewn lknejkitlïéà¥
ïéèéLëz ïéòðBî[oiwexnze heyiw ipin-]ìL ìk älkä ïîíBé íéL §¦©§¦¦¦©©¨¨§Ÿ¦

.mei miyely xg`l oky lke ,zela` ly
dxeawd z` migecy `ziixaa epipyy dna oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd zxne` .dtegd xg` crådtegd z` micwdl exizd `l §
`l` ,zela`le dxeawl dzynd inieà÷åãzn m`ìL åéáàd,ïúç ©§¨¨¦¤¨¨

BàdznyìL dnàdeäì çøèc Léðéà àkéìã ,älkin oi`y - ¦¨¤©¨§¥¨¦¦§¨©§
oeik ,elwlwziy oihiykzd e` milk`nd z` ycgn oikdl gxhiy
`id dlk ly dn`e dcerqd oipra gxehd `ed ozgd ly eia`y

mihiykzd oipra zgxehd.àëtéà ìáà,jtida rxi` m` j` - £¨¦§¨
,dlkd ly dia` e` ozgd ly en` dznyàì,ok bedpl exizd Ÿ

xg`e ,zela` ini dray mibdepe ,znd z` dligz mixaew `l`
.mi`yip jk

dxeawd z` zegcl exizd mipte` el`a zx`an `xnbd
:zela`deeðL àì ,àcñç áø øîà ,àtt øa íøôø øîà`ziixaa ¨©©§¨©¨¨¨©©¦§¨Ÿ¨

,xyad lwlwzi `ly ick oi`eyipd z` minicwnyàlàote`a ¤¨
Lxak,øNa éab ìò íéî ïúp,zepga exknl ie`x epi` aeyeìáà ¤¨©©¦©©¥¨¨£¨

oiicr m`ïácæî ,øNa éab ìò íéî ïúð àìzepga exknl leki - Ÿ¨©©¦©©¥¨¨¦§§©
xg`e zela` ini zray bdep dligz jkitle ,oenn cqtd o`k oi`e
`l` zela`l oi`eypd z` micwdl minkg exizd `ly ,`yep jk

.oenn cqtd yi m`Cøëáe ,àáø øîàda miievny dlecb xira - ¨©¨¨¦§¨
,xya mipew daxde ,miyp` daxd,øNa éab ìò íéî ïúpL ét ìò óà©©¦¤¨©©¦©©¥¨¨

ïácæî.lwlwziy mcew xvw onfa exknl `ed leki -,àtt áø øîà ¦§§©¨©©¨¨
øôëáe,miyp` daxd ea miievn `ly ohw mewn -àlL ét ìò óà ¦§©©©¦¤Ÿ

ïácæî àì ,øNa éab ìò íéî ïúðmcew exknl leki epi` - ¨©©¦©©¥¨¨Ÿ¦§§©
mihreny oeik ,lwlwziy.xya mipewy cr ax onf slege mipewd

,xyad z` xeknl ozip cinz dlecb xiray oeik :`xnbd dywn
,exkenl ozip `l cinz dphw xira eli`eàcñç áøc àlàåoic - §¤¨§©¦§¨

`l oial xya iab lr min ozp oia welig yiy ,`cqg ax xn`y df
,ozpdì úçkLî éëéä:`xnbd zvxzn .jiiy `ed mewn dfi`a - ¥¦©§©©¨

,àéñçî àúî ïBâk ,éMà áø øîà,ipepia mewn `edyêøkî à÷tîc ¨©©©¦§¨¨§©§¨§©§¨¦§¨
øôkî à÷tîellkn d`vie ,dlecb xir efy ,'jxk' llkn d`viy - ©§¨¦§¨

dnecke dfk mewnae ,zipepia `id `l` ,ohw mewn `edy ,'xtk'
iptl `yil xzene ,exkenl lkei `l xya iab lr min ozp m` ,el
oi`e ,xyad z` xeknl lkei min ozp `l oiicr m`e ,dxeawd

.zela`d z` zegcl

:`cqg ax ixacl zriiqn `xnbdàéðz`ziixaaáøc déúååk ©§¨§¨¥§©
ìò íéî ïúðå ,âeæî Bðééå çeáè Bçáèå äéeôà Bzt äéäL éøä ,àcñç¦§¨£¥¤¨¨¦£¨§¦§¨©§¥¨§¨©©¦©
únä úà ïéñéðëî ,älk ìL dnà Bà ïúç ìL åéáà úîe ,øNa éab©¥¨¨¥¨¦¤¨¨¦¨¤©¨©§¦¦¤©¥
.LøBôe äåöî úìéòa ìòBáe ,äteçì älkä úàå ïúçä úàå øãçì§¤¤§¤¤¨¨§¤©©¨©¨¥§¦©¦§¨¥

.úeìéáà éîé úòáL âäBð Ck øçàå ,äzLnä éîé úòáL âäBðåixd §¥¦§©§¥©¦§¤§©©¨¥¦§©§¥£¥
m` `l` oi`eyipd z` oinicwn oi`y ,`cqg ax ixack yxetn

.xya iab lr min ozp
:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdíéîiä ïúBà ìëåini - §¨¨©¨¦

,zela`d inie dzyndéa äðLé BzLàå íéLðàä ïéa ïLé àeäï ¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥
,íéLpäminkg mdilr exq` dhnd yinyza mixeq` mdy oeiky ©¨¦

.cgiizdläcð BzLà äñøétL éî ïëåxeq` ,dtegl dqpkpy drya §¥¦¤¥§¨¦§¦¨
`l` ,dnr cgiizdl.íéLpä ïéa äðLé àéäå íéLðàä ïéa ïLé àeä¨¥¥¨£¨¦§¦§¥¨¥©¨¦

:sqep oicìL ìk älkä ïî ïéèéLëz ïéòðBî ïéàå.íBé íéLzniiqn §¥§¦©§¦¦¦©©¨¨§Ÿ¦
:zxne`e `ziixadCk ïéaozg ly eia` zny qpe` did m` oia - ¥¨

,oi`eyipd z` micwdl jxvedeCk ïéáeqpe` did `l m` oiae - ¥¨
ote` lka ,epizpyn zpwzk iriax meia `yp `l`àì ìBòáé àìŸ¦§Ÿ

úaL áøòa,[zay lil-],úaL éàöBîa àìåoldl x`eaiy mrhk §¤¤©¨§Ÿ§¨¥©¨
(.d).

:`ziixad z` zx`an `xnbdøî øîà,`ziixaaïéa ïLé àeä ¨©©¨¥¥
,íéLpä ïéa äðLé àéäå íéLðàädgnyd inia s`y oeik epiide ¨£¨¦§¦§¥¨¥©¨¦

df oice ,dhnd yinyza la`d xeq` zela`d ini z` migecd
eøîàL ét ìò óà ,ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøì déì òéiñîminkg §©©¥§©¦¨¨§¨©©¦¨¨©©¦¤¨§

yúeìéáà ïéàzbdepâäBð àòðéö ìL íéøác ìáà ,ãòBna,la`d ¥£¥©¥£¨§¨¦¤¦§¨¥
`edy zeixal xkip oi`y mixaca zela` bedpl eilr ,xnelk
mdy dzynd ini zraya s` okle ,dhnd yinyz oebk ,la`
edexq`e ,dhnd yinyza la`d xeq` zela`d oiprl crenk

.cegia minkg
:`ziixad ipic z` xxal dkiynn `xnbddéøa óñBé áø Løc̈©©¥§¥

[epa-]déîMî ,àáøc[enyn-]eðL àì ,àáøcmixeq`y `ziixaa §¨¨¦§¥§¨¨Ÿ¨
,cgiizdlàlàote`aLoiicr,ìòa àleyyge etwez exviy itl ¤¨¤Ÿ¨©

.lraie xeari ,ecgiizi m`y minkgìáàxak m`ìòa,zg` mrt £¨¨©
.Bnò äðLé BzLà¦§§¥¨¦

zngny cegi xeqi` lr exn`p sqei ax ixacy dxaq `xnbd
:`xnbd dywn jkitle ,zela`ïðé÷ñò ìòáác àëä àäåixd - §¨¨¨¦§¨©¨§¦¨

zxeaw mcewy epipyy enke ,lra xaky ote`a zwqer `ziixad
,'yxete devn zlira lrea' zndåok it lr s`éðz÷`ziixaa §¨¨¥

y,'íéLpä ïéa äðLé àéäå íéLðàä ïéa ïLé àeä'mixeq`y gkene ¨¥¥¨£¨¦§¦§¥¨¥©¨¦
:`xnbd zvxzn .cegiaøîà÷ ékxg`y sqei ax xn`y dn - ¦¨¨©

epiid ,cegia mixzen md dlirad'äcð BzLà äñøét'àxen`d ©¥§¨¦§¦¨
,dcp ezy` mr cgiizdl xeq`y `ziixaa epipyy dny ,`ziixaa
xeariy miyyeg oi` okn xg`l la` ,dpey`x dlira mcew epiid
xeqi` iabl la` .xdfi i`ceae ,zxk xeqi` jka yiy oeik leraie
,zg` mrt lra xaky s` exvi xabiy minkg eyyg zela`

.cegia mexq`e
:`xnbd dywnàäoeyl ixd -ïëå''dcp ezy` dqxty inéðz÷ ¨§¥¨¨¥

myke ,zela` oicl dey dcp oicy rnyn 'oke' oeylne ,`ziixaa
cegi xeq`l yi dcp dy`a jk ,lra xaky s` cegia xeq` la`y
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oiaiig lkd` cenr c sc ± oey`x wxtzeaezk
ùøåôåexawie Ðeilr dlgc oeikc .cin znd z`dpezg,lbxk diabl `ied Ð`iz` `le

zelia`,`liige.'ek dzynd ini zray bdepeíéîéä ïúåà ìëålye dzynd ini ly Ð

.zelia`'åë ïùé àåäoi`e Ðoicgiznyinyza xeq` la`e ,lerai `ny ,df mr df

lbxk ody dzynd ini zraya s`e .(a,eh ohw cren) "oiglbn el`"a opitlick ,dhnd

xeqi` epiidc ,`rpiv ixac ly zelia` `ed bdep

.onwlck ,yinyzïéòðåî ïéàåliaya Ð

,dihiykz dilr oixqe` oi` zelia`d`ly

.dlra lr dpbzzíåé íéùìù ìëit lr s`e Ð

oky lke ,mc` ipa x`yl zelia` ini ody

.jli`e miylynçøèã ùéðéà àëéìãm` Ð

.epikdy dn eciqtiøùá éáâ ìò íéî ïúðùÐ

.oilewna exkenl ie`x epi` aeyêøëáigiky Ð

yie ,`aeh iypi`mivtew.daxdáøã àìà
àãñç.ozp `ll ozp oia biltnc Ðúçëùî éëéä

äì.xtka `le jxka `l Ðêøëî à÷ôîã
øôëî à÷ôîåd`vene ,jxk llkn d`ven Ð

.jxkn dphwe xtkn dlecb .xtk llknàéðú
àãñç áøëiab lr min ozpa dl iwenc Ð.xya

äñøéôù éî ïëåäãð åúùà.dtegl dzqipka Ð

'åë ïùé àåä.df mr df oipn`p oi`e Ðêë ïéá
êë ïéáå.qpe` oi` oia qpe` yi oia Ðìåòáé àì

.dpey`x dlira Ð'åë úáù áøòá àìlila Ð

.dxeag dyery iptn ,zayúáù éàöåîá àìå
.yxtn onwl Ðäéì òééñîxeq`c ipzwc `d Ð

.lbxk el ody ,dzynd ini zraya yinyza

àòðéö ìùla` `edy zeixal xkip epi`y Ð
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ìòá àìù.dixvi dil siwzc Ðïðé÷ñò ìòááã

.znd zxeaw iptl devn zlira lrea ipzwc Ð

øîà÷ éëdcp ezy` dqxit` ,epy `l `ax Ð

,dlr onidn lra ,dxeng dcpc oeikc .xn`w
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ìòåáopixn`ck .`l Ð xawpy xg`l la` .znd xawiy mcew Ð yxete devn zlira

oia oyi `ed minid oze` lk ipzwcn dl wiice .bdep `rpiv ly mixac :jenqa

ixyc `ed xcga zndyk `wecc wcinl ivn ded `l `kdc `yixn ,edin .'ek miyp`d

.zelia` eilr lgy xg`l elit` epiid Ð devn zlira lreac :iiegcl ivnc .devn zlira

`l i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw la`

ly mixac bdepc llkn ,"yxete" ipzwcn wiic

!`wec devn zlira `l` xizd `lcn ,`rpiv

meyn yxet xninl ivn dedc :wgvi epiax xne`e

dcp) "zwepiz" wxta opixn`ck ,mileza mc

xity wiic "miyp`d oia oyi `ed"n la` .(a,dq

lirac oeik ,zecp meyn i`c ,zelia` meyn iedc

:cere .jenqa sqei ax xn`ck ,enr dpyi ezy` Ð

,`nrh cg ied edlekac rnyn minid oze` lkc

ith opiliwn `zyde .zelia` meyn epiidc

dedc icin ,opaxc zelia`an `ziixe`c zepip`a

.dhnd ziitke y`xd ztihre lcpq zlirp`

úìéòámeyn devn zlira dl ixw Ð devn

opixn`e "jiyer jilrea ik" aizkc

inl `l` zixa zzxek dy` oi` :(a,ak oixcdpq)

oi`ae ,da wacin jk ici lre .ilk dze` dyery

dpey`x dliral dl ixw ikdle .diaxe dixt icil

.devn zlira

ìáàmila` m` oicd `ede Ð `l `kti`

wxta xn`c :dniz .miaexw x`y zngn

xeq` Ð ezy` dzn :(`,bk) ohw crenc iyily

mipa el oi` m`e ,milbx dyly exariy cr `yil

dgipd .diaxe dixt meyn xzl`l `yil xzen Ð

meyn ,xzl`l `yil xzen Ð miphw mipa el

rnyne ,`l `kti` la` xn` `kde .mzqpxt

gxhc `kilc xn`wcn ,opiwqr mipa el oi`ac

xzl`lc :xnel yie !ixii` xegaac rnyn ,edl

.dray xg`l xzen xnelk `l` ,`wec e`l

gkenck ,miyly xg`l cr xeq` leral ,edine

,odkd sqei ly ezy` dzny dyrna ikd xza

ipa iqpxte i`v :zexawd ziaa dzeg`l xn`e

onf cr dilr `a `l ok it lr s`e ,jizeg`

llkn ,mei miyly Ð daexn onf i`n ,daexn

,xeq` i`ce dray jeze .miyly jez dqpkc

`l zexawd ziaa dl xn`y dne .`kd gkenck

d`xpe .`nlra oikeciy `l` dqipk df did

eze` i`cec :wgvi epiaxlmiphw mipa el yiy

`caera rnynck ,miyly jez `yil xzen

yiyk Ð mixen` mixac dna :`ipzc ,(f wxt) zegny zkqna rnyn oke .miyly jez leral leki oi`y oeik ,miyly xg`l cr `yil xeq` Ð llk mipa el oi`y eze` la` .odkd sqeic

jez `yil xzen miphw mipa el yic ab lr s`e .miyly jez `yil elit` xeq`c rnyn .miyly xg`l zxg` `yil xzen Ð miphw mipa el yiy e` mipa el oi` la` ,milecb mipa el

dpi` zegnyc `idde .diaxe dixt meyn ,dray xg` miyly jez ixy leral elit` Ð mipa el oi`ac :xnel dvex mz epiaxe .mipa el oi` meyn miyly xg` hwp mewn lkn Ð miyly

dlia` dzidy odkd sqeic `caera gkenck ,zxg`a xyt`y it lr s`e .eipa zqpxtny iptn Ð dlia` inp `id m` elit`e ,`yil ixy miphw mipa el yiac d`xpe .eyexitk zayiizn

iptn ,dpnl`n ueg eqx`zi miypd lk :(`,`n zenai) "ulegd" wxta opzc ab lr s`e .zxg`n xzei dzeg` ipa lr mgxz `idy itl mzd ip`y `nyc ,di`x jk lk oi` ,edine .dzeg`n

:mz epiax xne`e .dpgad meyn miycg dyly oizndl dkixvc ,dxeq` ikd e`lac meyn mzd Ð dlia` `idyk miphw mipa el yiy inl elit` dxeq`y rnyn ,icin biltn `le ,leai`d

ilin ipd Ð miycg xyr mipy xg` en` lre eia` lr ,miyly xg` dzynd zial qpkp miznd lk lr :(a,ak) ohw crena opixn`c `de .miyly xg` qepkl leki en`e eia` ezn elit`c

miyly lk mzq `ipzcn di`x `iade ."jci gpz l` axrle jrxf [z`] rxf xwaa" (`i zldw) xn`py meyn ,mipa el yi elit`e ,xzen Ð dxizi devn `idy ,dy` `yil la` ,zegny x`ya

miznd lk lr :`icda (h wxt) zegny zkqna opzc ,eixacl di`x `iad sqei epiax axde .xzen miyly xg`l edlekac rnyn Ð miaexw x`yl en`e eia` oia biltn `le ,oi`eyipl mei

inp i`w i` oeir jixve .devn ly dzyn lka ixy `nl` .devn ly did ok m` `l` ,ycg xyr mipy lk xeq` en` lre eia` lre ,mei miyly enilyiy cr dzynd zial jlil xeq`

.mei miyly jez elit` ixye ,`yix`ïåâë:xnel yie !xya iab lr min ozp `ly it lr s` ,xtka dnwep ?xya iab lr min ozpa inewe`l diwgec i`n `cqg ax :dniz Ð `iqgn `zn

ixii`c meyn ,"xya iab lr min ozpe" iziinc `ziixaa inp hwp ikd meyne .zexiir aexe `iqgn `zn oebk :xn`w ikde .zeipepia ody zexiir aexa dnwe`l `cqg axl dil `gipc meyn

.zexiir aexaòééñîezilhvi`le el dzynd ini dray el oipzep Ð rbp ea clepy ozg :(a,f) ohw crenc `nw wxta `ipzc `iddk ,mewn lka oze` deyn ozge cren Ð 'ek opgei iaxl dil

.lbxd zeni lk el oipzep lbxa oke ,ezeqkleìáàwxta ixn`c ,l`enye ax :xn`z m`e .`ziixad on `zriiq iziincn .zeyx `le ,ok zeyrl daeg :yexit Ð bdep `rpiv ly mixac

:wgvi epiaxl d`xp `l` .ith zaya oiliwne ,zayl cren oia wlgl `xaq oi`e !`kdc `ziixa edl iywiz ,zeyx zelia` ini dray ly zaya dhnd yinyzc :(`,ck) ohw crenc `xza

ixack ol `niiwc ab lr s` :eyxite ,opgei iaxk zelecb zekld ewqte !zaya elit` rnyn Ð miyp`d oia oyi `ed minid oze` lkc :dyw la` .zaye crenl ozg oia ibltn l`enye axc

.opgei iaxl dil riiqn `kd cenlzd xn`cn ,opgei iaxk dkldc d`xp i`cec :wgvi epiax xne`e .`l i`xen`a la` ,i`pza ilin ipd Ð la`a lwind
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.mei miyly jez elit` ixye ,`yix`ïåâë:xnel yie !xya iab lr min ozp `ly it lr s` ,xtka dnwep ?xya iab lr min ozpa inewe`l diwgec i`n `cqg ax :dniz Ð `iqgn `zn

ixii`c meyn ,"xya iab lr min ozpe" iziinc `ziixaa inp hwp ikd meyne .zexiir aexe `iqgn `zn oebk :xn`w ikde .zeipepia ody zexiir aexa dnwe`l `cqg axl dil `gipc meyn

.zexiir aexaòééñîezilhvi`le el dzynd ini dray el oipzep Ð rbp ea clepy ozg :(a,f) ohw crenc `nw wxta `ipzc `iddk ,mewn lka oze` deyn ozge cren Ð 'ek opgei iaxl dil

.lbxd zeni lk el oipzep lbxa oke ,ezeqkleìáàwxta ixn`c ,l`enye ax :xn`z m`e .`ziixad on `zriiq iziincn .zeyx `le ,ok zeyrl daeg :yexit Ð bdep `rpiv ly mixac

:wgvi epiaxl d`xp `l` .ith zaya oiliwne ,zayl cren oia wlgl `xaq oi`e !`kdc `ziixa edl iywiz ,zeyx zelia` ini dray ly zaya dhnd yinyzc :(`,ck) ohw crenc `xza

ixack ol `niiwc ab lr s` :eyxite ,opgei iaxk zelecb zekld ewqte !zaya elit` rnyn Ð miyp`d oia oyi `ed minid oze` lkc :dyw la` .zaye crenl ozg oia ibltn l`enye axc

.opgei iaxl dil riiqn `kd cenlzd xn`cn ,opgei iaxk dkldc d`xp i`cec :wgvi epiax xne`e .`l i`xen`a la` ,i`pza ilin ipd Ð la`a lwind
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ריד
oiaiig lkda cenr c sc ± oey`x wxtzeaezk

'åë øîà÷ éëäÐ 'oke' xn`w ik ,xnelk Ð`ed`miypd oia dpyi `ide miyp`d oia oyi

.i`w lra `lya jd mlerle ,xn`wäéì àìé÷zelia``c ,dcpn dilr xearl Ð`l

dil zpnidndcp`e.dil zpnidnäìòáì äùåò äùàäù úåëàìîwxta edl ipz onwl Ð

."it lr s`"õåçñåëä úâéæîî.el hiyedl Ð'åë åéðô úöçøäå äèîä úòöäåjxcy Ð

.xac lbxd icil oi`ae ,od daige aexiwíãà ïéà
åúùà úà óåëì éàùøznyk ,dla` inia Ð

.dn` e` dia`úñ÷åôzxarn Ðlr wxy

.diptåì úâæåî.xac lbxdl opiyiig `le Ð

.dil `xing zelia` :`nl`úåìéáàá ïàë
äéãéãipde ,dcpn dil `liw zelia` mlerl Ð

ikd `zipznoyi `ed lirl ipzwc `d :ovxzn

ipzwc jde ,dicic zelia`a Ð 'ek miyp`d oia

oi` :ipzwc .i`w dcic zelia`a Ð 'ek el zbfen

dcic zelia`a `nl` .'ek sekl i`yx mc`

legkl dvex dpi`y ,opiniiw.qewtleepiide

m`c ,zbfenc `nrhxabzioeik ,eilr exvi

.el zrney dpi` Ð `ed dcic zelia`càäå
'åë ïúç ìù åéáàinp dcic zelia`a `nl` Ð

xing`.lirlc `pzéðú÷ éëdlk ly dn` Ð

,`x`y` Ð`ed" la` ."xcgl znd miqipkn"`

Ð "miyp`d oia oyizelia``ozgc.i`wúâäåðå
úåìéáà åîòzelia`a ipzw `lcn `nl` Ð

xing dpin rny Ð miyp`d oia oyi `ed dicic

oyi `ed dicic zelia`a ipz .ol ipy `le ,dil

:opiqxb ikd .'ekåîò åàì éàî éðú÷ åîò àäå
äèîá`nl` Ðzelia``.onidn inp dicicàì

úéáá åîòhwp onidnc meyn e`l `nrhe Ð

oi`c opireny`l `l` ,dlezelia`dilr lhen

dzelia` oi` `ed oke .eceak meyn eipta `l`

diptl `l` eilr lhen.dceakleäéì øîàãë
äéøá àééçì áøbedp dt`a :eing znyk Ð

ryedi iaxe xfril` iaxc `zbelt .'ek `zelia`

.ohw crenaììåâ.znd oex` ly ieqk edf Ð
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úòöäå`edy ,oipicq zqixt epiid `kdc dhnd zrvdc wgvi epiaxl d`xp Ð dhnd

.dcpl ixy Ð daig ly mixac opi`y ,zezqke mixk zrvd la` .daig ly xac

dpi` Ð zegty yly el dqipkd :(a,hp zeaezk) "it lr s`" wxta opzcn di`x `iade

lr s` :`xnba opixn`e .`xczwa zayei Ð rax` .xnva dyer dpi`e dhnd el zrvn

zbfen la` Ð `xczwa zayei rax` exn`y it

eici eipt el zvgxne ,dhnd el zrvne ,qek el

dpi` yly `pzc `dc :qxhpewa yxite .eilbxe

,zezqke mixk zrvd epiid Ð dhnd el zrvn

Ð dhnd el zrvn la` .gxeh yiy xac iedc

edpip daigc ilinc ,oicale oicq zqixt epiid

ly drvd `idde .gxeh ea oi`e ,eilr aagzy

dxikfnc ,rnyn oke .xeq` `wecc d`xp daig

.mzd ik eilbxe eici eipt zvgxde qek zbifn icda

dpi`e :`l` dpyna iqxb `lc mixtql ,edin

opiqxb `xnbae 'el' opiqxb `le ,dhnd zrvn

,drvd ipeeb ixz ediy myn di`x oi` Ð 'el'

`xnbae ,zehn x`y zrvda ixii` oizipznc

.ecal dlral dhn zrvda ixii`

úñ÷åôlr wxy zxarn :qxhpewd yxit

ipy wxta xn`c ,d`xp oi`e .dipt

:(`,fi) onwlixzc rnyn .qekxit `le wxy `l

,qekxit epiid Ð `kdc zqwetc .edpip ilin

.qekxit`e legik` Ð ipzw ik :jenqa opixn`ck

zqwet :ipzw (`,dv zay) "ripvnd" idliyae

yxit ipy wxta onwle .dipt lr wxy zxarne

epiaxl dywe .xry zrilw Ð qekxit :qxhpewd

zlceb ipzw (a,cv my) "ripvnd" idliyac :wgvi

.`ed miyp ipewizn cg`c d`xp `l` ?zqwete

éîåÐ dcic zelia`l dicic zelia` oia ip`y

ivn ied sqei axc `zlin e`lac :dniz

e`l i`c :xnel yie !iccd` zeziixa jxtinl

zry oia opibltn ded sqei axc `zlin ded

Ð dteg zryac .dteg zrya `lyl dteg

sqei axl la` .lrac ab lr s` etwez exvi

dil aiyg lraa `dc ,ikda ibeltl ivn `l

dpyi ezy` dteg zrya elit`c ,dpyi ezy`k

zelia`a ikd elit`e ,dcic zelia`ae dcpa enr

jixt ikdle ,miyp`d oia oyi `ed :ipzw dicic

e`l i`c d`xp mdxa` oa oeyny epiaxle .xity

ipzw dnre enrc .icin dyw ded `l Ð sqei axc

,ziaa dnr `l` dhna enr e`l Ð `ziixaa

enr dpyi ezy` dcic zelia`ac sqei axl la`

epiid zelia` dnr bdep ipzwc `d ok m` Ð

ied dicic zelia`a `kdc `inec ,dhna dnr

`inec :yexit ?dhna enr e`l i`n ,ipzw 'enr' `de :jixte .`ed ikdc `ziixaa ipzwc 'enr'c yxtn `l` ,`ziixad dibn epi` Ð oyi `ed dicic zelia`a ipz ipync `de .dhna enr

.'ek ax dil xn`ck ,ziaa enr ,`l :ipyne ,'dnr'c

ãòepiaxl dywe .jexra yxit df oirke .eilr wtec llebdy my lr wtec `xwpe .oex`d icivay miyxw epiid wtece ,oex` ieqik ied llebc i"yx yxit zenewn dnka Ð llebd mzqiy

wxtac ,cere !(a,ekw oileg) "ahexde xerd"a opixn`ck ,ld`a `nhn wtecde llebd `lde ?oiblcn eid ji`e .zepex` iab lr epiid oiblcn :(a,hi zekxa) "ezny in" wxta xn`c :mz

[yixc] i"yx yexitl ik wxeapivpn cec epiax axd xne`e !dcyd ipt lr epi` oex` `ld qxhpewd yexitle .wtece lleb zeaxl Ð "dcyd ipt lr" :yixc (a,ar my) "dywnd dnda"

a Ð oenh `edy cera la` ,yxityk `l` `nhnc dcyd ipt lrn opiaxn `lc yxity wtece lleb zeaxlmiblcnc `idd xity inp iz` `zyde .lde`a `nhn `le ,rwxw ab` lh

xifp oi`y d`neh lk :(iriax wxt) zegny zkqna `ipzc ,lleba mnvr ze`nhle blcl oileki mewn lkn Ð ld`a `nhn llebc ab lr s` :miyxtn yi cere .zepex` iab lr epiid

:(a,eh) oiaexira `ipzc :dywd cere .dilr xdfen odke (`,cp) xifpa opzck ,dilr glbn xifp oi` mc ziriax `dc ,`id zyaeync :mz epiax xn`e .dilr xdfen odk oi` Ð dilr glbn

miig ilran oex` ieqk zeyrl jxc oi`c ab lr s` xnel yie ?miig ilran oex` ieqk zeyrl jxc ike qxhpewd yexitle ,'ek xawl lleb `l epnn oiyer oi` miig gex ea yiy xac lk

eil`n `vie ez`iwde ezqipkde ez`ivede dcleg ezrla :(`,r oileg) "dywnd" wxta opixn`ck ,xky lawle yexcl cenlzd oda ixiine ,giky `lc ogky` mixac dnk mewn lkn Ð

"oa`d z` ellbe" aizkck ,oa`d lr jiiy lleb oeyle .dlecb oa` `idy ,davn epiid llebc :yxtn mz epiaxe .mlerl `ai `ly it lr s` ?edn dfl dfn `vie mingx ipy wiacd ?edn

my did `l oiblcnc `iddae ;oniql xg` xac e` dnda my oicinrn zpnefn davnd oi`yk minrte .davn ly dlbxl zg`e dy`xl zg` ,mipa` izy od wtece .(hk ziy`xa)

opixn`ck ,oixaewc ediit` ixcdn ikc :xnel yic ,davn my oi`yk zelia` lg zni`n ryedi iaxl dywz `le .gth gzet oda yi zepex` aexc ,oi`nhin eid `l znd zngne .davn

zelecb mipa` izy dcedi iax xn` :iriax wxta zeld`c `ztqeza `ipzc :mz epiax yexit lr wgvi epiaxl dywe .ediit` ixcdn ikn `aky xza ilf` `lc edpdc (`,ak) ohw crena
ly
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zeaezk(oey`x meil)

:`xnbd zvxzn,øîà÷ éëäelit` la`a cegi xeqi` epivny enk ¨¦¨¨©
,dpey`x dlira xg`å äcð BzLà äñøétL éî ïëåoiicrìòa àì §¥¦¤¥§¨¦§¦¨§Ÿ¨©

,dpey`x dlira.íéLpä ïéa äðLé BzLàå íéLðàä ïéa ïLé àeä¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥©¨¦
ihxt lk z` zeeydl d`a dpi` ,`ziixaa epipyy 'oke' oeyle
md mipey j` ,cegi xeqi` oiprl wx `l` ,dcpl la` ly mipicd
`ed xeqi`d dcpa eli`e ,lra m` s` cgiizdl xeq` la`y jka

.lra `lyk wx
.dcpd mr cegil la` ly cegi oia weligd dn zxxan `xnbd
cgiizdl eilr epxq`e la`d lr epxngdy jkn :`xnbd dywn
cgiizdl mdl epxzde xzei eplwd dcpa eli`e ,lray xg` s`

,dpey`x dlira xg`làøîéîìdxe`kl gikedl yi -úeìéáàc §¥§¨©£¥
äcpî déì àìé÷,dcp xeqi`n mc`d ipira lw zela` xeqi`y - ¦¨¥¦¦¨

eilr exq`e ,dxiar icil `aiy minkg xzei eyyg zela`a okle
xearln xdfi envr mc`dy jk lr eknq dcpa eli`e ,cegid z`

.ezy` mr cgiizi m` s` ,xeqi`å,dyw ok m` ixdéaø øîàä ©¨¨©©¦
,àðeä áø øîà ,àðéðç øa ÷çöéoldl dpynd lr(:hp)z` dpend ¦§¨©£¦¨¨©©¨

,dlral dyer dy`dy zek`lndìkoze`äNBò äMàL úBëàìî ¨§¨¤¦¨¨
,dìòáìd s`ñBkä úâéænî õeç ,dìòáì äNBò äcðl hiyedl -e §©£¨¦¨¨§©£¨¦§¦©©

,oii ly qekúòväålr oipicqähnä,eiptaåéãé åéðt úöçøäå §©¨©©¦¨§©§¨©¨¨¨¨
,åéìâøåyi el` zek`lnay oeik ,dicia ea zrbep dpi` m` s` §©§¨

.dxiar icil e`eai ok el dyrz m`y minkg eyyge dxizi daig
àéðz úeìéáà éab eléàå,`ziixaaeøîàL ét ìò óày minkgïéà §¦©¥£¥©§¨©©¦¤¨§¥

BzLà úà óBëì éàMø íãàdzela` onfaúìçBk úBéäìzraev - ¨¨©©¨¤¦§¦§¤¤
,iepl dipir aiaqúñ÷Bt úBéäìå,miptd z` mic`nd wneq dny - §¦§¤¤

j` ,hywzdl dxeq` dzela` iniay itleøîà úîàa`id jk - ¤¡¤¨§
dzela` onfa s`y ,dklddBì úâæBîz`Bì úòvîe ñBkäz` ¤¤©©©©

.åéìâøå åéãé åéðt Bì úöçøîe ähnäxeng zela`d xeqi`y gkene ©¦¨©§¤¤¨¨¨¨§©§¨
zrvde qekd zbifn exq` dcpa ixdy ,dcp xeqi`n xzei eipira
eli`e ,dxiar icil e`eaiy yygn eilbxe eici eipt zvgxde dhnd

.exizd zela`a
:`xnbd zvxznàéL÷ àìwelig yi `l` ,mipicd oia dxizq oi` - Ÿ©§¨

,zeiela`d oiaïàkmr cgiizdl `ziixad eilr dxq`y dn - ¨
epiid ,ezy`déãéc úeìéáàa,eiaexwn cg` lr la` lrady - ©£¥¦¥

,dxiar icil e`eaie exvi eilr xabi ecgiizi m`y yyg yi dfay
eïàkepiid ,qekd z` el befnl zxzen zela` onfay epipyy dn - ¨

dãéc úeìéáàamrt lra xak m` df ote`ae ,dlia` dy`dy - ©£¥¦¨
eilr xabi m` mb oky ,dilr `al aeyiy minkg eyyg `l ,zg`

.el rnyz `l `id ,exvi
`ziixaa epipyy cegid xeqi`y yxtl okzi ji` :`xnbd dywn

,ely zela`a wx `edàäåzn''älk ìL dnà Bà ïúç ìL åéáà §¨¨¦¤¨¨¦¨¤©¨
éðz÷dfa s`e ,dly zela`a mb zwqer `ziixady ixd ,`ziixaa ¨¨¥

:`xnbd zvxzn .cegia mexq`éðz÷ ék,'dlk ly dn`' `ziixaa ¦¨¨¥
epiidàøàMàz` miqipkny ,`ziixaa miiepnd mipicd x`y lr - ©§¨¨

`l` epi` cegi xeqi` j` ,dtegl dlkde ozgd z`e xcgl znd
.la`d `ede ,ozg ly eia` zn xy`k

yi la` lrad m`y ,epwqdy dn lr `ziixan dywn `xnbd
:`xnbd dywn .cegi xeqi`éðàL éîewelige iepiy yi ike -ïéa ¦©¦¥

déãéc úeìéáàely -dãéc úeìéáàì,dly -àéðúäå,`ziixaaéî £¥¦¥©£¥¦¨§¨©§¨¦
,BúBîç Bà åéîç únL,dla` ezy`eBzLà úà óBëì ìBëé Bðéà ¤¥¨¦£¥¨¨¤¦§

,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì,cala ef `leàlà`ed s`äôBkz` ¦§¤¤§¦§¤¤¤¨¤
Búhîmila`d jxckdnò âäBðåibdpnàéä ïëå .úeìéáà,dy`d - ¦¨§¥¦¨£¥§¥¦

,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì äàMø dðéà ,dúBîç Bà äéîç únL¤¥¨¦¨£¨¥¨©¨¨¦§¤¤§¦§¤¤
Bnò úâäBðå dúhî äôBk àlà[dlra mr-].úeìéáà`ly jkne ¤¨¨¦¨¨§¤¤¦£¥

xeqi`d z` la` lradyk mixeqi`d llka `ziixad dzpn
oia welig oi`e ,xaca xeqi` oi`y gken ,ezy` mr cgiizdl

.dy`d zelia` oial lrad zelia`
:`xnbd zvxznéðzy `ziixad ixaca siqedl yi ok` -úeìéáàa ¨¥©£¥

,íéLpä ïéa äðLé BzLàå íéLðàä ïéa ïLé àeä ,déãécmixeq`e ¦¥¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥©¨¦
.cegia

:`xnbd ddnzàäoeyléðz÷ 'ïëå',lrad zela` iabl `ziixaa ¨§¥¨¨¥
yneoi` i`ce dfay ,dy`d zela` oicl dey ezela` oicy rn

:`xnbd zvxzn .lirl gkedy enke ,cegi xeqi`éðz÷ ékoi` ,'oke' ¦¨¨¥
`l` ,xac lkl df,ñekøétàå ìeçékàoia dilr mixeq` mdy ©¦§©¦§

.la` dlrayk oiae dla` `idyk
`ziixad ixaca siqedl okzi ji` :dywne `xnbd dkiynn

,dnr cgiizdl xeq` ezela` onfayàäåzbdep' oeylBnò'zela` §¨¦
éðz÷,la` `edy onfd iabl `ziixaaåàì éàîdpeekd oi` m`d - ¨¨¥©¨

`idy,ähna Bnò,z`vnp `idy mewna dzhn dteky ,xnelk ¦©¦¨
`l la` lradyk s`y gkene ,dlra mr my dpyie ,excga epiide

.cegi eilr exq`
:`xnbd zvxznàìzxzene ,dhna enr `idy dpeekd oi` - Ÿ

`l` ,cegia,úéaa Bnòenr `idyk wxy ycgl `ziixad d`ae ¦©©¦
,dlra mr zelia` bedpl dilr ziaaåedfàéiçì áø déì øîàãë §¦§¨©¥©§¦¨

déøa,`iig ly eing znyk ,`iig epal ax xn`y enk -dtàa §¥§©¨
àúeìéáà âBäðj` ,zela` ibdpna bdp jzy` ipta -dtàa àìc §£¥¨§Ÿ§©¨

àúeìéáà âBäðz àìibdpna bedpl jixv jpi` dipta `ly - Ÿ¦§£¥¨
dy`de ezy` mr lrad zela` oicy itl ,jka mrhde .zela`
efe ,eipta wx jiiy df ceake ,la`d ceak meyn wx `ed dlra mr

.'enr' oeyla `ziixad zpeek mb
exingd cegi iably ,cenrd y`xay `iyewl zxfeg `xnbd
,lray xg` s` cgiizdl la`d lr exq`e ,dcpan xzei zela`a
xzei dcpa exingd qekd zbifna eli`e .xzen dcp cegiy s` lr
oia wlgl yiy `xnbd dvxiz lirle .exizd la`ae ,z`f exq`e

`d zela`l lrad zela`.xg` ote`a `xnbd zvxzn dzr ,dy
:`xnbd zvxznàëäc àúeìéáà úénãî÷ éî ,øîà éMà áø©©¦¨©¦¨§©¥£¥¨§¨¨

àîìòc àúeìéáàìly ezela`l ozg ly zela` dncn dz` ike - ©£¥¨§¨§¨
c ,mdipia wlgl yi `ld ,mc` mzq,àîìòc àúeìéáàin ly £¥¨§¨§¨

,ozg epi`ydéa éìeæìæì éúà àìå øéîçla`d ipira `id dxeng - £¦§Ÿ¨¥§©§¥¥
la` ,qekd zbifn ea exizd jkitle ,da lflfl `aiy yyg oi`e

,àëäc úeìéáà,ozg lyïðaø déa eìé÷àc ïåékda eliwdy itl - £¥§¨¨¥¨©£¦¥©¨¨
ef `lew jezny yeygl yi ,oldl x`eaiy itke ,minkgéúà̈¥

déa éìeæìæì,exzed `ly mixg` mixaca s` da lflfl e`eai - §©§¥¥
.cgiizdl mdilr exq`e exingd jkitle

:`xnbd zxxanéàîd `id dn -àle÷ly ezela`a eliwdy ©¨
,ozgdàîéìéàdn `id `lewdy xn`z m` -éðz÷c`ziixaa(`"r) ¦¥¨§¨¨¥

dxeawd mcewy,LøBôe äåöî úìéòa ìòBa,`lew zaygp dpi` ef ¥§¦©¦§¨¥
okyíúä,leral oicd xwirn el xzenc íeMîdxeawd mcew ¨¨¦§

oiicr,úeìéáà åéìò ìç àì`l` dzind zrya dlg zela` oi`y Ÿ¨¨¨£¥
,xzei xge`n onfaì éàzhiyøæòéìà éaø(.fk w"en)zelia` dlg `l ¦§©¦¡¦¤¤

àöiL ãòznd,úéaä çútîeòLBäé éaøì éà(my)zelia` dlg `l ©¤¥¥¦¤©©©¦¦§©¦§ª©
ììBbä íúqiL ãò,ok m`e .eieqika znd ly epex` z` eqkiy cr - ©¤¦¨¥©¥

oiicr dlg `l lkd ixacl xcgl znd z` eqipkd wxy onfa
.`lew ef oi`e ,dhnd yinyza xzen `ed oicd xwirne ,zela`d

:`xnbd dwiqnàlàdn ,`id `lewdéðz÷celiwdy `ziixaa ¤¨§¨¨¥
y minkg eilrâäBðdligzâäBð Ck øçàå ,äzLnä éîé úòáL ¥¦§©§¥©¦§¤§©©¨¥

.úeìéáà éîé úòáL¦§©§¥£¥
* * *

i`vena e` zaya dleza zlira oipra oecl zxaer `xnbd
:zayøî øîà`ziixaa(.c lirl),Ck ïéazny qpe` did m` oia - ¨©©¥¨

,oi`eyipd z` micwdl jxvede ozg ly eia`Ck ïéáem` oiae - ¥¨
mewn lkn ,epizpyn zpwzk iriax meia `yp `l` qpe` did `l

ìBòáé àìdpey`x dliraúaL áøòa àì[zay lil-]àìå Ÿ¦§Ÿ§¤¤©¨§Ÿ
.úaL éàöBîa:df oic `xnbd zxxanúaL áøòa àîìLa`l §¨¥©¨¦§¨¨§¤¤©¨

leraiíeMîdyer ezliraayäøeaçziiyra yie ,dy`d seba ¦©¨
.dk`ln ziiyr meyn dxeagàì éànà úaL éàöBîa àlà- ¤¨§¨¥©¨©©Ÿ

.lerai `l recn
:`xnbd zx`an,àøéæ éaø øîà`ed zay i`vena leral xeqi`d ¨©©¦¥¨
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zeaezk(oey`x meil)

:`xnbd zvxzn,øîà÷ éëäelit` la`a cegi xeqi` epivny enk ¨¦¨¨©
,dpey`x dlira xg`å äcð BzLà äñøétL éî ïëåoiicrìòa àì §¥¦¤¥§¨¦§¦¨§Ÿ¨©

,dpey`x dlira.íéLpä ïéa äðLé BzLàå íéLðàä ïéa ïLé àeä¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥©¨¦
ihxt lk z` zeeydl d`a dpi` ,`ziixaa epipyy 'oke' oeyle
md mipey j` ,cegi xeqi` oiprl wx `l` ,dcpl la` ly mipicd
`ed xeqi`d dcpa eli`e ,lra m` s` cgiizdl xeq` la`y jka

.lra `lyk wx
.dcpd mr cegil la` ly cegi oia weligd dn zxxan `xnbd
cgiizdl eilr epxq`e la`d lr epxngdy jkn :`xnbd dywn
cgiizdl mdl epxzde xzei eplwd dcpa eli`e ,lray xg` s`

,dpey`x dlira xg`làøîéîìdxe`kl gikedl yi -úeìéáàc §¥§¨©£¥
äcpî déì àìé÷,dcp xeqi`n mc`d ipira lw zela` xeqi`y - ¦¨¥¦¦¨

eilr exq`e ,dxiar icil `aiy minkg xzei eyyg zela`a okle
xearln xdfi envr mc`dy jk lr eknq dcpa eli`e ,cegid z`

.ezy` mr cgiizi m` s` ,xeqi`å,dyw ok m` ixdéaø øîàä ©¨¨©©¦
,àðeä áø øîà ,àðéðç øa ÷çöéoldl dpynd lr(:hp)z` dpend ¦§¨©£¦¨¨©©¨

,dlral dyer dy`dy zek`lndìkoze`äNBò äMàL úBëàìî ¨§¨¤¦¨¨
,dìòáìd s`ñBkä úâéænî õeç ,dìòáì äNBò äcðl hiyedl -e §©£¨¦¨¨§©£¨¦§¦©©

,oii ly qekúòväålr oipicqähnä,eiptaåéãé åéðt úöçøäå §©¨©©¦¨§©§¨©¨¨¨¨
,åéìâøåyi el` zek`lnay oeik ,dicia ea zrbep dpi` m` s` §©§¨

.dxiar icil e`eai ok el dyrz m`y minkg eyyge dxizi daig
àéðz úeìéáà éab eléàå,`ziixaaeøîàL ét ìò óày minkgïéà §¦©¥£¥©§¨©©¦¤¨§¥

BzLà úà óBëì éàMø íãàdzela` onfaúìçBk úBéäìzraev - ¨¨©©¨¤¦§¦§¤¤
,iepl dipir aiaqúñ÷Bt úBéäìå,miptd z` mic`nd wneq dny - §¦§¤¤

j` ,hywzdl dxeq` dzela` iniay itleøîà úîàa`id jk - ¤¡¤¨§
dzela` onfa s`y ,dklddBì úâæBîz`Bì úòvîe ñBkäz` ¤¤©©©©

.åéìâøå åéãé åéðt Bì úöçøîe ähnäxeng zela`d xeqi`y gkene ©¦¨©§¤¤¨¨¨¨§©§¨
zrvde qekd zbifn exq` dcpa ixdy ,dcp xeqi`n xzei eipira
eli`e ,dxiar icil e`eaiy yygn eilbxe eici eipt zvgxde dhnd

.exizd zela`a
:`xnbd zvxznàéL÷ àìwelig yi `l` ,mipicd oia dxizq oi` - Ÿ©§¨

,zeiela`d oiaïàkmr cgiizdl `ziixad eilr dxq`y dn - ¨
epiid ,ezy`déãéc úeìéáàa,eiaexwn cg` lr la` lrady - ©£¥¦¥

,dxiar icil e`eaie exvi eilr xabi ecgiizi m`y yyg yi dfay
eïàkepiid ,qekd z` el befnl zxzen zela` onfay epipyy dn - ¨

dãéc úeìéáàamrt lra xak m` df ote`ae ,dlia` dy`dy - ©£¥¦¨
eilr xabi m` mb oky ,dilr `al aeyiy minkg eyyg `l ,zg`

.el rnyz `l `id ,exvi
`ziixaa epipyy cegid xeqi`y yxtl okzi ji` :`xnbd dywn

,ely zela`a wx `edàäåzn''älk ìL dnà Bà ïúç ìL åéáà §¨¨¦¤¨¨¦¨¤©¨
éðz÷dfa s`e ,dly zela`a mb zwqer `ziixady ixd ,`ziixaa ¨¨¥

:`xnbd zvxzn .cegia mexq`éðz÷ ék,'dlk ly dn`' `ziixaa ¦¨¨¥
epiidàøàMàz` miqipkny ,`ziixaa miiepnd mipicd x`y lr - ©§¨¨

`l` epi` cegi xeqi` j` ,dtegl dlkde ozgd z`e xcgl znd
.la`d `ede ,ozg ly eia` zn xy`k

yi la` lrad m`y ,epwqdy dn lr `ziixan dywn `xnbd
:`xnbd dywn .cegi xeqi`éðàL éîewelige iepiy yi ike -ïéa ¦©¦¥

déãéc úeìéáàely -dãéc úeìéáàì,dly -àéðúäå,`ziixaaéî £¥¦¥©£¥¦¨§¨©§¨¦
,BúBîç Bà åéîç únL,dla` ezy`eBzLà úà óBëì ìBëé Bðéà ¤¥¨¦£¥¨¨¤¦§

,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì,cala ef `leàlà`ed s`äôBkz` ¦§¤¤§¦§¤¤¤¨¤
Búhîmila`d jxckdnò âäBðåibdpnàéä ïëå .úeìéáà,dy`d - ¦¨§¥¦¨£¥§¥¦

,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì äàMø dðéà ,dúBîç Bà äéîç únL¤¥¨¦¨£¨¥¨©¨¨¦§¤¤§¦§¤¤
Bnò úâäBðå dúhî äôBk àlà[dlra mr-].úeìéáà`ly jkne ¤¨¨¦¨¨§¤¤¦£¥

xeqi`d z` la` lradyk mixeqi`d llka `ziixad dzpn
oia welig oi`e ,xaca xeqi` oi`y gken ,ezy` mr cgiizdl

.dy`d zelia` oial lrad zelia`
:`xnbd zvxznéðzy `ziixad ixaca siqedl yi ok` -úeìéáàa ¨¥©£¥

,íéLpä ïéa äðLé BzLàå íéLðàä ïéa ïLé àeä ,déãécmixeq`e ¦¥¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥©¨¦
.cegia

:`xnbd ddnzàäoeyléðz÷ 'ïëå',lrad zela` iabl `ziixaa ¨§¥¨¨¥
yneoi` i`ce dfay ,dy`d zela` oicl dey ezela` oicy rn

:`xnbd zvxzn .lirl gkedy enke ,cegi xeqi`éðz÷ ékoi` ,'oke' ¦¨¨¥
`l` ,xac lkl df,ñekøétàå ìeçékàoia dilr mixeq` mdy ©¦§©¦§

.la` dlrayk oiae dla` `idyk
`ziixad ixaca siqedl okzi ji` :dywne `xnbd dkiynn

,dnr cgiizdl xeq` ezela` onfayàäåzbdep' oeylBnò'zela` §¨¦
éðz÷,la` `edy onfd iabl `ziixaaåàì éàîdpeekd oi` m`d - ¨¨¥©¨

`idy,ähna Bnò,z`vnp `idy mewna dzhn dteky ,xnelk ¦©¦¨
`l la` lradyk s`y gkene ,dlra mr my dpyie ,excga epiide

.cegi eilr exq`
:`xnbd zvxznàìzxzene ,dhna enr `idy dpeekd oi` - Ÿ

`l` ,cegia,úéaa Bnòenr `idyk wxy ycgl `ziixad d`ae ¦©©¦
,dlra mr zelia` bedpl dilr ziaaåedfàéiçì áø déì øîàãë §¦§¨©¥©§¦¨

déøa,`iig ly eing znyk ,`iig epal ax xn`y enk -dtàa §¥§©¨
àúeìéáà âBäðj` ,zela` ibdpna bdp jzy` ipta -dtàa àìc §£¥¨§Ÿ§©¨

àúeìéáà âBäðz àìibdpna bedpl jixv jpi` dipta `ly - Ÿ¦§£¥¨
dy`de ezy` mr lrad zela` oicy itl ,jka mrhde .zela`
efe ,eipta wx jiiy df ceake ,la`d ceak meyn wx `ed dlra mr

.'enr' oeyla `ziixad zpeek mb
exingd cegi iably ,cenrd y`xay `iyewl zxfeg `xnbd
,lray xg` s` cgiizdl la`d lr exq`e ,dcpan xzei zela`a
xzei dcpa exingd qekd zbifna eli`e .xzen dcp cegiy s` lr
oia wlgl yiy `xnbd dvxiz lirle .exizd la`ae ,z`f exq`e

`d zela`l lrad zela`.xg` ote`a `xnbd zvxzn dzr ,dy
:`xnbd zvxznàëäc àúeìéáà úénãî÷ éî ,øîà éMà áø©©¦¨©¦¨§©¥£¥¨§¨¨

àîìòc àúeìéáàìly ezela`l ozg ly zela` dncn dz` ike - ©£¥¨§¨§¨
c ,mdipia wlgl yi `ld ,mc` mzq,àîìòc àúeìéáàin ly £¥¨§¨§¨

,ozg epi`ydéa éìeæìæì éúà àìå øéîçla`d ipira `id dxeng - £¦§Ÿ¨¥§©§¥¥
la` ,qekd zbifn ea exizd jkitle ,da lflfl `aiy yyg oi`e

,àëäc úeìéáà,ozg lyïðaø déa eìé÷àc ïåékda eliwdy itl - £¥§¨¨¥¨©£¦¥©¨¨
ef `lew jezny yeygl yi ,oldl x`eaiy itke ,minkgéúà̈¥

déa éìeæìæì,exzed `ly mixg` mixaca s` da lflfl e`eai - §©§¥¥
.cgiizdl mdilr exq`e exingd jkitle

:`xnbd zxxanéàîd `id dn -àle÷ly ezela`a eliwdy ©¨
,ozgdàîéìéàdn `id `lewdy xn`z m` -éðz÷c`ziixaa(`"r) ¦¥¨§¨¨¥

dxeawd mcewy,LøBôe äåöî úìéòa ìòBa,`lew zaygp dpi` ef ¥§¦©¦§¨¥
okyíúä,leral oicd xwirn el xzenc íeMîdxeawd mcew ¨¨¦§

oiicr,úeìéáà åéìò ìç àì`l` dzind zrya dlg zela` oi`y Ÿ¨¨¨£¥
,xzei xge`n onfaì éàzhiyøæòéìà éaø(.fk w"en)zelia` dlg `l ¦§©¦¡¦¤¤

àöiL ãòznd,úéaä çútîeòLBäé éaøì éà(my)zelia` dlg `l ©¤¥¥¦¤©©©¦¦§©¦§ª©
ììBbä íúqiL ãò,ok m`e .eieqika znd ly epex` z` eqkiy cr - ©¤¦¨¥©¥

oiicr dlg `l lkd ixacl xcgl znd z` eqipkd wxy onfa
.`lew ef oi`e ,dhnd yinyza xzen `ed oicd xwirne ,zela`d

:`xnbd dwiqnàlàdn ,`id `lewdéðz÷celiwdy `ziixaa ¤¨§¨¨¥
y minkg eilrâäBðdligzâäBð Ck øçàå ,äzLnä éîé úòáL ¥¦§©§¥©¦§¤§©©¨¥

.úeìéáà éîé úòáL¦§©§¥£¥
* * *

i`vena e` zaya dleza zlira oipra oecl zxaer `xnbd
:zayøî øîà`ziixaa(.c lirl),Ck ïéazny qpe` did m` oia - ¨©©¥¨

,oi`eyipd z` micwdl jxvede ozg ly eia`Ck ïéáem` oiae - ¥¨
mewn lkn ,epizpyn zpwzk iriax meia `yp `l` qpe` did `l

ìBòáé àìdpey`x dliraúaL áøòa àì[zay lil-]àìå Ÿ¦§Ÿ§¤¤©¨§Ÿ
.úaL éàöBîa:df oic `xnbd zxxanúaL áøòa àîìLa`l §¨¥©¨¦§¨¨§¤¤©¨

leraiíeMîdyer ezliraayäøeaçziiyra yie ,dy`d seba ¦©¨
.dk`ln ziiyr meyn dxeagàì éànà úaL éàöBîa àlà- ¤¨§¨¥©¨©©Ÿ

.lerai `l recn
:`xnbd zx`an,àøéæ éaø øîà`ed zay i`vena leral xeqi`d ¨©©¦¥¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117



xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zeaezk(ipy meil)

,úBðBaLç íeMîf` zeyrl `ed cizr zay i`vena qepki m`y ¦¤§
ikxvl eize`ved oeayg z` zaya aygl `aiy eyyge ,dcerq

.leg ly zepeayg zaya aygl xeq`e ,dcerqd
:`xnbd dgec,éiaà déì øîà,`id devn oi`eyip zcerq ixd ¨©¥©©¥

éøéñà éî äåöî ìL úBðBaLçå,mixeq` md ike -áøå àcñç áø àäå §¤§¤¦§¨¦£¦¦§¨©¦§¨§©
eäééåøz éøîàc àðeðîäixac xacl xeq` mpn`y ,mdipy exn` - ©§¨§¨§¦©§©§

okle ,mixzen devn ixac mewn lkn ,zaya legìL úBðBaLç¤§¤
,øæòìà éaø øîàå .úaLa ïáLçì øzeî äåöîaygl xzeny wx `l ¦§¨¨§©§¨§©¨§¨©©¦¤§¨¨

s` `l` ,miiprd mikixv dnk zayaúaLa íéiðòì ä÷ãö ïé÷ñBt§¦§¨¨©£¦¦§©¨
.ipr lkl epzpi zern dnk miraew -éaø øîà ,á÷òé éaø øîàå§¨©©¦©£Ÿ¨©©¦

,ïðçBéxeaiv ikxva miwqerdúBLøãî ézáìe úBiñðk ézáì ïéëìBä ¨¨§¦§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨
ickçwôì[gibydle xxal-],íéaø é÷ñò ìòelit`eøîàå .úaLa §©¥©©¦§¥©¦§©¨§¨©

úaLa Lôð çewét ïéçwôî ,ïðçBé éaø øîà ,éãéà øa á÷òé éaø- ©¦©£Ÿ©¦¦¨©©¦¨¨§©§¦¦©¤¤§©¨
gewit meyn ,mc` zlvd jxevl leg ixeaic zaya xacl xzen

.ytpúBàéièøèì ïéëìBä ,ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL áø øîàå§¨©©§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨§¦§©§¦¨
úBàéi÷ø÷ìe,mihilye mikln ilkid -íéaø é÷ñò ìò çwôì- §©§¦¨§©¥©©¦§¥©¦

miaxd ikxvl oehlyd iy`x lv` lczydléác àðúå .úaLa§©¨§¨¨§¥
,àéLðîmda xacl xzen devn cv mda yiy cigi ikxev s` §©§¨

okle ,zayaúaLa ñøàéì ú÷Bðézä ìò ïéëcLîipiipra mixacn - §©§¦©©¦¤¥¨¥§©¨
,zaya zad ikeciyåcnln mr xacl a`l xzen ok÷Bðézä ìò §©©¦

,úeðneà Bãnììe øôñ Bãnììepa z` cnll a`d lr devny oeik §©§¥¤§©§¨
zepne`(.hk oiyecw)i`vena dy` `yil exq` recn ,dyw ok m`e .

efy oeik ixde ,ezcerq zepeayg z` zaya aygiy yygn zay
.mixzend devn ly zepeayg el` ixd devn zcerq

:xeqi`d mrh z` xg` ote`a x`an `xif iax,àøéæ éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¥¨
,zay i`vena dy` `yil xeq`óBò ïa èBçLé ànL äøéæbser-] §¥¨¤¨¦§¤

xirve jxjezny ,zay i`venay oi`eyipd zcerq jxevl zaya [
.meid zayy gkyi ezcxh

:`xnbd dywnäzòî àlà ,éiaà déì øîà`ed yygdy jixacl - ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
ok m` ,ser hgyie ,meid zayy gkyiyúBéäì ìçL íéøetkä íBé©¦¦¤¨¦§

,úaLa éðLaea miaxny mixetkd mei axr `ed oey`x meie §¥¦§©¨
dcerqa(:`t `nei),äçcéyceg z` xarl oic zial did ie`x - ¦¨¤

,iyily meil mixetkd mei dgciy ick lel`ànL äøéæbzngn §¥¨¤¨
ezcxhóBò ïa èBçLéxetk mei axr zcerq jxevl zaya ¦§¤

.zxgnly
:`xnbd zvxzn,íúä,xetk mei axr zcerqadéLôðìc- ¨¨¦§©§¥

,ezia ipale envrl `id dcerqdyãéøè àìledae cexh epi` - Ÿ¨¦
la` ,zaya hgyiy yeygl oi`e ,dzpkda,àëäzcerqa ¨¨

,oi`eyipcdcerq dyerãéøè ,íéøçàìyeygl yie ,dzpkda §©£¥¦¨¦
:sqep uexiz .zaya hgyiyíúä ,énð éà,xetk mei axra -úéà ¦©¦¨¨¦

àçååø déìixdy ,zay i`vena dcerqd z` oikdl zedy el yi - ¥©§¨
la` ,meia ,zxgnl `l` dpi` dcerqd,àëäi`vena oi`eyipa ¨¨

,zayàçååø déì úéìoi`eyipd zcerq ixdy ,zedy el oi` - ¥¥©§¨
.zaya hgyiy yyg yie ,dkiygyn cin ziyrp

:`xnbd zniiqnéëäì úéúàc àzLä`ed mrhdy zwqdy dzr - ©§¨©£¥§¨¦
,zaya ser hgyiy yygnénð úaL áøòoi`yep oi`y dn s` - ¤¤©¨©¦

meyn `ed ,zay lila dy`óBò ïa èBçLé ànL äøéæbzay lila §¥¨¤¨¦§¤
dligzn xnel xeaq ziidy enk `le ,oi`eyipd zcerq jxevl

.dxeag ziiyr meyn `edy

* * *
dpyna epipy(.a):`xnbd zwtzqn .iriax meil z`yp dleza :

eäì àéòaéày dpynd zpeek m`d ,daiyid ipa ewtzqp -äìeúa ¦©§¨§§¨
å éòéáøa úàOðmbå ,éòéáøa úìòáðcr ezlira zegcl jixv oi` ¦¥¨§¦¦§¦§¤¤¨§¦¦§

c oeik ,iying lilàzòã éøBøwéàì ïðéLééç àìm`y miyyeg oi` - Ÿ©§¦¨§¦¨¥©§¨
mei cr ezrc xxwzz mileza dl `vni `le iriaxa dplrai
onfay itl ,xeqi` wtqa eizgz x`yze oic zial `ai `le iying

.ezrc xxwzz `l dfk hrenàîìc Bày dpynd zpeekyäìeúa ¦§¨§¨

a úìòáðå éòéáøa úàOðlil,éLéîçoeik ,mcew zlrap dpi`ecs` ¦¥¨§¦¦§¦§¤¤§£¦¦§
hren onfa.àzòã éøBøwéàì ïðéLééç©§¦¨§¦¨¥©§¨

:di`x `xnbd d`ianàøt÷ øa éðúc ,òîL àz,`ziixaaäìeúa ¨§©§¨¥©©¨¨§¨
e ìéàBä ,éLéîça úìòáðå éòéáøa úàOðz`ixal iyingd meia ¦¥¨§¦¦§¦§¤¤©£¦¦¦

mlerd,íéâcì äëøa Ba äøîàðxn`py(ak ` ziy`xa)mz` Kxaie' ¤¤§¨§¨¨©¨¦©§¨¤Ÿ¨
.'miOIA miOd z` E`lnE EaxE ExR xn`l midl`úàOð äðîìà ¡Ÿ¦¥Ÿ§§¦§¤©©¦©©¦©§¨¨¦¥

e ìéàBä ,éMMa úìòáðå éLéîçaiyiyd meia,íãàì äëøa Ba äøîàð ©£¦¦§¦§¤¤©¦¦¦¤¤§¨§¨¨¨¨¨
xn`py(gk my)EaxE ExR midl` mdl xn`Ie midl` mz` Kxaie'©§¨¤Ÿ¨¡Ÿ¦©Ÿ¤¨¤¡Ÿ¦§§

,wiicl yie .'dWake ux`d z` E`lnEàîòèdlezay mrhd - ¦§¤¨¨¤§¦§ª©£¨
wx `ed iyinga zlrap,äëøa íeMî,`id daeh dvreìáàoi` ¦§¨¨£¨

,iriax meia leral leki dkxal yyeg epi`y mc`e ,xaca aeig
e,ïðéLééç àì àzòã éøBøwéà íeMîmeia xak leral xzeny gkene ¦¦¨¥©§¨Ÿ©§¦¨

.iriax
:`xnbd zl`eyéëä éàzlrapy `ziixad ly mrhdy ,jk m` - ¦¨¦

ok m` ,ezrc xxwzzy yygn `le 'dkxa' meyn wx `ed iyinga
,íéâcì äëøa Ba äøîàðå ìéàBä ,éLéîça ìòaéz énð äðîìàrecne ©§¨¨©¦¦¨¥©£¦¦¦§¤¤§¨§¨¨©¨¦

p dpnl`y exn`:`xnbd zvxzn .iyiya zlraíãàc äëøa§¨¨§¨¨
déì àôéãòzkxa lr dticr mc`l dxn`py 'eaxe ext' zkxa - £¦¨¥

j` ,mc`d zkxa meyn iyiya zlrap dpnl` ,jkitle ,mibcd
ixdy ,mileza zprh meyn iyiya lraidl dleki dpi` dleza
xxwzz oic zia ea miayeiy ipy mei cr iyiy mein `ny miyyeg
zkxa meyn iyinga lraize iriaxa `ypizy epwz okl ,ezrc

.mibcd
:sqep uexiz,énð éàåzlrape iyinga z`yp dpnl`y mrhd §¦©¦

,iyiya,'eã÷L' íeMîkàéðúc,zxg` `ziixaaeøîà äî éðtî ¦¨§§©§¨¦§¥¨¨§
y minkgøîBà äzà íàL ,éMMa úìòáðå éLéîça úàOð äðîìà©§¨¨¦¥©£¦¦§¦§¤¤©¦¦¤¦©¨¥

yøçîì ,éLéîça ìòaéziyiy meil -íékLîozgdCìBäå Búðneàì ¦¨¥©£¦¦§¨¨©§¦§¨ª§¥
,Bì,mini dray `le cg` mei `l` dpnl` dzyn oi`y oeik

eìL dnò çîN àäiL ìàøNé úBða úðwz ìò íéîëç eã÷L,íéîé äL ¨§£¨¦©©¨©§¦§¨¥¤§¥¨¥©¦¨§Ÿ¨¨¦
dnr gnyi jk ici lre ,iyinga `ypiz dpnl`y epwiz okle

a,úaLa éLéîç,dtegd mei `edy,úaL áøòå,dlirad mei `edy £¦¦§©¨§¤¤©¨
úaLådnr gnyy `vnp ,jk oia dk`lnn ea lhay mei `edy §©¨

.mini dyly
:`xnbd zxxanàkéà éàîyiy weligd dn -ïéamrhd m` ©¦¨¥

meyn `ed iyiya dpnl` zlirayì ,äëøa`ed mrhd m` oia §¨¨§
zpwz meyneã÷L.:`xnbd zx`aneäééðéa àkéàweligd - ¨§¦¨¥©§

a `ed mdipia,ìèa íãà'dkxa'c mrhly ,dk`lnl `vei epi`y ¨¨¨¥
leral dligzkl `ed leki 'ecwy'c mrhle ,iyiya lrea `ed s`

.ezk`lnl `vi iyiy meiay yeygl oi` ixdy ,iyingaénð éà- ¦©¦
a ,sqep welig,úaL áøòa úBéäì ìçL áBè íBé'dkxa'c mrhly ¤¨¦§§¤¤©¨

`ed leki 'ecwy'c mrhl j` ,dkxa meyn iyiya lraiz o`k s`
,iyiy meia ezk`lnl `vi `l jk oia ixdy ,iyinga xak leral

.aeh mei `edy

* * *
zkxa-] dcb` ixaca miwqerd `xtw xa ixac o`k exkfede xg`n
ixaca eizeyxcn cer `xnbd d`ian [mibcae mc`a eaxe ext

:dcb`äNònî øúBé íé÷écö äNòî íéìBãb ,àøt÷ øa Løcz`ixa ¨©©©¨¨§¦©£¥©¦¦¥¦©£¥
áéúk õøàå íéîL äNòîa eléàc ,õøàå íéîL(bi gn diryi)éãé óà' ¨©¦¨¤¤§¦§©£¥¨©¦¨¤¤§¦©¨¦

,'íéîL äçtè éðéîéå õøà äãñécal l`nya d`xap ux`y ixd ¨§¨¤¤¦¦¦¦§¨¨©¦
,cal oinia minyea eléàå`edy ycwnd zia oipaìL íäéãé äNòî §¦§©£¥§¥¤¤

áéúk íé÷écö(fi eh zeny)ì ïBëî'eððBk 'ä Lc÷î 'ä zìòt EzáL ©¦¦§¦¨§¦§§¨©§¨¦§¨£
éãé,'Eya dyrpy epiide.mici iz ¨¤

áéLäef dyxc lr dywd -,BîL àéiç éaøå ãçà éìáaxn`p `ld ¥¦©§¦¤¨§©¦¦¨§
(d dv mildz),'eøöé åéãé úLaéå'['dyai' dpeknd] ux`d s`y ixd §©¤¤¨¨¨¨

'eici' `ed weqta ixwd ok` ,`xnbd zvxzn .'eici' izya d`xap
mewn lkn j`,áéúk 'Bãé'miyxec ep` aizkd zxeqnne ,c"ei `ll ¨§¦

:`xnbd dywn .zg` cia ux`d d`xapyáéúëäåweqta,'eøöé' §¨§¦¨¨
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המשך בעמוד כח

oiaiig lkd` cenr d sc ± oey`x wxtzeaezk
úåðåáùç íåùî,dlila dcerq dyri zay i`venl qepki m`y Ðaeygieedn zaya

diryi) "xac xace" aizke ,`ivedl jixv.(gpíéç÷ôî.xe`l oi`iven Ðçå÷éôÐ

.frla y"nxapewyetúåàéèøèmikln ihlt Ð.mipehlyeúåðîåà åãîìì,`ed devn Ð

zldw) aizkcmr epnid digzy zepne` cenl Ð "zad` xy` dy` mr miig d`x" (h

aiig eia`y (`,hk) oiyeciwa opixn`e .dxezd

.zepne` ecnllóåò ïá èåçùé àîù,zaya Ð

cexh `diy .zay i`ven jxevlgkyie`edy

.zayúáùá éðùá úåéäì ìçùoikixvy Ð

mei axr `edy ,zayd xg` dcerqa zeaxdl

.mixetkäçãéhegyi `ny ,zaya iyilyl Ð

.xgn zcerq jxevl ser oaàçååø äéì úéàÐ

dcerqdy ,dlila hegyl.xgnl cr dpi`àëä
àçååø äéì úéìxg` dlila dcerqdy Ð

.cin dkiygyn zaydïðéùééç àìåéøåø÷éàì
àúòã`l Ð mileza dl `vni `l m` Ð

xxwziy opiyiig.`zxet i`da eqrkúìòáðå
éùéîçáiriaxa jygzyn Ðqpkizelil

.iyingíéâãì äëøáz` e`lne eaxe ext" Ð

ziy`xa) 'ek "mind.(`äëøá åá äøîàðå ìéàåä
íãàì.(my) "ux`d z` e`lne eaxe ext" Ð

äëøá íåùî àîòècitw `lc o`n la` Ð

,dkxa`opiyiig `l Ð `zrc ixexwi` meyn

.`zxet i`d meynäéì àôéãò íãàã äëøáÐ

cr jex` onfac ,dleza `ypz `l iyya ,edine

opiyiig ipiic ez`c zaya ipy.ixexwi`lla`

.opiyiig `l Ð iying cr iriaxníéëùî øçîì
êìåäå åúðîåàìdpnl`a oenl` dzyn oi`y Ð

.(`,f) oiwxita onwlck ,cg` mei `l`éùéîç
úáùádteg mei Ð.úáùá éùùå.d`ia zaig Ð

ìèá íãà`ticr mc`c dkxa xn`c o`nl Ð

ecwy meyn xn`c o`nl ,iyya lraiz ef s` Ð

.ezpne`l mikyi `l `dc ,iyinga zlrap Ð

íéîù úøéöé äùòîî íé÷éãö äùòî íéìåãâ
õøàålirl ixii`c ,dl hwp `xtw xa meyne Ð

.dcb`aéãé óàici dyrn ycwn :ci `cg Ð

.`ed miwicvøîà÷ éëä"eici dyrne" i`d Ð

oiexwy ,aizk miwicvd dyrnamdly dyrn

:xn`w ikde .`ed jexa yecwd ly eici dyrn

cibn Ð miwicvd dyrn `edc ,eici dyrne

mdy zeixal mdilr cirn riwxdy .riwxd

.cxei xhne minybd lr oilltzny ,miwicv

ãúé.f"rla i"iliaw Ð
çéðé
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dlhip .`nh Ð mdizy iab lr lid`nd xawl lleb o`yry ,migth drax` drax` ly

jxc jiiy dn .`viy jxc d`nehl yiy iptn ,xedh dipyd iab lr lid`nd Ð odn zg`

zny cg`a dyrn :`ipz iyily wxt seq zeld`c `ztqezae ?mz epiax yexitl `viy

uegan miyp`d ekyn ,lleba lagd exywe miypd eqpkpe ,exaewl evx `le gqtd axra

odigqt eyre miyp`d eklde miypd edexawe

cr exaewl miypd oileki eid `ly rnyn .axrl

lleb m`e .llebd z` uegan miyp`d ekyny

cr davn `la edexaw `l dnl Ð davn `ied

yexitk ,oex` ieqk `ed i`ce `l` ?gqtd xg`

.jk lk cak did oa` ly didy itle .qxhpewd

àîùs` .ser ea :miqxeb yi Ð ser oa hegyi

`l zeny) aizkc ,`id dawp oeyl zayc ab lr(

lk" xkf oeyl ied inp ikd Ð "znei zen dillgn"

zay xney" ,(dl my) "dk`ln ea dyerd

,ser oa inp opiqxb xitye .(ep diryi) "ellgn

aizkck ,miphwde oikxd hegyl mc` ipa jxcc

oiyeciwc `nw wxtae ."dpei ipa ipy" (d `xwie)

el raw oky o`v oal dn ,ser oan `iz` (a,el)

.'ek

àìà'ek ipya zeidl lgy mixetkd mei dzrn

ied `lc mixetk mei hwp i`n` :dniz Ð

:(`,bt oileg) opzck ?ililbd iqei iaxl `l`

exiagl dnda xkend dpya miwxt drax`a

ixacke ,'ek hegyl izxkn dn` :ericedl jixv

.lilba mixetkd mei axr s` ililbd iqei iax

ilekl iedc miwxt drax`n cg hwp `l i`n`

oilibx eid mixetkd mei axrac :xnel yie ?`nlr

ziy`xaa rnynck ,mibcae zetera zeaxdl

'ek `pep oafc `hiig `edd iab (`i dyxt) dax

drax` edpdae .dxtke dgilq mei iedc meyn

`ny xfbnl `kilc ,zendaa miaxn eid miwxt

.hegyi

éà:yexit Ð iyinga lraiz inp dpnl` ikd

dlezac `ziixaa ipz ded i` `nlya

,`zrc ixexwi` meyn iyinga zlrap

`lc mibcl dkxa meyn `le ,ol `irainwck

iyya zlrapc dpnl`a ol `gip ied Ð `aiyg

meyn dlezac `nrhc `zyd la` .dkxa meyn

!iyinga lraiz inp dpnl` Ð dkxa

éàivn ikide :xn`z m`e Ð ecwy meyn inp

ipzw `ziixaa `d ,ecwy meyn xninl

ied `iepiy i`dlc :xnel yie !dkxa meyn `icda

iyinga z`yp dpnl` :ikd `ziixad yexit

enk ,ecwy meyn :yexit .iyya .zlrape

meyn :xn`z m`e ,zxg` `ziixaa yxetny

`l Ð ecwy zpwz gipdl mdl did mibcc dkxa

.mc`l dkxa dxn`p inp iyyae li`ed ,jkl eyg

éàîab lr s` Ð ecwyl dkxa oia `ki`

lkn ,`piixar ixwin `l dkxa meync

:ira ,inp i` .dkxac `nrh il dnl ira mewn

`ticr mc`c dkxa ipync `pyil oia `ki` i`n

:ipyne ?ecwy meyn inp i`c `pyil oiae ,dil

inp i` ,lha mc` ediipia `ki`clgy aeh mei

meyn `ziixac `nrhc `pyillc .'ek zeidl

Ð ecwy `kilc `kd ,dkxa meyn `le ecwy

,`nw `pyill la` .iyinga dvxi m` zlrap

`hyt rnynck ,dkxa meyn `ziixac `nrhc

lgy aeh meia e` lha mc`a elit` Ð `ziixac

lirl ziyixtck ,mei miraew eid `l dcegl dkxa meynÐ ecwy meyn epwzy e`l i` ,`pyil i`dl elit`e .iyya lraz dkxa meyn mewn lkn ,ecwy meyn `kilc ,zay axra zeidl

.zaya cg`a `ypze iab

åìéàãÐ aizk izxz ok m` ,l`ny epiid cic (a,el zegpn) "dax unewd" idliya xn`e ,"miny dgth ipinie" `xw miiqnc ab lr s` ,`cg rnync Ð 'ebe ici s` aizk ux`ae minya

.mici izxz aizk ,ycwnd zia enk ,dyrn cga miwicv dyrna la` .cg `l` `kil dyrn cga mewn lkn
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ריז oiaiig lkd` cenr d sc ± oey`x wxtzeaezk
úåðåáùç íåùî,dlila dcerq dyri zay i`venl qepki m`y Ðaeygieedn zaya

diryi) "xac xace" aizke ,`ivedl jixv.(gpíéç÷ôî.xe`l oi`iven Ðçå÷éôÐ

.frla y"nxapewyetúåàéèøèmikln ihlt Ð.mipehlyeúåðîåà åãîìì,`ed devn Ð

zldw) aizkcmr epnid digzy zepne` cenl Ð "zad` xy` dy` mr miig d`x" (h

aiig eia`y (`,hk) oiyeciwa opixn`e .dxezd

.zepne` ecnllóåò ïá èåçùé àîù,zaya Ð

cexh `diy .zay i`ven jxevlgkyie`edy

.zayúáùá éðùá úåéäì ìçùoikixvy Ð

mei axr `edy ,zayd xg` dcerqa zeaxdl

.mixetkäçãéhegyi `ny ,zaya iyilyl Ð

.xgn zcerq jxevl ser oaàçååø äéì úéàÐ

dcerqdy ,dlila hegyl.xgnl cr dpi`àëä
àçååø äéì úéìxg` dlila dcerqdy Ð

.cin dkiygyn zaydïðéùééç àìåéøåø÷éàì
àúòã`l Ð mileza dl `vni `l m` Ð

xxwziy opiyiig.`zxet i`da eqrkúìòáðå
éùéîçáiriaxa jygzyn Ðqpkizelil

.iyingíéâãì äëøáz` e`lne eaxe ext" Ð

ziy`xa) 'ek "mind.(`äëøá åá äøîàðå ìéàåä
íãàì.(my) "ux`d z` e`lne eaxe ext" Ð

äëøá íåùî àîòècitw `lc o`n la` Ð

,dkxa`opiyiig `l Ð `zrc ixexwi` meyn

.`zxet i`d meynäéì àôéãò íãàã äëøáÐ

cr jex` onfac ,dleza `ypz `l iyya ,edine

opiyiig ipiic ez`c zaya ipy.ixexwi`lla`

.opiyiig `l Ð iying cr iriaxníéëùî øçîì
êìåäå åúðîåàìdpnl`a oenl` dzyn oi`y Ð

.(`,f) oiwxita onwlck ,cg` mei `l`éùéîç
úáùádteg mei Ð.úáùá éùùå.d`ia zaig Ð

ìèá íãà`ticr mc`c dkxa xn`c o`nl Ð

ecwy meyn xn`c o`nl ,iyya lraiz ef s` Ð

.ezpne`l mikyi `l `dc ,iyinga zlrap Ð

íéîù úøéöé äùòîî íé÷éãö äùòî íéìåãâ
õøàålirl ixii`c ,dl hwp `xtw xa meyne Ð

.dcb`aéãé óàici dyrn ycwn :ci `cg Ð

.`ed miwicvøîà÷ éëä"eici dyrne" i`d Ð

oiexwy ,aizk miwicvd dyrnamdly dyrn

:xn`w ikde .`ed jexa yecwd ly eici dyrn

cibn Ð miwicvd dyrn `edc ,eici dyrne

mdy zeixal mdilr cirn riwxdy .riwxd

.cxei xhne minybd lr oilltzny ,miwicv

ãúé.f"rla i"iliaw Ð
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zny cg`a dyrn :`ipz iyily wxt seq zeld`c `ztqezae ?mz epiax yexitl `viy

uegan miyp`d ekyn ,lleba lagd exywe miypd eqpkpe ,exaewl evx `le gqtd axra

odigqt eyre miyp`d eklde miypd edexawe

cr exaewl miypd oileki eid `ly rnyn .axrl

lleb m`e .llebd z` uegan miyp`d ekyny

cr davn `la edexaw `l dnl Ð davn `ied

yexitk ,oex` ieqk `ed i`ce `l` ?gqtd xg`

.jk lk cak did oa` ly didy itle .qxhpewd

àîùs` .ser ea :miqxeb yi Ð ser oa hegyi

`l zeny) aizkc ,`id dawp oeyl zayc ab lr(

lk" xkf oeyl ied inp ikd Ð "znei zen dillgn"

zay xney" ,(dl my) "dk`ln ea dyerd

,ser oa inp opiqxb xitye .(ep diryi) "ellgn

aizkck ,miphwde oikxd hegyl mc` ipa jxcc

oiyeciwc `nw wxtae ."dpei ipa ipy" (d `xwie)

el raw oky o`v oal dn ,ser oan `iz` (a,el)

.'ek

àìà'ek ipya zeidl lgy mixetkd mei dzrn

ied `lc mixetk mei hwp i`n` :dniz Ð

:(`,bt oileg) opzck ?ililbd iqei iaxl `l`

exiagl dnda xkend dpya miwxt drax`a

ixacke ,'ek hegyl izxkn dn` :ericedl jixv

.lilba mixetkd mei axr s` ililbd iqei iax

ilekl iedc miwxt drax`n cg hwp `l i`n`

oilibx eid mixetkd mei axrac :xnel yie ?`nlr

ziy`xaa rnynck ,mibcae zetera zeaxdl

'ek `pep oafc `hiig `edd iab (`i dyxt) dax

drax` edpdae .dxtke dgilq mei iedc meyn

`ny xfbnl `kilc ,zendaa miaxn eid miwxt

.hegyi

éà:yexit Ð iyinga lraiz inp dpnl` ikd

dlezac `ziixaa ipz ded i` `nlya

,`zrc ixexwi` meyn iyinga zlrap

`lc mibcl dkxa meyn `le ,ol `irainwck

iyya zlrapc dpnl`a ol `gip ied Ð `aiyg

meyn dlezac `nrhc `zyd la` .dkxa meyn

!iyinga lraiz inp dpnl` Ð dkxa

éàivn ikide :xn`z m`e Ð ecwy meyn inp

ipzw `ziixaa `d ,ecwy meyn xninl

ied `iepiy i`dlc :xnel yie !dkxa meyn `icda

iyinga z`yp dpnl` :ikd `ziixad yexit

enk ,ecwy meyn :yexit .iyya .zlrape

meyn :xn`z m`e ,zxg` `ziixaa yxetny

`l Ð ecwy zpwz gipdl mdl did mibcc dkxa

.mc`l dkxa dxn`p inp iyyae li`ed ,jkl eyg

éàîab lr s` Ð ecwyl dkxa oia `ki`

lkn ,`piixar ixwin `l dkxa meync

:ira ,inp i` .dkxac `nrh il dnl ira mewn

`ticr mc`c dkxa ipync `pyil oia `ki` i`n

:ipyne ?ecwy meyn inp i`c `pyil oiae ,dil

inp i` ,lha mc` ediipia `ki`clgy aeh mei

meyn `ziixac `nrhc `pyillc .'ek zeidl

Ð ecwy `kilc `kd ,dkxa meyn `le ecwy

,`nw `pyill la` .iyinga dvxi m` zlrap

`hyt rnynck ,dkxa meyn `ziixac `nrhc

lgy aeh meia e` lha mc`a elit` Ð `ziixac

lirl ziyixtck ,mei miraew eid `l dcegl dkxa meynÐ ecwy meyn epwzy e`l i` ,`pyil i`dl elit`e .iyya lraz dkxa meyn mewn lkn ,ecwy meyn `kilc ,zay axra zeidl

.zaya cg`a `ypze iab
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oiaiigריח lkda cenr d sc ± oey`x wxtzeaezk
åòáöà çéðédiiety `idy Ð.czikàîòè éàîzecizik zenec i`na ,xnelk Ð?éà

ï÷ìçîã àîéð.cgi zexaegn opi`e ,efn ef zewlegny Ðäéúìéîì àãç àãç`iyew Ð

.deab ikxeva s`e ,jxev da yi zg` lk :`idúøæ åæ.oyeg ly zxf oiccen dphwd on Ð

äöéî÷ åæ,eci qt lr zerav` yly dteg .uenwl oiligzn dphwd lv`y rav`n Ð

.unewe ,rav`de dn`de dvinwdäîà åæÐ

.milk zn`e oipa zn` oiccen dlecbdnåæ
òáöàdia aizkc ,z`hg ly minc oznl Ð

.(c `xwie) "erav`a"ìãåâ äæoxd`c ci odal Ð

.(ci my) rxevnce (g my)úåôåùîÐ

.frla y"ciyiieb`äéìà.ofe`d seqay xya Ð

íéøáàì äìéçú úéåëðzekx Ðzewcezeekil

dxf dcear zkqna opixn` inp ikde .mlekn

jixgc ieb i`d :(`,gl)lkinl ixy Ð `yix

xdnny it lr s`e ,dipce` yixn elit`

.lyailäìçúá ìåòáì åäîedl riny `l Ð

,edl riny ,inp i` Ð lirlc `zipzn jd

`iraine.dkld oi` e` dkld :edlãé÷ô ã÷ôéî
ipteca rlap epi`e cnere qepk ,oecwt enk Ð

`l` .dxeag ici lr ez`ivi zeidl ,mgxd

.`veie el oigzete ,eipta lerp gztdyéøåáç åà
øáçéîdxeag ici lr ,`veid mileza mc Ð

.exagn wxtzn otecdy ,`a `edéöîéú íà
ãé÷ô ã÷ôéî øîåì,dxeag meyn ea oi`e Ð

e`ivend zpeeki`nl?oiekzne jixv `ed mcl

.e`ivedléøùå.ciwt cwtin `dc Ðàîìã åà
ïéåëúî çúôì.xeq`e ,oipak `ed ixde Ðíàå

ïéåëúî àåä íãì øîåì éöîéú,gztl `le Ð

.ied `linn `gzit jgxk lr edineéáøë äëìä
äãåäé.xeq`e ,oiekzn oi`y xaca Ðéáøë åà
ïåòîù`le diyix wiqt :xn`z m`e .xzene Ð

yi :opipyne ,onwl dl opikxt `d !`ed zeni

oi`iway,dihdagzt oi` s`e ,`vei mc oi`e

.`ed zeni `le diyix wiqt e`l ,jkld .gztp

äãåäé éáøë äëìä øîåì éöîú íàåizk` Ð

`ki`,irainlxn` ik (`,ew zay) ol `niiwc

,owzna Ð dcedi iaxdpi` Ð lwlwna la`

`ed oewz m` ,df gzt lr le`yl yie .dk`ln

dlezady ,dlv` `ed lewlw e` dlv`daeyg

on`l `ed lwlwn xnel ivnz m`e :dlerad

xirane laeg `l` aiig lwlwn jl oi`y ,xzen lkd ixacl Ð lwlwn i`c ,opiqxb

ira ciwt cwtin mc xnel ivnz m`a `dc ,`ed laeg e`l `kde ,oerny iaxc `ail`

.lif`e dléåä à÷ àìéîî íãåz`vnpe ,`vei `ed la` ,e`ivedl oiekzn epi` `ed Ð

.dpeeka `ly ziyrp dxeagäãåäé éáøë äëìä`ed owzn `nye ,oiekzn epi`y xaca Ð

.xeq`eïåòîù éáøë äëìä åà.xzen oiekzn oi`y xacc Ðéáøë äëìä øîåì éöîéú íàå
äãåäéxeq`e `ed oewz e` ,xzene `ed lewlw Ð?cv `evnl yi `ed lewlw m` elit`e

iaxk ol `xiaq dxeaga lwlwnae ,dcedi iaxk ol `xiaq oiekzn oi`y xaca m` ,xeqi`

iaxk `pniwe`e ,xirane laegn ueg oixeht oilwlwnd lk :opixn`c .aiignc oerny

.(`,ew zay) "bxe`d" wxta oernyì÷ì÷îá äãåäé éáøë äëìäiax xn` ikc ,xzene Ð

,owzna Ð xeq` oiekzn oi`y xac dcedi.xn` `l lwlwna la`
åà
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äæxninl dil ded ok m`c ,d`xp oi`e .rxevnc ci oda oiprl qxhpewa yxit Ð lceb

oiprlc d`xpe .mlekn xvw `edy oda lr ieyn ivn wlgn `l elit`c ,cere !oda df

lkei `l zxg` ecia la` .dlrnln lceba wgen :(`,`i zegpn) opzck ,xn`w dvinw

.oinia dcear opirac ,zeyrl

åäîepwzc ab lr s` Ð zaya dlgza leral

mewn lka ,iriaxa z`yp dleza `dzy

`l Ð iying lila lra `ly el rxi` m`

e` ,xg` iying mei cr oizndl minkg edeaiig

zaya leral xzen m` ira ikdl ,ipy mei cr

ozg oiyixtne lirl `ipzc ab lr s` .e`l m`

dyer `edy iptn dlgz zay ilil dlkd on

jk oiae jk oia :`ziixa jci`a inp `ipze ,dxeag

qxhpewa yxit .'ek `le zay axra `l lerai `l

ikid irae ,dl rci inp i` .dl rci ded `lc

dcedi iax da ibiltc xninl `ki`c .`zkld

rci `lc d`xp jgxk lr ,edine .oerny iaxe

ded i`c .ser oa hegyi `ny opiyiigc `ziixad

ibilt `l `da `d ?dil `irainw i`n Ð dl rci

dpin hiyt `lc `de .oerny iaxe dcedi iax

.dlr ibiltc i`pz gkync meyn Ð seqal

íã`nrh Ð xagin ixeag e` ciwt cwtin

wxta yxitc i"yx yexitk `l dxeagc

aiigc (a,fw zay) "mivxy dpeny"raev meyn

s` mcd xxvp :mzd `pzc ,mivxy dpeny iab

el`"ac :wgvi epiaxl dywe .`vi `ly it lr

:`ipz d`ixc `zrnya (a,en oileg) "zetixh

.mc mdn `viy cr Ð miynxe mivwy x`ye

!xer edl zil `d ?`ki` raev i`n mzd `zyde

oke ?dxeag jda `ki` driav i`n ,inp ikde

lrc :cere !driav jiiy `l dlinc dxeag iab

wxtac ,`pixg` `nrh `ki` l`enyl jgxk

aiign `l hgeyc xn`w (`,dr zay) "lecb llk"

`nl` .dnyp zlihp meyn `l` raev meyn

xn`wck ,dnyp zlihp meyn ied dxeagc `nrh

Ð raev meyn mzd xn`c axe .mzd l`eny

yxtl oi` dnyp zlihpe .xn`w raev meyn s`

zvw lhepe eyilgny ,dygkd meyn `nrhc

edine ,dy`d zeyilgl jixv oi` `kdc ,eznyp

`iedc xninl `ki` Ð `kd xn`wc `xeqi`

iax" wxta opixn`c ,mc z`veda `ziixe`c `xeqi` `ki`c rnyn dlin iab la` .opaxc

`wcn `hiyt .dil opixarne ,`ed `zpkq Ð uiin `lc `pne` i`d :(a,blw my) "xfril`

ded i`e .xagin ixeagc ol rnyn `w ,ciwt cwtin mc :`nizc edn !dilr zay oillgn

yilgdl jxev oi`c ,dtebl dkixv oi`y dk`ln `iedc ,zay lelig `kil Ð dylgd meyn

,ytpd `ed mcd ik ,dnyp zlihp daiyg mc z`vedc yxtl mz epiaxl d`xpe !wepizd

my) "lecb llk" wxta opixn`c ,wgvi epiaxl dywe .dnyp zvwn lhep ezvwn lhepyke

lv` `ed wqrzn :ipyne !dnyp zlihp meyn inp aiigile :ervetde oeflg cvd iab (`,dr

xenb ig `ed elit` ,df itle .'ek dil `gip ith dnyp dia zi`c dnk lkc ,dnyp zlihp

,ciwt cwtin `ed ea oiraevy oeflg mc ik :mz epiax xne`e !dnyp zlihp o`k yi ixd Ð

.wqrzn dil aiyg Ð xaegny mcd x`y lre ,dnyp zlihp meyn aiig epi` eze` lre

íãì:xnel jixve !gztd oiprl `ed diyix wiqt `de :xn`z m`e Ð ixye jixv `ed

`ly mcd `ivedl jixvy :mz epiax yxit .gztd ziiyr `la mcd `ivedl lekiy

`kd ,`qxen iab `xrv mewna `ixyc dtebl dkixv dpi`y dk`ln `iedc ab lr s` .xeq`e jixv `ed mcl i` ,xagin ixeag mc :xn`wc onwl eyexitle .leraiyk zxg` mrt jlklzi

.dleza `id m` ze`xl jixvy Ð jixv `ed mcl :yxtn wgvi epiaxe .eyexitl `qxen qitnn jixtc `d yxtp onwle .xeq` Ð devn iab

íà,dlgzkl xzen `kd edin Ð xeq` la` xehtc ab lr s` .xeht dxeaga lwlwnc dil zi` dcedi iaxc :yexit Ð ixye gztd lv` `ed lwlwn dcedi iaxk dkld xnel ivniz

dbibgc `nw wxt idliya opixn`ck ,ied inp lwlwne oiekzn oi`c ,izxz `ki`c ab lr s` dcedi iax xq` dxixbac ,dywe .oiekzn epi`y xace ,dxeaga lwlwn :izxz `ki`c meyn

(`,bk dvia) "aeh mei" wxtae .ied lwlwnc meyn Ð xehtc `nrhe ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln aiignc dcedi iaxk elit` xehtc dxtrl `l` jixv oi`e `neb xtegc jd iwenc (`,i)

cinrdl yi uixg iabe .ixy Ð izxz `ki`c `kid inp devn mewna `ly ,inp i` .devn inp `ki`c meyn ith ixy `kdc :xnel yie !lwlwne oiekzn oi`c ab lr s` cexiw dcedi iax xq`

.dfwd mc enk ,zvw dndal lwin Ð mc `iveny dna ,inp cexiw iabe .cg` cvn zeneb ieync ,zvw owzn `l` ixnbl lwlwn epi`y oebk

íà:xn` (a,hi zezixk) "la` wtq" wxt idliyac :dywe .oiekzn oi`c oeik ,owzn `ed elit` ixy oerny iaxk dkld i`c rnynÐ 'ek `ed dxeaga lwlwn dcedi iaxk dkld xnel ivnz

xhtin `l Ð dk`lnl oiekzny wqrznc :xnel yie ?wqrznn ith dxeaga oerny iax xhet oiekzn oi`c `py i`ne .aiig inp wqrzn Ð aiig dxeaga lwlwne li`ed ,oerny iaxl

dil opilz ikdle .zaygn zk`ln df oi`c ab lr s` oerny iax aiignc ,dxeaga lwlwn enk dxeaga wqrzn oerny iaxl aiig ikd meyne ,zaygn zk`ln df oi`c meyn `l` zaya
lwlwna
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ï÷lçîc íeMî àîéìéà¯déúléîì àãçå àãç ìk ¦¥¨¦¦§©§¨¨£¨©£¨§¦§¥
Bæ ,änà Bæ ,äöéî÷ Bæ ,úøæ Bæ :øî øîàc ,àãéáò£¦¨§¨©¨¤¤§¦¨©¨
?úBãéúék úBteLî íòh äî :àlà !ìãeb äæ ,òaöà¤§©¤¨¤¨©©©§¦¥
åéúBòaöà çépé ïeâä BðéàL øác íãà òîLé íàL¤¦¦§©¨¨¨¨¤¥¨©¦©¤§§¨
dlek ïæBà äî éðtî :ìàòîLé éaø éác àðz .åéðæàa§¨§¨¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥¨¤¨

ác íãà òîLé íàL ?äkø äéìàäå äL÷BðéàL ø ¨¨§¨©§¨©¨¤¦¦§©¨¨¨¨¤¥
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älçz úBåëð ïäL éðtî íéìèa íéøác åéðæàì§¨§¨§¨¦§¥¦¦§¥¤¥¦§§¦¨
,úaLa älçza ìBòáì eäî :eäì àéòaéà .íéøáéàì§¥¨¦¦©£¨§©¦§©§¦¨§©¨
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øaçéî éøeaç íc øîBì¯éøö àeä íãìBà ,øeñàå C ©¨©¥¦©©§¨¨¦§¨
éøö àeä Bîöò úàðäì àîìcéöîéz íàå ?éøLå C ¦§¨©£¨©©§¨¦§¨¥§¦¦§¥
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íàå ?ïBòîL éaøk äëìä Bà äãeäé éaøk äëìä£¨¨§©¦§¨£¨¨§©¦¦§§¦
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zeaezk(ipy meil)

åéðæàa Bòaöà çépérav`d ,weqtd yxcp jke .rnyi `ly ick ©¦©¤§¨§¨§¨
ieyr dz`y drya ,jpfe`a czik jl didz ccegn dy`xy

.oebd epi`y xac renyl
:df oipra `xnin `xnbd d`ianäî éðtî ,øæòìà éaø øîàc eðééäå§©§§¨©©¦¤§¨¨¦§¥¨

,úBãéúéì úBîBc íãà ìL åéúBòaöàz` `xnbd miiqzy mcewe ¤§§¨¤¨¨¦¥
:ezl`y z` `xnbd zxxan eixacàîòè éàîzenec dnA - ©©£¨©¤

,zeczil zerav`dMî àîéìéàï÷lçîã íeod zewelgy jka m` - ¦¥¨¦§¦©§¨
c ,llk ddinz ef oi` ixd ,cgi zexaegn opi`e zeczik efn efìk̈

àãéáò déúléîì àãçå àãçmc`l jxev da yi zg`e zg` lk - £¨©£¨§¦§¥£¦¨
eidiy jxev odn wlga yi deab ikxevl s`e ,zcxtp didzy

ke ,zecxtenøî øîàc,`ziixaaúøæ Bæcre dphwd rav`dn - §¨©©¤¤
dxen`d 'zxf' zcin ef ,zegezne zegezt zerav`dyk ,lceb`d

oyegd iabl(fh gk zeny).äöéî÷ Bæzxfl dkenqd rav`dn - §¦¨
.zegpnd on dvinwd zcear z` odkd ligznänà Bærav`dn - ©¨

oipaa dxn`py 'dn`' zcin miccen dvinwl dkenqd dlecbd
eilke okynd(cere ,ai fk zeny).wtxnd cre ef rav`n epiide ,Bæ

òaöàminc oznl odkd ynzyn dn`l dkenqd rav`a - ¤§©
'erav`a' mda xn`py(cere ,dk c `xwie).,ìceb äædxeza dpeknd ¤¨

oxd` lr mi`elind li` mcn ozil dxez dxn` eilry ,'oda'my)

(bk grxevnd lr rxevnd oaxw mcne ,(jli`e ci ci my)oi` ok m`e .
.efn ef od zewelg recn le`yl xfrl` iax zpeeky yxtlàlà¤¨

le`yl xfrl` iax zpeekíòh äîzerav`dúBteLîzeccegn - ©©©§
.úBãéúék,aiyd jk lreçépé ,ïeâä BðéàL øác íãà òîLé íàL ¦¥¤¦¦§©¨¨¨¨¤¥¨©¦©

,åéðæàa åéúBòaöàczie' weqtdn okl mcew `xtw xa yxcy itke ¤§§¨§¨§¨
.'jpf` lr jl didz

:df oipra ztqep `ziixadlek ïæBà äî éðtî ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥¨¤¨
äéìàäå ,äL÷ofe`d seqay xyad -,äkøickíãà òîLé íàL ¨¨§¨©§¨©¨¤¦¦§©¨¨

dëBúì äéìà óBëé ,ïeâä BðéàL øácgzt lr dil`d z` steki - ¨¨¤¥¨¨©§¨§¨
.ezriny repnl ,dnzeql epf`

,mixeq` mixaca zwqer dpi`y `ziixa `xnbd d`ian dzr
:milha mixaca `l`íéøác åéðæàì íãà òéîLé ìà ,ïðaø eðz̈©¨¨©©§¦©¨¨§¨§¨§¨¦

ïäL éðtî ,íéìèamipf`d -úBåëðoigzexa,íéøáéàì älçzoeik §¥¦¦§¥¤¥¦§§¦¨¨¥¨¦
xyay myky ,`ed lyne ,mixai`d x`yn zewce zekx ody
ofe`ay drinyd yeg ok ,mixai`d x`yn xzei zeekil lw ofe`d
oeik ,mc`d iyeg x`yn xzei xeqi` icil lwa ribdl `ed lelr

.xzeia ea ievn xeqi`dy

* * *
e` zxzen zaya dleza zlira m`d zxxan oldl `ibeqd
xeqi` illkn dnk micwdl yi dl`yd iccv zpadle ,dxeq`
oiekzn epi`y ote`a dk`ln dyerd .` :zaya dk`ln ziiyr
dyri mzxixb ici lry xyt`e ,lqtq e` `qk xxebd oebk ,dl
zxardl `l` uixgd ziiyrl oiekzn epi` `ede ,dnc`a uixg

xizn oerny iaxe xqe` dcedi iax ,mewnl mewnn utgd:hk zay)

(:ens`y 'diyix wiqt' df ixd ,dnc`a uixg dyri i`ce m` j` .
`id dkldd zay zek`ln lka .a .xeq`y dcen oerny iaxmy)

(:dwdcedi iax ewlgp oday xirane laegn ueg ,xeht lwlwndy
oerny iaxe(.ew my)iaxe ,zek`lnd lkak xhet dcedi iaxy ,

.aiign oerny.âizy cvn oecl yi zaya dleza zliraa
meyn mbe .laeg meyn dxeq`d dxeag ziiyr meyn mb ,zek`ln

.dpea zk`ln meyn dxeq`d gzt ziiyr

:`xnbd zwtzqnälçza ìBòáì eäî ,eäì àéòaéà,dpey`x mrt - ¦©§¨§©¦§©§¦¨
,dlezad z`.úaLam`d ,md wtqd iccveícmilezadã÷ôéî §©¨¨¦§¨

ãé÷txenyd oecwtk ,mda rela epi`e mgxd iptec oia qepk - §¦
zxyd ici lr dgzt z` gzet wx `ed ezliraae ,eilral
xzene ,dxeag ziiyr `la `vei qepk didy mcde ,dileza

.zayaBàmileza mc `nyøaçéî éøeaç`ed relae xaegn - ©¥¦©©
`veie ,efn ef mgxd iptec z` cixtn `ed ezliraae ,mgxd ipteca

.zaya xeq`e ,dxeag ziiyr ici lr mcd
:wtqd xe`iaa `xnbd dkiynnøîBì éöîéz íàåm` s`e - §¦¦§¥©

c heytz,ãé÷t ã÷ôéî ícwtzqdl yi oiicr ,dxeag dyer epi`e ¨¦§¨§¦
lread m`d ,md wtqd iccve ,'dpea' meyn z`f xeq`l yi m`d

dlezad z`éøö àeä íãì,Cepi`e ,dleza `idy ze`xl ick §¨¨¦
,gztd ziipal oiekznéøLågztd ziipay meyn ,xacd xzene - §¨¥

,'oiekzn epi`y xac' `idéøö àeä çúôì àîìc BàCdidiy - ¦§¨§¤©¨¦
,gezt dgztøéñàå.dpea meyn ©£¦

øîBì éöîéz íàåyéøö àeä íãìéúà÷ àìénî çúôe ,Cgztde - §¦¦§¥©§¨¨¦¤©¦¥¨¨¨¥
m`d oecl yi oiicr ,dyrp eili`nøác øîàc ïBòîL éaøk äëìä£¨¨§©¦¦§§¨©¨¨

Bà ,øzeî ïéekúî ïéàLyïéàL øác øîàc ,äãeäé éaøk äëìä ¤¥¦§©¥¨£¨¨§©¦§¨§¨©¨¨¤¥
,øeñà ïéekúî,gztd ziiyr meyn zaya dleza leral xeq`e ¦§©¥¨

.jkl oiekzn epi`y s`
ås`øîBì éöîéz íày,äãeäé éaøk äëìäm`d oecl yi oiicr §¦¦§¥©£¨¨§©¦§¨

kàeä ì÷ì÷îaygpìöà[iabl-],çútädaeyg dlezay oeik §©§¥¥¤©¤©
dcen `ed s` ixdy ,xzen dcedi iaxl s` ok m`e ,dleran

,xeht lwlwndyBày,çútä ìöà àeä 'ïwúî'`diy el gpy §©¥¥¤©¤©
dcedi iaxl xeq` xacde ,ze`ad zelirad jxevl gezt dgzt

.xeq` oiekzn epi`y xacy xaeqd
oi`e ciwt cwtn mcy cvd itl wx od lirlc zewitqd ,ef oeyll
ziiyr meyn xeq`l yi m`d `ed oecipde ,laeg meyn ezliraa
s` xizdl dpcd zxg` oeyl `xnbd d`ian dzr .`l e` gztd

.xagin ixeag mcy cvd itl
éøîàc àkéàote`a ef dl`ya oecl ekiyndy daiyid ipan yi - ¦¨§¨§¦

,dfkøaçéî éøeaç íc øîBì éöîéz íàåziiyr meyn ezliraa yie §¦¦§¥©¨©¥¦©©
m`d oecl yi oiicr ,dxeagéøö àeä íãìC,dleza `id m` ze`xl §¨¨¦

,øeñàå.mcd z`vedl `ed oiekzny oeikàîìc Bàoi` `ny §¨¦§¨
`l` mcd z`vedl ezpeekéøö àeä Bîöò úàðäì,éøLå ,Cmeyn ©£¨©©§¨¦§¨¥

.oiekzn epi`y xac edfy
éøö àeä Bîöò úàðäì øîBì éöîéz íàåéúà÷ àìénî íãå ,C- §¦¦§¥©©£¨©©§¨¦§¨¦¥¨¨¨¥

oecl yi oiicr ,jkl oiekzn epi`e d`a `id dil`n mcd z`ved
m`däãeäé éaøk äëìä,oiekzn oi`y xac xqe`dBàyéaøk äëìä £¨¨§©¦§¨£¨¨§©¦

ïBòîL.leral xzene ,xiznd ¦§
äãeäé éaøk äëìä ,øîBì éöîéz íàå,oiekzn epi`y xac xqe`d §¦¦§¥©£¨¨§©¦§¨

m`d ,oecl yi oiicrì÷ì÷îàeä äøeaçadleza ixdy ,aygp §©§¥§©¨
xq` `l ixdy ,xzen didi dcedi iaxl s`e ,dleran `id daeyg
`edyk `le owzn `edyk `l` oiekzn epi`y xac dcedi iax

,lwlwn,àeä äøeaça ïwúî Bàm`e ,`id dlezay d`x dci lry §©¥§©¨
df oi`y oeik ,jkl oiekzn epi`y s` xeq` didi dcedi iaxl ok

.lewlw
,àeä äøeaça ì÷ì÷î ,øîBì éöîéz íàåiax zrcl s` xizdl yie §¦¦§¥©§©§¥§©¨

mb m`d oecl yi oiicr ,lwlwn meyn dcediì÷ì÷îadxeaga ¦§©§¥
äãeäé éaøk äëìäoiekzn oi`y xacy ezhiyl s` ok m`e ,xhety £¨¨§©¦§¨

.lwlwn `edy meyn leral xzen didi xeq`
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להמשיך את העניין ד"ברכנו אבינו" כיוון ש"כולנו כאחד".
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ז



xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zeaezk(iyily meil)

Bàlwlwn iabl `ny,ïBòîL éaøk äëìädxeaga lwlwndy £¨¨§©¦¦§
xaeq oerny iaxy s`e ,zaya dleza leral xeq` ok m`e ,aiig
'oiekzn epi`' oiprl `ny mewn lkn ,xzen oiekzn epi`y xacy
iaxk dkld dxeaga lwlwn oiprle ,xeq`y dcedi iaxk dkld

.aiigy oerny
:edehyt jke ,l`enye ax ly mzaiyia oecip df wtq,(øîzéà)¦§©

éøîà áø éáa,jk mixne` eicinlz eid ax ly eyxcn ziaa -áø §¥©¨§¦©
éøL,zaya dleza leral xizn -.øñà ìàeîLeeli`e,àòcøäða ¨¥§¥¨©¦§©§§¨

l`eny ly exir,éøîàyøa ïîçð áø øîà .éøL ìàeîLe øñà áø ¨§¦©¨©§¥¨¥¨©©©§¨©
éðîéñå ,÷çöéC,mewn lka exn` dn xekfl jcia df oniq hewp - ¦§¨§¦¨¥

elà,max ixack miyerd ax ly ezaiyi ipa -ïîöòì ïéìé÷î ¥§¦¦§©§¨
,xizn maxy mixaeqeelàål`eny ly enewn `rcxdpa - §¥

,l`eny ixack miyeryïîöòì ïéìé÷îmax l`enyy mixaeqe §¦¦§©§¨
.xiznd `ed

zaya dleza leral xiznd ly mrhdy dzr zxaeq `xnbd
itl .lwlwn `edy meyn `le ,xzen oiekzn oi`y xacy oeik `ed

:`xnbd dywn .ax iac lr `xnbd dywn dfåikéøL áøxac §©¨¥
,oiekzn epi`ydéîMî äi÷æç øa éîéL áø øîàäå[enyn-],áøc §¨¨©©¦¦©¦§¦¨¦§¥§©

àúééæðã àiøëBñî éàäoii ly ziag itay awp znizq dze` - ©§§©¨§©§¨¨
,micba i`laa eze` mezql milibxyàáè àîBéa d÷Bcäì øeñà- ¨§©©§¨¨¨

,[zaya e`] aeh meia awpd jeza micbad i`la z` wcdl xeq`
lr xaere ,cbadn oiid hgqp ziagd awpa mwecid ici lry oeik
ef dhigql oiekzn epi`y s` ax zrcly gkene .dhigq xeqi`
exn` cvike ,xeq` xacd mewn lkn ,ziagd it znizql `l`
oiekzn epi`y meyn zaya dleza leral xzeny enya eicinlz

.gzt ziiyrl e` dxeag ziiyrl
epi`y xacy xaeq axy xyt`e ,`iyew ef oi` :`xnbd zvxzn

a cbad wcdl xq` ok it lr s`e ,oerny iaxk xzen oiekznit
c iptn ,ziagdàeääaziagd it znizq ly ote` eze`a -eléôà §©£¦

ïBòîL éaøoiekzn epi`y xac xizndäãBî,xeq`ycixdéiaà ©¦¦§¤§©©¥
eäééåøz éøîàc àáøå,mdipy exn` -÷éñô'a ïBòîL éaø äãBî §¨¨§¨§¦©§©§¤©¦¦§¦§¦

'úeîé àìå déLéøipi`e zaya ef dnda y`x jezg`' xne`a - ¥¥§Ÿ¨
zn`ay s` ,ok zeyrl xeq` zenz i`ceay oeiky ,'zenzy dvex
it znizqa oicd `ede ,dy`xa wgyl `l` dzindl ezpeek oi`
oiekzn epi`y s` ,xeq` ,cbad hgqi i`ceay oeikc ,ziagd
i`ce df oi`y zaya dleza zliraa ok oi`y dn .dhigql
,dihda leral `ed leki oky ,ezlira ici lr dk`ln dyrizy

.oiekzn epi`y xac meyne ,zaya leral ax xizn jkle
:zeywdl `xnbd dtiqen,áø øîà ,éMà øa àéiç áø øîà àäå§¨¨©©¦¨©©¦¨©©

äãeäé éaøk äëìä,xeq` oiekzn epi`y xacyøîà énà øa ïðç áøå £¨¨§©¦§¨§©¨¨©©¦¨©
myaìàeîLyïBòîL éaøk äëìä.xzen oiekzn epi`y xacyáøå §¥£¨¨§©¦¦§§©

dì éðúî ïéáà øa àéiçl`enye ax zwelgn z` dpy -éøáb àìa ¦¨©¨¦©§¥¨§Ÿ©§¥
,onvr l`enye ax `l` ,mnyn ok exn`y mi`xen` `la -áø©

,ïBòîL éaøk äëìä øîà ìàeîLe ,äãeäé éaøk äëìä øîàdzrne ¨©£¨¨§©¦§¨§¥¨©£¨¨§©¦¦§
meyn leral xizn axy ,jtida ax ly eicinlz exn` ji` dyw

.xqe` l`enye ,xzen oiekzn epi`y xacy
:`xnbd zvxzndéì àøéáñ äãeäé éaøk áø íìBòì,xaeq `ed - §¨©§©¦§¨§¦¨¥

zaya dleza leral ax xizdy dne ,xeq` oiekzn epi`y xacy
`edy meyn `l` dk`ln dze`l oiekzn epi`y meyn df oi`

,lwlwn `ed dna `xnbd zx`ane .dk`ln dze`a lwlwnCäì§©
àðMéìwtqa oey`xd oeyld itl -øîàcc,'ãé÷t ã÷ôéî íc' ¦§¨§¨©¨¦§¨§¦

y ax xaeq ,gzt ziiyr meyn `ed dlirad xeqi`eàeä ì÷ì÷î§©§¥
çútä ìöàe .dleran daeyg dlezay oeikàðMéì Cäìitle - ¥¤©¤©§©¦§¨

,wtqa ipyd oeyld,'øaçéî éøeaç íc' øîàcs` ezliraa yie §¨©¨©¥¦©©
y ax xaeq ,dxeag meyn,àeä äøeaça ì÷ì÷îoiprl s` ,xnelk §©§¥§©¨

ziiyr oiprl enk dlv` lwlwn `ed aygp dxeagd ziiyr
ea xehty dxeaga lwlwn oiprl mb dcedi iaxk ax xaeqe ,gztd
dxeaga lwlwny xaeqy oerny iaxk `le ,zay zek`ln lkak

.aiig
xeq`y ,l`eny zrca ax icinlz zxaq lr `xnbd dywn

:zaya dleza leral,àcñç áø áéúîdpyna epipy(:cq dcp), ¥¦©¦§¨
úBàøì dpîæ òébä àlL ú÷Bðéze`ln `l oiicry ,xnelk ,zecp mc ¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§

,dpy dxyr mizy dl,úàOðåxg` d`exy mcd m` wtzqdl yie §¦¥
,`nh `edy zecp mc e` ,xedh `edy ,mileza mc `ed dzlira

úBìéì äòaøà dì ïéðúBð íéøîBà éànL úéad`xzy mc lky - ¥©©§¦§¦¨©§¨¨¥
,mileza mca eze` oilez ,zlrapy mipey`xd zelild zrax`a
`edy miyyeg ,zelil drax` xg`l mc ze`xl dtiqed m` j`

.dcp mc,íéøîBà ìlä úéáemileza mca milez mlerläéçzL ãò ¥¦¥§¦©¤¦§¤
`txzzy -,äknä`le dyny m` `ed dknd ietixl oniqde ©©¨

eli`e :dpynd dkiynn .`ed zecip mc d`lde o`kne ,mc dz`x
y zwepizúBàøì dpîæ òébä,mlern dz`x `l oiicr j` dcp mc ¦¦©§©¨¦§

ïBLàøä äìéì dì ïéðúBð ,íéøîBà éànL úéa ,úàOðålky ,cala §¦¥¥©©§¦§¦¨©§¨¨¦
xg`l j` ,mileza mca ezelzl yi dlild eze`a d`xzy mc

.`ed zecp mc `ny yeygl yi d`xzy mc lk oknìlä úéáe¥¦¥
,íéøîBàe ,iying lil `edy oi`eyipd liln d`xzy mc lkãò §¦©

úaL éàöBîlkd jqa mdy,úBìéì äòaøà,mileza mca oilez ¨¥©¨©§¨¨¥
.zecp mca oilez d`lde o`kne
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oiaiig lkd` cenr e sc ± oey`x wxtzeaezk
ïåòîù éáøë äëìä åàdcedi iaxk dkld xnel ivnizc oeik ,aiig dxeaga lwlwnc Ð

.xeq`c oiekzn oi`y xacaàòãøäðá.l`eny ly enewn Ðêéðîéñådrhz `ly Ð

.ax iacl `rcxdpce ,`rcxdpl ax iac `zzrny silgdlïîöòì ïéìé÷î åìàax iac Ð

,`rcxdpe .xizd oaxy mixne` ,oax ixack zeyrl mikixvy,oax l`enyk miyerd

.xizd l`eny mixne`éøù áøå,dinza Ð

.dil `xiaq xzen oiekzn oi`y xac `nl`

àúééæðã àéøëåñîznizq Ðzibib awp

awpd jxc xkyd oi`ivenyoinzeqeeze`

.micba i`laaä÷åãäì øåñà.dhigq meyn Ð

'åë ïåòîù éáø äãåîmi`iway yi o`k la` Ð

.onwlck ,diihdaäãåäé éáøë äëìäoi`a Ð

.oiekznéøáâ àìáaxc `ail` i`xen` `la Ð

.ediiteb l`enye ax `l` ,l`enyc `ail`e

ãé÷ô ã÷ôéî íã úøîàã àðùéì êäìÐ

xeqi`de.`ed gzt meynìöà àåä ì÷ì÷î
çúôälwlwnae Ð.dcedi iax dcenì÷ì÷î

àåä äøåáçás` dcedi iaxk dl xaq axe Ð

iax da xht `wc ,`lewl dxeaga lwlwna

.dcediúåàøì äðîæ òéâä àìùdcp zkqna Ð

eribiyn Ð ze`xl dpnf ribd izni` :xn`ini

.mixerpdúåìéì äòáøà äì ïéðúåðlky Ð

edl opiwfgn yinyz zngn oda d`xzy minc

.mileza mcaäëîä äéçúù ãòonf lk Ð

.dknd dzig `l mc `la zynyn dpi`yòéâä
úåàøì äðîæ.dz`x `le Ðïåùàøä äìéìÐ

elit`zeliral.daxd
éàî
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zk`ln opirac meyn ied zay zek`ln x`ya oixehtc mdipy mrhc meyn lwlwna

`dc ,xhtin zaygn zk`ln opirac meyn `l dk`lnl llk oiekzn epi`y la` ,zaygn

calae okxck oixken zeqk ixkenc ,mi`lk iab oebk ,oiekzn oi` xhtin inp zenewn x`ya

jklid ,(`,an xifp) 'ek qtqtne steg xifp :inp opze ,(d dpyn h wxt mi`lk) 'ek oiekzi `ly

.ixy inp dxeaga

éàäÐ 'ek dwecdl xeq` `ziifpc `ziixkeqn

jexrae l`ppg epiax oke ,qxhpewa yxit

n`e mi`pz xcqa oke ,`pyil cgaxeq`c ,mi`xe

dhigq `dc :mz epiaxl dywe .dhigq meyn

xac lkc .miwyn x`ya `kiiy `le ,oeail meyn

`l Ð onye xkye oii oebk ,erlea z` jlklnd

di`xe .mina `wec `l` ,ezhigqa oeail jiiy

iab enk hegqi `ny eda opixfb `lcn Ð xacl

did :(a,biw zay) "mixyw el`"a opixn`ck ,min

?ciaril ikid 'ek mind zn`a rbte zaya jldn

inp `ipze .dhigq icil iz` Ð `ina zegpil

`le zihpel`a btzqne :(a,fnw my) "ziag" wxta

.dhigq icil iz`c `xnba yxtne ,ecia d`iai

oi` `nlr ileklc xne` (`,gi) dviac ipy wxtae

meyn dxifb `xnba yxtne ,milkd z` oiliahn

:opz (a,hlw zay) "oilez" wxta eli`e .dhigq

opixfb `l oii iabl `nl` .oixceqa oiid z` oippqn

inp (`,l dvia) "`iand" yixae !dhigq meyn

icil iz` xn`w `le ,dilr `xceq qextil :xn`w

iab `l` oeail jiiy `lc meyn epiide ,dhigq

:(a,gkw zay) "oiptn" wxta opixn`c `de .min

dl d`ian dzxiag ony dkixv dzid m`

oi` :ipyne ?dhigq icil iz` `de :jixte .dxrya

oke .onya dhigq jiiyc rnyn .xrya dhigq

zia el yi m` ,betq :(`,bnw my) "lhep" wxta

xne` `kde .miapre mizif zhigq enk dxeq`e ,wxtn meyn `iedc mz epiax xne` dhigq `idd !ea rlapd ony zhigq icil iz`c meyn ,ea oigpwn oi` Ð e`l m`e ,ea oigpwn Ð dfig`

"xiczd lk" wxtn ezii`x xwire .ixy dil `gip `lc diyix wiqt lkc jexra yxit oke .diyix wiqt iedc ab lr s` ,ceai`l jled hgqpdy oeik ,wxtn meyn xeq`c xninl `kilc mz epiax

dkeq) "lefbd alel"n di`x iziin cere .ixy Ð ieaik i`da dil `gip `lc oeik ,`ed dakn i`cec ,`ed diyix wiqtc ab lr s` miyi`d iab lr oii oitlfn oerny iaxc `ail` (a,`v migaf)

wiqta oerny iax dcen `de :jixte .dea`k dl xaq ,dlik`l oeekzna dl miwene !`pn owzn `de :jixte .qcd iapr yexit ,aeh meia miapr mihrnn :oerny iaxa xfril` iax xn`wc (a,bl

ab lr s` ,ixy Ð oewiz i`da yiig `le ,dil `gip `lc oeik `nl` .izixg` `pryed dil zi`c `kixv `l :ipyne !'ek diyix`ki`c ;icin dyw `lc wgvi epiaxl d`xpe .`ed diyix wiqtc

xeq`c inp xninl opivne .ezhigqa dpdp did hrne micbaa mix`yp gixde mrhdy oeik ,hegqi `ny eda opiyiig `l mewn lkne ,mina enk oeail meyn dwyn x`ya hegql xeq`c xninl

lr oii slfl oerny iax xiznc `iddc ;zei`x opi` jexrd zei`xe .dtebl dkixv dpi`y dk`lna enk ,y"xl dligzkl xeq` Ð dil `gip `lc diyix wiqt iedc ab lr s`e .wxtn meyn

,izixg` `pryed dil zi`c !`ed diyix wiqt `de :eyexit ikd inp i` .devn meyn ixyc xninl `ki` ,izixg` `pryed dil zi`c `idd oke .ip`y devnc xninl `ki` Ð miyi`d iab

yexit lre .car ilkc `zlin i`lb`e dl jxhvi `nyc ,xeq` dcedi iaxl la` .`ed diyix wiqt e`l jklde ,ilk owiz `ly `vnpe dl jxhvi `l `nyc ,oerny iaxl ixy Ð oke li`ede

e`l i` la` ,xzene xeht `xrv meyn `wece ,xeht Ð dgil dpnn `ivedl m`e ,aiig Ð dt dl zeyrl m` ,zaya `qxen qitnd :(`,fw zay) "mivxy dpeny" wxta opzc :dyw jexrd

ikd e`l i` la` ,`xrv meyn Ð ixyc uewd z` da lehil ci ly hgn oke !aiig inp oiekzn `l ik Ð dtd on dil `gip i`c ,llk dta dil `gip `lc ab lr s` ,xeq` did `xrv meyn

oi`e li`ed ,xzene xeht otebl ohgqy miyak (`,dnw my) "ziag" wxta ax xn`w i`n` ,xeq` dil `gip `lc diyix wiqt i` :dyw zvw la` !llk dil `gip `lc ab lr s` ,xeq` Ð

,eilr dwyn my oi`e ,zxti`c `lke` enk mdn hgqpd iedc ,ixy miyak `wecc xninl opivnc :wgvi epiax xne`e !xeq` zeidl did Ð jixv oi`c ab lr s` `zyde ,oi`veid minl jixv

oiid z` oippqn iab ,ikdle .dyer `ed ok zrclc oeik ,`ed `xaqc .hegqi `ny xninl jiiy `l ,cifna dyer mc`y xac lkc :xnel yi cere .xeq` la` xeht mdininl elit`c opixn`ck

,hegqi `ny opixfb `le ,mina ex`ev cr xaer eax ipt liawdl jledd :(a,fr) `neic ipiny wxta oke .(`,gi dvia) dicbaa zlaehe znxrn dcpc i`d xity `iz`e .hegqi `ny opiyiig `l

zibibd lv` dnizqd lhaz `nyc ,dwecdl xeq` xky ly zibib znizq ,`ziifpc `iixkeqn :xg` oeyl yxit jexrae .ip`y devnc mzd xninl `ki` cere .dyer `ed ok zrcly itl

dlhal ezrca oi` m`e !ezeyrl oiekznc ,ilk dyer `ed cin ?o`k jiiy diyix wiqt i`n Ð dgpd zrya my lhal ezrca m`c ,inc ikidc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .zaya ilk dyrie

k zeyrl ixnbl oiekzn epi`e li`ed diyix wiqt dia jiiye ,ilk zeyrl oiekzn epi`e dlhal oiekzn `edy :wgeca xnel yie !ilk dpyriy diyix wiqt ied `l ok m` Ð my.ilíìåòìax

mcl Ð xagn ixeag xn`c `pyil jdle ,jixv `ed gztl Ð ciwt cwtin mc xn`c `pyil jdl ,dil `xiaq oerny iaxk mlerl iiepyl `ki` inp l`enyl Ð 'ek dil `xiaq dcedi iaxk

[a cenrl jiiy] .jixv `edéàîhwpc xninl `kilc .mileza xiync ab lr s` ,zaya lira ivnc opireny`l `z`c e`l i` ,zay i`ven cr hwp i`nlc Ð lira ivn lira `l i`c e`l

dl oipzep :eyexit ikde .ycg xyr mipy jezn zelil drax` dl ozpe dyrn :(a,cq) dcpc `xza wxta `ipzck ,oitevx ediy opira `l `dc Ð oitevx opirac opireny`l zay i`ven cr

opireny`l hwp zay i`vene .zayn xal ,`l :ipyne !zaya mileza xiydl ixyc opireny`e .zay i`ven cr mileza zvwn xiyie dlil lka leraiy ,zay i`ven cr zelil drax`

`xwirn :xn`z m`e !ipzw zelil drax` zay i`ven cr `de :`ziixac dtebn dil jixtc `l` ,oixfetn elit`c gkenc ,dcpc `xza wxtc `ziixan jxtinl ivn dede .mitevx opirac

.zelil drax` lkd oia ody ,zayn xal zay i`ven cr dl oipzep :eyexit ikdc jzrc `wlq dedc :xnel yie !zelil drax` `icda ipzw `de ?ezrca dlr dn Ð zayn xal ipync

.ixy ikd elit` ,oileza mca opilz `ifg i` `dc ,dwegc dvxit iedc ab lr s` :ikd xza yxtny enk ol rnyn `we .lrayk :ipyne !zelil drax` lirac rnync :jixt edi`e
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אגרות קודש

]כ"ו תמוז, תשי"ג[

גם  ובטח  דוד המלך,  ביום ההלולא של  להם  בענין ההתועדות שהי'  על מה שכותב  ...ות"ח 
להבא ינצלו את היומי דפגרא להתועד בהתועדות חסידותית ולהתעוררות באהבת השם אהבת התורה 
ואהבת ישראל, והעיקר - לקבל על עצמם בהחלטה גמורה שכבר באה העת שצריכים לצאת מד' אמות 
המצומצמים ולהתפשט, באופן המתאים, בין שאר חוגי בנ"י להפיץ שם המעינות, מעינות דא"ח ותורת 
החסידות הכללית ותורת חסידות חב"ד. וכמה דרכים בזה, ואחד מהדרכים הוא ע"י התועדות ברבים 
כ"ק  ורצון  חפץ  יקויים  ובטח  שונים,  מחוגים  הנוער  ובפרט  אנשים  בהתועדות  לשתף  ובהשתדלות 

אדמו"ר הזקן, שחב"ד לא יהי' ענין של מפלגה אלא של כללות עם ישראל יחיו.
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oiaiig lkd` cenr e sc ± oey`x wxtzeaezk

ïåòîù éáøë äëìä åàdcedi iaxk dkld xnel ivnizc oeik ,aiig dxeaga lwlwnc Ð

.xeq`c oiekzn oi`y xacaàòãøäðá.l`eny ly enewn Ðêéðîéñådrhz `ly Ð

.ax iacl `rcxdpce ,`rcxdpl ax iac `zzrny silgdlïîöòì ïéìé÷î åìàax iac Ð

,`rcxdpe .xizd oaxy mixne` ,oax ixack zeyrl mikixvy,oax l`enyk miyerd

.xizd l`eny mixne`éøù áøå,dinza Ð

.dil `xiaq xzen oiekzn oi`y xac `nl`

àúééæðã àéøëåñîznizq Ðzibib awp

awpd jxc xkyd oi`ivenyoinzeqeeze`

.micba i`laaä÷åãäì øåñà.dhigq meyn Ð

'åë ïåòîù éáø äãåîmi`iway yi o`k la` Ð

.onwlck ,diihdaäãåäé éáøë äëìäoi`a Ð

.oiekznéøáâ àìáaxc `ail` i`xen` `la Ð

.ediiteb l`enye ax `l` ,l`enyc `ail`e

ãé÷ô ã÷ôéî íã úøîàã àðùéì êäìÐ

xeqi`de.`ed gzt meynìöà àåä ì÷ì÷î
çúôälwlwnae Ð.dcedi iax dcenì÷ì÷î

àåä äøåáçás` dcedi iaxk dl xaq axe Ð

iax da xht `wc ,`lewl dxeaga lwlwna

.dcediúåàøì äðîæ òéâä àìùdcp zkqna Ð

eribiyn Ð ze`xl dpnf ribd izni` :xn`ini

.mixerpdúåìéì äòáøà äì ïéðúåðlky Ð

edl opiwfgn yinyz zngn oda d`xzy minc

.mileza mcaäëîä äéçúù ãòonf lk Ð

.dknd dzig `l mc `la zynyn dpi`yòéâä
úåàøì äðîæ.dz`x `le Ðïåùàøä äìéìÐ
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zk`ln opirac meyn ied zay zek`ln x`ya oixehtc mdipy mrhc meyn lwlwna

`dc ,xhtin zaygn zk`ln opirac meyn `l dk`lnl llk oiekzn epi`y la` ,zaygn

calae okxck oixken zeqk ixkenc ,mi`lk iab oebk ,oiekzn oi` xhtin inp zenewn x`ya

jklid ,(`,an xifp) 'ek qtqtne steg xifp :inp opze ,(d dpyn h wxt mi`lk) 'ek oiekzi `ly

.ixy inp dxeaga

éàäÐ 'ek dwecdl xeq` `ziifpc `ziixkeqn

jexrae l`ppg epiax oke ,qxhpewa yxit

n`e mi`pz xcqa oke ,`pyil cgaxeq`c ,mi`xe

dhigq `dc :mz epiaxl dywe .dhigq meyn

xac lkc .miwyn x`ya `kiiy `le ,oeail meyn

`l Ð onye xkye oii oebk ,erlea z` jlklnd

di`xe .mina `wec `l` ,ezhigqa oeail jiiy

iab enk hegqi `ny eda opixfb `lcn Ð xacl

did :(a,biw zay) "mixyw el`"a opixn`ck ,min

?ciaril ikid 'ek mind zn`a rbte zaya jldn

inp `ipze .dhigq icil iz` Ð `ina zegpil

`le zihpel`a btzqne :(a,fnw my) "ziag" wxta

.dhigq icil iz`c `xnba yxtne ,ecia d`iai

oi` `nlr ileklc xne` (`,gi) dviac ipy wxtae

meyn dxifb `xnba yxtne ,milkd z` oiliahn

:opz (a,hlw zay) "oilez" wxta eli`e .dhigq

opixfb `l oii iabl `nl` .oixceqa oiid z` oippqn

inp (`,l dvia) "`iand" yixae !dhigq meyn

icil iz` xn`w `le ,dilr `xceq qextil :xn`w

iab `l` oeail jiiy `lc meyn epiide ,dhigq

:(a,gkw zay) "oiptn" wxta opixn`c `de .min

dl d`ian dzxiag ony dkixv dzid m`

oi` :ipyne ?dhigq icil iz` `de :jixte .dxrya

oke .onya dhigq jiiyc rnyn .xrya dhigq

zia el yi m` ,betq :(`,bnw my) "lhep" wxta

xne` `kde .miapre mizif zhigq enk dxeq`e ,wxtn meyn `iedc mz epiax xne` dhigq `idd !ea rlapd ony zhigq icil iz`c meyn ,ea oigpwn oi` Ð e`l m`e ,ea oigpwn Ð dfig`

"xiczd lk" wxtn ezii`x xwire .ixy dil `gip `lc diyix wiqt lkc jexra yxit oke .diyix wiqt iedc ab lr s` ,ceai`l jled hgqpdy oeik ,wxtn meyn xeq`c xninl `kilc mz epiax

dkeq) "lefbd alel"n di`x iziin cere .ixy Ð ieaik i`da dil `gip `lc oeik ,`ed dakn i`cec ,`ed diyix wiqtc ab lr s` miyi`d iab lr oii oitlfn oerny iaxc `ail` (a,`v migaf)

wiqta oerny iax dcen `de :jixte .dea`k dl xaq ,dlik`l oeekzna dl miwene !`pn owzn `de :jixte .qcd iapr yexit ,aeh meia miapr mihrnn :oerny iaxa xfril` iax xn`wc (a,bl

ab lr s` ,ixy Ð oewiz i`da yiig `le ,dil `gip `lc oeik `nl` .izixg` `pryed dil zi`c `kixv `l :ipyne !'ek diyix`ki`c ;icin dyw `lc wgvi epiaxl d`xpe .`ed diyix wiqtc

xeq`c inp xninl opivne .ezhigqa dpdp did hrne micbaa mix`yp gixde mrhdy oeik ,hegqi `ny eda opiyiig `l mewn lkne ,mina enk oeail meyn dwyn x`ya hegql xeq`c xninl

lr oii slfl oerny iax xiznc `iddc ;zei`x opi` jexrd zei`xe .dtebl dkixv dpi`y dk`lna enk ,y"xl dligzkl xeq` Ð dil `gip `lc diyix wiqt iedc ab lr s`e .wxtn meyn

,izixg` `pryed dil zi`c !`ed diyix wiqt `de :eyexit ikd inp i` .devn meyn ixyc xninl `ki` ,izixg` `pryed dil zi`c `idd oke .ip`y devnc xninl `ki` Ð miyi`d iab

yexit lre .car ilkc `zlin i`lb`e dl jxhvi `nyc ,xeq` dcedi iaxl la` .`ed diyix wiqt e`l jklde ,ilk owiz `ly `vnpe dl jxhvi `l `nyc ,oerny iaxl ixy Ð oke li`ede

e`l i` la` ,xzene xeht `xrv meyn `wece ,xeht Ð dgil dpnn `ivedl m`e ,aiig Ð dt dl zeyrl m` ,zaya `qxen qitnd :(`,fw zay) "mivxy dpeny" wxta opzc :dyw jexrd

ikd e`l i` la` ,`xrv meyn Ð ixyc uewd z` da lehil ci ly hgn oke !aiig inp oiekzn `l ik Ð dtd on dil `gip i`c ,llk dta dil `gip `lc ab lr s` ,xeq` did `xrv meyn

oi`e li`ed ,xzene xeht otebl ohgqy miyak (`,dnw my) "ziag" wxta ax xn`w i`n` ,xeq` dil `gip `lc diyix wiqt i` :dyw zvw la` !llk dil `gip `lc ab lr s` ,xeq` Ð

,eilr dwyn my oi`e ,zxti`c `lke` enk mdn hgqpd iedc ,ixy miyak `wecc xninl opivnc :wgvi epiax xne`e !xeq` zeidl did Ð jixv oi`c ab lr s` `zyde ,oi`veid minl jixv

oiid z` oippqn iab ,ikdle .dyer `ed ok zrclc oeik ,`ed `xaqc .hegqi `ny xninl jiiy `l ,cifna dyer mc`y xac lkc :xnel yi cere .xeq` la` xeht mdininl elit`c opixn`ck

,hegqi `ny opixfb `le ,mina ex`ev cr xaer eax ipt liawdl jledd :(a,fr) `neic ipiny wxta oke .(`,gi dvia) dicbaa zlaehe znxrn dcpc i`d xity `iz`e .hegqi `ny opiyiig `l

zibibd lv` dnizqd lhaz `nyc ,dwecdl xeq` xky ly zibib znizq ,`ziifpc `iixkeqn :xg` oeyl yxit jexrae .ip`y devnc mzd xninl `ki` cere .dyer `ed ok zrcly itl
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[a cenrl jiiy] .jixv `edéàîhwpc xninl `kilc .mileza xiync ab lr s` ,zaya lira ivnc opireny`l `z`c e`l i` ,zay i`ven cr hwp i`nlc Ð lira ivn lira `l i`c e`l

dl oipzep :eyexit ikde .ycg xyr mipy jezn zelil drax` dl ozpe dyrn :(a,cq) dcpc `xza wxta `ipzck ,oitevx ediy opira `l `dc Ð oitevx opirac opireny`l zay i`ven cr

opireny`l hwp zay i`vene .zayn xal ,`l :ipyne !zaya mileza xiydl ixyc opireny`e .zay i`ven cr mileza zvwn xiyie dlil lka leraiy ,zay i`ven cr zelil drax`

`xwirn :xn`z m`e !ipzw zelil drax` zay i`ven cr `de :`ziixac dtebn dil jixtc `l` ,oixfetn elit`c gkenc ,dcpc `xza wxtc `ziixan jxtinl ivn dede .mitevx opirac

.zelil drax` lkd oia ody ,zayn xal zay i`ven cr dl oipzep :eyexit ikdc jzrc `wlq dedc :xnel yie !zelil drax` `icda ipzw `de ?ezrca dlr dn Ð zayn xal ipync

.ixy ikd elit` ,oileza mca opilz `ifg i` `dc ,dwegc dvxit iedc ab lr s` :ikd xza yxtny enk ol rnyn `we .lrayk :ipyne !zelil drax` lirac rnync :jixt edi`e
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oiaiig lkda cenr e sc ± oey`x wxtzeaezk

åàì éàîlra `l i`c :edl ipz ikdl ,ipzwc zay i`ven cr zelil drax` jpd Ð

eizexrda cinz `iven `edy mc lke ,lrainl ivn Ð dxenb dlira.mileza mc eed

.zaya dxeaga leral xzenc ,inp dpin opirnyeúáù éàöåî ãò úåìéì äòáøà àäå
éðú÷iyye iying ilil o`k yie ,zqip iriaxa `dc ,zayn xal dil zgkyn `le Ð

.zay i`vene zayeìòáùë éà`z` `le Ð

hwpc i`d ,mileza mc xzid `l` ol iiexe`l

ol rnynw i`n zay i`ven cr?oipzep :ipzil

zay zlira meyn jgxk lr .zelil drax` dl

.dl hwpúåøåøö øéùîù`nlc inp i`de Ð

`witqne ,`zxet lagn.dil opixq` `léàî
åàìdil xhtc i`d Ðilila rny z`ixwn

,lrainl irac ,devna cixhc meyn zay

wqerde.devnd on xeht devnaàìã ãéøèã
ìòá.lra `ly xrhvn Ðøåèô ãéøèã íåùî

xeht xrv meyne .dinza Ð?epi`y xg`n !

.devna weqrl aygnøàô ïäá øîàðùÐ

l`wfgi) "jilr yeag jx`t"la`e ,(ckllern

`l`] :oilitzl x`t df oi`e ,ey`xe epxw xtra

ozgc `d ivexzl zivn `l i`ce `ax xn`

xehtm`c ,lira ivn `lc meyn rny z`ixwn

.devn xaca cixh `l `dc ,xeht ded `l ok

àéä éàðúxq`c o`ne ,zaya dxeag zlira Ð

,dizrnyl dxn` i`pzk Ð zaya leral

`cg `pzc .lrainl xq`c `pixg` `pz `ki`c

.['ekøåèô.rny zixwn Ðáééç éùéìùÐ

.leral xeq`e ,`ed zaycééáàå:jl xn` Ð

dil xhtc i`de ,ibilt `cxiha inp i`pz jpd

,lrainl ixyc meyn e`l Ð rny z`ixwn

xeht devn ly xrv xrhvnd xaqw `l`

`cxih cixhc la`l inc `le .rny z`ixwn

ezelia`y it lr s` ,devn exrv oi`y ,zeyxc

`axe] .xht `l `cxih :xaq aiignc o`ne .devn

xzenac xn`ipdk i`pz ipde ,ibilt leral

.[i`pzäééèäáoihny Ðmi`iven oi`e ,oiccvl

.mcïë íà.mi`iwac Ðäîì ãøåèedn Ðecxh

xhtdl.rny z`ixwnøúåî é÷áleral Ð

.`ed zeni `le diyix wiqt `lc ,zayaáåø
ïä ïéàé÷ádiyix wiqt e`l `nzq jklid Ð

.`ed zeni `leäîì ïéðéáùåùyiy xg`n Ð

onwl `ipzc `d Ð mc `la leral oi`iwa

el cg` oipiayey ipy odl oicinrn eid :(`,ai)

.dlkd z`e ozgd z` ynynl ick ,dl cg`e

da ebdpi `ly mdixg` xwal ,xnelkze`nx

zprhadn Ð diihda oi`iwa i`e .mileza

oiliren oipiayey?äîì äôîikd `l` ,opiqxb `l jinrhile .milezad z` xxal Ð

dnl oipiayey :opiqxb?dnl dtn?ãáàéå äàøé àîù äéì øîà`iveie ,dhi `l `ny Ð

mc,epca`ieoiicr :el xn`z Ð oerhl `a m` ,diihda eli`c ,mc iz`vn `l xn`ie

.ip` dlezaàñøåî ñéôîä.b"elw oixewy ,gtp dt gzetd Ðäô äì úåùòì íàÐ

oiekznydzetil.xgn meil df gzt dl zeidleáééçmeyn aiige ,gzt owzn `edy Ð

z` oaie" aizkc ,miig ilraa oipa ogky`c ,dpea"rlvdziy`xa).(a
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éàî.ziyixtck ,xninl `kil mitevx oiprlc ,zay i`ven cr hwpc i`na Ð ol rnynw

éàîm`c Ð lirlck zayn xal iiepyl `kil `kd Ð lrainl irac cixhc e`l

.zay i`ven cr dil xhtc ,dreh `pzl dil zieyn `we ,zay i`ven cr xeht epi` ok

cr hwp `wec mewn lkn ,zaya lrainl ivn `le ,zayn xal opixn` ik elit` ,lirl la`

mca oilez zay i`venl crc meyn ,zay i`ven

.lrae xarc `kid milezaàäå`a` iax xn`

`cxihc xaq iia`e Ð 'ek zevnd lka aiig la`

lc`lc `cxih la` ,aiign Ð llk devn `ki

cexhy oeik ,devnc `cxih aiyg Ð lira ivn

.devn zeyrl leki epi`y dna

õåçopixn`e Ð x`t oda xn`py oilitzd on

xn`cn :(`,eh) ohw crenc `xza wxta

llkn "jilr yeag jx`t" l`wfgil `pngx dil

oda xn`py yxitc qxhpewae .xeq` `nlrlc

ozil epiid ,ey`xe epxw xtra llern la`e ,'x`t'

:xn`z m`e .oilitzn zevn x`y slip `lc mrh

l`wfgil `wecc opixn` oilitz iabl `py i`ne

dxez cenlz iabe ,mila` x`yl `le ,xn`p

:(my) opixn`c ,l`wfgin mila` x`y opitli

`pngx dil xn`cn ,dxez cenlza xeq` la`

,opixnb xeq`lc :xnel yie !"mec wp`d" l`wfgil

inp `nlr ilekl Ð l`wfgil `pngx xq`cnc

dicegl dilc ,opixnb `l Ð xizdl la` .xeq`

.`z` ixynléðäås` Ð i`pz ipd ik i`pz

mewn lkn Ð ikda `icda i`pz ibiltc ab lr

`lc `d devnc `cxih aiygc ,lirl iia` wigc

l`enyk oizipzn inew`l dil `gipc ,lira ivn

i` `ziixac `zbelt inp iwene .leral xq`c

inwe`l ick ,lira ivn `lc `d `cxih aiyg

.lekiy dn lk l`enyk

àìÐ diihda oi`iwa oi`y miilaa elldk

mlerd lkc ,diyix wiqt epi` :yexit

ixy jklid .od oi`iwa `l` ,miilaa enk opi`

dlira leral epekzi `ly calae ,lrainl edl

zaya :yexit ?dnl cxeh ok m` :jixte .dxenb

oi`iwac oeik ,rny z`ixwn lirl dil xht i`n`

oiekzny itl Ð `cxih `ki` lega `nlya ?od

`cxih yi oi`iwal s`e ,dxenb dlira leral

zekxac ipy wxta xn`ck ,dxenb dlira leral

,envr lr xingne xeht did l`ilnb oaxc (`,fh)

zaya la` .ilaa did `ly ,did iwac ab lr s`

?dnl cxeh Ð dxenb dlira leral oiekzn epi`y

zrya iwa epi`y itl :yexit .iwa epi`yl :ipyne

Ð dyrn zrya oi`iwad elit`c ,rny z`ixw

.mlek micexh jklid ,oi`iwa eidi `ly mi`xi dyrn mcewáåøcg lke Ð od oi`iwa

:xn`z m`e .diihda oi`iwa oaexc `kd rnyn .mixzen mleke ,aexa dil opiwtqn cge

ziag it lr dewcay oebk ?dpedkl edn dxairy dleza :(a,ci) dbibgc ipy wxta opixn`c

opiyiig in ,scep dgix did `lee` mc `la zelira dnk leral ipleki xn`c l`enycl

:xn`w inp (a,cq) dcpc `xza wxtae !giky `l l`enyc :wiqne ?dxair ihan`a `nlc

did l`enyc :xnel yie !od oi`iwa aexc `kd opixn` `de .`ed dixaeb axc l`eny ip`y

.zxarzn dy` oi` diihda la` .mc `la ,ea zxarzn dy`y dxenb dlira leral leki

.l`enycl `l` diihda yginl `kil dbibgc `idda ikdleàìàdnl oipiayey dzrn

ca`ie ,dxenb dlira leraie dhi `l m`y md dtne oipiayeyc :ipyne ?dhdy dzrc` wiqz `l `ide dhi `ny Ð mc `la leral oi`iwa ody oeik :qxhpewa yxit Ð dnl dtn

dleza oiicr xnel dzrc` `wqnc iiepyl dil iedc ,el dywdy dnn uxzn epi`c :wgvi epiaxl dywe .ip` dleza oiicr xnel dleki mileza dl `vn `ly xn`ie dhi m`e .dtnd

oipiayey oiyery mei lka dyrnc ,diihda leral jixvc ,dnl oipiayeye dtnc jixt `w zayn `wecc :mz epiax yexitk wgvi epiaxl d`xpe !xtqd on xqg uexizd xwire ,ip`

.zayn inp jixtc ,dnl cxehc `inec `iede .mileza mc ca`ie dxenb dlira leraie dhi `ly rx`i `ny Jipyne !zaya elit`íàdieyr df gztc Ð aiig dt dl zeyrl

.dgil `ivedle xie` qipkdl ,`ivedle qipkdlíàåaizenc in` iaxc dizrc `wlqe .oerny iaxk dl opinwen (a,fw zay) "mivxy dpeny" wxta Ð xeht dgil dpnn `ivedl

dgil dpnn `ivedlc ikid ikc ,`qxen qitnn jixt ikdle .dtebl dkixv dpi`y dk`ln iedc ,oerny iaxk l`eny xq` ikd elit`e ,gztl `le jixv `ed mcle ,ciwt cwtin mcc

ol ied devn meyn ,inp `kd .xrv meyn ixy `qxena Ð xeq` la` xeht dtebl dkixv dpi`y dk`ln x`yc ab lr s` ,gztl jixv epi`c oeik xzene xehtc ol `niiwe ,xeht

la` .xeq` did `xrv meyn e`l i` ,gzt oiprl diyix wiqt iedc i`ce `kdc ;xity jixt ,lirl mz epiax yxitck ,devn meynn ith `xrv meyn opixy elit` :cere .ixynl
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drax`' dpynd dxn`y oeik :dziiyew z` `xnbd zniiqn
heyt ixde ,'zay i`ven cr' dxn`e dtiqed recn ,'zelil

,zelil drax` md zay i`ven cr iying lilnyåàì éàîm`d - ©¨
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.gzt da gztie dxeag da dyri ezliraa gxkdaydéì øîà̈©¥
,daxàìmc` ipaa xaecnïéàé÷a ïéàL ,íéiìáa eìläkleral Ÿ§©¨©§¦¦¤¥§¦¦

ïéàé÷a Lé àlà ,äééhäaleral,äééhäaoi`e `vei mc oi` dfae §©¨¨¤¨¥§¦¦§©¨¨
`l ok`e ,'diyix wiqt' df oi` jk leraiy okziy oeike ,gztp gzt

.dihda iway inl `l` zaya leral exizd
:`xnbd dywnïk íà,dihda iwaa xaecnyänì ãøBèdna - ¦¥¥¨¨

.`ed iwa `ld ,rny z`ixwn edepxht ok zngny ,cexh `ed
`l` exht `l ok` :`xnbd zvxznìin,é÷a BðéàL.cexh `edy §¤¥¨¦

recn ,zaya leral xzen iwal wxy ok m` :`xnbd dywn
,'oixizn minkg' dxn`e `ziixad dnzqeøîàé,xnel dl did - Ÿ§

øzeî é÷ae.øeñà é÷a BðéàL:`xnbd zvxznáBømiyp`,ïä ïéàé÷a ¨¦¨¤¥¨¦¨§¦¦¥
.xeq` ,iwa epi`y herinl zn`a j` ,aexa dpynd dxaice

:dywne `xnbd dtiqenàlà ,éiaàì ïðç áø øa àáø déì øîà̈©¥¨¨©©¨¨§©©¥¤¨
äzòî,dihda leral mi`iwa miyp`d aexy epxn`y dn itl - ¥©¨

x`ean ixdy ,dyw ok m` ,`vei mcd oi`e dileza xiyn epi`e
oldl(.ai)egibyiy oipiayey dlkle ozgl cinrdl dcedia ebdpy

z` ozgd milri `l `id dleza m`y ,ef z` df enxi `ly mdilr
oke ,uegan mc dlkd qipkz `l dleza dpi` m`e ,milezad mc
dilr yi m` dlirad xg` dwceal mzhin lr dtn gipdl ebdp

,dihda mi`iwa aex m`e ,mileza mcänì ätî ,änì ïéðéáLeL- §¦¦¨¨©¨¨¨
lray xnele dihda leral ozgd lkei `ld ,mda zlrezd dn

dlira.mc `vn `le dlibx
:`xnbd zvxzníúä ,déì øîàwx eyygäàøé ànLmc ozgd ¨©¥¨¨¤¨¦§¤

ãaàéåmiliren dfle ,mileza dl `vn `ly orhie ,eze` ¦©¥
orhz f`y oeik ,dihda lraiy eyyg `l j` ,dtnde oipiayeyd
x`eank ,z`f xxal oic zia cia yie ,dleza oiicr `idy dlkd

oldl(:i).
:zaya dleza leral xqe`d lr ztqep dpynn dywn `xnbd

,énà éaø áéúîdpyna epipy(d"n a"t zeicr),àñøeî ñéônä- ¥¦©¦©¦©¥¦§¨
dgila d`lnd dkn rwane wgecd,úaLaíàezpeekdì úBNòì §©¨¦©£¨

ät,xie` qipkdle dgild z` `ivedl ick ,miiwznd gzt -áéiç ¤©¨
.gzt da owzn `ed ixdy ,dpea meyníàå`l` ezpeek oi` §¦

äçéì äpnî àéöBäì,cin gztd mzqi m` el ztki` `le §¦¦¤¨¥¨
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zeaezk(iriax meil)

,øeètity jixv epi` ixdy ,dtebl jixv oi`y dk`ln efy oeik ¨
wx `ed epevx `l` ,`ivedle qipkdl gztk ynyi dknd
xeqi` ea oi` dryl `l` ieyr epi`y dfk gzte ,dgild z`veda
`iven gztd ziiyr caln `qxen qitnd ixdy ,dywe .dpea
.laeg xeqi` jka oi` recne ,jkl oiekzne ,dkndn mce dgil
dknd zgz 'ciwt cwtn' dknd mcy meyn `ed mrhd i`ceae
xaegn epi` mileza mc s`y o`kn cenll yie ,sebl xaegn epi`e
lr dywe ,ez`veda laeg xeqi` oi`e ,ciwt cwtn `l` sebl

.laeg xeqi` mrhn zaya dleza leral xq`y l`eny
:`xnbd zvxzn,íúämcd ,`qxen iabløé÷òå ãé÷tipta qepk - ¨¨§¦©£¦

xeqi` oi` okle ,z`vl cnere ,sebdn ixnbl xewr s`e envr
la` ,ez`veda,àëäwx mcd ,mileza mcaãé÷tzgz `ed qepk - ¨¨§¦

,mixai`d mc x`yk xaegn epi`e xerdøé÷ò àìåxewr epi` j` - §Ÿ£¦
,xaegnl dnece milzka zvw `ed rlap `l` sebd on ixnbl

.zaya e`ivedl xeq` jkle

* * *
:zaya dleza zlira oipra dyrn d`ian `xnbdàøL ,énà éaø©¦©¦¨¨

cg` ozgl xizd -ìòáéîìdlezaïðaø déì éøîà .úaLa älçúa §¦§©¦§¦¨§©¨¨§¦¥©¨¨
,minkgd el exn` -dúaeúk àáéúk àì àäåazk `l oiicr ixde - §¨Ÿ§¦¨§¨¨

xeq` daezk dl azk `le dy` `yepde ,daezk xhy ozgd dl
.zepf z`ia ef ixd dilr `a m`e ,dilr `al eläeñtúà ,eäì øîà̈©§©§§¨

ïéìèìhîoekynk ozgd lyn dci zgz oilhlhn dl epz - ¦©§§¦
de ,dzaezkl.dzaezk dazkp eli`k el zxzen `id ix

:sqep dyrnìòáéîì àøL ,ãéáæ áødlezaàkéà .úaLa älçúa ©§¦¨¨§¦§©¦§¦¨§©¨¦¨
éøîàcy exn`y yi -déôeb ãéáæ áøe ,ok bdp envr -älçúa ìòa §¨§¦©§¦¥¨©¦§¦¨
.úaLa§©¨

* * *
:aeh meia dleza zliraa dpc `xnbdàøL äãeäé áøxizd - ©§¨¨¨

ìòáéîìdleza.áBè íBéa älçúa:ezrca minkg ewlgpeáø øîà §¦§©¦§¦¨§¨©©
àîéz àì ,àáøc déîMî éttxn`z l` -áBè íBéa`edéøLc- ©¦¦§¥§¨¨Ÿ¥¨§§¨¥

,dcedi ax xizd ea `weecàäla` -ïécä àeäc ,øeñà úaLa ¨§©¨¨§©¦
äéä Ck äéäL äNòîe ,éøL énð úaLa eléôàcdid dyrn eze` - ©£¦§©¨©¦¨¥©£¤¤¨¨¨¨¨

.xizn did mb zaya el`yl mi`a eid m` oicd `ed j` ,aeh meia
eli`e,øîà àáøc déîMî àtt áøwxéøL áBè íBéaj` ,dcedi ax ©¨¨¦§¥§¨¨¨©§¨¥

.øeñà úaLa§©¨¨
ézòc éàî ,àtt áøì étt áø déì øîàCoia wlgl jzxaq idn - ¨©¥©©¦§©¨¨©©§¥

mrhe ,laeg meyn xeqi` yi zayay oeik m` ,aeh meil zay
y zngn `ed aeh meia xziddäøzeäL CBzîziiyrCøBöì äøeaç ¦¤§¨©¨§¤

[aeh meia dnda hegyl xzen ixdy] ytp lke`àlL énð äøzeä§¨©¦¤Ÿ
CøBöì,dlira jxevl oebk ytp lke`äzòî àlàjixacl ok m` - §¤¤¨¥©¨

didiøîâeî úBNòì øzeîick ,y`d lr minya cinrdl - ¨©£§¨
milkae micbaa aeh gix ozi mdn dlerd oyrdy,áBè íBéa§

CøBöì äøòáä äøzeäL CBzîc,leyial oebk ,ytp lke`énð äøzeä §¦¤§¨©§¨¨§¤§¨©¦
CøBöì àlLdvia zkqna eli`e ,ytp lke`(:ak)minkgy epipy ¤Ÿ§¤

.aeh meia xnben zeyrl exq`
déì øîà,`tt axéìòEjixack xn`p `ly ick -àø÷ øîàzeny) ¨©¥¨¤¨©§¨

(fh ai,'Lôð ìëì ìëàé øLà Cà'ziiyr aeh meia exzed ,xnelk ©£¤¥¨¥§¨¤¤
xear wx zek`ln,'Lôð ìëì' äåMä øácdxzedy dhigy oebk ¨¨©¨¤§¨¤¤

ziiyra mb dxzed ,ytp lkl deyd xac `edy dlik` jxevl
ziiyr j` ,ytp lkl deyd xac `ed s`y dlira jxevl dxeag

.miwpetnl `l` jxvp epi`y ,ytp lkl deyd xac epi` xnben
:`xnbd zl`eyàlà ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¤¨

äzòîdeyd xaca `l` ytp lke` jxev dxezd dxizd `ly ¥©¨
xy`k ok m` ,ytp lklBì ïncæðhegyl mc`l,áBè íBéa éáö ¦§©¥§¦§

å ìéàBäiav zlik`Lôð ìëì äåL Bðéàdywy iptn ,mixiyrl `l` ¦§¥¨¤§¨¤¤
,ecevlénð éëäxn`p dfa mb m`d -déèçLîì øeñàc.aeh meia ¨¦©¦§¨§¦§£¥

:`xnbd daiynàðéîà÷ Lôð ìëì CøBvä øác ,àðà ,déì øîà- ¨©¥£¨¨¨©¤§¨¤¤¨£¦¨
zhigye ,ytp lkl jxvpy xaca `ed xziddy dzid izpeek,éáö§¦

éøö,àeä Lôð ìëì C`id ezlik` mewn lkn ,ievn epi`y s`y ¨¦§¨¤¤
`l` ,ytp lk jxev dpi` xnben ziiyr la` ,mc` lk jxev

.cala miwpetn miyp`l

* * *
:zaya dleza zliraa oecl dkiynn `xnbdøa á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ©

ïãééöa ïðçBé éaø äøBä ,éãéà,[mewn my-]älçza ìBòáì øeñà ¦¦¨©¦¨¨§©§¨¨¦§©§¦¨
.úaLa§©¨

:'opgei iax dxed' awri iax ly epeyl lr ddnz `xnbdàkéà éîe¦¦¨
øeqéàì 'äàøBä','d`xed' oeyla xeqi`l wqt zepkl ozip ike - ¨¨§¦

e` di`xn rxkend xzidl wqta wx jiiy d`xed oeyl ixd
wtqn wxe ,llk rxken epi`y okzi xeqi`l wqt j` ,`xaqn

:`xnbd zvxzn .xeqi`l ea exingdïéàxeqi`l wqt mb ,ok` - ¦
,d`xed mya zepkl ozipïðúäådpyna ef oirk oeyl epipy ixdy - §¨§©

t xifp)(e"n b"dnglndn dpa xefgi m`y dxcpy dklnd iplid iabl ,
mipy ray dxifp dzide ,dpa xfge ,mipy ray dxifp didz melya

e ,l`xyi ux`l dzlr okn xg`le ,ux`l uegaìlä úéa äeøBä¨¥¦¥
,úBøçà íéðL òáL ãBò äøéæð àäzLzexifp oi`y mixaeq mdy itl ¤§¥§¦¨¤©¨¦£¥

dilre ,zexifp envr lr lawnd mc`l dliren ux`l ueg ly
i`ny zia ixack `lye ,dligzn dzexifp ini lk z` zepnl
mei miyly xifp didi l`xyi ux`l `aiyky jka icy mixne`d
exingdy ,xeqi`l wqt s`y gkene ,['zexifp mzq' xeriy edfy]

.'d`xed' oeyla dpekn ,lld zia dilr
énð éàå,xeqi`l d`xed oeyl epivn cer -àéðúc àä ék,`ziixaa §¦©¦¦¨§©§¨

äøãMä èeçdnda ly÷ñôpLjzgp -,Baeøa,dtixh dndad ©¦§¨¤¦§©§
á÷òé éaø .éaø éøáce wlegeléôà ,øîBà`l` eaexa jzgp `láwéð ¦§¥©¦©¦©£Ÿ¥£¦¦©

dnda iax iptl e`iady did dyrn .dtixh ef s` ,xeg ea dyrp -
e ,dxcyd heg da awipyk éaø äøBäzhiyá÷òé éaødndady ¨©¦§©¦©£Ÿ

epivny ixd ,xaca xzid zexedl envr lr jnq `ly itl ,dtixh
.xeqi`l s` 'd`xed' oeyl

dwiqn ,awri iaxe iax ly mzwelgn z` `xnbd d`iady ab`
:dkld oiprl `xnbdá÷òé éaøk äëìä ïéà ,àðeä áø øîà`l` ¨©©¨¥£¨¨§©¦©£Ÿ

.iaxk
opgei iax mya ici` xa awri iax ixac z` lirl d`iad `xnbd
`xnbd d`ian dzr .zaya dleza leral xeq`y ociiva dxedy

:mixg` mi`xen` mya ef opgei iax z`xed z`÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨
éëä éðúî,rxi`y dn z` jk dpy -éaø ìàL ,eäáà éaø øîà ©§¥¨¦¨©©¦©¨¨©©¦

ïîc á÷òé ïa ìàòîLé[xirdn `ay-],ïãééöa ïðçBé éaø úà ,øBö ¦§¨¥¤©£Ÿ§¦¤©¦¨¨§©§¨
éòîL àðàåel`yy izrny ,eda` iax ,ip`e -ìBòáì eäîdleza ©£¨§©¦©¦§

déì øîàå ,úaLa älçza,opgei iax.øeñà ©§¦¨§©¨§¨©¥¨
:`xnbd dwiqn dkld oiprleàúëìäåxne`d ixack dkldd - §¦§§¨

,úaLa älçza ìBòáì øzeî,dk`ln ziiyr meyn `l dfa oi`e ¨¦§©§¦¨§©¨
ser oa hegyi `ny zxifb meyn `le(.d lirl).

* * *
epiptly `ibeqa(:g-.f)zkxa .'mipzg zkxa' zeklda `xnbd dpc

ini x`yae dtegd zrya mikxany zekxad zyy od mipzg
oldl `xnbd d`ian zekxad gqep z` .x`eaiy enk dzynd(.g):

,áø øîà ,àcáæ øa àaà éaø øîà ,àðeä áø øîà ,Baìç éaø øîà̈©©¦¤§¨©©¨¨©©¦©¨©©§¨¨©©
äìeúa úçà,z`ypyäðîìà úçàåpy,z`yäëøa äðeòèzkxa - ©©§¨§©©©§¨¨§¨§¨¨

.oi`eypd zrya mikxany mipzg
:`xnbd dywnéëä àðeä áø øîà éîe,`ped ax ok xn` ike - ¦¨©©¨¨¦

,dpnl` i`eypa mipzg zkxa mikxanyäðîìà ,àðeä áø øîàäå§¨¨©©¨©§¨¨
z`ypd.äëøa äðeòè dðéà¥¨§¨§¨¨

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìepiid ,dkxa dperhd dpnl` - Ÿ©§¨¨
,äðîìà àNpL øeçáa,dlecb ezgnye dpey`xd ezy` efy itle §¨¤¨¨©§¨¨
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המשך בעמוד חח

oiaiig lkd` cenr f sc ± oey`x wxtzeaezk
øåèô,xq`c o`nl `iyw .(`,b) "zay ze`ivi"a ,dlgzkl xzene xeht :ol `niiwe Ð

.`ed mc `ivedl inp i`dcíúä.dgil iab Ðãé÷ô.cgia qepk Ðøé÷òåon elek Ð

.z`vl cnere ,xyadàëä.mileza mc Ðøé÷ò àìå àåä ãé÷ôrlap `l` ,ixnbl Ð

dnec ,edin .qepk `l` mixa`d mc x`yk xaegn epi`y it lr s` ,milzka zvw

xaegnl.dgilk z`vl oken epi`y ,`ed

éìèìèî äåñôúàdci zgz oilhlhn dl epz Ð

xhy eazkiy cr ,dzaezk ceariyl oekyna

.zerwxw cearya dzaezkêéúòã éàîÐ

ixyinlxzei aeh mei.zayanêøåöìlke` Ð

.dhigy oebk ,ytpøîâåî,y`d lr minya Ð

.micbad z`e milkd z` xnblàø÷ øîà êéìò
ùôð ìëì äåùä øáã ùôð ìëìdlirae ,xzen Ð

`l` epi` xnben la` ,lkl dey.miwpetnléîå
øåñéàì äàøåä àëéàxeqi` ixw ine Ð

"d`xed"?,xingdl i`yx mc` lkc meyn

xqe`deon elit`y ,mixac zkinq df oi`

oi`y ,wtqd.xqe`e `a `ed ,el dxexa dkldd

zxaq lr e` ,ezreny lr jneq xiznd la`

."d`xed" `ide ,eznkgììä úéá äåøåäÐ

`viy dklnd iplida ,xifp zkqna `id dpyn

,dnglnl dpadxcpedvega xifpa mipy ray

`dzy lld zia dexed ,ux`l dzlre ,ux`l

.zexg` mipy ray cer dxifpäøãùä èåç
÷ñôðùåáåøá.dtixh Ðäëøá äðåòèzkxa Ð

.mipzgäåä ïåîìà æòåádf ova` :xn xn`c Ð

,zepa miylye mipa miyly el eid xake ,frea

.(`,`v) `xza `aaaäòáù úøîàäÐ

`pniwe` `ped ax xn`wc dperh dpi`cnc

xn`wc dperhc llkn ,dray dperh dpi`c

.dray Ð `a` iax
ïéëøáî
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wiqt ied `lc oeik ,`xrv `kilc ab lr s` ixynl ol zi` dlira iab,gzt oiprl diyix

,xiwr `le ciwt `kd ,ipyne .(a,d) lirl gkenck gzt ziiyr `la mc z`vedl xyt`c oeik

miwc i`n itl `l` ,jixv `ed gztlc iiepyl ivn iedc oicd `ede .xagin ixeag mc xaqwc

xaq dtebl dkixv dpi`y dk`lna l`eny `dc :dnize .dil ipyn jixv `ed mclc dil

"oiwpgpd"??? wxta opixn`ck ,dcedi iaxk dl

,cere !(`,av migaf) "xiczd lk" wxtae ???(`,dt)

dil ded oerny iax ixyc oiekzn oi`y xacnc

,dtebl dkixv dpi`y dk`lnn `le ,iieyw`l

.diyix wiqt ied `le oi`iwa aexc oeik

êåúîlke` jxevl :yexit Ð jxevl dxzedy

lke` jxevl `ly inp dxzed ,ytp

jxev e` ,meid z`pd jxev `diy calae ,ytp

,elenl ohw z`vedc `iddk .aeh meia devn meiw

dvia) ea z`vl alele ,ea zexwl dxez xtqe

enk ,`l Ð llk meid jxevl `ly la` .(`,ai

legl aeh mein dte`de ,aiiginc mipa` z`ved

zilc meyn ,(`,`k my) dwel xn`c `cqg axl

zial ixyc dacp zler zhigye ."li`ed" dil

`ln jpgly `di `ly meyn epiid (a,k my) lld

opixn`c ezia jeza ung `vene .xqg jax oglye

`le ilk eilr dtekc (`,e) migqtc `nw wxta

meyn :epiid ,"jezn" meyn Ð etxeyl opixy

xeq`c ,dvwen meyn opaxcn etxeyl xeq`c

lknc ,elhiayk ixii`c xnel oi` la` .elhlhl

,meid jxev iede ,etxeyl devn opaxcn mewn

xninl `ki`c `kid opixy inp opaxc devnac

dvia) lld ziae i`ny zia ibiltc `de ."jezn"

zialc ,elk`e aeh meia dypd cib lyana (a,ai

zi`c lld ziale ,dwel "jezn" edl zilc i`ny

ab lr s` :xnel jixv ,dwel epi` Ð "jezn" edl

,dilr aikxc xeqi` meyn ,ytp lke` aiyg `lc

.dil lik`c oeik ,`ed meid jxev mewn lkn

ied Ð liihl wepiz z`vedc :wgvi epiaxl d`xpe

d`xp ixkp jxevl d`ved ,edine .meid jxev

did ixkp jxevl `ivedl dzr ebdpy dne .xeq`c

zeyxc meyn mdxa` oa oeyny epiaxl d`xp

oiagx oi`c ,zilnxk `l` ied `l ocic miaxd

ik ,opax xefb `l aeh mei iabe ,dn` dxyr yy

,aeh meia zexivg iaexir opax oewz `lc ikid

mei :xn`c (a,fh) dviac ipy wxt yixa rnynck
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.`ed mc `ivedl inp i`dcíúä.dgil iab Ðãé÷ô.cgia qepk Ðøé÷òåon elek Ð

.z`vl cnere ,xyadàëä.mileza mc Ðøé÷ò àìå àåä ãé÷ôrlap `l` ,ixnbl Ð

dnec ,edin .qepk `l` mixa`d mc x`yk xaegn epi`y it lr s` ,milzka zvw

xaegnl.dgilk z`vl oken epi`y ,`ed

éìèìèî äåñôúàdci zgz oilhlhn dl epz Ð

xhy eazkiy cr ,dzaezk ceariyl oekyna

.zerwxw cearya dzaezkêéúòã éàîÐ

ixyinlxzei aeh mei.zayanêøåöìlke` Ð

.dhigy oebk ,ytpøîâåî,y`d lr minya Ð

.micbad z`e milkd z` xnblàø÷ øîà êéìò
ùôð ìëì äåùä øáã ùôð ìëìdlirae ,xzen Ð

`l` epi` xnben la` ,lkl dey.miwpetnléîå
øåñéàì äàøåä àëéàxeqi` ixw ine Ð

"d`xed"?,xingdl i`yx mc` lkc meyn

xqe`deon elit`y ,mixac zkinq df oi`

oi`y ,wtqd.xqe`e `a `ed ,el dxexa dkldd

zxaq lr e` ,ezreny lr jneq xiznd la`

."d`xed" `ide ,eznkgììä úéá äåøåäÐ

`viy dklnd iplida ,xifp zkqna `id dpyn

,dnglnl dpadxcpedvega xifpa mipy ray

`dzy lld zia dexed ,ux`l dzlre ,ux`l
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.mipzgäåä ïåîìà æòåádf ova` :xn xn`c Ð
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רכו
oiaiig lkda cenr f sc ± oey`x wxtzeaezk

äòáù äìåúáì ïéëøáî,dzynd ini lk olek jxan zeycg mipt e`ayk yxtn onwl Ð

.`cg jxan Ð `l i`eíéäìà åëøá úåìä÷îáäìàøùé øå÷îî 'jixv xewn zkxa lr Ð

xacna) "dcrd z` ldwd" enk dxyr epiide ,ldwzegta ldwd oi`e ,(k,dcrndcre

zekxa) opitlick ,dxyr(a,`kizn cr" milbxn zcrndcrlryedi e`vi Ð "drxd

.alkeäàúãâá.zcba dnye laaay xir Ð

wqta`xixy ax ly excq.zxkfp `id oe`b

äëæîä.xg` ici lr dpzn Ðøáåòìirnay Ð

.dpw ,en`íéðúç úéáádqpkpyk Ðztegl

.oi`eyipïéñåøéàä úéáá óà,dycwnyk Ð

.yxtnck ,mipzg zkxa lk oikxanééáà øîà
åðù äãåäéáå[epy dcedia dcedi iaxc `d] Ð.

äîò ãçééúîù,oiqexi`a Ðqb eal `diy ick

oikxan jkitl .(`,ai zeaezk) onwlck ,da

dlk :dlk zkqna `ipzc ,dlgzn mipzg zkxa

.dcpk dlral dxeq` dkxa `laúà åðì øñàå
úåñåøàäly cegiid lr exfby ,opaxcn Ð

qpkizy cr exizd `l dqex` s`e ,diept

,dkxaae ,dtegldkxa `la dlk :ziyixtck

.dcpk dlral dxeq`oikxan inp opaxc`e

zay) dkepg xpa ogky`ck ,"epl xq`e" ,"epeve"

.(`,bkåðì øéúäåepl ze`eypd epizeyp z` Ð

.oiyeciwe dteg ici lrúåøéô úëøáà`xea Ð

.urd ixtúåöî úëøálre ,dhigyd lr Ð

oi`e ,`id d`ced `cg dlekc oeikc .dlind

.dnizg `ira `l Ð miizpia dywa wqtd

migqt) "migqt iaxr"a xn`ckzkxa :(`,dw

`d ,`id d`cedc meyn Ð i`n `nrh zevnd

.`id d`ced dlek Ð inpéîàùåãé÷à äåäã éã
,meid yeciwk `id dyecw oeylac oeik Ð

yic meyn opinzg `iddac ,mzd ik da opinzg

dlgz mei `ed ik" oebk ,wqtd dai`xwnl

."ycewåàáù àåäå.dzynd l` Ðíéðô
úåùãç.lenz` my eid `ly ,mei lka Ðéàî

'åë äãåäé áø øîà êøáîxcq :ipira d`xp Ð

excqpy zekxaxy`"n `l` epi` befd iwqr lr

xacl zlgzn dkxa dze`y ,jli`e "xvi

,xkfa xacn "mc`d z` xvi xy`" ;mdipya
ïé÷úäå
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úåìä÷îá`xaq oi` Ð rnyn zeldw ixz Ð "zeldwn"c ab lr s` Ð midl` ekxa

.xninl ira `nlrc zeldwne ,`zlin mey oiprl mixyrl dxyr oia wlgl

.e"ie xqg aizk "zldwna" :yixc inlyexia ,edineäëæîäab lr s` Ð dpw xaerl

xzendÐ ezy` ici dyrnyicwnc (a,gp zeaezk) xlcpqd opgei iaxk wiqt diteb l`enyc

,mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi`c ,oileg

;ith rxbc ,mlerl `a `ly xacl oky lke

:xn`wc (a,bi) oihibc `nw wxt seqa opixn`ck

`ly xac dpwn mc` :xn`c xi`n iaxl elit`

la` ,mlerl `ay xacl ilin ipd Ð mlerl `a

,mewn lkn !xn` `l Ð mlerl `a `ly xacl

l`eny :inp i` .mlerl `a xaer aiyg l`eny

.mlerl `a `ly xacl dpwn mc` ith dil zi`

`ibeq `idde mlerl `a `ly xac dpwny dnn

.`ped axc `ail` `iz` (my) oihibc `nw wxtac

axcn dketd ezxaq `icdac ongp ax epivn oke

e`ayn lwc zexita dil zi` `ped axc ,`ped

s` xn`w xaer iabe ,ea xefgl leki oi` mlerl

clzykl xaq ongp axe .dpw `l Ð clzykl

leki mlerl e`ayn s` xn`w lwc zexitae ,dpw

(` cenrl jiiy) .ea xefgläåøåäÐ lld zia

i`penyg zianc ab lr s` .dklnd iplid iab

xn`ck ,dzid jlnd fapen m` ixdy ,dzid

dpy ylye d`n qecxed zeklne ,(`,fl) `neia

mipy yly cr eze`iyp bdp `l llde ,ziad ipta

:(`,eh zay) opixn`ck ,qecxed zekln xg`l

ipta oze`iyp ebdp oernye l`ilnb ,oernye lld

f` el eid xak mewn lkn Ð dpy d`n ziad

(` cenrl jiiy) .exedy micinlzàäåfrea

,dpnl` `wec e`l Ð ded dpnl` `ypy oenl`

`l` ,dixkp dzid (oeilke) oelgnl z`ypykc

jiiy) .dl aiyg dpnl`k `id Ð dlerac oeik

(` cenrläðîìàáoeikc Ð xegal z`ypy

.dray lk jxal yi Ð mipenl` mdipy oi`y

øîàðùzkqnae Ð miyp` dxyr frea gwie

z` ekxaie"c `xw iziinc dlk

zkxa mzdc xninl `ki` (ck ziy`xa) "dwax

myn cenll yie .oi`eyip zkxa `kde ,oiqexi`

lr zycwznd dy`l oiqexi` zkxa jxal yiy

d`xpe .did gily xfril` ixdy ,gily ici

rnzyin `l dxyrc ,`id `nlra `zknq`c

.oiqexi` zkxaa `xwc dihyt ixii` `le ,mzdn

éáøoikxan oiqexi`d ziaa s` xne` dcedi

`la dlk :opixn`e Ð dnr cgiizny iptn dze`

`a minrty itle .dcpk dlral dxeq` dkxa

,dlgzn dkxa oiyer Ð dteg myl `ly dilr

.dkxaa dlk `azy ickïàîicin mizg `lc

i`de .zekix` da oi`y Ð zexit zkxa` dedc

.ith jix`c `yeciwl inc `le ,dkex` dpi` inp

dia mizgc `yeciw` dedc icin Ð mizgc o`ne

dne .dkex` `aiyg inp i`de ,jix`c meyn

zkxac ab lr s` "epa xga xy`"a da opinzgc dxezd zkxan `py i`n ,da mizg `lc o`n :zvw dyw .d`xp epi` Ð `yeciwa enk da inzg `id dyecw oeylac meync qxhpewa yxity

.da mzeg did `l `nye ?dpin ith `kix` oiqexi`

àåäåmeil xiy xenfn :dcb`a opixn`c ,zeycg mipt opiaygc zaye .xzei dgnyd mliaya miaxny mc` ipaa `l` `xew oi` zeycg miptc :wgvi epiax xne` Ð zeycg mipt e`ay

.dcerqae dgnya zayd ceakl oiaxn inp mzd Ð dxiy xn`p ,o`kl e`a zeycg mipt :`ed jexa yecwd xn` ,zayd
lkdy
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.ãçà íBé äðîìàìe äòáL äìeúáì ïéëøáî :éáéúéî¥¦¥§¨§¦¦§¨¦§¨§©§¨¨¤¨
åàì éàî¯,àì !øeçáì úàOpL äðîìà eléôà ©¨£¦©§¨¨¤¦¥§¨Ÿ

éàî øeçáì ìáà .ïBîìàì¯:éðúéì éëä éà ,äòáL §©§£¨§¨©¦§¨¦¨¦¦§¥
øeçáì úàOpL äðîìàìe ,äòáL äìeúáì ïéëøáî§¨§¦¦§¨¦§¨§©§¨¨¤¦¥§¨
,éðú÷ àú÷éñt àúléî !ãçà íBé äðîìàìe ,äòáL¦§¨§©§¨¨¤¨¦§¨§¦§¨¨¨¥

a àkéìcäøöác äðîìà àkéìå ,äòáMî äøöác äìeú §¥¨§¨§¨§¨¦¦§¨§¥¨©§¨¨§¨§¨
øa àðeä éì øîà :ïîçð áø øîà ,àôeb .ãçà íBiî¦¤¨¨£©©©§¨£©¦¨©

äøNòa íéðúç úkøáì ïépî :àðz ,ïúð¯:øîàpL ¨¨¨¨¦©¦§¦§©£¨¦©£¨¨¤¤¡©
."äô eáL øîàiå øéòä éð÷fî íéLðà äøNò çwiå"©¦©£¨¨£¨¦¦¦§¥¨¦©Ÿ¤§Ÿ
íéäìà eëøa úBìä÷îa" :àëäî øîà eäaà éaøå§©¦©¨¨©¥¨¨§©§¥¨§¡Ÿ¦
éaøc àø÷ éàäa ïîçð áøå "ìàøNé øB÷nî 'ä¦§¦§¨¥§©©§¨§©§¨§©¦
äéä ,àéðúãëì déì éòaéî ?déa Léøc éàî eäaà©¨©¨¥¥¦¨¥¥§¦§©§¨¨¨
ïnà éòîaL íéøaeò eléôàL ïépî :øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¦©¦¤£¦¨¦¤¦§¥¦¨
eëøa úBìä÷îa" :øîàpL ?íiä ìò äøéL eøîà̈§¦¨©©¨¤¤¡©§©§¥¨§

Cãéàå ."ìàøNé øB÷nî 'ä íéäìà¯àîéì ïk íà ¡Ÿ¦¦§¦§¨¥§¦¨¦¥¥¨
éaøå .øB÷î é÷ñò ìò "øB÷nî" éàî ,"ïèaî" àø÷§¨¦¤¤©¦§©¦§¥¨§©¦
àeää ?déa Léøc éàî ïîçð áøc àø÷ éàäa eäaà©¨§©§¨§©©§¨©¨¥¥©
àìå éáàBî ,úéðBnò àìå éðBnò :Løãéîì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©©¦§Ÿ©¦¨¦§Ÿ

äëøáì Czòc à÷ìñ éàc .úéáàBî¯àéâñ àì ¨¦§¦¨§¨©§¨¦§¨¨¨©§¨
Løãéîì Czòc à÷ìñ éà :Cãéàå ?íéð÷æ åàìc§¨§¥¦§¦¨¦¨§¨©§¨§¦§©

¯.àúléî éîeñøôì ,ïéà ?äøNò åàìc àéâñ àì̈©§¨§¨£¨¨¦§©§¥¦§¨
éúééàå ÷Bt :äàúcâa àðç áøì ìàeîL déì øîàãëe§©£©¥§¥§©¨¨©§¨¨¨§©§¥
øaeòì äkæîä :eäéétðàa Cì àîéàå ,äøNò éa éì¦¥£¨¨§¥¨¨§©§©§©§©¤§¨

¯øaeòì äkæîä :àúëìäå .äð÷¯eðz .äð÷ àì ¨¨§¦§§¨©§©¤§¨Ÿ¨¨¨
äãeäé éaø .íéðúç úéáa íéðúç úkøa ïéëøáî :ïðaø©¨©§¨§¦¦§©£¨¦§¥£¨¦©¦§¨
:ééaà øîà .dúBà ïéëøáî ïéñeøàä úéáa óà :øîBà¥©§¥¨¥¦§¨§¦¨¨©©©¥
:Cãéà àéðz .dnò ãçééúnL éðtî ,eðL äãeäéáe¦¨¨¦§¥¤¦§©¥¦¨©§¨¦¨

ïéëøáîéàî ïéñeøàä úkøa ,ïéñeøàä úéáa ïéñeøà úkøáe ,íéðúç úéáa íéðúç úkøa §¨§¦¦§©£¨¦§¥£¨¦¦§©¥¦§¥¨¥¦¦§©¨¥¦©
Ceøa :éøîà äãeäé áøc déîMî eäééåøz ,àcà áø øa äaøå àcà áø øa ïéáø ?Cøáî§¨¥¨¦©©©¨§©¨©©©¨©§©§¦§¥§©§¨¨§¦¨
úà eðì øñàå úBéøòä ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¨£¨§¨©¨¤
íéiñî àáøc déøa àçà áø .ïéLec÷å äteç éãé ìò úBàeNpä úà eðì øézäå úBñeøàä̈£§¦¦¨¤©§©§¥¨§¦¦©©¨§¥§¨¨§©¥
ïàî .ïéLec÷å äteç éãé ìò ìàøNé Lc÷î 'ä äzà Ceøa :äãeäé áøc déîMî dä¦§¥§©§¨¨©¨§©¥¦§¨¥©§¥¨§¦¦©

íéúç àìc¯íéúçc ïàîe ,úBöî úkøaàå úBøt úkøaà äåäc éãéî¯äåäc éãéî §¨¨¥¦¥©£¨©¦§©¥§©¦§©¦§©§¨¥¦¥©£¨
àeäå :äãeäé áø øîà .äòáL ìk äøNòa íéðúç úkøa ïéëøáî :ïðaø eðz .àLecéwà©¦¨¨©¨©§¨§¦¦§©£¨¦¨£¨¨¨¦§¨¨©©§¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zeaezk(iriax meil)

mikxan dpnl` `ypy xegaay ,dzpwqn lr dywn `xnbd
:dray lk mipzg zkxa,éáéúéî,`ziixaa epipyïéëøáîzkxa ¥¦¥§¨§¦

mipzgäòáL äìeúáìmini.ãçà íBé äðîìàìeeåàì éàîm`d - ¦§¨¦§¨§©§¨¨¤¨©¨
dpeekd oi`yøeçáì úàOpL äðîìà eléôà.cg` mei wx mikxan £¦©§¨¨¤¦¥§¨

:`xnbd zvxzn,àìz`ypy dpnl`a xaecn `l`.ïBîìàì Ÿ§©§
,jixacle :`xnbd dywnìáàz`ypy dpnl`,éàî øeçáìike £¨§¨©

lk mikxanéëä éà ,äòáLok m` -éðúéì`ziixaaïéëøáî' ¦§¨¦¨¦¦§¥§¨§¦
äðîìàìe ,äòáL øeçáì úàOpL äðîìàìe ,äòáL äìeúáìz`ypy ¦§¨¦§¨§©§¨¨¤¦¥§¨¦§¨§©§¨¨

oenl`l,'ãçà íBéoi` dpnl` lkay gken ok dazk `ly jkne ¤¨
:`xnbd zvxzn .xegal z`yp m` s`e ,cg` mei `l` mikxan

`pzd `l` ,ok wiicl oi`éðz÷ àz÷éñt àúléîdweqt dkld - ¦§¨§¦§¨¨¨¥
,eprinydäøöác äðîìà àkéìå ,äòáMî äøöác äìeúa àkéìc§¥¨§¨§¨§¨¦¦§¨§¥¨©§¨¨§¨§¨
ãçà íBiîjl oi`e ,drayn dl mizgety dleza jl oi`y - ¦¤¨

mikxan mlerl dlezal `l` ,cg` mein dl mizgety dpnl`
zegtl mikxan mlerl dpnl`le ,oenl`l z`yp elit` dray lk
dl mikxany dpnl` jl yi j` ,oenl`l z`yp elit` cg` mei

.xegal z`yp m` epiide ,dray lk

* * *
:dxyr dkixv mipzg zkxay oicd xewna oecl zxfeg `xnbd

àðz ,ïúð øa àðeä éì øîà ,ïîçð áø øîà ,àôebdlk zkqna epipy ¨¨©©©§¨¨©¦¨©¨¨¨¨
(`"d `"t),íéðúç úkøáì ïépî`idyøîàpL ,äøNòa,frea iabl ¦©¦§¦§©£¨¦©£¨¨¤¤¡©

zex z` `yil `ayk(a c zex)øéòä éð÷fî íéLðà äøNò çwiå'©¦©£¨¨£¨¦¦¦§¥¨¦
äô eáL øîàiå.dkxal el mipnefn eidiy ick epiide ,'EaWIe ©Ÿ¤§Ÿ©¥¥

:df oicl zxg` dyxc,øîà eäáà éaøådxyra mipzg zkxa §©¦©¨¨©
,àëäîmildza xn`pfk gq)(øB÷nî 'ä íéäìà eëøa úBìä÷îa' ¥¨¨§©§¥¨§¡Ÿ¦¦§

,'ìàøNédiaxe dixt iwqr lr mikxany mipzg zkxa ,xnelk ¦§¨¥
zegt ldw oi`e ,zeldwna zeidl dkixv ,dy`d xewnay

.miyp` dxyrn
:exiag yxcy weqtdn cg` lk yexci dn `xnbd zx`anáøå§©

,ïîçð,frea ly weqtdn df oic yxcyéàî eäáà éaøc àø÷ éàäa ©§¨§©§¨§©¦©¨©
déa Léøc.eda` iax `iady 'zeldwna' weqtdn yxec `ed dn - ¨¦¥

c xnel yidéì éòaéîweqtd el jxvp -àéðúãëì,`ziixaaäéä ¦¨¥¥§¦§©§¨¨¨
ìò äøéL eøîà ïnà éòîaL íéøaeò eléôàL ïépî ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¦©¦¤£¦¨¦¤¦§¥¦¨¨§¦¨©

íiä,seq mi zrixwa -øB÷nî 'ä íéäìà eëøa úBìä÷îa' øîàpL ©¨¤¤¡©§©§¥¨§¡Ÿ¦¦§
,'ìàøNéekxia 'xewn' `xwpd on` mgxay zewepiz elit` ,xnelk ¦§¨¥

:`xnbd zxne` .l`xyi ipa 'zeldwn' mr cgi 'd z`Cãéàåiaxe - §¦¨
dxyra mipzg zkxay mb 'zeldwna' weqtd on yxecy ,eda`

,jl xn`iïk íàok m` ,on` irnay zewepiza wqer weqtdy ¦¥
àø÷ àîéìweqtd xn`i -ïèaî','l`xyiøB÷nî' éàî,'l`xyi ¥¨§¨¦¤¤©¦§

epiid gxkda,øB÷î é÷ñò ìò.dxyr dkixv mipzg zkxay ©¦§¥¨
:x`al `xnbd dkiynn,eäáà éaøåmipzg zkxay cneld §©¦©¨

,'zeldwna' weqtdn dxyraïîçð áøc àø÷ éàäalv` xn`pd §©§¨§©©§¨
frea,déa Léøc éàîyi .miyp` dxyr qpkl frea jxved recn ©¨¦¥

xnelcdéì éòaéî àeääick el ekxvp miyp` dxyr oze` - ©¦¨¥¥
Løãéîìweqtd z` mdipta(c bk mixac)ia`FnE ipFOr `ai `l' §¦§©Ÿ¨Ÿ©¦¨¦

`l` dxez dxq` `ly ,''d ldwA.úéðBnò àìå ,'éðBnò'oke,'éáàBî' ¦§©©¦§Ÿ©¦¨¦
,úéáàBî àìå`ypdl dia`end zex dxzed ef dyxc gkne §Ÿ¨¦

,xacl di`xe .l`xyilCzòc à÷ìñ éàcmqpky,äëøáìikeàì §¦¨§¨©§¨¦§¨¨Ÿ
àéâñdxyra ic `l -miyp`íéð÷æ åàìcicinlz mpi`y - ©§¨§¨§¥¦

ick mqpk i`ce `l` ,'xird ipwfn' dxyr sq` recne ,minkg
`le ia`en zipenr `le ipenr' dkldd z` mdipta yexcl

.minkg icinlz dxyrl jxved jkle ,'zia`en
:`xnbd zxne`Cãéàåjxevl mqpk gxkday jl xn`i ongp axe - §¦¨
c ,mipzg zkxaCzòc à÷ìñ éàmqpkyLøãéîì'ia`en' mdipta ¦¨§¨©§¨§¦§©

,zia`en `lec àéâñ àìäøNò åàìzegta ic `l df jxevl ike - Ÿ©§¨§¨£¨¨
j` .mipzg zkxa jxevl dxyr `weec qpik i`ce `l` ,dxyrn

:jl xn`i eda` iaxïéàjxev yi dyxcd liaya s` ok` - ¦
,dxyraàúléî éîeñøôìdklde ,miaxa ef dkld mqxtl - §©§¥¦§¨

.dkxv lk znqxtzn dpi` miyp` dxyrn zegt ipta zxn`pd
åepivn ok,znqxtzn dxyr ipta zxn`pd dyxcydéì øîàãë §¦§¨©¥

äàúãâa àðç áøì ìàeîL,laaay 'zcba' xirn -éì éúééàå ÷et §¥§©¨¨©§¨¨¨§©§¥¦
äøNò éa,miyp` dxyr ly dxeag il `ade `v -Cì àîéàå ¥£¨¨§¥¨¨
eäéétðàa,ef dkld mdipta jl xne`e -äkænäxg` ici lr dpzn §©§©§©§©¤

øaeòì,en` irnayäð÷yi dkldd meqxt jxevly ixd .xaerd §¨¨¨
.miyp` dxyr ipta dxne`l

xaerl dkfndy l`eny ly ewqt z` `xnbd o`k d`iady ab`
:`xnbd dwiqn ,dpw,äð÷ àì øaeòì äkænä ,àúëìäå`lye §¦§§¨©§©¤§¨Ÿ¨¨

.l`enyk ixack

* * *
:mipzg zkxa jxal epwiz okid zx`an `xnbdïéëøáî ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨§¦

íéðúç úéáa íéðúç úkøa.dtegl dqipknyk oi`eyipd zrya - ¦§©£¨¦§¥£¨¦
ïéñeøéàä úéáa óà ,øîBà äãeäé éaømcew oiyeciwd zrya - ©¦§¨¥©§¥¨¥¦

,dtegl dqipkd.dúBà ïéëøáî§¨§¦¨
å ,éiaà øîàziaa mipzg zkxa mikxany ,dcedi iax ly df oic ¨©©©¥§

,oiqexi`dwxäãeäéadcedi ux`a -éðtî ,eðLdid mbdpny ¦§¨¨¦§¥
dnò ãçééúnLefa df mlibxdl ick oiqexi`d onfa(.ai oldl)oeike , ¤¦§©¥¦¨

dlral dxeq` dkxa `la dlk'e ,dilr `a did jk jezny
.oiqexi`d zrya cin mipzg zkxa jxale micwdl ekxved ,'dcpk

:oiqexi` zkxa oipra `ziixa d`ian `xnbdïéëøáî ,Cãéà àéðz©§¨¦¨§¨§¦
ïéñeøéàä úéáa ïéñeøéà úkøáe ,íéðúç úéáa íéðúç úkøazrya - ¦§©£¨¦§¥£¨¦¦§©¥¦§¥¨¥¦

.oiyeciwd
:`xnbd zx`anCøáî éàî ïéñeøéàä úkøazkxa gqep dn - ¦§©¨¥¦©§¨¥

.oiqexi`deäééåøz ,àcà áø øa äaøå àcà áø øa ïéáømdipy - ¨¦©©©¨§©¨©©©¨©§©§
,éøîà äãeäé áøc déîMî,dkxad gqep `ed jk'ä äzà Ceøa' ¦§¥§©§¨¨§¦¨©¨

eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðé÷ìàepxidfde -ìò ¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©
úBéøòäeðì øñàå ,opaxcnúBñeøàä úà,dtegl eqpkiy crøézäå ¨£¨§¨©¨¤¨£§¦¦

úBàeNpä úà eðìepl.'ïéLec÷å äteç éãé ìòeàáøc déøa àçà áø ¨¤©§©§¥¨§¦¦©©¨§¥§¨¨
äãeäé áøc déîMî da íéiñîrnyy itk ef dkxa mzeg did - §©¥¨¦§¥§©§¨

dcedi ax ly enynäteç éãé ìò ìàøNé Lc÷î 'ä äzà Ceøa'¨©¨§©¥¦§¨¥©§¥¨
.'ïéLec÷å§¦¦

oi`y `xaqd dne mezgl yiy `xaqd dn zx`an `xnbd
:mezglíéúç àìc ïàî,enrh ,mezgl `ly xaeqy in -éãéî ©§Ÿ¨¦¦¦

úBöî úkøaàå úBøét úkøaà äåäcdnec oiqexi` zkxay iptn - ©£¨©¦§©¥§©¦§©¦§
lr oebk 'zeevnd zkxal'e ,urd ixt `xea oebk 'zexitd zkxa'l
`ll d`ced `l` oda oi`y zexvw zekxa ody oeiky ,dhigyd
oi` oiqexi` zkxaa s`e ,dnizg oda epwiz `l ,dywa ly wqtd

.d`ced dlek `l` dywa wqtd,íéúçc ïàîe`ed enrhéãéî ©§¨¦¦¦
àLecéwà äåäcly 'yeciw' oeylk dpwzp oiqexi` zkxay iptn - ©£¨©¦¨

mei `ed ik' ea mixne`y iptn ea mezgl epwizy ,aeh meie zay
oiqexi` zkxaa s` okl ,d`ced elek oi`e 'ycew i`xwnl dlgz

.mezgl yi

* * *
:mipzg zkxa oipra `ziixa d`ian `xnbdïéëøáî ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨§¦

,íéðúç úkøa,jenqa x`eaiy enk zekxa dyy odyäøNòa ¦§©£¨¦©£¨¨
,miyp`äòáL ìk.miniàeäå ,äãeäé áø øîàmikxany df oic - ¨¦§¨¨©©§¨§

k wx `ed ,mini drayeàaLdzynd l` mei lkúBLãç íéðt- ¤¨¨¦£¨
oi` ,zeycg mipt e`a `l m` la` .lenz` my eid `ly miyp`

oldl x`eaiy enk zekxa dyydn wlg `l` jxan(.g).
:`xnbd zx`anCøáî éàî.mipzg zkxaaäãeäé áø øîàyy ©§¨¥¨©©§¨

z`fe mewn ly eceak cbpk dpwzp dpey`x dkxa .` :od zekxa
,dzgqep,íìBòä Cìî eðé÷ìà 'ä äzà Ceøä©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨
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כתובות. פרק ראשון - בתולה נשאת דף ז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

היצר-טוב מתחיל פעולתו בגלוי ביום הבר-מצווה.
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ז



רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zeaezk(iriax meil)

mikxan dpnl` `ypy xegaay ,dzpwqn lr dywn `xnbd
:dray lk mipzg zkxa,éáéúéî,`ziixaa epipyïéëøáîzkxa ¥¦¥§¨§¦

mipzgäòáL äìeúáìmini.ãçà íBé äðîìàìeeåàì éàîm`d - ¦§¨¦§¨§©§¨¨¤¨©¨
dpeekd oi`yøeçáì úàOpL äðîìà eléôà.cg` mei wx mikxan £¦©§¨¨¤¦¥§¨

:`xnbd zvxzn,àìz`ypy dpnl`a xaecn `l`.ïBîìàì Ÿ§©§
,jixacle :`xnbd dywnìáàz`ypy dpnl`,éàî øeçáìike £¨§¨©

lk mikxanéëä éà ,äòáLok m` -éðúéì`ziixaaïéëøáî' ¦§¨¦¨¦¦§¥§¨§¦
äðîìàìe ,äòáL øeçáì úàOpL äðîìàìe ,äòáL äìeúáìz`ypy ¦§¨¦§¨§©§¨¨¤¦¥§¨¦§¨§©§¨¨

oenl`l,'ãçà íBéoi` dpnl` lkay gken ok dazk `ly jkne ¤¨
:`xnbd zvxzn .xegal z`yp m` s`e ,cg` mei `l` mikxan

`pzd `l` ,ok wiicl oi`éðz÷ àz÷éñt àúléîdweqt dkld - ¦§¨§¦§¨¨¨¥
,eprinydäøöác äðîìà àkéìå ,äòáMî äøöác äìeúa àkéìc§¥¨§¨§¨§¨¦¦§¨§¥¨©§¨¨§¨§¨
ãçà íBiîjl oi`e ,drayn dl mizgety dleza jl oi`y - ¦¤¨

mikxan mlerl dlezal `l` ,cg` mein dl mizgety dpnl`
zegtl mikxan mlerl dpnl`le ,oenl`l z`yp elit` dray lk
dl mikxany dpnl` jl yi j` ,oenl`l z`yp elit` cg` mei

.xegal z`yp m` epiide ,dray lk

* * *
:dxyr dkixv mipzg zkxay oicd xewna oecl zxfeg `xnbd

àðz ,ïúð øa àðeä éì øîà ,ïîçð áø øîà ,àôebdlk zkqna epipy ¨¨©©©§¨¨©¦¨©¨¨¨¨
(`"d `"t),íéðúç úkøáì ïépî`idyøîàpL ,äøNòa,frea iabl ¦©¦§¦§©£¨¦©£¨¨¤¤¡©

zex z` `yil `ayk(a c zex)øéòä éð÷fî íéLðà äøNò çwiå'©¦©£¨¨£¨¦¦¦§¥¨¦
äô eáL øîàiå.dkxal el mipnefn eidiy ick epiide ,'EaWIe ©Ÿ¤§Ÿ©¥¥

:df oicl zxg` dyxc,øîà eäáà éaøådxyra mipzg zkxa §©¦©¨¨©
,àëäîmildza xn`pfk gq)(øB÷nî 'ä íéäìà eëøa úBìä÷îa' ¥¨¨§©§¥¨§¡Ÿ¦¦§

,'ìàøNédiaxe dixt iwqr lr mikxany mipzg zkxa ,xnelk ¦§¨¥
zegt ldw oi`e ,zeldwna zeidl dkixv ,dy`d xewnay

.miyp` dxyrn
:exiag yxcy weqtdn cg` lk yexci dn `xnbd zx`anáøå§©

,ïîçð,frea ly weqtdn df oic yxcyéàî eäáà éaøc àø÷ éàäa ©§¨§©§¨§©¦©¨©
déa Léøc.eda` iax `iady 'zeldwna' weqtdn yxec `ed dn - ¨¦¥

c xnel yidéì éòaéîweqtd el jxvp -àéðúãëì,`ziixaaäéä ¦¨¥¥§¦§©§¨¨¨
ìò äøéL eøîà ïnà éòîaL íéøaeò eléôàL ïépî ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¦©¦¤£¦¨¦¤¦§¥¦¨¨§¦¨©

íiä,seq mi zrixwa -øB÷nî 'ä íéäìà eëøa úBìä÷îa' øîàpL ©¨¤¤¡©§©§¥¨§¡Ÿ¦¦§
,'ìàøNéekxia 'xewn' `xwpd on` mgxay zewepiz elit` ,xnelk ¦§¨¥

:`xnbd zxne` .l`xyi ipa 'zeldwn' mr cgi 'd z`Cãéàåiaxe - §¦¨
dxyra mipzg zkxay mb 'zeldwna' weqtd on yxecy ,eda`

,jl xn`iïk íàok m` ,on` irnay zewepiza wqer weqtdy ¦¥
àø÷ àîéìweqtd xn`i -ïèaî','l`xyiøB÷nî' éàî,'l`xyi ¥¨§¨¦¤¤©¦§

epiid gxkda,øB÷î é÷ñò ìò.dxyr dkixv mipzg zkxay ©¦§¥¨
:x`al `xnbd dkiynn,eäáà éaøåmipzg zkxay cneld §©¦©¨

,'zeldwna' weqtdn dxyraïîçð áøc àø÷ éàäalv` xn`pd §©§¨§©©§¨
frea,déa Léøc éàîyi .miyp` dxyr qpkl frea jxved recn ©¨¦¥

xnelcdéì éòaéî àeääick el ekxvp miyp` dxyr oze` - ©¦¨¥¥
Løãéîìweqtd z` mdipta(c bk mixac)ia`FnE ipFOr `ai `l' §¦§©Ÿ¨Ÿ©¦¨¦

`l` dxez dxq` `ly ,''d ldwA.úéðBnò àìå ,'éðBnò'oke,'éáàBî' ¦§©©¦§Ÿ©¦¨¦
,úéáàBî àìå`ypdl dia`end zex dxzed ef dyxc gkne §Ÿ¨¦

,xacl di`xe .l`xyilCzòc à÷ìñ éàcmqpky,äëøáìikeàì §¦¨§¨©§¨¦§¨¨Ÿ
àéâñdxyra ic `l -miyp`íéð÷æ åàìcicinlz mpi`y - ©§¨§¨§¥¦

ick mqpk i`ce `l` ,'xird ipwfn' dxyr sq` recne ,minkg
`le ia`en zipenr `le ipenr' dkldd z` mdipta yexcl

.minkg icinlz dxyrl jxved jkle ,'zia`en
:`xnbd zxne`Cãéàåjxevl mqpk gxkday jl xn`i ongp axe - §¦¨
c ,mipzg zkxaCzòc à÷ìñ éàmqpkyLøãéîì'ia`en' mdipta ¦¨§¨©§¨§¦§©

,zia`en `lec àéâñ àìäøNò åàìzegta ic `l df jxevl ike - Ÿ©§¨§¨£¨¨
j` .mipzg zkxa jxevl dxyr `weec qpik i`ce `l` ,dxyrn

:jl xn`i eda` iaxïéàjxev yi dyxcd liaya s` ok` - ¦
,dxyraàúléî éîeñøôìdklde ,miaxa ef dkld mqxtl - §©§¥¦§¨

.dkxv lk znqxtzn dpi` miyp` dxyrn zegt ipta zxn`pd
åepivn ok,znqxtzn dxyr ipta zxn`pd dyxcydéì øîàãë §¦§¨©¥

äàúãâa àðç áøì ìàeîL,laaay 'zcba' xirn -éì éúééàå ÷et §¥§©¨¨©§¨¨¨§©§¥¦
äøNò éa,miyp` dxyr ly dxeag il `ade `v -Cì àîéàå ¥£¨¨§¥¨¨
eäéétðàa,ef dkld mdipta jl xne`e -äkænäxg` ici lr dpzn §©§©§©§©¤

øaeòì,en` irnayäð÷yi dkldd meqxt jxevly ixd .xaerd §¨¨¨
.miyp` dxyr ipta dxne`l

xaerl dkfndy l`eny ly ewqt z` `xnbd o`k d`iady ab`
:`xnbd dwiqn ,dpw,äð÷ àì øaeòì äkænä ,àúëìäå`lye §¦§§¨©§©¤§¨Ÿ¨¨

.l`enyk ixack

* * *
:mipzg zkxa jxal epwiz okid zx`an `xnbdïéëøáî ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨§¦

íéðúç úéáa íéðúç úkøa.dtegl dqipknyk oi`eyipd zrya - ¦§©£¨¦§¥£¨¦
ïéñeøéàä úéáa óà ,øîBà äãeäé éaømcew oiyeciwd zrya - ©¦§¨¥©§¥¨¥¦

,dtegl dqipkd.dúBà ïéëøáî§¨§¦¨
å ,éiaà øîàziaa mipzg zkxa mikxany ,dcedi iax ly df oic ¨©©©¥§

,oiqexi`dwxäãeäéadcedi ux`a -éðtî ,eðLdid mbdpny ¦§¨¨¦§¥
dnò ãçééúnLefa df mlibxdl ick oiqexi`d onfa(.ai oldl)oeike , ¤¦§©¥¦¨

dlral dxeq` dkxa `la dlk'e ,dilr `a did jk jezny
.oiqexi`d zrya cin mipzg zkxa jxale micwdl ekxved ,'dcpk

:oiqexi` zkxa oipra `ziixa d`ian `xnbdïéëøáî ,Cãéà àéðz©§¨¦¨§¨§¦
ïéñeøéàä úéáa ïéñeøéà úkøáe ,íéðúç úéáa íéðúç úkøazrya - ¦§©£¨¦§¥£¨¦¦§©¥¦§¥¨¥¦

.oiyeciwd
:`xnbd zx`anCøáî éàî ïéñeøéàä úkøazkxa gqep dn - ¦§©¨¥¦©§¨¥

.oiqexi`deäééåøz ,àcà áø øa äaøå àcà áø øa ïéáømdipy - ¨¦©©©¨§©¨©©©¨©§©§
,éøîà äãeäé áøc déîMî,dkxad gqep `ed jk'ä äzà Ceøa' ¦§¥§©§¨¨§¦¨©¨

eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðé÷ìàepxidfde -ìò ¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©
úBéøòäeðì øñàå ,opaxcnúBñeøàä úà,dtegl eqpkiy crøézäå ¨£¨§¨©¨¤¨£§¦¦

úBàeNpä úà eðìepl.'ïéLec÷å äteç éãé ìòeàáøc déøa àçà áø ¨¤©§©§¥¨§¦¦©©¨§¥§¨¨
äãeäé áøc déîMî da íéiñîrnyy itk ef dkxa mzeg did - §©¥¨¦§¥§©§¨

dcedi ax ly enynäteç éãé ìò ìàøNé Lc÷î 'ä äzà Ceøa'¨©¨§©¥¦§¨¥©§¥¨
.'ïéLec÷å§¦¦

oi`y `xaqd dne mezgl yiy `xaqd dn zx`an `xnbd
:mezglíéúç àìc ïàî,enrh ,mezgl `ly xaeqy in -éãéî ©§Ÿ¨¦¦¦

úBöî úkøaàå úBøét úkøaà äåäcdnec oiqexi` zkxay iptn - ©£¨©¦§©¥§©¦§©¦§
lr oebk 'zeevnd zkxal'e ,urd ixt `xea oebk 'zexitd zkxa'l
`ll d`ced `l` oda oi`y zexvw zekxa ody oeiky ,dhigyd
oi` oiqexi` zkxaa s`e ,dnizg oda epwiz `l ,dywa ly wqtd

.d`ced dlek `l` dywa wqtd,íéúçc ïàîe`ed enrhéãéî ©§¨¦¦¦
àLecéwà äåäcly 'yeciw' oeylk dpwzp oiqexi` zkxay iptn - ©£¨©¦¨

mei `ed ik' ea mixne`y iptn ea mezgl epwizy ,aeh meie zay
oiqexi` zkxaa s` okl ,d`ced elek oi`e 'ycew i`xwnl dlgz

.mezgl yi

* * *
:mipzg zkxa oipra `ziixa d`ian `xnbdïéëøáî ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨§¦

,íéðúç úkøa,jenqa x`eaiy enk zekxa dyy odyäøNòa ¦§©£¨¦©£¨¨
,miyp`äòáL ìk.miniàeäå ,äãeäé áø øîàmikxany df oic - ¨¦§¨¨©©§¨§

k wx `ed ,mini drayeàaLdzynd l` mei lkúBLãç íéðt- ¤¨¨¦£¨
oi` ,zeycg mipt e`a `l m` la` .lenz` my eid `ly miyp`

oldl x`eaiy enk zekxa dyydn wlg `l` jxan(.g).
:`xnbd zx`anCøáî éàî.mipzg zkxaaäãeäé áø øîàyy ©§¨¥¨©©§¨

z`fe mewn ly eceak cbpk dpwzp dpey`x dkxa .` :od zekxa
,dzgqep,íìBòä Cìî eðé÷ìà 'ä äzà Ceøä©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc zeaezk(iying meil)

.BãBáëì àøa ìkäL,envr mc`d z`ixa lr dpwzp dipy dkxa .a ¤©Ÿ¨¨¦§
,dawpd d`xapy mcewåjln epiwl` 'd dz` jexa' ,dzgqep z`f §

mlerd.'íãàä øöBémc`d beeif lr dpwzp ziyily dkxa .b ¥¨¨¨
ezy`eå,mlerd jln epiwl` 'd dz` jexa' ,dzgqep z`føöé øLà §£¤¨©

Bîìöa íãàä úà,midl` mlva -Búéðáz úeîc íìöa,mc`d ly ¤¨¨¨§©§§¤¤§©§¦
epnî Bì ïé÷úäål dy`d z` eizerlvn -ïéðacnerdCeøa ,ãò éãò §¦§¦¦¤¦§©£¥©¨

.'íãàä øöBé 'ä äzàlr dlitze dywal dpwzp ziriax dkxa .c ©¨¥¨¨¨
,milyexi oipaäø÷òä ìâúå NéNz ùBN'ilan zayeid milyexi - ¨¦§¨¥¨£¨¨

,mipa dl oi`y dxwrk dipaäéða õea÷azelbdn,äçîNa dëBúì §¦¨¤¨§¨§¦§¨
.'äéðáa ïBiö çnNî 'ä äzà Ceøa'dl dlitz ,ziying dkxa .d ¨©¨§©¥©¦§¨¤¨

,mdini lk dglvda migny dlkde ozgd eidiyçnNz çnN'©¥©§©©
íéòéødlkde ozgd -íéáeäàä,df lr dfEøéöé EçnNkmyk - ¥¦¨£¦§©¥£§¦§

mzeida deg mr oey`xd mc` z` zgnyyCeøa ,íãwî ïãò ïâa§©¥¤¦¤¤¨
.'älëå ïúç çnNî 'ä äzàzpezg `xay 'dl gay ,ziyiy dkxa .e ©¨§©¥©¨¨§©¨

,decge dgny ici lr dy`e yi`Cìî eðé÷ìà 'ä äzà Ceøa'¨©¨¡Ÿ¥¤¤
Là ,íìBòä,äåãç äöéc äpéø äléb ,älëå ïúç ,äçîNå ïBNN àøa ø ¨¨£¤¨¨¨§¦§¨¨¨§©¨¦¨¦¨¦¨¤§¨

,úeòéøå íBìLå äåçàå äáäà,dywa siqeneòîMé eðéäìà 'ä äøäî ©£¨§©£¨§¨§¥§¥¨¡Ÿ¥¦¨©
ìB÷å ïúç ìB÷ ,äçîN ìB÷å ïBNN ìB÷ ,íéìLeøé úBöeçáe äãeäé éøòa§¨¥§¨§§¨©¦¨§¦§¨¨¨§
Ceøa ,íúðéâð äzLnî íéøòðe íúteçî íéðúç úBìäöî ìB÷ ,älk©¨¦§££¨¦¥¨¨§¨¦¦¦§¥§¦¨¨¨

.'älkä íò ïúç çnNî 'ä äzà©¨§©¥©¨¨¦©©¨
`xen`d :zekxad oipna zwelgn d`ian `xnbdéáì òìwéà ,éåì¥¦¦§©§¥

déøa ïBòîL éaøc déìeläa éaøiax zpezga iax zial oncfd - ©¦§¦¥§©¦¦§§¥
,epa oernyéøaCwxLîç.jxia `l 'mc`d xvei' zkxae ,zekxa ¨¦¨¥

:sqep dyrndéøa øîc déìeläa éMà áø éáì òìwéà éqà áøax - ©©¦¦§©§¥©©¦§¦¥§©§¥
e ,epa 'xn' zpezga iy` ax zial oncfp iq`éøaúéL Cyy jxa - ¨¦¦

.'mc`d xvei' zkxa ollkae ,zekxa
:mzwelgn zxaq z` `xnbd zx`anéâìôéî÷ àäa àîéì`ny - ¥¨§¨¨¦§§¦

ax ewlgpy itk ,mc`d zxivi jxca `id mzwelgny xn`p
oiaexira l`enye(.gi),øîc'mc`d xvei' jxia `ly iel -,øáñ §©¨©
éàåä äøéöé àãçipy zlra zg` dxivik e`xap dege mc` - £¨§¦¨£©

ef dkxa jxal oi` jkle ,xeg`n dawpe eiptln xkf ,mitevxt
zxivi lr dpwzpydpwzpy 'xvi xy`' zkxa `l` ecal mc`d

.dawpde xkfd z`ixa lrøîe'mc`d xvei' mb jxiay iq` ax - ©
éàåä úBøéöé ézL ,øáñxg`e ,el did apfe ,xkfd `xap dligzn - ¨©§¥§¦£©

lr 'mc`d xvei' mcew jxal yi jkl ,dawpd eapfn d`xap jk
.xkfdn dawpd z`ixa lr 'xvi xy`' jk xg`e ,ecal xkfd zxivi

:`xnbd dgecàì`l` ,ok xnel gxkd oi` -àîìò éleëcmicen Ÿ§¥¨§¨
y,éàåä äøéöé àãçmipy `exal daygna dlr dligzay `l` £¨§¦¨£©

c ,cg` `xap seqaleøî'mc`d xvei' mb jxiay iq` ax -,øáñ ©¨©
cïðéìæà äáLçî øúadaygnay oeike ,daygnd ixg` mikled - ¨©©£¨¨¨§¦¨

xkfd z`ixa lr mc`d xvei dligza oikxan mipy ze`xal elr
.dawpd z`ixa lr xvi xy` jk xg`e cegløîejxia `ly iel - ©

'mc`d xvei'ïðéìæà äNòî øúa ,øáñ,dyrnd ixg` mikled - ¨©¨©©£¤¨§¦¨
z`ixa lr mc`d xvei jxal oi` zg` d`ixa e`xap seqaly oeike

.mdipy z`ixa lr xvi xy` `l` ,cegl xkfd
:mipy ze`xal daygna elry epivn okideéîø äãeäé áøc àä ék¦¨§©§¨¨¥

,miweqta dxizq dywd -áéúk(fk ` ziy`xa)úà íéäìà àøáiå' §¦©¦§¨¡Ÿ¦¤
,'Bîìöa íãàä,ecal xkfd `xapy ixdexg` weqtaáéúk(a d my) ¨¨¨§©§§¦

'íàøa äá÷ðe øëæ',cg`k o`xay ixd -,ãöék àä`l`älçza ¨¨§¥¨§¨¨¨¥©©§¦¨
íéðL úBàøaì äáLçîa äìò,cegl dawpe cegl xkf -óBqáìe ¨¨§©£¨¨¦¨§§©¦§©

ãçà àøáð.mitevxt ipy lra ¦§¨¤¨
* * *

:`xnbd zxtqn .mipzg zkxa mikxan izn oecl dkiynn `xnbd
òìwéà ,éMà áøoncfp -àðäk áø éáì,oi`eyip zgny zraàîBé ©©¦¦§©§¥©©£¨¨

àn÷oey`xd meia -éøaeälek Czekxa zyy lk z` jxia - ©¨¨¦§
.mipzgdCìéàå ïàkî,iriayd meid cr ipyd meidn -àkéà éà- ¦¨§¥¨¦¦¨

dcerqa eid m`éøa ,úBLãç íéðteälek C,zekxad lk z` jxia - ¨¦£¨¨¦§
,àì éàå`l` ,dycg dgny ef oi`àeä àîìòa äçîN éLetà- §¦Ÿ©¥¦§¨§¨§¨

oi`e ,`ed dgnyd ieaixCøáî`l`'BðBòîa äçîOäL'zrya §¨¥¤©¦§¨¦§
,oefnd zkxa mcew oenifdezkxa'àøa øLà',oefnd zkxa xg`l £¤¨¨

.mipzg zkxan ziyiy dkxa `idyìL ãòå äòáMîíéLmei ¦¦§¨§©§Ÿ¦

,ezcerql migxe` `xw m` ,oi`eyipdnïéam`eäì øîàm`xwy ¥¨©§
àìelä úîçî,ei`eyip zgny -eäì øîà àì ïéáem`xwyúîçî ¥£©¦¨¥Ÿ¨©§¥£©

,àìelä,mzq m`xw `l`Cøáîoenifd zkxaa,'BðBòîa äçîOäL' ¦¨§¨¥¤©¦§¨¦§
.llk mipzg zkxa oikxan oi` la`ïàkîmei miylyn -,Cìéàå ¦¨§¥¨

eäì øîà éàm`xwyéàå ,BðBòîa äçîOäL Cøáî ,àìelä úîçî ¦¨©§¥£©¦¨§¨¥¤©¦§¨¦§§¦
àì,mzq mpinfd `l` ok xn`àìdgnydy' s` mikxan oi` - ŸŸ

.'eperna
:`xnbd zxxaneäì øîà éëåm`xwyúîéà ãò ,àìelä úîçî- §¦¨©§¥£©¦¨©¥©

.ef dkxa oikxan izn crøñéøz ãò ,àáøc déîMî étt áø øîà̈©©©¦¦§¥§¨¨©§¥©
àzL éçøéoi`eypd mein ycg xyr mipy cr -okn xg`l la` , ©§¥©¨

dgnydy' mikxan oi` ,ei`eyp zgny zngn mpinfd m` s`
.'eperna

oi`eyipd mcew 'eperna dgnydy' mikxan m`d dpc `xnbd
:`xnbd zxxan .mnvràøwéòîemigxe` `xw m` ,dtegd mcew - ¥¦¨¨

,dtegl epa qipkdl dvexy zngn `edy mdl xn`e dcerql
úîéàîdgnydy' jxal dteg zgny zlgzd zaygp iznn - ¥¥©

.'epernaàúðéñàa éøòN eîø ékî ,àtt áø øîàmixeyy dryn - ¨©©¨¨¦¦¨§¨¥©£¦§¨
.dtegd jxevl 'xkiy' zpkd myl min zxrwa mixFrUd z`§¦

:`xnbd dywnéðéàmcew mikxan oi`y `tt ax xeaq jk ike - ¥¦
,'eperna dgnydy' oklàtt áø àäåenvr÷ñòéàdy` jciy - §¨©¨¨¦£©

déøa 'øî àaà'ì,epa -éøáeCxak 'eperna dgnydy'úòMî §©¨©§¥¨¦¦§©
,ïéñeøéà:`xnbd zvxzn .dtegd zepkda eligzdyn wx `le ¥¦

éðàLly df dyrn `ed dpey -àtt áø,epa i`eyipaçéøè äåäc ©¦©¨¨©£¨§¦©
déìdtegd ikxv lk el mipken eid oiqexi`d zryn xaky - ¥

micwd jkle ,oi`eyipd zgny dlgd f`ne ,oi`eyipd zcerqe
.oiqexi`d zryn 'eperna dgnydy' jxal

:df oipra dyrn d`ian `xnbddéøáì déì ÷ñòéà àðéáøjciy - ¨¦¨¦£©¥¦§¥
dy` epaléazian -éøáe ,àáéáç áøC'eperna dgnydy'úòMî ¥©£¦¨¨¦¦§©

eäééeâa éì íé÷ ,øîà .ïéñeøéàmda ip` rcei -eäa éøãä àìc- ¥¦¨©¦¦§©©§§Ÿ¨§¦§
okle ,jeciyd meiwn mda exfgi `le mxeaicn mixfeg mpi` mdy

seqal mpn` .oi`eyipd zgny dlgd oiqexi` zrynòéizñà àìŸ¦§©©
àúléîxacd riizqd `l -eäa éøãäåz` epzp `le mda exfg - ¦§¨§¨§¦§

.epal dy`d
àáøòî øa àôéìçz áø,l`xyi ux` oa -ìááì òìwéàzcerql ©©§¦¨©©£¨¨¦§©§¨¤

e ,oi`eyipéøaàúëéøà úéL Czekxa yy mipzg zkxaa jxae - ¨¦¦£¦¨¨
'mc`d xvei'e '`xa lkdy' zkxaa s` jix`dy ,xnelk ,zekex`

:`xnbd zxne` .'jexa'a mze` s` mzgedéúååk àúëìä úéìå- §¥¦§§¨§¨¥
mpi`e od zexvw zepey`xd zekxa izy `l` ,ezenk dkld oi`e

.'jexa'a zenzeg

* * *
.'eperna dgnydy' mikxan dlin zixaa m`d zxxan `xnbd

:`xnbd zxtqnàìeäî éáì òìwéà ,àáéáç áøzcerql oncfd - ©£¦¨¦§©§¥§¨
e ,dlinéøaCoenifd zkxaa.'BðBòîa äçîOäL':`xnbd zxne` ¨¦¤©¦§¨¦§

déúååk àúëìä úéìå,ezenk dkld oi`e -déì úéàc ,éãéøèc íeMî §¥¦§§¨§¨¥¦¦§¦¦§¦¥
à÷eðéì àøòöoi`e wepizd ly exrv zngn micexh zixad ilra - ©£¨¦¨

dnly mzgny.eperna dgnydy my jxal oi` jkl ,

* * *
:dxyr dkixv mipzg zkxay oica oecl zxfeg `xnbdáø øîà̈©©

,áø øîà ,ïîçðïéðnä ïî íéðúçdxyr oipnl sxhvn envr ozg - ©§¨¨©©£¨¦¦©¦§¨
,mipzg zkxa jxevlïéðnä ïî íéìáà ïéàåsxhvn la` oi` j` - §¥£¥¦¦©¦§¨

.sxhvn epi` dn oiprl x`eai jenqae ,dxyr oipnl
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipy.'ïéðnä ïî íéìáàå íéðúç' ¥¦¥£¨¦©£¥¦¦©¦§¨

:`xnbd zvxznáøc déìò úéîø à÷ àúéðúîdz` `ziixan ike - ©§¦¨¨¨¦£¥§©
ixd ,ax lr dywnâéìôe àeä àpz áøs`] `pzk lecb egek - ©©¨¨¦

.`ziixa lr s` welgl eciae ,[mi`pzd ixg`y xeca ig didy
:opgei iax mya dkldd dze` z` d`ian `xnbdéaø øîà ,øîzéà¦§©¨©©¦

.ïéðnä ïî íéìáà ïéàå ïéðnä ïî íéðúç ,ïðçBé éaø øîà ÷çöédywn ¦§¨¨©©¦¨¨£¨¦¦©¦§¨§¥£¥¦¦©¦§¨
:`xnbd,ïéðnä ïî íéìáàå íéðúç ,éáéúéî`ed opgei iax ixde ¥¦¥£¨¦©£¥¦¦©¦§¨

.`ziixad lr welgl leki epi`e `xen`
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רכט
oiaiig lkd` cenr g sc ± oey`x wxtzeaezk

ãò éãò ïéðá åðîî åì ïé÷úäå`id Ð.dawpdùéùú ùåùzelrdl oikixv ep`y itl Ð

,epzgny y`x lr milyexi oexkfmildz) xn`py.'ebe "ikgl ipeyl wacz" (flwçîù
çîùúegilviy dlke ozgl dkxa Ð.l`xyi lk myl Ð "`xa xy`"e .al aehe dgnya

lk jxck ,jexaa da mzge jexaa da gzt jkitl ,"xvi xy`"n ligzn xcqdy itle

gny"e "yiyz yey"e .zekxa ixcq iy`x

dkenqd dkxa ody iptn Ð "gnyzdzxagl

zekxad lkl epwiz oky ,jexaa da gzt `l

zekenqyxy`"e .xcqd lr dpey`xd xg`

`idy iptn "`xazxn`pzicigiini aexa

jkitl Ð zeycg mipt my oi`yk ,dzynd

jexaa da geztl jxvede ,zekenqd on dpi`

miiqle"eceakl `xa lkdy" la` .jexaa da

mitq`pd mrd ztiq`l `l` ,xcqd on dpi`

mr bdpy mewnd icqgl xkf ,cqg lenbl my

.ea wqrzpe oiayey el dyrpy ,oey`xd mc`

jkl ef dkxae ,`id mewnd ceak ef dtiq`e

`l` ,jxal die`x `id dtiq` zryne .dpwzp

dxcql dewiwfd qekd lr dkxa yiy oeikn

lr zkxae minya zkxa` dedc icin ,eilr

zekxac inlyexi) opixn`c ,zay i`vena xe`d

iax :(d dkld ` wxtoxftnlr oxceqe xfege

`iig iaxe ,qekd,oqpkn.qek my yie li`ed

d`ced dleke ,zekxad xcq x`yn dpi`y itle

zkxa` dedc icin ,jexaa da enzg `l Ð zg`

depwizy "mc`d xvei" zkxa oke .zevne zexit

i` ,onwlck oey`xd mc` ly dpey`x dxivil

xn`c o`nl i` ,eed zexivi izy xn`c o`nl

opilf` daygn xzae daygna elr zexivi izy

zekxa xcqn dpi` mewn lkn Ð.beefd`dc

dxiviam`e .i`ed `l dawp izk` dpey`xd

d`a `id dnl :xn`z?lr oikxan ep`y jezn

`idy dpey`xd lr s` epwz ,dipyd dxivi

.ezligze xwiråðîî åì ïé÷úäå,etebn Ð

.eizerlvnãò éãò ïéðá.zexecl bdep oipa Ð

z` oaie" my lr oipa dl ixw dege"rlvd

ziy`xa).(aäø÷ò.milyexi Ðíéáåäàä íéòéø
z` df miade`d mirix ody ,dlkde ozgd Ð

.dfêøéöé êçîùëmc` z` zgnyy enk Ð

.oey`xdíã÷î ïãò ïâáocra ob rhie" aizkc Ð

.(my) 'ebe "my myie ,mcwnäìëå ïúç çîùî
ozg gnyn" dpexg`ae Ðitl ."dlkd mr

zgnyydpezg zgnya `l dpey`xd dkxa

milltzny `id dltz ixdy ,mixne` ep`

dglvda migny ediy oikxane,mdini lk

,"dlkd mr ozg gnyn" da mezgl oi` jkitl

d jexa `l` ,ezy`a yi` rnyncz` gnyn '

wetiqa ,mlerl mdipy.aeh lke zepefn

`ed jexa yecwdl gayny gay dpexg`ae

`xayzpezgweaicdgny ici lr dy`a yi`

,decgemr ozg gnyn" mezgl yi jkitl

.dy`a yi` zgny oeyl `edy ,"dlkdêéøá
ùîç"xvi xy`"e "lkdy" Ðyey"e,"yiyz

."`xa xy`" ,"gnyz gny"úéù êéøáxvei" Ð

.siqed "mc`déàåä äøéöé àãçzligzny .sevxt Ð "rlvd z` oaie" (`,gi) oiaexira xn`c o`nk Ðipy `xap eziixa,oitevxtdawpe eiptln xkf.xeg`núåøéöé éúùo`nk Ð

.zexivi izy o`k ixde ,dy`d z`xap epnne ,did apf xn`cïðéìæà äáùçî øúádaygna elr mipyy Ð,ze`xadl`xape."oiqt oiyer" wxta oiaexira .cg`åðåòîá äçîùäù êøáî
.oenifd zligza Ðïäì øîà ïéá.oi`exwl Ðàìåìä úîçîmeld mkl iz`xw Ð.dcerqlàø÷éòîipa qipkdl dvex ip`y zngn :mdl xn`e ,mi`exw oinfd m` ,dtegd mcew Ð

.dtegléúîéàî."eperna dgnydy" jxal ,dteg zgny zlgzd `ied Ðàúðéñàá éøòù éîø éëîzaixra mixery oixey yi Ðmyl :mixne` yie .dteg jxevl xky lihdl min

mixeryk egnve eaxe ext :xnel ,uivra oixery oirxef dlkde ozgd.elldäéì çéøè äåäã.dcerqe dteg ikxv lk el eid mipwezn Ðäéøáì ÷ñòéàjciy Ð.dy` elúòùî êéøáå
ïéñåøéà.eperna dgnydy Ðåäá éøãäådy`d el epzp `l Ð.àúëéøà úéù.jexaa mda mzge ,dpey`x dxivi zkxa lre "lkdy" lr mixac siqed Ðäéúååë àúëìä úéìåÐ

.lirl izyxitckàìåäî éáì.dlin zcerql Ðïéðîä ïî íéðúç.`zkld i`nl yxtn onwl Ð
úëøáá
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zeaezk(iying meil)

:`xnbd zvxznàéää àéðz ékla`dy `ziixaa epipyy dn ¦©§¨©¦
oenifl epiid ,oipnl sxhvn,ïBænä úkøáalka aiig la`dy oeiky §¦§©©¨

eli`e .oenifl `ed sxhvn ,zeevndïðçBé éaø øîà÷ ékoi`y ¦¨¨©©¦¨¨
miwqer eixac ,oipnd on mila`'äøeL'adxeawdn mixfegyk - §¨

,dxyrn zegt dxey oi`e ,engpl la`d aiaq dxey miyer eid
.df oipnl sxhvn la`d oi`e

:df uexiz lr `xnbd dywnàlàåopgei iax ixacy jixacl §¤¨
dywi ,'dxey'a miwqer,ïðçBé éaø øîà ,÷çöé éaø øîàc àä̈§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨

íéìáà úkøáe ,ïéðnä ïî íéðúçå äøNòa íéðúç úkøa íéëøáî'§¨§¦¦§©£¨¦©£¨¨©£¨¦¦©¦§¨¦§©£¥¦
,'ïéðnä ïî íéìáà ïéàå äøNòawqer `ed s` df oicy yxtl oi`e ©£¨¨§¥£¥¦¦©¦§¨

oky ,'dxey'a,àkéà éî äøeLa äëøamixne` oi` `ld ,dinza §¨¨§¨¦¦¨
.df oic opgei iax xn` dn iabl ok m`e ,minegpz wx 'dxey'a

:opgei iax ixac z` xg` ote`a zx`an `xnbdéaø øîà÷ ék àlà¤¨¦¨¨©©¦
ïðçBémila` zekxaa epiid ,oipnl mitxhvn mila`d oi`y ¨¨

y,'äáçø'adcerq xird aegxa jexrl ebdp dxeawd xg`ly ¨§¨¨
itk ,mila` zekxa ekxa mye ,d`xad zcerq z`xwpd dpey`x

.zekxad gqep z` oldl `xnbd d`iany
:df uexiz lr `xnbd dywnàlàåopgei iax ixacy jixac itl §¤¨

yxtz ji` ,'dagx zkxa'a miwqerø øîà ÷çöé éaø øîàc àäéa ¨§¨©©¦¦§¨¨©©¦
ïðçBé,ztqep `xnin,äòáL ìk äøNòa íéðúç úkøa ïéëøáî' ¨¨§¨§¦¦§©£¨¦©£¨¨¨¦§¨

ïî íéìáà ïéàå ,äòáL ìk äøNòa íéìáà úkøáe .ïéðnä ïî íéðúçå©£¨¦¦©¦§¨¦§©£¥¦©£¨¨¨¦§¨§¥£¥¦¦
,'ïéðnäeàkéà éî äòáL ìk äáçø úkøazkiiy mila` zkxa ike - ©¦§¨¦§©§¨¨¨¦§¨¦¦¨

meia `l` dze` mikxan oi` ixde ,zela`d ini zray lk
.dxeawd xg`l oey`xd

:`xnbd zvxzndì úçkLîs` 'dagx zkxa' mikxany epivn - ©§©©¨
epiide ,zela`d ini x`yaúBLãç íéðôamingpn e`a xy`k - §¨¦£¨

zkxa z` mikxane miay f`y ,lenz` my eid `ly miycg
.la`d

:`xnbd z`f dgikenLéøc déða éø÷î ,àaà øa àéiç áøc àä ék¦¨§©¦¨©©¨©§¥§¥§¥
äåä Lé÷ì,yiwl yix ly epal `xwn cnln did -dì éøîàå- ¨¦£¨§¨§¦¨

,mixne` yieLé÷ì Léøc déøa éðúîly epal dpyn cnln didy - ©§¥§¥§¥¨¦
c ,didy dyrne .yiwl yixà÷eðé déì áéëL äåäepa xhtpy - £¨¨¦¥§¨
,`a` xa `iig ax ly ohwdàn÷ àîBéezxihtl oey`xd meia - ¨©¨

déaâì ìæà àìe ,engpl yiwl yix `a `l -déøác ,øçîìjiled - Ÿ¨©§©¥§¨¨©§¥
yiwl yix enréðîçð øa äãeäéìdidydéðîbøeúîonbxezn - ¦¨©©§¨¦§§§¨¥

.engpl ,elydéì øîà,ipngp xa dcedil yiwl yixàîéà íe÷ ¨©¥¥¨
à÷eðé ìéá÷ ìk àúlîly df rxe`n cbpk minegip ixac xFn` - ¦§¨¨¨¥§¨¤

.wepizd zzin
,øîàå çútdxeza xn`p(hi al mixac)åéða ñòkî õàðiå 'ä àøiå' ¨©§¨©©©§©¦§¨¦©©¨¨

,'åéúðáey ,epcnl df weqtníéöàðî úBáàL øBcmiqirkn - §Ÿ¨¤¨§¨£¦
íäLk íéúîe íäéúBða ìòå íäéða ìò ñòBk ,àeä Ceøa LBãwäì§©¨¨¥©§¥¤§©§¥¤¥¦§¤¥

.íépè÷mdilr u`pie ,zea`d `hg z` 'd `xie ,weqtd yxcp jke §©¦
mdipa z` yiprdl jxved ezngny ,edeqirkdy qrkd zngn

.miphwd mdizepae
éøîàc àkéàå`l` ,zn wepiz `ly exn`y yi -éëäå ,äåä øeça §¦¨§¨§¦¨£¨§¨¦

déì øîà÷`iapa xn`p ,`iig axl ipngp xa dcedi yxc jke - ¨¨©¥
(fh h diryi),'ä çîNé àì åéøeça ìò ïk ìò'zexv mdilr `iai `l` ©¥©©¨Ÿ¦§©

zexifbeðç Blë ék ,íçøé àì åéúðîìà úàå åéîúé úàåósipgn - §¤§Ÿ¨§¤©§§Ÿ¨Ÿ§©¥¦ª¨¥
,miryxlòøîedyer -äìáð øác ät ìëå ,òLø,zepf ixac -ìëa ¥©¤©§¨¤Ÿ¥§¨¨§¨

úàæpy zexnle -jkitle ,daeyza eay `l eyprBtà áL àì- ŸŸ¨©
,eqrk gp `l'äéeèð Bãé ãBòå,yxc jke .cer myiprdlãBòå' éàî §¨§¨©§

,äteçì äñðëð änì älk ïéòãBé ìkä ,áø øa ïðç áø øîà ,'äéeèð Bãé̈§¨¨©©¨¨©©©Ÿ§¦©¨¨¨¦§§¨©¨
øæb Bì ízçð eléôà ,åétî äìáð øác àéöBîe åét ìaðnä ìk àlà¤¨¨©§©¥¦¦§©§¨¨¦¦£¦¤§©§©

.äòøì åéìò Ctäð äáBèì äðL íéòáL ìL Bðéc,weqtd yxcp jke ¦¤¦§¦¨¨§¨¤§¨¨¨§¨¨
'cere' eyxce ,'diehp eci cere' didi eypr 'dlap xaec dt lke'
z` jetdl diehp `ed jexa yecwd ly eciy ,'cre mler' oeyln¨¤
miray `ed mc` ly 'enler'y ,rxl aehn mc`d ly enler lk

xn`py ,dpy(i v mildz).'dpW miraW mda EpizFpW ini'§¥§¥¨¤¦§¦¨¨
ipngp xa dcedi `ld :`xnbd ddnzéîeçðì àúàz` mgpl `a - £¨§©¥

eixaca eli`e ,`iig axdéì øòöî÷ éøeòöjka eze` xriv - ©¥¨§©¥¥
:`xnbd zvxzn .epa zn epeer zngny el yxcydéì øîà÷ éëä̈¦¨¨©¥

jpa zn mewn lkn ,z`hg `l dz`y it lr s` ,ipngp xa dcedi
c engip jkae ,xecd oeeraàøcà éñBtzàì zà áéLçdz` aeyg - £¦©§§¦§¥©¨¨

.xecd oeera jpae dz` qtzp zeidl minya
déì øîà,ipngp xa dcedil yiwl yixàúlî àîéà íe÷mew - ¨©¥¥¨¦§¨

xac xFn`.àeä Ceøa LBãwä ìL BçáL ãâðk`ed jli`e o`kne] ¤§¤¤¦§¤©¨¨
el` zekxa jxa ipngp xa dcediy x`eane ,mila`d zkxa gqep

en`k ,'xgnl' wx engpl `a ixdy ,zela`l ipyd meia,lirl x
e`a m` ,ipyd meia s` ef dkxa mikxany `xnbd dgiken o`kne

.[zeycg mipt
øîàå çútepiwl` 'd dz` jexa' ,mila` zekxan dpey`x dkxa ¨©§¨©

,mlerd jlnäiçî ,úBàøBð áBøa ÷æçå øécà ,Bìãb áBøa ìBãbä ìàä̈¥©¨§¨§©¦§¨¨§¨§©¥
,øtñî ïéà ãò úBàìôðå ,ø÷ç ïéà ãò úBìBãb äNBò ,Bøîàîa íéúî¥¦§©£¨¤§©¥¥¤§¦§¨©¥¦§¨

.'íéúnä äiçî 'ä äzà Ceøä©¨§©¥©¥¦
déì øîà,yiwl yixøîàå çút .íéìáà ãâðk àúlî àîéà íe÷ ¨©¥¥¨¦§¨§¤¤£¥¦¨©§¨©

,dipy dkxaíëááì eðz ,äfä ìáàa ïéàkeãnä íéòbeénä eðéçà'©¥©§¨¦©§¨¦¨¥¤©¤§§©§¤
úàæ úà øB÷çìy e`vnze ,zend oipr -ãòì úãîBò àéä úàæ- ©§¤ŸŸ¦¤¤¨©

.mizn lkdyúéLàøa éîé úLMî àeä áéúðmlerd jxc `id ef - ¨¦¦¥¤§¥§¥¦
,icn xzei ekaz l` jkitle ,ziy`xa ini zyyneúL íéaøeíéaø ©¦¨©¦

ezLé,ezeni miaxe ezn miax -äzLî Ck íéðBLàø äzLîk ¦§§¦§¥¦¦¨¦§¥
íéðBøçà,mipexg` ezeni jk ezn mipey`xy myk -ìòa ,eðéçà ©£¦©¥©©

Ceøa ,íëúà íçðé úBîçð'd dz`ìáà íçðî.'íé ¤¨§©¥¤§¤¨§©¥£¥¦
ick `xnbd dwiqtn ,mila` zkxaa dkiynn `xnbdy mcew

:ef dkxa gqepa iia` zrc `iadlàîéì 'eúL íéaø' ,éiaà øîà- ¨©©©¥©¦¨¥¨
j` ,xnel yiàîéì àì 'ezLé íéaø'oke .xn`i `l -äzLî' ©¦¦§Ÿ¥¨¦§¥

,àîéì 'íéðBLàøj`.àîéì àì 'íéðBøçà äzLî',mrhdeéaø øîàc ¦¦¥¨¦§¥©£¦Ÿ¥¨§¨©©¦
íãà çzôé ìà íìBòì' ,éñBé éaøc déîMî àðz ïëå ,Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦§¥¨¨¦§¥§©¦¥§¨©¦§©¨¨

,'ïèOì åét.miigd zzin oipr z` xikfdl oi` jkitle ¦©¨¨
:xacl di`xeàø÷ éàî ,óñBé áø øîà`ly micnel weqt dfi`n - ¨©©¥©§¨

`iapd diryi xn`y ,ohyl eit mc` gzti(i ` diryi)'d ilEl'¥
hrnM ,cixU Epl xizFd zF`av,'eðéîc äøBîòì ,eðééä íBãñk §¨¦¨¨¦¦§¨¦§¨¦©£¨¨¦

iyp` ly mlxebk epilxeb didy hrnk ,'d ingx ilel ,xnelk
.mlerdn ixnbl eca`py dxenre mecqdéì øcäà éàîdne - ©©§©¥

,oicd zcn jk lr daiyd'åâå íãñ éðéö÷ 'ä øác eòîL'Epif`d ¦§§©§¦¥§Ÿ©£¦
mecq iyp`k mrde mixyd z` epiky ,'dxnr mr Epidl` zxFY©¡Ÿ¥©£Ÿ¨
oeiky ixd .ypere oaxeg z`eapa `iapd jiynn mye ,dxenre
dxxerzd ,dxenre mecqk oeilikl md miie`xy `iapd xikfdy

.mdilr oicd zcn
:mila` zkxa gqepa `xnbd dkiynndéì øîà,yiwl yixíe÷ ¨©¥

øîàå çút .íéìáà éîçðî ãâðk àúlî àîéàxa,ziyily dkeðéçà' ¥¨¦§¨§¤¤§©£¥£¥¦¨©§¨©©¥
eðéáà íäøáà ìL Búéøáa íé÷éæçnä ,íéãñç éìîBb éða íéãñç éìîBb§¥£¨¦§¥§¥£¨¦©©£¦¦¦§¦¤©§¨¨¨¦

,cqgd zcina cgizdyúà äeöé øLà ïòîì åézòãé ék' øîàpL)¤¤¡©¦§©§¦§©©£¤§©¤¤
'åâå åéða,'hRWnE dwcv zFUrl 'd KxC ExnWe eixg` FziA z`e ¨¨§¤¥©£¨§¨§¤¤©£§¨¨¦§¨

cqgd zcn dzid ezcny ixdeðéçà ,(,mingpndílLé ìeîbä ìòa ©¥©©©§§©¥
äzà Ceøa .íëìeîb íëì'd.'ìeîbä ílLî ¨¤§§¤¨©¨§©¥©§

déì øîà,yiwl yixøîàå çút .ìàøNé ìk ãâðk àúlî àîéà íe÷ ¨©¥¥¨¦§¨§¤¤¨¦§¨¥¨©§¨©
,ziriax dkxa,ìàøNé Enò òLBä ,èlî ,ìväå äãt ,íéîìBòä ïBaø'¦¨¨¦§¥§©¥©¥©©§¦§¨¥

äféaä ïîe áøçä ïîe øácä ïî,iay -ïB÷øiä ïîe ïBôcMä ïîe- ¦©¤¤¦©¤¤¦©¦¨¦©¦¨¦©¥¨
,zecyay d`eaz zeknúBàáe úBLbøúnä úBiðòøet éðéî ìkîe¦¨¦¥§¨¦©¦§©§¨

äzà Ceøa ,äðòz äzàå àø÷ð íøè ,íìBòì'd.'äôbnä øöBò ¨¨¤¤¦§¨§©¨©£¤¨©¨¥©©¥¨

* * *
:zela` ipiprn xg` oipra oecl zxaer `xnbdéøîàå ,àìeò øîà̈©¨§¨§¦

àðz àúéðúîa dì,`ziixaa dpyp df oipr ik mixne` yie -äøNò ¨§©§¦¨¨¨£¨¨
úBñBkoii lyíéîëç eðwzezyiyìáàä úéáa,dizya daxiy ick ¦§£¨¦§¥¨¥¤

xn`py(e `l ilyn)xcq `ed jke .'Wtp ixnl oiie caF`l xkW EpY'§¥¨§¥§©¦§¨¥¨¤
,mziizyìLäLzeqekåéòî éða úà çBzôì éãk ,äìéëà íãB÷ §Ÿ¨¤£¦¨§¥¦§©¤§¥¥¨
.dcerqlìLì éãk ,äìéëà CBúa äLäòaøàå .åéòîaL äìéëà úBøL §Ÿ¨§£¦¨§¥¦§£¦¨¤§¥¨§©§¨¨
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc zeaezk(iyiy meil)

ädpey`xd d`iad xg`le ,dleza zwfga dy` `yepçút øîBà ©¥¤©
éúàöî çeút,dleza dpi`e,åéìò døñBàì ïîàðdgzte xg`ny ¨©¨¨¦¤¡¨§§¨¨¨

,oi`eyipl [oiyeciw-] oiqexi`d oia dzpif `ny miyyeg gezt
it lr s`e .dyxbl aiige ,dlra lr zxq`p dzpify yi` zy`e
lr xacd z` xxal zexyt` oi` mbe dzpify jk lr micr oi`y
,'`xeqi`c dkizg diytp` `iey' oicn eilr dxq`p ,micr ici
reci `ly xac s` envr lr xeq`le cirdl on`p mc` ,xnelk

eze` el mixizn epiid oicd xwirne ,exeqi` epl.
:`xnbd dywnéànàåz` lawp m` s` `ld ,eilr zxq`p recn - §©©

,gezt dgzt didy eixacàeä à÷éôñ ÷ôñ,o`k yi zewitq ipy - §¥§¥¨
.`÷ôñdlrap m`åézçz,dyciwy ixg` -åézçz ïéà ÷ôñ- ¨¥©§¨¨¥¥©§¨

.a .zxzen oevxn dzpif m` s`e ,oiyeciwd mcew df did `nyås` §
øîBì àöîz íàdf didy,åézçzedf oiicr÷ôñdlrap `ny ¦¦§¨©©§¨¨¥

ñðBàa,dxq`p `le÷ôñdf did `ny,ïBöøa`ed llke .dxq`pe §¤¨¥§¨
eilr zxq`p `eti` recne ,lwdl yi '`witq wtq'ay dxezd lka

.iz`vn gezt gzt orehyk
:`xnbd zvxznàëéøö àìdf oic xnel xfrl` iax jxved `l - Ÿ§¦¨

`l`,ïäk úLàa`pyyiy `vnpe ,dqp`p m` s` dlra lr zxq §¥¤Ÿ¥
wtqne ,mdixg` e` oiqexi`d mcew df did m`d ,cg` wtq o`k

.xingdl yi
:sqep uexizàîéà úéòaéàåxn` xfrl` iaxy xn`z dvxz m`e - §¦¨¥¥¨

elit` epic z`e ,ìàøNé úLàamircei ep`y ote`a xaecn §¥¤¦§¨¥
,oiyeciwd xg` dlrapy ze`ceeaäeáà da ìéa÷c ïBâëdia`y - §§©¦¨£¨

dxear laiwïéLecé÷dzid `idykìL úaî äúeçtíBéå íéðL L ¦¦§¨¦©¨Ÿ¨¦§
,ãçàmixfeg dileza eid okl mcew dlrap m` s`y(:`i oldl)oeike , ¤¨

,mipy yly za dzidy xg`l dzpify i`ce gezt dgzt `vnpy
dzpif m`d cg` wtq `l` o`k oi` aeye ,oiyecwd xg`l epiide

.xingdl yiy `ziixe`c wtq lkk epice ,oevxa e` qpe`a
wtq yiy ote`a xn`p xfrl` iax ly epicy xen`d itl `vnp
it lr s`y xfrl` iax ly eyecige ,el dxq`pe dzpif `ny cg`
lr xacd z` xxal zexyt` oi` mbe dzpify jk lr micr oi`y
dywn .envr lr dze` xeq`l leki mc` mewn lkn ,micr ici

,ok m` :`xnbdïì òîLî à÷ éàîepipy xak `ld ,xfrl` iax ©¨©§©¨
c ,micr `la s` envr lr xac xeq`l leki mc`y dpynaàðéðz̈¦¨

dpyna(.dq oiyeciw),ézLc÷ äMàì øîBàäàéäå ,Cezyigkn ¨¥§¦¨¦©§¦§¦
eåéáBø÷a úøzeî àéä ,éðzLc÷ àì úøîBàe` eig`l `ypdl - ¤¤Ÿ¦©§¨¦¦¤¤¦§¨

,dxqe`l on`p epi`e el dycwzd `ly zpreh `idy oeik ,eia`l
,dyciwy on`p `ed envr itlk j`åoklàeääéúBáBø÷a øeñà- §¨¦§¤¨

iably o`k oicd `ede .dza z` e` dn` z` ,dzeg` z` `yil
dne ,eilr dxeq` ezy`e ,gezt gzt `vny xnel on`p `ed envr

.xfrl` iax dfa ycig
:`xnbd zvxznàîéúc eäîmewn did xfrl` iax ixac ilel - ©§¥¨

`weecy xnel,íúäz` envr lr xeq`l on`p ,oiyeciw iabl ¨¨
oeik ,dizeaexwdéì íé÷ éàcåcoi`e ,dyciwy ze`ceea rceiy - §©©¦¥

,xaca zerhl mewn,àëä ìáàcry oeik ,gezt gzt zprh iabl £¨¨¨
c okzi xega did dzrdéì íé÷ àìc àeä í÷éîgzt edn iwa epi` - ¥©§Ÿ¦¥

,dleza dzid zn`a la` ,gezt dgzty xaqe drh okle ,gezt
,ezprha eilr zxq`p dpi`eïì òîLî à÷`edy oeiky xfrl` iax ¨©§©¨

.eilr dxeq` `id ixd ,gezt gzt `vny ze`cea oreh
:`xnbd dywnéëä øæòìà éaø øîà éîexfrl` iaxy okzi ike - ¦¨©©¦¤§¨¨¨¦

zecr oi` m` s` dlra lr zxq`p dzpify dy`y ,ok xaeq
,xacadìòa ìò úøñàð äMàä ïéà ,øæòìà éaø øîàäåmicr `ll §¨¨©©¦¤§¨¨¥¨¦¨¤¡¤¤©©£¨

dzpifyìò àlàiciäøéúñe éepé÷ é÷ñòxn`e dlra dl `piw m` - ¤¨©¦§¥¦§¦¨

ixg` enr dxzqpe dklde ,ipelt mr [icgiizz-] ixzzqz l` dl
,iepiwdäéäL äNòîëedf `la la` ,izgd dixe` zy` ray zaa §©£¤¤¨¨

dlra lr zxq`py xfrl` iax xn` o`k ji`e ,zxq`p dpi`
.dxizqe iepiw `le micr o`k oi` `ld ,iz`vn gezt gzt orehyk
gezt gzt iabl xfrl` iax ixac z` `xnbd zayiiny iptl
ddnz .'didy dyrn'n `iady dn z` `xnbd zxxan ,iz`vn

:`xnbdàøañúåjiiy ray za ly dyrndy dz` xeaq m`d - §¦§§¨
ike ,df oecipläéäL äNòîray zaa,äåä äøéúñe éepé÷a`ld ©£¤¤¨¨§¦§¦¨£¨

rci `le dnglna izgd dixe` did ray za lr cec `ay zra
.dl `piwy xnel jiiy ji`e ,dnr cgiizd cecy llkãBòå,dyw §

,dxizqe iepiw my didy jixack m`äeøñà éîza z` exq` ike - ¦£¨¨
lr zxq`p dzid ,dxizqe iepiw did m` ixde ,dixe` lr ray
zepf zngn dlra lr zxq`pd ixdy ,dexq`y okzi `le ,dixe`

lread lr mb zxq`p(:fk dheq)ray za z` `yp jlnd cec eli`e ,
mby gken cec lr dxq`p `ly jkne ,izigd dixe` zen xg`l

.dxizqe iepiw my did `ly jgxk lre ,dixe`l dxq`p `l
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì àäxfrl` iax zpeek oi`y oeik ¨Ÿ©§¨

e ,daxc` `l` ,dxizqe iepiwa did ray zac dyrny,øîà÷ éëä̈¦¨¨©
,äøéúñe éepé÷ é÷ñò ìò àlà dìòa ìò úøñàð äMàä ïéàdi`xe ¥¨¦¨¤¡¤¤©©£¨¤¨©¦§¥¦§¦¨

xacläéäL äNònî,ray zaae ,äøéúñe éepé÷ äåä àìcok zngn ¦©£¤¤¨¨§Ÿ£¨¦§¦¨
àøñzéà àì.dxq`p `l - Ÿ¦©§¨

dziiyewl `xnbd zxfeg xfrl` iax ixac ex`azpy xg`l
:eixac zxizqa,àéL÷ íB÷î ìkîxfrl` iax xn` epziibeqay ¦¨¨©§¨

ha ezy` z` xeq`l on`p lrayeli`e ,iz`vn gezt gzt zpr
y xfrl` iax xn` xg` mewnaïéà äøéúñe éepé÷iepiwa `weecy - ¦§¦¨¦

oebke ,zxg` dprha la` ,zxq`p dxizqeàì ,çeút çútdpi` - ¤©¨©Ÿ
.zxq`p

zxq`p dpi`y xfrl` iax ixacn wiicl oi` :`xnbd zvxzn
,gezt gzt zprhaes` ixdy ,jkl di`xéîòèìC,jixacl - §©§¥

dxizqe iepiwa wxy xfrl` iax ixacn wiicl yiy ,oywnd
ici lry wiicpe siqep ok m` ,dy`d zxq`pïéà äøéúñe éepé÷- ¦§¦¨¦

a la` ,dy`d zxq`píéãò,dzpify micirndàì,zxq`p dpi` - ¥¦Ÿ
mixqe` mpi` zepf icry xn`iy in oi`e ,oekp df weic oi`y i`ceae

,dlra lr dze`àlàyi ok enke ,micr hrnl ezpeek oi` i`ce ¤¨
lral xexae xg`ny ,gezt gzt hrnl ezpeek oi`y xnel

e ,dexq`y micr ipyk df ixd ,eiptl xg` mc`l dlrapyéëä̈¦
øîà÷,xfrl` iaxãçà ãòa dìòa ìò úøñàð äMàä ïéàcirny ¨¨©¥¨¦¨¤¡¤¤©©£¨§¥¤¨

,dzpifyíéãò éðLa àlàxac `edy oeik ,dzpify micirny ¤¨¦§¥¥¦
r ipyn zegt dexray xac oi`e dexray,micådid m`éepé÷ §¦

ãçà ãòa eléôà ,äøéúñedzpify cirnyénðoeik ,zxq`p ok mb - §¦¨£¦§¥¤¨©¦
.dzpify xacl milbx yiyåzprhíéãò éðLk ,çeút çúôdzpify §¤©¨©¦§¥¥¦

éîc.zxq`p jkitle ,dlrapy el xexay oeik ,miaygp md - ¨¦
:xne`e xfrl` iax jiynn jk lreàîéz éëå,l`yz m`e -äNòî §¦¥¨©£¤

äéäL,ray zaaäeøñà àl äî éðtîeid miax micr `ld ,cec lr ¤¨¨¦§¥©Ÿ£¨¨
jk [dixe`l-] lral dxeq`y myke ,ray za mr cgiizdy

`l` ,[cecl-] lreal dxeq`äåä ñðBà ,íúä`ly dilr `a cec - ¨¨¤£¨
l`xyi zy` ixdy ,dixe` lr dxq`p `l oky oeike ,dpevxn
dixe` lr dxq`p `ly xg`ne ,dlra lr zxq`p dpi` dqp`py

.cec lr s` dxq`p `l
:cec lr ray za dxq`p `l recn sqep uexiz `xnbd d`ian

,àîéà úéòaéàå,cecl ray za dxq`p `l oevxn dlrap m` s` §¦¨¥¥¨
,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc àä ék¦¨§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨
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oiaiig lkd` cenr h sc ± oey`x wxtzeaezk
éúàöî çåúô çúô øîåàäzprhe Ðoi`y ihwxec zgtynn `idy oebk ,el oi` minc

mc mdldca`py e` ,(a,i zeaezk) onwlck ,milezamc did m` rci `le ,dtn epnn

.`vn gezt gzty ,el dxexa z`f la` .e`l m`åéìò äøñåàì ïîàðoi`y it lr s`e Ð

leki dfd xacddkizg dilr diieyl onidn ied diytp iabl ,eit lr `l` xxazdl

`l Ð dzaezk dciqtdl la` ,`xeqi`c

.onidnéàîàåi` elit` ,dilr `xqzin Ð

.dlrapc dil zpnidnåéúçú ÷ôñÐ

.dzpif dqx`zpynåéúçú ïéà ÷ôñ`l` Ð

dqx`zpy mcew.dzpifñðåàá ÷ôñdqep`e Ð

(a,`p) onwlck ,l`xyi zy`a `ixy`ide"n

."dytzp `lïäë úùàá.da xeq` qpe`dy Ð

.`ed wtq cg ,jkldíéðù ùìù úáî äúåçôÐ

diezite ,dlecb `id eiykre.qpe` epi`e iezit

.oevx wtq qpe` wtq Ð `ki` wtq cg ,jkld

,`kil Ð eizgz oi` wtq eizgz wtq la`

,mixfeg dileza eid Ð okl mcew dlrap eli`y

ozepk Ð o`kn zegt :(a,cn) dcp zkqna opzck

.zxfege z`vei drncdy ,oira rav`éàî
àðéðú ïì òîùî÷envr lr on`p mc`y Ð

.eit lr xzend z` el xeq`løåñà àåä
äéúåáåø÷áedpieyc ,dzeg`e dzae dn`a Ð

.`xeqi`c dkizg diytp`åéáåø÷á úøúåî àéäå
oiyeciw zkqnae .oiyeciwa dcen dpi` ixdy Ð

eklde ,micr ipta dizyciw :xne`a dl opinwen

.mid zpicnl mdläéì íé÷ éàãåã.dyciwy Ð

àëä ìáàiepty jezn :`ni` Ðiwa epi`e ,did

gzt `vny xeaqk .dil miw `lc `ed mwin Ð

.ol rnynw ,xq`iz `le ,ok epi`e ,geztéîå
éëä øæòìà éáø øîàlr zxq`p dpfn dy`c Ð

.dlra itéåðé÷mr ixzqz l` :dl xn`y Ð

.ipeltäøéúñåenr dxzqpy micr e`ay Ð

.iepiw xg`äùòîëåäéäù.ray zac Ð

àøáñúåikdc Ðxfrl` iax xn`?dyrn

iepiw dia ded in didy?äåøñà éî ãåòålr Ð

dixe`?s` dxq`p Ð dixe` lr dxq`p eli`c

dheq) ol `niiwc ,cec lrdxeq`y myk :(a,fk

.lreal dxeq` jk ,lralàéù÷ àì àäiaxl diigcz `l `iyew `d meyn ,xnelk Ð

.xfrl`äùòîî äøéúñå éåðé÷ é÷ñò ìò àìà äìòá ìò úøñàð äùàä ïéà øîà÷ éëä
äéäù.dexq` `le ,dxizqe iepiw my did `ly ,ok oicnl ep` ray zac dyrnn Ðíéãò

àìiepiw `la zxq`p dpi` `ny ,dzpify micr yi elit` :dinza Ð?mixac) aizk `de !

da `vn ik" (ckdxeq` dytzp `l `d ,cere ."xac zexr?äìòá ìò úøñàð äùàä ïéà
ãçà ãòádheq) silic Ð"xac" "xac" (a,b.oennnäøéúñå éåðé÷å`piwy micr yi m` Ð

.iepiw xg` dxzqpy micr yie ,dlãçà ãòá åìéôàcg` cr `l` d`neha oi` elit` Ð

xacna) aizkc ,on`p Ðdheq) xn xn`e ,"da oi` cre" (d"cr" xn`py mewn lk :(a,a

Ð "dytzp `l `ide" .cg `l` ,ixz "da oi` cr" `pngx xn`we ,mipy o`k ixd Ð

.d`nh `idy dcirn cg` cre ,dxzqpe dl `piw ixdy ,dzpify xacl milbxy ,dxeq`

`zydne,inc micr ipyk envr lr dxqe`l gezt gztc ,xfrl` iaxc jl iywz `l

.dlrapy el `ed xexa xac ixdyäåøñà àì äî éðôîdaxd micr ixdy ,cec lr Ð
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øîåàädca`py oebk ,xn`w `l minc zprhc qxhpewa yxit Ð 'ek iz`vn gezt gzt

zxbeac :yxtn l`ppg epiaxe .minc mdl oi`y ihwxec zgtynn `idy e` dtnd

yexitl dywe .gezt gzt zprh oerhl lekie gezt ogzt oi` la` ,minc mdl oi` ur zkene

xn`de ?mileza zprh dl oi` zxbeae :(`,el zeaezk) "zexrp el`"a opixn`c ,l`ppg epiax

i` :ipyne .dpey`x dlil dl mipzep zxbea ax

i`na `kd ,inp ikd Ð minc zprh oirh `wc

rnyn .gezt gzt zprh oirhwc Ð opiwqr

epiaxc :xnel yie !minc dl yie ,gezt dgztc

i` ;mixtqa dzidy dpey`x `qxibk qixb l`ppg

`kd ,inp ikd Ð gezt gzt zprh oirh `wc

ikde .minc zprh oirh `wc Ð opiwqr i`na

dlil dl oipzep zxbea ax xn`de :eyexit

Ð mileza mca dlild lk opilzcne ,dpey`xd

,`aeh mileza mc dl zi`c zxbea `ki`c rnyn

dgzt `di `ly zxbea meyl xyt` i` ok m`

zprh dl yi ok m`e ,minc dl oi` elit` ,mezq

gzt oirhwc i` :ipyne !gezt gzta mileza

`kd .mileza zprh dl yic inp ikd Ð gezt

zprha Ð mileza zprh dl zilc opiwqr i`na

dincc zxbea `ki`c meyn ,minc,edine .oilk

,l`ppg epiax yexitk `l rnyn inlyexia

zxbea :`tqixw iax mya dpei iax mzd xn`wc

minc oiprlc :ayiil yie !oii ly dgezt ziagk

da yi mlerl dnezq ziag mzqc meyn ,xn`w

ziag la` .zipwix ziag mezql jxc oi`y ,oii

jk .oii da oi` minrt ,oii da yi minrt Ð dgezt

meyne .dl yi minrt minc dl oi` minrt ,zxbea

.l`ppg epiax yexitck minc zprh dl oi` ikd

:(`,hp zenai) "eznai lr `ad" wxta xn`cke

.dileza elky zxbeal hxtàìzy`a `kixv

dxyk `idy dzwfg` dnwepe :xn`z m`e Ð odk

:xnel yie !dzpif eizgz e`lc `nipe ,dpedkl

,dlrap `zydc xninl ol zi` ,daxc`c

.dleza dzidy sebd zwfg` dnwe`c

éàådia` da liawc l`xyi zy`a `ni` zira

m`e Ð mipy yly zan dzegt oiyeciw

wtq Ð oevxa xnel `vnz m`e ,oevxa wtq qpe`a wtq ;`witq wtq `ki` izk` :xn`z

myc :l"ie !(a,`q zenai) "eznai lr `ad"a opixn`ck ,`ed qpe` dphw iezte ,dphw `idyk

,dl zi` `lw `qpe`c :xnel yie !dlral xzid zwfga dnwepe :xn`z m`e .`ed cg qpe`

herine `aex oevx dil ied Ð `lw `kilc `zyde ,[lew el yi `qpe`] inlyexia opixn`ck

qpe` wtqc ,xq`iz inp `witq wtqa ok m` :xn`z m`e .sicr `aex dwfge `aexe ,qpe`

zwfga dnwe`l jiiy `l `dae ,eizgz wtq ;wtq cg `l` x`yp `le ,inc dizilc o`nk

,opaxcn ied `l` ,xenb aex epi` oevxac `aex i`dc :wgvi epiax xne`e !izyxitck ,xzid

.`aex qpe` iabl oevx opax iayg Ð `witq cg mewnae ,ixy Ð `witq wtq mewna jklde

`l` `aex ied `lc ,(`,t oiyecw) dqird cva `vnpy wepiz iab `peeb i`d ik ogky`e

izk` :xn`z m`e .dnexzd z` eilr oitxey oi`c mzd opgei iax xn`w ikdle ,opaxcn

zken wtqc ,`witq wtq `ki` l`xyil yly zan dgegt oiyecw dia` laiwae odk zy`a

lkn Ð ur zken dpi`c xnel `vnz m` :xninl ol zi` odk zy`a] ,yi` zqexc wtq ur

wtq Ð ur zken dpi`c xnel `vnz m` ,l`xyi zy` .eizgz oi` wtq eizgz wtq mewn

zeaezk) "zexrp el`"a opixn` `dc ,giky `l ur zkenc xnel oi`e .[oevxa wtq qpe`a

:xnel yie .xity iz` Ð mezq dgzt ur zkenc l`ppg epiax yexitle !giky ok m` !ohagin iheag inp edlek :jixte .rwxw iab lr dhagpy iptn oileza zprh dl oi`y `neq iab (a,el

`ied Ð `id ur zkenc `zi` m`c.jka wtzqdl oi` Ð dprh `lcne ,qpe` z`iaa enk jka i`pb oi`c ,zprehéîåirac `zyd :dniz Ð 'ek xfrl` iax xn`de ikd xfrl` iax xn`

,mipyn zegt dexray xac oi`c oywnl dil `xiaqc :xnel yie !dizeaexwa xeq` jizyciw dy`l xne`dc oizipzn dil iywiz Ð `xeqi`c dkizg dilr diieyl elit` onidn `lc xninl

oiyyeg oi` Ð cg` cra elit` ycwnc ,xn`w micra jizycwc ,icin dil `iyw `l oizipznn ,jklde .eilr zxq`p dzid `l Ð micr my did `ly wx ,ezy` dzpify mc` d`x elit`e

.xity jixt Ð gezt gzt `vnc xnel micr `la on`pc xfrl` iax xn`c `d` la` .eiyecwléåðé÷oeik ,inc micrkc ,envr it lr ihernl `z` `lc inp ikd Ð `l micr oi` dxizqe

.dil miwc

éðôî`l mc` ipa iptay ,zxtetya legknk e`x `l mewn lkn Ð ezial d`iady ded miaxl recic idpc ,d`xp oi`e .ded micra dyrn eze` `lde :qxhpewd yxit Ð dexq` `l dn

.dakir mewn lkn daeyz dyry it lr s`e ,dlrapy i`cea rcei did cecc ?cecl dexq` `l i`n` Ð inc micr ipyk gezt gztc xn`z m`e :yxtl wgvi epiaxl d`xpe !yny

.dy`l el dgwel wicv eze` did `l Ð el dxeq` dzid m`e
lk
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רלג
oiaiig lkd` cenr h sc ± oey`x wxtzeaezk

éúàöî çåúô çúô øîåàäzprhe Ðoi`y ihwxec zgtynn `idy oebk ,el oi` minc

mc mdldca`py e` ,(a,i zeaezk) onwlck ,milezamc did m` rci `le ,dtn epnn

.`vn gezt gzty ,el dxexa z`f la` .e`l m`åéìò äøñåàì ïîàðoi`y it lr s`e Ð

leki dfd xacddkizg dilr diieyl onidn ied diytp iabl ,eit lr `l` xxazdl

`l Ð dzaezk dciqtdl la` ,`xeqi`c

.onidnéàîàåi` elit` ,dilr `xqzin Ð

.dlrapc dil zpnidnåéúçú ÷ôñÐ

.dzpif dqx`zpynåéúçú ïéà ÷ôñ`l` Ð

dqx`zpy mcew.dzpifñðåàá ÷ôñdqep`e Ð

(a,`p) onwlck ,l`xyi zy`a `ixy`ide"n

."dytzp `lïäë úùàá.da xeq` qpe`dy Ð

.`ed wtq cg ,jkldíéðù ùìù úáî äúåçôÐ

diezite ,dlecb `id eiykre.qpe` epi`e iezit

.oevx wtq qpe` wtq Ð `ki` wtq cg ,jkld

,`kil Ð eizgz oi` wtq eizgz wtq la`

,mixfeg dileza eid Ð okl mcew dlrap eli`y

ozepk Ð o`kn zegt :(a,cn) dcp zkqna opzck

.zxfege z`vei drncdy ,oira rav`éàî
àðéðú ïì òîùî÷envr lr on`p mc`y Ð

.eit lr xzend z` el xeq`løåñà àåä
äéúåáåø÷áedpieyc ,dzeg`e dzae dn`a Ð

.`xeqi`c dkizg diytp`åéáåø÷á úøúåî àéäå
oiyeciw zkqnae .oiyeciwa dcen dpi` ixdy Ð

eklde ,micr ipta dizyciw :xne`a dl opinwen

.mid zpicnl mdläéì íé÷ éàãåã.dyciwy Ð

àëä ìáàiepty jezn :`ni` Ðiwa epi`e ,did

gzt `vny xeaqk .dil miw `lc `ed mwin Ð

.ol rnynw ,xq`iz `le ,ok epi`e ,geztéîå
éëä øæòìà éáø øîàlr zxq`p dpfn dy`c Ð

.dlra itéåðé÷mr ixzqz l` :dl xn`y Ð

.ipeltäøéúñåenr dxzqpy micr e`ay Ð

.iepiw xg`äùòîëåäéäù.ray zac Ð

àøáñúåikdc Ðxfrl` iax xn`?dyrn

iepiw dia ded in didy?äåøñà éî ãåòålr Ð

dixe`?s` dxq`p Ð dixe` lr dxq`p eli`c

dheq) ol `niiwc ,cec lrdxeq`y myk :(a,fk

.lreal dxeq` jk ,lralàéù÷ àì àäiaxl diigcz `l `iyew `d meyn ,xnelk Ð

.xfrl`äùòîî äøéúñå éåðé÷ é÷ñò ìò àìà äìòá ìò úøñàð äùàä ïéà øîà÷ éëä
äéäù.dexq` `le ,dxizqe iepiw my did `ly ,ok oicnl ep` ray zac dyrnn Ðíéãò

àìiepiw `la zxq`p dpi` `ny ,dzpify micr yi elit` :dinza Ð?mixac) aizk `de !

da `vn ik" (ckdxeq` dytzp `l `d ,cere ."xac zexr?äìòá ìò úøñàð äùàä ïéà
ãçà ãòádheq) silic Ð"xac" "xac" (a,b.oennnäøéúñå éåðé÷å`piwy micr yi m` Ð

.iepiw xg` dxzqpy micr yie ,dlãçà ãòá åìéôàcg` cr `l` d`neha oi` elit` Ð

xacna) aizkc ,on`p Ðdheq) xn xn`e ,"da oi` cre" (d"cr" xn`py mewn lk :(a,a

Ð "dytzp `l `ide" .cg `l` ,ixz "da oi` cr" `pngx xn`we ,mipy o`k ixd Ð

.d`nh `idy dcirn cg` cre ,dxzqpe dl `piw ixdy ,dzpify xacl milbxy ,dxeq`

`zydne,inc micr ipyk envr lr dxqe`l gezt gztc ,xfrl` iaxc jl iywz `l

.dlrapy el `ed xexa xac ixdyäåøñà àì äî éðôîdaxd micr ixdy ,cec lr Ð
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øîåàädca`py oebk ,xn`w `l minc zprhc qxhpewa yxit Ð 'ek iz`vn gezt gzt

zxbeac :yxtn l`ppg epiaxe .minc mdl oi`y ihwxec zgtynn `idy e` dtnd

yexitl dywe .gezt gzt zprh oerhl lekie gezt ogzt oi` la` ,minc mdl oi` ur zkene

xn`de ?mileza zprh dl oi` zxbeae :(`,el zeaezk) "zexrp el`"a opixn`c ,l`ppg epiax

i` :ipyne .dpey`x dlil dl mipzep zxbea ax

i`na `kd ,inp ikd Ð minc zprh oirh `wc

rnyn .gezt gzt zprh oirhwc Ð opiwqr

epiaxc :xnel yie !minc dl yie ,gezt dgztc

i` ;mixtqa dzidy dpey`x `qxibk qixb l`ppg

`kd ,inp ikd Ð gezt gzt zprh oirh `wc

ikde .minc zprh oirh `wc Ð opiwqr i`na

dlil dl oipzep zxbea ax xn`de :eyexit

Ð mileza mca dlild lk opilzcne ,dpey`xd

,`aeh mileza mc dl zi`c zxbea `ki`c rnyn

dgzt `di `ly zxbea meyl xyt` i` ok m`

zprh dl yi ok m`e ,minc dl oi` elit` ,mezq

gzt oirhwc i` :ipyne !gezt gzta mileza

`kd .mileza zprh dl yic inp ikd Ð gezt

zprha Ð mileza zprh dl zilc opiwqr i`na

dincc zxbea `ki`c meyn ,minc,edine .oilk

,l`ppg epiax yexitk `l rnyn inlyexia

zxbea :`tqixw iax mya dpei iax mzd xn`wc

minc oiprlc :ayiil yie !oii ly dgezt ziagk

da yi mlerl dnezq ziag mzqc meyn ,xn`w

ziag la` .zipwix ziag mezql jxc oi`y ,oii

jk .oii da oi` minrt ,oii da yi minrt Ð dgezt

meyne .dl yi minrt minc dl oi` minrt ,zxbea

.l`ppg epiax yexitck minc zprh dl oi` ikd

:(`,hp zenai) "eznai lr `ad" wxta xn`cke

.dileza elky zxbeal hxtàìzy`a `kixv

dxyk `idy dzwfg` dnwepe :xn`z m`e Ð odk

:xnel yie !dzpif eizgz e`lc `nipe ,dpedkl

,dlrap `zydc xninl ol zi` ,daxc`c

.dleza dzidy sebd zwfg` dnwe`c

éàådia` da liawc l`xyi zy`a `ni` zira

m`e Ð mipy yly zan dzegt oiyeciw

wtq Ð oevxa xnel `vnz m`e ,oevxa wtq qpe`a wtq ;`witq wtq `ki` izk` :xn`z

myc :l"ie !(a,`q zenai) "eznai lr `ad"a opixn`ck ,`ed qpe` dphw iezte ,dphw `idyk

,dl zi` `lw `qpe`c :xnel yie !dlral xzid zwfga dnwepe :xn`z m`e .`ed cg qpe`

herine `aex oevx dil ied Ð `lw `kilc `zyde ,[lew el yi `qpe`] inlyexia opixn`ck

qpe` wtqc ,xq`iz inp `witq wtqa ok m` :xn`z m`e .sicr `aex dwfge `aexe ,qpe`

zwfga dnwe`l jiiy `l `dae ,eizgz wtq ;wtq cg `l` x`yp `le ,inc dizilc o`nk

,opaxcn ied `l` ,xenb aex epi` oevxac `aex i`dc :wgvi epiax xne`e !izyxitck ,xzid

.`aex qpe` iabl oevx opax iayg Ð `witq cg mewnae ,ixy Ð `witq wtq mewna jklde

`l` `aex ied `lc ,(`,t oiyecw) dqird cva `vnpy wepiz iab `peeb i`d ik ogky`e

izk` :xn`z m`e .dnexzd z` eilr oitxey oi`c mzd opgei iax xn`w ikdle ,opaxcn

zken wtqc ,`witq wtq `ki` l`xyil yly zan dgegt oiyecw dia` laiwae odk zy`a

lkn Ð ur zken dpi`c xnel `vnz m` :xninl ol zi` odk zy`a] ,yi` zqexc wtq ur

wtq Ð ur zken dpi`c xnel `vnz m` ,l`xyi zy` .eizgz oi` wtq eizgz wtq mewn

zeaezk) "zexrp el`"a opixn` `dc ,giky `l ur zkenc xnel oi`e .[oevxa wtq qpe`a

:xnel yie .xity iz` Ð mezq dgzt ur zkenc l`ppg epiax yexitle !giky ok m` !ohagin iheag inp edlek :jixte .rwxw iab lr dhagpy iptn oileza zprh dl oi`y `neq iab (a,el

`ied Ð `id ur zkenc `zi` m`c.jka wtzqdl oi` Ð dprh `lcne ,qpe` z`iaa enk jka i`pb oi`c ,zprehéîåirac `zyd :dniz Ð 'ek xfrl` iax xn`de ikd xfrl` iax xn`

,mipyn zegt dexray xac oi`c oywnl dil `xiaqc :xnel yie !dizeaexwa xeq` jizyciw dy`l xne`dc oizipzn dil iywiz Ð `xeqi`c dkizg dilr diieyl elit` onidn `lc xninl

oiyyeg oi` Ð cg` cra elit` ycwnc ,xn`w micra jizycwc ,icin dil `iyw `l oizipznn ,jklde .eilr zxq`p dzid `l Ð micr my did `ly wx ,ezy` dzpify mc` d`x elit`e

.xity jixt Ð gezt gzt `vnc xnel micr `la on`pc xfrl` iax xn`c `d` la` .eiyecwléåðé÷oeik ,inc micrkc ,envr it lr ihernl `z` `lc inp ikd Ð `l micr oi` dxizqe

.dil miwc

éðôî`l mc` ipa iptay ,zxtetya legknk e`x `l mewn lkn Ð ezial d`iady ded miaxl recic idpc ,d`xp oi`e .ded micra dyrn eze` `lde :qxhpewd yxit Ð dexq` `l dn

.dakir mewn lkn daeyz dyry it lr s`e ,dlrapy i`cea rcei did cecc ?cecl dexq` `l i`n` Ð inc micr ipyk gezt gztc xn`z m`e :yxtl wgvi epiaxl d`xpe !yny

.dy`l el dgwel wicv eze` did `l Ð el dxeq` dzid m`e
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רלד
oiaiig lkda cenr h sc ± oey`x wxtzeaezk

åúùàì áúåë úåúéøë èâixde .ezaizk mein hb `di dnglna zeni m`y Ðdixe` zn

.dnglnaáéúëãcnl cece ,'ek "jig` z`e" le`y znglna Ðiyins`y bidpdl eia`

oi`veid.ok oiyer eizenglnläðéáì åðéá íéáøåòîä íéøáã.oiyecw el` Ðç÷úÐ

.hb ici lr mdipian lehzàðéðú éîð ïðà óàorehc Ð,eilr dxq` "iz`vn gezt gzt"

.dil miw `l opixn` `leàúòã éøåø÷éàcr Ð

.d`ad zaya ipyéàîìåi` opax ictw Ð

`xxwn.dizrcäì áéúéðdciqtdl epl dn Ð?

.zrcn ozep `ed ixdeäøñåàì åàì àìà`ed Ð

`ly ,opictwcxxwidxeq`d z` miiwie ezrc

iz` ik ,`nl` .eloirhe.dilr dl opixq` Ð

íéîã úðòèdprhc Ðzxxean`kile ,`id

`ni` Ð gezt gzta la` .dil miw `l xninl

.dil miw `l jläúáåúë äãéñôäìit lr Ð

gxeh mc` oi` dwfg :yxtn onwl `nrhe ,envr

.dciqtne dcerqaåéîç ìöà ìëåàäminia Ð

.oi`eypl oiqexi` oiayúðòè ïåòèì ìåëé ïéà
íéìåúáqpkzyk Ð.dteglãçééúîù éðôî

äîòeid dcedia Ðoicgin`diy ick mze`

.da qb ealàì éàîà äãåäéá`hiyt xne`d Ð

Ð dzpif xg`n i`ce `de ,dil` iz`a `ly il

dn lilb il dn ,`xeqi`c dkizg dilr diiey

.dcedi iläúáåúë äãéñôäì åàì àìàÐ

`a `ed opixn`c ,eit lr dciqtn `l dcediae

,oiqex`a dilr`l `dc ,oirh ivn lilbae

.cgiizpçåúô çúô úðòè ïéòè÷ã åàì éàî
éúàöî`le df xaca micr oi`c ab lr s`c Ð

i` :opixn`c .opiknq dilr `l` ,zgken dprh

.ezcerq ciqtn did `l Ð `ed `hyewc e`l

d`pey did m`e`le ,dyxbn did dlgzn Ð

dxrd e` ,gkye oiqexi` inia lra `ny ,onidn `l dcedia ,edine .oi`eyp zcerqa gxh

jezn da,dzag.dileza xaiyy rci `leíéîã úðòè ïéòè à÷ã àì`ni` mlerl Ð

leki epi`y xaca :jlexxal.dzaezk ciqtdl on`p epi` Ð`weiceopiwiicc ,oizipznc

oirhc Ð oirh ivn lilba `dmipiayey mdl eidy oebke .minc zprheynyny,oze`

d`x `le ,xaca d`pe` ziyrp `le,cai`e.`id dxexa dprhe
íéîëç
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ìëzeni m`y :qxhpewa yxit Ð ezy`l azek zezixk hb cec zia znglnl `veid

`l m` ,`veid lk i`n ok m`c :mz epiaxl dywe .ezaizk zryn hb `di Ð dnglna

`id dn (`,br oihib) "efg`y in"a opzc :cere ?mai el yie mipa el oi`y inl `l` ipdn

lirl ipzwc i`n` i`we ,dixac lkl yi` zy`k `id ixd :xne` dcedi iax ?minid oze`a

rnyn oke ."izn m` meidn jhib df ixd" :dpin

Ð "meidn" xn`c ab lr s` ,`nl` .`ztqeza

xne`a `xnba yxtnck ,dxenb yi` zy` `ied

"meidn" xn`c i`dc :yexit ."mlera ip`y zrn"

zg` dry legiy ezrc `l` ,cin legiy `l

xn` `le .mlera `edy zrn epiidc ,ezzin mcew

lk ,dzin xg`l ihernl `l` "meidn":xne

wlgl yi ,edine .hb `di mlera ip`y mei eze`n

daizk zryn legiy `icda yxitl "meidn" oia

.hb `diy xn`w daizk zryn jgxk lrc Ð

ayiil yi "meidn" xn` elit`c :d`xp cere

zeni m`y yxit `wec e`lc ,qxhpewd yexit

on xefgi `l m` mipzn eid `l` ,dnglna

,zeni m` qxhpewa hwp dihdix ab`e .dnglnd

itl xfeg epi` dnglnd on xfeg epi`y in mzqc

"meidn" `zyde .dayp m` oicd `ed `l` .zny

`eddk "mlera ip`y zrn" xnel jiiy oi` `kdc

daizk mein Ð "meidn" `l` ,"efg`y in"c

!hbd lhazpe dixe` xfg ixde :xn`z m`e .xn`w

seqa xefgi `l m` dpzn didy :xnel yie

df yexitl `gipe .seqal xfg `l ixde ,dnglnd

:(`,hp `rivn `aa) "adfd" wxta opixn`c `d

oiali l`e yi` zy` wtq leraiy mc`l el gep

zac dyrn i`dn dil witne .miaxa exiag ipt

on xefgi `nlcc ,i`ed yi` zy` wtqc ,ray

i`n` :dyw eyexitle .i`pz mey `la ,ixnbl zezixk hb azek :yxtn mz epiaxe .dnglnd

yi` zy` wtq dl ixwc :mz epiax xne`e !dxenb dyexb i`ed `d ?yi` zy` wtq dl ixw

yexitle .mycwl mc` ipa mdilr evtwie rcep `di `ly ,`rpiva oiyxbn eidy itl

!xefgi `ny `xi did `l dnl ?dilr `a ji` zvw dyw qxhpewdéàdaezk dl azinl

dxqe`ly it lr s` ,dzaezk dciqtdl on`p did Ð oic zial `a did m` ,rnyn Ð 'ek

zwfga dnwe`e ,gezt gzta iwa epi` `nyc xninl ol zi`c meyn ,on`p did `l eilr

;`witq wtq ded `de ?dzaezk dciqtn i`n`c :dywe .dixn zwfga `penn iwe` xninl ol zi`c ,gezt gzta dreh `edy xnel epl yiy it lr s` ,dciqtd dzaezk mewn lkn la` .xzid

dcqtn `witq wtqa elit`c xnel oi`e !dzaezk dcqtn `l qpe`a odk zy` elit`c ,oevxa wtq qpe`a wtq Ð ded gezt gzt xnel `vnz m`e ,e`l m` gezt gzta iwa `ed i` wtq

onwl yxtnc o`n `ki`e ,"zerh gwn igwn dide zqp`p jizqx` `ly cr `l` ik `l" xne` `ede ,"izqp`p ipzqx`yn" iab (a,ai) onwl `dc Ð dizwfga `penn opinwenc meyn dzaezk

Ð dqx`zpy xg` xnel `vnz m`e ,dqx`zpy xg` wtq dqx`zpy mcew wtqc ;dcqtn `l Ð `witq wtq ied dpn eze`ac meyn `nl` .dl zi` dpn la` ,miz`nn zerh gwn :(a,`i)

l Ð did qpe`a `ny `witq i`dc meyn ,`peeb i`dk `witq wtq aiyg `lc :xnel yie ?dpn elit` dl zi` i`n` Ð dcqtn `witq wtqa elit`c zxn` i`c .ded qpe`a xeni`aiyg `

yi` zqexc `l` ik `l" xne` `ede ,"ip` ur zken" zxne` `id :(`,bi zeaezk) oizipzna opzc `d xity iz` `zyde .dqp`p dqx`zpy mcew xeni`c ,daezk dl azinl dxenb `witq

`vnz m` elit`e ,daezk dl yie ur zken wtq ;`witq wtq iedc ab lr s`e .melk `le Ð xfrl` iaxl i` ,dpn Ð opgei iaxl i` ,dzaezk zcqtne zpn`p dpi`y ryedi iax xn`we "z`

`l ur zkenc :wgvi epiax xne` cere .dqp`p dqx`zpy mcew xeni`c [a ,wtq aiyg `l qpe`a wtq i`ce `l` .daezk dl yie edcy dtgzqpe dqp`p eizgz xeni` Ð yi` zqexc xnel

dheye zyxg :(`,el onwl) mzd xn`wc ,ohaginc `nrh dil zilc opirny ryedi iax la` ,l`ilnb oaxc `ail` epiid Ð ohagin iheag inp edlek :(a,el zeaezk) opixn`c `dc ,giky

.`giky `l `hagc dil `xiaqc meyn epiide ,oileza zprh odl yiéàî,`zrc ixexwi`l yginl `kil minc zprhac dizrc `wlqwc yxtl d`xp Ð gezt gzt zprh oirh `wc e`l

.xxwzi `ny yginl `ki`Ð gezt gzta la` .xxwzn oi`e etwep eal mc `kilc oeikcïîàðdciqtdle .eilr dxqe`l on`pc xity dcen l`enyc :wgvi epiax xne` Ð dzaezk dciqtdl

hwpe ,dciqtdl on`pc xaq ivn inp xfrl` iaxe .dzaezk dciqtdl xwyn cifna `nipc gezt gzta dil miwc ab lr s` ,on`p `di `lc `niz `lc ,opirny`l dil jixhvi` dzaezk

.[dzaezk ciqtdl on`p epi` xfrl` iaxlc rnyn inlyexia ,edine] .lirlc `ibeqd gkenck ,dzaezk ciqtdl on`pc oky lke ,`zeaxl dxqe`lìáà:xn`z m`e Ð oirh ivn lilba

,oipr lka mileza zprh oerhl leki epi` dil rnync :xnel yie ?`pnidn inp lilba Ð iziid dleza zprehyk la` ,lilba `le oiqexi`a dilr `ay xnel zpn`p dcedia `nlc ?dil `pn

dil dede ,`weicn iziinc :dyw la` .ebn `kilc ,lilba `le .dilr `a oiqexi`a dxn` `ira i`c ebna zpn`p dcediac .`vn lerp gzt zxne`y oia oiqexi`d on dilr `ay zxne`y oia

xi`d on dpnl` dleza :(a,i zeaezk) ipzwc .`yixn iiez`loeik ,oileza zprh dl yi inp oi`eypd on elit` Ð eilr dxqe`lc ,ixii` daezk oiprl jgxk lre .oileza zprh odl yie 'ek oiqe

!dzpif eizgz `ny yegipe :jixtc ,(`,ai) onwl gkenck ,dleza zwfga dqpkcéàîi` .qxhpewa yxitck ,onidn `l dwfg `ki`c ab lr s` dcediae Ð gezt gzt zprh oirh `wc e`l

dry elit` diytp` iwen `l minrt aex Ð diytp` iwen mei miyly crc (a,`iw zenai) opixn` dnai iabc ab lr s`e .diytp` yipi` iwen `lc ,dilr `a i`ce Ð dnr cgiiznc oeik :inp

.dwfg rxzi`e ,[dnr] cgiizn ok zrc lrc ,zg`

àìzxne` e` ,oiqexi`a dilr `a `edy zpreh `idy ixii` ,oizrnyc minc zprhe gezt gzt zprhac d`xpe .mca miklkeln oipicq oi`cn ,dxexa dprh `iedc Ð minc zprh oirh `wc

.xg`n dlrapy oevxa dcen dpi`c :xnel yie !dizeek (`,bi) onwl opiwqtc ,l`ilnb oaxl zpn`pc izqp`p ipzqx`yn dxn` `ira i`c ebna dcicl `pnidpe :xn`z m`e .iziid dleza

dvex dpi`c ebn df oi`c ,dpn dzaezk ur zken ixn`c (a,`i) onwlc opaxl elit` ,ip` ur zken dxn` `ira i`c ebna dpndilc :dyw la` .dpedkn dytp `lqtinc ,ebn df oi`c :cere

lr s` .dciqtne dcerqa gxeh mc` oi`c ,dwfg mewna ebn iedc d`xp jkl !edcy dtgzqpe ,jizgz ip` ur zken dxn` `ira i`c ,ebna zpn`p mewn lkn Ð dzaezkn melk ciqtdl

.xity inp iz` Ð `ivedl ebn opixn` `l i`e .`ticr `kdc dwfg `ny ,`l e` dwfg mewna ebn opixn` i` (a,d) `xza `aac `nw wxta `id `irac ab
xn`

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
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éòéáø¯éLéîç íBéì ,ïéà¯àîòè éàî ,àì¯íeMî §¦¦¦§£¦¦¨©©£¨¦
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íéãòa àlL äãeäéa åéîç¯úðòè ïBòèì ìBëé Bðéà ¨¦¦¨¤Ÿ§¥¦¥¨¦§©£©
éöî àìc àeä äãeäéa .dnò ãçééúnL éðtî ,íéìeúa§¦¦§¥¤¦§©¥¦¨¦¨§¨¨¥

ìéìba àä ,ïéòè¯døñBàì éà ?éàîìe .ïéòè éöî ¨¥¨©¨¦¨¥¨¥§©¦§§¨
åéìò¯åàì àlà ?àì éànà äãeäéa¯dãéñôäì ¨¨¦¨©©¨¤¨¨§©§¦¨

ïéòè à÷c åàì éàî ,äðòè ïéòè à÷ãe ,dúaeúk§¨¨§¨¨¥©£¨©¨§¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zeaezk(iyiy meil)

ì àöBiä ìka mgld,BzLàì áúBk úeúéøk èb ,ãåc úéa úîçìî ¨©¥§¦§¤¤¥¨¦¥§¦¥§¦§
zryn hbd legi dnglna zeni m`y i`pza eze` dl ozepe

,xg`l `ypdl zxzen didze ezaizkáéúëcle`y znglna ¦§¦
yexcl epa cec z` iyi glye ,dnglna cec ig` eidy zilba

el xn`e ,mnelyaéçà úàå'ì ã÷ôz EíBìLz` zrcl gibyz-] §¤¨¤¦§Ÿ§¨
[mnely'çwz íúaøò úàå(gi fi '` l`eny),`xnbd zx`aneéàî §¤£ª¨¨¦¨©

éðz ,'çwz íúaeøò úàå'[dpy-],óñBé áømd el`yíéøác §¤£¨¨¦¨¨¥©¥§¨¦
dðéáì Bðéa ïéáøBònäz` lehi lekiaky ,odizeyp iyeciw - ©§¨¦¥§¥¨

,odizeypl eig` eazkiy zezixk ihib ici lr mlhaie oiyeciwd
dnglnl `veid lky eizenglna ok bidpdl eia`n cnl cec s`e
ray zal dfk hb azk izgd dixe` s`e ,i`pz lr hb ezy`l ozi
dryay rxtnl xxazd ,dnglna seqal zn ok`y oeike ,ezy`
dzid jkle ,izgd dixe`n zyxebn dzid xak dilr `a cecy

.cecl zxzen
gzt xne`dy xfrl` iax ly epicl di`x `xnbd d`ian dzr
xegay oeik mixne` oi`e ,envr lr dxq`l on`p iz`vn gezt

:gezt gzta iwa epi` `ny ,`edàðéðz énð ïðà óà ,éiaà øîà- ¨©©©¥©£¨©¦¨¦¨
,iz`vn gezt gzt xnel on`py ,xfrl` iax zrck epipy ep` s`

dpyna epipy ixdy(.a)y,éòéáøä íBéì úàOð äìeúamrhde §¨¦¥§¨§¦¦
ic ziay meyn my x`eanm`e ,zaya iyinge ipya miayei o

oic zial mikyi ,mileza zprh el didze iriax meia dp`yi
,dpynd ixacn rnyne .z`f orhie zxgnlïéà ,éòéáø íBéì- §§¦¦¦

la` ,z`yp dlezaàì ,éLéîç íBéì,z`yp dpi` -àîòè éàî- §£¦¦Ÿ©©£¨
zprh el didz m` ixd ,iyingd meia `ypdl dleki dpi` recn

edf ixd ,eixg`ly ipy meia oic zial `al lkei milezaíeMî¦
l miyyegyàzòc éøBøwéà`le ezrc xxwzz ipy mei cr `ny - ¦¨¥©§¨

.ok oerhl `ai `le mileza `vn `ly dn lr cer citwiåyi §
,xxaléàîìdne ,ezrc xxwzz `ny minkg eyyg dn iabl - §©

,oic zial `eai `ly epl ztki`äaeúk dì áúéîì éàyygd m` - ¦§¥©¨§¨
`ed zn`d itl mileza dl `ven `ly ote`ay ,daezk iabl `ed
xxwzz eixg`ly ipy mei cr oizni m`e ,daezk zzln xeht
citwn epi`y oeik `ld ,jka dn ,oick `ly daezk dl ozie ,ezrc

,epenn lrdì áéúéðepwzi recne ,epevxk dzaezk dl ozi - ¥¦¨
.iriax meia `weec dlezad z` z`yl jixvy ok zngn minkg

àlàoiprl `ed yygd i`ceäðòè ïéòè à÷ãe ,åéìò døñBàì- ¤¨§§¨¨¨§¨¨¦©£¨
`ny wtqn eilr dxeq` `ide mileza dl `vn `ly oreh `edy
cin oic zial `ai `l m`y eyyg dfay ,oiyeciwd xg`l dzpif

e .xeqi`a dpniiwie ,dyxbi `le ezrc xxwzz `ny ,zxgnléàî©
åàìmeyn dleza dppi`y ezii`xy dpeekd oi` m`d -ïéòè÷c ¨§¨¨¦

çeút çút úðòèiax ixack gkene ,mileza dl eid `le iz`vn ©£©¤©¨©
mixne` oi`e ,dxq`l on`p iz`vn gezt gzt orehdy xfrl`

.jka iwa epi` `ny
:zxne`e `xnbd dgecàìgezt gzt oreha zwqer dpynd oi` - Ÿ

ote`a xaecn `l` ,iz`vníéîc úðòè ïéòè÷c`ly orehy - §¨¨¦©£©¨¦
oeike ,mi`iwa lkd df oipray ,dpey`x d`iaa mileza mc `vn
ick ,iying meia dy` `yil `ly exfb ,ef dprha on`p `edy
dl oi`y dy`a la` .oic zial `ealn rpnie ezrc xxwzz `ly
e` mc dl did m` rcei epi`e dtnd el dca`y e` ,mileza mc

oeik ,eilr ezxqe` dpi` 'iz`vn gezt gzt' zprhy okzi ,`l
.xfrl` iax ixack `lye ,jka iwa epi`y

* * *
iz`vn gezt gzt xne`dy ,xfrl` iax zrc dx`azd dzr cr
dkizg diytp` `iey' oicn micr `ll elit` eilr dxq`l on`p
micr el oi`y meyn on`p epi` dzaezk dciqtdl j` ,'`xeqi`c
mb on`py zxaeqe zwlegd drc `xnbd d`ian dzr .jk lr

:dzaezk dciqtdlçút øîBàä ,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¨¥¤©
ïîàð ,éúàöî çeúts`e eilr dxq`l,dúaeúk dãéñôäìmrhke ¨©¨¨¦¤¡¨§©§¦¨§¨¨

oldl x`eaiy(.i).dciqtne dcerqa gxeh mc` oi`y
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî ,óñBé áø øîàycig dn - ¨©©¥©¨©§©¨

`ld ,df oica l`enyàðéðzdpyna ok(.ai),åéîç ìöà ìëBàä ¨¦¨¨¥¥¤¨¦
aux`äãeäéoiqexi` zcerqíéãòa àlL`ly micr el oi`e - §§¨¤Ÿ§¥¦

,ezqex` mr cgiizpíéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé Bðéà,oi`eyipd xg` ¥¨¦§©£©§¦
éðtîdid mbdpnydnò ãçééúnLick ,oiqexi`d zcerq zrya ¦§¥¤¦§©¥¦¨

qex`dy `l` xg` mr dzpif `ly xazqne ,da qb eail `diy
ixacn rnyne .mileza dl oi` jkle ecgiizdyk dilr `a envr

`weecy dpyndïéòè éöî àìc àeä äãeäéaoerhl leki epi` - ¦¨§Ÿ¨¥¨¦
,oiqexi`d zra micgizn eidy oeik ,mileza zprhàäla` - ¨

ad ux`ìéìb,oi`eyipd mcew cgiizdl mibdep oi`yïéòè éöî- §¨¦¨¥¨¦
.mileza dl `vn `ly oerhl lekiå,xxal yiéàîìdn iabl - §§©

,ok oerhl lekiéàickåéìò døñBàìok m` ,eizgz dzpify oeik ¦§§¨¨¨
àì éànà äãeäéa`a `ly oerhl on`p epi` dcedi ux`a recn - ¦¨©©Ÿ

xac lk envr lr xeq`l leki mc` ixde ,ecgiizpy drya dilr
`ly xexiaa orehy oeike ,'`xeqi`c `kizg diytp` `iey' oicn
,dzpif i`ce eixacly `vnp ,dlera dzid mewn lkne dilr `a

.envr lr dxq`eåàì àlàdpynd dwligy df oicy jgxk lr - ¤¨¨
oiprl epiid lilbl dcedi oiaäðòè ïéòè à÷ãe ,dúaeúk dãéñôäì§©§¦¨§¨¨§¨¨¦©£¨

df ixde ,dlera d`vne dleza zwfga d`ypy `id ezprhe -
a d`ivedl lekie zerh gwne ,daezk `låàì éàîoi` m`d - ©¨

ote`a s` xaecnçeút çút úðòè ïéòè à÷cwx `le ,iz`vn §¨¨¦©£©¤©¨©
dciqtdl on`p z`f mre ,mileza mc dl `vn `ly orehyk
cgiizdl mibdep oi`y mewnay l`eny ixack x`eane ,dzaezk
dciqtdl gezt gzt `vny xnel ozgd on`p oi`eyipd mcew
gxeh mc` oi`y oeik ,xwyn `edy miyyeg oi`e ,dzaezk

.eixaca l`eny ycig dn ok m`e ,dciqtne dcerqa
:`xnbd daiynàìoeik ,l`eny ly eyecig gken `l dpyndn - Ÿ

ote`a `weec dpynd z` cinrdl xyt`yíéîc úðòè ïéòè à÷c§¨¨¦©£©¨¦
my eide ,dpey`x d`iaa mileza mc `vn `ly orehy -
on`p jk meyne ,d`ia zrya mc did `ly e`xe ewcay oipiayey
wxe] dleza dzid `ly micr yi ixdy ,dzaezk dciqtdl lilba
mzqd one ,oiqexi`d onfa dnr cgiizdy oeik on`p epi` dcedia
iz`vn gezt gzt orehdy xnel mileki epiid la` ,[dilr `a
df xac xxal xyt` i`y oeik ,dzaezk dciqtdl on`p epi`
xnele ycgl l`eny jxved jkle ,xwyn `edy miyyege micra
meyn ,dzaezk ciqtdl on`p iz`vn gezt gzt zprha elit`y

.dciqtne dcerqa gxeh mc` oi`y dwfg
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zeaezk(iyiy meil)

ì àöBiä ìka mgld,BzLàì áúBk úeúéøk èb ,ãåc úéa úîçìî ¨©¥§¦§¤¤¥¨¦¥§¦¥§¦§
zryn hbd legi dnglna zeni m`y i`pza eze` dl ozepe

,xg`l `ypdl zxzen didze ezaizkáéúëcle`y znglna ¦§¦
yexcl epa cec z` iyi glye ,dnglna cec ig` eidy zilba

el xn`e ,mnelyaéçà úàå'ì ã÷ôz EíBìLz` zrcl gibyz-] §¤¨¤¦§Ÿ§¨
[mnely'çwz íúaøò úàå(gi fi '` l`eny),`xnbd zx`aneéàî §¤£ª¨¨¦¨©

éðz ,'çwz íúaeøò úàå'[dpy-],óñBé áømd el`yíéøác §¤£¨¨¦¨¨¥©¥§¨¦
dðéáì Bðéa ïéáøBònäz` lehi lekiaky ,odizeyp iyeciw - ©§¨¦¥§¥¨

,odizeypl eig` eazkiy zezixk ihib ici lr mlhaie oiyeciwd
dnglnl `veid lky eizenglna ok bidpdl eia`n cnl cec s`e
ray zal dfk hb azk izgd dixe` s`e ,i`pz lr hb ezy`l ozi
dryay rxtnl xxazd ,dnglna seqal zn ok`y oeike ,ezy`
dzid jkle ,izgd dixe`n zyxebn dzid xak dilr `a cecy

.cecl zxzen
gzt xne`dy xfrl` iax ly epicl di`x `xnbd d`ian dzr
xegay oeik mixne` oi`e ,envr lr dxq`l on`p iz`vn gezt

:gezt gzta iwa epi` `ny ,`edàðéðz énð ïðà óà ,éiaà øîà- ¨©©©¥©£¨©¦¨¦¨
,iz`vn gezt gzt xnel on`py ,xfrl` iax zrck epipy ep` s`

dpyna epipy ixdy(.a)y,éòéáøä íBéì úàOð äìeúamrhde §¨¦¥§¨§¦¦
ic ziay meyn my x`eanm`e ,zaya iyinge ipya miayei o

oic zial mikyi ,mileza zprh el didze iriax meia dp`yi
,dpynd ixacn rnyne .z`f orhie zxgnlïéà ,éòéáø íBéì- §§¦¦¦

la` ,z`yp dlezaàì ,éLéîç íBéì,z`yp dpi` -àîòè éàî- §£¦¦Ÿ©©£¨
zprh el didz m` ixd ,iyingd meia `ypdl dleki dpi` recn

edf ixd ,eixg`ly ipy meia oic zial `al lkei milezaíeMî¦
l miyyegyàzòc éøBøwéà`le ezrc xxwzz ipy mei cr `ny - ¦¨¥©§¨

.ok oerhl `ai `le mileza `vn `ly dn lr cer citwiåyi §
,xxaléàîìdne ,ezrc xxwzz `ny minkg eyyg dn iabl - §©

,oic zial `eai `ly epl ztki`äaeúk dì áúéîì éàyygd m` - ¦§¥©¨§¨
`ed zn`d itl mileza dl `ven `ly ote`ay ,daezk iabl `ed
xxwzz eixg`ly ipy mei cr oizni m`e ,daezk zzln xeht
citwn epi`y oeik `ld ,jka dn ,oick `ly daezk dl ozie ,ezrc

,epenn lrdì áéúéðepwzi recne ,epevxk dzaezk dl ozi - ¥¦¨
.iriax meia `weec dlezad z` z`yl jixvy ok zngn minkg

àlàoiprl `ed yygd i`ceäðòè ïéòè à÷ãe ,åéìò døñBàì- ¤¨§§¨¨¨§¨¨¦©£¨
`ny wtqn eilr dxeq` `ide mileza dl `vn `ly oreh `edy
cin oic zial `ai `l m`y eyyg dfay ,oiyeciwd xg`l dzpif

e .xeqi`a dpniiwie ,dyxbi `le ezrc xxwzz `ny ,zxgnléàî©
åàìmeyn dleza dppi`y ezii`xy dpeekd oi` m`d -ïéòè÷c ¨§¨¨¦

çeút çút úðòèiax ixack gkene ,mileza dl eid `le iz`vn ©£©¤©¨©
mixne` oi`e ,dxq`l on`p iz`vn gezt gzt orehdy xfrl`

.jka iwa epi` `ny
:zxne`e `xnbd dgecàìgezt gzt oreha zwqer dpynd oi` - Ÿ

ote`a xaecn `l` ,iz`vníéîc úðòè ïéòè÷c`ly orehy - §¨¨¦©£©¨¦
oeike ,mi`iwa lkd df oipray ,dpey`x d`iaa mileza mc `vn
ick ,iying meia dy` `yil `ly exfb ,ef dprha on`p `edy
dl oi`y dy`a la` .oic zial `ealn rpnie ezrc xxwzz `ly
e` mc dl did m` rcei epi`e dtnd el dca`y e` ,mileza mc

oeik ,eilr ezxqe` dpi` 'iz`vn gezt gzt' zprhy okzi ,`l
.xfrl` iax ixack `lye ,jka iwa epi`y

* * *
iz`vn gezt gzt xne`dy ,xfrl` iax zrc dx`azd dzr cr
dkizg diytp` `iey' oicn micr `ll elit` eilr dxq`l on`p
micr el oi`y meyn on`p epi` dzaezk dciqtdl j` ,'`xeqi`c
mb on`py zxaeqe zwlegd drc `xnbd d`ian dzr .jk lr

:dzaezk dciqtdlçút øîBàä ,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¨¥¤©
ïîàð ,éúàöî çeúts`e eilr dxq`l,dúaeúk dãéñôäìmrhke ¨©¨¨¦¤¡¨§©§¦¨§¨¨

oldl x`eaiy(.i).dciqtne dcerqa gxeh mc` oi`y
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî ,óñBé áø øîàycig dn - ¨©©¥©¨©§©¨

`ld ,df oica l`enyàðéðzdpyna ok(.ai),åéîç ìöà ìëBàä ¨¦¨¨¥¥¤¨¦
aux`äãeäéoiqexi` zcerqíéãòa àlL`ly micr el oi`e - §§¨¤Ÿ§¥¦

,ezqex` mr cgiizpíéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé Bðéà,oi`eyipd xg` ¥¨¦§©£©§¦
éðtîdid mbdpnydnò ãçééúnLick ,oiqexi`d zcerq zrya ¦§¥¤¦§©¥¦¨

qex`dy `l` xg` mr dzpif `ly xazqne ,da qb eail `diy
ixacn rnyne .mileza dl oi` jkle ecgiizdyk dilr `a envr

`weecy dpyndïéòè éöî àìc àeä äãeäéaoerhl leki epi` - ¦¨§Ÿ¨¥¨¦
,oiqexi`d zra micgizn eidy oeik ,mileza zprhàäla` - ¨

ad ux`ìéìb,oi`eyipd mcew cgiizdl mibdep oi`yïéòè éöî- §¨¦¨¥¨¦
.mileza dl `vn `ly oerhl lekiå,xxal yiéàîìdn iabl - §§©

,ok oerhl lekiéàickåéìò døñBàìok m` ,eizgz dzpify oeik ¦§§¨¨¨
àì éànà äãeäéa`a `ly oerhl on`p epi` dcedi ux`a recn - ¦¨©©Ÿ

xac lk envr lr xeq`l leki mc` ixde ,ecgiizpy drya dilr
`ly xexiaa orehy oeike ,'`xeqi`c `kizg diytp` `iey' oicn
,dzpif i`ce eixacly `vnp ,dlera dzid mewn lkne dilr `a

.envr lr dxq`eåàì àlàdpynd dwligy df oicy jgxk lr - ¤¨¨
oiprl epiid lilbl dcedi oiaäðòè ïéòè à÷ãe ,dúaeúk dãéñôäì§©§¦¨§¨¨§¨¨¦©£¨

df ixde ,dlera d`vne dleza zwfga d`ypy `id ezprhe -
a d`ivedl lekie zerh gwne ,daezk `låàì éàîoi` m`d - ©¨

ote`a s` xaecnçeút çút úðòè ïéòè à÷cwx `le ,iz`vn §¨¨¦©£©¤©¨©
dciqtdl on`p z`f mre ,mileza mc dl `vn `ly orehyk
cgiizdl mibdep oi`y mewnay l`eny ixack x`eane ,dzaezk
dciqtdl gezt gzt `vny xnel ozgd on`p oi`eyipd mcew
gxeh mc` oi`y oeik ,xwyn `edy miyyeg oi`e ,dzaezk

.eixaca l`eny ycig dn ok m`e ,dciqtne dcerqa
:`xnbd daiynàìoeik ,l`eny ly eyecig gken `l dpyndn - Ÿ

ote`a `weec dpynd z` cinrdl xyt`yíéîc úðòè ïéòè à÷c§¨¨¦©£©¨¦
my eide ,dpey`x d`iaa mileza mc `vn `ly orehy -
on`p jk meyne ,d`ia zrya mc did `ly e`xe ewcay oipiayey
wxe] dleza dzid `ly micr yi ixdy ,dzaezk dciqtdl lilba
mzqd one ,oiqexi`d onfa dnr cgiizdy oeik on`p epi` dcedia
iz`vn gezt gzt orehdy xnel mileki epiid la` ,[dilr `a
df xac xxal xyt` i`y oeik ,dzaezk dciqtdl on`p epi`
xnele ycgl l`eny jxved jkle ,xwyn `edy miyyege micra
meyn ,dzaezk ciqtdl on`p iz`vn gezt gzt zprha elit`y

.dciqtne dcerqa gxeh mc` oi`y dwfg
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היצר-הרע בטבעו הוא יקר וחביב בעיני עצמו במאוד כו'.
ממאמר י"ב תמוז, ה'תשכ"ז

בערב שבת אחר חצות שאז מתחיל עניין השבת, צריכים להודות על ההצלה מכל הסכנות שישנן בהתעסקות בעובדין דחול בעולם 
הזה התחתון במשך ימות החול.

ממאמר י"ב תמוז, ה'תשכ"ז



xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zeaezk(ycew zay meil)

gzt xnel on`p mc`y l`eny ly enrh z` d`ian `xnbd
:iz`vn geztïBòîL éaø íeMî ìàeîL øîà ïîçð áø øîà ,øîzéà¦§©¨©©©§¨¨©§¥¦©¦¦§

íéîëç ,øæòìà ïay mdìàøNé úBðáì íäì eð÷z,'daezk'äìeúáì ¤¤§¨¨£¨¦¦§¨¤¦§¦§¨¥¦§¨
epwzíéúàî,fefäðîìàìeepwz oi`eypd on dyexb e`äðîd`n - ¨©¦§©§¨¨¨¤

dabz dpyxbi e` zeni m`y ,xaca aiegn dy` `yepd lky ,fef
,eiqkpn dzaezkíäåmnvr minkg -eäeðéîàä,lraløîà íàL §¥¤¡¦¤¦¨©

,éúàöî çeút çút,dleza dzid `leïîàð,dzaezk dciqtdl ¤©¨©¨¨¦¤¡¨
.micr el oi`y s`e

:`xnbd ddnzíúðwúa íéîëç eìéòBä äî ,ïk íàdl epwzy ¦¥¨¦£¨¦§©¨¨¨
ici lr daezk aeign envr z` xehtl leki mc` lk ixde ,daezk

.`vn gezt gzty xwya orhiy
:`xnbd zvxzn,àáø øîày meyn ,jkl yeygl oi`ä÷æç`id ¨©¨¨£¨¨

yäãeòña çøBè íãà ïéà,oi`eyip lydãéñôîe`ly xwy zprha ¥¨¨¥©¦§¨©§¦¨
llk gxeh did `l dligzn d`pey did m` `l` ,dleza dzid
dyxbn did `l` ,okn xg`l cin dyxbl ick oi`eyip zcerqa
d`py zngn xwya ok oreh epi`y jgxk lre .oiqexi`d xg`l

.minkg edepin`d okle ,gezt dgzt `vny eixaca zn` `l`

* * *
`xnbd d`ian ,minkg zpwzn dy` zaezky o`k x`eand ab`

:df oipra ztqep `ziixaàðz,`ziixaaå ìéàBädaezk zpwzñð÷ ¨¨¦§§©
,àeä íéîëçjkläaâz àìe` diyexib xg`l] daezkd z` dy`d £¨¦Ÿ¦§¤

[dlra zzin xg`lúéøeaéfä ïî àlàdywd ,drexb rwxw - ¤¨¦©¦¦
zicir zerwxw lral yi m`y epiide .drixfle ceairl
dzaezk ieey z` dl zzl leki ,zixeaife zipepia [zgaeyn-]

.xzeia drexbd rwxwdn
:'minkg qpw' `id daezkdy `ziixad oeyl lr `xnbd ddnz

,'àñð÷',dinzaàñð÷ éàîedeqpw ok zngny lrad ryt dn - §¨¨©§¨¨
:`xnbd daiyn .minkgàîéà àlà,`pzd zpeeky xen` -ìéàBä ¤¨¥¨¦

ådaezk aeig.úéøeaéfä ïî àlà äaâz àì ,àeä íéîëç úðwz §©¨©£¨¦Ÿ¦§¤¤¨¦©¦¦
:`ziixad meiq z` `xnbd d`ian,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥

äøBzä ïî äMà úaeúk.`id §©¦¨¦©¨
dywn .zxg` `ziixal ef `ziixan dxizq dywn `xnbd

:`xnbd,éëä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà éîeon dy` zaezky ¦¨©©¨¦§¤©§¦¥¨¦
,dxezdàéðúäådxrp dzity mc` iabl dxeza xn`p ,`ziixaa §¨©§¨

`aedze` ozil o`nn dia` m` mpn` ,dze` `yil aiigy ,dilr
`ed eaeige ,oenn dl mlyi if` ,dy`l eløäîk ì÷Lé óñk'¤¤¦§Ÿ§Ÿ©

'úìeúaä(fh ak zeny)xdn' xeriy edn yxtzd `l mpn` . ©§Ÿ
weqtdn cenll yiy `ziixad zyxtne ,'zlezadàäiLsqk,äæ ¤§¥¤

,dzetnd dxrpl ozepykxeriy'úBìeúaä øäBî'dxezd dxn`y §©©§
ia`l DOr akXd Wi`d ozpe' xn`py ,dlezad z` qpe`d iabl§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦

'sqM miXng dxrPd(hk ak mixac).df mekq ozep dztnd s`e , ©©£¨£¦¦¨¤
,dztnd oicn qpe`d oic z` s` zyxece `ziixad dkiynn

edidiy yiwdl yi jci`n'úBìeúaä øäBî',qpe` iabl xen`däæk ©©§¨¤
sqk' dxezd dxn` dztn iably myky ,dztna xn`pd oick -
zern `le sqk ilwy el` eidiy rnyn 'lwyi' oeylne ,'lwyi
`le sqk ilwya eidi qpe`a mixen`d sqk miying s` ,sqk

:`ziixad dkiynne .zernaïàkîs` df weqtn -íéîëç eëîñ ¦¨¨§£¨¦
äMà úaeúëì`idy,äøBzä ïîdipecp oeyl `ed 'xden' ixdy ¦§©¦¨¦©¨

melyz z` dxezd dazky oeike ,dzaezka dy`l mipzepy
oicy jka fnxl dxezd d`a ,'zelezad xden' oeyla dztnd

.dxezd on `ed [dy` zaezk-] 'xden'ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøwleg ©¨¦§¤©§¦¥
e,íéøôBñ éøácî àlà äøBz éøácî dðéà äMà úaeúk ,øîBàepwzy ¥§©¦¨¥¨¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥§¦

edfe .d`ivedl eipira dlw `dz `ly ick dy`l daezk minkg
.dxezd on dy` zaezky enya lirl `aenk `ly

:`xnbd zvxznCetéàmi`pzd zehiy z` jetdl yi - ¥
dpexg`d `ziixaayoicy xne`d `ed l`ilnb oa oerny oaxy ,

dy` zaezky mixaeq minkge ,`ziixe`cn `ed dy` zaezk
.mixteq ixacn

:`xnbd zxxanàúéén÷ Cetéà ,àúééøúa zëôàc úéæç éàîedn - ©¨¦©£©§§¨§©§¨¥©©§¨
jetdl yi `ny ,dpexg`d `ziixaay zehiyd z` jetdl zi`x
oa oerny oaxy xnele ,dpey`xd `ziixaay zehiyd z`

.opaxcn `ed daezk aeigy xaeq l`ilnb
c meyn :`xnbd zx`andéì àðéòîL àäeprny ixdy -ïaøì ¨©§¦¨¥§©¨

øîàc ìàéìîb ïa ïBòîLy xg` mewnaàúééøBàcî äMà úaeúk ¦§¤©§¦¥§¨©§©¦¨¦§©§¨
mby ick ,dpexg`d `ziixaay zehiyd z` s` jetdl yie ,`id

:ok epivn okid `xnbd zx`an .ezrc `id oky x`azi daïðúc¦§©
dpyna(:iw oldl)dyxibe ,[mewn my-] `iwhetwa dy` `yepd ,

s`e ,l`xyi ux` zernn dzaezk mekq dl ozep ,l`xyi ux`a
mewn lkn ,xzei zelecb mdy `iwhetw zern dl aiigzdy it lr

,dinelyza minkg eliwd opaxcn dy` zaezky oeikïBòîL ïaø©¨¦§
ìàéìîb ïae wleg,àé÷èBô÷ úBònî dì ïúBð ,øîBàezrcly meyn ¤©§¦¥¥¥¨¦§©§§¨

m`y ,d`eld enk `ed dil` eaeige ,dxezd on dy` zaezk
rextl eilr o`k s`e ,ea rextl eilr mieqn oenn beqa aiigzd
l`ilnb oa oerny oaxly dpyna x`eany oeike ,`iwhetw zerna

ote`a `ziixad z` zepyl yi ,dxezd on dy` zaezkda mby
.ok x`eai

:l`ilnb oa oerny oax ixaca dxizqd aeyiia sqep uexizéàå§¦
,àîéà úéòa`l` ,`ziixad ixac z` zepyl jxev oi`ydlek- ¨¥¥¨¨

ixac ,`ziixad lkàøqçéî éøeqçå ,àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¦§©¥¦©§¨
éðz÷ éëäåyi jke ,milin da siqedl yie `ziixad `id dxqg - §¨¦¨¨¥

,da zepyl,äøBzä ïî äMà úaeúëì íéîëç eëîñ ïàkîedf mpn` ¦¨¨§£¨¦¦§©¦¨¦©¨
la` ,dlezaaúaeúk`yepdéøácî àlà äøBz éøácî dðéà äðîìà §©©§¨¨¥¨¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥

éøácî dðéà äðîìà úaeúk øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøL ,íéøôBñ§¦¤©¨¦§¤©§¦¥¥§©©§¨¨¥¨¦¦§¥
.íéøôBñ éøácî àlà äøBzoerny oax zrcy `vnp ef `qxib itle ¨¤¨¦¦§¥§¦

x`eanke ,dxezd on dleza zaezky ef `ziixaa mb l`ilnb oa
.dpyna

* * *
:mileza zprha mipey miyrn d`ian `xnbddén÷ì àúàc àeää©©£¨§©¥

ïîçð áøce ,ongp ax iptl `ay ozga dyrn -déì øîà,ongp axl §©©§¨¨©¥
éúàöî çeút çút.dleza dzid `ly ,izy`aïîçð áø déì øîà ¤©¨©¨¨¦¨©¥©©§¨

,eiyp`léøôek eäeáqàlwc itprn zeieyrd zelwna edewld - ©§§¥
`edy gken 'iz`vn gezt gzt' ezprhay meyn ,mivew oda yiy

xirdn zepefd i`ceae ,gezt gzt edn iwadéì àèéáç ,'àúëøáî'§¨¨§¨£¦¨¥
edn iwa `ed jk ici lre ,zepfl cinz eiptl zeakeye zeheag -

.ezewldl jixv zepfd lr ceygde ,gezt gzt
:`xnbd dywnïîçð áø àäåenvrøîàc àeägzt xne`dy lirl §¨©©§¨§¨©

iz`vn gezt,ïîéäîrnyn ,ezewldl jixvy my xn` `ly oeike §¥¨
mpn` :`xnbd zvxzn .ef dprha zepfd lr cygp epi`yïîéäî§¥¨

`l` ,xega `ed m` elit`e dzaezk dciqtdle eilr dxq`l
,lerp gztl gezt gzt oia oigadl rceiy xega mewn lkny

zepfd lr cygp,éøôek déì ïðéáqîez`f xn` `l lirly mrhde ©§¦¨¥§¥
.ezepn`p iabl `l` my wqr `ly meyn ,eixaca ongp ax

:sqep uexiz `xnbd d`ianépLî éàçà áøax ixac z` uxzn - ©©©§©¥
`l ongp ax iptl `ay dyrna zn`ay ,xg` ote`a ongp

,weligd mrhe ,epin`dïàk,epin`d `l ongp axy df dyrna - ¨
xaecn,øeçáaxn`y dne ,on`p epi`e gezt gzta iwa epi`y §¨

zeheag zepef ike ,dinza oeyla ezpeek 'dil `hiag `zkxan'
eipt firdy meyn ezewldl xn`e ,jka iwa didiy ick eiptl

eli`e .gezt dgzt `vny xnelïàklirl xn`y ongp ax ixac - ¨
xaecn ,on`py,éeNðaiwa `ede dpey`xd ezlira ef oi`y oeiky §¨

mrh oi` mbe ,dzaezk dciqtdle dxq`l on`p ,gezt gzta
.mipt zfrd eixaca oi`y meyn ezewldl
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המשך בעמוד סד

oiaiig lkd` cenr i sc ± oey`x wxtzeaezk
'åë äùàì åð÷ú íéîëçon`p ied `l ,`ziixe`c dzaezk i`ed i` :xnelk Ðdriwtdl

depwizy md .exn` mde exn` md ,depwiz minkg Ð dzaezk la` .dreci zecra `l`

zprha s` dciqtdl on`p `edy exn`gezt gzt.ïë íà.driwtdl eciay Ðäî
ïúð÷úá íéîëç åìéòåä.daezk dl epwzy Ð'åë äãåòñá çøåè íãà ïéà ä÷æçoi` Ð

oerhiy yegldid m`y .zn`a `l` jk mc`

dcerqa gxeh did `l Ð dligzn dze` `pey

dqpekedyxbn did `l` ,mpg ezcerq ciqtne

.dligznúéøåáéæä ïî àìàzeabl z`a m` Ð

Ð zipepiae zixeaife zicir el yie ,dzaezk

zipepia e` zicir il oz xnel dleki dpi`

dieeya zixeaif dl ozil `a m` `l` ;dieeya

] .ozi Ðàñð÷ éàî`wc ryt i`n xnelk Ð

.[dil opiqpwäøåúä ïî"lewyi sqk"n Ð

.onwlckìå÷ùé óñë.xn`p dztna Ðøäåîë
úåìåúáäqp`na xen`d Ðdlezad z`

mixac)liaya sqk miying aezkd eqpw ,(ak

xden.dilezaúåìåúáä øäåîë äæ àäéùÐ

dn :qpe`d qpwl dztnd qpw aezkd yiwd

sqk dne .miying o`k s` Ð miying oldl

"lewyi" aizkc ,milwy o`k xen`ds` Ð

.zern `niz `lc ,milwy oldlåëîñ ïàëîÐ

ixwcndl.xdenàé÷èåô÷ úåòîî äì ïúåðÐ

l`xyi ux`a dy` `yp :opz `xza wxta

ux` zernn dl ozep Ð `iwhetwa dyxibe

`iwhetwa dy` `yp .zelw ody ,l`xyi

ux` zernn dl ozep Ð l`xyi ux`a dyxibe

.`lewl opilf`c ,daezka aezkd oipn l`xyi

zernn dl ozep :xne` l`ilnb oa oerny oax

carzypy ,`iwhetw:xaqwc ,deln x`yk ,oda

.`ziixe`c daezkéøôåë åäåáñàedewld Ð

oda yiy ,lwc ly zeixg zelwna zeiwln

:(`,bl) dkeqa opixn`ck ,oivew oink oivwer

ikxc dikxc" Ð `xtek `ni`e"mrep.aizk

äéì àèéáç àúëøáî,z`fd xird zepef Ð

,`zkxan dnyyzeheagzeakeyeeiptl cinz

Ð xega :gezt gzta iwa `edy xg`n ,zepfl

.eipt firny lr ixtek dil opiaqne ,onidn `l

.ixtek dil opiaqn `le ,onidn Ð ieypäèäÐ

ezia gztl ribdykxebqdeakrn xac ea yie

oihnyke ,geztln.gztp Ð oiccvl eze`àëéà
éøîàãgiky `l oiekzn `la Ð`le ,dihd

cifna `ny :ewca jk `l` .dhd `ny opixn`

= `xare `ycl zxwre zihdzlcd zxwr

.gixadeãéæîá äèä.gkae oiekzna ÐåñáëåÐ

.rxf zakya miqekn mincd itih eidy
õåäéâ
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øîà"dax dy`d"a oke .opaxc daezkc rnyn Ð 'ek epwiz minkg l`eny xn` ongp ax

`ly Ð daezk opax dl epiwz `nrh i`n :xn`w daezk dl oi` iab (`,ht zenai)

ebdpc :dywe ,opaxc daezkc xaq cenlzdc `nzq `nl` .'ek d`ivedl eipira dlw `dz

oax` opiknqc :mz epiax xne`e !"`ziixe`cn ikil efgc oz`n ifef sqk" daezka aezkl

(a,iw) `xza wxtc oizipznc l`ilnb oa oerny

zernn dl ozep :xn`c ,jenqa inp dl iziinc

wol `niiwe .`ziixe`c daezk xaqwc ,`iwhet

xne` cere .epzpyna l`ilnb oa oerny oaxk

`pgky`c ,ongp axk ol `niiw `lc :wgvi epiax

uxznck ,dilr biltc d`xza `edc iy` ax

epi` ynyen `ly lk :ipz (`,ai) `ziixa onwl

`nyl yiigc `nl` .mileza zprh oerhl leki

dcerqa gxeh mc` oi` dwfg opixn` `le ,xwyn

xi`n epiax oa wgvi epiax yxit oke .dciqtne

opixn`c `de .ongp axc` bilt iy` axc

epiwz `nrh i`n :(`,ht zenai) "dax dy`d"a

`kid daezk opax epiwz h"n :t"d Ð daezk opax

eipira dlw `dz `ly Ð dpnl`a oebk ,epiwzc

ick ,dl `di `ly epiwz inp ikd .d`ivedl

.d`ivedl eipira dlw `dzy

ä÷æçzy`a gpiz :dniz Ð 'ek gxeh mc` oi`

,dilr `xqzinc ylyn dzegta e` odk

inp xn`c o`nle .on`p Ð dciqtnc oeik jklid

dl oi` dlera z`vnpe dleza zwfga dqpk onwl

ixdy ,dciqtn inp `zydc ,`gip Ð llk daezk

daezk dl yi xn`c o`nl la` .`ed zerh gwn

dciqtdl `ay `l` ,icin ciqtn `l Ð dpn

i`n`e ,ciqtn `l dcerqd la` .dpn dzaezkn

.onidn `lc d`xpe ?onidn

ìéàåäÐ 'ek dabz `l `id minkg zpwze

wxta onwl dil zi` xi`n iaxc :dniz

wxtae ,`ziixe`c daezkc (a,ep) "it lr s`"

xi`n iax xaqwc opixn` (a,gn oihib) "oiwfipd"

`iedc oeike .`pig meyn ,zipepiaa dy` zaezkc

`aa yixa ol `wtpck ,zicira dpic Ð `ziixe`c

`iz`c ,ahinn mlyl zea`k oleke :(`,d) `nw

eriwtd i`n`e ,"sqk" "mlyi" "dpizp" "zgz"

mewn meya `pz hinzyin `lc ,cere ?dpic

iaxl `l` ilhlhnn dy` zaezk dil zi`c

`d :(`,hv zenai) oizkec lka opixn`ck ,xi`n

icarzyn ilhlhn xn`c ,`id xi`n iax Ð ipn

`l i`n` Ð `ziixe`c xn`c o`nle .daezkl

yie ?opitli mzdnc oeik ,oiwfip enk ilhlhnn iab

m` mc` ipa odn eyxti `ly ,`nrhc :xnel

ick eyge ,milhlhn e` zicir xeknl ekxhvi

.mc` ipa odilr evtwiy

ïúåðepiaxl dniz Ð `iwhetw zernn dl

n dl ozepy dl `ed geix dn :wgvimze`

dey `l` dl ozep epi` mewn lkn ?zernd

jixv mlerlc mixne` epiid m`e !milwy miying

miying `iwhetwa my oicnery milwy dl ozil

milwy miying l`xyi ux`ae ,`iwhetw ilwy

iab opixn`ck .`gip ded Ð l`xyi ux` ly

"xeka yi" wxta xeka oeictc mirlq dying

etiqe`c `pixg` `zliz xn xcyil :(`,p zexeka)

oizipzn` opiqxb oiwxitc inlyexia ,edine .`ziixe`c dcn dpzyz jkay d`xp oi` Ð cg` mewna oitiqenyk la` ,etiqed mewn lkaÐ etiqedyk mzdc ,d`xp oi` edin .edl xcye ,ediilr

.i`xen` dnk mzd iwqn oke ,`vei rahn :xn` `pea xa `a` iax ,ycwd lwya :xn` l`eny mya `pen iax :miz`n daezkc

àúëøáî,onidn :ipyne ?onidn ongp ax xn` `de .onidn `l jkld ?iwa didiy eiptl zeheag zepef ike .xwyn ixdy ,l`xyi za lr rx my `iveny edewld :yexit Ð dil `hiag

`xwirn ol `xiaqck ipyn `g` axe .zepfd lr ceygy itl ezewldl xn`e ,epin`n did `l` ,epin`n did `ly meyn `l Ð edeaq` xn`c ongp axe .ixtek dil opiaqne

onidn :ipyne !ezewldl yxit `le ,on`p ongp ax xn`de .zepfd lr ceygy itl ,edewld Ð on`p `edy it lr s` ,dil `hiag `zkxan :`zegipa xnel yi cere .xegaa ixii`e ,onidn `lc

.ieypae ,zewln `la epiid Ð ongp ax xn`c on`p mlerl :xn` `g` ax .zewlna ixii` `l ongp axe ,dil opiaqne
dleza
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`pgky`c ,ongp axk ol `niiw `lc :wgvi epiax

uxznck ,dilr biltc d`xza `edc iy` ax

epi` ynyen `ly lk :ipz (`,ai) `ziixa onwl

`nyl yiigc `nl` .mileza zprh oerhl leki

dcerqa gxeh mc` oi` dwfg opixn` `le ,xwyn

xi`n epiax oa wgvi epiax yxit oke .dciqtne

opixn`c `de .ongp axc` bilt iy` axc

epiwz `nrh i`n :(`,ht zenai) "dax dy`d"a

`kid daezk opax epiwz h"n :t"d Ð daezk opax

eipira dlw `dz `ly Ð dpnl`a oebk ,epiwzc

ick ,dl `di `ly epiwz inp ikd .d`ivedl

.d`ivedl eipira dlw `dzy

ä÷æçzy`a gpiz :dniz Ð 'ek gxeh mc` oi`

,dilr `xqzinc ylyn dzegta e` odk

inp xn`c o`nle .on`p Ð dciqtnc oeik jklid

dl oi` dlera z`vnpe dleza zwfga dqpk onwl

ixdy ,dciqtn inp `zydc ,`gip Ð llk daezk

daezk dl yi xn`c o`nl la` .`ed zerh gwn

dciqtdl `ay `l` ,icin ciqtn `l Ð dpn

i`n`e ,ciqtn `l dcerqd la` .dpn dzaezkn

.onidn `lc d`xpe ?onidn

ìéàåäÐ 'ek dabz `l `id minkg zpwze

wxta onwl dil zi` xi`n iaxc :dniz

wxtae ,`ziixe`c daezkc (a,ep) "it lr s`"

xi`n iax xaqwc opixn` (a,gn oihib) "oiwfipd"

`iedc oeike .`pig meyn ,zipepiaa dy` zaezkc

`aa yixa ol `wtpck ,zicira dpic Ð `ziixe`c

`iz`c ,ahinn mlyl zea`k oleke :(`,d) `nw

eriwtd i`n`e ,"sqk" "mlyi" "dpizp" "zgz"

mewn meya `pz hinzyin `lc ,cere ?dpic

iaxl `l` ilhlhnn dy` zaezk dil zi`c

`d :(`,hv zenai) oizkec lka opixn`ck ,xi`n

icarzyn ilhlhn xn`c ,`id xi`n iax Ð ipn

`l i`n` Ð `ziixe`c xn`c o`nle .daezkl

yie ?opitli mzdnc oeik ,oiwfip enk ilhlhnn iab

m` mc` ipa odn eyxti `ly ,`nrhc :xnel

ick eyge ,milhlhn e` zicir xeknl ekxhvi

.mc` ipa odilr evtwiy

ïúåðepiaxl dniz Ð `iwhetw zernn dl

n dl ozepy dl `ed geix dn :wgvimze`

dey `l` dl ozep epi` mewn lkn ?zernd

jixv mlerlc mixne` epiid m`e !milwy miying

miying `iwhetwa my oicnery milwy dl ozil

milwy miying l`xyi ux`ae ,`iwhetw ilwy

iab opixn`ck .`gip ded Ð l`xyi ux` ly

"xeka yi" wxta xeka oeictc mirlq dying

etiqe`c `pixg` `zliz xn xcyil :(`,p zexeka)

oizipzn` opiqxb oiwxitc inlyexia ,edine .`ziixe`c dcn dpzyz jkay d`xp oi` Ð cg` mewna oitiqenyk la` ,etiqed mewn lkaÐ etiqedyk mzdc ,d`xp oi` edin .edl xcye ,ediilr

.i`xen` dnk mzd iwqn oke ,`vei rahn :xn` `pea xa `a` iax ,ycwd lwya :xn` l`eny mya `pen iax :miz`n daezkc

àúëøáî,onidn :ipyne ?onidn ongp ax xn` `de .onidn `l jkld ?iwa didiy eiptl zeheag zepef ike .xwyn ixdy ,l`xyi za lr rx my `iveny edewld :yexit Ð dil `hiag

`xwirn ol `xiaqck ipyn `g` axe .zepfd lr ceygy itl ezewldl xn`e ,epin`n did `l` ,epin`n did `ly meyn `l Ð edeaq` xn`c ongp axe .ixtek dil opiaqne

onidn :ipyne !ezewldl yxit `le ,on`p ongp ax xn`de .zepfd lr ceygy itl ,edewld Ð on`p `edy it lr s` ,dil `hiag `zkxan :`zegipa xnel yi cere .xegaa ixii`e ,onidn `lc

.ieypae ,zewln `la epiid Ð ongp ax xn`c on`p mlerl :xn` `g` ax .zewlna ixii` `l ongp axe ,dil opiaqne
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oiaiig lkda cenr i sc ± oey`x wxtzeaezk

õåäéâoa`a ,x"iiwiyl Ð.zikekfdïäìù ñåáéëëoipnq e` ,qakl miti mdinin eidy Ð

qeaikae .qakl odl eid mitididiy cr oaeln cbad oi` eply.udebnäéì àøáòî
àúøîåç.mcd z` xiarn oa`d seyty Ðàúøîåç:(a,hq) oihiba opixn`ck ,oa` Ð

ileg zngn dn`a z`vnpd oa` ,dipin wtpc `zxnega xdcfpe.óãåð äçéøditn Ð

gzt jxc dl qpkpy oiid gix oigixn.geztd

äéì òéîù äåä àøîâyai zepal ok eyry Ð

.(a,q) zenai zkqna ,crlbòåè÷ øåãoi`y Ð

.mileza mc `le dcp mc `l mdläùàì ïéôé
.oeixd dl xdnl Ðêç÷îá áééçúðjgxk lr Ð

oiag oi` :oeyl ,jgwna jl d`ad daeg lawz

`edy xac Ð (`,`i zeaezk) mc`lezrxliexw

.daegíéøåçù íäéðôù.oearx zngn Ðãôö
íøåòypec Ð,mnvr lr mxer wac enk :yxit

.mxer xgy :yxit mgpneäðùîäìåúá
äùåøâå äðîìàe` ,dpnl` `idy dleza oia Ð

.z`ype dxfge ,oiqexi`d on dvelg e` dyexb

äúáåúë.ipyd on Ðíéúàîzwfga ixdy Ð

.el z`yp `id dlezaíéìåúá úðòè íäì ùéå
lk dca` Ð dleza ipyd d`vn `l m` Ð

.el `id zerh gwnc ,dzaezkàøîâäàúãâá
.zcba onc Ðäðî íù ìòz`yp m`y Ð

.dpn `l` daezk dl oi` Ð dpnl`zpyn

àúééøåàá àáéúëã.zeaezk epwzp `l oiicre Ð

àø÷ áéúë éîå.cizrd xac my lr zexwl Ð

åæà÷éìñ.xir my Ðéàåä éîådiepa xird Ð

z`ixaa."xey` zncw jledd" aizkc ,mler

øèî]`le Ðzeize`nmetl `l` ,ikd yixc

.[`xaqìáæîux`d z` Ð.ïãòîdpcr ozep Ð

eife.zexitaäéîìúly Ð.lxyi ux`úçð äåø
äðââåîú íéáéáøá øùàë äéãåãâÐ "dex" Ð

.dexne dwyn ixd,lafn ixd Ð "dpbbenz"

`wtp Ð zexitd z` jiynne .ocrndgnv"n

.x"itphyic = dpbbenz ."jxazçéæî`wlqw Ð

.zeper gifn :jzrcïéæîzepaxwd zekfa Ð

oinxebe oefnd on oi`a zepaxwdy ,oefp mlerd

.dkxa elááçî.mdia` l` l`xyi z` Ðåðééä
øôëî åðééä çéæîedip id ,gifn edip id Ð

xtkn?úåøéæâ çéæî.l`xyi lrn zerx Ð

ïðçùî.zenngn Ðïìùìùî.leyly Ðïøùàî
ediryi) "ueng exy`" enk ,gk zewifgn Ð.(`

ï÷ðôî àìåopi` Ðzeaxn`qiphq`,ald lr

.gayl olkeäøåé ìàitl ,d`xed mey Ð

zecxehy.xekiyk ezrcúåôé úéáøòå úéøçù
.zeti Ð dlik` xg`l ,`zlinc `llk Ð

xn`ck ,zixgy zta mc` ipa ly okxc ,zixgy

xg`l Ð ziaxr (a,fw `rivn `aa) "lawnd"a

.dlik`úåòø äçðîá,dlik` mcew ody Ð

zpiy xg`l.mixdvdíéøäöáxg`l Ð

.raye lk`y ,dcerqdíúåîë ïéàzeaehe Ð

meia akern epi`y itl .ziaxrn xzeijliln

la` ,dvxiy zr lka `qkd zial zecyl

.el `ed gxeh dlilaäòø äáùçî úåìèáîÐ

zegnyny itl ,db`czry mixdve ,ald z`

dxe`dvedl.`idàùãì àøáò éëzewifgn Ð

.zlcd z` gixak sebd z`
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äìåúájzrc `wlqc .dvelg hwp `zeaxlc yxtl d`xp Ð dvelge dyexb dpnl`

lra dilr `ai dnai ixdy ,dtegl dqipk `xqgin `l mai zxneyc oeik :`pin`

.ol rnynw ,`inc d`eypkc `pin` dede ,dgxkäðîìà`ki` i`n `ziixe`a `aizkc

dpn `dc Ð `ziixe`cn dpn dpnl` zaezkc `kdn heytzc xninl `kil `de Ð xninl

.xkk `l` dxez dxikfd `lc ,dyn inia did `l

on`p epiax dyn :(`,d) zexekaa opixn`c `de

letk ycew ly dpny `l` ,zepeayga iwae did

:xnelk `l` ,dyn inia dpn didy `l Ð did

Ð did letk l`wfgi inia ycew ly dpny enk

.dyn inia letk ycew ly xkk did jk

àðúåÐ i`ed ine `wilq ef xey` sqei ax

`ed ine :qxhpewa yxitax `lae ?mler z`ixaa i

,jxtinl ivn `l "yek"n oke "xey`"n sqei

my `le fegnd my yeke xey`c xninl opivnc

:dyw la` .jk mny did mler zenine ,xird

ded `lc ab lr s` ,xey`c ?xey`n iziin i`nc

ded xity Ð dyn inia dedc oeik ,mler z`ixaa

oeik ,aezkl el did `l dpn la` ,azknl dil

:yxtl wgvi epiaxl d`xpe !execa did `l oiicry

`wilqc dil miwc ?i`ed in dyn inia `wilqc

,lwcg jled `wilq aiaqe ,dyn inia did `l

.dyn inia didy xey` lv` `le

øîà:xn`z m`e Ð dxei l` mixnz lk` ax

ax xn`) (a,bi) zezixkc iyily wxtac

aiign epi`c ,xfrl` iaxk dkld :ax xn` (`ped

:xnel yie !cala oiid lr `l` oixkyn x`y lr

xeq` Ð ycwn z`ia lr aiign `lc ab lr s`

"oinen el`" wxt seqa rnyn inp ikde .zexedl

aiign `lc o`nl dcearl leqtc (a,dn zexeka)

Ð lig` `l dcearc ab lr s` ,oixkyn x`y`

.dxei l`c inp oicd `ed
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ïéáà øa éñBé éaøå .déì øîà "Eçwîa äëæ" :øîà̈©§¥§¦¨££©¥§©¦¥©¨¦

"áéiçúð" øîàc ïàîì àîìLa .déì øîà "Eçwîa áéiçúð" :øîà¯àlà ,àðéðç éaøc eðééä ¨©¦§©¥§¦¨££©¥¦§¨¨§©§¨©¦§©¥©§§©¦£¦¨¤¨
"äëæ" øîàc ïàîì¯,éaøc dén÷ì àúàc àeää .äcð ÷ôñ éãéì éúà àìc ?àúeëæ éàî §©§¨©§¥©§¨§¨¨¥¦¥§¥¦¨©©£¨§©¥§©¦

úøBvá éðLe ,éúééä äìeúa ïééãò ,éaø :Bì äøîà .íc éúàöî àìå ézìòa ,éaø :déì øîà£©¥©¦¨©§¦§Ÿ¨¨¦¨¨§¨©¦£©¦§¨¨¦¦§¥©¤
íeñéðëäå ,íe÷Läå íeìéëàäå ,õçønì íeñéðëäå ïäéìò äeö ,íéøBçL íäéðtL éaø äàø .äåä£¨¨¨©¦¤§¥¤§¦¦¨£¥¤§¦§¦©¤§¨§¤¡¦§¦§§¦§¦

ëæ Cì :Bì øîà .íc àöîe ìòa ,øãçìLáé íîöò ìò íøBò ãôö" :íäéìò éaø éø÷ .Eçwîa ä §¤¤¨©¨¨¨¨©¥§¥§¦¨£¨¥©¦£¥¤¨©¨©©§¨¨¥
."õòë äéääðùîäöeìçå ,äLeøb ,äðîìà ,äìeúa .äðî äðîìàå íéúàî dúaeúk äìeúa ¨¨¨¥§¨§¨¨¨©¦§©§¨¨¨¤§¨©§¨¨§¨©£¨

ïéñeøéàä ïî¯.íéìeúa úðòè ïäì Léå ,íéúàî ïúaeúkàøîâàðç áø øîà ?äðîìà éàî ¦¨¥¦§¨¨¨©¦§¥¨¤©£©§¦©©§¨¨¨©©¨¨
äðîìà :äàúcâa¯dì éø÷ àäc éãéià ?øîéîì àkéà éàî ïéñeøéàä ïî äðîìà .äðî íL ìò ©§¨¨¨©§¨¨©¥¨¤©§¨¨¦¨¥¦©¦¨§¥©©§¥§¨¨¥¨

äðîìà¯ïéãéúòc ?øîéîì àkéà éàî àúééøBàa àáéúëc äðîìà .äðîìà dì éø÷ éîð àä ©§¨¨¨©¦¨¥¨©§¨¨©§¨¨¦§¦¨§©§¨©¦¨§¥©©£¦¦
:áéúëc ,ïéà ?ãéúòì àø÷ áúk éîe .äðî dì éðwúîc ïðaø"ì÷cç éLéìMä øäpä íLå ©¨©¦§©§¦¨¨¤¦¨©§¨¤¨¦¦¦§¦§¥©¨¨©§¦¦¦¤¤

àëä ,äãéúòc àlà ?éàåä éîe .à÷éìñ Bæ øeMà :óñBé áø àðúå ,"øeMà úîã÷ CìBää àeä©¥¦§©©§¨¨©¥©¦¥¨¦£©¤¨©£¦¨¨¨
éîð¯éLîîe ,ïcòîe ,ìaæîe ,äåøî ,ä÷Lî øèî :äàúcâa àðç áø øîàå .äãéúòcøîà .C ©¦©£¦¨§¨©©¨¨©§¨¨¨¨¨©§¤©§¤§©¥§©¥©§¦£©

àø÷ éàî :àéîìL øa øîéé áø àîézéàå ìàòîLé éaø øa àáø¯äéãeãb úçð äeø äéîìz" ¨¨©©¦¦§¨¥§¦¥¨©¥©©¤¤§¨©§¨§¨¤¨©¥©¥§¤¨
çaæî :øæòìà éaø øîà ."Cøáz dçîö äpââîz íéáéáøa¯eðééä .øtëî ,áaçî ,ïéæîe ,çéæî ¦§¦¦§Ÿ§¤¨¦§¨§¨¥¨©©¦¤§¨¨¦§¥©¥¦©¥¦§©¥§©¥©§
ç áø øîàå .úBðBò øtëîe úBøéæb çéæî !çéæî eðééä øtëî,ïòaNî ,ïðçLî éøîz :äàúcâa àð §©¥©§¥¦©¥¦©§¥§©¥£§¨©©¨¨©§¨¨¨©§¥§©£¨©§§¨

ìLîúéøçL ,íéøîz :éáéúéî .äøBé ìà íéøîz ìëà :áø øîà .ï÷pôî àìå ïøMàî ,ïìL §©§§¨§©§¨§¨§©§¨¨©©¨©§¨¦©¤¥¦¥§¨¦©£¦
úéáøòå¯äçðîa ,úBôé¯íéøäva ,úBòø¯ìL úBìháîe .ïúBîk ïéàäáLçî :íéøác äL §©§¦¨§¦§¨¨©¨¢©¦¥§¨§©§§¨§¨¦©£¨¨

éãéî .àcøè àzòL éôìe ,eìòî ééelò ?eìòî àìc ïðéøîà éî !úBiðBzçúå ,íéòî éìBçå ,äòø̈¨§¦¥©¦§©§¦¦¨§¦©§¨©£©¥©£§¦©§¨¨§¨¦¥
àä ;àéL÷ àì :àîéà úéòaéàå .äøBé ìà ïéé úéòéáø äúBMä øî øîàc ,àøîçà äåäc¯ ©£¨©©§¨§¨©¨©¤§¦¦©¦©¤§¦¨¥¥¨¨©§¨¨

àä ,àîäð énwî¯àîäð énwî éøîz :íà éì äøîà ,ééaà øîàc .àîäð øúáì¯àîäð øúa ,àìewéãì àbøð ék¯àøáò ék ¦©¥©£¨¨§¨©©£¨©£©©©¥¨§¨¦¥©§¥¦©¥©£¨¦©§¨§¦¨¨©©£¨¦©§¨
:÷çöé øa ïîçð áø øîà .äéìò ïéáøå ïéøtL :àtt áø øîà ,àéøet .âb Cøc :àáø øîà ,àbøc .íL Cøc :àáø øîà ,àMc .àMãì§©¨©¨¨©¨¨¤¤¨©§¨¨©¨¨¤¤©§¨£©©©¨¤¨¦§¨¦¨¤¨¨©©©§¨©¦§¨
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zeaezk(ycew zay meil)

eðlL õeäébqeaikd xg`l cbad z` mivdbn ep`y ,laa ipa ly - ¦¤¨
dwpn df ixd ,zikekfd oa`a seyty ici lríälL ñeaéëkly - §¦¤¨¤

wfg epi` [uedib `ll] laaa eply qeaik la` ,l`xyi ux` ipa
ick eply qeaika zlrez oi`e ,ie`xk dwpn epi`e mdly qeaikk

.cbaa mc zetih eid m` wecalõeäéb ãáòéð zøîà éàåxn`z m` - §¦¨§©§¤¡¥¦
,jka zlrez oi` ,uedibe qeaik ici lr z`f wecal mileki ep` mby

c oeikàzøîeç déì àøaòîxiarn uedibd zrya oa`d seyty - §©§¨¥©§¨
e` qeaik ici lr zelbl xyt` i`y jk ,mcd zetih z` mb dwpne

.mc zetih cbaa eid m`d uedib
:sqep dyrnàúàc àeää`ay ozga dyrn -ìàéìîb ïaøc dén÷ì ©©£¨§©¥§©¨©§¦¥

,éaø øaeíc éúàöî àìå ézìòa ,éaø ,déì øîà.izy`a mileza ©©¦¨©¥©¦¨©§¦§Ÿ¨¨¦¨
déì äøîà,dy`déðà äìeúa ïééãò ,éaøiziidy cala ef `l - ¨§¨¥©¦£©¦§¨£¦

oiicr ezlira xg`l eiykr mb `l` ,oi`eyipd mcew dleza
.milezad z` xaiy `le ie`xk ilr `a `ly meyn ,ip` dleza

ïäì øîà,iax xa l`ilnb oaxúBçôL ézL éì eàéáä,zeiprpkúçà ¨©¨¤¨¦¦§¥§¨©©
Bì eàéáä ,äìeòa úçàå äìeúaoze`ïéé ìL úéáç ét ìò ïáéLBäå §¨§©©§¨¥¦§¦¨©¦¨¦¤©¦
dzidy dgtyd dze` ,dgezt,äìeòadidóãBð dçéøgix qpkp - §¨¥¨¥

d dgtyd eli`e ,ditn edegixde geztd gztd jxc oiidäìeúa§¨
,óãBð dçéø ïéà.mezq dgzty itlóàdy`Bæ`idy dxn`y ¥¥¨¥©

,dleza oiicrdáéLBä,ziagd it lr l`ilnb oaxdçéø äéä àìå ¦¨§Ÿ¨¨¥¨
,óãBð.dleza `idy xacd xxazdeBì øîà,ozgl l`ilnb oax ¥¨©

e `id zxzen.Eçwîa äëæ Cì¥§¥§¦¨£
ici lr mcew wecal l`ilnb oax jixv did recn :`xnbd zl`ey

,zegtyd izydåeâa àøwéòî ÷Bcáðådze`a dligzn wecaiy - §¦§¥¦¨¨§©¨
oax :`xnbd daiyn .oiid ziag lr dzayed ici lr ,dy`

,l`ilnbdéì òéîL äåä àøîbyai zepal ef dwica eyry rny - §¨¨£¨§¦©¥
la` ,dleza odn in zrcl crlbéæç äåä àì äNòîd`x `l - ©£¤Ÿ£¨¨¥

,ok miyer cvik eipiraøáñål`ilnb oax yyg -íé÷ àì àîìc §¨©¦§¨Ÿ¦
øétL àúlîc dåeâa déì,ahid ef dwicaa iwa ippi` ile` -åàìå ¥§©¨§¦§¨©¦§¨

ìàøNé úBðáa éìeæìæì àòøà çøBàzepaa lflfl ux` jxc df oi` - ©©§¨§©§¥¦§¦§¨¥
l`xyijkitle ,lirezy i`ce df oi` m` ,efk dwica odl zeyrl

mb wca ,da iwa `edy d`xyke ,dligz zegtya ef dwica dqip
.l`xyi zaa

:sqep dyrn `xnbd d`ianìàéìîb ïaøc dén÷ì àúàc àeää©©£¨§©¥§©¨©§¦¥
,ï÷fäeíc éúàöî àìå ézìòa ,éaø ,Bì øîà.izy`a milezaäøîà ©¨¥¨©©¦¨©§¦§Ÿ¨¨¦¨¨§¨

Bì,dy`dïäì ïéàL ,éðà éè÷øBc úçtLnî ,éaødgtyn zepal-] ©¦¦¦§©©§§¦£¦¤¥¨¤
[ef,íéìeúa íc àìå äcð íc àì.mc `vn `l jkleìàéìîb ïaø ÷ãa Ÿ©¦¨§Ÿ©§¦¨©©¨©§¦¥

,äéøáãk àöîe ,äéúBáBø÷a.mc odl oi`yBì øîà,l`ilnb oax ¦§¤¨¨¨¦§¨¤¨¨©
e `id zxzen.Eçwîa äëæ Cì,el xn`e l`ilnb oax siqedeéøLàE ¥§¥§¦¨£©§¤

.éè÷øBc úçtLîì úéëfL¤¨¦¨§¦§©©§§¦
:`xnbd zx`anéàîmyd yexit dn -,'éè÷øBc'epiidòeè÷ øBc ©§§¦¨©

.oiaexn mdipa oi` jkle mileza mce dcp mc mdl oi`y ,jezg -
Léàä BúBàì ìàéìîb ïaø Bîçéð ìáä ìL íéîeçðz ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨©§¦¤¤¤¦£©¨©§¦¥§¨¦

,ihwxec zgtynl zikfy jixy` el xn`y dna,àéiç éaø éðúc§¨¥©¦¦¨
,äqéòì äôé øBàOäL íLk,dzgtzde dzvngd xdnlíéîc Ck- §¥¤©§¨¤¨¦¨¨¨¦

,dcp mcäMàì íéôé.dpeixd xdnlåokìk ,øéàî éaø íeMî àðú ¨¦¨¦¨§¨¨¦©¦¥¦¨
.íéaeøî äéða ,ïéaeøî äéîcL äMàmc dl oi`y dy`y `vnpe ¦¨¤¨¤¨§¦¨¤¨§¦

el xn`y dne ,oiaexn dipa oi`y meyn dl `ed oexqg ,dcp
.lad ly oinegpz `ed 'jixy`'

:mc` eze`l l`ilnb oax xn`y dna zepeyl izy d`ian `xnbd
déì øîà 'Eçwîa äëæ' ,øîà àaà øa äéîøé éaø ,øîzàoax ¦§©©¦¦§§¨©©¨¨©§¥§¦¨£¨©¥

.ozg eze`l owfd l`ilnb'Eçwîa áéiçúð' ,øîà ïéáà øa éñBé éaøå§©¦¥©¨¦¨©¦§©¥§¦¨£
déì øîàd`ay daegd z` lawz jgxk lr ,xnelk ,l`ilnb oax ¨©¥

.zgwly df gwna jilr
:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLalral xn` l`ilnb oaxy ¦§¨¨§©§¨©

áéiçúð','jgwnaeðééäeixack,àðéðç éaøc`ed oexqg mpn`y ¦§©¥©§§©¦£¦¨
.eil` `ay gwnd z` lawi egxk lre ,minc dl oi`y dy`làlà¤¨

øîàc ïàîìlral xn` l`ilnb oaxyäëæ','jgwnaàúeëæ éàî- §©§¨©§¥©§¨
zekfd :`xnbd zayiin .minc dl oi`y ef dy`a yi zekf dfi`

`idc,mc dl oi`y jk ici lréúà àìdf mc` `ai `l -ãéì÷ôñ é §Ÿ¨¥¦¥§¥
,äcð.dxedh `id mlerl ixdy ¦¨

:mileza mc oipra dyrn cer,éaøc dén÷ì àúàc àeääe,déì øîà ©©£¨§©¥§©¦¨©¥
íc éúàöî àìå ézìòa ,éaø.izy`a milezaBì äøîà,dy`d,éaø ©¦¨©§¦§Ÿ¨¨¦¨¨§¨©¦

e ,éúééä äìeúa ïééãòc meyn mc d`x `ly dnäåä úøBva éðL £©¦§¨¨¦¦§¥©¤£¨
.mixai`d zigelgl dyaieíéøBçL íäéðtL éaø äàøzngn ¨¨©¦¤§¥¤§¦

e ,arxdíe÷Läå íeìéëàäå õçønì íeñéðëäå ïäéìò äeödxfgy cr ¦¨£¥¤§¦§¦©¤§¨§¤¡¦§¦§
,mdixa`l zigelgldåjk xg`,øãçì íeñéðëäe xfgeàöîe ìòa §¦§¦§¤¤¨©¨¨

ícxacd xxazpy xg`l .milezaBì øîà`id zxzen ,ozgl iax ¨¨©
eíäéìò éaø éø÷ .Eçwîa äëæ Cìdki`a weqtd z`(g c)ãôö' ¥§¥§¦¨£¨¥©¦£¥¤¨©

[wac-].'õòë äéä Láé íîöò ìò íøBò¨©©§¨¨¥¨¨¨¥

äðùî
mihxetn eay 'daezk xhy' ezy`l lrad azek oi`eyipd zrya
zeaiigzdd exwirae ,ezy`l lrad oia yiy zepey zeieaiigzd
`ede ,mieqn sqk mekq dy`d lawz onl`zz e` yxbzz m`y
mekqa zewqer ze`ad zeipynd .'daezk' dpynd oeyla `xwpd
zzln lrad xeht mda mipte`ae ,df oic ihxt x`yae daezkd

:daezkd inc z` dläìeúa,z`ypdíéúàî dúaeúk.fefäðîìàå §¨§¨¨¨©¦§©§¨¨
dzaezk ,z`ypdäðî.fef d`n -äìeúa`idyäðîìàe`äLeøb ¨¤§¨©§¨¨§¨

ïéñeøéàä ïî äöeìçåmcew dyciwy xg` dyxib e` dlra zny - §£¨¦¨¥¦
el` lk ,eig` dvlge mipa `ll dlra zn m` oke ,d`ypy

íéúàî ïúaeúk.zeleza oiicr ody oeik ,fefåokúðòè ïäì Lé §¨¨¨©¦§¥¨¤©£©
íéìeúadilr oerhl leki ,mileza dl `vn `le dilr `a m` - §¦

dleza zwfga d`yp ixdy ,dzaezk dciqtdle mileza zprh
.zerh gwn iede dlera z`vnpe

àøîâ
:`xnbd zx`anéàîmyd zernyn dn -àðç áø øîà .'dðîìà' ©©§¨¨¨©©¨¨

äàúãâa,laaay 'zcba' xirn -íL ìò ,'äðîìà'eze`äðî ©§¨¨¨©§¨¨©¥¨¤
.dzaezka zlawny

,df myl mrhd edf ok` m` :`xnbd zl`eyïéñeøéàä ïî äðîìà©§¨¨¦¨¥¦
,miz`n dzaezkyøîéîì àkéà éàî'dpnl`' z`xwp recn - ©¦¨§¥©

:`xnbd zayiin .dpyna x`eank ,fef miz`n zlawn `id `ld
äðîìà dì éø÷ àäc éãéiàon dpnl`l ok mi`xewy jk ab` - ©§¥§¨¨¥¨©§¨¨

,oi`eyipdäðîìà dì éø÷ énð àäon dpnl`l mb ok mi`xew - ¨©¦¨¥¨©§¨¨
.oiqexi`d

:dywne `xnbd zxfegàkéà éàî àúééøBàa àáéúëc äðîìà©§¨¨¦§¦¨§©§¨©¦¨
øîéîì,'dpnl`' dny recn dxeza aezky epivny dpnl` - §¥©

,llk daezk dl oi` `ziixe`cne mixteq ixacn dzaezk `ld
zayiin .dzaezk mekq my lr dpnl` z`xwpy xnel jiiy `le

my lr 'dpnl`' dxezd dl d`xw :`xnbdéðwúîc ïðaø ïéãéúòc©£¦¦©¨¨¦§©§¦
äðî dì.dpn daezk dl owzl minkg micizry - ¨¨¤

:`xnbd zl`eyãéúòì àø÷ áúk éîedpkn dxezdy epivn ike - ¦¨©§¨¤¨¦
.cizra ok didiy zngn ,dxezd zpizp onfa did `ly xacl my

:`xnbd daiynïéà,dfk xac dxeza epivn ok` -áéúëczyxta ¦¦§¦
mlerd z`ixa(ci a ziy`xa)Cìää àeä ì÷cç éLéìMä øäpä íLå'§¥©¨¨©§¦¦¦¤¤©Ÿ¥
,'øeMà úîã÷,xey` ly gxfn cva mxef df xdpy ,xnelkàðúå ¦§©©§¨¨

'øeMà' ,óñBé áøo`k xen`dBæmeid z`xwpy xirdå ,'à÷éìñ'mb ©¥©¨¦¨§
,denzl yi dfaéàåä éîz`ixa zra diepa dzid ef xir ike - ¦£©

,mlerdàlàmy lr dxezd z`f dazk i`ceäãéúòcmy zeidl ¤¨©£¦¨
e ,ef xirénð àëäok dxezd dze` dzpik ,dpnl` oiprl ,o`k s` - ¨¨©¦
my lräãéúòc.minkg zpwzn ,dpn dzaezk zeidl ©£¦¨

* * *
:d`zcba `pg ax ly enyn ztqep `xnin `xnbd d`ianøîàå§¨©

øèî ,äàúãâa àðç áø,zelrn dnk ea yi ,myb -ä÷Lîz` ©¨¨©§¨¨¨¨¨©§¤
e ,ux`däåøî,dze`ìaæîe,dnc`d z` oycn -ïcòîeozep - ©§¤§©¥§©¥
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c"agרמ i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

àðäáéLéì ììk íäéìò áLç àì íà elôàå[bpzäø÷î òøàL àlà ,[cpzíã÷ èòî íäéìò áLiL ©£¦¦Ÿ¨©£¥¤§¨¦¦¨¤¨¤¥©¦§¤¤¨©£¥¤§©Ÿ¤
úaMä[dpzCøöì Bà ,íîB÷î Cøöì ïécä àeäå .íäéìò áLéìå íøcñì úaLa íìèìèì øzî ¯ ©©¨ª¨§©§§¨§©¨§©§¨§¥¥£¥¤§©¦§Ÿ¤§¨§Ÿ¤

íîöò[epzïåék Cëéôì ,äáéLéì ïk íb íãçéì úBéøç ìL íkøcL ïåékL éôì ,øzäì BzëàìnL éìk ïéãk , ©§¨§¦§¦¤§©§§¤¥§¦¤¥¨¤©§¨¤£¨§©£¨©¥¦¦¨§¦¨¥¨
äáéLéì eðëeä ¯ íäéìò áLiL[fpzéìk úøBz íäéìò äNòðå ,ïë éãé ìò[gpz: ¤¨©£¥¤§¦¦¨©§¥¥§©£¨£¥¤©§¦

נא  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
äáéùéì ììë [âðú.לשריפה שקצצם לאחר לא גם –

äø÷î òøéàù [ãðú עליהן לשבת לו שהזדמן היינו –
להבא. גם ישיבה לצורך בהן להשתמש מחשבה בלא

úáùä íãå÷ [äðú טלטול ללא בלבד ישב אפילו –427.
íîöò êøåöì [åðú.ייגנבו שלא להצניעם כגון –

äáéùéì åðëåä [æðú כלי תורת ליתן מועיל מעשה –
ייחוד  שום ללא אפילו בכך שדרכו דבר 428לדבר אבל ,

מחשבה  או מעשה יועיל לא בכך דרכו .429שאין

éìë úøåú [çðú גלעיני (כגון וגלעינים אבנים מקלות –
לייחדם  ורגילים מיוחדת צורה להם שיש משמש)
אפילו  בהם לשחק מחשבה בהם מועילה – למשחק
קודם  אחת פעם בהם שישחקו או אחת לשבת

היתר 430השבת  כל אין אבל בטלטול, ומותרים –
מן  הוצאו אם אלה, גלעינים וביוםֿטוב בשבת לטלטל

ביום  בו רק .431הפרי

zetqede mipeiv
גמור.427) מוקצה על גם לישב שמותר אף
לא 428) אפילו כלשהי מחשבה בו שמועילה שכן וכל

כדלעיל  עליהם לשבת חשב רק אלא במחשבה לזה ייחדם
דבר  לכל להיתר שמלאכתו ככלי נעשו שאז תכה), (הערה
בחשב  גם כן שהדין סק"א קו"א רנט סי' לעיל משמע (וכן
עליו  חשב אם ס"א: שיג סי' לקמן ועד"ז נ, סעיף דלעיל
עליו  ירדה זו מחשבה ידי שעל מותר, זה הרי ... יום מבעוד
סוף  ולקמן הכלים. כל כשאר בטלטול והותר כלי, תורת
תשמיש  למחר בהם להשתמש עליהם חשב אם סנ"ג:
לכך  ייחדה שלא אע"פ ... זה לתשמיש אותם לייחד שדרכם

צרכיו. לכל גם לטלטלה מותר בלבד, זו לשבת אלא

(כדלהלן 429) מסויימים בתנאים גדול מעשה כן אם אלא
נג). סעיף (כדלהלן לעולם לייחוד מחשבה או נב) סעיף

מועיל 430) שמעשה משום ילדים בהם שיחקו אפילו
בקופסה  או בצד הונחו אם שכן וכל קטן, ידי על אפילו
מחשבה, וגם מעשה גם בזה שיש משחק לצורך מיוחדת

גדול. של מחשבה צריך בלבד במחשבה אבל
להתיר 431) חוכך לג הערה ושם ס"י, פט"ז שש"כ ע"פ

שיקרים  עד מאוד אותם מחשיבים שילדים משמש בגלעיני
כמו  הדין דלגביהם די"ל עצמו, מהפרי יותר להם הם
אמנם  בטלטול. דמותרים בהמה, לאכילת שראויים גרעינים

ענין. בכל בטלטול אסורים דביו"ט ודאי

•
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בשבת: אדם לכל שיש אמות ארבע דין שצו סימן ב חלק

סאתים „ בית אלא בו אין אם טפחים י' גבוה בתל שבת
כמוקף  שהוא מפני אמות כד' לו נחשב כולו הרי
שאינן  אלא שמ"ה בסי' שנתבאר כמו מלמעלה מחיצות

לדירה. מוקפות

טפחים  י' גבוהים ושבלים קצורה בקמה שבת אם וכן
רוח  שאין בענין יחד השבלים שקשר והוא אותה מקיפים
אינה  מנידה שהרוח מחיצה שכל אותן מנידה המצויה

שס"ב. בסי' שנתבאר כמו מחיצה

שאינה  אע"פ אמות כד' נחשבת העיר כל בעיר השובת אבל
הרבה  פרצות בה שיש כגון כהלכתן מחיצות מוקפת
בתוך  מובלעים העיר ובתי דהואיל מעשר וביותר במילואן
כמו  אחת כדירה כולם הרי זה של ושירים אמה שבעים

שצ"ח: בסי' שיתבאר

אמה: אלפים ומהלך וכליו היחיד שביתת דין שצז סימן ב חלק

בו ‡ ששבת מהמקום או אמות מד' חוץ לו יש אדם כל
כמו  מרובעת כטבלא מרובעות רוח לכל אמה אלפים

שצ"ט: בסי' שיתבאר

תחומי · שם שאין העיר מן הרחק בבקעה היום עליו קדש
מהלך  שבת תחום לשער יודע ואינו מסומנים שבת
תחום  וזהו אדם של הליכתו כדרך בינוניות פסיעות אלפים
עד  זו רגל גודל מראש אמה אדם של הליכתו דרך  כי שבת

לרג  רגל בין אמה כחצי שמרחיק זו רגל גודל ומקום ראש ל
אמה: כחצי ג"כ הוא המנעל עם הרגל מצב

אלפים ‚ אלא ויו"ט בשבת להלך רשאי אדם שאין כשם
אין  ובהמתו כליו כך שביתתו למקום חוץ רוח לכל אמה
מפני  בעליהם של לאלפים חוץ להוליכם אדם שום  יכולים
שם  היו שלא אע"פ בעליהם שביתת במקום שביתה שקנו
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אדם  שום אין אחת לרוח בעליהם עירבו ואם היום כשקדש
במקום  אחת פסיעה אפילו האחרת לרוח להוליכם יכול

להלך: יכולים הבעלים שאין

שום „ שאין האב כרגלי היא הרי לבנו בהמתו המוסר
ולא  להלך יכול שהאב במקום אלא להוליכה יכול אדם
לפי  יום מבעוד לו שמסרה אע"פ להלך יכול שהבן במקום
כוונתם  ואין בניהם ביד חפציהם להפקיד אדם בני שדרך

ברשותם: למסור

* * *
ולא ‰ ביו"ט לו מסרה אפילו לרועה בהמתו המוסר אבל

ישראל  שהוא בין הרועה כרגלי היא הרי יום מבעוד
בדעתו  היה מאתמול גם הסתם שמן לפי נכרי שהוא בין
הרועה  שביתת במקום שביתה וקנתה היום לו למסרה
רועים  לב' מסרה ואם ת"א בסי' כמ"ש נכרי הוא ואפילו
ואפילו  מהם אחד קנה שלא מפני בעליה כרגלי היא הרי
בירר  וביו"ט דבריו בירר ולא יו"ט מערב לשניהם מסרה אם
אעפ"כ  יו"ט מערב נתכוין ואליו מהם לאחד שמסרה דבריו
מהם  לאיזה עדיין מבורר היה לא היום שקדש שבשעה כיון
היא  ולכן הבעלים ברשות ונשארה שניהם קנו לא מסרה

כרגליו:

Â עירב שאפילו העיר אותה אנשי כרגלי רועה של שור
העיר  אותה מבני אחד על מעכב אינו אחת לרוח הרועה
מפני  האחרת לרוח אלפים מלהוליכו ביו"ט ממנו שלקחו
ליקח  שרגילים לפי העיר בני ברשות מעמידו שמאתמול
ממנו  לקחו זו לעיר שעירב אחרת מעיר אחד אם אבל ממנו

לעירו: להוליכו יכול אינו ביו"ט

Ê ביו"ט לשחטו שלקחו מי כרגלי הוא פטם של שור אבל
ומכר  ביו"ט בעליו שחטו אם וכן אחרת מעיר הוא אפילו
שהוא  למקום מנתו מוליך מהלוקחים אחד כל הרי בשרו
גם  למכרו בעליו שדעת מפני אחרת מעיר הוא אפילו הולך
מפוטם  שהוא מפני העיר אותה מאנשי חוץ אחרים לאנשים

לקנותו: ובאים שמעו שומעים והכל

Á הרי שבבית מהאחים לאחד המיוחדים כרגליו כלים הם
למקום  אלא להוליכם יכולים אינם מיוחדים ושאינם

להלך: יכולים שכולם

Ë יו"ט בו לילך זה אחד חלוק יו"ט מערב ששאלו שנים
שניהם  כרגלי הוא הרי ערבית בו לילך וזה שחרית
יכולים  ששניהם למקום אלא להוליכו יכולים שאין דהיינו
אלפים  לסוף וזה למזרח אלפים לסוף זה עירב ואם להלך
למזרח  שעירב זה שהרי שביתתם ממקום יזיזוהו לא למערב
אחת  פסיעה אפילו שביתתו ממקום למערב להלך יכול אינו
פסיעה  אפילו למזרח לילך יכול אינו למערב שעירב וזה

ת"ח: בסי' שיתבאר כמו אחת

* * *
È פי על אף ביו"ט ושחטוה בשותפות בהמה שלקחו ב'

וזה  זה של הבשר כל הרי מנתו אחד כל ולקחו שחלקוה
מחבירו  אחד כל ינק השמשות שבין לפי שניהם כרגלי
יין  של חבית לקחו אם אבל בחייה הבהמה כשהיתה
אחד  כל של חלקו הרי ביו"ט וחלקוה יו"ט מערב בשותפות

שאנו  דהיינו ברירה יש דבריהם שבשל לפי כרגליו מהם
לו  המגיע חלקו היה שזה למפרע הדבר שהוברר אומרים

שביתתו: במקום שביתה וקנה יו"ט מערב

‡È עד לקחו לא אפילו יו"ט מערב מחבירו כלי השואל
מבעוד  לו שאמר שכיון השואל כרגלי הוא הרי הלילה
אבל  שירצה למקום שיוליכנו ברשותו העמידו להשאילו יום
דרכו  ואפילו המשאיל כרגלי הוא הרי ביו"ט ממנו שאלו אם
העמידו  שמאתמול אומרים אין יו"ט בכל ממנו לשאלו
סבור  יו"ט מערב ממנו לשאלו בא שלא שכיון לפי ברשותו
ישאל  ולא לו שהשאיל אחר אדם מצאו שמא המשאיל

ממנו:

·È לעיסתה מלח או מים ביו"ט מחבירתה ששאלה האשה
שתיהן  כרגלי והתבשיל העיסה הרי לקדרתה ותבלין
דבר  שהוא מפני בעיסה ומלח המים שיבטלו אומרים ואין
בטל  אינו מתירין לו שיש שדבר פי על ואף מתירין לו שיש
אף  הוא בטל מינו בשאינו אבל במינו שנתערב במין אלא
באים  ומלח שהמים כיון מכלֿמקום מתירין, לו שיש פי על

ז  לענין במינו כמין עמה הם הרי העיסה ה:לתקן

‚È כרגלי אלא יוליכנה לא גחלת ביו"ט מחבירו לקח
חבירו  משלהבת שלו עץ או נר הדליק אם אבל הנותן

שהדליק: זה כרגלי הוא הרי

* * *
„È העיר אותה ושל בעלים כרגלי הוא הרי יחיד של בור

העיר. אותה אנשי כרגלי

מוליכם  אינו עמהם ומילא בא אחרת מעיר שהוא מי ואם
אם  רוח לכל אלפים דהיינו העיר אותה אנשי כרגלי אלא
לדרום  ואחד לצפון עירב מהעיר אחד ואם עירבו לא כולם
הם  שהרי כרגליו לדרום וזה כרגליו לצפון מוליך זה
י) (בסעיף יין של בחבית כמ"ש ברירה ויש בבור שותפים
לא  לעצמו מהם ומילא בא אחרת מעיר שהוא מי אם אבל
וזה  לצפון אלפים לסוף עירב זה אם שביתתם ממקום יזיזם
שניהן  כרגלי לו הם אלו מים שהרי לדרום אלפים לסוף
כיון  ברירה יש בו לומר שייך ואין ממלא הוא משלהם שגם
מילא  העיר מבני אחד אם אבל זה בבור כלל חלק לו שאין
לו  ונתן מילא מחלקו שהרי הממלא כרגלי מוליכן לו ונתן

ברירה. שיש

המים  קנו שלא שאף ראשון הממלא כרגלי הפקר של ובור
קונים  אינה הפקר שחפצי השמשות בבין שביתה שום
מן  שמילא במה וזכה ומילא זה כשבא מכלֿמקום שביתה,

כשביתתו: שביתה אז קנו הרי ההפקר

ÂË מי כגון ועומדים קווים שהם מכונסים במים זה וכל
נובעים  שאינם פי על אף המושכים נהרות אבל גשמים
יחיד  של הם אפילו שביתה קנו לא ונעים נדים והם הואיל
נביעתם  ממקום יוצאין שאין ואע"פ הנובעים מעיינות וכן
הם  אפילו שביתה קנו לא נחים ואינם הואיל להלאה לימשך
שביתה  קנו שאז ראשון הממלא כרגלי הם ולפיכך יחיד של
ממקום  או נביעותם ממקום אז שנפסקו כיון כשביתתו

הילוכם:

* * *
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ÊË מהם ממלאים התחום לתוך לתחום מחוץ באים היו
שביתה  קנו ולא הואיל ביו"ט לומר צריך ואין בשבת

לתחום: חוץ כלל

ÊÈ כרגלי הם העיר תחום בתוך ביו"ט היורדים גשמים
עצמה  העיר לתוך כשירדו וכלֿשכן העיר אותה אנשי

באוק  שביתה קנו שלא נדים מפני והם הואיל בעבים או יינוס
שם: ונעים

ÁÈ כרגלי הם חבירו לצורך הפקר של מבור מים מילא
חבירו  בהם זכה המילוי שבשעת ואע"פ הממלאים
זו  זכיה מכלֿמקום חבירו, קנה לחבירו מציאה שהמגביה
לעצמו  בהם זוכה היה רוצה היה שאם משום אלא אינה
מכחו  אלא זכה שלא וכיון לחבירו ג"כ בהם לזכות יכול

כרגליו: הם הרי

ËÈ לתחום שחוץ אחרת בעיר מופקדים פירות לו שהיו מי
לו  יביאו לא אצלו לבא העיר אותה בני ועירבו

כמוהו. שפירותיו מפירותיו

לו  שאמר זוית קרן לו יחד כשהנפקד אמורים דברים במה
כוונתו  רק כלל שמירתן עליו קבל לא שאז זו בזוית הניחם
(ואצ"ל  לך ושמור זו בזויות לך הנח לפניך ביתי הרי היא
במקום  לך הנח לפניך הבית הנה בפירוש לו אמר אם
סי' בח"מ כמ"ש כלל שמירתן עליו קבל שלא  שתרצה
הרי  סתם ממנו קיבלם אצלו כשהפקידם אם אבל רצ"[א])
בידו  מסורים שהם כיון כרגליו הם והרי שמירתן עליו קבל

לשמרן:

Î מנות בידם יוליכו לא ביו"ט אורחים אצלו שזימן מי
זיכה  א"כ אלא לילך יכול הסעודה בעל שאין למקום

יו"ט: מערב אחר ע"י אלו במנות להם

* * *

אמה: אלפים מודדין היאך דין שצח סימן ב חלק

לעיר ‡ יש אם העיר תחום של אמה אלפים למדוד הבא
כארכה  רחבה שאין ממש מרובעת אינה אפילו זויות ד'
העולם  לריבוע ולא מרובעת שהיתה או וקצרה ארוכה אלא
לה  ומודדין שהיא כמות אותה מניחים זויות ד' לה ויש

רוחותיה. מד' רוח מכל אמה אלפים

מחומתה  לה ימדוד לא זויות לה שאין עגולה היא אם אבל
שארכו  מרובע בתוך היא כאילו אותה רואים אלא סביב
מרובע  אותו מצלעות חוץ ומודדים כרחבה ורחבו כארכה
הערים  ממגרשי חכמים שלמדו כזה הזויות משתכר שנמצא

שמ"ט. בסי' כמ"ש מרובעים שהיו

וזויות  רבות צלעות לה שיש או משולשת היא העיר אם וכן
כרחבה  ורחבו כארכה שארכו ריבוע אותה מרבעים רבות
אלפים  למרובע חוץ החוט מוציאים ואח"כ גדול היותר

רוח. לכל אמה

רוח  כל שתהא כדי העולם לריבוע מרבעה מרבע וכשהוא
ולא  כנגדה ומכוונת העולם מרוחות רוח כנגד משוכה ממנה

עולם: של באלכסונו תהא

סמוכים · בתים אלא חלקה חומה מוקפת שאינה עיר וכן
או  מחבירו יותר העיר לתוך נכנס בית ויש ומחוברים
לה  המוקפת עיר וכן מחבירו יותר העיר מן ובולט יוצא
בולטין  מקומות בה יש אלא ישרה החומה כל ואין חומה
מקום  כנגד כולה פני על מתוח חוט כאילו רואים ממנה
כדי  אלפים ולחוץ החוט מן ומודד ממנה הבולט החיצון
לה  יש ואפילו העיר כל כנגד ביושר שוה התחום שיהא
מתוח  חוט כאילו רואין מערב ולצד מזרח לצד בליטה

כזה: צד בכל עליהם

* * *
ראשיה ‚ שני בין יש אם כקשת או ג"ם כמין העשויה עיר

בתוך  נבלע זה ראשה שתחום אמה אלפים מד' פחות
היתר  מן לה ומודדין אחת עיר נעשית השני ראשה תחום
מלא  הוא כאילו והקשת היתר שבין הרוחב כל את ורואין

העש  בעיר זה לראש זה שמראש היתר (ואם כמין בתים ויה
ריבוע  עליו מוסיפין עולם של לאלכסונו מתוח יהיה ג"ם

כקשת): העשויה בעיר וכן

מאלפים „ יותר ולקשת היתר מאמצעית יש אם ואפילו
עד  שלם תחום לילך צריך שבקשת מביתו שהיוצא
רוצה  היה שאם לפי היתר מן לו מודדין אעפ"כ ליתר שיגיע
לאחד  שיגיע עד הקשת סביב הבתים דרך להלך יכול היה
לראש  אפילו היתר אורך בכל להלך יכול ומשם הראשים מן
יכול  שבהיתר וכיון בזה זה נבלעים תחומיהם שהרי השני
ורואים  עליו אוסר החלק מקום אין שוב היתר למקום להלך
מאמצעית  אין ואם וחצרות בתים מלא הוא כאילו אותו
יותר  הראשים ב' בין יש אפילו מאלפים יותר ולקשת היתר
להלך  יכול שהרי היתר מן לה מודדין אמה אלפים מד'
הוא  שהיתר כיון זה לראש זה מראש היתר דרך בהיתר

הקשת: בתי דרך כמהלך זה והרי הקשת בתחום מובלע

מאלפים  מיותר רבא התם מקשה ושפיר בס"ח. [משא"כ
כתירוץ  לתרץ צריך אינו ואביי דהתם. אלפים לתוך דהכא
הטור  חשש ואפ"ה ב' כתירוץ אלא שם התוס' של ראשון
אע"ג  הג' תירוץ לסברת שחשש כמו הא' תירוץ לסברת
למימר  דליכא הוא סברא ה"נ הוא דסברא אלא כלל דא"צ
כיון  לאמצעית אסור אלפים מד' בפחות אפילו זה (ולפי מלי
וכאילו  רש"י עי' ליתר בתים דרך ולא מלי למימר דליכא
בר  ורבה היא. מלתא לאו כה"ג תחומין דהבלעת כלל אינה
כמו  אלפים בד' אסור ואפ"ה בקשת מלי ס"ל הונא רב
דאל"כ  הכי בלאו הוא דמוכרח ודו"ק הב') לתירוץ שצ"ל
אף  מלי משום לישתרי מאלפים יותר להאמצעי שיש אף
והג' הא' תירוץ לפי ואף בתים דרך אתי למימר דליכא

לישתרי]. לחיצונים עכ"פ
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רמג c"ag i`iyp epizeax zxezn

ziciqgd dyxtd - mixiyd xiy 'dxez ihewl'

mixFYAנא  Kiigl Ee'1וגֹו ¨§¨©¦©¦ְ

Ee`p""mifExgA Kx`Ev ,mixFYA Kiigl(i ,` mixiXd xiW): ¨§¨©¦©¦©¨¥©£¦¦©¦¦

:l"fx Exn`e"Kiigl"ipW mdzFgEl,"mixFYA"md §¨§©©§¨©¦¥§¥©¦¥
ipWzFxFYdRÎlrAW dxFze azkAWÎdxFY רּבֹות ± (עּיין  §¥¨¤¦§¨§¨¤§©¤ֵַַ

הּׁשירים xninl)2ּבׁשיר Dil dede ± "mixFYA" Edn oiadlE . ְִִִַ§¨¦©©¦©£¨¥§¥¨
!"zFxFYA"©

md "mixFY" iM :FhEWtM lWOd oiadl miCwpe§©§¦§¨¦©¨¨¦§¦¦¥
zipaY `EdW ,"xFY W`x" oirM miUrPd oihiWkY©§¦¦©©£¦§¥Ÿ¤©§¦

WNEWn3FMxC dide ,4mixFY oirM oihiWkY ipW zFUrl §¨§¨¨©§©£§¥©§¦¦§¥¦
.miigNA zzl̈¥©§¨©¦

miwlgp zFvOde dxFYd dPd :dGn lWnPd oiadlE§¨¦©¦§¨¦¤¦¥©¨§©¦§¤¡¨¦
.micqg zElinbE ,dcFare ,dxFY :zFpigA 'bl llM Kxc¤¤§¨§§¦¨©£¨§¦£¨¦

zpigA mdWx"n`5:W`dcFar zpigA ± dlrnlÎdHOn ¤¥§¦©¥¦©¨§©§¨§¦©£¨
6Eכּו' ,min"miltW gEx zFigdl" ± dwcvE cqg `Ed ©¦¤¤§¨¨§©£©§¨¦

(eh ,fp dirWi)dHnNÎdlrnl ±7`id zrSEnnd dpigAde , §©§¨§©§¨§©¨§©§¦¨©§©©¦
ddxFY8. ©¨

zpigA `id x"n` zpigA dPdelFbq`Ed lFbqe . §¦¥§¦©¦§¦©¤§¤
oFWNndNEbqmi`Rxn mipipr WIW ,lWn Kxc lr FnM . ¦§§¨§©¤¤¨¨¤¥¦§¨¦§©§¦

± dNEbq KxcA mi`Rxn mdW Wie ,rahe d`Etx KxcA§¤¤§¨§¤©§¥¤¥§©§¦§¤¤§¨

df ici lr d`Etx zFidl Kxc oi` raHd Kxc iR lrW¤©¦¤¤©¤©¥¤¤¦§§¨©§¥¤
d`ltpe dwFgx KxcA dNEbq dfi` Wi mFwn lMnE ,eil ¥̀¨¦¨¨¥¥¤§¨§¤¤§¨§¦§¨¨
miraHd mi`tFxd zlMUde zbVdA zbVEn Dpi`W dnA§©¤¥¨¤¤§©¨©§©§¨©¨§¦©¦§¦

.Ff d`Etx df ici lr zFidl¦§©§¥¤§¨
mr" l`xUi mi`xwp lWn Kxc lr okeFzNEbQ"9, §¥©¤¤¨¨¦§¨¦¦§¨¥©§¨

dNirn zElWlYWdd Kxce xcqM `NW 'd xgA EpzF`W¤¨¨©¤Ÿ§¥¤§¤¤©¦§©§§¥¦¨
"daWgnA Elr l`xUi" `l` ,dNirl10xcQn dlrnl ± §¦¨¤¨¦§¨¥¨§©£¨¨§©§¨¦¥¤

xcQn dlrnl KWnPW dOW .zElWlYWdd©¦§©§§¤©¤¦§¨§©§¨¦¥¤
mWA `xwp zElWlYWdddNEbq11x"n` zpigA oke . ©¦§©§§¦§¨§¥§¨§¥§¦©

zElWlYWdd xcQn dlrnl KWnp l"Pd'כּו. ©©¦§¨§©§¨¦¥¤©¦§©§§
zCEwp zpigaA md mbelFbq12Epiid lFbq oipr iM , §©¥¦§¦©§©¤¦¦§©¤©§

xcq oMW .zFCEwPd ipW zgY `Ed zirvn`d dCEwPW¤§¨¨¤§¨¦©©§¥©§¤¥¥¤
:dcFard̈£¨

zpigaA zFidl Kixv dNgYW`dlrnl dHOn'כּו, §¦¨¨¦¦§¦§¦©¥¦©¨§©§¨
"cg`l aEW LAl ux m`" KM xg`e13zFidl , §©©¨¦¨¦§¨¤¨¦§

ÎzElinbE dwcv zpigaA dHnNÎdlrnln zFkWnd©§¨¦§©§¨§©¨¦§¦©§¨¨§¦
miltW gEx zFigdl" micqg'14"כּו, £¨¦§©£©§¨¦

zFidl `EdW ,EpiidC ,zrSEnn dpigA `id dxFYde§©¨¦§¦¨§©©§©§¤¦§
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(1`wWEn dIg zipAxd mr wcv gnSd x"Enc` zXEcw cFaM zPEzgA xn`p)¤¡©©£©§§©©§©¤©¤¤¦¨©¨¦©¨§¨

xn`p dPEzgA .ic`ilA c"qwz `vIe zWxtA irvn`d x"Enc` zXEcw cFaM zA©§§©©§¨¤§¨¦§¨¨©©¥¥§¦©¦©£¨¤¡©

owGd x"Enc` ixn`nA qRcpe "mifExgA Kx`eEv" ligzOd xEAC WExC KWndA§¤§¥§¦©©§¦©¨¥©£¦§¦§©§©©§¥©§©¨¥

xn`Od gqFpA EaNW EpOn mirhw .kw cEOr (a wlg miaEzM) mixiXd xiW lr©¦©¦¦§¦¥¤©§¨¦¦¤ª§§©©©£¨

.EpiptNW¤§¨¥

תקצ"ב  ׁשבּועֹות אחר והֹוספֹות) (ּבׁשיּנּויים צדק הּצמח ידי על ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָנאמר
ׁשיר  הּתֹורה אֹור – נח) יׂשראל רּבי הרב (מֹורנּו מהרי"ן ּבנֹו ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֹּבחתּוּנת

קמג. עּמּוד ׁשם – ּוביאּור .ואיל קלט עּמּוד ִִֵֵַַַָָָהּׁשירים

ּבמאמרי  נדּפס – האמצעי אדמּו"ר הּנחת – מהּמאמר אחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָנֹוסח
ׁשיר  הּתֹורה ּבאֹור נדּפס – ּומּביאּורֹו ז. עּמּוד תקס"ד הּזקן ְְְִִִֵֵַַַַַָָאדמּו"ר

קמח. עּמּוד ִִַַהּׁשירים

ב). יב, הּׁשירים ׁשיר הרּמֹון ּפלח ְִִִִֵֶַַָּוראה

(2.([i] ` ` dWxR ± wEqRd lr dAx mixiXd xiW)¦©¦¦©¨©©¨¨¨¨

ב'3) עּמּוד פ"ה דף ּבׁשּבת oMW(עיין itl ,Dil ixw xFY W`x" :i"WxA mWe) ְֵַַַַָ§¨§©¦Ÿ¨¥¥§¦¤¥

xFY W`xM oFqkl`A KWnile dWixgd zxSwzn zFidl dcVd sFql Kxc¤¤§©¨¤¦§¦§©¤¤©£¦¨§¦¨¥©£©§§Ÿ

b dpWn ,b wxR mi`lM `xEphxA dicaFr iAx axd WExiR d`xE ."(dfM).( ¨¤§¥¥¨©©¦©§¨©§§¨¦§©¦¤¤¦§¨

(4:dxFYd xF`A)mMxC.( §©¨©§¨

לעיל5) ׁשּנתּבאר a)(ּוכמֹו ,ai).("'כּו "לסּוסתי ּפסּוק על ְְְְִִֵֵֶַָָָ

(6iWEaln WtPd hXRzYW EpiidC ,KxAzi FA dwacl 'Ek dlFrd zadlWM)§©§¤¤¨¨§¨§¨¦§¨¥§©§¤¦§©¥©¤¤¦§¥

dX`" zFpAxTd Eid df jxC lre .DCal 'd lr bPrzdl mc` ipA zFbEprzA DbFp©§©£§¥¨¨§¦§©¥©§©¨§©¤¤¤¨©¨§¨¦¥

zpigA `Ed alg iM ,mce alg miaixwn EidW dOW ,(h ,` `xwIe) "gFgip gix¥©¦©©¦§¨¤©¤¨©§¦¦¥¤§©¦¥¤§¦©

bEprYde ,alg iEAix lraE onW dUrpe xUAd z` ocrnd `Ed bEprYdW ,bEprY©£¤©©£¤©¨¨§©£¤¨¥©©¦¥¤§©©£

dlFr zFidl dlrnNW W`A sxUpe dlkp `EdW ici lr 'dl axwp dndA lW¤§¥¨¦§©©©§¥¤¦§¤§¦§©§¥¤§©§¨¦§¤

iRWx ici lr EpiidC ,zFpAxw mFwnA dNtYd eiWkre .mibEprYd xFwnA llkpe§¦§¨¦§©©£¦§©§¨©§¦¨¦§¨§¨§©§©§¥¦§¥

'Ek EpYad` mlFr zad`" xn`nM ,dpFilr dad` dNtYA xxFrOW dad`d W ¥̀¨©£¨¤§¥©§¦¨©£¨¤§¨§©£©©£©¨£©§¨

ibEprYn WtPd hXRzze cxRzY df ici lr ,"dad`A l`xUi FOrA xgFAd©¥§©¦§¨¥§©£¨©§¥¤¦§¨¥§¦§©¥©¤¤¦©£¥

cEOr dxFYd xF` ± 'Ek dwiWg dwiacA dwaclE 'd lr bPrzn zFidl zFIndAd©§¥¦¦§¦§©¥©§¨§¨¦§¦¨£¦¨©¨©

.(nw

(7:dxFYd xF`A)dHnl dlrnln.( §©¨¦§©§¨§©¨
(8gExl" ± dIg Wtpl" aEzMW FnM ,xEAiC zpigA `EdW ,gEx zpigA `idW)¤¦§¦©©¤§¦©¦§¤¨§¤¤©¨§©

FnkE ,"mA YxAce" aEzMW FnkE ,xEAicA DxTir dxFYd wqr zpigaE . . "`llnn§©§¨§¦©¥¤©¨¦¨¨§¦§¤¨§¦©§¨¨§

,minl W` oiA rSEnOd `Ed gExde ."`ziixF`A o`rlC `gExA" :xdGA aEzMW¤¨©Ÿ©§¨§¨¨§©§¨§¨©©§¨¥¥§©¦

mWe zEkix`A mW oiIr dxFYd xF` ± .`x`e zyxR Wix xdGA aEzMW FnM§¤¨©Ÿ©¥¨¨©¨¥¨©¨©¥¨©£¦§¨

Azp.("x"n`" mdW EN` zFpigA 'b x` ¦§¨¥§¦¥¤¥

(9.(b ,hq mixERMd mFi lirl d`x)§¥§¥©¦¦

(10.(onqp mWe b ,bt zFHn d`xE .c ,ck .` ,gi d`x zWxR .b ,fl ev lirl d`x)§¥§¥©¨¨©§¥§¥©§¨¦§¨

א':11) חלק א'. עמּוד סֹוף קכ"ו, דף ּתרּומה ּפרשת ריׁש ּבּזהר: ְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ(ועּיין
האזינּו, ב'. קי"ט, ּבּמדּבר, ג': חלק ב'. קס"א, וּיצא, א'. ס"ה, נח, ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּפרׁשת

ב'. רצ"ח, ַדף

מענין ׁשנתּבאר מה עירה"סגֹול ועּיין לּגפן "אסרי המתחיל דּבּור סֹוף – ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
(` ,fn igie xF` dxFY).( ¨©§¦

(12.(c"qwz ± .[zFIzF`l zgYn zFCEwPd] "oFYgYd lFBq")¤©©§©§¦©©¨¦

(13d`x .mFwOl aEW :g dpWn ` wxR dxivi xtqA .` ,f dnCwdA xdf ipEwY)¦¥Ÿ©©©§¨¨§¥¤§¦¨¤¤¦§¨©¨§¥

.(` ,dl `vY lirl onqpd©¦§¨§¥¥¥

(14"miOd lM lr irxf mkixW`" aEzMW Edfe . . dwcvE cqg `Ed minE")©¦¤¤§¨¨§¤¤¨©§¥¤Ÿ§¥©¨©¨¦

oicxFi miOdW FnMW ipRn ,minl dwcvE micqg zElinB ElWnPW ,(k ,al dirWi)§©§¨¤¦§§§¦£¨¦§¨¨§©¦¦§¥¤§¤©©¦§¦

,"miltW gEx zFigdl" cqge dwcv zpigA `Ed KM KEnp mFwnl DFab mFwOn¦¨¨©§¨¨¨§¦©§¨¨§¤¤§©£©§¨¦

.(dxFYd xF` ± .""mElM DinxBn Dil zilC o`n"l§¨§¥¥¦©§¥§©¨



c"agרמד i`iyp epizeax zxezn

aEzMW FnM .oieW dHnlE dlrnl(al ,ak xFn`)`le" : §©§¨§©¨¨¦§¤¨¡§Ÿ
wqtde llg zFUrl `NW :WExiR ,"iWcw mW z` ElNgz§©§¤¥¨§¦¥¤Ÿ©£¨¨§¤§¥
oFknE `QM dHnN mb didIW ,FWcw mW z`xWdl§©§¨©¥¨§¤¦§¤©§©¨¦¥¨

dlrnl FnM KxAzi FYaWl15. §¦§¦§¨¥§§©§¨

,dkld xaC cnFNd iM .dxFYd wqr ici lr Epiide§©§©§¥¥¤©¨¦©¥§©£¨¨
iAx" FnM ± mi`xFn`de mi`PYd xg` KWnPW wx `Ed©¤¦§¨©©©©¨¦§¨£¨¦§©¦
cnFl minrtl mbe ."mixnF` i`OW ziA" ,"xnF` xfril ¡̀¦¤¤¥¥©©§¦§©¦§¨¦¥
zpeEM xTir `l` ,dUrnl llM dl Kixv oi`X zkQnA§©¤¤¤¥¨¦¨§¨§©£¤¤¨¦©©¨©

C miU`e" zFidl icM ± cEOiNd"LitA ixa(fh ,`p dirWi), ©¦§¥¦§¨¨¦§¨©§¦§©§¨¨

"dkld Ff 'd xaC"W16zFUrl Kixve .LitA xAcnd `id ¤§©£¨¨¦©§©¥§¦§¨¦©£
zpigA Edfe .'d xacl lEHiA zpigA zFidl oFknE ilM eiR¦§¦¨¦§§¦©¦¦§©§¤§¦©
zrSEnn ziWilXde zFeW zFCEwp iYW ± lFbq¤§¥§¨§©§¦¦§©©

mdiYgY17. ©§¥¤

la` .mc`A dHnNW dcFard xcqA `Ed df lM dPde§¦¥¨¤§¥¤¨£¨¤§©¨§¨¨£¨
mW ,`NirlCÎ`zExrz` `Ed `YzlCÎ`zExrz`A dPd¦¥§¦§£¨¦§©¨¦§£¨¦§¥¨¨

zpigaA l"Pd zFCEwp zFpigA WlW dUrp`YlFbq, ©£¤¨Ÿ§¦§©©¦§¦©¤§¨
iYW iAB lr zcnFr ± dlrnl `id zirvn` dCEwPdW¤©§¨¤§¨¦¦§©§¨¤¤©©¥§¥

zFCEwPd18. ©§
dCEwPd dPd mc`d zcFarA dlrnlÎdHOOW¤¦©¨§©§¨©£©¨¨¨¦¥©§¨
xcq zFidl Kixv dNgzOW ± dpFxg`d `id zirvn ¤̀§¨¦¦¨©£¨¤¦§¦¨¨¦¦§¥¤
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.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

משם ‡Í(טז) למטה הוא זה אלקים ששם כמו עכ"ז
ממש  וההסתר הצמצום בחי' שהוא הוי"ה
כנרתק  הוי"ה דשם העצמות אור ולהסתיר להעלים
בחי' והוא אלקים הוי"ה ומגן שמש כי כמ"ש לשמש
שעיקר  הוא נהפוך אזי מ"ה משם שמקבל ב"ן שם
ב"ן  שם בחי' זה אלקים בשם שנאחזים הדינין המתקת
היין  ע"י מ"ה שם בחי' הוי"ה שבשם השמחה ע"י הוא
כמ"ש  דז"א עליונות מדות בחי' שהוא הלב המשמח
דהוי"ה  משמחה נמשך ואז כו' אנוש לבב ישמח ויין
השמחה  בחי' שזהו להמתיקו ב"ן בחי' אלקים לשם
וכמו  דוקא המשפיע משמחת למקבל שנמשך ותענוג
בעלה  משמחה בעלה אשה ב) לד, (קדושין שאמרו
זולת  אחר מאיש וענג שמחה מקבלת שאינה לפי דוקא
רוחא  מטעם דוקא בעלה ישמחנה כאשר רק בעלה
וכך  במ"א) (כמ"ש חו"כ משמח כענין בגוה דשביק
שמחה  רק אינו ב"ן שם בחי' דנוק' שמחה למעלה
אלקים  בשם הוי"ה דשם סוד גילוי שהוא הוי"ה דשם
אור  בתוס' דאלקים באותיות דהוי"ה אור שיאיר ג"כ
להאיר  גם ההעלם שמגלה השמחה ע"י ההעלם מן
לע"ל  (וכמו כלל יסתיר ולא אלקים דשם בצמצום

וצמצום  העלם בלי האלקים בשם הוי"ה כבוד שיגלה
הוא  הכל דנביאים במראה וגם כו' כ"ב יראו ע"כ כלל
הנק' שהוא דוקא אלקים בשם שמתגלה הוי"ה בשם
ונק' כו' הוי"ה כבוד דמות מראה כח) א, (יחזקאל

וד"ל: שדי מחזה ד) כד, (במדבר
היין Â‰ÊÂ(יז) על אלא שירה שא"א מכאן שאמרו

גלוי  מביא המשמח דיין משום דוקא
גם  לשמח אלקים בשם המוסתר הוי"ה דשם ההעלם
שם  לבחי' ואנשים אלקים המשמח וזהו אלקים לשם
זה  דאלקים הנ"ל (ולפי כנ"ל אלקים דהוי"ה וב"ן מ"ה
שהן  לאנשים אלקים מקדים ע"כ הוי"ה משם למעלה
שמקבל  ב"ן שם הוא שאלקים כמו אבל וחו"ב מדות
יש  ועוד לאלקים. אנשים להקדים ה"ל מ"ה משם
בעיקר  מתישב כ"ז דאין הענין כוונת בעיקר להבין
שהקשה  מה על לכאורה כלום תירץ דלא הזה המאמר
במה  אלקים כו' ישמח ויין כמ"ש משמח אנשים אם
לאדם  רק לאלקים משמח להיות שייך לא דיין משמח
היין  על אלא שירה שא"א מכאן תשובה זו ומה
היין  משמח דוקא היין שעל השיר שמחמת דמשמע
ישמח  שעי"ז השיר עם ליין שייכות ומה ג"כ לאלקים
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רמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

לאל  הוא היין השיר עיקר באמת הוא הענין אך כו'. קים
באה"ר  שמתפעל המשפיע אל שבמקבל התענוג בבחי'
ולהתפשט  לעלות יכול ובזה המשפיע אל נפלא בתענוג
וזהו  שלו הכלי הגבלת מגדר לצאת הראשון ממהות
וע"י  השגתו לפי מקורו לגבי והלל בשבח הוא שהשיר
במקורו. להכלל ומדות ברצון מהותו בכל יומשך זה
והלל  בשבח האלקי מקורם לגבי המלאכים שיר וכ"ה
בחי' והיינו דוקא הוי"ה שם את יהללו כמו הוי"ה לשם
באו"כ  המצומצם האלקי כח בחי' דאלקים העלאה
שמשבחים  זה ושבח בהלל ובמה הוי"ה לשם שלהם
התחתון  שהעלאת ונמצא דוקא הוי"ה לשם ומהללים
בכללות  להוי"ה אלקים דבחי' השיר ע"י הוא לעליון
להכלל  בכלל אלהים שנק' המל' עליית ענין והוא ג"כ

אל  אלקי' ב) פג, (תהלים ע"פ בזהר כמ"ש הוי"ה בשם
עלאה  לנהורא תדיר קארי נה"ת בחי' דאלקים לך דמי
כבוד  יזמרך למען יג) ל, (שם וכמ"ש הוי"ה שם שהוא
לעלמין  שכיך דלא ידם ולא העליון לכבוד התחתון
מהללים  האלקים בני שנק' המלאכים וכן במ"א כמ"ש
לאלקים  השיר ענין דעיקר ונמצא בפרט הוי"ה לשם
יין  דגם אמר וע"כ הוי"ה לשם זה בשיר שעולה הוא
היין  על שירה כשאו' והוא לאלקים משמח המשמח
וסוד  ההעלם בחי' יצא שביין שבשמחה לפי דוקא
יוצא  שבשיר התענוג ומקור ההעלם בחי' והוא לגלוי
שבשם  התענוג ומקור ההעלם לבחי' מעורר ואז לגלוי
משמח  וז"ש הוי"ה סוד שנק' וחכ' במדות שהן הוי"ה

וד"ל: ואנשים אלקים
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

עצמותו Ó"ÓÂו) מצד ית' שהוא איך ג"כ היטב מובן
נתפס  אינו כי עליו שיורה שם שום אין ממש
ואע"פ  המקובלים, כל כמ"ש ח"ו מדה או אות בשום
הנ"ל  שהשמות איך לידע צריך שאדרבה שאמרנו
והמכוין  לבד, המדות על ולא עצמותו על מורים
מתפלל  כאילו הוא הרי בעצמן המדות על הנ"ל לשמות
כדפרישית, הענין אבל כו', כלל אלוה שאינו לאל
אל  שם פרטיים מדות על מורים שהשמות נת' שהרי
כלל, איהו מדות אינון מכל לאו ית' והוא כו', בחסד
דהיינו  אלא פרטי, שם ממש ית' לו שיהי' א"א א"כ
אבל  בספירותיו, שמתלבש טרם מהו"ע מצד דוקא
ית' הגדול אורו שמצמצם ע"י בספירותיו כשמתלבש
בהתלבשו  שנמצא כו', גבורה או חסד בספי' להתלבש
במדת  בהתלבשו כגון פרטי ותואר שם לו קנה בהן
גבור  נק' גבורה במדת ובהתלבשו וחסדן חסיד נק' חסד
ח"ו  באמת שינוי ית' בו נעשה שאין (הגם כו' ודיין כו'
מצד  כן הוא כאילו שנראה אלא פרטי במהות להיות
שהגוון  שבזכוכית המים ממשל בפרדס וכמ"ש פעולתו
באמתת  בהם קנוי השינוי ואין הזכוכית כפי בהם נעשה
לו  קורין אנו זה תואר מצד אז פ"ד) ד' בשער ע"ש כו'
משמות  בשם הנ"ל התואר ית' בו שנראה ממש ית'
ואין  כו' אלקי' או אל זה פרטי תואר על המורים הנ"ל

תואר השם קנייתו מצד ית' לו אלא ולהמדה להתואר
שהמדה  לחסד, חסיד בין ההפרש וכמו כו' זו ומדה זה
ההפרש  וכן חסיד נק' זו מדה שקנה והאדם חסד נק'
שקנה  והאדם חכמה נק' שההשכלה לחכם חכמה בין
ממש  להאדם הוא זה שם ונמצא כו' חכם נק' חכמ'
של  זה תואר בו שנעשה מצד חכמה מהות שאינו
התלבשות  מצד למעלה וכמ"כ כו', בחכמה התלבשותו
שם  לו קורין אנו בחכמה חכם להיות ית' הפשוט אורו
ומצד  י"ה שם והוא החכמה על המורה השמות מן
שם  ית' לו קורין אנו בחסד חסיד להיות התלבשותו
והחסד  החכמה למדת אינו זה שם ונמצא כו', אלוה
צמצם  כאשר ית' לו נק' זה ששם רק ית', למהו"ע אלא
חכם  להיות פרטי בתואר להתלבש הגדול אורו פשיטת
ית' הוא מ"מ הרי עצמו שצמצם ואע"פ כו', בחכמה
כמו  פשוט אחדות ממש הוא החסד במדת המלובש
לענין  הצמצום בו שנראה אלא הצמצום קודם שהוא
אני  שהרי ממש אני נק', אני מעשי לפי וזהו ההנהגה
רק  כו' זו במדה ההתלבשות קודם הוא שאני כמו
אלקים  או אל שם לי לקרוא יכולים ההתלבשות שמצד
בספירותיו  עדיין מתלבש כשאינו משא"כ כו', הוי' או
אינון  מכל דלאו משום עליו שיורה ומדה שם לו אין

וכו': כלל איהו מדות
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c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

b"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ או"מ בחי' הנ"ל, חיות בחי' ב' ג"כ יש שבאדם
פנימיות  בבחי' שנתלבש מה שיש ואו"פ,
שהוא  מקיף בבחי' שנשאר מה ויש הגוף את להחיות
ומלאך  המלאך מן גבוה הנשמה שהרי הנשמה, עיקר
שהמלאך  הא' פי', ב' בזה (שיש עומד העולם בשליש
יונתי, ע"פ שה"ש בלק"ת כמ"ש העולם שליש הוא
אלא  נשמה, וכ"ש המלאך), שליש הוא שהעולם והב'
בגוף  שמלובש ומה בגוף, מלובשת הנשמה כל שלא
נר"ן  בחי' היינו או"פ לבחי' לבוא שיכול מה הוא
תלוי  זהו בו מאיר חלק איזהו עצמו ובנר"ן שבנשמה,
ובחי' כו', לי' יהבין זכה בזהר כמ"ש האדם בעבודת

נשארי  נשמה ח"י אומרי' שאנו וזהו כו'. מקיף בבחי' '
הנשמה  בחי' על קאי זה כו' בראת אתה בי שנתת
משמרה  ואתה אומרי' ואח"כ באו"פ, שמתלבשת
את  משמר ית' שהוא שע"י או"מ בחי' זהו בקרבי
וצ"ע) ח"י, זהו (ובנפש סוכ"ע בחי' או"מ בבחי' האדם
מה  וזהו הנשמה. של או"פ בחי' משתמר עי"ז
נוכח  ל' לשונות ב' ג"כ אומרי' אנו המצות שבברכת
קדשנו  אשר נוכח, ל' הוא כו' הוי' אתה ברוך נסתר, ול'
במצותיך, קדשתנו אומרים ואין נסתר ל' הוא במצותיו

וממכ"ע. סוכ"ע בחי' ב' נגד היינו
Â‰ÊÂ כמו והיינו אדריכל, ע"י שבונה מה המשל ענין

שנודע  כו', מאבנים אותו בונים הבית עד"מ
אבני' שתי בס"י כמ"ש אותיות בחי' הם האבנים שענין
צ"ל  זה חסד שבחי' פי' יבנה חסד עולם וז"ע כו',
בשם  שנק' הנ"ל האותיות שהוא הבנין בבחי' נמשך
ע"י  נעשה והבנין במ"א. כמ"ש כו' אלקינו עיר
וקאי  האותיות, מקור הוא שהאדריכל והיינו אדריכל,

דעש"מ, האותיות כל מקור שהוא אלקי' ש' בחי' על
בראשית  כמ"ש אלקי' ש' רק נא' העש"מ בכל ולכן
זה  שם כי להיות אלקי', ויאמר וכתי' כו' אלקי' ברא
המד"ר  בל' שנק' הנ"ל דעש"מ האותיות מקור הוא
שע"י  הוי' למודי בניך וכל וכתי' אדריכל, בשם במשל
עיר  ובבחי' אלקי' בשם הוי' ש' ממשיכי' התורה
בעש"מ  הנמצאי' האותיות צירופי כלליות הוא אלקינו
תנאי  וכמארז"ל עש"מ, וחיזוק קיום נעשה ועי"ז כו',
ע"פ  ואמרז"ל כו', יקיימו אם מע"ב עם הקב"ה התנה
עש"מ, כנגד מכוונים שעשה"ד הכף עשרה עשרה
שכינו  ומה אלקינו. בעיר הוי' גדול להיות נמשך ועי"ז
ז"ל  אמרם שז"ע ללב האדריכל את למשול ברבות
של"ב  לפי היינו האדריכל, משל אמרו וע"ז נמלך בלבו
התורה  אותיות ך"ב כנגד שהם בעש"מ נז' אלקי' פעמי'
האדריכל  ע"י שבונה המלך ובחי' עש"מ, או וע"ס
ש' מבחי' הוא ההתהוות שעיקר הוי', ש' על כוונתם
להיות  שיומשכו בכדי אך וכנ"ל, מהוה ל' שהוא הוי'
כו'. האדריכל בחי' שהוא אלקי' ש' ע"י זהו יש בבחי'
ב' שהם אלקי' וש' הוי' ש' בחי' ב' שיש אע"פ [והנה
האלקי' הוא הוי' כי כתי' אעפ"כ הנה חיות, בחי'
דכולא  אלקיך הוי' אנכי מ"ש וזהו ממש, חד שכולא
העלם  בחי' הוא אלקי' שש' שאע"פ לפי כו', חד
ליש  העולם נראה שרק גמור הסתר אינו מ"מ והסתר,
כו'. לאין בטל הוא שהיש ביטול, בחי' הוא באמת אבל
שעלה  שכמו היינו כן, ויהי בכן הי' שברה"ע  וזהו
אלקי' ש' בבחי' גם כן ויהי הוי' ש' בבחי' ורצונו במח'
ואינו  חד שכולא לפי הדבור אותיות מקור בחי' שהוא

כו'. כלל מסתיר
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מצבה ‡ÌÓקיב) שעשאה המל' בחי' הקים יעקב
כמו  המל' בחי' והיינו כו', פרצוף בבחי'
מה  דהנה כו', בעולמו' מהתלבשו' למע' שהיא
עצם  אבל לבד, הארה בחי' הוא בעולמו' שמתלבש

סובב  ונק' מהתלבשו' למע' היא בי"ע,המל' לגבי
נשגב  הוא עצמו שמו דבחי' שמו נשגב כי וכמ"ש
ושמים  ארץ על הוא וזיוו הודו ורק מהעולמו' ומרומם
מה  פי' עולם ומלך חיים אלקי' י') י' (ירמי' וז"ש כו',
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מתלבש  להיות חיות ממנו שנמשך חיים אלקי' שהוא
ע"ש  רבים ל' אלקי' ולכן ממש, בפנימיותו נברא בכל
מבחי' רק ה"ז כנודע, נברא לכל החיות התחלקו' ריבוי
נמשך  מל' מבחי' שהארה המל' בחי' היינו עולם מלך
נשגב, הוא עצמו שמו אבל כו', התלבשו' בבחי' להיות
המדינה  באנשי נתפס המלך אין דארעא במלכותא וכמו
הארה  רק ה"ז העם וקיום חיות שזהו המלך וחוקי כו',
שרומז  דאחד רבתי ד' ענין יובן ובזה במ"א. וכמ"ש כו'
בשכמל"ו  אח"כ מש"א צ"ל וא"כ כנודע, מל' לבחי'
אך  דאחד, רבתי בד' ית' מלכותו ענין נרמז כבר הלא
מל' מדת עצם בחי' על רומז רבתי הד' כי הוא הענין
סטרין  הד' ולכן בבי"ע, מהתלבשו' למע' שהוא ית'
כו', במציאו' שם בטלי' הם דרום צפון מערב מזרח
האלקי  האור לגבי זהו מקום תופס שהיש שזה וכנודע
בחי' לגבי אבל כו', בעולמו' התלבשו' בבחי' שבא
במציאו' בטל והכל כלל מקום תופס היש אין סובב
בבחי' שבאה דמל' ההארה זהו בשכמל"ו ומש"א כו',
גדלות  בחי' הוא רבתי ד' והנה כו'. בבי"ע התלבשו'
הדבור  דאותי' וכידוע הדבור, כח והוא הדבור
מהאותי' והתגלו' המשכה רק הם בפה הקבועים
הכלולין  שבנפש אותי' הכ"ב שהן שבנפש הרוחני'
גם  באדם שישנו הדבור כח בחי' עיקר וזה בעצמותו,
דבור  בבחי' הוא וכמו"כ כו', מדבר שאינו בשעה
והתגלו' המשכות מיני כ"ב שהן אותי' כ"ב הם העליון
וכמ"ש  העולמו', כל את מחי' שהם זמ"ז שונות חיות
וה' תי"ו עד מא' האותי' הן אתה כולם את מחי' ואתה
הדבור  כח בחי' מדרי' ב' בהם ויש כו'. מוצאות
באגה"ק  וכמ"ש וצורה, חומר בחי' והן הדבור והתגלו'
חיצוני' הוא האותי' דחומר שם דוד ויעש ד"ה ה' סי'
וצורת  כו', הברות לכ"ב ונחלק קול שנעשה הלב הבל
דצורה  וידוע כו', שבנפש הדבור כח בחי' הוא האותי'
כלים  בחי' הן האותי' דחומר וכלי אור בחי' הן וחומר
בדבר  שז"ע ומציאותו העולם חומרי' נתהווה שמהם
שזה  האור בחי' הוא האותי' וצורת כו', נעשו שמים ה'
מזוזה  ד"ה בתו"א וכמ"ש כו' בנבראי' הביטול פועל
יותר  לחכם תעוז שהחכ' מה שזהו במ"א ומבו' מימין,
מציאו' להיות הע"מ שהן שבעיר שליטים מעשרה
כו', הביטול בחי' להיות כו' תעוז והחכ' העולמו',
שלמעלה  ה' ורצון חפץ שמבחי' הביטול בחי' והוא
ב' בענין במ"א (וכמ"ש כו' השגה שע"פ מהביטול
מה  וז"ע כו'), חכ' ומבחי' בינה שמבחי' חיות בחי'
דד' ונמצא כנ"ל. כו' דיחו"ע הביטול הוא רבתי שהד'
כו'. בעולמו' ביטול ושיהי' האור גילוי בחי' הוא רבתי
שבה  והפתח הדלת היא שהמל' דלת מל' הוא ד' והנה
פתיחת  ע"י לבי"ע מאצי' וההתגלו' ההמשכה הוא וע"י
במ"א  ומבו' כו', לאצי' מבי"ע ההעלאה וכן הדלת,

של  פתחו לבד דלתות להם הי' השערים דכל בענין
שערי  הם השערים הנה כי דלתות, לו הי' שלא אולם
כי  כו', השער לסגור הם והדלתות כו', ההשפעה
כו', התחתוני' מעשה לפי השערים נסגרים לפעמים
פתוח  הי' שתמיד דלתות לו הי' לא האולם פתח אבל
הפסק  בלי תמיד היוצאה לההשפעה רומז שהוא לפי
אוא"ס  עצמו' מבחי' ההמשכה שזהו כו', מעצור ובלי
שנק' המל' בבחי' הוא והענין כו'. ההשתל' מס' שלמע'
טיקלא  כהדין והו"ע כו', נסגר שלפעמים דלת
הוא  דהדלת וי"ל במ"א, וכמ"ש כו' קמי' דאסתחרת
וכמ"ש  כו' והפרסא המסך בחי' שזהו שבמל' מל' בחי'
כו', שבמל' תחתונה בחי' שזהו פרוכת בערך הפרד"ס
של  דפתחו ההמשכה כענין שזהו י"ל רבתי ד' ענין אך
שהמסך  והוא אוא"ס עצמו' בחי' המשכת והיינו אולם,
והו"ע  כו', אוא"ס גילוי ויהי' יסתירו לא והפרסא
של  דפתחו רק כנ"ל, ה' וחפץ רצון דבחי' הביטול
רבתי  והד' בל"ג ובבחי' א"ס בבחי' הגילוי הוא אולם
או"פ  בבחי' שבא מה שזהו י"ל דמל' הגילוי שהוא
המאריך  כל הו"ע ובעבודה כו'. ושיעור מדה ובבחי'
עד  לבו ובעומק דעתו ולהרחיב להאריך דהיינו בא'
ממש  שניתי לא ה' שאני איך מגעת, שכלו שיד מקום
ובארץ  ממעל בשמים עתה גם כי ברה"ע קודם כמו
רק  כי חשיבי ממש כלא קמי' כולא כי עוד אין מתחת
בטלים  הכל לזאת ואי ושמים, הארץ על לבד וזיוו הודו
יהי' כ"ז שע"י כו', חי כל נפש תכסוף ואליו ית' אצלו
וכמ"ש  כו' בשמים לי מי וכמ"ש לבדו לה' רצון בבחי'
שעשאה  המל' הקמת וז"ע דעמלק. זכור בד"ה בתו"א
היפך  וה"ז אור, גילוי בבחי' המל' להיות פרצוף בבחי'
והסתר  העלם בחי' להיות שרצה לבן שעשה מהגל
להיות  המל' בחי' הקים אדרבה ויעקב כו', לגמרי
כמו  המל' בחי' להיות המצבה שז"ע פרצוף מנקודה
וע"י  בה ולהיות אור גילוי בחי' שהיא באצי' שהיא
אחד  דה' והביטול היחוד שיהי' בעולמו' אלקו' גילוי

ע  הש"ך ועמ"ש דכאשר כו', אחד ה' בגימט' דהגל ה"ת
כו'. כלל מפסיק והפרסא הגל אין אחד דה' היחוד יש
מבחי' אוא"ס גילוי להמשיך לבן בבית עבודתו הי' וזה
שהיא  כמו שתהי' המל' קימת ולהיות העליון לובן
הגילוי  נמשך וע"י ובה אור, גילוי בה שמאיר באצי'
צורת  שז"ע וכנ"ל הביטול, בחי' בהם להיות בבי"ע גם
שמבחי' הנבראי' צורת הוא בנבראי' שמהם האותי'
ובאמת  כו', שבנבראי' הביטול שהו"ע כו' ה' חפץ
הגילוי  מבחי' שלמע' ועצמי או"פ בחי' במל' המשיך

לקמן. וכמשי"ת הנ"ל
¯Á‡Â,עשו את לברר הלך לבן בבית עבודתו שגמר

כו'. אחיו עשו אל מלאכים יעקב וישלח וזהו
גילוי  ע"י מלמעלמ"ט בדרך הי' דיעקב הבירורי' דהנה
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הי' לבן אצל עבודתו דעיקר ולהיות עליון, אור
שהו"ע  העליון לובן מבחי' עליוני' אורות להמשיך
עד  הכללי', בי"ע עולמו' שהן וברודים נקודים עקודים
להיות  המל' בחי' והקים מל' בבחי' האור שהמשיך
דתו"מ  ההמשכה המשיך וגם כו', למטה גם הגילוי
שע"י  ב"ה אוא"ס ועצמי' פנימי' מבחי' המשכה שזהו
כו', התחתונים הדברים בכל הבירור להיות יכול כ"ז
דוקא  עליון אור בכח הוא שהבירור פק"ח וכמשנת"ל
לברר  ביכולתו הי' הנ"ל עבודתו גמר כאשר וע"כ כו',
בבית  שעשה מה לו שמודיע וזהו כו'. שלמטה עשו את
העליוני' והגילוי' האורות כל המשיך שכבר היינו לבן
וזהו  כו', לבררו וביכולתו התו"מ בחי' המשיך וגם
כל  להמשיך לבן אצל צ"ל הי' שתחלה הסדר
עם  וז"ש כו', דעשו הבירור ואח"כ הנ"ל ההמשכות
יהי' זה דבכח והיינו שמרתי מצות ותרי"ג גרתי לבן
גם  הי' לבן בבית דעבודתו ולפמשנת"ל כו', הבירור
לבן  אצל העבודה תחלה ג"כ צ"ל הי' הבירורי' ענין

שהוא  דעשו הבירור ואח"כ דתהו כח"ב בחי' שהוא
הבירור  הרי דעכשיו דבהבירורי' והגם דתהו, ז"א בחי'
זהו  הנה במ"א, ומבו' כנודע דוקא לעתיד יהי' דכח"ב
שהי' יעקב גבי אבל מלמטלמ"ע, בדרך בהבירור
דכח"ב  הבירור תחלה הי' מלמעלמ"ט בדרך הבירור
כל  שהמשיך דאחר כו' מלאכים יעקב וישלח וזהו כו'.
דתהו  כח"ב בחי' ובירר העליוני' וההמשכות האורות
מה  לו שמודיע הוא וע"ז עשו, את לברר אח"כ הלך
מצות  ותרי"ג גרתי לבן עם ואו' לבן בבית שעשה

כו'. לבררו ביכולתו יש זה שבכח שמרתי
.¯ÂˆÈ˜'המל בחי' שהמשיך מצבה עשה יעקב אמנם

דאחד  רבתי ד' והו"ע באצי', שהיא כמו
האותיות  חומר בחי' והוא יחו"ת, ובשכמל"ו יחו"ע,
והחכ' ביטול, להיות האותיות וצורת המציאות, מקור
כל  והו"ע היכל של פתחו ע"ד דלת לחכם, תעוז
בבית  הבירור ואחר המל', הקמת וז"ע באחד, המאריך

מלאכים. יעקב וישלח וזהו עשו. את לברר בא לבן
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"íéåâ úéùàø"אובד עדי ואחריתו .1עמלק

לאבדון. וסופו עמלק הוא ישראל נגד העמים ראשון

לאבדון. ללכת מוכרח שהוא סופו לכן ישראל, נגד העמים מבין הראשון הוא שעמלק כיוון

יתברך  ה' אומר העמים כל שכם 2על לעבדו ה' בשם  כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז
וכולם  ה' בשם יקראו הם ברורה, בשפה ידברו העמים שכל אעשה הגואלֿצדק, יבוא כאשר – אחד"

אותו. יעבדו יחד

הוא  תיקון. להיות יכול לא לעמלק אבל מסוים, תיקון יהיה השונים לעמים גם יבוא, משיח כאשר
שלו. התיקון וזהו ולהשטף, להמחק להכרת, מוכרח

לישראל? המנגדים העמים ושאר עמלק בין החילוק מה להבין: צריך

ה' שם את להזכיר הזכות להם ותהיה תיקון להם יהיה סוף כל סוף רעים, שיהיו ככל העמים, כל
העמים  כל בין הראשון הוא שעמלק בכך הכוונה ומה להמחות? מוכרח עמלק אבל ולעבדו, ברוךֿהוא

האחרים?

האדם: של המולדות בתכונות הוא שהענין מכפי להבנה ניתן הדבר
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וגו'".3כתוב  האדם את אלקים ה' "וייצר

חז"ל  אומרים – יודי"ן בשני – "וייצר" הכתוב יצרים,4על בשני האדם את ברא ברוךֿהוא שה'
הבהמית. הנפש בשם נקרא הרע והיצר האלקית הנפש בשם נקרא הטוב היצר הרע. ויצר טוב יצר

לבעליֿחיים. גם יש מידות כי בשכל, הוא ובעליֿחיים אדם בין החילוק

השכל, של כביטוי באות הן האדם אצל ואילו מולדות, רק הן המידות בעליֿחיים אצל אדרבה,
המידה. את יוצר שהשכל

באדם. הוא המולד השכל

אותם, שמאלפים שכלי אילוף אלא זה ואין מולד, אינו שלהם השכל אך שכל, יש לבעליֿחיים גם
אומר  הנביא שישעיהו בעליו".5כפי אבוס וחמור קונהו שור "ידע

מולד. שכל הוא האנושי השכל אבל הנלמד, שכל אלא זה אין מולד, אינו החיים בעלי של השכל

והמידות  מולד השכל שבאדם הוא, החילוק ומידות. שכל יש לאנשים, להבדיל, וגם, חיים לבעלי גם
עשוי. והשכל מולדות המידות להבדיל, החיים, בעלי ואצל השכל, הוראות לפי הן

היצרים. לשני הכוונה כי יודי"ן, בשתי נכתבה "וייצר" שהמילה בכך הכוונה זו

מהם  אחד לכל כי י', באות שניהם רמוזים הבהמית, והנפש הרע והיצר האלקית, והנפש הטוב היצר
מידות  ושבע חב"ד, שכל, כוחות שלושה .6יש

האלקית. מהנפש הבאות המידות הוא הטוב והיצר שכל, היא האלקית הנפש

הנפש  של מהשכל שבאות המידות הן אלו הרע, היצר את שמאיר השכל היא הבהמית הנפש
הבהמית.

האלקיות. מההבנות הבאות המידות הוא הטוב היצר אלקי. שכל שכל, היא האלקית הנפש

רואות  שהעיניים מה לכל שמשתוקק הלב, חמדת מידות, הוא העיקר הבהמית התשוקה 7בנפש ואופן ,
באכילה, לתשוקותיהם מסורים כך שכל בעליֿתאוה שישנם במוחש רואים שאנו כפי די, בלי כבהמה, הוא
מאוד  באמת לעשות שברצונם שהדבר בוודאות יודעים הם כאשר שאפילו עד הגוף, תענוגי ושאר שתיה

להתאפק. יכולים אינם זאת בכל לחייהם, מסוכן

גופניים  תענוגים להסביר רק הוא הבהמית הנפש של השכל אדרבה, המידות. על משפיע לא השכל
האישי, הגופני האני נוחות למען והכל העולם, בעניני להתחכם כדי וגם שלהם, והעונג הטוב את ולבאר

אחרים. כלפי והרעות צודקות הלא וההנהגות התפיסות את המצאות מיני בכל ולהצדיק רכוש, לחפש

איך  שונות דרכים מוצא שהוא בכך הרע היצר את מזין הבהמית, הנפש של שהשכל בלבד זו לא
של  והשפלים המושחתים המעשים את ומצדיק מגן עוד הוא אלא רצונותיו, את  לבצע יוכל הרע היצר

הרע. היצר

.øåöé÷ כאשר מדוע שואל לאבדון. וסופו לישראל המנגדים העמים מבין הראשון הוא שעמלק מבאר
נפשות, שתי לאדם נתן יתברך ה' להכרת. מוכרח ועמלק החוטאים העמים לכל תיקון יהיה יבוא משיח
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את  ומצדיקה הרע היצר את מזינה הבהמית והנפש הטוב היצר את מזינה האלקית הנפש ובהמית. אלקית
שלו. והשפלים צודקים הלא המעשים

.a

úåøîì,יודי"ן בשני "וייצר" כתוב האדם שבבריאת

אחת  בי' "ויצר" כתוב החיים בעלי בבריאת כתוב 8– האדם את ברא ברוךֿהוא שה' בבריאה אבל ,
שלוש  תכונות, עשר יש מהן אחת שלכל והבהמית, האלקית הנפשות, לשתי והכוונה יודי"ן, בשני "וייצר"

– מידות של ושבע שכל של

יש  והמידות השכל במהות זאת, עם שוות. הנפשות שתי והמידות, השכל וסדר המציאות שבאופן
וחזק. מוגדר ברור, חילוק

ומאפשר  הבהמית, הנפש ובמציאות האלקית הנפש במציאות השגה לנו נותן זה, ומובהק גדול חילוק
הוכחות  שונים, שכליים ביאורים שעלֿידי כך הבהמית, הנפש ובמהות האלקית הנפש במהות להתעמק לנו
הבאות  מידות הוא הטוב והיצר שכל, היא האלקית הנפש כי למסקנה, באים אנו ותחושות, מעשיות

מהשכל.

הי  של החיים.המידות אל האלקית הנפש של השכל את מביאות הטוב צר

עצמה  הבהמית הנפש גם אלא מידות, הוא הרע שהיצר בלבד זו לא מידות, היא הבהמית הנפש
שכל  של המהות כללות אבל למידות, ישירות ששייך שכל זה שאין אף מידות. היא גם שכל, שהיא

מידות. של מהותֿשכל הוא הבהמית הנפש

הוא: מידות, של למהותֿשכל שכלית מהותֿשכל בין הכללי החילוק

מידות  של מהותֿשכל ואילו השכל, פנימיות היא מעמיקה, רצינית הבנה היא שכלית, מהותֿשכל
השכל. חיצוניות שהיא שטחית, הבנה היא

הנבראים  כל ואת העולם את ברא יתברך ה' איך העולם, בבריאת במוחש הזה החילוק את רואים אנו
מאין: יש בריאה בדרך

הספרים  בלשון מ'לאֿדבר', דבר יצר ברוךֿהוא ברוךֿהוא 9הבורא הבורא – ישנו" שאינו את "עשה
לנמצא. נמצא הלא את עשה

הבורא  של נמצא והלא הנמצא סותרים: אופנים בשני הפכיות, מהויות שתי הם נמצא ולא נמצא
הנברא. של נמצא והלא והנמצא האלקי,

נמצא  הלא שהוא אנושי נמצא האנושי, נמצא הלא שהוא – האלקי מהנמצא ברא ברוךֿהוא הבורא
האלקי.

הבהמית: והנפש האלקית הנפש של ההבנות בין החילוקים הם בזה

בנמצא  רק שקועה הברואים, כל ואת העולם את ברא יתברך ה' איך הבהמית הנפש של ההבנה
ואת  שלו המחיה אמצעי כל את נברא, כל של הטבע את מבינה היא והברואים. העולם של האנושי

הנברא. של בנמצא רק הוא הבהמית הנפש של השכל שלו. ההנהגות
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האנושי, הנמצא כי נמצא, לא הוא שבאמת הנברא, של הנמצא ביסוד שקוע האלקית הנפש של השכל
ומחיה  הבורא האמיתי, היש האלקי, הנמצא הוא הנברא של הנמצא של קיומו כל עצמאית. מציאות חסר

הנברא. היש את

הנמצא  השונות, התכונות בעלת ההשכלה נקודות בשתי וההסבר השכלית, הגישה של  הזה בחילוק
שבזה  זאת לבד הרי הבהמית, הנפש שקועה שבו הנברא של והנמצא האלקית הנפש שקועה שבו האלקי

מידותיהן: על בהשפעתן ראויה הבנה לנו נותן הדבר שלהן, המהויות של השונות התכונות משתקפות

וגורמת  משפיעה הנברא, של הנמצא את ומחיה שיוצר האלקי בנמצא השקועה האלקית, הנפש
ומצוות. ולתורה לאלקות תשוקה עם הטוב, היצר במידות מסוימת עדינות

בנמ  השקועה הבהמית עם הנפש הרע, היצר של במידות מסוימת גופנית גסות משפיעה האנושי, צא
גופני. ועונג ונועם העולם בעניני לרכוש חזקה תשוקה

הרע, היצר על להשפיע יוכל שלו, האלקית הנפש של השכל בכוח הטוב, שהיצר יתכן זאת, עם
להשיג  לו ויגרום הבהמית הנפש של השכל את האלקית הנפש של השכל ינצח השנים שבמשך גם ויתכן

אלקיות. הבנות

שבאדם. הרע, היצר מידות החטאים, העמים בתיקון הכוונה זו

עמלק. מהֿשאיןֿכן

ומצוות  ותורה לאלקות המנגד וחצוף פנים עז הוא האדם, האדם,10עמלק, בהנהגת רואים שאנו כפי .
לאלקות  הלועגים חוצפה עם עבירות בעלי וישנם ותענוג, תאוה בגלל זה אבל בעליֿעבירות, אנשים שישנם

ולהשטף. להמחק הוא שלהם שהתיקון עמלק הם אלו – ומצוות ומתורה

.øåöé÷,הבהמית ובנפש האלקית בנפש שוים והמידות השכל וסדר המציאות שאופן שאף מבאר
ואת  האלקי נמצא ולא הנמצא את מבאר שביניהם. השוני על מושג מעניק החזק הפנימי החילוק אבל
את  עושה ב) הנברא. של בנמצא מעמיק א) הוא: הבהמית הנפש של השכל האנושי. נמצא ולא הנמצא
בנמצא  התעמקות א) הוא: האלקית הנפש של השכל ותאוות. לעבירות מביא ג) לגסות. הרע היצר מידות

יתברך. ה' לעבודת מביא ג) הטוב. היצר מידות את מעדן ב) האלקי.

[d"yz'd fenz] wlnr mieb ziy`x
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ב"ה 
,˙ÂÎÂÒ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ ˜"˘ ÏÈÏ‰ÎÂÒ·

ה'מתבררים'.‡. הניצוצים ניכרים לא ב'מברר'
:‰Ï‡˘?במתברר להתלבש צריך המברר הלא
:‰·Â˘˙ ואילו הבירור, מעשה בשעת רק זה

זה  במברר. ניכר המתברר הניצוץ אין הבירור אחרי
אין  בהתכללות התכללות. לבין העלאה בין ההבדל גם
על־ זהו בהעלאה. מה־שאין־כן שנכלל, הדבר ניכר

– ראשון' ו'בירור התכללות, – שני' 'בירור דרך
העלאה.
אנ"ש ·. כל את מהכיל קטנה היתה (הסוכה

אדמו"ר:) כ"ק ואמר שנאספו,
זה  אך דלעתיד, מהסוכה הארה ישנה סוכה בכל

במקום. צר אכן בגשמיות ואילו ברוחניות,
בקשר  במאמר כותב הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
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בגשמיות  אבל ברוחניות, הוא זה וכל אחר: לעניין
עצמית. בהזזה רבה ועבודה יגיעה להיות צריכה

שעיקר ‚. למרות הוי'. משם ההיפך הוא 'עולם'
היא  בפועל ההתהוות אך הוי', משם היא ההתהוות
ומקום. בזמן מוגבל הוא 'עולם' אלקים. שם על־ידי
ההגדרה  על שנוסף קצוות, ו' של העניין הוא מקום
ובד' ומטה במעלה המקום מוגבל קצוות, ו' של

ומוכרחת. מסודרה זו הגבלה רוחות,
אך  עילוי, בבחינת והוא מוכרח שאינו סדר קיים
מעלה  של ההגבלה שבלי מוכרחת, ההגבלה כאן

מקום. של מציאות שום אין רוחות, וד' ומטה
זאת  לבד הרי ועתיד. הווה עבר, של ענין הוא זמן
הדבר  מוכרח הרי ועתיד, הווה בעבר מוגבל שהעולם
ולאחר  עבר, – שבתחילה הוא בזה והסדר כך, שיהיה

עתיד. מכן ולאחר הווה, מכן
זמן  גם־כן ישנם הוי' בשם הוי'. משם ההיפך וזהו
הוא  וזמן הוי', שם אותיות ארבע הוא מקום ומקום.
כלומר, כאחד. הם הוי' בשם אך, ויהיה. הווה היה
ב"הווה" גם וכך וה"יהיה", ה"הווה" כלולים שב"היה"

וכו'. כלול
עניינים: שלשה ישנם "עולם" המילה במשמעות
העולם. וסברות העולם, הנחות העלם, מלשון עולם

לעצמו  מכוסה מכוסה, סגור, העלם, הוא "עולם"
לזול  עיוור ומכוסה מעוור. עיוור, הוא יותר ובעומק ת.

שהדבר  היינו – מעוור הדבר. את רואים שלא היינו –
אחר. דבר היה כאילו נראה שרואים

שהנברא  למרות משקרת, הרי ה"יש" מציאות
הוא  שאין כיוון אך אותו, המהווה "אין" שקיים יודע
הוא  אין במילא "אין", לו קורא הוא אותו, משיג 
מציאותו  כאילו בתוכו מרגיש והוא אצלו, נמצא
כפי  מזו ויתירה לעצמו, מרגיש הוא כך מעצמותו.
דבר, של שלאמיתו לזולת. עצמו את מראה שהוא
ירגיש  שהנברא כזה, ענין ישנו מדוע הסיבה הרי
היא  שהתהוותו מפני היא מעצמותו, מציאותו כאילו
הקודש' ב'אגרת אומר שהרבי כפי יתברך, 1מעצמותו

זה  הרי שלמעלה אלא כו', ויכולתו" בכחו לבדו "הוא
הרי  בנברא ואילו מעצמותו, היא שמציאותו באמת
'עולם' של העניין זהו שקר. וזה כך, לו שנדמה רק זה

העלם. מלשון
נימוס  אחרי שנוהים מה היינו העולם' 'הנחות
בשווא, בכזב, ומצופה שקר שיסודו העולם,
בפה  אחד זהו שקר. של צבעים מיני ובכל בערמומיות
מהשני, טובה לבקש בא כשאחד למשל, בלב . ואחד

שהוא  מפני זו, טובה לו לעשות רוצה אינו והשני
ובליעל. רע אדם בכלל והוא בלבו, אותו שונא
לו  לעשות רוצה אמנם שהוא לו, יענה אף־על־פי־כן
באפשרותו  אין מסויים טעם מפני אלא הטובה את
או  שקר. של בלבוש מתלבש והוא זאת, לעשות
כלל  או האמת מן מקצת לו אומר שהוא מזו, יתירה
אדם  בגלל זאת לעשות יכול הוא שאין אמת, לא
וכשהוא  לבבו. רוע מצד רק שזה היא והאמת  אחר,
אותו  שואל אחר, אדם אותו עם מכן לאחר נפגש 
את  עושה שאינך לומר עליך היה מדוע האחר, האדם
הוא  – אחר טעם לומר יכולת הרי בגללי, הטובה
וכן  – יותר... עמוק שקר אמר לא מדוע ממנו תובע
וכזבים, בשקרים שמרבים שככל ענין, בכל הדבר

העולם'. ל'הנחות יותר הדבר מתאים
בן  ילד של 'חכמה' אומר שבעים בן שיהודי או
בן  ילד של ב'חכמות' שקוע הוא בכך, ומתפאר שלוש

שלוש.
בכמה  זה ביטוי מוזכר בחסידות העולם'. 'סברות
לא  שכל; היא שהנשמה העולם כסברת לא עניינים:
ועוון; חטא על באה התשובה אשר העולם כסברת
מדות  ענין היא חסידות אשר העולם כסברת לא
דבר  הוא חסיד ואילו חסיד, של גופו רק זה חסידיות,

לגמרי. אחד
הוי'. משם ההיפך שהוא 'עולם' של העניין וזהו

ההיפך  היא חסידות הוי'. שם היא חסידות ואילו
עצמו  לאדם גלויה גלויה, היא חסידות מ'עולם'.

אור  היא חסידות לזולת. לאדם וגלויה מאירה היא ,
לזולת. ומאירה עצמו

הוא „. חסיד כיום, חסיד. – יהודי היה פעם
יהודי. הוא – חסיד כשהוא יהודי.

מדריגה  הרי הוא יהודי חסיד. – יהודי היה פעם
עצמי, הוא: יהודי וחיצוניות. פנימיות בזה ויש נפלאה,
קרוע  הלבוש כאשר שגם ולבוש, חיצוני פנימי,
העניין  זה אין אמת, זאת בכל זה הרי נראה, והבשר

גו' ערותך תגלה לא יפה 2של של העניין הוא חיצוני .
מראה.

אאזמו"ר  כ"ק מהוד בסיפור להפסיק עלי כאן
מוהר"ש. הרה"ק

הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד נסע תרי"ח בשנת
היה  זו לנסיעה הגלוי הטעם לחוץ־לארץ. מוהר"ש
שנסע  היה האמיתי הטעם ואילו בריאות, ענייני בגלל
אברהמ'קע, ר' הרב  אתו נסע הכלל. ענייני בגלל
כ"ק  שהוד למרות  שוחט, בתור רודניא של המו"ץ
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כך  אך בעצמו, שחיטה ידע מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
ברין. שמואל ר' אליו, נלווה אחד ועוד – הדבר היה
אז  היה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
בליובאוויטש, לביתו כשחזר ובגרמניה. באיטליה
'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אביו אותו שאל
צדק' ה'צמח – גרמניה יהודי על אומר אתה מה צדק':
כ"ק  הוד לו ענה – מגרמניה יהודים ראה לא

מראה'. 'יפה הם מוהר"ש: הרה"ק אאזמו"ר
מראה' 'יפה ויש תואר' 'יפה תואר'3יש 'יפה .

וכן  הגוף, בכללות האברים של הנכונה מידתם היינו
מחולק  הגוף משנהו. לגבי אבר כל של המדידה
חלק  כמו גדול היה הראש אילו ורגל . גוף מראש,
אדם  אותו היה הראש, כמו קטן היה שהרגל או הרגל
לפרצוף  נוגע האברים של המדידה עיקר בעל־מום.
כמו  הפנים, באברי מסויימת מדידה שישנה הפנים,
אחד  תואמים שיהיו והאוזניים, העיניים הפה, האף,
של  הענין תואר'. 'יפה נקרא זה הנכונה. במידה לשני

תפוחין. בתרין בפנים, הוא מראה' 'יפה
הקפה  את ישתה לא בבוקר, כשקם גרמני יהודי
בו  לוח תלוי המדרש בבית מקודם. שיתפלל עד
התפילה  צריכה החול בימי התפילה: זמני רשומים
בגלל  – וחמישי שני בימי רגעים, 18 לארוך בציבור

מפריש קריאת גרמני יהודי רגעים. 22 – התורה

נקרא  זה מרוויח. כשהוא רק אבל מפרנסתו, מעשר
מראה'. 'יפה

לא  אינו המדינות, משאר יהודי או רוסי, יהודי
עם  יהודי הוא אבל מראה', 'יפה ולא תואר' 'יפה
אם  יודע הוא אין להתפלל, עומד כשהוא חיּות.
נותן  הוא ורבע. שעה או שעה שעה, חצי יתפלל

מרוויח. לא או מרוויח כן הוא אם צדקה
לעניינינו. נחזור

ומושרש, מבוסס בעל־הבית כמו חסיד היה פעם
בצלים  משלו, אדמה תפוחי משלו, גן משלו, בית
בהמה  היתה יותר, עשיר לאדם משלו. חיות משלו,
כשקם  דקה. בהמה היתה יותר, עני לאדם גסה.
שלו, מהבהמה מורתח חלב  עם תה שותה הוא בבוקר
בעל־הבית  נקרא היה זה – שלו אדמה תפוחי אוכל

ומושרש. מבוסס
לא  משלו. לו היה הכל חסיד. גם פעם היה כך
שמים, יראת אהבה, קצת מהשני ללוות צורך לו היה
היה  הוא המצוות. וקיום התורה חיבת ישראל, אהבת
כיום, ואילו משלו. לו היה הכל אבל עני, או עשיר או
פרק  חצי בשבוע אחת פעם בו שלומדים כנסת בית
חסידי. כנסת בית נקרא כבר – "תניא" שלם פרק או
חסידות? של ציור זה האם אך להיות, צריך זה אכן,

אבל... טוב. מוץ גם רעב, של שבשעה רק זה הרי
dkeqa ,zekeqd crend leg w"y lil
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היתה.3) ורחל ד"ה תו"ח תדעי. לא ד"ה תו"א

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

dcigid ezae ynyd ± f"iw wxt

הקב"ה  כאשר אך זכר, בן להם שיהיה יותר רוצים היו רחל ובאשה ממינסק, השמש יונתן, ר'
כך. על גם שמחו בבת, אותם חנן

בן, היתה כאילו רבקה, שרה בתם, את לגדל המאושרים ההורים ביניהם החליטו זאת עם
להימנע  תקופה באותה אחרים רבים שנהגו כפי שלא ילדותה, משחר תורה אותה ללמד כלומר,

לבנות. תורה מללמד

חומש  מכן ולאחר הקריאה, לימוד תחילה ובהדרגה: רבקה, שרה עם בעצמו למד יונתן ר'
שמא  חששו הם בסוד. הדבר את שמרו והשמשית השמש אך מדרש. אגדה, גמרא, משנה, ונ"ך,

כהלכה. שלא הדבר את יפרשו יונתן, ר' כיהן בו ביתֿהמדרש באי ובמיוחד מינסק, יהודי

ולמדות  למוסר חונכה בבד שבד מובן למדנית. להיות גדלה רבקה ושרה שנים, עברו כך
מכיריה. עלֿידי לשבח וצויינו  הוכרו וצניעותה לבה טוב טובות.
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ביתֿמדרשו  ממתפללי החנווני, נתן מאיר ר' שלח שנה, שבעֿעשרה לגיל רבקה שרה בהגיע
הוא  לבנו. תינשא והצנועה הלב טובת רבקה ששרה רצה הוא השמש. אל שדכן יונתן, ר' של
מוכן, היה הוא שולחנו. על לזוג מזונות להבטחת או לנדוניה כסף יונתן לר' אין כי היטב ידע

הכלה. ובגדי צרכי ואפילו החתונה הוצאות כולל ההוצאות, בכל לשאת  איפוא,

לאו. ולא הן לא לו השיב לא הוא כלום. בלא יונתן ר' של מביתו יצא השדכן ברם,

הוא  – סבר כך – ודאי אך יונתן, ר' של השתקני מאופיו נובע הדבר כי הניח נתן מאיר ר'
שהשדכן  לאחר הקבצן. השמש עבור פז שידוך זה  כי  בוודאי הוא  יודע סוףֿסוף לשידוך. מסכים
נתן  מאיר ר' החליט – ברורה תשובה ממנו לקבל הצליח ולא ושלש פעמיים יונתן ר' עם דיבר
כיֿאם  רבקה שרה של השתקן אביה אל ולא ממקורביו, אחד את כיֿאם השדכן את לא לשלוח

הבטלן. מבעלה יותר בדעתה למיושבת שנחשבה רחל , באשה אמה, אל

שודכה  רבקה ששרה בעובדה לכך הסיבה את בהסבירה ברור, ב"לאו" ענתה רחל באשה
מאיר  ר' עם השידוך שדחיית הדבר פירוש ימים. לאריכות כסגולה רכה, תינוקת בהיותה בחשאי

של  מיחס נובעת אינה לא נתן גם ואיש המשודך, הוא מי גילתה לא רחל באשה אליו. שלהם ילי
לאריכות  כסגולה רך בגיל ילדים לשדך נפוצה, תופעה זו היתה שכן זאת, שתעשה עליה לחץ

יותר. מאוחר שהתחוור כפי במינו מיוחד רקע לענין היה כאן ברם, ימים.

ר' מאשר אחר לא אל היוולדה לאחר מיד שודכה רבקה שרה כי נודע חדשים מספר כעבור
הגאוני  בנו עלֿידי נודע פטירתו לאחר אשר הבלן, לייב שמעון ר' של בנו העילוי, יצחק נחמן
הבלן  לייב שמעון ר' – ההורים שני בין נגמר השידוך כי התברר נסתר. צדיק אלא היה שלא

השמש. יונתן ור'

מאןֿדהוא  עם משתדך היה לא הנסתר, הצדיק לייב, שמעון ר' כי הכל עלֿידי הובן עתה
יונתן  ר' גם ודאי – העילוי בנו עבור היוולדה, לאחר מיד יונתן, ר' של בבתו בחר אם פחות.

נסתר. צדיק הוא גם עצמו

אשר  יצחק, נחמן ר' העילוי יונתן: בר' קינאו פשוט, רבים, השידוך. על דיברה מינסק כל
השמש! יונתן ר' של חתנו נעשה – כחתן בו לזכות שאפו התורה וגדולי העשירים גדולי

נשאר  הוא לאיחולים. בקושי השיב יונתן ר' מלא. בפה טוב" "מזל ברכת לשמש איחלו הכל
בגורלו  שנפל בכך לו שיש הזכות גודל על המברכים הערות את קיבל קל בחיוך תמיד. כמו שתקן

גאוני. כה חתן

מפוארת, נישואין חגיגת יקיים יונתן שר' ציפו רבים טובה. בשעה נקבע החתונה מועד
בעזרת  מסויים, במאמץ אך עני, שמש רק שהיה  אמנם, נכון, בו. שזכה הנפלא החתן לכבוד
חתונה  לקיים מסוגל היה שלו, המדרש בית מתפללי מצד ובעזרה כמיילדת אשתו הכנסות
בגלל  כלֿכך לא החתונה, לצרכי סיוע להושיט לב בחפץ מוכנים היו המתפללים כל מכובדת.

גאונותו. על דיברה העיר שכל העילוי החתן בגלל בעיקר כיֿאם עצמו השמש

השערה. כחוט אפילו בשרֿודם ממתנת ליהנות כלל עלה לא יונתן ר' של דעתו על ברם,
כך. לשם מיוחד באופן להתאמץ לנכון מצא לא כן

המוזמנים  מן ארבעה ביותר. מוזרים היו היחידה בתו לנישואי יונתן ר' שהזמין האורחים
וקרועים  בלואים בגדים עם יהודים אלה היו אורחים. להכנסת ה"הקדש" בבית אכסנאים היו
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על  המחזרים הקבצנים בין נאספו מוזמנים ששהֿשבעה עוד מעולם. עליהם הסתכל לא שאיש
המדרש  בבית שהתאכסנו אורחים, שני לחתונה הגיעו מלבדם נדבה. לבקשת מינסק בתי פתחי
שבע  את אמר והשני הקידושין, את סידר האורחים שני מבין אחד כשמש. יונתן ר' כיהן שבו

הברכות.

על  כלל ידעו לא מינסק של בעליֿהבתים על מרבית בעיר נודע למחרת רק החתונה. קיום
שהחזיקה  החתן, אם האלמנה, בבית לגור עבר הצעיר הזוג כן. לפני יום שהתקיימו הנישואין
מינסק  של התורה גדולי החתונה למחרת הגיעו לשם מאגפיו. באחד וגרה המרחץ, בבית עדיין
ר' נישואיו. על להם שנודע לאחר טוב, מזל ברכת העילוי, החתן יצחק, נחמן לר' לאחל כדי
חידושיו  מעומק התפעלו וכולם המקובלת, הנישואין דרשת את בפניהם השמיע יצחק נחמן

המופלגת. ומבקיאותו

הצעיר. לזוג מחיה מקור למצוא עצה לטכס במינסק בעליֿבתים החלו קצר, זמן כעבור
להכתירו  שמחה היתה במינסק שהיו הרבות הישיבות מן אחת כל ישיבה. ראש כהונת לו הוצעה
ללמוד  הרבה עדיין לו יש כי אמר הוא ההצעות. את לקבל סירב יצחק נחמן ר' אך ישיבה. לראש
ויתר  שקידה ביתר תורה ולמד ישב הוא עשה. אמנם כך אחרים. ללמד ראוי נהיה וטרם לעצמו

הנישואין. לפני מאשר התלהבות

נחמן  ר' של חותנו השמש, יונתן ר' של באישיותו יותר להתעניין מינסק החלה בינתיים
בילדותם, עוד נעשה הנסתר, הבלן לייב, שמעון ר' של בנו לבין בתו בין  שהשידוך כיוון יצחק.
ר' של שתקנותו כמחותנו. נסתר צדיק הוא יונתן ר' שגם ברור פטירתו, לפני הבלן ציווי עלֿפי
חיו  רבות שנים כי נזכרו אנשים הזה. הרושם  את יותר עוד חיזקה המסתורית והתנהגותו יונתן

נשים. בעזרת והיא התנור מאחורי המדרש בבית ישן הוא כאשר בפרישות, ואשתו יונתן ר'

ושמרו  צעדיהם מכל עין גרעו לא רחל. ובאשה יונתן ר' אחרי לעקוב הכל איפוא, החלו,
להסתיר  מה אכן להם  היה הנראה כפי  בנחת. שלא לחוש החלו ואשתו השמש פיהם. מוצא את

להתגלות. שעתם הגיעה וטרם

לאן  ידע לא איש העיר. מן נעלמו רחל ובאשה יונתן ר' כי במינסק התברר אחד בהיר ביום
הלכו.

לא  גם והדבר רבקה, שרה של למדנותה על ידע לא איש בעלה. עם במינסק נשארה בתם
מהכנסות  חי הזוג יצחק. נחמן ר' בעלה, של לגאונותו הוקדשה הלב תשומת כל הדעת. על עלה
רבקה  כששרה  המרחץ בבית לעבוד  שהמשיכה יצחק, נחמן ר' של אמו האלמנה, הבלנית

העבודה. ועל התורה על יושב יצחק נחמן ור' חותנתה, לעבודת כמסייעת מצטרפת

פרך  עבודת לעבוד נאלצות וכלתה, האלמנה הנשים, ששתי כך על הצטערו מינסק יהודי
אחרת. פרנסה על לחשוב אפילו סירבו מצדן אלה אך כזו,

במאומה. השתנה לא חייהם אורח אך ילדים, לשני אם כבר היתה רבקה שרה שנים. עברו כך
בבית  מתעסקות ואשתו כשאמו בשקידה, ה' ובעבודת בתורה לעסוק המשיך יצחק נחמן ר'

המשפחות. למחיית מזה ומשתכרות המרחץ
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד תמוז, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר אברהם סענדער שי'

וזוגתו מרת שיינא שרה תחי'

שלום וברכה!

...הנה יה"ר מהשי"ת שכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, זאלט איר האבען 
א געזונטען פרייליכען זומער.

וע"פ מרז"ל בסוטה דף יו"ד ע"א שמשון על שמו של הקב"ה נקרא שנא' כי שמש ומגן ה"א - 
שזהו ג"כ הרמז שלע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתקה, - והשמש בגבורתה בגשמיות ה"ה בימי הקיץ, 
שזהו ג"כ הוראה שכן הוא ברוחניות שדברים הגשמים משתלשלים מהם ולכן מבואר בחסידות אשר 

עבודת ה' בימי הקיץ קלה יותר מאשר בימות החורף.

הנה יהי' להם א געזונטער פרייליכער זומער בגשמיות וברוחניות גם יחד ומטובו לפרוש בשלום 
בנם וב"ב שיחיו וכן לחתנם וב"ב שיחיו.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות עם כל הפירושים.

נ"ב. נהניתי ממה שמשתדל לעורר אודות הנחיצות בקו העבודה, ואף שע"פ מכתבו לא קבל 
מענה בכתב, אבל בטח כל ענין של קדושה ובודאי דברי התעוררות בכלל זה, חזקה שפועלים בין אם 
נראה לעיני בשר או שלמשך זמן נשאר בהעלם, ויעויין בקונטרס עץ חיים מכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( 
נ"ע הוספה ג' אשר בזמננו זה עיקר השתדלותו של היצה"ר הוא למנוע בני ישראל מקו העבודה, ומזה 

גופא מובן גודל הנחיצות בזה.

מוסג"פ הקונטרס והרשימה שהו"ל בקשר חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל וכן העתק מכתבי 
הנ"ל  את  ינצל  ובודאי  ישראל,  בנות  לכל  שייך  תוכנו  באמת  אשר  חב"ד,  ובנות  נשי  לאגודת  כללי 

בהמקומות שם יבקר באופן המתאים.



רנז

 ב"ה  ט"ז שבט תשכ"ד  
ברוקלין, ניו יורק

ד"ר וועלוול גרין

אצל הרב משה פעלער

1404 שדרות וושבורן צפון

מיניאפוליס, מיניסוטה

שלום וברכה:

היה נעים להכיר אותך בהתוועדות, ונהניתי לקבל דרישת שלום ממך בהמשך לכך באמצעות 
את  חלקת  שבה  נמצוב,  משפחת  בבית  באסיפה  שדיברת  לי  מסר  הוא  לאחרונה  פעלער.  משה  הרב 
רשמיך מהביקור כאן, ועוררת את השומעים להגדיל את הפעילות לחיזוק היהדות בקהילתכם בכלל, 
ואת הפעילות של משרד ה'מרכז לענייני חינוך' האזורי בפרט. אני מבין שדיברת, כמו שאומרים חז"ל, 
ב"דברים היוצאים מהלב". לכן אני מקווה שהם גם חדרו ללב, ומצאו קרקע פורייה להשתרש ולהניב 

תוצאות טובות.

למרות שלא שמעתי ממך מאז פגישתנו, אני בטוח שגם זה יגיע בסופו של דבר, שכן באמת אין 
תחליף להתרשמות אישית כאשר היא מועברת ישירות, מאשר על-ידי ממוצע, אפילו אם אותו אדם 

היה ֵעד לאירוע.

בכל אופן רציתי שתדע שמאוד נהניתי לקבל את דרישת השלום ממך וכן את הדיווח אודות 
אותה פגישה.

נוכל כולנו לשאוב ממנה השראה, כפי  כעת, כשאנו נמצאים בפרשת השבוע של מתן תורה, 
שאכן עלינו לעשות, בהתאם להוראת אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן־ערוך, שפרשת השבוע צריכה 
להיות מקור להשראה ולהדרכה עדכנית עבור כל יהודי, בכל ענייניו באותו שבוע. למתן תורה ישנה 
משמעות נוספת בכך שיש להתייחס אליו ולקבלו כחוויה חדשה בכל יום. עדות לכך נמצאת גם בברכת 
התורה שאנו אומרים בכל בוקר בתפילת השחר: "נותן התורה", בלשון הווה. כפי שידוע לך, חז"ל 

הודיעו שראוי שדברי התורה "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים". 

"אנוכי  במילים  פותחים  שהם  בעובדה  מצוי  הדברות  עשרת  של  הבסיסיים  המסרים  אחד 
אדירה  רעיונית  מהפכה  היה  כשלעצמו  אשר  אחד,  בא־ל  אמונה  של  העמוק  העיקרון  כלומר,  וכו'", 
באותם ימים של עבודה זרה, בהם שלטה התרבות האלילית המצרית )כפי שמשתמע בפירוט בדיבר 
השני, שבו כל צורות של עבודה זרה נאסרות בהחלט(. דרך אגב, הדגש על אמונה בא־ל אחד ושלילת 
הראשונים,  הדיברות  שני  עוסקים  שבהם  הרעיונות  שאלו  בעובדה  רק  לא  לביטוי  בא  העבודה־זרה 
אלא גם בריבוי המילים והפירוט שהם מכילים. במקביל, עשרת הדיברות מסתיימים בציוויים כל כך 

פשוטים ומובנים מאליהם לכאורה, כגון "לא תגנוב" וכו'.

החוקים  של  והפשטות  הדיברות,  עשרת  מתחילים  שבה  אחד,  בא־ל  האמונה  של  העמקות 
המוסריים והאתיים, שבהם הם מסתיימים, מצביעות על לקח חשוב, והוא:

א(  המאמין האמיתי בקדוש־ברוך־הוא, אינו זה שדוגל ברעיונות מופשטים, אלא זה שידיעתו 
ושגרתיים,  רגילים  בדברים  אפילו  ראויה  יום־יומית  להתנהגות  אותו  מובילה  הקדוש־ברוך־הוא  את 

במגעיו עם שכניו, ובכיבוד נכסיהם אפילו כשמדובר בשור או בחמור וכו'.

אגרות קודש - מתורגם מאנגלית
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(



רנח

ב(  החוקים האתיים והמוסריים, אפילו אלו שכה מובנים מאליהם כגון "לא תגנוב" ו"לא 
תרצח", יהיה להם תוקף מעשי ויקוימו בתנאי שהם מבוססים על שני הדיברות הראשונים, כלומר, 

שמושתתים על סמכות אלוקית – הסמכות של הא־ל האחד והיחיד.

אם בדורות קודמים היו אנשים שהטילו ספק בנחיצות של סמכות אלוקית עבור מוסריות 
וערכים מקובלים, מתוך אמונה ששכל אנושי הוא סמכות מספקת למוסריות ולערכים, הרי שלדאבוננו, 
דורנו הנוכחי הפריך הנחת יסוד מוטעית זו, בצורה מזעזעת וטרגית ביותר. משום שדווקא אותה אומה 
כאומה  לבסוף  ובאתיקה התבררה  בפילוסופיה  ואפילו  הרוח,  במדעי  מדויקים,  במדעים  שהצטיינה 
המושחתת בעולם שהפכה רצח וגניבה וכו' לאידיאלים. כל מי שיודע כמה זניח היה המיעוט הגרמני 
שהתנגד לשלטון היטלר, מבין שהפולחן הגרמני לא היה מנהגם של כמה יחידים, אלא הקיף את הרוב 
המוחלט של אותה אומה, שראתה עצמה "גזע העל" וכו'. בטח מיותר לפרט עוד בנושא ביתר אריכות.

בכל האיחולים הטובים,

בברכה,    
חתימת יד-קודשו של הרבי   

אגרות קודש - מתורגם

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד תמוז, תשי"ג
ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שמואל צבי שי'

שלום וברכה!

)יהפך במהרה לששון ולשמחה( בו כותב אשר בהשתדלות  בנועם קבלתי מכתבו מי"ז תמוז 
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יונה שי' איידעלקאפ, הנה נתיסדה תלמוד תורה בעירו ההולכת 
וגדלה, ולפי ידיעתו בתור תושב המקום הנה יש סיכויים רבים להתפתחות הת"ת לשם ולתפארת כי 

ישנם די הורים ועסקנים מעונינים בחינוך דיראת שמים וכן גם כסף לא יחסר.

והנה כנראה ממכתבו הנה כל הנ"ל במדה ידועה נמצא רק בכח וצריך להוציא מן הכח אל 
הפועל וכמרז"ל קריינא דאיגרתא איהו להוי פרוונקא בטח ישתדל במרץ היותר גדול וכן ימשיך לזה 
את ידידיו ומכיריו אשר יבוא כל הנ"ל מהכח אל הפועל, אשר בטח לא יחסרו אז ג"כ מלמדים יראי 
שמים שיקחו עליהם עיקר העבודה היינו חינוך הבנים והבנות ברוח ישראל סבא, ופשיטא אשר ת"ח 

מראש אם יכתוב ע"ד הגשמת כל הנ"ל בפרטות המתאימה.

מה שמסיים במכתבו שדרוש להם מלמד כו'. הנה לכל לראש יסדרו את המלמד שנמצא כבר 
באופן המתאים שזה גופא ישמש כח המושך לעוד מלמדים.

וגם אחד מהרא"י בישיבת  ימיו דבוק בחב"ד  בתחלת מכתבו כותב אשר אביו הי' בשחרית 
בימינו אלה  חב"ד, שאם  בתורת  שלו  עתים  קביעות  אודות  לפלא שאינו מפרט  ולכן  בחברון,  חב"ד 
חובת מצוה וחובת חובה על כל ישראל הוא זה הרי עאכו"כ לברא כרעא דאבוה שהי' מחסידי חב"ד, 

והאריכות בזה אך למותר.

בברכה.
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ׁשּנכנסּו לרֹועה עדרֹו"ÌÈ·‡Ê"מׁשל ּובריׁש(רש"י)לתֹו . ְְְִֶֶָָ¿≈ƒְְְֵֶ

ּבּה ׁשּנפל . . "לצאן נקט העגל, חטא לגּבי ּתּׂשא, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּפרׁשת

¯·c אׁשם היה ולא ּבהר מׁשה היה ׁשּׁשם לֹומר, ויׁש ." ∆∆ְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹ

ּכאן  א ּבזה. אׁשם הרֹועה ׁשאין "ּדבר", נקט ולכן ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּתֹוצאֹות,

את  ּפנחס ּכׁשהרג רק נעצרה והּמּגפה הלכה, מּמּנּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנתעּלמה

לכן  מעט; הּמּגפה נמׁשכה ׁשּבגללֹו לחׁשב יכֹול והיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹזמרי,

"זאבים". - ּבֹו אׁשם ׁשהרֹועה ּדבר ְִֵֵֶֶַָָָָָנקט

éðùäCBðç ïáeàø éða ìàøNé øBëa ïáeàø§¥−§´¦§¨¥®§¥´§¥À£Æ
:éàltä úçtLî àelôì éëðçä úçtLî¦§©´©©«£Ÿ¦½§©¾¦§©−©©©ª¦«

åúçtLî éîøëì éðBøöçä úçtLî ïøöçì§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§¦®§©§¦¾¦§©−©
:éîøkäæíäéã÷ô eéäiå éðáeàøä úçtLî älà ©©§¦«¥−¤¦§§´Ÿ¨«¥¦®©¦«§´§ª«¥¤À

ìLìLe úBàî òáLe óìà íéraøàå äL:íéL §¨³§©§¨¦Æ¤½¤§©¬¥−§¦«
ç:áàéìà àelô éðáeèïúãå ìàeîð áàéìà éðáe §¥¬©−¡¦¨«§¥´¡¦½̈§¥−§¨¨´

íøéáàå ïúã-àeä íøéáàåáéúëéàåø÷éø÷éàéø÷ ©«£¦¨®«¨¨̧©«£¦¹̈§¦¥´
-úãra ïøäà-ìrå äLî-ìr evä øLà äãrä̈«¥À̈£¤̧¦¹©¤³§©©«£ŸÆ©«£©

:ýåýé-ìr íúväa çø÷é-úà õøàä çzôzå ½Ÿ©§©Ÿ−̈©§Ÿ̈«©¦§©̧¨¹̈¤¤
äãrä úBîa çø÷-úàå íúà òìázå äét¦À¨©¦§©¬Ÿ¨²§¤−Ÿ©§´¨«¥¨®
eéäiå Léà íéúàîe íéMîç úà Làä ìëàa©«£´Ÿ¨¥À¥´£¦¦³¨©̧¦Æ¦½©¦«§−

:ñðìàée:eúî-àì çø÷-éðáñáéïBòîL éða §¥«§¥−Ÿ©Ÿ¥«§¥´¦§»
ïéîéì éìàeîpä úçtLî ìàeîðì íúçtLîì§¦§§Ÿ¨¼¦§¥À¦§©̧©Æ©§´¥¦½§¨¦¾

:éðéëiä úçtLî ïéëéì éðéîiä úçtLîâéçøæì ¦§©−©©¨«¦¦®§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦«§¤¾©
ì éçøfä úçtLî:éìeàMä úçtLî ìeàL ¦§©−©©©§¦®§¨¾¦§©−©©¨«¦«

ãéóìà íéøNrå íéðL éðòîMä úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄§¤§¦²¤−¤
:íéúàîeñåèïBôöì íúçtLîì ãâ éða ¨¨«¦§¥´¨»§¦§§Ÿ¨¼¦§À

ì ébçä úçtLî ébçì éðBôvä úçtLîéðeL ¦§©̧©Æ©§¦½§©¦¾¦§©−©©«©¦®§¦¾
:éðeMä úçtLîæèéørì éðæàä úçtLî éðæàì ¦§©−©©¦«§¨§¦¾¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾
:éørä úçtLîæééãBøàä úçtLî ãBøàì ¦§©−©¨«¥¦«©«£¾¦§©−©¨«£¦®

:éìàøàä úçtLî éìàøàìçéúçtLî älà §©̧§¥¦½¦§©−©¨«©§¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ
Lîçå óìà íéraøà íäéã÷ôì ãâ-éða§¥−̈¦§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬

:úBàîñèéïðBàå ør úîiå ïðBàå ør äãeäé éða ¥«§¥¬§−̈¥´§®̈©¨¬¨¥²§−̈
:ïrðk õøàaëíúçtLîì äãeäé-éðá eéäiå §¤¬¤§¨«©©¦«§´§¥«§¨»§¦§§Ÿ¨¼

ìéöøtä úçtLî õøôì éðìMä úçtLî äìL §¥À̈¦§©̧©Æ©¥´¨¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®
:éçøfä úçtLî çøæìàëïøöçì õøô-éðá eéäiå §¤¾©¦§©−©©©§¦«©¦«§´§¥¤½¤§¤§¾Ÿ

ìeîçì éðøöçä úçtLî:éìeîçä úçtLî ¦§©−©©«¤§Ÿ¦®§¨¾¦§©−©¤¨«¦«
áëäML íäéã÷ôì äãeäé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§−̈¦§ª«¥¤®¦¨¯

:úBàî Lîçå óìà íéráLåñâëðaøëùOé é §¦§¦²¤−¤©«£¥¬¥«§¥³¦¨¨Æ
äeôì érìBzä úçtLî òìBz íúçtLîì§¦§§Ÿ½̈¾̈¦§©−©©«¨¦®§ª¾̈

:éðetä úçtLîãëéáLiä úçtLî áeLéì ¦§©−©©¦«§¨¾¦§©−©©¨«ª¦®
ì:éðøîMä úçtLî ïøîLäëúçtLî älà §¦§¾Ÿ¦§©−©©¦§Ÿ¦«¥²¤¦§§¬Ÿ



iyilyרס - ek - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìLe óìà íéMLå äraøà íäéã÷ôì øëùOéL ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤§¬
:úBàîñåëãøñì íúçtLîì ïìeáæ éða ¥«§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤

ìàìçéì éðìàä úçtLî ïBìàì écøqä úçtLî¦§©̧©Æ©©§¦½§¥¾¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½
:éìàìçiä úçtLîæëéðìeáfä úçtLî älà ¦§©−©©©§§¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−

íéML íäéã÷ôìLîçå óìà:úBàîñçëéða ¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤©«£¥¬¥«§¥¬
:íéøôàå äMðî íúçtLîì óñBéèëäMðî éða ¥−§¦§§Ÿ®̈§©¤−§¤§¨«¦§¥´§©¤À

ãrìb-úà ãéìBä øéëîe éøéënä úçtLî øéëîì§¨¦Æ¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−¦´¤¦§¨®
:éãrìbä úçtLî ãrìâììãrìâ éða älà §¦§¾̈¦§©−©©¦§¨¦«¥µ¤§¥´¦§½̈

úçtLî ÷ìçì éøæréàä úçtLî øæréà¦¤¾¤¦§©−©¨¦«¤§¦®§¥¾¤¦§©−©
:é÷ìçäàìíëLå éìàøNàä úçtLî ìàéøNàå ©«¤§¦«§©̧§¦¥½¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤

:éîëMä úçtLîáìérãéîMä úçtLî òãéîLe ¦§©−©©¦§¦«§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®
:éøôçä úçtLî øôçåâì-àì øôç-ïa ãçôìöe §¥¾¤¦§©−©©«¤§¦«§¨§¨´¤¥À¤Ÿ

ãçôìö úBða íLå úBða-íà ék íéða Bì eéä̈¬²¨¦−¦´¦¨®§¥Æ§´§¨§½̈
:äöøúå äkìî äìâç ärðå äìçîãìälà ©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«¥−¤

óìà íéMîçå íéðL íäéã÷ôe äMðî úçtLî¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½§©¦̄©«£¦¦²¤−¤
:úBàî òáLeñäìíúçtLîì íéøôà-éðá älà §©¬¥«¥´¤§¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼

ìúçtLî øëáì éçìúMä úçtLî çìúeL §¤À©¦§©̧©Æ©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©
:éðçzä úçtLî ïçúì éøëaäåìéða älàå ©©§¦®§©¾©¦§©−©©©«£¦«§¥−¤§¥´

:éðørä úçtLî ïørì çìúeLæìúçtLî älà ¨®©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«¥´¤¦§§³Ÿ
ìLe íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éðaóìà íéL §¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄§¦²¤−¤

:íúçtLîì óñBé-éðá älà úBàî Lîçåñ ©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−§¦§§Ÿ¨«
çìérìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá éða§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½

úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî ìaLàì§©§¥¾¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©
:éîøéçàäèììíôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¨«£¦«¨¦«¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈

:éîôeçä úçtLîîïîrðå cøà òìá-éðá eéäiå ¦§©−©©«¨¦«©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£®̈
:éîrpä úçtLî ïîrðì écøàä úçtLîàîälà ¦§©̧©Æ¨«©§¦½§©´£½̈¦§©−©©©«£¦«¥¬¤

äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì ïîéðá-éðá§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ®̈§ª´¥¤½£¦¨¯
:úBàî LLå óìà íéraøàåñáîïã-éðá älà §©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«¥³¤§¥¨Æ

ì íúçtLîìälà éîçeMä úçtLî íçeL §¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©©«¨¦®¥²¤
:íúçtLîì ïc úçtLîâîúçtLî-ìk ¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«¨¦§§¬Ÿ

íéMLå äraøà íäéã÷ôì éîçeMäòaøàå óìà ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîñãîäðîéì íúçtLîì øLà éða ¥«§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈

äréøáì éåLiä úçtLî éåLéì äðîiä úçtLî¦§©̧©Æ©¦§½̈§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈
:éréøaä úçtLîäîøáçì äréøá éðáì ¦§©−©©§¦¦«¦§¥´§¦½̈§¥¾¤

:éìàékìnä úçtLî ìàékìîì éøáçä úçtLî¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½¦§©−©©©§¦«¥¦«
åî:çøN øLà-úa íLåæîälà-éða úçtLî §¥¬©¨¥−¨«©¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«

ìL íäéã÷ôì øLàòaøàå óìà íéMîçå äL ¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîñçîìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða ¥«§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½

:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä úçtLî¦§©−©©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«
èîì éøöiä úçtLî øöéìúçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©

:éîlMäðíúçtLîì éìzôð úçtLî älà ©¦¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®
:úBàî òaøàå óìà íéraøàå äMîç íäéã÷ôe§ª´¥¤½£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

àðóìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤
ìLe úBàî òáL óìàå:íéLô ¨®̈¤§©¬¥−§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz qgpt t"y zgiy)

Ì˙B‡ Ì˙Èk‰Â ÌÈÈ„n‰ ˙‡ ¯B¯ˆ(יז (כה, »∆«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»
צרֹור  ּכפל "לּמה הּקדֹוׁש, החּיים' ּב'אֹור ְְְִִַַַַָָָָָָוהקׁשה

ׁשּכן  זה, ּכפל לבאר צרי אינֹו ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָוהּכיתם".

אֹותם" "לאּיב היינּו מבין (רש"י)"צרֹור" למקרא' חמׁש ּו'ּבן , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

יֹותר  חמּורה חרב, לפי הּכאה ּגם ׁשּכֹולל ׁשהּכאה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעצמֹו

את  ּתצר "אל ּדברים ּבפרׁשת ּכׁשּילמד ּובפרט ּבלבד. ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָמּׂשנאה

ׁשל (הּׁשלילה (הּׁשלילה ˆ¯B¯מֹואב מלחמה" ּבם ּתתּגר ואל ( ְִֶַָָ»ְְְְִִִַַָָָָָ

).Ì˙Èk‰Âׁשל ֶ¿ƒƒ∆

éùéìùáð:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâðälàì ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨¥À¤
õøàä ÷ìçz:úBîL øtñîa äìçðaãðáøì ¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«¨©À

éôì Léà Búìçð èérîz èrîìå Búìçð äaøz©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦µ§¦´
:Búìçð ïzé åéã÷ôäð-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà §ª½̈ª©−©«£¨«©§¾̈¥«¨¥−¤

ì õøàä:eìçðé íúáà-úBhî úBîLåðét-ìr ¨¨®¤¦§¬©«£Ÿ−̈¦§¨«©¦Æ
:èrîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbäñæðälàå ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«§¥̧¤

úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä éãe÷ô§¥´©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ
éøøîì éúäwä úçtLî úä÷ì épLøbä©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾

:éøønä úçtLîçðéåì úçtLî | älà ¦§©−©©§¨¦«¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À
úçtLî éðøáçä úçtLî éðálä úçtLî¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©
éçøwä úçtLî éLenä úçtLî éìçnä©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©©¨§¦®

íøîr-úà ãìBä úä÷e:èðíøîr úLà | íLå §−̈¦¬¤©§¨«§¥´¥´¤©§À̈
íéøöîa éåìì dúà äãìé øLà éåì-úa ãáëBé¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬Ÿ¨²§¥¦−§¦§®̈¦



רסי iriax - fk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéøî úàå äLî-úàå ïøäà-úà íøîrì ãìzå©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ§¤¤½§¥−¦§¨¬
:íúçàñàeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå £Ÿ¨«©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®

:øîúéà-úàå øærìà-úààñáãð úîiå ¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«©¨¬¨¨−̈
:ýåýé éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

áñìL íäéã÷ô eéäiåøëæ-ìk óìà íéøNrå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈
éða CBúa eã÷túä àì | ék äìrîå Lãç-ïaî¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´
éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬

:ìàøNéâñïäkä øærìàå äLî éãe÷t älà ¦§¨¥«¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®
ìr áàBî úáøra ìàøNé éða-úà eã÷t øLà£¤̧¨«§¹¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−

:Bçøé ïcøéãñéãe÷tî Léà äéä-àì älàáe ©§¥¬§¥«§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´
ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä ïøäàå äLî¤½§©«£−Ÿ©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−

:éðéñ øaãîaäñeúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék §¦§©¬¦¨«¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−
áìk-íà ék Léà íäî øúBð-àìå øaãna©¦§®̈§«Ÿ©³¥¤Æ¦½¦ µ¦¨¥´

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïañæëàäðáø÷zå ¤§ª¤½¦«ª−©¦«©¦§©¹§¨
-ïa øéëî-ïa ãrìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ¤¨¦´¤
úBîL älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ§´
:äöøúå äkìîe äìâçå ärð äìçî åéúða§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«

ákä øærìà éðôìå äLî éðôì äðãîrzåïä ©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½
ãrBî-ìäà çút äãrä-ìëå íàéNpä éðôìå§¦§¥¬©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−

:øîàìâäéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà ¥«Ÿ¨¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈
çø÷-úãra ýåýé-ìr íéãrBpä äãrä CBúa§´¨«¥À̈©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©

:Bì eéä-àì íéðáe úî Bàèçá-ékãòøbé änì ¦«§¤§´¥½¨¦−Ÿ¨¬«¨´¨¦¨©³
ïa Bì ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬−¥®

:eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðzäáø÷iå §¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«©©§¥¬
ètLî-úà äLîï:ýåýé éðôìô ¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr bi zegiy ihewl)

ÔËtLÓ ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ(ה (כז, ««¿≈…∆∆ƒ¿»»

מּמּנּו" הלכה ּמכריחֹו(רש"י)"נתעּלמה מה לׁשאל, ויׁש . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

לֹומר, ויׁש מה'. זֹו הלכה ׁשמע ׁשּלא יּתכן והרי ּכן, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפרׁש

להם  יהיה "ּכי (ּכמֹו ל"ּדברן" "מׁשּפטן" ּבין הבּדל יׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּדהּנה

¯·c.("אלי וׁשקלאֿוטריא.c·¯בא טענֹות -ËtLÓ ּפסק - »»ֵַָ»»ְְְְְַַָָָƒ¿»ְַ

"את  הקריב אי ההלכה, את ידע ׁשּלא ּכיון לֹו: והקׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּדין.

ÔËtLÓ ׁשּנתעּלמה אּלא ההלכה, את ידע ׁשאכן מפרׁש לכן ." ƒ¿»»ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ִֶמּמּנּו.

éòéáøå:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåæúBða ïk ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥À§´
CBúa äìçð úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´©«£½̈§−
:ïäì ïäéáà úìçð-úà zøáräå íäéáà éçà£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−¨¤«

çúeîé-ék Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´¦«¨À
:Bzáì Búìçð-úà ízøáräå Bì ïéà ïáeè-íàå ¥Æ¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−§¦«§¦

:åéçàì Búìçð-úà ízúðe úa Bì ïéàéïéà-íàå ¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«§¦¥¬
:åéáà éçàì Búìçð-úà ízúðe íéçà Bì−©¦®§©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«

àéBúìçð-úà ízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàå§¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´¤©«£¨À
ìdúà Løéå BzçtLnî åéìà áøwä BøàL ¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®

äeö øLàk ètLî úwçì ìàøNé éðáì äúéäå§¨̧§¹̈¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´¦§½̈©«£¤²¦¨¬
:äLî-úà ýåýéôáéäLî-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈−¤¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

àä-úà äàøe äfä íéøárä øä-ìà äìrõø £¥²¤©¬¨«£¨¦−©¤®§¥Æ¤¨½̈¤
:ìàøNé éðáì ézúð øLàâédúà äúéàøå £¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«§¨¦´¨Ÿ½̈

énr-ìà zôñàðåïøäà óñàð øLàk äzà-íb E §¤«¡©§¨¬¤©¤−©¨®¨©«£¤¬¤«¡©−©«£¬Ÿ
éçà:Eãéúáéøîa ïö-øaãîa ét íúéøî øLàk ¨¦«©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À¦§¦©Æ

úáéøî-éî íä íäéðérì íéná éðLéc÷äì äãrä̈«¥½̈§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬
:ïö-øaãî Lã÷ñåèýåýé-ìà äLî øaãéå ¨¥−¦§©¦«©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−

:øîàìæèøNa-ìëì úçeøä éäìà ýåýé ã÷ôé ¥«Ÿ¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®
:äãrä-ìr Léàæéàáé øLàå íäéðôì àöé-øLà ¦−©¨«¥¨«£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ

äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé øLàå íäéðôì¦§¥¤½©«£¤¬«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ
:ärø íäì-ïéà øLà ïàvk ýåýé úãrçéøîàiå £©´§Ÿ̈½©¾Ÿ£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«©¸Ÿ¤

Léà ïeð-ïa rLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½¦−
:åéìr Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLàèézãîräå £¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«§©«£©§¨´

äúéeöå äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìà éðôì BúàŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥®̈§¦¦¨¬
:íäéðérì Búàëïrîì åéìr EãBäî äzúðå Ÿ−§¥«¥¤«§¨«©¨¬¥«§−¨®̈§©´©

:ìàøNé éða úãr-ìk eòîLéàëøærìà éðôìå ¦§§½¨£©−§¥¬¦§¨¥«§¦§¥̧¤§¨¨³
éðôì íéøeàä ètLîa Bì ìàLå ãîré ïäkä©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬¨«¦−¦§¥´
-éða-ìëå àeä eàáé åét-ìrå eàöé åét-ìr ýåýé§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²§¨§¥«

:äãrä-ìëå Bzà ìàøNéáëøLàk äLî Nriå ¦§¨¥¬¦−§¨¨«¥¨«©©´©¤½©«£¤²
éðôì eäãîriå rLBäé-úà çwiå Búà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´¤§ªÀ©©©«£¦¥̧Æ¦§¥Æ

:äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìàâë-úà Cîñiå ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨«©¦§¯Ÿ¤
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìr åéãéô ¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«



iyyרסב ,iying - gk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
â ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bk zegiy ihewl)

ÂÈÏÚ E„È ˙‡ zÎÓÒÂ ... Ú˘B‰È ˙‡ EÏ Á˜(יח (כז, «¿∆¿À«¿»«¿»∆»¿»»
יהֹוׁשע  את מׁשח ׁשמׁשה מצינּו לא מדּוע לׁשאֹול, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻיׁש

ויׁש אֹותֹו? מֹוׁשחין מל ּכׁשמעמידין ׁשהרי המׁשחה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּבׁשמן

הּוא  ׁשהרי ּבּתֹורה, נׂשיאּות עיקרּה יהֹושע ׁשמלכּות ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻלֹומר,

סמיכה, ידי על מלכּותֹו נפעלה לכן ממׁשה. הּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמקּבל

ּכמאמר לּתֹורה, א)ׁשקׁשּורה יד, מּפי (סנהדרין איׁש סמּוכין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

ּבׁשמן. מׁשיחה ידי על ולא ְְְְִִֵֶֶַָֹאיׁש,

éùéîççëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧
éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì éîçì©§¦¹§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−

:BãrBîaâøLà äMàä äæ íäì zøîàå §«£«§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬
íéðL íîéîú äðL-éða íéNák ýåýéì eáéø÷z©§¦−©«Ÿ̈®§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦

:ãéîú äìò íBiìãäNrz ãçà Nákä-úà ©−Ÿ¨¬¨¦«¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´
:íéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä úàå ø÷aá©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

äïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä úéøéNrå©«£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤§¦§®̈§¨²§¤¬¤
:ïéää úréáø úéúkåøäa äéNrä ãéîz úìò ¨¦−§¦¦¬©¦«Ÿ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´

:ýåýéì äMà ççéð çéøì éðéñæúréáø Bkñðå ¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§Æ§¦¦´
øëL Cñð Cqä Lãwa ãçàä Nákì ïéää©¦½©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²¤¬¤¥−̈

:ýåýéìçúàåíéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä ©«Ÿ̈«§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦
ççéð çéø äMà äNrz Bkñðëe ø÷aä úçðîk§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

:ýåýéìôèäðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe ©«Ÿ̈«§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈
äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬

:Bkñðå ïîMáéúìò-ìr BzaLa úaL úìò ©¤−¤§¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬
:dkñðå ãéîzäôàéeáéø÷z íëéLãç éLàøáe ©¨¦−§¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬

ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìòŸ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈
:íîéîz äráL äðL-éða íéNákáéìLeäL §¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´

ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤®̈
ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦

:ãçàäâéäìeìa äçðî úìñ ïBøOr ïøOrå ¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´
äMà ççéð çéø äìò ãçàä Nákì ïîMá©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−

:ýåýéìãéøtì äéäé ïéää éöç íäékñðå ©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈
ïéé Nákì ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦
:äðMä éLãçì BLãça Lãç úìò úàǽŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−©¨¨«

åèúìò-ìr ýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
:Bkñðå äNré ãéîzäñ ©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr ai zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ(ב (כח, «∆¿≈ƒ¿»≈

עלי" ּבני את צּוה ּבני, על מצּוני ׁשאּתה .(רש"י)"עד ְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

יצא  "אׁשר איׁש למּנֹות מׁשה לבּקׁשת מענה ׁשּבתֹור ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹוהינּו,

אׁשר  ּכּצאן ה' עדת תהיה ולא . . לפניהם יבא ואׁשר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלפניהם

ּדהּנה  לבאר, ויׁש הּתמיד. ּקרּבן על נצטּוה רֹועה", להם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

רֹועה" ׁש"אין הּטעּות את ׁשֹולל ּבכלל) (וקרּבנֹות זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָקרּבן

מתנהג  ׁשהעֹולם ּומגּלה נֹוהג", ּכמנהגֹו ו"עֹולם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעֹולם

יצא  "אׁשר זה ׁשהּוא הּקּב"ה, ׁשל הּפרטית ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהׁשּגחתֹו

לפניהם". יבא ואׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹלפניהם

éùùæèLãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:ýåýéì çñtæéäfä Lãçì íBé øNr äMîçáe ¤−©©«Ÿ̈«©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−

ç:ìëàé úBvî íéîé úráL âçéïBLàøä íBia ®̈¦§©´¨¦½©−¥«¨¥«©¬¨«¦−
:eNrú àì äãár úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

èéø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà ízáø÷äå§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
äðL éða íéNáë äráLå ãçà ìéàå íéðL§©−¦§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈

:íëì eéäé íîéîzëäìeìa úìñ íúçðîe §¦¦−¦«§¬¨¤«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´
ìL ïîMáìéàì íéðøNr éðLe øtì íéðøNr äL ©®̈¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©À̈§¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦

:eNrzàëãçàä Nákì äNrz ïBøOr ïBøOr ©«£«¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®
ì:íéNákä úráLáëøtëì ãçà úàhç øérNe §¦§©−©§¨¦«§¦¬©−̈¤¨®§©¥−

:íëéìrâëúìòì øLà ø÷aä úìò ãálî £¥¤«¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´
:älà-úà eNrz ãéîzäãëíBiì eNrz älàk ©¨¦®©«£−¤¥«¤¨¥¹¤©«£³©Æ

-ìr ýåýéì ççéð-çéø äMà íçì íéîé úráL¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©
:Bkñðå äNré ãéîzä úìBòäëéréáMä íBiáe ©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«©Æ©§¦¦½

àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ
:eNrúñåëäçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe ©«£«§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³

äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa ýåýéì äLãç£¨¨Æ©«Ÿ̈½§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
úëàìî-ìk íëì:eNrú àì äãáræëízáø÷äå ¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧

íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦
:äðL éða íéNáë äráL ãçà ìéàçëíúçðîe ©´¦¤®̈¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«¦̧§¨½̈

ìL ïîMá äìeìa úìñãçàä øtì íéðøNr äL −Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©¨´¨«¤½̈
:ãçàä ìéàì íéðøNr éðLèëïBøOr ïBøOr §¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«¦¨Æ¦¨½



רסג iriay - hk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ì ãçàä Nákì:íéNákä úráLìíéfr øérN ©¤−¤¨«¤®̈§¦§©−©§¨¦«§¦¬¦¦−
:íëéìr øtëì ãçààìãéîzä úìò ãálî ¤¨®§©¥−£¥¤«¦§©ºŸ©¯©¨¦²

:íäékñðå íëì-eéäé íîéîz eNrz Búçðîeô ¦§¨−©«£®§¦¦¬¦«§¨¤−§¦§¥¤«
èëà-àø÷î Lãçì ãçàa éréáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨

eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷̧Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®
:íëì äéäé äreøz íBéáçéøì äìò íúéNrå ¬§−̈¦«§¤¬¨¤«©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©

íéNák ãçà ìéà ãçà ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯
:íîéîz äráL äðL-éðaâúìñ íúçðîe §¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«¦̧§¨½̈−Ÿ¤

ìL ïîMá äìeìaéðL øtì íéðøNr äL §¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥¬
:ìéàì íéðøNrããçàä Nákì ãçà ïBøOrå ¤§Ÿ¦−¨¨«¦§¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤®̈

ì:íéNákä úráLäúàhç ãçà íéfr-øérNe §¦§©−©§¨¦«§¦«¦¦¬¤−̈©®̈
:íëéìr øtëìådúçðîe Lãçä úìò ãálî §©¥−£¥¤«¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈

íètLîk íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå§Ÿ©³©¨¦Æ¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨®̈
:ýåýéì äMà ççéð çéøìñæLãçì øBNráe §¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«¤«¨Á©¸Ÿ¤

íúéprå íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä éréáMä©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−
:eNrú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

çø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²
äráL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤®̈§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈

:íëì eéäé íîéîzèäìeìa úìñ íúçðîe §¦¦−¦«§¬¨¤«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´
ìL ïîMáøNr äLìéàì íéðøNr éðL øtì íéð ©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦

:ãçàäéì ãçàä Nákì ïBøOr ïBøOrúráL ¨«¤¨«¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−
:íéNákäàéãálî úàhç ãçà íéfr-øérN ©§¨¦«§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º

dúçðîe ãéîzä úìòå íéøtkä úàhç©©³©¦ª¦Æ§Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈
:íäékñðåñ §¦§¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(137 'nr al zegiy ihewl)

ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e(כו (כח, ¿«ƒƒ
ׁשּתי  ׁשם על חּטים, קציר ּבּכּורי נקרא הּׁשבּועֹות ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָ"חג

וׁשּבעלֿ(רש"י)הּלחם" ׁשּבכתב לּתֹורה רֹומזים הּלחם ׁשּתי . ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ל"נֹותן  הּבּטּול יֹותר מרּגׁש ׁשּבכתב ּתֹורה ּבלּמּוד והּנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפה.

מצות  קּים קאמר מאי ידע ולא ּבּה הּקֹורא ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּתֹורה",

לּמּוד  נחׁשב ׁשאינֹו ׁשּבעלּֿפה, לּתֹורה ּבנּגּוד ּתֹורה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּתלמּוד

והקרבת ּתֹורה ÈzLּכלל. ׁשל ׁשהּבּטּול ּכ על מֹורה הּלחם ְְְַַָָ¿≈ִֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּבעלּֿפה. ּתֹורה ׁשל להבנה לחּדר צרי ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבכתב

éòéáùáééréáMä Lãçì íBé øNr äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À
àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ

:íéîé úráL ýåýéì âç íúbçå eNrú©«£®§©Ÿ¤¬©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«
âéíéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯

ìL ø÷á-éðaíéNák íéðL íìéà øNr äL §¥«¨¨²§¨¬¨−̈¥¦´§®̈¦§¨¦¯
:eéäé íîéîz øNr äraøà äðL-éðaãéíúçðîe §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬¦«§«¦̧§¨½̈

ìL ïîMá äìeìa úìñãçàä øtì íéðøNr äL −Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©¨´¨«¤À̈
ììLãçàä ìéàì íéðøNr éðL íéøt øNr äL ¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦¨«¤½̈
ì:íìéàä éðLåèãçàä Nákì ïBøOr ïBøOrå ¦§¥−¨«¥¦«§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®

:íéNák øNr äraøàìæèãçà íéfr-øérNe §©§¨¨¬¨−̈§¨¦«§¦«¦¦¬¤−̈
:dkñðå dúçðî ãéîzä úìò ãálî úàhçñ ©®̈¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«

æéíìéà øNr íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´
:íîéîz øNr äraøà äðL-éða íéNák íéðL§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

çéíéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîaèéúàhç ãçà íéfr-øérNe §¦§¨−̈©¦§¨«§¦«¦¦¬¤−̈©¨®

:íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìò ãálîñ ¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«
ëðL íìéà øNr-ézLr íéøt éLéìMä íBiáeíé ©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§®̈¦

:íîéîz øNr äraøà äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«
àëíéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²

:ètLnk íøtñîaáëãálî ãçà úàhç øérNe §¦§¨−̈©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©Æ
:dkñðå dúçðîe ãéîzä úìòñâëíBiáe Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯

íéNák íéðL íìéà äøNr íéøt éréáøä-éða ¨«§¦¦²¨¦¬£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«
:íîéîz øNr äraøà äðLãëíúçðî ¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´

íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnkäëãálî úàhç ãçà íéfr-øérNe ©¦§¨«§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©Æ

:dkñðå dúçðî ãéîzä úìòñåëíBiáe Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯
íéNák íéðL íìéà ärLz íéøt éLéîçä©«£¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯

:íîéîz øNr äraøà äðL-éðaæëíúçðîe §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´
íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈

:ètLnkçëúìò ãálî ãçà úàhç øérNe ©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´
:dkñðå dúçðîe ãéîzäñèëéMMä íBiáe ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯©¦¦²

äðL-éða íéNák íéðL íìéà äðîL íéøẗ¦¬§Ÿ−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²
:íîéîz øNr äraøàìíäékñðå íúçðîe ©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿

tLnk íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì:è Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«
àìãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤®̈¦§©ÆŸ©´©¨¦½



xihtnרסד - l - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äéëñðe dúçðîñáìíéøt éréáMä íBiáe ¦§¨−̈§¨¤«¨©¯©§¦¦²¨¦¬
äraøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà äráL¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬

:íîéîz øNrâìíìéàì íéøtì íäkñðå íúçðîe ¨−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯
:íètLîk íøtñîa íéNákìåãìúàhç øérNe §©§¨¦²§¦§¨−̈§¦§¨¨«§¦¬©−̈

:dkñðå dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçàñ ¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«
äìúëàìî-ìk íëì äéäz úøör éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤

:eNrú àì äãáråìçéø äMà äìò ízáø÷äå £Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©
äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà øt ýåýéì ççéð¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²

:íîéîz äráLæììéàì øtì íäékñðå íúçðî ¦§−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦
:ètLnk íøtñîa íéNákìåçìúàhç øérNe §©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«§¦¬©−̈

:dkñðå dúçðîe ãéîzä úìò ãálî ãçà¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«
èìíëéøãpî ãáì íëéãrBîa ýåýéì eNrz älà¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹

íëékñðìe íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−
ìe:íëéîìLìàìàøNé éða-ìà äLî øîàiå §©§¥¤«©¬Ÿ¤¤−¤§¥´¦§¨¥®

ôôô :äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(205 'nr bk zegiy ihewl)

ÌÈ¯tÏ Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe(יח (כט, ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒ
. . אּמֹות ׁשבעים ‰Lc˜n"ּכנגד ÈÓÈ·e"עליהם מגּנין היּו ְְִִֶֶֻƒ≈«ƒ¿»ְֲִִֵֶָ

צ"ח (רש"י) מהם "לכּלֹות אֹומר הּכבׂשים לגּבי ואּלּו .ְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

ּׁשּפעל  מה ּדהּנה לבאר, ויׁש הּמקּדׁש. ּבימי רק לא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹקללֹות",

הּגיע  ׁשאז אּלא ּתפּלה; ידי על הּיֹום נפעל הּבית ּבזמן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָקרּבן

הּפעּלה  והּיֹום מּמׁש"), ּבפעל ("ּבחיצֹונּיּות לעֹולם ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֻהּׁשפע

העֹולם  לאּמֹות ׁשהׁשּפעה אפֹוא, מּובן האדם. ּבנפׁש רק ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻהיא

יׁשנּה ליׂשראל ההׁשּפעה ואּלּו הּבית, ּבזמן רק להיֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָיכֹולה

הּגלּות. ּבזמן ְִַַַָּגם

øéèôîäì-ìk íëì äéäz úøör éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨
:eNrú àì äãár úëàìîåìäìò ízáø÷äå §¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧Ÿ¹̈

ãçà ìéà ãçà øt ýåýéì ççéð çéø äMà¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬¤−̈©´¦¤¨®
:íîéîz äráL äðL-éða íéNákæìíúçðî §¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«¦§¨¨´

íøtñîa íéNákìå ìéàì øtì íäékñðå§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnkçìúìò ãálî ãçà úàhç øérNe ©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´

:dkñðå dúçðîe ãéîzäèìýåýéì eNrz älà ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−
íëéúìòì íëéúáãðå íëéøãpî ãáì íëéãrBîa§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ

ìe íëékñðìe íëéúçðîìe:íëéîìL §¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−§©§¥¤«
ìà-øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤

ôôô :äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
.ïîéñ ÷"ìçì ,íé÷åñô ç"ñ÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



הסר

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì ñçðéô úùøôì äøèôä

ú"åîùìåçé ÷øô à íéëìîá

çéåîeäiìà-ìà äúéä ýåýé-ãéå§©§Ÿ̈À¨«§¨Æ¤¥´¦½̈
-ãr áàçà éðôì õøiå åéðúî ñpLéå©§©¥−¨§¨®©¨̧¨Æ¦§¥´©§½̈©

:äìàrøæé äëàaèéàáàçà ãbiå «Ÿ£−̈¦§§¤«¨©©¥³©§¨Æ
úàå eäiìà äNr øLà-ìk úà ìáæéàì§¦¤½¤¥²¨£¤¬¨¨−¥«¦¨®§¥̧
:áøça íéàéápä-ìk-úà âøä øLà-ìk̈£¤¬¨©²¤¨©§¦¦−¤¨«¤

áeäiìà-ìà Càìî ìáæéà çìLzå©¦§©³¦¤̧¤Æ©§½̈¤¥«¦−̈
íéNà øçî úrë-ék ïeôñBé äëå íéýìû ïeNré-äk øîàì¥®ŸŸ©«£³¡Ÿ¦Æ§´Ÿ«¦½¦«¨¥³¨¨Æ¨¦´

:íäî ãçà Lôðk ELôð-úàâàáiå BLôð-ìà Cìiå í÷iå àøiå ¤©§§½§¤−¤©©¬¥¤«©©À§©¨̧¨Æ©¥¤́¤©§½©¨¾Ÿ
:íL Børð-úà çpiå äãeäéì øLà òáL øàaãCìä-àeäå §¥¬¤−©£¤´¦«¨®©©©¬¤©«£−¨«§«¨©³

íúø úçz áLiå àáiå íBé Cøc øaãnaìàLiå ãçà ©¦§¨Æ¤´¤½©¨¾Ÿ©¥¾¤©−©´Ÿ¤¤¨®©¦§©³
áBè-àì ék éLôð ç÷ ýåýé äzr áø | øîàiå úeîì BLôð-úà¤©§Æ¨½©Ÿ́¤©À©¨³§Ÿ̈Æ©´©§¦½¦²Ÿ¬

:éúáàî éëðàäCàìî äæ-äpäå ãçà íúø úçz ïLéiå ákLiå ¨«Ÿ¦−¥«£Ÿ¨«©¦§©Æ©¦©½©−©´Ÿ¤¤¨®§¦¥¤³©§¨Æ
:ìBëà íe÷ Bì øîàiå Ba râðåúâr åéúLàøî äpäå èaiå Ÿ¥´©½©¬Ÿ¤−¬¡«©©¥¾§¦¥¯§©«£Ÿ¨²ª©¬

`xenl iy
,'ä ãéå (åî.'ä úàî äøeáb çeø,åéðúî ñpLéåæøæî úBéäì åéðúî øâç §©©§¨¥¥©§©¥¨§¨¨©¨§¨¦§§Ÿ̈

.øúBéa,áàçà éðôì õøiå,éãéçé áàçà Cìé àlL ,äákønä éðôì åéìâøa õø §¥©¨¨¦§¥©§¨¨§©§¨¦§¥©¤§¨¨¤Ÿ¥¥©§¨§¦¦

.úeëìnä ãBák íeMî,eäiìà äNò øLà ìk úà (àLàä úãøBäa ¦§©©§¥¨£¤¨¨¥¦¨§¨©¨¥
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לענין  ואילו תבקש" "אל המשנה לנו אומרת "גדולה" לענין
לא  - ש"כבוד" היא הדברים משמעות תחמוד". "אל - "כבוד"
זה  לעומת כלל. אותו "לחמוד" אסור אלא "לחפש" שאין רק
לחמוד  מניעה אין אך ולבקשה, אחריה "לחפש" אין "גדולה",
"אל  רק אלא גדולה" תחמוד "אל נאמר לא שהרי אותה,

הסבר. דורש והדבר תבקש".

עשה"; מלמודך "יותר המשנה הוראת מהי להבין: צריך עוד
מהרגילות  יותר תורה ללמוד שיש לומר כוונתה עליה 1אם היה ,

למד"! מלמודך "יותר - ומפורש ברור באופן זאת לכתוב

בזה: הביאור

אל  החותר ללימוד ועדיפות מעלה יש תורה בלימוד
הדיון  את ולמצות הש"ס, סוגיות את לברר בכדי כי ההלכה.
יגיעה  דרושה למעשה, הלכה לפסיקת עד הפוסקים בשיטות

מיוחדת  .2והעמקה

כדי  ולמעשה להלכה לימוד כי לומר מקום היה זאת, לאור
שהרי  ורצוי, נכון לימוד הוא בישראל הוראה מורה להיות

גבוהה! בדרגה הוא הלימוד כזה באופן

בבואך  לעצמך". גדולה תבקש "אל ואומר: התנא משמיענו
"מורה  להיות - "גדולה" לשם זאת תעשה אל תורה, ללמוד
התורה  לשם "לשמה", לימוד הוא באמת תורה לימוד הוראה".
תפקיד  משמים לך נקבע (ואם אחרת מטרה לשום ולא עצמה,

מלמעלה). זאת לך יזמינו בישראל הוראה מורה של

גדולה  תבקש "אל המשנה: דברי מתפרשים אפוא וכך
שהרי  שלילי, דבר הוא - כבוד כבוד". תחמוד ואל לעצמך

העולם" מן האדם את מוציאין והכבוד התאווה ולכן 3"הקנאה, ,
מותר  זאת, לעומת "גדולה", בלבך. אפילו אותו תחמוד אל
שיוכל  לדרגה עד בתורה לגדלות בשאיפה פסול כל אין לרצות.
זאת  ובכל בתורה. מתעלה הוא עלֿידיֿזה כי הלכה, להורות
[ואולם  זאת גדלות אחר ולחפש לרדוף אין גדולה". תבקש "אל

לקבלה  יכול הוראה מורה משרת לו .4לכשיציעו [

יכול  - לבקש אין גדולה ואף כבוד, לחמוד שאסור מכיון
"חיות" כל נטול שלו התורה לימוד יהא שמא לחשוש, הלומד
כבוד  לה יש כאשר רק "חיות" מקבלת הבהמית הנפש כי -
הגוף  של) (גם ב"חיות" להיות צריך הלימוד והרי - וגדולה

הבהמית  !5והנפש

- עשה" מלמודך "יותר ואומרת, משנתנו מוסיפה עלֿכך
כפיה  מלשון ותענוג 6"עשיה" "חיות" לך אין אם אף כלומר, ,

במידה  עול" "בקבלת ולמד ("עשה") עצמך על כפה בלימודך,
שלך. המוגבל "התענוג" מאשר יותר גדולה

(1240 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

של  לשולחנם בתורה העוסק יתאווה מדוע להבין: צריך
זה? מפני להזהירו שצריך עד מלכים,

אם  גם כי משמע במשנה הדברים מסדר מזאת: יתירה
גדולה  תבקש "אל - במשנה הקודמת ההוראה את האדם מקיים
תתאווה  ש"אל להזהירו צריך עדיין - כבוד" תחמוד ואל לעצמך
צריך  שכלֿכך זו תאווה פשר מהי מלכים"! של לשולחנם

מפניה? להזהיר

משלחנם" גדול "ששלחנך מהלשון להבין: צריך גיסא, מאידך
שלילית  אינה מלכים" של "לשלחנם התאווה שעצם לדייק אפשר

משולחנם"! גדול ש"שולחנך מפני צורך בה שאין ורק כלֿכך

הענין: ביאור

ומעבר  מעל בתורה ויגע שעמל אדם על מדובר במשנתנו
עצמו  מצד בלימוד לו שיש התורה 7לתענוג הבטיחה זה לאדם .8

בתורה  עמלים שתהיו - תלכו" בחוקותי גשמיכם 9"אם "ונתתי -
ומכיון  לו. מובטחים הגשמיים צרכיו שכל דהיינו וגו"', בעתם
על  ושליט הבית" "בעל הוא הרי בידו, יהיו בעולם צרכיו שכל

רבנן" מלכי "מאן בבחינת העולם, .10כל

של  לשולחנם תתאווה "אל ואומרת המשנה מוסיפה כך על
על  כשכר מלכים" של "שולחן לך נותן שהקב"ה אף מלכים";
כי  אומרת אינה המשנה לכך. להתאוות לך אל - בתורה עמלך
בדברים  להתעסק צריך אדרבה, גשמיים. בדברים להתעסק אין
רק  היא ההוראה לקדושה. ולהעלותם "לבררם" כדי הגשמיים

מהם  ולהתענג להם להתאוות .11לא

הוא  מלכים" ב"שולחן הפירוש אם - השאלה נשאלת כך על
ועלֿידיֿזה  הגשמיות את ולזכך "לברר" הבירורים", "עבודת

ה"מברר" האדם גם להתאוות 12מתעלה לא מדוע אםֿכן
מלכים"? של "לשולחנם

כלומר, משולחנם". גדול "ששולחנך - היא התשובה כך על
מגיעה  היא אין הבירורים", ב"עבודת הגדולה המעלה עלֿאף
לימוד  עלֿידי כי התורה. לימוד בכח המושגת הרוחנית לדרגה
נדרשת  הקב"ה. מלךֿמלכיֿהמלכים עם מתאחד האדם התורה,
העליה  תכלית כי לדעת יש אך הבירורים", "עבודת גם אמנם

גדול". "שולחנך - תורה לימוד עלֿידי המושגת זו היא

(1241 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

התורה.1) ללימוד מתייחסות זה בפרק ההוראות לכך, ובהתאם תורה", "קנין קרוי הפרק ת''כ.2)שהרי עמ' תרס''ו, ר"ה של ֿ טוב יום המשך ראה
זעירא. ר' ג הלכה ג, פרק בכורים, ירושלמי כא.3)וראה משנה ד, פרק שם.4)לעיל בכורים ירושלמי והלכות5)ראה א. נד, עירובין ראה

לז. פרק בתניא ונתבאר מתקיים", תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע "כל ט הלכה ד, פרק הזקן, לרבנו ֿ תורה ֿ דעה6)תלמוד יורה יוסף בית ראה
שאינו. ומי ד"ה רמח יותר7)סימן עול, בקבלת לימוד עצמו על לכפות שיש היא שהכוונה עשה", מלמודך "יותר המאמר על הקודם בביאור כאמור

ג.8)מרגילותו. כו, שם.9)בחוקותי א.10)רש"י סב, גיטין ז.11)ראה פרק תחילת תניא ג.12)ראה לה, אמור ב; יג, צו ֿ תורה לקוטי ראה

הירידה היא צורך עלייה גדולה ועצומה, למעלה הרבה יותר מהמקום שבו הייתה הנשמה קודם ירידתה ומשם ירדה.
ממאמר י"ב תמוז, ה'תשכ"ז
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ycew zegiyn zecewp
לענין  ואילו תבקש" "אל המשנה לנו אומרת "גדולה" לענין
לא  - ש"כבוד" היא הדברים משמעות תחמוד". "אל - "כבוד"
זה  לעומת כלל. אותו "לחמוד" אסור אלא "לחפש" שאין רק
לחמוד  מניעה אין אך ולבקשה, אחריה "לחפש" אין "גדולה",
"אל  רק אלא גדולה" תחמוד "אל נאמר לא שהרי אותה,

הסבר. דורש והדבר תבקש".

עשה"; מלמודך "יותר המשנה הוראת מהי להבין: צריך עוד
מהרגילות  יותר תורה ללמוד שיש לומר כוונתה עליה 1אם היה ,

למד"! מלמודך "יותר - ומפורש ברור באופן זאת לכתוב

בזה: הביאור

אל  החותר ללימוד ועדיפות מעלה יש תורה בלימוד
הדיון  את ולמצות הש"ס, סוגיות את לברר בכדי כי ההלכה.
יגיעה  דרושה למעשה, הלכה לפסיקת עד הפוסקים בשיטות

מיוחדת  .2והעמקה

כדי  ולמעשה להלכה לימוד כי לומר מקום היה זאת, לאור
שהרי  ורצוי, נכון לימוד הוא בישראל הוראה מורה להיות

גבוהה! בדרגה הוא הלימוד כזה באופן

בבואך  לעצמך". גדולה תבקש "אל ואומר: התנא משמיענו
"מורה  להיות - "גדולה" לשם זאת תעשה אל תורה, ללמוד
התורה  לשם "לשמה", לימוד הוא באמת תורה לימוד הוראה".
תפקיד  משמים לך נקבע (ואם אחרת מטרה לשום ולא עצמה,

מלמעלה). זאת לך יזמינו בישראל הוראה מורה של

גדולה  תבקש "אל המשנה: דברי מתפרשים אפוא וכך
שהרי  שלילי, דבר הוא - כבוד כבוד". תחמוד ואל לעצמך

העולם" מן האדם את מוציאין והכבוד התאווה ולכן 3"הקנאה, ,
מותר  זאת, לעומת "גדולה", בלבך. אפילו אותו תחמוד אל
שיוכל  לדרגה עד בתורה לגדלות בשאיפה פסול כל אין לרצות.
זאת  ובכל בתורה. מתעלה הוא עלֿידיֿזה כי הלכה, להורות
[ואולם  זאת גדלות אחר ולחפש לרדוף אין גדולה". תבקש "אל

לקבלה  יכול הוראה מורה משרת לו .4לכשיציעו [

יכול  - לבקש אין גדולה ואף כבוד, לחמוד שאסור מכיון
"חיות" כל נטול שלו התורה לימוד יהא שמא לחשוש, הלומד
כבוד  לה יש כאשר רק "חיות" מקבלת הבהמית הנפש כי -
הגוף  של) (גם ב"חיות" להיות צריך הלימוד והרי - וגדולה

הבהמית  !5והנפש

- עשה" מלמודך "יותר ואומרת, משנתנו מוסיפה עלֿכך
כפיה  מלשון ותענוג 6"עשיה" "חיות" לך אין אם אף כלומר, ,

במידה  עול" "בקבלת ולמד ("עשה") עצמך על כפה בלימודך,
שלך. המוגבל "התענוג" מאשר יותר גדולה

(1240 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

של  לשולחנם בתורה העוסק יתאווה מדוע להבין: צריך
זה? מפני להזהירו שצריך עד מלכים,

אם  גם כי משמע במשנה הדברים מסדר מזאת: יתירה
גדולה  תבקש "אל - במשנה הקודמת ההוראה את האדם מקיים
תתאווה  ש"אל להזהירו צריך עדיין - כבוד" תחמוד ואל לעצמך
צריך  שכלֿכך זו תאווה פשר מהי מלכים"! של לשולחנם

מפניה? להזהיר

משלחנם" גדול "ששלחנך מהלשון להבין: צריך גיסא, מאידך
שלילית  אינה מלכים" של "לשלחנם התאווה שעצם לדייק אפשר

משולחנם"! גדול ש"שולחנך מפני צורך בה שאין ורק כלֿכך

הענין: ביאור

ומעבר  מעל בתורה ויגע שעמל אדם על מדובר במשנתנו
עצמו  מצד בלימוד לו שיש התורה 7לתענוג הבטיחה זה לאדם .8

בתורה  עמלים שתהיו - תלכו" בחוקותי גשמיכם 9"אם "ונתתי -
ומכיון  לו. מובטחים הגשמיים צרכיו שכל דהיינו וגו"', בעתם
על  ושליט הבית" "בעל הוא הרי בידו, יהיו בעולם צרכיו שכל

רבנן" מלכי "מאן בבחינת העולם, .10כל

של  לשולחנם תתאווה "אל ואומרת המשנה מוסיפה כך על
על  כשכר מלכים" של "שולחן לך נותן שהקב"ה אף מלכים";
כי  אומרת אינה המשנה לכך. להתאוות לך אל - בתורה עמלך
בדברים  להתעסק צריך אדרבה, גשמיים. בדברים להתעסק אין
רק  היא ההוראה לקדושה. ולהעלותם "לבררם" כדי הגשמיים

מהם  ולהתענג להם להתאוות .11לא

הוא  מלכים" ב"שולחן הפירוש אם - השאלה נשאלת כך על
ועלֿידיֿזה  הגשמיות את ולזכך "לברר" הבירורים", "עבודת

ה"מברר" האדם גם להתאוות 12מתעלה לא מדוע אםֿכן
מלכים"? של "לשולחנם

כלומר, משולחנם". גדול "ששולחנך - היא התשובה כך על
מגיעה  היא אין הבירורים", ב"עבודת הגדולה המעלה עלֿאף
לימוד  עלֿידי כי התורה. לימוד בכח המושגת הרוחנית לדרגה
נדרשת  הקב"ה. מלךֿמלכיֿהמלכים עם מתאחד האדם התורה,
העליה  תכלית כי לדעת יש אך הבירורים", "עבודת גם אמנם

גדול". "שולחנך - תורה לימוד עלֿידי המושגת זו היא

(1241 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

התורה.1) ללימוד מתייחסות זה בפרק ההוראות לכך, ובהתאם תורה", "קנין קרוי הפרק ת''כ.2)שהרי עמ' תרס''ו, ר"ה של ֿ טוב יום המשך ראה
זעירא. ר' ג הלכה ג, פרק בכורים, ירושלמי כא.3)וראה משנה ד, פרק שם.4)לעיל בכורים ירושלמי והלכות5)ראה א. נד, עירובין ראה

לז. פרק בתניא ונתבאר מתקיים", תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע "כל ט הלכה ד, פרק הזקן, לרבנו ֿ תורה ֿ דעה6)תלמוד יורה יוסף בית ראה
שאינו. ומי ד"ה רמח יותר7)סימן עול, בקבלת לימוד עצמו על לכפות שיש היא שהכוונה עשה", מלמודך "יותר המאמר על הקודם בביאור כאמור

ג.8)מרגילותו. כו, שם.9)בחוקותי א.10)רש"י סב, גיטין ז.11)ראה פרק תחילת תניא ג.12)ראה לה, אמור ב; יג, צו ֿ תורה לקוטי ראה



לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס באה"ק )בלק בחו"ל( - בערים שונות בעולם ער
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:4405:4808:3308:3509:1309:1510:2610:2713:2113:2219:4819:4620:1720:1519:2620:27באר שבע )ק(

05:4005:4308:2908:3209:1109:1310:2310:2513:2113:2119:5419:5220:2120:1819:1920:30חיפה )ק(

05:4105:4508:3008:3309:1109:1310:2310:2513:2013:2019:5319:5120:1720:1519:1120:27ירושלים )ק(

05:4205:4608:3108:3409:1209:1410:2510:2713:2213:2219:5019:4820:2020:1719:2620:29תל אביב )ק(

05:0505:1107:5007:5709:0009:0410:2110:2413:4013:4020:5520:5021:3821:3220:3321:50אוסטריה, וינה )ק(

07:3507:3209:1909:1809:5809:5710:4910:4812:5512:5617:1817:2217:4717:5117:0218:03אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:1505:2008:0308:0809:0609:0910:2610:2913:4113:4220:5020:4621:3121:2620:2921:42אוקראינה, אודסה )ק(

04:4004:4607:2607:3208:3508:3809:5609:5813:1413:1420:2820:2321:1121:0520:0621:23אוקראינה, דונייצק )ק(

04:4904:5507:3407:4008:4508:4810:0610:0913:2513:2520:4120:3621:2421:1920:1921:37אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

05:0605:1307:4407:5309:0609:1010:2910:3213:5113:5121:1521:1022:0121:5520:5322:14אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

04:5805:0407:3407:4408:5809:0210:2110:2413:4413:4421:0821:0321:5521:4920:4622:08אוקראינה, קייב )ק(

05:4105:4308:2608:2809:0209:0410:1210:1413:0213:0219:1519:1419:4219:4018:5419:51איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

05:4505:5008:3408:3909:3509:3810:5410:5614:0714:0821:1521:1121:5221:4720:5122:03איטליה, מילאנו )ק(

06:1606:1708:4508:4609:1609:1710:1810:1912:5012:5018:2318:2318:4718:4718:0518:56אקוואדור, קיטו )ח(

08:0007:5809:5009:4910:2810:2711:1911:1913:2913:3018:0018:0318:2818:3117:4418:43ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

09:0909:0610:4610:4511:2811:2712:1712:1614:2114:2118:3318:3719:0519:0918:1819:22ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

05:4905:5308:4008:4309:2809:3110:4410:4613:4913:4920:3520:3221:0821:0520:1421:19ארה״ב, בולטימור )ק(

05:3405:3808:2508:2909:1509:1810:3210:3413:3813:3920:2820:2521:0320:5920:0721:13ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:3405:3908:2508:2909:1609:1810:3210:3413:3913:3920:2920:2621:0421:0020:0821:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:0506:1008:5609:0009:4909:5211:0711:0914:1514:1621:1021:0621:4621:4220:4921:57ארה״ב, דטרויט )ק(

06:2806:3109:1609:1909:5609:5711:0711:0914:0214:0220:2620:2420:5420:5220:0621:03ארה״ב, האוסטון )ק(

05:4905:5308:3908:4209:2109:2310:3510:3613:3313:3420:0520:0320:3620:3319:4520:45ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:3706:3909:2309:2509:5910:0111:1011:1114:0014:0120:1620:1520:4320:4119:5720:52ארה״ב, מיאמי )ק(

05:2805:3208:1908:2309:1009:1310:2710:2913:3513:3520:2620:2321:0120:5820:0521:12ארה״ב, ניו הייבן )ק(

05:5906:0308:5008:5409:4009:4310:5610:5814:0314:0320:5220:4821:2621:2320:3121:37ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:2505:2908:1608:2009:0809:1110:2510:2713:3413:3420:2720:2321:0320:5920:0621:13ארה״ב, שיקגו )ק(

07:0207:0109:1609:1609:4809:4810:4610:4613:0813:0918:1418:1618:3918:4117:5818:50בוליביה, לה-פס )ח(

05:3905:4508:0708:2109:4109:4511:0411:0714:2814:2921:5621:5122:4522:3821:3422:58בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:4105:4708:1408:2509:4209:4611:0511:0814:2914:2921:5521:4922:4222:3621:3222:56בלגיה, בריסל )ק(

06:4906:4808:5508:5509:2909:2810:2410:2512:4212:4317:4017:4218:0118:0317:1918:13ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:3606:3508:4308:4309:1609:1610:1210:1212:3012:3117:2517:2717:5117:5317:0918:03ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

04:5505:0207:1907:3508:5809:0210:2210:2513:4713:4721:1821:1222:0521:5820:5622:19בריטניה, לונדון )ק(

04:5305:0007:1407:1509:0109:0510:2710:3013:5613:5621:3521:2922:2922:2121:1522:44בריטניה, מנצ'סטר )ק(

04:5605:0307:1207:2009:0209:0610:2610:2913:5313:5321:2921:2322:1822:1121:0522:33גרמניה, ברלין )ק(

05:2705:3308:0508:1409:2709:3010:4910:5214:1114:1121:3421:2922:2022:1421:1222:33גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:5506:5408:5808:5809:3209:3210:2710:2712:4312:4317:3717:4017:5718:0017:1518:10דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0706:1008:4908:5109:2409:2510:3210:3313:1713:1819:2019:1919:4619:4519:0219:55הודו, מומבאי )ח(

06:0506:0708:4608:4809:2009:2210:2810:2913:1313:1419:1519:1519:4119:4018:5719:50הודו, פונה )ח(

04:5705:0307:4407:5008:5108:5410:1210:1413:2813:2920:4120:3621:2321:1720:1921:35הונגריה, בודפשט )ק(

04:3704:4207:2807:3208:1908:2209:3609:3812:4312:4419:3419:3120:0920:0519:1320:20טורקיה, איסטנבול )ח(

06:1106:1509:0209:0509:4909:5111:0411:0614:0714:0820:5020:4721:2321:1920:2921:33יוון, אתונה )ק(



רעי

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס באה"ק )בלק בחו"ל( - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:2005:2508:0808:1309:1309:1610:3310:3513:4913:4921:0020:5521:4121:3620:3821:53מולדובה, קישינב )ק(

06:0406:0608:4608:4809:2109:2210:2910:3013:1413:1519:1819:1719:4419:4319:0019:53מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

08:0808:0409:3409:3310:1910:1811:0611:0513:0513:0517:0217:0717:3817:4316:4817:56ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:1505:1808:0208:0408:4008:4209:5109:5212:4412:4419:0319:0119:3119:2918:4419:40נפאל, קטמנדו )ח(

04:5404:5907:4507:4908:3508:3709:5109:5312:5712:5719:4519:4220:1920:1519:2220:29סין, בייג'ין )ח(

07:0407:0509:3409:3510:0510:0611:0811:0913:4013:4119:1619:1619:4019:4018:5819:49סינגפור, סינגפור )ח(

04:2704:3406:4106:5808:3208:3609:5609:5913:2313:2320:5520:5021:4621:3920:3322:00פולין, ורשא )ק(

06:3006:3008:4908:4909:2009:2010:1910:2012:4412:4417:5717:5918:2218:2317:4118:33פרו, לימה )ח(

06:0106:0608:5008:5509:5109:5411:1111:1314:2514:2521:3121:2722:1122:0621:0922:22צרפת, ליאון )ק(

05:5806:0408:4208:4909:5509:5811:1711:1914:3614:3621:5521:5122:3822:3221:3222:50צרפת, פריז )ק(

05:5005:5108:2308:2408:5408:5509:5809:5912:3312:3318:1318:1418:3718:3717:5618:47קולומביה, בוגוטה )ח(

05:4605:5108:3608:4109:3209:3510:5010:5214:0114:0121:0320:5921:3721:3320:3921:48קנדה, טורונטו )ק(

05:1605:2108:0508:1009:0609:0910:2510:2713:3813:3920:4520:4021:2321:1820:2221:34קנדה, מונטריאול )ק(

05:4005:4408:3008:3309:1309:1510:2710:2913:2713:2720:0219:5920:3320:3019:4220:42קפריסין, לרנקה )ק(

04:3204:4007:0207:0208:4408:4910:1110:1413:4413:4421:3121:2422:2922:2021:0722:46רוסיה, ליובאוויטש )ח(

03:5904:0706:3506:3608:1508:1909:4309:4613:1813:1821:1421:0722:1122:0220:4622:30רוסיה, מוסקבה )ח(

04:3604:4107:2307:2908:2908:3209:4909:5213:0613:0620:1720:1320:5920:5319:5621:11רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:4005:4508:2708:3309:3309:3610:5410:5614:1114:1121:2721:2322:0421:5921:0122:16שוויץ, ציריך )ק(

05:5705:5908:3608:3709:0809:0910:1510:1612:5612:5618:5018:5019:1519:1518:3219:24תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךבער

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
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