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

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

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

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

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

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

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

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

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ג
ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'
מוה"ר אשר שי'

שלום וברכה!

אחרי הפסק ארוך, סו"ס נתקבל מכתבו מי"ג אייר, אודות עניני הישיבה, ובטח בינתים נתקבל 
ג"כ המענה שלי על שם הנהלת הישיבה, ולפלא שעד עתה לא כתבו ממהלך הענינים מאז. ויה"ר שיהי' 
זה סימן לטובה, שכיון שאין כותבים הרי הכל שלום והצלחה. ובודאי למותר לזרז ולעורר שככל אשר 
ביד כת"ר שי' לעשות בזה - יעשה, לרבות שגם אם נצרכה נסיעה למעלבורן לעתים תכופות יותר, לא 

תהי' בזה מניעה.

לפלא שאינו מזכיר דבר אודות עסקנותו בסידנעי. ויה"ר, אשר גם זה יהי' סימן לטובה.

בנועם קראתי רשימת המשתתפים בחלוקת הש"ס, אף שאין ניכר, מתוך הרשימה, למתי - 
בל"נ - יסיימו, אם מצטרפים בזה עם חלוקת הש"ס דכאן שבמילא הוא בי"ט כסלו, או הגבילו למועד 
אחר, בכ"א - יה"ר שיהי' בהצלחה, וכפי המבואר במכתבי מאז אודות חלוקת הש"ס, שע"פ הסוגיא 
)שבת צ"ג ע"ב( לענין שנים שעשו דזה אינו יכול כו', הנה י"ל, שלכל אחד מהמשתתפים יש לו הזכות 

כאילו למד כל הש"ס. ומטובו למסור את איחוליי וברכתי לכאו"א מהמשתתפים.

מוסג"פ קטע משיחת ש"ק מברכין סיון, אשר באמת תוכנו כל השנה זמנו הוא, כיון שנתינת 
וקבלת התורה ה"ה בכל יום - כחדשים, וכלשון ברכת התורה - נותן התורה, לשון הווה.

בכבוד וברכת הצלחה בעניני הכל והפרט,

מ. שניאורסאהן
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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‰)
ÔÈ·‰Ï ליּכנס רצּו ׁשּלא המרּגלים טענת ענין ¿»ƒְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ

אכלת  ארץ ׁשהיא ואמרּו יׂשראל, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹלארץ

ּדארעא 1יֹוׁשביה  הענין ּולבאר להקּדים יׁש , ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

אכלת 2אתּבּטלת  "ארץ עלּֿדר (ׁשּזהּו ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ

ּפירּוׁשים  ׁשני ּבזה ׁשּיׁש ּפירּוׁש3יֹוׁשביה"), . ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָ

נפלּו ּד'תהּו' קדמאין מלכין ׁשּכאׁשר ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהראׁשֹון,

(ארעא) הּמלכּות ספירת הּנה הּכלים, ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָּבׁשבירת

ּבׁשבירה  נפלה לא אבל מּפעּולתּה, אתּבּטלת ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹרק

הּדבר  וטעם הּׁשבירה 4כּו', לסּבת הּטעם ּכי , ְְְִִִַַַַַַַַָָָ

וענין  כּו', יׁשּות ּבחינת ּבהם ׁשהיה מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהּוא

מלכּות, ּבבחינת ולא הּמּדֹות, ּבׁשאר רק הּוא ְְְְִִִִֶַַַַָֹזה

ׁשעם  והינּו, ,ּכלּֿכ מּורגׁש יׁש ּבבחינת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאינּה

ּבחינת  ּגם ּבּה יׁש מּכלֿמקֹום יׁש, ּבחינת ְְֱִִִֵֵַַַָָָָהיֹותּה

יחד, הּללּו הפכים  ׁשני ּבטבעּה וסֹובלת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּבטּול,

אּלא  לגמרי, ּונפילה ׁשבירה ּבּה היה לא ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹולכן

אֹור  ׁשּנעּדר אתּבּטלת", ּד"ארעא ּבאֹופן ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָרק

ּכמבאר  הׁשני, ּופירּוׁש ּבלבד. ְְְְִִִֵֵַַַַָָֹהתּפּׁשטּותּה

ּתֹורה' ּבתפּלה,5ּב'לּקּוטי נפׁש' ה'מסירּות ּבענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

העֹולה  ּכׁשלהבת הּנפׁש, מהּות ּכח ׁשּתתּבּטל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹעד

ׁשּזהּו ,יתּבר ּבאֹורֹו ּולהּדבק להּכלל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָמאליה

ּגם  יׁש לזה ּובהתאם אתּבּטלת". "ארעא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָענין

ּפירּוׁש יֹוׁשביה. אכלת ארץ ּבענין ּפירּוׁשים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹׁשני

ּבפרׁשתנּו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכדאיתא 6הראׁשֹון, ְְְִִִִֵֵָָָָָָ
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לב.1) יג, ב.2)פרשתנו קעו, זח"ב - רפ"א דצניעותא ואילך.3)ספרא שמו ס"ע תרל"א סה"מ גם אוה"ת 4)ראה גם ראה

ב. יז, א.5)בראשית מ, ג.6)בהר עט, שמע"צ דרושי לקו"ת גם וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ ÔÈ·‰Ï של הפנימית ¯ˆeהמשמעות ‡lL ÌÈÏb¯Ó‰ ˙ÚË ¿»ƒƒ¿««¬««¿«¿ƒ∆…»

‰È·LBÈ ˙ÏÎ‡ ı¯‡ ‡È‰L e¯Ó‡Â ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ÒkÈÏ1, ƒ»≈¿∆∆ƒ¿»≈¿»¿∆ƒ∆∆…∆∆¿∆»
ÔÈÚ‰ ¯‡·Ïe ÌÈc˜‰Ï LÈ בזוהר ‡˙Ïha˙הנזכר ‡Ú¯‡c2 ≈¿«¿ƒ¿»≈»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿«¿«

להלן  שיוסבר וכפי התבטלה, ‡ÏÎ˙הארץ ı¯‡" C¯cŒÏÚ e‰fL)∆∆«∆∆∆∆…∆∆
"‰È·LBÈ ביטול היא משמעותו שגם ¿∆»

שתמורת  הארץ של האמיתי עניינה

היא  עליה לדרים מושב מקום היותה

יושביה' 'אוכלת Êa‰נעשית LiL ,(∆≈»∆
ÌÈLe¯Èt ÈL3.החסידות בתורת ¿≈≈ƒ

¯L‡kL ,ÔBL‡¯‰ Le¯Èt≈»ƒ∆«¬∆
ÔÈ‡Ó„˜ ÔÈÎÏÓ הקדמונים המלכים «¿ƒ«¿»ƒ

'e‰˙'c שקדם התוהו עולם של ¿…
בסמוך, שיוסבר כפי ה'תיקון', לעולם

‰p‰ ,ÌÈÏk‰ ˙¯È·La eÏÙ»¿ƒ¿ƒ««≈ƒƒ≈
‡Ú¯‡) ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿«¿»
מצמיחה  שהארץ כשם כי ארץ הנקראת

היא  המלכות ספירת כך פירות,

התהוות  היא שבאמצעותה הספירה

בביטול  היא שהארץ וכשם הנבראים,

ספירת  כך עליה"), דשין ("שהכול

לה  "דלית ביטול, הוא עניינה המלכות

עניין  הוא ה' ובעבודת כלום", מגרמה

שמים  מלכות עול ¯˜קבלת («
‡Ï Ï·‡ ,d˙ÏeÚtÓ ˙Ïha˙‡ƒ¿«¿«ƒ¿»»¬»…

,'eÎ ‰¯È·La ‰ÏÙ על כלומר, »¿»«¿ƒ»
המלכים  אודות וישלח בפרשת הכתוב

לבני  מלך מלוך לפני באדום שמלכו

וחסידות  בקבלה מבואר ישראל,

שלעולם  לכך הכוונה הרוחני שבמובן

'עולם  הנקרא לבסוף, שנברא כפי

ובעוד  התוהו' 'עולם קדם התיקון'

השתלשלות' 'סדר יש שב'תיקון'

ומאיר  יורד האלוקי האור בו מסודר

מלובשים  כשהאורות לדרגה מדרגה

של  עולמם התוהו, בעולם הרי בכלים,

מרובים המל  אורות היו הקדמונים, כים

ל'שבירת  שגרם דבר מועטים וכלים

האורות  את להכיל יכלו שלא הכלים'

ועל  הקדושה, ניצוצות של 'נפילה' הייתה הכלים משבירת וכתוצאה המרובים,

ספירת  אבל התוהו שבעולם במידות בעיקר הייתה שה'שבירה' כאן מבואר כך

ו'שבירה' 'נפילה' בה הייתה ולא התבטלה רק ‰c·¯המלכות ÌÚËÂ4, ¿«««»»
˙ÈÁa Ì‰a ‰È‰L ÈtÓ ‡e‰ ‰¯È·M‰ ˙aÒÏ ÌÚh‰ Èkƒ«««¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈∆»»»∆¿ƒ«

,'eÎ ˙eLÈ מכך נגרמה התוהו בעולם הכלים' ש'שבירת בחסידות כמבואר ≈

בינם  המידות של 'התכללות' הייתה ולא גדול בתוקף היתה ומידה מידה שכל

וכדומה שבחסד' ו'גבורה שבגבורה' 'חסד כמו עצמן Ê‰לבין ÔÈÚÂ של ¿ƒ¿»∆
האור את ולהכיל להגביל יכול לא שהכלי כך כדי עד ו'ישות' ‰e‡תוקף

˙Bcn‰ ¯‡La יסוד),¯˜ הוד נצח, תפארת, גבורה, ÏÂ‡(חסד, «ƒ¿»«ƒ¿…
dÈ‡L ,˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿∆≈»
,CkŒÏk L‚¯eÓ LÈ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿»»«
LÈ ˙ÈÁa d˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¡»¿ƒ«≈
עם  ספירה היא המלכות ספירת גם

מוגדרת, ומציאות «ŒÏkÓƒ'ישות'
da LÈ ÌB˜Ó,המלכות בספירת »≈»

ה'יש' לעניין ÈÁa˙במקביל Ìb«¿ƒ«
ÈL dÚ·Ëa ˙Ï·BÒÂ ,ÏeËaƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿≈

eÏl‰ ÌÈÎÙ‰'ו'ביטול 'ישות' של ¬»ƒ«»
da ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏÂ ,„ÁÈ««¿»≈…»»»

È¯Ó‚Ï ‰ÏÈÙe ‰¯È·L כמו ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿≈
התוהו, דעולם המידות ששת בשאר

‡l‡ התוהו בעולם הכלים' 'שבירת ∆»
המלכות  בספירת ÔÙB‡aפעלה ˜«̄¿∆

¯cÚpL ,"˙Ïha˙‡ ‡Ú¯‡"c¿«¿»ƒ¿«¿«∆∆¿»
„·Ïa d˙eËMt˙‰ ¯B‡ ואורה ƒ¿«¿»ƒ¿«
להאיר. וחדל התבטל

ÈL‰ Le¯ÈÙe ארעא' הזוהר בדברי ≈«≈ƒ
ÈËewÏ'aאתבטלת', ¯‡·Ók«¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz5 לגבי הזקן לאדמו"ר »

ה' בעבודת המושג »¿ÔÈÚa¿ƒמשמעות
'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰ ההתמסרות «¿ƒ∆∆

לאלוקות  האדם של המוחלטת

„Ú ,‰lÙ˙a כך Ïha˙zLכדי «¿ƒ»«∆ƒ¿«≈
LÙp‰ ˙e‰Ó Ák בפני כמציאות …«««∆∆

ותהיה  לאלוקות תתבטל והנפש עצמה

באלוקות, נר ÏLk‰·˙נכללת של ¿«¿∆∆
‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ‰ מעלה כלפי »»≈≈∆»

ÏÏk‰Ï ביטול תוך כלולה, להיות ¿ƒ»≈
האישית  המציאות ≈«c‰Ïe¿ƒ·˜ואיבוד

ÔÈÚ e‰fL ,C¯a˙È B¯B‡a¿ƒ¿»≈∆∆ƒ¿«
"˙Ïha˙‡ ‡Ú¯‡" ביטול «¿»ƒ¿«¿«

כלפי  האדם נפש של והמהות המציאות

האלוקות.

‰ÊÏ Ì‡˙‰·e'אתבטלת ב'ארעא הפירושים ÈLלשני Ìb LÈ ¿∆¿≈¿∆≈«¿≈
ÔÈÚa ÌÈLe¯Èt בטענה ישראל לארץ להיכנס רצו שלא המרגלים טענת ≈ƒ¿ƒ¿«

È·LBÈ‰שהיא ˙ÏÎ‡ ı¯‡.המאמר בתחילת כמובא ∆∆…∆∆¿∆»
‡˙È‡„k ,ÔBL‡¯‰ Le¯Ètכמובאe˙L¯Ùa '‰¯Bz ÈËewÏ'a6 ≈»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ≈»¿»»»≈

לארץ  להיכנס ולא במדבר להישאר שעדיף סברו שהמרגלים שלח פרשת
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כללי  מפתח  

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

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

  ה להבין עין טעת המרגלים "מאמר ד  ) ג

 ה  ..................ה"כה'תש  ,תמוז  מבה"ח , שלח שבת פרשת 

 אי  .....  , ה'תשכ"הפ' שלח, כ"ף סיון' איום שיחת   )ד

 טו  .....  שכ"ה, ה'תתמוז מבה"ח, שלח ש"פשיחת   )ה

 זי  .................  , גח י ךכר שלחפרשת  ותשיח-ילקוט  )ו

 דכ  ...............  ד ,ח י  ךכר שלח פרשת ותשיח-ילקוט  )ז

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

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

 ל  .................  שלח פרשת  –ח שיומאולה קוט גלי  )ט

  אל  .......... שלחפרשת לשבוע  יומיחומש  ירעושי  )י

 ט  ................  שלח פרשת לשבוע תהלים  ירועיש  )יא

    ה)(מוג יאהת רפסב יםרשיעו  )יב

 ס  ....................................... שלח פרשת לשבוע  

 ט ס  ..............  שלח פרשת  וע בשלם" וי םהיו " חלו  ) יג

 עב  .........................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  )יד

 ם "מבר ירו עיש

 ה ע  .............  שלח פרשת לשבוע  ,םולים קירפ' ג –  )טו

 המק  ......... שלח פרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )טז

 הסק  ............  שלח פרשת לשבוע  ,תוצומהספר  –  )יז

  ובים ם וכתיביא  ) יח

 וסק  .........................  ה פרק  דברי הימים  ,כא פרק  יחזקאל

  תרומות מסכת  –משיות   )יט

 חסק  ................................................  קהתי אור יב

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

 

  ביאורים עם  יבמות תמסכ  )כא

 ועק  ..............................................  י ק ףד עד קד ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 דר  ...................................................  "ר הזקן אדמו

  בין עירות ך הלכולחן ערושו  ) כג

  דר  ................................  קן זה  אדמו"ר  יומיוח רב לפי ל

    שא פרשת ל ר עביאוהמשך  הרתולקוטי   )כד

 ור  ...................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כה

 חר  ...............................................  אמצעי ר ה "אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כו

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

  "גואל תרלשמ רתות  )כז

 יאר  ..............................................  ש הר"ומ מו"רדא

   "בהמשך תער –המאמרים  ספר  )כח

 יאר  .............................................  "ר מוהרש"במואד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  )כט

 ג יר  ..............................................  ''צוהריימ''ר דמוא

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

 זטר  ............................................  צ'' יירה מו רדמו''א

 טזר  .........................................  ד יקפרק  ותכרוזה ספר  )לא

  ודש  ק ותרגא  )לב

 יטר  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 כר  ..................................  יאה בציבורחומש לקר  ) לג

 כחר  ................  דשו ק-בתשת חלמהתורה  תאקרי  )לד

 כטר  ..........................  גפרק ביאורים לפרקי אבות   ) לה

 לר  .........................  שלח פרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לו

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



d"kyz'dו ,fenz g"dan ,gly zyxt zay

אֹורֿאיןֿסֹוף  ּגלּוי יהיה ׁשאם ּבדעּתם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ"ׁשהיה

מעׂשּיֹות) מצֹות קּיּום (עלֿידי למּטה ְְְֲִִִֵַַַָָּברּוֿהּוא

וזהּו לגמרי, מּמציאּותם יּבטלּו למעלה, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָּכמֹו

יֹוׁשביה" אין 7אכלת "יֹוׁשביה" "ּפירּוׁש, , ְְֵֵֶֶֶֶָָֹ

עצמן  ּומבּטלין ּכלל לעצמן מקֹום ְְְְְְְִִַַַָָָָּתֹופסין

עֹוד  אין להיֹות ׁשּבּתחּתֹונים יתּבר ְְְְִִִִֵֵֶַַָליחּודֹו

ּב"ארעא 8כּו'" הׁשני ּפירּוׁש עלּֿדר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ(ׁשּזהּו

ּבמציאּות  ּבטּול ענין ׁשהּוא ).9אתּבּטלת", ְְְְִִִִִֶַַַ

ּדרּוׁשים  ּבכּמה ּכמבאר הׁשני, ּבפירּוׁש10ּופירּוׁש ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹ

היתה  ׁשּטענתם יֹוׁשביה", אכלת ְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ"ארץ

מעׂשּיֹות) (מצֹות ּבגׁשמּיּות ְְְְְֲִִִִֶַַַַׁשההתעּסקּות

ּכדי  לארץ ליּכנס רצּו לא ולכן כּו', ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמגּׁשמת

ׁשהיּו ּכיון הּגׁשמּיים, הּדברים ּבברּור ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלעסֹוק

ּבידם  יעלה ׁשּלא ּבלבד זֹו לא ׁשּמא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹיראים

ּבּדברים  ׁשההתעּסקּות אּדרּבה, אּלא כּו', ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָלבררם

יּפלּו ׁשעלֿידיֿזה ּכיון להם, ּתּזיק ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּגׁשמּיים

כּו' הראׁשֹון 11מּמדרגתם ּפירּוׁש עלּֿדר (ׁשּזהּו ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשבירת  ענין עם ׁשּקׁשּור אתּבּטלת", ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָּב"ארעא

ּכדלקּמן). ּד'תהּו', ְְְִִֵַַָֹהּכלים

ריׁשÔÈÚ‰Âב) ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבאר ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִֵֵֶַָָָֹ

ארץ 12ּפרׁשתנּו מדרגת מהּות ּבענין ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּככּולן  רּוּבן המעׂשּיֹות הּמצֹות ּכל ּדהּנה, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָיׂשראל.

זרעים  עניני ּובפרט יׂשראל, ּבארץ ּדוקא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּתלּויֹות

ּכתיב  ּדהּנה ,ּוממׁשי על 13וקדׁשים. לא ּכי ְְְְִִִִִֵַַָָֹ

ה' פי מֹוצא ּכל על ּכי האדם יחיה לבּדֹו ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָהּלחם

גם  והלא ׁשּבּלחם, הּיתרֹון להבין וצרי ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹוגֹו',

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבמאמר, נברא אדם 14האדם נעׂשה ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָָָ

חּיּותֹו לקּבל האדם צרי ולּמה מהּלחם כּו', ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

אי מּזה, [ויתרה הּמאכל 15ּדוקא ּבכח יׁש ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
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רע"א.7) ג.8)לז, מה, גם וראה ב. שארי 9)מא, כלה בחי' היא יושבי' אוכלת "ארץ תנח: ע' פרשתנו אוה"ת גם ראה

10.66)ולבבי". ס"ע תשנ"ז) קה"ת, (בהוצאת הוספות תקכז. ע' שם אוה"ת כא:11)ראה ע' תרי"ד הצ"צ מאמרי גם ראה

סקנ"ב. להה"מ או"ת א'). פי' (לפי יושבי' אוכלת ארץ ג.12)כמ"ש ג.13)לו, ח, כו.14)עקב א, לקו"ת 15)בראשית ראה

ב. יג, צו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כיוון  ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bישראל ÈeÏb ‰È‰È Ì‡L ÌzÚ„a ‰È‰L"∆»»¿«¿»∆ƒƒ¿∆ƒ≈

‰hÓÏ ‡e‰ŒCe¯aהזה BiNÚÓ˙בעולם ˙BˆÓ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ) »¿«»«¿≈ƒƒ¿«¬ƒ
במדבר  ולא ישראל בארץ דווקא שאפשרי ÏÚÓÏ‰דבר BÓk בעולמות ) ¿¿«¿»

הרוחניים, È¯Ó‚Ïהעליונים Ì˙e‡ÈˆnÓ eÏËaÈ הגדול הגילוי מול אל ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«¿≈
והמרגלים  האיןֿסוף, אור של והעצום

מציאותם  את ולבטל לאבד רצו לא

"‡ÏÎ˙לחלוטין, e‰ÊÂ¿∆…∆∆
"‰È·LBÈ7, רצו לא המרגלים ¿∆»

כזו  היא שהארץ ביודעם לארץ להיכנס

לגמרי  להתבטל בה ליושבים שגורמת

"È·LBÈ‰"ממציאותם ,Le¯Èt"≈¿∆»
בעולם  בארץ, ה' את שעובדים אלה

מעשיות  מצוות ומקיימים הזה,

בעולם אלוקות גילוי ≈‡ÔÈהממשיכות
ÏÏk ÔÓˆÚÏ ÌB˜Ó ÔÈÒÙBz¿ƒ»¿«¿»¿»

ÔÓˆÚ ÔÈÏh·Óe המציאות את ¿«¿ƒ«¿»
שלהם  האישית B„eÁÈÏ¿ƒוהמהות

C¯a˙È'ה ÌÈBzÁzaLלאחדות ƒ¿»≈∆««¿ƒ
התחתונים  בעולמות שהיא כפי

"'eÎ „BÚ ÔÈ‡ ˙BÈ‰Ï8 שיהיה ƒ¿≈
ואין  מלבדו' עוד 'אין כיצד גלוי

ה' מציאות מלבד נוספת מציאות

e‰fL) אוכלת ב'ארץ זה פירוש ∆∆
הוא  Le¯Ètיושביה' C¯cŒÏÚ«∆∆≈

,"˙Ïha˙‡ ‡Ú¯‡"a ÈL‰«≈ƒ¿«¿»ƒ¿«¿«
˙e‡ÈˆÓa ÏeËa ÔÈÚ ‡e‰L9 ∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

האישית, המציאות של מוחלט ביטול

לעיל  כאמור בלבד, היש' 'ביטול ולא

מוחלטת  נפש למסירות שהכוונה

והתכללות  לדבקות עד בתפילה

).באלוקות 
‰nÎa ¯‡·Ók ,ÈL‰ Le¯ÈÙe≈«≈ƒ«¿…»¿«»

ÌÈLe¯c10 חסידות מאמרי ¿ƒ
˙ÏÎ‡ ı¯‡" Le¯ÈÙa¿≈∆∆…∆∆

Ì˙ÚhL ,"‰È·LBÈ של ¿∆»∆«¬»»
e˜qÚ˙‰‰L˙המרגלים ‰˙È‰»¿»∆«ƒ¿«¿

) ˙eiÓL‚a לצורך הכרחית שהיא ¿«¿ƒ
ÓM‚Ó˙קיום (˙BiNÚÓ ˙BˆÓƒ¿«¬ƒ¿«∆∆

האדם  ¯ˆeאת ‡Ï ÔÎÏÂ ,'eÎ¿»≈…»
˜BÒÚÏ È„k ı¯‡Ï ÒkÈÏƒ»≈»»∆¿≈«¬
,ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰ ¯e¯·a שבהם מהרע שבהם הטוב הפרדת ¿≈«¿»ƒ««¿ƒƒ

מותרים  לדברים הגשמיים בדברים השימוש ידי (על לקדושה והעלאתו

מצוות) קיום לצורך eÈ‰Lובמיוחד ÔÂÈk המרגלים‡Ï ‡nL ÌÈ‡¯È ≈»∆»¿≈ƒ∆»…
'eÎ Ì¯¯·Ï Ì„Èa ‰ÏÚÈ ‡lL „·Ïa BÊ הדברים את ולהעלות ƒ¿«∆…«¬∆¿»»¿»¿»

‰ÌÈiÓLbהגשמיים, ÌÈ¯·ca ˙e˜qÚ˙‰‰L ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»∆«ƒ¿«¿«¿»ƒ««¿ƒƒ
Ì‰Ï ˜Èfz,עצמם‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔÂÈk גשמיות עם במגע שיבואו «ƒ»∆≈»∆«¿≈∆

Ì˙‚¯„nÓוחומריות eÏtÈƒ¿ƒ«¿≈»»
בהיותם  היו בה הנעלית הרוחנית

עם  במגע לבוא כלל צורך ללא במדבר

גשמיים eÎ11ŒÏÚ'דברים e‰fL)∆∆«
‡Ú¯‡"a ÔBL‡¯‰ Le¯Èt C¯c∆∆≈»ƒ¿«¿»
ÔÈÚ ÌÚ ¯eLwL ,"˙Ïha˙‡ƒ¿«¿«∆»ƒƒ¿«
,'e‰˙'c ÌÈÏk‰ ˙¯È·L¿ƒ««≈ƒ¿…

Ôn˜Ï„k אודות להלן שיוסבר כפי ¿ƒ¿«»
ונפילת  הכלים שבירת של הקשר

הבירורים' ל'עבודת ).הניצוצות
¯‡·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»»∆«¿…»

LÈ¯ '‰¯Bz ÈËewÏ'a בהתחלת ¿ƒ≈»≈
e˙L¯t12שלח ÔÈÚaפרשת »»»≈¿ƒ¿«
˙e‰Ó של הרוחנית הפנימית «

,‰p‰c .Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙‚¯„Ó«¿≈«∆∆ƒ¿»≈¿ƒ≈
˙BiNÚÓ‰ ˙Bˆn‰ Ïk בשונה »«ƒ¿««¬ƒ

או  במחשבה הוא שקיומן מהמצוות

BÈeÏz˙בדיבור ÔÏeÎk Ôae¯»¿»¿
Ë¯Ù·e ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ‡˜Âc«¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»

ÌÈÚ¯Ê ÈÈÚ מצוות הם שרובם ƒ¿¿≈¿»ƒ
בארץ הם ÌÈL„˜Âהתלויות שרובם ¿»»ƒ

המקדש. בבית הוא שקיומן מצוות

·È˙k ‰p‰c ,CÈLÓÓe13Èk «¿ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ
‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï…««∆∆¿«ƒ¿∆
'‰ ÈÙ ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èk Ì„‡‰»»»ƒ«»»ƒ

,'B‚Â'ה מדבר נובעת החיות כלומר, ¿
הנברא  את ומקיים ומהווה הבורא

ÌÁlaL ÔB¯˙i‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿∆«∆∆
לדוגמא, הכתוב נקט …¬»Ï‰Â‡שאותו

Ì„‡‰ Ì‚ עצמו¯Ó‡Óa ‡¯· «»»»ƒ¿»¿«¬»
הקדושֿברוךֿהוא, ¿BÓkשל

·e˙kL14,'eÎ Ì„‡ ‰NÚ ∆»«¬∆»»
Ïa˜Ï Ì„‡‰ CÈ¯ˆ ‰nÏÂ¿»»»ƒ»»»¿«≈

‡˜Âc ÌÁl‰Ó B˙eiÁ ולא «≈«∆∆«¿»
כפי  ה') פי ('מוצא ה' מדבר ישירות

למזון  זקוק ואינו ה' מדבר קיים שלחם

להתקיים  fÓ‰,כדי ‰¯˙ÈÂ] לחיות כדי לאוכל זקוק שהאדם זה בעניין ƒ≈»ƒ∆
יותר, עוד גדול פלא ‡˙CÈ‡15יש ˙BÈÁ‰Ï ÏÎ‡n‰ ÁÎa LÈ ≈≈¿…«««¬»¿«¬∆
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ּבחינת  הּוא הּלחם הלא האדם, את ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹלהחיֹות

ּבחינת  היא הּלחם יֹוצא ׁשּמּמּנה (והארץ ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָצֹומח

אי ּכן, ואם מדּבר, ּבחינת הּוא והאדם ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָּדֹומם),

ׁשּלמעלה  ל'ּמדּבר' מחּיה ּבחינת הּצֹומח ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָיהיה

ה' פי מֹוצא ּכי הּוא, הענין א הרּבה]. ְְִִִִֵֶַַָָָמּמּנּו

ניצֹוצין  הרפ"ח ענין הּוא ְְִִִֵֵֶַַַָׁשּבדֹומםֿצֹומחֿחי

מעֹולם  הּוא והאדם הּכלים, ּבׁשבירת ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּנפלּו

מדֹומםֿ חּיּותֹו לקּבל האדם צרי ולכן ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָה'ּתקּון',

ניצֹוצין  הרפ"ח ׁשּׁשרש לפי ּדוקא, ְְִִִֵֶֶַַַָָֹצֹומחֿחי

ּביֹותר, למּטה נפלּו (ׁשּלכן כּו' נעלה מאד ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָֹהּוא

ׁשהאבן 16ּכּידּוע  החֹומה, מּנפילת הּמׁשל ְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכמבאר  יֹותר), רחֹוק נֹופלת החֹומה ְְֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּבראׁש

האריז"ל  ּבכתבי ּבארּוּכה 17הענין ונתּבאר , ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  מּתֹורת החל החסידּות, 18ּבתֹורת ְֲִִֵֵַַַַַַָ

הּזקן  נׂשיאינּו19ורּבנּו רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי וכן , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָ

מֹוריֿוחמי  לכבֹודֿקדּוׁשת עד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשּלאחריֿזה,

ּגֹודל  מּובן ועלּֿפיֿזה ּדֹורנּו. נׂשיא ְְְִִֵֶֶַַָאדמֹו"ר

לעסֹוק  ּכדי יׂשראל לארץ ּבּכניסה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמעלה

הּדברים  ּברּור ׁשעלֿידי ּכיון ּגׁשמּיים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבענינים

הּתהּו ּבעֹולם כּו', נעלה מאד ׁשּׁשרׁשם ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹהּגׁשמּיים

נעלה  אֹור נמׁש הּתקּון, מעֹולם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּלמעלה

ּד'תהּו' האֹור עצם המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹּביֹותר,

.20כּו'

ÌÓ‡ יּתכן (ׁשאז זה נעלה אֹור ׁשּיּומ ׁש ּכדי »¿»ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

יתּבּטלּו האֹור מעלת ּגֹודל ְְֲִִֶֶַַַַָׁשּמּצד

עלֿידיֿזה  ּדוקא זה הרי לגמרי), ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָמּמציאּותם

נ  ׁשּבהם הּגׁשמּיים הּדברים את תלּבׁשּוׁשּמבררים ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

כּו' ּד'תהּו' המרּגלים 20הּנּצֹוצין טענּו זה על א . ְְְֲִִִֶַַַַַָֹ

מּמּנּו" הּוא חזק ּכי גֹו' נּוכל "לא אל 21ואמרּו , ְְִִֶַַָָָֹ
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ג.16) יט, ראה פ' שם.17)לקו"ת עקב פ' תורה קצד.18)לקוטי סימן טוב שם עקב 19)כתר ב. פא, מטות שם. צו לקו"ת

ואיל  א ובכ"מ.יד, תקכא).20)ך. ע' ח"א תער"ב (המשך תרד"ע כלב ויהס ד"ה גם לא.21)ראה שם, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÁÓBˆ ˙ÈÁa ‡e‰ ÌÁl‰ ‡Ï‰ ,Ì„‡‰ נמוכה ומדרגתו שמעלתו »»»¬…«∆∆¿ƒ«≈«

האדם של ÌÓBcמזו ˙ÈÁa ‡È‰ ÌÁl‰ ‡ˆBÈ ‰pnnL ı¯‡‰Â)¿»»∆∆ƒ∆»≈«∆∆ƒ¿ƒ«≈
הצומח  של ומדרגתו ממעלתו אפילו נמוכה ומדרגתו Ì„‡‰Âשמעלתו ,(¿»»»

¯a„Ó ˙ÈÁa ‡e‰,ודומם מצומח בהרבה ‡CÈשנעלה ,Ôk Ì‡Â ¿ƒ«¿«≈¿ƒ≈≈
‰iÁÓ ˙ÈÁa ÁÓBv‰ ‰È‰Èƒ¿∆«≈«¿ƒ«¿«∆

חיות  ÏÚÓlL‰מקור '¯a„n'Ï«¿«≈∆¿«¿»
?.[‰a¯‰ epnÓƒ∆«¿≈

ÈÙ ‡ˆBÓ Èk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»ƒ»ƒ
‡e‰ ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„aL '‰∆¿≈≈««
eÏÙpL ÔÈˆBˆÈ Á"Ù¯‰ ÔÈÚƒ¿«»ƒƒ∆»¿

ÌÈÏk‰ ˙¯È·La בכתבי כמבואר ƒ¿ƒ««≈ƒ
הניצוצות  מספר שזהו האריז"ל

ש'נפלו' התוהו מעולם האלוקיים

אותם  ולהעלות לברר ויש למטה

בספר  (ככתוב הבירורים' ב'עבודת

כי  ויטאל: חיים לרבי שערים' 'מבוא

שנפלו  כלים שברי הם ניצוצות רפ"ח

כשהיו  וישראל רבה... לתהומא

אבל  ניצוצות, ר"ב משם העלו במצרים

היה  לא רפ"ח, לתשלום ניצוצות פ"ו

להוציא  עליוֿהשלום רבינו משה יכול

וגם  שכתוב וזהו הברזל, מכור משם

ולא  דייקא ר"ב אתם, עלה ר"ב ערב

האלוקים  אל עלה משה אבל יותר,

זה  שכל אחרים... ניצוצות פ"ו לתקן

ושברו  . . לבניו יעקב שאמר במה נרמז

שלהם  ר"ב אבל פ"ו, גימטריא לנ"ו,

יוסף  אחי וירדו סוד וזה עמהם, יעלו

יישארו  שלא לומר רצה ב"ר, לשבור

השברים  שיוציאו אחרי פ"ו רק שם

ב"ר"), כמניין ‰e‡משם Ì„‡‰Â¿»»»
'Ôe˜z'‰ ÌÏBÚÓ שלמטה ≈»«ƒ
התוהו, מעולם ˆ¯CÈבמדריגה ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ

ŒÌÓB„Ó B˙eiÁ Ïa˜Ï Ì„‡‰»»»¿«≈«ƒ≈
‡˜Âc ÈÁŒÁÓBˆ שלאחר אף ≈«««¿»

אכן  ה'מדבר' האדם למטה הירידה

מהדומםֿצומחֿחי, ÈÙÏ¿ƒנעלה
ÔÈˆBˆÈ Á"Ù¯‰ ˘¯ML בעולם ∆…∆»ƒƒ

eÎ'התוהו ‰ÏÚ „‡Ó ‡e‰¿…«¬∆
ÔÎlL) בג שורש דווקא להם שיש לל ∆»≈

מאד  ונעלה Úe„ikגבוה ,¯˙BÈa ‰hÓÏ eÏÙ16 החסידות בתורת »¿¿«»¿≈«»«
‰ÓBÁ‰ ˙ÏÈÙpÓ ÏLn‰,אבנים ‰ÓBÁ‰של L‡¯aL Ô·‡‰L «»»ƒ¿ƒ««»∆»∆∆∆¿…«»

¯˙BÈ ˜BÁ¯ ˙ÏÙB נופלת וכשהחומה החומה, בתחתית הנמצאת מהאבן ∆∆»≈

'נופל', מאד והנעלה הגבוה כאשר ברוחניות, גם וכך קרוב, נופלת זו אבן

ביותר  למטה היא והירידה È·˙Îaהנפילה ÔÈÚ‰ ¯‡·Ók ,(«¿…»»ƒ¿»¿ƒ¿≈
Ï"ÊÈ¯‡‰17ÏÁ‰ ,˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯B˙a ‰ke¯‡a ¯‡a˙Â , »¬ƒ«¿ƒ¿»≈«¬»¿««¬ƒ»≈

·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯BzÓ18Ô˜f‰ ea¯Â19ÈLe¯„a ÔÎÂ מאמרי , ƒ««««≈¿«≈«»≈¿≈ƒ¿≈
של eÈ‡ÈNהחסידות eÈ˙Ba«̄≈¿ƒ≈

,‰ÊŒÈ¯Á‡lL אחרי הבאים בדורות ∆¿«¬≈∆
הזקן, Le„˜Œ„B·ÎÏ˙רבינו „Ú«ƒ¿¿«

‡ÈN ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓƒ¿»ƒ«¿¿ƒ
.e¯Bc≈

Ï„Bb Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆
ı¯‡Ï ‰ÒÈka ‰ÏÚn‰««¬»«¿ƒ»¿∆∆
ÌÈÈÚa ˜BÒÚÏ È„k Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¬¿ƒ¿»ƒ

,ÌÈiÓLb שלא המרגלים כמה ועד «¿ƒƒ
טעו זאת לעשות ŒÏÚLרצו ÔÂÈk≈»∆«

ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰ ¯e¯a È„È¿≈≈«¿»ƒ««¿ƒƒ
התחתון הזה «¿«∆ÌL¯MLשבעולם

e‰z‰ ÌÏBÚa ,'eÎ ‰ÏÚ „‡Ó¿…«¬∆¿»«…
,Ôe˜z‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»«ƒ

CLÓ למטה ומתגלה ‡B¯מלמעלה ƒ¿»
ÔÈÚ ‡e‰L ,¯˙BÈa ‰ÏÚ«¬∆¿≈∆ƒ¿«

˙ÎLÓ‰ והתגלות¯B‡‰ ÌˆÚ «¿»«∆∆»
'eÎ 'e‰˙'c20'ה'ניצוצות רק ולא ¿…

עצמיות  אלא האור של וההתפשטות

האור.

CLÓeiL È„k ÌÓ‡ ויתגלה »¿»¿≈∆¿«
מקיימים  שבו הזה בעולם למטה

מעשיות  Ê‰מצוות ‰ÏÚ ¯B‡«¬∆∆
דתוהו" האור ÔÎzÈ"עצם Ê‡L)∆»ƒ»≈

¯B‡‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb „vnL∆ƒ«∆«¬«»
eÏha˙È הזה שבעולם הנבראים ƒ¿«¿

È¯Ó‚Ï Ì˙e‡ÈˆnÓ ויחדלו ƒ¿ƒ»¿«¿≈
ŒÏÚמלהתקיים  ‡˜Âc ‰Ê È¯‰ ,(¬≈∆«¿»«

˙‡ ÌÈ¯¯·nL ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆¿»¿ƒ∆
Ì‰aL ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ««¿ƒƒ∆»∆
'e‰˙'c ÔÈˆBvp‰ eLaÏ˙ƒ¿«¿«ƒƒ¿…

'eÎ20 בהם שמתעסקים ידי ועל

ולקיום  שמים לשם מותרים לדברים

ומעלים  מבררים המעשיות, המצוות

לקדושה. אותם

‰Ê ÏÚ C‡ בירור של זו עבודה לגבי ««∆
הגשמיים  בדברים שנפלו "Ï‡הניצוצות e¯Ó‡Â ÌÈÏb¯Ó‰ eÚË»¬«¿«¿ƒ¿»¿…
"epnÓ ‡e‰ ˜ÊÁ Èk 'B‚ ÏÎe21È¯˜z Ï‡ אלא , מאתנו "ממנו", «ƒ»»ƒ∆«ƒ¿ƒ

מאתו ÏÚÓ‰"ממנו", ÈtÏk) ÏBÎÈ·k ,'eÎ הוא ברוך הקדוש ƒ¿»¿«≈«¿»
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אמרּו מעלה (ּכלּפי ּכביכֹול כּו', אפילּו22ּתקרי ( ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

מּׁשם  ּכליו להֹוציא יכֹול אינֹו הּבית ,23ּבעל ְִִִֵֵַַַַָָָ

ונפלּו ׁשּנׁשּברּו ּד'תהּו' הּכלים על קאי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹּד"כליו"

על  קאי הּבית" ּו"בעל כּו', למּטה ְִִֵַַַַַַַָָהּניצֹוצֹות

את  ּולהֹוציא לברר ׁשּצרי הּתקּון ְְְִִִִֵֶֶַַָָּבחינת

יכֹול  הּבית ּבעל "אין ּופירּוׁש (ּכליו), ִִֵֵֵַַַַַָָהּניצֹוצֹות

הינּו ּכליו", את ה'ּתקּון'24להֹוציא ּביכלת ׁשאין , ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

ׁשהאֹורֹות  לפי ּד'תהּו', הּניצֹוצֹות את ְְְִִֵֶֶַָָֹלברר

ואילּו חּלׁשים, הם ולכן מּועטים הם ְְְִִִִֵֵֵַָָָּד'תקּון'

חזקים  הם ולכן מרּוּבים, הם ּד'תהּו' ְְְֲִִֵֵֵָָָֹהאֹורֹות

כּו'. ְִִַותּקיפים

נאמר ‡Cג) זה אל 25על העם את ּכלב וּיהס «ֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּכי  אתּה וירׁשנּו נעלה עלה וּיאמר ְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹמׁשה,

את  לברר ׁשּיכֹולים הינּו, לּה, נּוכל ְְְִֵֶֶַַָָָיכֹול

ּבפסּוק  הּדּיּוקים ּובהקּדים כּו'. ּד'תהּו' ְְְְִִִִַַַָֹהּניצֹוצֹות

אל 26זה  העם) את ּכלב (וּיהס אֹומרֹו מהּו , ְֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכלב  "וּיהס רק הוהֿליּהֿלמימר ּדלכאֹורה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמׁשה,

"ּכי  אֹומרֹו מהּו להבין, צרי וגם העם". ְְְִִִֶַַָָָָאת

נעלה  "עלה אמר ׁשּכבר לאחרי לּה", נּוכל ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָֹיכֹול

אתּה". ְְַָָֹוירׁשנּו

ÔÈÚ‰Â ׁשּבמּדֹות 27ּבזה לכ הּסּבה ּדהּנה, , ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֶֶַָָָ

(ועד  כּו' הּכלים ׁשבירת היתה ְְְְִִֵַַַָָֹּד'תהּו'

המרּגלים  לטענת מקֹום נתינת ׁשּיׁש ּכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָּכדי

להֹוציא  יכֹול הּבית ּבעל "אין ׁשּוב ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּלאחרי ֿזה

זה  הרי ּכליו"), היּואת ּד'תהּו' ׁשהּמּדֹות לפי ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ

כּו' יׁשּות התּפעלּות 28ּבבחינת ענין ׁשהּוא , ְְְֲִִִִֵֶַַַ

ורעׁש והתלהבּות התרּגׁשּות ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַהּמּדֹות

המרּגלים  ׁשאמרּו וזהּו העם 29כּו'. עז ּכי אפס ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ

הּמּדֹות  ּתֹוקף ענין ׁשהּוא גֹו', הּוא חזק ּכי ְִִִֶֶַַָָגֹו'

לפעֹול  היא לבררם ּכדי העצה ולכן, ְְְְְְִִֵֵֵָָָָָֹּד'תהּו'.

וזהּו הּבטּול. ענין ּבהם ׁשּיהיה הּמּדֹות, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָחליׁשּות
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עה"פ.22) א.23)פירש"י לה, תנא.24)סוטה ע' פרשתנו אוה"ת ל.25)ראה שם, כלב 26)פרשתנו ויהס רד"ה גם ראה

תקיד). ע' (שם ואילך).27)הנ"ל תקכג ע' (שם הנ"ל כלב ויהס סד"ה גם תסו 28)ראה ע' שם תער"ב המשך גם ראה

כחֿלא.29)ואילך. שם, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e¯Ó‡22("ממנו" חזק בארץ היושב שהעם טענו המרגלים פשוטו לפי »¿

מעלה כלפי התכוונו הם ז"ל חכמינו דרשת ולפי מאתנו, eÏÈÙ‡¬ƒכלומר
˙Èa‰ ÏÚa בעצמו ÂÈÏkהקדושֿברוךֿהוא ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ««««ƒ≈»¿ƒ≈»

ÌMÓ23, הדברים פנימיות ˜‡Èולפי "ÂÈÏÎ"c הכוונהÌÈÏk‰ ÏÚ ƒ»¿≈»»≈««≈ƒ
e¯aLpL 'e‰˙'c היה לא כי ¿…∆ƒ¿¿

ולהכיל  לקלוט ובאפשרותם ביכולתם

בעולם  שהאירו המרובים האורות את

ובתוקף  בגילוי ¿«¿eÏÙÂהתוהו
‰hÓÏ ˙BˆBˆÈp‰ הדברים תוך אל «ƒ¿«»

‰Èa˙"הגשמיים  ÏÚ·"e ,'eÎ««««ƒ
È‡˜ הכוונהÔe˜z‰ ˙ÈÁa ÏÚ »≈«¿ƒ««ƒ

CÈ¯vL העולם הוא התיקון שעולם ∆»ƒ
האדם  על המוטלת העבודה שבו

היא ומצוות בתורה ≈«¿Ï·¯¯העוסק
לק  ‡˙דושהולהעלות ‡ÈˆB‰Ïe¿ƒ∆

Le¯ÈÙe ,(ÂÈÏk) ˙BˆBˆÈp‰«ƒ≈»≈
לעבוד  רצו שלא המרגלים טענת

ואמרו זו ‰Èa˙עבודה ÏÚa ÔÈ‡"≈««««ƒ
,"ÂÈÏk ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ∆≈»

eÈ‰24'Ôe˜z'‰ ˙ÏÎÈa ÔÈ‡L , «¿∆≈ƒ…∆«ƒ
,'e‰˙'c ˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ ¯¯·Ï¿»≈∆«ƒ¿…
Ì‰ 'Ôe˜˙'c ˙B¯B‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»¿ƒ≈

ÌÈËÚeÓ הם כי מצומצמים אורות »ƒ
בכלים  ‰Ìמלובשים ÔÎÏÂ¿»≈≈

ÌÈLlÁ,בתוקף מאירים eÏÈ‡Âולא «»ƒ¿ƒ
,ÌÈae¯Ó Ì‰ 'e‰˙'c ˙B¯B‡‰»¿…≈¿ƒ
'eÎ ÌÈÙÈw˙Â ÌÈ˜ÊÁ Ì‰ ÔÎÏÂ¿»≈≈¬»ƒ¿«ƒƒ
בטעות, המרגלים, וטענו סברו ולכן

ומצוות  בתורה לעסוק אפשרות שאין

את  ולברר ישראל, בארץ הזה, בעולם

התוהו. מעולם שנפלו הניצוצות

‰Ê ÏÚ C‡ ובתגובה ‚) בתשובה ««∆
המרגלים  של זו Ó‡25¯לטענה ∆¡«

,‰LÓ Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ«««»≈∆»»∆…∆
eL¯ÈÂ ‰ÏÚ ‰ÏÚ ¯Ó‡iÂ«…∆»…«¬∆¿»«¿
,eÈ‰ ,dÏ ÏÎe ÏBÎÈ Èk d˙‡…»ƒ»«»«¿
˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ ¯¯·Ï ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ¿»≈∆«ƒ

'eÎ 'e‰˙'c נעלה ש'תוהו' ולמרות ¿…
חזקים  ד'תוהו' והאורות מ'תיקון',

כן  למעשה חלשים, דתיקון והאורות

ישראל  בני ביכולת לארץ יש להיכנס

כפי  הבירורים, בעבודת ולעסוק

ומבאר. שממשיך

ÌÈ˜eic‰ ÌÈc˜‰·e והשאלות‰Ê ˜eÒÙa26B¯ÓB‡ e‰Ó מדוע , ¿«¿ƒ«ƒƒ¿»∆«¿
הכתוב  B‡ÎÏc¯‰אומר ,‰LÓ Ï‡ (ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ)«««»≈∆»»∆…∆¿ƒ¿»

¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ לומר לו Ì‚Âהיה ."ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ" ˜¯ «»≈¿≈«««««»≈∆»»¿«
Èk" B¯ÓB‡ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«¿ƒ
È¯Á‡Ï ,"dÏ ÏÎe ÏBÎÈ»«»¿«¬≈
‰ÏÚ ‰ÏÚ" ¯Ó‡ ¯·kL∆¿»»«»…«¬∆

"d˙‡ eL¯ÈÂ כאן יש ולכאורה ¿»«¿…»
לצורך? שלא לשון וייתור כפל

‰Êa ÔÈÚ‰Â27‰aq‰ ,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ»
‰˙È‰ 'e‰˙'c ˙BcÓaL CÎÏ¿»∆¿ƒ¿…»¿»
È„k „ÚÂ) 'eÎ ÌÈÏk‰ ˙¯È·L¿ƒ««≈ƒ¿«¿≈
˙ÚËÏ ÌB˜Ó ˙È˙ LiL Ck»∆≈¿ƒ«»¿«¬«
·eL ‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÌÈÏb¯Ó‰«¿«¿ƒ∆¿«¬≈∆
‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡"≈««««ƒ»¿ƒ

"ÂÈÏk אפשר ‡˙ אי דבריהם ולפי ∆≈»
הבירורים  בעבודת Ê‰לעסוק È¯‰ ,(¬≈∆

eÈ‰ 'e‰˙'c ˙Bcn‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒ¿…»
'eÎ ˙eLÈ ˙ÈÁ·a28 אחת וכל ƒ¿ƒ«≈

היתה  ובתוקף,מהמידות בחוזק

˙Bcn‰ ˙eÏÚt˙‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿«¬«ƒ
˙eLb¯˙‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«¿

'eÎ LÚ¯Â ˙e·‰Ï˙‰Â כפי ¿ƒ¿«¬¿««
שכאשר  האדם בנפש במוחש שרואים

המידות האדם  ומתלהב, מתרגש

ובהתגברות  בתוקף הם שבלבו והרגש

היו  דתוהו שהמידות וכיוון גדולה,

יכלו  לא הכלים רב, ובחוזק בתוקף

ונשברו. אותם ולהכיל ∆¿e‰ÊÂלקלוט
ÌÈÏb¯Ó‰ e¯Ó‡L29Èk ÒÙ‡ ∆»¿«¿«¿ƒ∆∆ƒ

,'B‚ ‡e‰ ˜ÊÁ Èk 'B‚ ÌÚ‰ ÊÚ«»»ƒ»»
‡e‰L של הפנימית המשמעות לפי ∆
‰Bcn˙הדברים  Û˜Bz ÔÈÚƒ¿«∆«ƒ
'e‰˙'c של והטעות הטענה ולפי ¿…

לברר  ויכולת אפשרות אין המרגלים

אבל  כך, כל ותקיפות חזקות מידות

יפונה  בן כלב כדברי היתה האמת

לברר  הכוחות ניתנו כן ישראל שלבני

למטה. שנפלו דתוהו הניצוצות את

,ÔÎÏÂ הייתה השבירה שסיבת כיוון ¿»≈
המידות  של והישות «≈«‰Úˆ‰התוקף

ÏBÚÙÏ ‡È‰ Ì¯¯·Ï È„k¿≈¿»¿»ƒƒ¿
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הּוא  ׁשּׁשתיקה וידּוע ׁשתיקה, לׁשֹון גֹו', ְְְְִִֶַַַַָָָוּיהס

ּובטּול  חליׁשּות ׁשּפעל ּדהינּו הּבטּול, ְְְֲִִִִֶַַַַָענין

עלֿידי  נעׂשה הּבטּול ענין והּנה, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַהּמּדֹות.

ּבעל  ׁשהּוא  ׁשּמי  ׁשרֹואים ּוכפי הּמֹוחין, ְְִִִִֶֶֶַַַַַָהמׁשכת

היא  הּמּדֹות התּפעלּות אזי יֹותר, ְֲֲִִִִֵַַַמֹוחין

הּוא  הּמֹוחין טבע ּכללּות ּכי יֹותר, ְֲִִִֵֶַַַָּבחליׁשּות

ּדעּתֹוהי  "סבא ּוכמֹו והתיׁשבּות, מנּוחה ְְְְְְְִִִִַַַָָָּבבחינת

כּו' "וׁשכי ּדׁשקיט טב ּכחמר ׁשּלכן 30סתים, , ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

ּבמֹוחין  ולא ּבמּדֹות רק הּׁשבירה וזהּו31היתה . ְְְְִִִֶַַַַָָָֹ

ׁשּפעּולת  מׁשה, אל גֹו') (וּיהס ּׁשּנאמר ְֱֶֶֶֶֶַַַַַַֹמה

מׁשה, אל החּבּור  עלֿידי היא ּבּמּדֹות ְִִִִֵֶֶַַַַֹהּבטּול

לפעֹול  הּכח ּבֹו ׁשּיׁש מ"ה, ׁשם החכמה, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹּבחינת

להיֹות  הּוצר זה וענין ּד'תהּו'. ּבמּדֹות ְְְְְִִִִֶַַַָֹהּבטּול

את  לבּטל טֹוב הּיֹותר האֹופן ּכי ּכלב, ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָעלֿידי

ּגּופא, מהם אחד עלֿידי  הּוא המרּגלים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּדברי

רז"ל  מאמר לׁשדיּה32עלּֿדר אּבא ּובּה מיּנּה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

מׁשה  ּבין ממּוצע היה ׁשּכלב לפי וגם, נרּגא. ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּה

ּכי  העם, ּכל 'אלּיה'33אל ּבגימטרּיא ּכלב ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

ּב"ן  ּבחינת 34ּובגימטרּיא היה ׁשאלּיה וידּוע , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

העם 36מ"ה ּד35ּב"ן  את לחּבר ּביכלּתֹו היה ולכן , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

כּו'. הּבטּול ּבחינת ּבהם להמׁשי מׁשה, ְְְִִִֶֶֶַַַָֹאל

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ּכי אתּה וירׁשנּו נעלה "עלה הּנה ¿«¿≈∆ְְֲִִֵֶַַָָָֹֹ

ּבזה, והענין לּה". נּוכל ְְִֶַָָָָָיכֹול

ירּוׁשת  על קאי אתּה" "וירׁשנּו ׁשּכתּוב ְְְְֵֶַַַַָָָָֹּדמה

הּפרטי  הּברּור עלֿידי נעׂשה ׁשּזה ּד'תהּו', ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹאֹורֹות

ּבא  זה ּפרטי ּוברּור כּו'. התלּבׁשּות ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַָָּבאֹופן
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ב.30) קכח, ובכ"מ.31)זח"ג ג. קיח, ד. קי, תו"א פ"ב. נקודות) דרושי (שער ח שער חיים עץ ב.32)ראה לט, סנהדרין

ב). (לט, פל"א בתניא תשנ"ז).33)הובא קה"ת, (בהוצאת 52 ע' הוספות פרשתנו אוה"ת גם מח 34)ראה שער חיים עץ

קמא.35)פ"ד. א, אור מאורי פ"ח. הק"ש שער חיים עץ תקס"ו 36)פרי תתקנו. ע' ח"ב תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ואילך. קעח ע' ח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏeËa‰ ÔÈÚ Ì‰a ‰È‰iL ,˙Bcn‰ ˙eLÈÏÁ.מציאותם e‰ÊÂשל ¬ƒ«ƒ∆ƒ¿∆»∆ƒ¿««ƒ¿∆
‰˜È˙ML Úe„ÈÂ ,‰˜È˙L ÔBLÏ ,'B‚ Ò‰iÂ מבטא לא האדם כאשר «««¿¿ƒ»¿»«∆¿ƒ»

עצמו  ‰ÏeËaכלל את ÔÈÚ ‡e‰,שלו המציאות ÏÚtLשל eÈ‰c ƒ¿««ƒ¿«¿∆»«
העם  את שהשתיק בכך יפונה בן ‰Bcn˙כלב ÏeË·e ˙eLÈÏÁ ואת ¬ƒƒ«ƒ
לברר  אפשר כן החלשות המידות

ולהעלות.

ÏeËa‰ ÔÈÚ ,‰p‰Â המידות של ¿ƒ≈ƒ¿««ƒ
ובהתלהבות  בהתפעלות יהיו שלא

בחלישות  אלא ŒÏÚגדולה ‰NÚ«¬∆«
˙ÎLÓ‰ È„È והתגלותÔÈÁBn‰ ¿≈«¿»««ƒ

הרגש, על השכל והשפעת הארת

ÌÈ‡B¯L ÈÙÎe האדם בטבע בפועל ¿ƒ∆ƒ
,¯˙BÈ ÔÈÁBÓ ÏÚa ‡e‰L ÈnL∆ƒ∆««ƒ≈

˙Bcn‰ ˙eÏÚt˙‰ ÈÊ‡ אותו של ¬«ƒ¿«¬«ƒ
Èkאדם  ,¯˙BÈ ˙eLÈÏÁa ‡È‰ƒ«¬ƒ≈ƒ

‡e‰ ÔÈÁBn‰ Ú·Ë ˙eÏÏk¿»∆««ƒ
˙e·LÈ˙‰Â ‰ÁeÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿«¿

והתרגשות, התפעלות ¿BÓÎeולא
סתימאה' ש'חכמה בזוהר שאמרו

ונמצאת  שקטה היא העלומה) (החכמה

על  טוב יין כמו וזהו במקומה שמריו,

ÌÈ˙Ò,שאמרו  È‰BzÚc ‡·Ò"»»«¿ƒ»ƒ
"CÈÎLÂ ËÈ˜Lc ·Ë ¯ÓÁk«¬»»¿»ƒ¿»ƒ

'eÎ30, דעתו טוב הזקן כיין עלומה

ורגוע  ‰È˙‰ששקט ÔÎlL∆»≈»¿»
‰¯È·M‰ התוהו בעולם הכלים של «¿ƒ»

ÔÈÁBÓa ‡ÏÂ ˙BcÓa ˜¯31 ««ƒ¿…«ƒ
ברוגע  הם מטבעם שכאמור

בתוקף  היו לא ולכן ובהתיישבות

הכלים  מיכולת שלמעלה ובחוזק

להכיל.

Ò‰iÂ) ¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ כלב ¿∆«∆∆¡««««
˙ÏeÚtL ,‰LÓ Ï‡ ('B‚∆…∆∆¿«

˙Bcna ÏeËa‰ ידי על כלב שפעל «ƒ«ƒ
העם  את È„ÈŒÏÚשהשתיק ‡È‰ƒ«¿≈

¯eaÁ‰ העם LÓ‰,של Ï‡ «ƒ∆…∆
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa,כוחֿמה אותיות ¿ƒ««»¿»

‰"Ó ÌL,ה"א יו"ד, היינו אל"ף, אותיות במילוי כתוב הוי' שם כאשר ≈«
מ"ה  היא הללו האותיות של הגימטרייא ה"א Baוא"ו, LiL בשם (45), ∆≈

e‰˙'c'מ"ה  ˙BcÓa ÏeËa‰ ÏBÚÙÏ Ák‰ ביטול על מורה 'מה' (כי «…«ƒ¿«ƒ«ƒ¿…
מה"). "ונחנו עצמם על ואהרן משה שאמרו Ê‰כמו ÔÈÚÂ פעולת של ¿ƒ¿»∆

העם  של) המידות תוקף (עניין של Ïk·הביטול È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰¿«ƒ¿«¿≈»≈
המרגלים, עשר משנים אחד BË·שהיה ¯˙Bi‰ ÔÙB‡‰ Èk הטובה הדרך ƒ»∆«≈

Ì‰Óביותר  „Á‡ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÌÈÏb¯Ó‰ È¯·c ˙‡ Ïh·Ï¿«≈∆ƒ¿≈«¿«¿ƒ«¿≈∆»≈∆
‡Ùeb,עצמםÏ"Ê¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ32dÈ„LÏ ‡a‡ d·e dpÈÓ »«∆∆«¬«««ƒ≈≈«»¿«¿≈

‡b¯ da.יער "אבא, רש"י: ופירש ≈«¿»
הגרזן  בתוך ייכנס יער של מעצמו

היער". את בו ויקצצו יד בית להיות

ÚˆeÓÓ ‰È‰ ·ÏkL ÈÙÏ ,Ì‚Â¿«¿ƒ∆»≈»»¿»
חיבור  לפעול ביכולתו ≈ÔÈaשהיה
Èk ,ÌÚ‰ Ïk Ï‡ ‰LÓ33·Ïk …∆∆»»»ƒ»≈

'‰iÏ‡' ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ»
Ô"a ‡i¯ËÓÈ‚·e34, שם כאשר ¿ƒ«¿ƒ»«

היינו  ה"א, אותיות במילוי כתוב הוי'

של  הגימטרייא ה"ה ו"ו, ה"ה, יו"ד,

ב"ן  היא הללו Úe„ÈÂהאותיות (52)¿»«
Ô"a ˙ÈÁa ‰È‰ ‰iÏ‡L35 ∆≈ƒ»»»¿ƒ««

‰"Óc36, עניין עצמו, מ"ה בשם ¿«
שם  פנימיות הוא רבינו משה הביטול,

פנימי, ביטול הוא שלו והביטול מ"ה

מ"ה  שם חיצוניות הוא אליהו ואילו

שלו  הביטול ולכן שבמ"ה, הב"ן חלק

משה, מדריגת של לביטול הגיע לא

בחינת  היה שכלב היה וכיוון אליהו

הפועל  'ממוצע' להיות חיבור בכוחו

רבינו  ומשה העם ‰È‰בין ÔÎÏÂ¿»≈»»
Ï BzÏÎÈaÏ‡ ÌÚ‰ ˙‡ ¯aÁ ƒ»¿¿«≈∆»»∆

Ì‰a CÈLÓ‰Ï ,‰LÓ בעם …∆¿«¿ƒ»∆
ÏeËa‰ ˙ÈÁa שנובעת לאלוקות ¿ƒ««ƒ
eÎ'.ממשה 

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ יתבטל שהעם ¿«¿≈∆
המוחין  להמשכת (הודות לאלוקות

כמבואר  רבינו, למשה והחיבור במידות

eL¯ÈÂלעיל) ‰ÏÚ ‰ÏÚ" ‰p‰ƒ≈»…«¬∆¿»«¿
."dÏ ÏÎe ÏBÎÈ Èk d˙‡…»ƒ»«»

·e˙kL ‰Óc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿«∆»
È‡˜ "d˙‡ eL¯ÈÂ" הכוונהÏÚ ¿»«¿…»»≈«

'e‰˙'c ˙B¯B‡ ˙Le¯È לקבל ¿«¿…
הללו, הנעלים האורות של ההמשכה את גם È„ÈŒÏÚו'לרשת' ‰NÚ ‰fL∆∆«¬∆«¿≈

ÈË¯t‰ ¯e¯a‰ ניצוץ כל ושל ומידה מידה כל ÏLוניצוץ של ÔÙB‡a «≈«¿»ƒ¿∆∆
˙eLaÏ˙‰אתו והתעסקות במתברר המברר Ê‰של ÈË¯t ¯e¯·e .'eÎ ƒ¿«¿≈¿»ƒ∆

מהמידות  חלק וכל מידה כל ÏeÚt˙בפרט של ˙Óc˜‰ È¯Á‡Ï ‡a»¿«¬≈«¿»«¿«
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d"kyz'dי ,fenz g"dan ,gly zyxt zay

ׁשּזהּו ּכללית, חליׁשּות ּפעּולת הקּדמת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָלאחרי

ׁשּפעּולת  אּלא לּה", נּוכל יכֹול "ּכי ְְִִֶֶַַַָָָענין

העבֹודה, התחלת רק היא הּכללית ְְֲֲִִִַַַַַָָָָהחליׁשּות

קּמי  ּכעבּדא להיֹות ׁשּצרי הּכללית ההנחה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּוכמֹו

א37מריּה גֹו' ה' ּבנּו חפץ "אם ּכלב ּוכדברי , ְְִִֵֵֵֵַָָָָ

גֹו' ּתמרדּו" אל לּברּור 38ּבה' ההקּדמה וזֹוהי , ְְְִִֵַַַַַָָֹ

ׁשּזהּו כּו', ּפרט ּבכל התלּבׁשּות ׁשל ְְְְְִֶֶֶֶַָָּבאֹופן

העבֹודה  ׁשהתחלת ועלּֿדר העבֹודה. ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָּתכלית

גֹו' "מׁשכני" ׁשל ּבאֹופן ׁשּזֹוהי 39היא , ְְִִִֵֶֶֶָ

ּבאה  ואחרּֿכ כּו', מּלמעלה ּכללית ְְְְְְִִִַַַָָָָָהתעֹוררּות

ימים, מ"ט ּבמׁש העֹומר ּדספירת ְְֲִִִֶֶֶַָָָָהעבֹודה

ּכפי  הּמּדֹות ז' ּפרטי ּכל מבררים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָׁשּבהם

מ"ט  ׁשּמסּפרם מּזֹו, זֹו ּבזה,40ׁשּכלּולֹות והענין . ְְְְִִִֶֶֶָָָָָ

כּו', הּבט ּוׁש עלֿידי נעׂשית  הּכללית ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָׁשהחליׁשּות

ּב'ּתניא' אי41ּכמבאר להם אמר מׁשה ׁשּכאׁשר ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ּדברים  ּכׁשּׁשמעּו הּנה וכּו', עליהם ה' ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּקצף

א כּו'. ּבקרּבם לּבם ונׁשּבר נכנע אּלּו, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָקׁשים

ּבאֹופן  ׁשּיהיה ּוכדי כּו'. מּקיף ּבאֹופן עדין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַזהּו

ּבאֹופן  ּפרטית, התּבֹוננּות עלֿידי זה הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָּפנימי,

ׁשּנעׂשה  ועד ּבּמּדה, ּפרט מברר ּבׂשכל ּפרט ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכל

כּו' הּמּדֹות ּפרטי ּבכל .42הּברּור ְְִֵֵַַָָ
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א.37) י, שבת חֿט.38)ראה יד, ורא 39)פרשתנו ד. א, הנ"ל שה"ש ד"ה ואילך. נט ע' ח"א שה"ש באוה"ת משכני ד"ה ה

ובכ"מ. ואילך). קעב ע' תרנ"ה (סה"מ ובכ"מ.40)תרנ"ה שם. תרנ"ה ואילך).41)סה"מ ב (לז, הסיום 42)ספכ"ט חסר

(המו"ל).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÏÏk ˙eLÈÏÁ,ותקיפה חזקה במציאות יהיו שלא ÔÈÚבמידות e‰fL ¬ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿«

"dÏ ÏÎe ÏBÎÈ Èk",הארץ את לרשת הכללית ‡l‡היכולת ƒ»«»∆»
‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰ ˜¯ ‡È‰ ˙ÈÏÏk‰ ˙eLÈÏÁ‰ ˙ÏeÚtL שלב ∆¿««¬ƒ«¿»ƒƒ««¿»«»¬»

ה', בעבודת ‰‰Á‰ראשון BÓÎe נפשית והסכמה ‰ÈÏÏk˙החלטה ¿«¬»»«¿»ƒ
CÈ¯vL יהודי˙BÈ‰Ï כלפי ∆»ƒƒ¿

˜Ènהקדושֿברוךֿהוא  ‡c·Úk¿«¿»«≈
dÈ¯Ó37, היינו אדונו, בפני כעבד »≈
Îe·Ïk„·¯מוחלט,בביטול  È ¿ƒ¿≈»≈

'‰a C‡ 'B‚ '‰ ea ıÙÁ Ì‡"ƒ»≈»««
'B‚ "e„¯Óz Ï‡38,,כלומר «ƒ¿…

המרידה, את להפסיק יש ראשון בשלב

הקדושֿברוךֿהוא  כנגד ושלום, חס

עבד  כמו שמים מלכות עול ולקבל

אדונו  עול את È‰BÊÂ¿ƒהמקבל
שפועלת  הזו הכללית ההחלטה

המידות  בתוקף כללית חלישות

ÏL ÔÙB‡a ¯e¯aÏ ‰Óc˜‰‰««¿»»«≈¿∆∆
,'eÎ Ë¯t ÏÎa ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿»¿»
‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz e‰fL∆∆«¿ƒ»¬»
פרט  שום יישאר שלא שלה והשלימות

מבורר. לא

‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰L C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿»«»¬»
הראשון  בשלב נמצא האדם כאשר

ה' ÏLבעבודת ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆
'B‚ "ÈÎLÓ"39, הכתוב כלשון »¿≈ƒ

מבקשים  ישראל שבני השירים' ב'שיר

אחריך  "משכני מהקדושֿברוךֿהוא

‰˙e¯¯BÚ˙נרוצה" È‰BfL∆ƒƒ¿¿
‰ÏÚÓlÓ ˙ÈÏÏkֿהקדוש מצד ¿»ƒƒ¿«¿»

בעת eÎ',ברוךֿהוא  שהיה כפי

למטה  מלמעלה גילוי ידי על שהייתה מצרים a‡‰יציאת CkŒ¯Á‡Â¿««»»»
Ì‰aL ,ÌÈÓÈ Ë"Ó CLÓa ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«»∆¿∆∆»ƒ∆»∆

ÌÈ¯¯·Ó שמבררים עד מהמידות אחד פרט יום Ê'כל ÈË¯t Ïk ¿»¿ƒ»¿»≈
˙Bcn‰ המלכות ספירת גם כולל לעיל BÊהמנויות ˙BÏeÏkL ÈÙk «ƒ¿ƒ∆¿
,BfÓ עד הלאה וכן שבחסד' 'גבורה ואחרֿכך שבחסד' מ'חסד החל ƒ

שבמלכות' Ë"Ó'מלכות Ì¯tÒnL40. ∆ƒ¿»»
˙ÈÏÏk‰ ˙eLÈÏÁ‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â התחלת שהיא המידות, של ¿»ƒ¿»»∆∆«¬ƒ«¿»ƒ

eÎ'העבודה, LeËa‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ,כללי ביטול Ók·‡¯שגורם «¬≈«¿≈«ƒ«¿…»
'‡Èz'a41Ì‰Ï ¯Ó‡ ‰LÓ ¯L‡kL המרגלים ‡CÈבפרשת ««¿»∆«¬∆…∆»«»∆≈

,el‡ ÌÈL˜ ÌÈ¯·c eÚÓMLk ‰p‰ ,'eÎÂ Ì‰ÈÏÚ '‰ ÛˆwL∆»«¬≈∆¿ƒ≈¿∆»¿¿»ƒ»ƒ≈
'eÎ Ìa¯˜a ÌaÏ ¯aLÂ ÚÎ לשון (וזה הכללי הביטול בהם ונפעל ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿»

שמצינו  "וכמו שם: בתניא הזקן רבנו

מרגלים  גבי בתורה מפורש זה דבר

אל  ממנו, הוא חזק כי אמרו שמתחלה

ה' ביכולת האמינו שלא כו' ממנו תקרי

הננו  ואמרו חזרו כך וגו'ואחר ועלינו

האמונה  להם ובאה חזרה ומאין

משה  להם הראה לא הרי ה ' ביכולת

על רבנו  ומופת  אות  שום  עליוֿהשלום

שקצף  איך להם שאמר רק בינתיים זה

אל  להביאם שלא ונשבע עליהם ה'

היו  לא אם להם זה הועיל ומה הארץ

לכבוש  חסֿושלום ה' ביכולת מאמינים

כלל  רצו לא זה ומפני מלכים ל"א

שישראל  מפני וודאי אלא לארץ ליכנס

רק  מאמינים בני מאמינים הם עצמן

בגופם  המלובשת שהסטראֿאחרא

נפשם  קדושת אור על עצמה הגביה

וגבהותה  רוחה בגסות האלוהית

מיד  ולכן ודעת טעם בלי בחוצפה

רעש  בקול והרעים עליהם ה' שקצף

וגו' הזאת הרעה לעדה מתי עד ורוגז

פגריכם  יפלו הזה ה'במדבר אני וגו'

העדה  לכל אעשה זאת לא אם דברתי

דברים  וכששמעו וגו' הזאת הרעה

בקרבם  לבם ונשבר נכנע אלו קשים

וממילא  מאד העם ויתאבלו כדכתיב

רוחה"). וגסות וגבהותה מממשלתה הסטראֿאחרא e‰Êנפלה C‡ הביטול «∆
שעלֿידיֿזה ÛÈwÓוהשבירה ÔÙB‡a ÔÈ„Ú לכל חודר שלא מלמעלה ¬«ƒ¿∆«ƒ

האדם ומציאות מהות של ÈÓÈtהפרטים ÔÙB‡a ‰È‰iL È„Îe .'eÎ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿ƒƒ
האדם, ממציאות פרט לכל בפנימיות יחדור È„ÈŒÏÚוהביטול ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈
ÏÎNa Ë¯t ÏkL ÔÙB‡a ,˙ÈË¯t ˙eBa˙‰ את להחליש שנועד ƒ¿¿¿»ƒ¿∆∆»¿»«≈∆

ביטול בהם ולפעול Ë¯tהמידות ¯¯·Ó מסויים‰NÚpL „ÚÂ ,‰cna ¿»≈¿»«ƒ»¿«∆«¬∆
דבר של eÎ'בסופו ˙Bcn‰ ÈË¯t ÏÎa ¯e¯a‰42.לעיל כמבואר «≈¿»¿»≈«ƒ
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שזהו‡. שבכתב, תורה - בלימוד אוחזים כאן הנמצאות שכל תמיד כיון למדו שהנשים ,1לימוד
נשיאינו  רבותינו הוראות ועלֿפי בדורנו, מתורה 2ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ענינים גם עמהם לומדים

בהם  שמחוייבות למצוות שנוגעים שבעלֿפה מתורה חלקים ובמיוחד והבנות 3שבעלֿפה, הבנים ולחינוך ,
הזקן  רבינו דין עלֿידי 4(כפסק שמתבארים כפי הפרשה עניני ובהוספת השבוע, פרשת על אתעכב - (

שבעלֿפה. בתורה לברכה זכרונם חכמינו

מתבטאת ·. שבהם - הסדרה והתחלת שם עלֿפי אשר, שלח, פרשת ללמוד מתחילים זה ביום
הפנימית  ארץ 5נקודתה את לתור לילך אותם ושלח יהודים בחר רבינו שמשה - הוא הסדרה תוכן עיקר -

שלא  זאת מסרו אך משליחותם, ("באריכט") ה"דיווח" את מסרו חזרה, בבואם כן, שלאחרי ַישראל;
התחר  ישראל מבני שחלק לכך גרם זה ודבר באו כדבעי, מזה וכתוצאה ישראל, לארץ ללכת וסירבו טו

בסדרה. כמסופר - הגזירות

החזקה: הקושיא מיד מתעוררת וכאן

במצרים; רבות שנים עמהם יחד חי שהרי דורך"), און ("דורך בניֿישראל את היטב הכיר רבינו משה
במדבר. עמהם יחד היה המרגלים, מעשה עד זמן, אותו כל ובמשך ממצרים, אותם הוציא ואז

של  אמיתי מנהיג ישראל, רועה של הדרושות התכונות כל רבינו למשה היו משנולד שתיכף ובפרט
הכתוב  מלשון למדים לברכה זכרונם שחכמינו כפי - ישראל לראש 7רועה"did"ומשה6בני לכל אשר, -

וכיון  מרעיתו; צאן שהם אלו כל של מהלךֿהמחשבה, הנפש, תכונות את היטב להכיר ישראל רועה צריך
בידיעותיו  הגיע ועומק שלימות לאיזו לתאר ניתן משנולד, תיכף רבינו למשה היו האלו התכונות שכל
כל  שהרי שנה; ושתים שמונים בן כבר בהיותו המרגלים, את ששלח בזמן ומנהיגם, ישראל רועה בתור
שנבחר  לו שנודע מאז השנים במשך ובפרט יותר, נעלית לשלימות להגיע רבינו משה התייגע שנותיו

ישראל. עם את להנהיג הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי

ובידעו  ישראל, ארץ את לתור לילך שלוחים שבבחרו יתכן איך כלל: מובן אינו זה כל ולאחרי
רבינו  משה ושלום חס יכיר לא לאו, אם ישראל לארץ לילך ישראל בני ירצו אם תלוי שלהם שבדיווח

זו? לשליחות מתאימים אינם שנבחרו שאלו

עלֿאתר ‚. רש"י של הביאור עלֿידי אמנם מובהרת זו בשעה 8שאלה - היו" כשרים שעה "אותה :
משה, של שליחותו למלא החלטה מתוך והלכו כשרים, יהודים היו השלוחים, את בחר רבינו שמשה

ישראל. לארץ לילך ה' רצון שזהו בידעם

יותר: גדולה קושיא מתעוררת זה ביאור לפי אך

הארץ" את ויתורו ש"ויעלו לאחרי שמיד לכך, אצלם  גרם מה היו", ש"כשרים לארץ 9כיון כשנכנסו -
ישראל? לארץ מלילך ישראל בני את והניאו נבהלו - שם המתרחש את וראו ישראל
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 289 ע' ח"ח ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
בכל 1) המנהג "שהוא שם ובט"ז ס"ו. סרמ"ו יו"ד שו"ע ראה
יום".

וש"נ.2) .206 ע' חל"ז מנחם תורת גם ראה
ה',3) אחדות התורה: יסודי מצוות וכו'כולל ויראתו אהבתו

ויראתו" לאהבתו ה')ש"הדרך (של במעשיו האדם שיתבונן היא
.. חכמתו מהן ויראה .. הוא מיד לידע . גדולה תאווה מתאווה .

חמ"א  מנחם תורת גם ראה רפ"ב). יסוה"ת הל' רמב"ם (ראה כו'
וש"נ. .70 ע'

פ"א.4) סוף ת"ת הל'
וש"נ.5) .284 ע' חמ"א מנחם תורת ראה
א.6) ג, שמות
(ז).7) שם ותנחומא ב) (פ"ב, שמו"ר
ג.8) יג,
כא.9) שם,
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שהרי  - וכו' המלכים ל"א את ישראל בארץ למצוא ("איבעראשונג") הפתעה להם שהיתה לומר ַואין
לפני  זמן משך שאירעה סוף, ים קריעת בעת שכבר לדבר, וראיה זה. לפני רב זמן ידעו אלו ענינים כל

האומות  שכל הים בשירת ישראל בני כבר הזכירו המרגלים, "10שילוח כנען, בארץ יושבי lkשישבו
מואב"11כנען" אילי אדום, "אלופי נמוגו 11(וגם ישראל), לארץ בדרך לעבור הוצרכו שדרכם האומות ,

- המרגלים גם - ישראל שבני איפוא ברור ישראל. לבני שאירעו הנסים אודות בשמעם ורעדה מפחד
ארץ  עם תמידי בקישור עמדה שכנען ובפרט כנען, ארץ נראית כיצד ידעו וגם כנען, מלכי אודות ידעו

מ"כשרים 12מצרים  אותם הפך שזה עד מקרוב, כנען את בראותם המרגלים את כך כל הפתיע מה כן, ואם .
מלילך  ישראל בני כל את להניא השני, לקצה - ישראל לארץ לילך הציווי כולל - לה' שמצייתים היו"

ישראל? לארץ

פרשתנו „. תורה' ב'לקוטי הזקן רבינו שכתוב ממה בזה הביאור :13ויובן

במדבר  להישאר שמוטב המרגלים סברו - ("פרומקייט") צדקותם מצד דוקא - כשרים אנשים בהיותם
הזה, עולם בעניני להתעסק צריכים לא במדבר, נמצאים כאשר היתה: טענתם ישראל. לארץ לילך ולא
להם  סיפק במדבר בהיותם שהרי ישראל; לבני מחוץ עמים עם ומגע מסחר ניהול שדות, חרישת

- לחם המוכן מן לאכילה onהקדושֿברוךֿהוא הנחוצים (הדברים מרים של מבארה ומים השמים, מן -
"שמלתך" - בגדים כן וכמו האומות.14ושתיה), משאר מהעולם, ומובדלים פרושים היו גם ושם ללבוש, -

קשיים. וללא הפרעות ללא ורוחניות בקדושה ולשגשג מצוות ולקיים תורה ללמוד יכולים היו הם

נושבת" ארץ "אל לילך הצורך מהו המרגלים: טענת היתה להתמסר 15וזו יצטרכו שבה לארץ ,
במספר, בכמות, ישראל שבני בידעם (ובפרט העולם אומות עם ומגע מסחרים ניהול זריעה, לחרישה,
תביאנו  "אל מבקשים כולם הרי וקשים. גדולים נסיונות לידי ויבואו אחרות), מאומות בהרבה קטנים

נסיון" פוסקים,16לידי בלתי לנסיונות להיכנס בלי - ה' בעבודת שם ולהמשיך במדבר להיות איפוא מוטב .
כלל. בהם הורגלו שלא כאלו וגם

בסופו  זאת, ובכל צדיקים, להיותם אלו באנשים יבחר שמשה יתכן איך הזקן רבינו מבאר ועלֿפיֿזה
אינם  ותוצאותיה בסכנה, הכרוכה למלחמה להיכנס רוצים אינם - צדקותם מצד ואדרבא - דבר של

במדבר. שישארו עלֿידי זאת למנוע ורוצים ידועות,

היו שלא - היה היחיד לילך mixecgחטאם מצוה שהקדושֿברוךֿהוא שכיון בהכרה ("דורכגענומען")
ולהיכנס  זה, על גם ללכת צריך - פרומקייט") ("אנרירן בצדקות לנגוע שעלולה לסכנה נפש ָבמסירת

נושבת. לארץ

מובן:‰. אינו עדיין זה ביאור שלפי אלא

באותה  ידעו הם השליחות; את למלא מוכנים והיו היו, כשרים בהם בחר שמשה שעה שבאותה כיון
- לכך מוכנים היו זאת ובכל העולם, בעניני ולעסוק ולזרוע  לחרוש יצטרכו שבה לארץ שהולכים שעה

התחרטו? שאז לארץ בכניסתם אצלם השתנה מה

הוא  זה על לברכה 17והמענה זכרונם חכמינו מאמר שמעו 18עלֿפי אז עד לראיה. שמיעה דומה אינו
ש"זה  וראו ישראל לארץ נכנסו כאשר אך מהם. לפחד שלא תקיפה החלטה להם והיתה הנסיונות, אודות

כיצד19פריה" - בארץ"zi`xpוכו' היושב העם "עז הארץ, הנהגת קשה,20כל מלחמה להם ותהיה ,
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הנבואה10) בפירוש במכילתא גם "בגדול ראה שבשירה 
טו , (בשלח  כאבן" ידמו כנען"זרועך מלכי ב"כל שמדבר - טז)

בישראל. וילחמו כשיבואו
טו.11) שם, בשלח
ובכ"מ.12) כה. לז, וישב ראה
ואילך.13) ג לו,
שם.14) רש"י וראה ד. ח, עקב

לה.15) טז, בשלח
רע"א.16) קז, סנהדרין ראה
(17.(32 ע' ריש (לקמן בתחלתה שלח ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ.
ט.18) יט, יתרו מכילתא ראה
כז.19) יג, שלח
כח.20) שם,
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(ובדרך  כנען ארץ מתועבות ושלום חס מושפע להיות ולא להתפעל לא המלחמה, עיקר שהיא רוחנית,
שלא  הקודמת מהחלטתם אותם הדבר הרתיע עיניהם, במו זאת כל בראותם - גשמית) מלחמה גם ממילא

זו. בשליחות שולח שהקדושֿברוךֿהוא כיון יתפעלו

***

.Â,הדורות לכל הוראה - תורה זוהי אלא שנים, אלפי לפני שאירע סיפור זה אין התורה, עניני ככל
בחיינו: עבורנו גם

קורה  זה לאחרי אך ה'. רצון לקיים תקיפה החלטה מקבלים מצוה, בת או מצוה בר נעשים כאשר
יותר  קשה שזה שנדמה) (או רואים - בפועל הנסיון ובא מעשה, לידי באים שכאשר קרובות לעיתים

למלחמה. להכנס רוצים ולא מהמשוער,

מצוה הבר שבזמן מכך נופתע שלא השבוע, פרשת אותנו שנמצאים מלמדת בזמן או מצוה, בת או
החלטה ישנה אזי בישיבה, או זה בביתֿהספר ולאחרי מיהודי, כדרוש ולנהוג מהעולם להתפעל שלא

"לברוח". ורוצים חלישות מרגישים פועל, לידי באים כשהדברים

תמרדו" אל "בה' רק אם - בסדרה וכמסופר ברוחו, ליפול ליהודי שאסור לדעת יחזיקו 21צריך אלא ,
הם" ש"לחמנו הדבר ברור אזי ה', ברצון גדול.21ויאחזו נצחון וינחלו המלחמות כל את ישלימו ובודאי ,

נשים. והן אנשים הן מישראל, ואחד אחד לכל מהסדרה הלימוד כללות זהו

***

.Ê:בחז"ל שמסופר נוסף פרט יש ובזה

מביא  שרש"י כפי האנשים, על רק היתה - נושבת לארץ לילך ירצו ולא שיתחרטו המרגלים פעולת
פנחס  אמרו 22(בפרשת - האנשים עמדת על הבט ומבלי המרגלים, מדיווח נרתעו לא ישראל ובנות שנשי (

זאת  לעשות צריך נסיון, של ומצב למעמד שילכו רוצה הקדושֿברוךֿהוא ואם פוחדות, שאינן הנשים
וזריעה  לחרישה להקדיש שיצטרכו הזמן את לנצל יוכלו שלא "ניתוק", בכך יהיה שעה שלפי למרות מיד,

מצוות. וקיום תורה ללימוד - יהודים אינם עם ומגע

זמננו: עבור וגם הוראה, יש בזה וגם

בביתֿהכנסת  שנמצאים בשעות או בישיבה, שנמצאים זמן שכל אנשים הרבה שיש רואים לדאבוננו
ברחוב, שקורה ממה להתפעל שלא ובחיות בהתלהבות עומדים אזי השיעור, את ללמוד או להתפלל

ימלאו לרחוב בצאתם אצלם myושגם נפעל - לרחוב בצאתם אך הקדושֿברוךֿהוא. של שליחותו את
להתעסק  רוצה ואינו ולישיבה, לביתֿהכנסת חזרה לרוץ רצונו דתי, יהודי להיותו אך חלישות. שינוי,

אלקות. ניכרת תהיה החיצוני בעולם שגם יתברך, לו דירה להיות העולם בבנין

שהמרגלים  שלמרות הדוגמא, את להראות הנשים צריכות - זה בדור גם כך ההם בדורות כמו הנה,
אמת  דיברו כבדה ומלחמה כבדים נסיונות אודות זה 23שסיפרו היה לא שהוא, כפי המצב את שסיפרו ,

רק  לא ניכרת תהיה שאלקות מהקדושֿברוךֿהוא שליחות זוהי השליחות; את לקיים להחלטה כלל שייך
יהודי  של ידו בהישג שיש המקומות בכל ניכרת תהיה אלא הפרטי, ובבית ובביתֿהמדרש בביתֿהכנסת

בתח  יתברך לו דירה שם לעשות הקדושֿברוךֿהוא של שליחותו ולמלא ה', דבר את לשם תונים.להביא

***
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ט.21) יד, שם
גם 22) וראה (ז). שם ותנחומא ד) כז, (שם מספרי סד. כו,

ואילך). 144 ע' ח"מ מנחם (תורת ס"כ דאשתקד שלח ש"פ שיחת
כו'".23) היא "ולא א: לה, סוטה ראה
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(ובדרך  כנען ארץ מתועבות ושלום חס מושפע להיות ולא להתפעל לא המלחמה, עיקר שהיא רוחנית,
שלא  הקודמת מהחלטתם אותם הדבר הרתיע עיניהם, במו זאת כל בראותם - גשמית) מלחמה גם ממילא

זו. בשליחות שולח שהקדושֿברוךֿהוא כיון יתפעלו

***

.Â,הדורות לכל הוראה - תורה זוהי אלא שנים, אלפי לפני שאירע סיפור זה אין התורה, עניני ככל
בחיינו: עבורנו גם

קורה  זה לאחרי אך ה'. רצון לקיים תקיפה החלטה מקבלים מצוה, בת או מצוה בר נעשים כאשר
יותר  קשה שזה שנדמה) (או רואים - בפועל הנסיון ובא מעשה, לידי באים שכאשר קרובות לעיתים

למלחמה. להכנס רוצים ולא מהמשוער,

מצוה הבר שבזמן מכך נופתע שלא השבוע, פרשת אותנו שנמצאים מלמדת בזמן או מצוה, בת או
החלטה ישנה אזי בישיבה, או זה בביתֿהספר ולאחרי מיהודי, כדרוש ולנהוג מהעולם להתפעל שלא

"לברוח". ורוצים חלישות מרגישים פועל, לידי באים כשהדברים

תמרדו" אל "בה' רק אם - בסדרה וכמסופר ברוחו, ליפול ליהודי שאסור לדעת יחזיקו 21צריך אלא ,
הם" ש"לחמנו הדבר ברור אזי ה', ברצון גדול.21ויאחזו נצחון וינחלו המלחמות כל את ישלימו ובודאי ,

נשים. והן אנשים הן מישראל, ואחד אחד לכל מהסדרה הלימוד כללות זהו

***

.Ê:בחז"ל שמסופר נוסף פרט יש ובזה

מביא  שרש"י כפי האנשים, על רק היתה - נושבת לארץ לילך ירצו ולא שיתחרטו המרגלים פעולת
פנחס  אמרו 22(בפרשת - האנשים עמדת על הבט ומבלי המרגלים, מדיווח נרתעו לא ישראל ובנות שנשי (

זאת  לעשות צריך נסיון, של ומצב למעמד שילכו רוצה הקדושֿברוךֿהוא ואם פוחדות, שאינן הנשים
וזריעה  לחרישה להקדיש שיצטרכו הזמן את לנצל יוכלו שלא "ניתוק", בכך יהיה שעה שלפי למרות מיד,

מצוות. וקיום תורה ללימוד - יהודים אינם עם ומגע

זמננו: עבור וגם הוראה, יש בזה וגם

בביתֿהכנסת  שנמצאים בשעות או בישיבה, שנמצאים זמן שכל אנשים הרבה שיש רואים לדאבוננו
ברחוב, שקורה ממה להתפעל שלא ובחיות בהתלהבות עומדים אזי השיעור, את ללמוד או להתפלל

ימלאו לרחוב בצאתם אצלם myושגם נפעל - לרחוב בצאתם אך הקדושֿברוךֿהוא. של שליחותו את
להתעסק  רוצה ואינו ולישיבה, לביתֿהכנסת חזרה לרוץ רצונו דתי, יהודי להיותו אך חלישות. שינוי,

אלקות. ניכרת תהיה החיצוני בעולם שגם יתברך, לו דירה להיות העולם בבנין

שהמרגלים  שלמרות הדוגמא, את להראות הנשים צריכות - זה בדור גם כך ההם בדורות כמו הנה,
אמת  דיברו כבדה ומלחמה כבדים נסיונות אודות זה 23שסיפרו היה לא שהוא, כפי המצב את שסיפרו ,

רק  לא ניכרת תהיה שאלקות מהקדושֿברוךֿהוא שליחות זוהי השליחות; את לקיים להחלטה כלל שייך
יהודי  של ידו בהישג שיש המקומות בכל ניכרת תהיה אלא הפרטי, ובבית ובביתֿהמדרש בביתֿהכנסת

בתח  יתברך לו דירה שם לעשות הקדושֿברוךֿהוא של שליחותו ולמלא ה', דבר את לשם תונים.להביא

***

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

ט.21) יד, שם
גם 22) וראה (ז). שם ותנחומא ד) כז, (שם מספרי סד. כו,

ואילך). 144 ע' ח"מ מנחם (תורת ס"כ דאשתקד שלח ש"פ שיחת
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.Á בשבועות להתמסר שצריכים ואלו מסויימת, בכיתה הלימוד את שסיימו אלו כאן שהתכנסו כיון
המחשבה: לעלות עלולה - ישראל ילדי להדרכת הבאים

צריכים  היו לא וגם "ברחוב"; להיות מוכרחים היו שלא עלֿידיֿזה הגנה, של במצב היו עתה עד
לשגשג  האפשרויות וכל ("ענערגי") המרץ מלוא הזמן, מלוא את לנצל יכולים והיו הזולת, עם להתעסק
וצריך  אחרת לסביבה לצאת שצריך במצב עומדים עתה ואילו ורוחניות. קדושה תורה, בעניני בעצמו
עבר  בעצמו שהוא כזו בדרגא להדרכה עדיין שזקוק כזה ילד אבל יהודי, ילד אמנם - לזולת להתמסר
מהשגשוג  להתנתק זה? לנסיון להכנס צריכים מה לשם השאלה: להתעורר יכולה כן, ואם שנים. לפני כבר
ולעשות  יהודית סביבה ועוד יהודית, נשמה עוד לכבוש כיבוש, של לענין ולהתמסר וקדושה, בטוב שלו

והנסיון? הענין בכל הצורך מהו - ישראל" "ארץ שם

וחומר: וקל ובמכלֿשכן לנשים, - ובמיוחד וחיזוק, וסיוע הוראה ונותנת התורה מספרת וזאת

אחוזה" לנו "תנה ואמרו בנסיון, הנשים עמדו אףֿעלֿפיֿכן התנגדו, האנשים כל כאשר אז, ;24ומה
רוצות -zeyxeceאנו שבדבר הנסיון למרות הקדושֿברוךֿהוא, של השליחות את למלא אפשרות לקבל

וההוראות  הסיפורים כל את מספרת כשהתורה עתה, יותר) הרבה גדולה (במדה עלֿאחתֿכמהֿוכמה
א  ("אין חי ובאופן ביותר ברור באופן בהתלהבות, כולם את ביארה החסידות ותורת לעיל, ַהאמורות
שליחות  לעיל, האמורה הגדולה השליחות את ישראל, כלל בתוך ישראל, לנשי יש אופן"), לעבעדיקן
מילדי  "אחוזה" עשיית של השליחות - בהן וכיוצא כאן הנאספות ובפרט במילואה, לקיימה שביכלתם

הדר  תחת שיהיו כיתה ישראל  בין או ללימוד, לימוד בין חופש  החופש, בימי יהיו בה ומהסביבה כתם,
נצחית. קדושה אחוזה הקודש, בארץ אחוזה - לכיתה

תחת  שיהיו אלו את יגביהו הם אלא מדרגתם, ושלום חס אותם תוריד שלא רק לא זו, ושליחות
בכל  יעמדו הקדושֿברוךֿהוא של שבכחו עלֿידיֿזה - יותר נעלית לדרגא עצמם את וגם הדרכתם

אתנו" "ה' כי מהם.הקדושֿברוךֿהוא -21הנסיונות, ואחד אחד כל עם נמצא

ודבש" חלב זבת גו' "ארץ ברכת גם בהם תקויים שיעשו25ואז ללא - שמזיבה, ארץ  פשוטה מארץ
ודבש" "חלב המועיל26טרחה , כל - חלב ("געשמאק"), ונועם תענוג לאדם הנותן כל - ודבש האדם, ַלגידול

בחיים, אמיתי

ואדרבא, הנשמה, גדלה עמו שיחד באופן אלא הגוף, גידול רק לא - אמיתי לגידול התורה כוונת והרי
יותר, ומעמיקה רחבה ("לעבעדיקער") חי' אצלו שנעשית הנשמה, מגידול כתוצאה בא הגוף גידול

אמיתי  תענוג בזה שמרגישים באופן זה -וכל

ובשמחה  אמיתי תענוג מתוך ישראל, כלל בתוככי מכן, ואחד אחד לכל שיש השליחות את למלא
לבב. ובטוב

***

.Ë- הבית בני כולל שלכן, ומודרכות למודרכים ידכן ועל - מכן ואחת אחד לכל יתברך השם יתן
טובות, פירות לאיסוף הקיץ את ותנצלו יחד, גם ובגשמיות ברוחניות בריא קיץ ישראל, כלל בתוככי

מצוות" - פירי ובשמחה 27"מאי - הפרטים בכל עשיר קיץ שיהיה בכלל, ויהדות ומצוות תורה עניני ,
לבב. ובטוב
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ח.25) שם, שלח

ואילך.26) ג קו, לתו"א הוספות ראה
סע"א.27) מו, סוטה
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האחרונות,‡. לוחות גם ניתנו שלאח"ז מתןֿתורה, לאחרי הראשונה ההתוועדות היא זו התוועדות
המרגלים  חטא שלולי וכידוע (שבפרשתנו), המרגלים חטא גם כולל בינתיים, שהיו המאורעות לאחרי
לארץ  הכניסה היתה המרגלים  חטא בגלל אבל שלימה, גאולה של באופן משה ע"י לארץ הכניסה היתה

יהושע  שלימה.1ע"י גאולה היתה ולא ,

כדלקמן. המרגלים, ענין להבין וצריך

***

גו'.·. אנשים לך שלח ד"ה מאמר

***

(בהמאמר ‚. לעיל להיות 2דובר שתוכל רבינו דמשה הנתינתֿכח היא משה ע"י המרגלים ששילוח (
יושבי'" אוכלת "ארץ היא עצמה מצד הארץ כי, לארץ, מיוחדת 3הכניסה בנתינתֿכח צורך יש ולכן ,

המתאים  באופן תהי' לארץ שהכניסה רבינו .4ממשה

אלה: לימינו גם נוגע זה שענין להוסיף ויש

במעמד  נמצאים והגלות החורבן לאחרי הרי, בעבר, לארץ הכניסה היתה שכבר שאף – ובהקדמה
העתידה.iptlyומצב בגאולה ונצחיות, קביעות של באופן לארץ הכניסה

שבדורנו, רבינו משה של הנתינתֿכח ללא ישראל לארץ לעלות אפשר שאי לידע צריכים שכן, וכיון
יושבי'" אוכלת "ארץ היא עצמה מצד שהארץ כיון אדמו"ר, מו"ח .5כ"ק

המהלך  ש"כל כך כדי עד ישראל, לארץ עלי' של המעלה גודל אודות "חשבונות" לעשות יכולים –
הבא" עולם בן שהוא לו מובטח ישראל בארץ אמות בלשון 6ארבע "מדבר גם הוא אם ועאכו"כ ,

שהמעמד 7הקודש" לידע צריך אבל, זאגן"...). צו שייכות ניט גאר איז ("עס ביותר מעלתו גדלה בודאי ,ָָ
כ"ק  של הנתינתֿכח ללא לשם לעלות אין ובמילא, יושבי'", אוכלת "ארץ שזוהי באופן הוא כיום ומצב

שבדורנו. רבינו משה אדמו"ר, מו"ח

שבדורנו  רבינו ממשה הנתינתֿכח להם יש – ישראל לארץ אותם שלח אדמו"ר מו"ח שכ "ק אלה
המתאים. באופן תהי' לארץ שכניסתם

דבר.„. כל הרבי אצל לשאול צורך שאין שחושבים כאלה ישנם

קיין  קאּפ, גוטע א האט ("ער בקדקדו מוח גם לו ויש ה"שולחןֿערוך", את – הוא טוען – לו ַָָיש
ענין  כל ("דורכטאן") לברר – השם ברוך – בעצמו הוא יכול ובמילא, שאטן"...), ניט זאל ַָָעיןֿהרע

הרבי. אצל לשאול צריך ואינו לאשורו,
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"עס  שנט): ע' ח"ד (אג"ק זו שנה תמוז ד' מכתב ראה (*
די  פון חטא דעם וועגען שלח, פ' ש"ק אין גירעדט זיך ָהאט
השיחה  ברשימת מופיע אינו שם, הדברים תוכן – וכו'". מרגלים
נתבאר  שבהמכתב או בלבד, חלקית רשימה לפנינו ואולי שלפנינו,

) מהמאמר ונקודה תוכן ).l"endבהרחבה
זה.1) בענין כשדיבר בכה שליט"א אדמו"ר כ"ק
ואילך.2) 169 ע' לעיל
לב.3) יג, פרשתנו
לארץ,4) שבכניסה הקושי הענין גם שנזכר אחרת, ברשימה

קל  איסור של מחשבה אפילו הרי מלך, של פלטרין שלהיותה
אות  בסופו (קטן) תשב"ץ (ראה בחו"ל חמור חטא כמו נחשבת

תקנט).
העולים 5) אל המדינה הנהגת של השלילי היחס בגלל כנראה,

לחינוך  בנוגע ובפרט התומ"צ, בדרך חיים אורח לנהל שרצונם
ע' (לעיל ואילך סכ"א בעומר ל"ג שיחת בארוכה (וראה הנוער

– ואילך)). 86l"end.
הי"א.6) פ"ה מלכים הל' רמב"ם א. קיא, כתובות
סה"ג.7) פ"א שבת ירושלמי
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אדמו"ר  מו"ח כ"ק פעם אמר כגוןֿדא על סנדלר):8– עצמו (הוא סאּפאזשניק" "סאם ַַָהביטוי

את  כששאל ממנו, לקנותם מיד והחליט תפילין, שם... וראה לביתו יהודי שנכנס גוי אודות סיפור ישנו
או  לקנותם, היהודי של כוונתו אם ידע שלא – הגוי לו השיב לך? המה מניין – בהתרגשות – הגוי

" – גנבם מנין לברר כוונתו wipyf`R`qשעיקר m`q `i...!בעצמי ותפרתים סנדלר, בעצמי אני כלומר, ," ©©©¨
תפילין! לעשיית גוי שייך איך – אדמו"ר מו"ח כ"ק סיים – מאליו מובן

הרבי  אצל לשאול צריך ואינו בעצמו, דבר כל לברר יכול הוא שגם שחושב זה – בהנמשל .9ודוגמתו
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5

6

(8.264 ע' תרח"ץ סה"ש ראה
חושש 9) הי' שלא מתנגד אודות גם שסיפר אחרת, ברשימה

מהי  באמרו: הראשונים, לדברי מתאים שאינו חידוש לומר

גם  (וראה . . הרשב"א?!. לאחרי שנים וכך כך שנולדתי אשמתי
.(104 הערה 129 ע' ח"ב תו"מ

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hw sc zenai(iyiy meil)

zxq`p opaxcn wx di`eyipy dphwd zeg`d ok zngne ,dlecbd
ewlgpe .ebdpi cvik ok m`e ,ezwewf zeg` oicn dlra lr dzr

:mi`pzd jkaúà ïéãnìî ,øîBà øæòéìà éaøezy`ïàîzL äpèwä ©¦¡¦¤¤¥§©§¦¤©§©¨¤§¨¥
Baitl ,dlecbd z` maiil lkeie enr di`eyip z` xewrze maia

.ezy` zeg` cer dpi`y
,øîBà ìàéìîb ïaø`l` dlraa o`nl dphwd z` micnln oi`íà ©¨©§¦¥¥¦

,äðàéî ,äðàéî,dlecbd z` maiie,åàì íàå,dp`in `lyïézîz ¥£¨¥£¨§¦¨©§¦
lraz `le dphwdìécâzL ãò,dxezd on mixenb di`eyip eidie ©¤©§¦

eælä àöúådlecbd zeg`d -íeMîzexr.äMà úBçà`l la` §¥¥©¥¦£¦¨
eilr xq`z ezy`y oeik ,licbz ezy`y mcew dnail uelgi

.ezvelg zeg` meyn
éà ,øîBà òLBäé éaøie` -BzLà ìò ,Bìeéàie`e -åéçà úLà ìò Bì ©¦§ª©¥¦©¦§¦©¥¤¨¦

wgxzdl yiy xaeq ryedi iaxy itl ,odizyl dpwz oi` ,xnelk
z` micnln oi` okle ,`xnba oldl x`eank oe`inn xyt`y dnk
maid lr zxq`p dphwde dwif yiy xaeq `ed oke ,o`nl dphwd

okle ,eilr zexeq` odizyy `vnp ,ezwewf zeg` meynúà àéöBî¦¤
BzLàdphwdå ,èâaz`åéçà úLàxhet.äöéìçaleki epi` la` ¦§§¥§¥¤¨¦©£¦¨

meyn eilr dxeq` `idy oeik ,ezy` z` yxiby xg`l dnail
.ezyexb zeg`

àøîâ
.o`nzy dphwd z` micnln xne` xfril` iax :dpyna epipy

:`xnbd dywnéøL éîe,o`nzy dphwd z` cnll xzen ike ± ¦¨¦
éðzäådpy ixde -àøt÷ øa,`ziixaaìLa íãà ÷aãé íìBòìäL §¨¨¥©©¨¨§¨¦§©¨¨¦§Ÿ¨

ìMî ÷çøúéå ,íéøácìLa ÷aãé .íéøác äL,äöéìça ,íéøác äL §¨¦§¦§©¥¦§Ÿ¨§¨¦¦§©¦§Ÿ¨§¨¦©£¦¨
íBìL úàáäáe,exiagl mc` oiaìMî ÷çøúéå .íéøãð úøôäáeäL ©£¨©¨©£¨©§¨¦§¦§©¥¦§Ÿ¨

úBðBã÷tä ïîe ,ïeàénä ïî ,íéøác,zepecwt lawln -úBðBáøòä ïîe §¨¦¦©¥¦©¦§¦¨¦§
wgxzdl yiy ixd .xg` mc` ly d`eld lr axr zeidl `ly -
dphwd z` micnlny epzpyna xfril` iax xn` ji`e ,oe`ind on

:`xnbd zvxzn .o`nléðàL äåöîc ïeàéîjxevl oe`in dpey ± ¥§¦§¨¨¥
zevn miiwl dzeg` lkezy ick zp`nny o`k oebk ,devn meiw

o`nzy dcnll xzeny ,meai.
àôeb,lirl d`aedy `ziixad ixac mvrl aeyp ±,àøt÷ øa éðz ¨¨¥©©¨¨

ìLa íãà ÷aãé íìBòì,íéøác äLmdn cg`e.äöéìçazx`an §¨¦§©¨¨¦§Ÿ¨§¨¦©£¦¨
zxaeq `ziixad :`xnbd,øîBà ìeàL àaà àéðúc ,ìeàL àaàk§©¨¨§©§¨©¨¨¥

Bzîáé úà ñðBkä`l` ,devn myl `lyìéBð íL,ditei zngn - ©¥¤§¦§§¥
dqpeky e`ì,úeMéà íLe` ,ieyp `edy my eilr `viy dvexy §¥¦

ìøçà øác íL,meai zevn calnäåøòa òâBt eléàk,g` zy` ly §¥¨¨©¥§¦¥©§¤§¨
ãìeä úBéäì éðéòa áBø÷å,mdn clepy,øæîî`le uelgl ie`x okle §¨§¥©¦§©¨¨©§¥

.lirl xen`a lykdl `l ick maiil
weacl yiy `ziixaa xn`p cer,íBìL úàáäadn it lr dfe ©£¨©¨

áéúëc(eh cl mildz),'eäôãøå íBìL Lwa' ¦§¦©¥¨§¨§¥
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc zenai(oey`x meil)

äðùî
dvilg zyxta xn`p(i-d dk mixac)z` uelgl dkixv dnaidy

miweqtdn z`xew oke ,eipta wexile ,elbx lrn maid lrpn
miakrn miyrn el` ,epiptly dpynd dpce .dvilgd zyxtay

.weyl dnaid xzid z`
m`äöìç,maid lbxn lrpnd z` dnaidåokä÷÷ø,eiptaìáà ¨§¨§¨§¨£¨

äàø÷ àìcarica ,dvilgd iweqt z`,äøLk dúöéìçoi`e Ÿ¨§¨£¦¨¨§¥¨

m` mle`e .dvilgd z` zakrn d`ixwdäàø÷iweqt z` ¨§¨
dvilgdä÷÷øå,maid iptaäöìç àì ìáà,elbxn lrpnd z` §¨§¨£¨Ÿ¨§¨

,äìeñt dúöéìçm`e .lrpnd zvilga `id dvilgd xwiry iptn £¦¨¨§¨
äöìç,elrpn z`åokäàø÷,dvilgd iweqt z`,ä÷÷ø àì ìáà ¨§¨§¨§¨£¨Ÿ¨§¨

.ef dvilg oica mi`pz ewlgpæòìà éaø,äìeñt dúöéìç ,øîBà ø ©¦¤§¨¨¥£¦¨¨§¨
e .dvilgd z` zakrn dwiwxdy meyndúöéìç ,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥£¦¨¨

,äøLk.dvilgd z` zakrn dwixid oi`e §¥¨
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המשך ביאור למס' יבמות ליום ראשון עמ' א
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.‡
ÌÈ‡ÏÙÂÓ ÌÈÈÚ Ì‚ - È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ·

רבות  פעמים הוסבר על 1כבר רש"י שפירוש ,
את לפרש בא שרש"י eheytהתורה כפי מקרא, של

מדגיש הראשונה xtqnעצמו בפרשה ומיד :2פעמים,
- לפשוטו" אלא באתי לא "ואני

"ענינים  גם מכיל הוא זאת עם יחד אבל
דאורייתא",3מופלאים" "רזין ואף התורה, חלקי משאר

על 4כידוע  רש"י ש"פירוש הזקן, אדמו"ר של מאמרו
הוא תורה".dpiiהחומש של

ול"יינה  המופלאים" ל"ענינים עד להגיע כדי אך
ללמוד  תחילה מוכרחים רש"י, שבפירוש תורה" של
הענינים  את גם כי הפשוט, הפירוש את ולהבין
בפירושו  רש"י הכניס תורה" של "יינה ואת המופלאים

" מקרא".eheytלפי של

ענינים  המכיל רש"י של פירוש ישנו בפרשתנו גם
אבל  תורה", של "יינה וגם ההלכה, בדרך מופלאים
של  הפשוטה משמעותו את להסביר צריך תחילה

זה. רש"י פירוש

.·
"Â„Â¯Ó˙ Ï‡" ÏÚ È"˘¯ È¯·„

דברי  על מסופר כאשר בפרשתנו, הפסוקים בהמשך
הכניסה  לגבי ישראל בני עדת כל אל וכלב יהושע

בתורה  נאמר ישראל, ואתם 5לארץ תמרדו אל בה' "אך
צילם...". סר הם, לחמנו כי הארץ עם את תיראו אל
תמרדו", "אל המילים את הפסוק מן מצטט רש"י

תיראו". אל ואתם "ושוב ומפרש:

כך  על אומרים רש"י לומר,6מפרשי מתכוון רש"י :
נפרד, דבר איננו תיראו..." אל "ואתם הפסוק שהמשך
שאם  תמרדו". "אל של תוצאה היא תיראו" "אל אלא

תיראו  אל ואתם - "שוב" יהיה אז תמרדו", אל .7"בה'

הוא הה  כך להסביר רש"י של שינוי 8כרח בגלל

כתוב תמרדו" "אל לגבי "dligzהסדר: (- ",da'(במי
כתוב תיראו" "לא (xge`nולגבי עם innיותר "את (-

תיראו" "ואל ולא "ואתם", שנאמר בגלל או .9הארץ",

תוצאה  היא תיראו" אל ש"ואתם רש"י מסיק מזה
תמרדו". "אל של והמשך

רש"י  היה צריך זה לפי כי מובן, אינו זה הסבר
המילים  את וכן "בה'", המילה את גם הפסוק מן לצטט

הארץ" עם את תיראו אל "ואתם או 10שאחריֿכן: .

מילים  כי "וגו'", הביטוי עלֿידי לפחות, עליהן, לרמוז
פירושו  את מחייבות .11אלו

ואת  "בה'" המילה את מצטט אינו שרש"י מזה
יותר  המאוחרות לפירושו 12המילים שההכרח מובן, ,

ממשמעות  בעיקר, אלא, הפסוק, מלשון נובע אינו

תמרדו". "אל של הענין

.‚
¯Ò"Â "..ÂÓÁÏ ÈÎ"Ï È"˘¯ È˘Â¯ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

"ÌÏˆ
לחמנו  "כי המילים את רש"י מצטט מכן לאחר

להבין: וצריך כלחם". "נאכלם ומפרש: הם",

מובן רש"י? כאן מחדש מה במילים zehytaא) כי

הכוונה  אין בניֿאדם, לגבי הנאמרות הם" "לחמנו
לחם  הם קל 13שהאנשים לנצחון דימוי זהו אלא ,

לחם. לאכול שקל כשם עליהם,

קל  יהיה שכיבושם היא הכוונה אם שני: מצד ב)

אם הבדל אין וצריך mglkכאכילה, אחר, כמאכל או

וכדומה  "נאכלם" - בקיצור להאמר הדיוק 14היה מהו .
"כלחם"? "לחמנו", במילה דוקא
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(1.1 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש גם ראה
שם).2) לקו"ש (ראה ובכ"מ כד. שם, ח. ג,
א).3) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה
כד.4) ע' יום היום
ט.5) יד,
ועוד.6) לדוד. משכיל גו"א, רא"ם,
וצ"ל 7) הכתוב לשון העתקת הוא בפרש"י תיראו" אל "ואתם ותיבת

אלא  פירושו, התחלת לפני רש"י שמעתיקן כהתיבות באותיות כתובות
פירושו  שכוונת בפרש"י מקומות וכבכמה הזעצער". ה"בחור ש"תיקן"

התיבות היו התיבותeyexitaשכאילו בין הכתוב בפנים wizrny:כתובות
ecxnz l`ושובe`xiz l` mz`e,19 הערה 164 ע' חי"א לקו"ש (ראה

ובכ"מ).
בפרש"י.8) יצחק באר
יצחק.9) ובאר לדוד משכיל

שאינו 10) השינוי נראה כבר שמזה תיראו" אל "ואתם התיבות ועכ"פ
תמרדו". ב"אל – כמו הארץ"), עם ("את הנושא מקדים

בפרש"י.11) והגו"א הרא"ם פי' לפי גם להקשות יש זו וקושיא
שני 12) ובדפוס רש"י. כת"י ובכמה דפרש"י, וב' א' בדפוס וכ"ה

מעתיק רש"י מכת"י עם eyexitaובא' את תיראו) אל ואתם "(ושוב גם:
הארץ".
ו.13) לט, וישב מפרש"י להעיר
כאן.14) ותיב"ע ת"א ראה
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היה צריך רש"י אדרבה, "נאכלם xiaqdlג)
כפי  "לחם", דוקא ולאו כללי, באופן כמאכל",

"לחם" המילה את .15מקומות xtqnaשמפרשים

המילה  את גם הפסוק מן רש"י מצטט מדוע ד)
מפרש  הוא אין שאותה ?16"כי",

.„
?ÌÈ˘Â¯ÈÙ È˘ È"˘¯ ‡È·Ó ‰ÓÏ

ומסביר  צלם" "סר את רש"י מצטט זאת, לאחר
וחזקם  שהיה 17"מגינם איוב מתו, שבהם חכשרים .

עליהם  סר 18מגין המקום של צלו אחר: דבר .
שני  להביא רש"י צריך מדוע להבין: ויש מעליהם".

מהם? אחד שבכל המעלה ומהי פירושים?

.‰
"Â„Â¯Ó˙ Ï‡" Ï˘ ‰‡ˆÂ˙ - "Â‡¯È˙ Ï‡"

הוא: רש"י לפירוש ההסבר

היא  תיראו" את ש"ואתם רש"י לפירוש ההכרח
הוא: עצמו, בפני ענין ולא תמרדו", "אל של תוצאה

העם 19בתחילה  "עז טענו שהמרגלים מסופר,
אנשי  בתוכה ראינו אשר העם "וכל בארץ" היושב
בעיניהם". היינו וכן כחגבים בעינינו "ונהי מידות"

וכלב מתעוררת l`ויהושע אלו. טענות הכחישו
" וכלב יהושע דרשו כיצד עם `lהשאלה: את תיראו

סיבהilaהארץ", תיראו"?dnlלתת "אל

בבקר" "וישכימו כאשר מתחזקת: אף ,20השאלה

תעלו  "אל משה הזהיר ועלינו...", "הננו אמרו וישראל

אפילו  כלומר, והכנעני...". העמלקי כי תנגפו... ולא
אמרו  ומדוע למורא, מקום שיש סבר רבינו משה

תיראו..."? "אל וכלב יהושע

התכוונו  תמרדו" אל "בה' באמרם להבין: יש כן

לארץ  לעלות ה' ציווי את שיקיימו לומר וכלב יהושע

אודות  ישירות לדבר עליהם היה כך, ואם ישראל,
תביעתם  מדוע ישראל, לארץ הליכה של הפרטי הענין

אל "בה' כללית "?ecxnzהיא

תמרדו  "אל בפירושו רש"י עונה אלו שאלות על

aeye ש"אל אמרו, וכלב יהושע תיראו". אל ואתם

היא העם d`vezתיראו" "עז אכן, תמרודו": "אל של
אם  זאת, בכל אך למורא, מקום ויש בארץ", היושב

אז  - "שוב" - ה' ציווי את תקיימו אם תמרדו", "אל
לפי אפילו מקום, מעם rahdאין גם ולחשש, למורא ,

.21חזק 
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ופרש"י 15) לחם, לאכל גו' זבח יעקב ויזבח נד): (לא, ויצא ראה
ועוד. יב. יח, יתרו לב. מג, מקץ וראה לחם". קרוי מאכל דבר "כל

היא 16) תיראו" אל ש"ואתם לפרש רש"י שהוכחת י"ל לכאורה
כלב  שאמר מה מסופר ל) (יג, שלפנ"ז בהפסוקים תמרדו": מ"אל תוצאה
באומרו  מוסיף מה וקשה: לה", נוכל יכול כי אותה וירשנו נעלה "עלה
שהכוונה  רש"י, מפרש ולכן לפנ"ז? הנאמר על הארץ" עם את תיראו "אל

אותם תיראו" "אל שוב הנה תמרדו" אותה"llkב"אל ש"ירשנו היינו ,
לאחרי  משא"כ ח): א, דברים (פרש"י כלל למלחמה יצטרכו שלא באופן
הי' יהושע כיבוש הרי נעלה", "עלה הי' שסו"ס אף הנה המרגלים, חטא

ואילך)*. ג ז, (יהושע מלחמה ע"י
נאכלם – הם לחמנו "כי שממשיך שנגמר mglkוזהו דבר שהוא ,"

יצטרכו  לא כי לאפי', שאי"צ שפירושו) – המקומות (ברוב לחם כמו כבר,
בפרש"י**). לדוד משכיל (וראה כלל וטירחא למלחמה

תיראו" "אל הלשון א) כי: מספיק. אינו זה ביאור מורה `epiאבל
צריך היום dnglnlשאין קרבים אתם ג): (כ, בשופטים ממ"ש וכדמוכח .

רש"י  פירשו שם (ובדברים מפניהם*** תיראו אל (ואעפ"כ) גו' למלחמה
"באו קשה:eyxeבמ"ש הם" ל"לחמנו בנוגע גם ב) .("lk רק (לא מאכל

לאחרי  בשר [וכמו: לאכילה וראוי שנגמר לאחר שהוא כמו ישנו לחם)
"נאכלם הדיוק ומהו וכיו"ב], זו mglkהבישול, בפרשה וגם: דוקא? "

כו'". מתבשלין שהענבים – ענבים "בכורי נאמר ובפרש"י ) כ (יג, גופא

"לחמנו" ולא וכיו"ב, מאכל הול"ל ולבאר לפרש שצריך רש"י וא"כ
יז: כא, באמור פירושו (וע"ד דוקא. "לחם" שיל"פ – אלקיו mgl"כלחם"

–lk`n.(אלקיו
פרטים 17) הב' כנגד שזהו לפרש יש וחזקם" "מגינם לשונות הב'

"כשרים "mdayשבפרש"י: – "mwfg'שהי "איוב ,"mdilr oibn– "
"כשרים  תחלה מפרט (וכשמפרט ב"מגינם", שמתחיל ומה "מגינם".
חזקוני  רא"ם. (ראה "צלם" תיבת בפי' יותר פשוט זהו א) כי: שבהם")

הבאה. הערה וראה מ"חזקם". יותר נוגע "מגינם" ב) כאן), וראב"ע
מגין18) שהי' "איוב לפרש רש"י של –הכרחו עליהם"****

ובי' מני' סתירה ב) מתו", שבהם "כשרים אמרו מספיק א) דלכאורה:
ל' "כשרים" –miaxמתחיל "איוב" ומפרט ,cigi–

טו, (לך האמורי" עון שלם "לא ממצרים יציאתם דעד עפמש"נ א)
רבים). (ל' "כשרים" כמה היו אז דעד פשט, ע"פ משמע, ובפרש"י) טז
אם  עץ בה "היש כ) (יג, וכדלעיל וכיו"ב, צל" "אין ולא צלם" "סר ב)

" דעתה עכ"פ) (קצת משמע הי'xqאין" איוב ומתרץ – ידעו ומנין צל"
ממיתתו. וידעו מפורסם –

ואילך.19) כח יג,
ואילך.20) מ יד,
בקרבכם..21) ה' אין "כי הטעם משה אמר בבקר" ב"וישכימו ולקמן

עמכם". ה' יהי' ולא

..(e lit`w ,my) 'ek zetwd 'f siwdle xteya rewzl ekxved egixia ± yeaikd zligza mbe (*
yibcdl i"yxl l"ed f"tlc .b"rv ,ond epiidc ocic mglk xnel dpeekdy :y"n la` (**xwirdmlk`p"epnglk.mzq "mglk" `le ,"

la` ."me`xiz l`" (ak ,b mixac) xn` (milbxnd `hg xg`l) i"` yeaka mbe (***znglnn'idy k"yknae ,w"l ± (cl ,`k zweg) "eze` `xiz l`" 'd xn`y ber
`xi.(a ,b mixac .my i"yxt) 'ek ezekf el cenrz `ny ± `xiy mrhde .

" oey`x qetcae ."mdilr oibn 'idy aei`" `zil o"anxa `aedy itk i"yxtay xirdle (****xn`y edfmdilr oibn 'idy" ipy qetcae ."'ek aei`ezekfa."
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דברו  ולא תמרדו" אל "בה' וכלב יהושע אמרו לכן
אל  "בה' המילים כי ישראל, לארץ הליכה על ישירות

ומ  העם", עז "כי הטענה את מבטלות הוות תמרדו"

כי תיראו", "אל לדרישה לארץ linn`סיבה ילכו
ישראל.

.Â
ÌÁÏ ˙ÏÈÎ‡Î Ï˜ - ÌÈÈÂ‚‰ ˘Â·ÈÎ

המלים  את בהמשך רש"י מפרש מדוע מובן זה לפי

וצריך, אפשר, כאן כלחם": "נאכלם - הם" לחמנו "כי
לחם. - כפשוטה "לחמנו" את לפרש

"לחמנו  על מפרשים היו רש"י, פירוש ללא אך
שבה  העם וכיבוש ישראל לארץ הכניסה שענין הם",

כלחם  ונחוצים .22הכרחיים

" והסיבה ל"לחם", ההשוואה מובנת היתה ikובכך
"לחמנו  כי הארץ" עם את תיראו "אל הם": לחמנו

ש"אל  הוא הכרחי ולכן כלחם, נחוץ כיבושם - הם"
תיראו...".

תוצאה  היא תיראו" אל ש"ואתם מסביר רש"י אבל
הקדושֿ של בכחו שהולכים מפני תמרדו", "אל של

ל"אל  שהסיבה להגיד אפשר אי ולכן הוא, ברוךֿ

כלחם. חשוב שהכיבוש הם", ש"לחמנו היא תיראו"

היתה  כנ"ל, מפרשים היינו אילו לכך, בנוסף

ישראל  לארץ ישראל נכנסו הנה, השאלה: מתעוררת
שנים ותשע ?oknÎxg`lשלושים

" רש"י אומר ללחם mlk`pלכן ההשוואה כלחם":
לגבי אלא הענין, חשיבות לגבי dlik`dאיננה ote`.

לחם. כאכילת קל יהיה ישראל ארץ כיבוש

לחם, שבאכילת המעלה את לפרט צריך אינו רש"י

בפרשת  לפניֿכן, זאת למד כבר למקרא" חמש "בן כי

"שאלו 23בשלח  אשר שלחם רש"י, אומר ששם ,
ו"בפנים  חיבה" ב"דרך הקדושֿברוךֿהוא יתן כהוגן"

ולומדים  הם" ל"לחמנו מגיעים כאשר מאירות".

שהקדושֿ מבינים כלחם", "נאכלם הוא שהפירוש
באותו  האומות כיבוש את ישראל לעם יתן ברוךֿהוא

נותן  שהוא כפי מאירות", ו"בפנים חיבה" ב"דרך אופן,
לחם.

" היא תיראו" ל"אל שהסיבה לכך ההסבר גם ikזהו
כי  וכלל, כלל הארץ" עם את תיראו "אל הם": לחמנו
מידי  מאירות ובפנים חיבה בדרך לכם יימסרו הם

.24הקדושֿברוךֿהוא 

.Ê
¯Ò" ÏÚ ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘Ó „Á‡ ÏÎ·˘ ÔÂ¯˙È‰

"ÌÏˆ
מובנת  צלם", "סר על רש"י פירושי שני לגבי
הראשון, הפירוש פני על השני הפירוש של המעלה

עצמו: רש"י של לשונו לפי

השנ  סר בפירוש המקום של "צלו רש"י אומר י
mdilrn,המילים את הפסוק מן בצטטו אשר בעוד ,"

"סר  רק מצטט הוא הפירושים, לשני הקשורות
הוא:25צלם" לכך וההסבר "מעליהם". המילה ללא ,

"סר ובמיוחד "סר", מתכוון mdilrnהביטוי ,"
לכן, קודם בו היה שהוא המקום מן זז שהדבר לומר,

אחר. במקום עתה ונמצא

שבהם "כשרים הראשון הפירוש לפי ",eznאבל
לא  זה ולפי בכלל, עתה נמצא איננו שה"צל" יוצא,
מעליהם". "סר לא ובמיוחד "סר", הביטוי כאן מתאים
הוא  ש"צלם" השני, הפירוש את רש"י אומר לפיכך
"צלו  "סר": הביטוי מובן זה ולפי המקום", של "צלו

"הנני  שהרי תמיד, קיים המקום" בריתי 26של את מקים
החיה...", נפש כל ואת אחריכם זרעכם ואת אתכם

מעשיו" כל על ש"סר27"ורחמיו אלא .mdilrn- "
נמצא. הוא אין עליהם

את  להסביר אפשר הראשון הפירוש לפי גם אך
ולכן  קיים, "צל" אין אם גם מעליהם", "סר הביטוי

כפירוש (ודוקא רש"י, ):oey`xמביאו

לא  מתו) שבהם (כשרים צלם" "סר באומרם
הכשרים  (על "צלם" על רק לדבר וכלב יהושע התכוונו
עליהם), הגן (ש"צלם" הארץ" "עם על אלא שבהם),
עם  את תיראו "אל לכן עליהם, יגנו שלא שכיוון

כלומר, מה l`הארץ". אלא ל"צלם", קורה מה חשוב
הארץ" ל"עם "28קורה אמרו הם לכן .xqצלםmdilrn"

כי מפניהם, לחשוש אין -mdn אם (גם ה"צל" סר כבר
"מתו"). אלא "סר", רק לא הרי "צלם", לגבי
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כהוגן.22) שאלו לחם ח): טז, (בשלח מפרש"י להעיר
זֿח.23) טז,
ספכ"ט,24) מתניא .c"ecpaולהעיר
"מעליהם".25) גם הובא כת"י ובכמה א' בדפוס

טֿי.26) ט, נח
ט.27) קמה, תהלים
הראשון.28) פירוש לפי הגו"א שכ' הקושי' לתרץ יש ועד"ז
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את  רש"י מביא במקצת, דחוק זה שהסבר כיוון אך
השני. הפירוש

מובן, וחזקם..." "מגינם הפירוש גם כדלעיל, אבל,
הפסוקים  כי יותר. זה פירוש מובן הפשט לפי ואדרבה:
"צלם" שהמילה לומר, סביר ולכן האומות, על מדברים

ל"צל" כשריםmdlyמכוונת ,`le ,mday של "צלו
לכתוב  היה צריך כן, אילו כאשר ובמיוחד המקום",
הוא  וחזקם..." "מגינם הפירוש לפיכך הצל". "סר

והעיקרי  .29הראשון

.Á
Œ˙ËÈÁ˘ ÔÈÚ· „"·‡¯Ï Ì"·Ó¯ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰

ÈÂ‚
שני  רש"י: שבפירוש המופלאים הענינים מן
לראב"ד: רמב"ם בין למחלוקת קשורים רש"י פירושי

נבילה,30הרמב"ם  עכו"ם ש"שחיטת פוסק
גר  או הכותי ואחד העכו"ם אחד במשא.. ומטמאה
מדברי  זה שאף בעיני וקרוב נבילה. שחיטתן - תושב
תקרובת  וטומאת עבודהֿזרה טומאת שהרי סופרים,
הרמב"ם, דברי על "משיג" הראב"ד מדבריהם".
ואין  מטמאין ואין כבהמות, הם "עכו"ם ואומר:
ואת  מדלי, כמר גויים הן לחמור, הדומה עם מיטמאין,
רוח  אסף לכלום אותם והחושב הרוח, ישא כולם

בחפניו".

מה  הראב"ד: דברי על שואל משנה" ה"כסף בעל
מיטמאין" ואין מטמאין "אין שעכו"ם הקביעה קשורה
על  אלא עכו"ם, על מדובר אין כאן הרי לכאן?

שחיטתן?

מסביר  הרוגוטשובי הראב"ד:31הגאון דברי את

הבהמה  את ותהפוך תקלקל שהשחיטה האפשרות
הוא השוחט אם רק קיימת לפי ze`ivnלנבילה

וזאת  שיקלקל. ייתכן לא כ"העדר", הוא אם ההלכה.

ואין  מטמאין ואין כבהמות הם עכו"ם הראב"ד: אומר
ייתכן  ולא מציאות", "העדר "רוח", הם - מיטמאין"

תקלקל הראב"ד xevizeששחיטתם סובר לכן נבילה.
אלא  מקלקל, שהגוי מפני נבילה אינה ששחיטתֿגוי

שחיטה, זו שאין כבהמה linne`מפני - נבילה זוהי

מעצמה  .32שמתה

ואין  מטמאין "אין הראב"ד אומר מדוע זאת, בכל

ה"רוגוטשובי" הסבר לפי לכאורה, הן, מיטמאין"?
מתבטא  שזה חשוב ולא "העדר", שהם לומר חשוב

וכו'? טומאה של בענין דוקא

לדעת  גם - הדעות לכל לומר: אפשר כך על
הגויים  שלגביהם בהלכה ענינים מספר יש - הראב"ד

האסורה  גוי, של עבודהֿזרה כגון: "מציאות". הם
ליהודים  גם יכול 33בהנאה הראב"ד אין לכן ועוד. ,

תמיד. כבהמות" הם ש"עכו"ם סתמי באופן לומר

שבקשר מסביר הוא ,zendak34הםd`nehlלפיכך
xcrdk אינם ולכן - מיטמאין" ואין מטמאין "אין -

ששחטו שבהמה כך על להשפיע במשא.nhz`יכולים

הם  הגויים אם לראב"ד רמב"ם בין המחלוקת

ביניהם  מחלוקת מביאה "העדר", או "מציאות"

השגחה  "גדר לגויים יש אם השאלה לגבי לשיטתם
"מציאות" הם הגויים הרמב"ם לדעת פרטית":

הוה הם לדעת ו"גם ואילו פרטית", השגחה גדר

השגחה  "גדר אצלם ואין "העדר", הם הראב"ד
.35פרטית"
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בפרש"י.29) לדוד משכיל וראה
ה"י.30) פ"ב הטומאה אבות הלכות
וראה 31) ס"ח. פ"ו במפע"צ ובהמובא בהר. פ' הפטרה עה"ת צפע"נ

ואילך. 139 ע' ח"כ לקו"ש גם
ה')32) סי' (שם והרא"ש קסבר) ד"ה ב. ג, (חולין התוס' דעת וע"ד

מזבחו, אכול זביחה בר שהוא אותו כא) יב, (ראה ואכלת מוזבחת דלמדין
כמתה  לי' הויא כששחטה שחיטה בתורת דלאו "כיון עכו"ם לאפוקי
"לא  דכייל שם בכס"מ שהובא חולין) (ריש וכתוספתא שם). (ר"ן מאלי'"

מאלי'". שנזבחה ולא הקוף שזבח ולא עכו"ם שזבח
לך  "וקרא טו) לד, (תשא ממ"ש דלמד הרמב"ם לדעת משא"כ
שחיטה  (הל' כו'" אסור שזבחו למד אתה שהזהיר.. מאחר מזבחו ואכלת
יו"ד  הש"ך גי' לפי (גם הוא* זביחה בר שבעצם נמצא הרי הי"א), פ"ד
יא  ל"ת לרס"ג פערלא הרי"פ ביאור ראה סק"ב), ס"ב שחיטה הל'

בתחלתו.
גם  והראב"ד הרמב"ם במחלוקת הצפע"נ ביאור מובן ועפ"ז

בפשוטו.
כו'.33) מיד אסורה עכו"ם של ע"א ב): (נא, ע"ז ובמשנה
מל'34) להעיר שנגע m"anxdאבל עכו"ם הי"ג): פ"א טו"מ (הל'

כמי הוא הרי rbpבמת.. `lyדומה זה למה כו'.dndalהא שנגעה
לכו"כ 35) בנוגע "מציאות" בגדר הם הראב"ד לשיטת שגם ואף

מציאות  בגדר הם אם נוגע פרטית דהשגחה דהענין בדא"פ י"ל – דינים
במ"ת נתחדש וטהרה הטומאה שענין מפני – וטהרה טומאה cgiaלענין

וארא  תנחומא ג. פי"ב, (שמו"ר כו' ירדו לא דעליונים הגזירה ביטול עם
(אשר העליון השגחת שאז בתניא cgטו) כמבואר – העליון עם הוא

תוכל (– פמ"ח) תניא וראה ואילך). א (פג, פ"ז למטה.zcxl(שעהיוה"א
.37 הערה לקמן וראה

.my k"epae .a q"x c"ei r"eyeh .o`k n"k d`xe (*
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ב"צלם" אם - רש"י פירושי ששני לומר ויש
- המקום" של ל"צלו או וחזקם" ל"מגינם הכוונה

והראב"ד: הרמב"ם של לדעות קשורים

"בגדר הם נח בני הראשון הפירוש ",xcrdלפי
שב"צלם" לפרש איֿאפשר ולכן הראב"ד, כשיטת
תחילה  היה אשר המקום", של ל"צלו היא הכוונה

" ועתה mdilrn"צלם" xq,יוצא כך, אומרים אם כי ,"
מציאות היו ש"צלו `zizinשהם היא, לכך וההוכחה ,

לפי ונמדד אליהם קשור המקום" dnecaשל ,mze`ivn
לפי  אשר בעוד האדם, בגלל נוצר אשר כפשוטו לצל
פרטית" השגחה "גדר אצלם ואין "העדר" הם זו שיטה
לפרש  מוכרחים לכן ה"רוגוטשובי"). שמסביר (כפי

כשרים וחזקם, ל"מגינם היא מתו...",mdayשהכוונה
המקום". של ל"צלו ולא

"מציאות" הם נח בני השני, הפירוש לפי ואילו
פרטית, השגחה עליהם ויש הרמב"ם, כשיטת קיימת,
(מתייחס) המקום של ש"צלו לומר ייתכן ולכן

כדלעיל 36עליהם" למציאותם, קשור הוא -37.

.È
,ÏˆÎ - ÌÈÈÂ‚‰ Ï˘ ˘ÂÚÂ ¯Î˘ Ì"·Ó¯‰ ÈÙÏ

˙ÈÚ·Ë ‰‡ˆÂ˙ - „"·‡¯‰ ÈÙÏ
הענינים: פנימיות עלֿפי יותר יובהרו הדברים

" של שפעולות elvהמשמעות היא, המקום" של
בדומה  לפעולה. הדומה ענין למעלה מעוררות האדם

הבעלֿשםֿטוב  הפסוק 38לפירוש צלך",39על "ה'
ענינים  למעלה מעוררות למטה, האדם שפעולות

mznbeck לפעולות בהתאם המשתנה האדם, צל כמו ,

הגויים:oirnהאדם. אצל המקום" של "צלו גם הוא זה
בריה  כל שכר מקפח אינו הקדושֿברוךֿהוא ,40הרי

"ה  כביכול, מעוררות, -ופעולותיהם צל" משכת
אליהם  היורדת מלמעלה הם 41השראה כאשר כלומר, .

מצוות  שבע את (מקיימים טובה פעולה מבצעים
וכדומה), עוברים ozipבניֿנח הם וכאשר שכר. להם

עונש. כפעולתם, צל מלמעלה יורד - עבירה

העולם  שאומות הרמב"ם, שיטת לפי רק הוא זה כל
לומר  אפשר ואז עצמה, בפני "מציאות" הם

(התייחסות כצל, היא מלמעלה כי zihxtשההשראה (
השגחה גדר הוה הם לפי zihxt"גם זאת, לעומת ."

לומר  ייתכן לא "העדר", הם שהגויים הראב"ד, שיטת
פעולה מעוררת dlשפעולתם dneca שהרי מלמעלה,

פרטית". השגחה "בגדר הם אין לשיטתו

אצל  והעונש שהשכר יוצא, הראב"ד שיטת לפי
בריאתם, מטרת של (וטפלה) ישירה תוצאה הם הגויים

ישראל. בשביל נבראו שהם

בעליֿ אצל ועונש שכר לגבי מוצאים לכך בדומה
אומרת  שהתורה תהרוגו".42חיים, הבהמה "ואת

חטאה" מה "בהמה - חוטאת אינה הבהמה ,43אמנם,
ידה". על תקלה לאדם שבאה "מפני נענשת היא אבל
לשמש  היה בריאתה שתכלית כיוון אלא, עונש, זה אין
האדם, את משמשת הבהמה אין כאשר הרי האדם, את
בעולם  למציאותה מקום אין לתקלה, לו גורמת כיֿאם

תהרוגו" הבהמה "ואת -44.

הגויים: אצל והעונש השכר ענין לכך דומה

ולכן  ישראל, בשביל היא העולם כל בריאת מטרת
כמצוות  אינן נח בני שנצטוו המצוות שגם הוא הכרחי
הן  אלא קיומן, עצם היא שהמטרה ישראל, שנצטוו
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קל 36) הי' זה ומפני נדמו כבהמות "נמשל מעליהם שסר ומכיון
שם). מפרשים וראה פי"ח. ח"ג (מו"נ להרגם"

שיטת 37) לפי גם יתכן הענינים) בפנימיות דלקמן (וכן הנ"ל ביאור
(ראה  דדצח"מ פרט כל על פרטית השגחה שיש בהשגחה הבעש"ט

סי' טוב שם לכתר בהוספות לשיטת בהמובא (גם לכ"ע כי ואילך), קיט
בקונטרס  בהמובא (ראה בהשגח"פ ואופנים דרגות ישנם הבעש"ט)
.(55 .52 הערות לקמן ב). הערה 278 ע' ח' כרך (לקו"ש השגח"פ
ההשגחה  גילוי באופן זו) (לשיטה הוא הדיעות בשתי בפנים והביאור

עמהם. וייחודה ושייכותה עליהם,
שגם  [אף דוקא מ"ת לאחר וטהרה לטומאה השייכות מובנת ועפ"ז
שלפני  ישראל חכמי דעת לפי וגם פרטית. השגחה שהי' צ"ל מ"ת לפני
דמ"ת  החידוש כי יט)], יח, וירא ובחיי רמב"ן שם. מו"נ (ראה הבעש"ט
לעיל  ראה והנבראים. העולם עם (והשגחתו) אלקות בייחוד הי' (בעיקרו)

ואכ"מ. .35 הערה
ואילך).38) סע"ג (מב, ישיר אז יבואר או ד"ה בשלח פ' לוי קדושת

בזה  העולם את מוכיח שהי' (ושם: נשא פ' ג). (מג, ידוע והנה ד"ה
ואילך). סע"ג (ט, לסופה קרוב שני' קדושה הפסוק).

ה.39) קכא, תהלים
וש"נ.40) א. קיח, פסחים
צורך41) היא שעבודתם בנ"י להקב"ה szeyונעשהdeabמשא"כ

סקצ"ח. להה"מ (לקו"א ממך – למעלה מה דע ואדרבה: וכו'. במע"ב
ובכ"מ). ב. קיב, תורה אור

טו.42) כ, קדושים
יב.43) ו, נח ז. ו, בראשית מפרש"י ולהעיר שם. פרש"י
ממה 44) להסוס שמגיע והתיקון" ב"התועלת להשכר בנוגע וכ"ה

בשביל  אינו עד"מ הסוס בבריאת המכוון ד"עיקר להאדם. מרכבה שהוא
אלא  ברי' כל שכר לקפח שלא כדי טפל דרך זהו כ"א לו המגיע התועלת
ד). כח, ראה תורה (לקוטי האדם" טובת בשביל הוא בבריאתו המכוון

.282 ע' שם לקו"ש וראה
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וצדדי  טפל הוסבר liaya,45ענין שכבר כפי ישראל.
בהרחבה  העולם,46פעם ישוב למען הן שמצוותיהם ,

לה' דירה העולם מן לעשות יוכלו שישראל כדי
ישראל. של והמצוות התורה קיום באמצעות

הם  אלו מצוות שבע על והעונש השכר גם לפיכך
מטרתם. של טבעית תוצאה

נח בני אצל אין מדוע מובן זה הבדלים llkaלפי
הוא  שלהם החטאים בכל העונש אלא העונשים, בין

מיתה  - לפעולת 47שווה בהתאם המשתנה כצל, שלא .
האדם.

.‡È
ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘ ÔÈ· "ÈÓÈÙ"‰ Ï„·‰‰

לפי  רש"י, פירושי שני בין ההבדל מתבטא בכך
ההלכה: בדרך וגם הענינים, פנימיות

נח  שבני הראב"ד, כשיטת הוא הראשון הפירוש
אצלם  והעונש והשכר מציאות, חוסרֿ כ"העדר", הם
ממילא", ו"בדרך טבעית כתוצאה הבא ענין הם

"צלם" של שהפירוש אומר, הוא לכן `eppiכדלעיל.
- וחזקם" "מגינם אלא המקום", של ,mdly"צלו

ה"כשרים mdעלֿידי "mday זה אין אבל מתחזקים,
למעלה. מעוררים שהם ענין

כשיטת  הוא רש"י של השני הפירוש זאת, לעומת
"גדר  בהם ויש עצמאית", "מציאות שהם - הרמב"ם

".zihxtהשגחה

ושבע  נח, בני מציאות הרמב"ם לדעת גם אמנם,
שציוו  כיוון אבל ישראל, בשביל היא שלהם, המצוות

שבע 48אותם  על כאשר ובמיוחד אלו, מצוות על
הקדושֿברוךֿהוא בהן "ציוה אלו dxezaמצוות

רבינו" משה עלֿידי שכאשר 49והודיענו לומר, צריך ,
השראה  מעוררים הם הרי ה', ציווי את מקיימים הם

mzlertlמלמעלה dneca,לגביהם לומר אפשר לכן .
פעולתם, לפי כצל, עליהם משרה המקום" של ש"צלו

"צלם". זאת לכנות שאפשר כך כדי עד

.·È
È"˘¯Â ÌÈ˜ÂÒÙ‰ Í˘Ó‰ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

של  הסברן את יותר טוב להבין אפשר זה לפי
פירוש  ועל הפסוקים, המשך על המתעוררות תמיהות

רש"י:

צלם  "סר ואמרו וכלב, יהושע הוסיפו מה לשם א)
מעליהם"?

לפניֿכן  הכרחיים.50דבריהם היו בנו..." חפץ "אם
פירש  תיראו..." אל תמרדו... "אל דבריהם את גם

" - ואז תמרדו" אל ש"בה' אל aeyeרש"י, ואתם
הקדושֿ של בכחו הולכים שכאשר כדלעיל, תיראו",
הארץ", "עם מפני ולמורא לחשש מקום אין ברוךֿהוא
שהקדושֿברוךֿהוא  כלחם", נאכלם - הם לחמנו "כי
וכל  מאירות. ובפנים חיבה בדרך ישראל לבני ימסרם

לנהוג, עליהם כיצד לישראל מסביר זאת

לעם  קורה מה להודיע צורך יש מה לשם אבל
מעליהם"? צלם ש"סר הארץ,

לנו..." ונתנה ה'... בנו חפץ "אם אחרות: במילים
לישראל  חשוב מדוע - כך אם - תמרדו..." אל ו"בה'

ל"צלם"? קורה מה לדעת

ותוקף, מגן שאין מובן הרי - ש"נאכלם" כיוון ב)
בכך? החידוש מהו צלם"? "סר לומר צריך מה ולשם

תיראום"? "אל ואמרו שבו הם מדוע ג)

תמרדו" "לא אם שדי נאמר עתה זה מכך: יותר ד)
תיראו". "אל - התוצאה תיגרם ("ושוב") וממילא

אתנו"? "וה' טעם עוד כאן נוסף אפוא, מדוע,

שלושה  היו הארץ עם בכיבוש הוא: לכך  ההסבר
לגמרי),51סוגים  (מתבטל מיד "וגרשתמו" מתים, :

עבדים  היו הם (ובינתיים ש"תפרה" לאחר "אגרשנו"
"לחמנו"). - וכדומה

לעיל: לאמור ובהמשך

אומות  שאצל רש"י, של השני הפירוש לפי אפילו

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

בצפע 45) מההמשך ואתחנן)ולהעיר לפ' בהפטרה – (עה"ת "נ
הכרחי" דבר אף השגחה בגדר הוה זה דגם באמת.. "אך הראב"ד) (לדעת
דמציאות  פע"ב) ח"א (מו"נ הרמב"ם מדעת ולהעיר שם). בהנסמן (וראה
ע' שם לקו"ש וראה וש"נ. לשם. בצפע"נ ראה כוונה. בלא הוא הכרחי

ואילך. 278
וש"נ.46) ואילך, 159 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה
(47.61 הערה שם ובלקו"ש א. נז, סנהדרין ראה

רש"י 48) דברי בפירוש לו) לה, סי' ח"א (דווינסק צפע"נ שו"ת ראה
דהם דחזינן דכיון רע"ב): ט, בגדרmieevn(גטין הוה דינים ze`ivnעל

העדר. בגדר לא
מלכים.49) מהל' ספ"ח רמב"ם
ח'.50) פסוק
ובפרש"י).51) כגֿל. (כג, משפטים
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כשיטת  המקום", של "צלו של הענין ישנו העולם
בכל  מובן פרטית", השגחה גדר בהם ש"יש הרמב"ם

זה שאין llkeזאת, llk ישראל על הפרטית 52כהשגחה

בעצם  מטרה יש ישראל לבני שבמצוות לעיל (כאמור
קיומן).

הם  בתחילה וכלב: יהושע הדגישו זאת ואת
אל  "בה' אמרו הם העם". "עז של הטענה את הפריכו

- לכם aeyeתמרדו אל הארץ", עם את תיראו אל ואתם
שהוא. מצב בכל הארץ, מעם לחשוש

מכך  יותר ואמרו: הוסיפו הם צלם 53אחרֿכך "סר ,
ברש"י  הראשון הפירוש לפי לומר צריך אין מעליהם",
השני, הפירוש לפי גם אלא וחזקם", "מגינם שסר
"וה' - מכך יותר ואף מעליהם", סר המקום של ש"צלו

epz`"מ ההיפך - "mlv xq ישראל שאצל בלבד זו לא ."
ח"ו, חסר, "וה'elvאין אלא המקום, ".`epzשל

בבחינת  היא ה' השגחת העולם אומות אצל כלומר,
מעליהם  ו"מקיף" הקדוש54ֿ"צל" ישראל אצל ואילו ,

" אלא "מקיף", בבחינת רק איננו -epz`"55ברוךֿהוא
לכך 56עמנו cg`znהוא רק גורם אינו שזה ומובן, ,

והם  לנו", "ונתנה שהרי הארץ", עם את תיראו ש"אל
מלהיות  לחלוטין חדלים הם אלא כ"לחמנו", רק

ze`ivn."מעליהם צלם "סר כי ,

הסוגים  שלושת גם הם שאלה לומר, ויש
ויהיו 57האחרים  שלום "עשו נשמה", כל תחיה "לא :

לאפריקי", פינה "גרגשי ועבדוך", למס

מה  שטען (לאחר כך לידי בא דבר של ובסופו
זרועות 58שטען) כשהן "שדותיהן קבלו שישראל ,

נטועות". כשהן וכרמיהם

(d"lyz ,l"yz gly t"y zgiyn)
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לסופו))52) (קרוב פנ"א פי"ח. ח"ג (מו"נ הרמב"ם ממ"ש להעיר
נבזה.. ענינם הממרים.. והסכלים השכל.. אחר נמשכת היא ד"ההשגחה
הרמב"ם  בדעת 181 ע' ח"ט לקו"ש ראה אבל נדמו"*. כבהמות נמשל
ח"א  לקו"ד אדם. קרויין דאתם בישראל הוא פנימית השגחה דעיקר –

ואילך. 198 ע' לקמן ובארוכה .55 הערה וראה סע"א. פד,
כאן.53) מבחיי להעיר
ובכ"מ.54) א. קפא, דרמ"צ ראה
ולבושי 55) שרים הע' ע"י הוא אוה"ע שעל (פרטית) ההשגחה כי

שמתלבש מה ולכן שהוא mdaהטבע, – בקליפה שנמצא הניצוץ ע"ד הוא
ד"ה  וראה העת"ר. בשלום פדה (ד"ה נבילה נעשה חתיכה ע"ד רע כמו
משא"כ  עליהם. מקיף בבחי' הוא מאלקות וההשגחה עת"ר). נ"ח

"ה' משם הוא – בהם המתלבש – פנימית (פרטית) שההשגחה בישראל
)epz` 'de,יג ד"ח בכ"ז ראה – הטבע) בלבושי מתלבש (ואינו עצמו" (

ד" תרס"ג ר"ה המשך תרע"ב). (בהמשך תרע"ג צהר ד"ה והנה ב. ה
שם. דרמ"צ וראה נת"ל.

ה'..56) בנו חפץ ב"אם תלוי הוא אתנו" ש"וה' מה יובן dae'ועפ"ז
ecxnz l`('גלוי) ההשגחה כי "zinipt רצונו כשעושין דוקא הוא בישראל

שם. לקמן וראה שם. ד"ח כו',
כיון 57) בתוד"ה הובא – ספי"ז) (ויק"ר רפ"ו שביעית ירוש' ראה

רש"י  וראה שם. ובנ"כ ה"ה פ"ו מלכים הל' רמב"ם א). מו, (גטין
שם. ובנ"כ יֿיא כ, שופטים

א.58) צא. סנה'

d`ltd da ybxpy iyep`d oin zellkay zilkyd ytpn ixnbl xg` ote`a `ed l`xyiay zilkyd ytpc mc` miiexw mz` :a"yz mc`d aiag d"cn xirdle (*
.zipgex

ireayd cenild xefgn t"r ± gly zyxt ± zegiyÎihewl

כשיטת  המקום", של "צלו של הענין ישנו העולם
בכל  מובן פרטית", השגחה גדר בהם ש"יש הרמב"ם

זה שאין llkeזאת, llk ישראל על הפרטית 52כהשגחה

בעצם  מטרה יש ישראל לבני שבמצוות לעיל (כאמור
קיומן).

הם  בתחילה וכלב: יהושע הדגישו זאת ואת
אל  "בה' אמרו הם העם". "עז של הטענה את הפריכו
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epz`"מ ההיפך - "mlv xq ישראל שאצל בלבד זו לא ."
ח"ו, חסר, "וה'elvאין אלא המקום, ".`epzשל

בבחינת  היא ה' השגחת העולם אומות אצל כלומר,
מעליהם  ו"מקיף" הקדוש54ֿ"צל" ישראל אצל ואילו ,

" אלא "מקיף", בבחינת רק איננו -epz`"55ברוךֿהוא
לכך 56עמנו cg`znהוא רק גורם אינו שזה ומובן, ,

והם  לנו", "ונתנה שהרי הארץ", עם את תיראו ש"אל
מלהיות  לחלוטין חדלים הם אלא כ"לחמנו", רק

ze`ivn."מעליהם צלם "סר כי ,

הסוגים  שלושת גם הם שאלה לומר, ויש
ויהיו 57האחרים  שלום "עשו נשמה", כל תחיה "לא :

לאפריקי", פינה "גרגשי ועבדוך", למס

מה  שטען (לאחר כך לידי בא דבר של ובסופו
זרועות 58שטען) כשהן "שדותיהן קבלו שישראל ,

נטועות". כשהן וכרמיהם
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לסופו))52) (קרוב פנ"א פי"ח. ח"ג (מו"נ הרמב"ם ממ"ש להעיר
נבזה.. ענינם הממרים.. והסכלים השכל.. אחר נמשכת היא ד"ההשגחה
הרמב"ם  בדעת 181 ע' ח"ט לקו"ש ראה אבל נדמו"*. כבהמות נמשל
ח"א  לקו"ד אדם. קרויין דאתם בישראל הוא פנימית השגחה דעיקר –

ואילך. 198 ע' לקמן ובארוכה .55 הערה וראה סע"א. פד,
כאן.53) מבחיי להעיר
ובכ"מ.54) א. קפא, דרמ"צ ראה
ולבושי 55) שרים הע' ע"י הוא אוה"ע שעל (פרטית) ההשגחה כי

שמתלבש מה ולכן שהוא mdaהטבע, – בקליפה שנמצא הניצוץ ע"ד הוא
ד"ה  וראה העת"ר. בשלום פדה (ד"ה נבילה נעשה חתיכה ע"ד רע כמו
משא"כ  עליהם. מקיף בבחי' הוא מאלקות וההשגחה עת"ר). נ"ח

"ה' משם הוא – בהם המתלבש – פנימית (פרטית) שההשגחה בישראל
)epz` 'de,יג ד"ח בכ"ז ראה – הטבע) בלבושי מתלבש (ואינו עצמו" (

ד" תרס"ג ר"ה המשך תרע"ב). (בהמשך תרע"ג צהר ד"ה והנה ב. ה
שם. דרמ"צ וראה נת"ל.

ה'..56) בנו חפץ ב"אם תלוי הוא אתנו" ש"וה' מה יובן dae'ועפ"ז
ecxnz l`('גלוי) ההשגחה כי "zinipt רצונו כשעושין דוקא הוא בישראל

שם. לקמן וראה שם. ד"ח כו',
כיון 57) בתוד"ה הובא – ספי"ז) (ויק"ר רפ"ו שביעית ירוש' ראה

רש"י  וראה שם. ובנ"כ ה"ה פ"ו מלכים הל' רמב"ם א). מו, (גטין
שם. ובנ"כ יֿיא כ, שופטים

א.58) צא. סנה'

d`ltd da ybxpy iyep`d oin zellkay zilkyd ytpn ixnbl xg` ote`a `ed l`xyiay zilkyd ytpc mc` miiexw mz` :a"yz mc`d aiag d"cn xirdle (*
.zipgex

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc zenai(ycew zay meil)

ïðzäå ,àéä äöéìçdpyna(:cw lirl)õìçpL Løç,ulgy ±úLøçå £¦¨¦§¨§©¥¥¤¤§©§¥¤¤
ïèwä ïî úöìBçå ,äöìçL,ohw mail zvlegd -.äìeñt dúöéìç ¤¨§¨§¤¤¦©¨¨£¦¨¨§¨

:`xnbd zvxznäàéaà ,áø øîà ìcéb áø øîàdxn`y dpynd - ¨©©¦©¨©©©¦¨
z`iay epiide ,d`ial wx dpeekzd zephwd oick zeyxgd oicy

.dzxv zxhet odn zg`
:sqep uexizäöéìçà àîéz eléôà ,øîà àáøxn`z m` elit` - ¨¨¨©£¦¥¨©£¦¨

dpyndn zeywdl oi` ,dvilg lr mb exn`p dpynd ixacy
y meyn ,dleqt zyxg zvilgy zxne`dïàkzwqer epzpyn - ¨

,àøwéòî úLøçadzvilgy zyxg xak dzeida d`yipy xnelk §¥¤¤¥¦¨¨
eli`e ,dxiykïàkzwqer ,lirl dpynd -úçwôazyxga ± ¨§¦©©

d`ixa dzid di`eyip zryay,äLøçúð Ck øçàådzvilgy §©©¨¦§¨§¨
y ,`ed odipia lcadd .dleqtàøwéòî úLøç,oi`eyipd zryn ± ¥¤¤¥¦¨¨

ìòc éëéä ék,dfinx ici lr dze` qpk eig`y myk -÷ôð éëä- ¦¥¦§¨¨¥¨¥
la` .dfinxn drexb `l dvilgde ,dfinxa maidn z`vei `id jk

dzidy dy`úçwt,dxezdn `id mail dzwif ,di`eyip zrya ¦©©
åm`,äLøçúð Ck øçàdvilge dfinxa z`vei dpi` `idàìxizz §©©¨¦§¨§¨Ÿ

oeik ,dze`da àákòîcdvilga zakrny ±äéiø÷z`ixw ± ¦§©§¨¨§¦¨
dpi` dvilgd mcrlay dvilgd zra dnaid ici lr miweqt

.`exwl zrcei dpi`y dhey `id zyxgde ,dliren
:`xnbd dywnéiaà déáéúéà,daxlåikäöéìç úa àøwéòî úLøç ¥¦¥©©¥§¥¤¤¥¦¨¨©£¦¨

àéä,opaxcnïðzäåoldl dpynd seqa epipy ixde ±(:aiw)ïéçà éðL ¦§¨§©§¥©¦
,Løç ãçàå çwt ãçàeidyì ïéàeOðúBiøëð ézL[zeig` mpi`y-] ¤¨¦¥©§¤¨¥¥§¦¦§¥¨§¦

úçwt úçà,gwitl d`eyp dzidyLøç úçàå,úd`eyp dzidy ©©¦©©§©©¥¤¤
.yxglúîdìòa Løçd,úLøçmeail gwitd eig` iptl dltpe ¥¥¥©©¥¤¤

,opaxcnäNòi äî`edy maidìòa çwtd,úçwtepi` dl uelgl ©©£¤¦¥©©©¦©©
`l` ,miweqtd z`ixwl die`x dpi`y itl ,lekiñðBkeznai z` ¥

zyxgdäöø íàåjk xg`àéöBäì,dfinx ci lr hba dze`,àéöBé §¦¨¨§¦¦
gwitdn z`vei jk dfinxa yxgd dlral dqpkpy myky

m`e .dfinxaúîdìòa çwtd,úçwtyxgd g`d iptl dltpe ¥¦¥©©©¦©©
,meailäNòi äî`edy maidìòa Løçd,úLøçepi` dl uelgl ©©£¤¥¥©©¥¤¤

,dvilgd z` zakrn d`ixwde ,zexwl leki epi` `edy itl leki
`l`ñðBkdze`àéöBî Bðéàådze`,íìBòìleki yxgd oi`y itl ¥§¥¦§¨

`id egkny ,gwitd eig` iyeciw z` jka riwtdle hb dl zzl
:`xnbd zwiicn .meail eiptl dltpåàì éàîxaecn oi` m`d ± ©¨

ef dpynaàøwéòî úLøça.di`eyipa zyxg dzidy dy`a ± §¥¤¤¥¦¨¨
éðz÷egwitd maidy dpynd dhwp ok it lr s`e ±ïéà ñðBk ¨¨¥¥¦
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שבת קודש עמ' א



כד

gly zyxt zegiyÎihewlc dgiy gi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ¯‰ÂÊ· ˙ÂÈÂÓ‰ Ï‡¯˘È ˙ÂÏÚÓ

"...Ï„‚È ‰˙ÚÂ"
הפסוק  כתוב 1על אדנֿי" כח נא יגדל "ועתה

ישראל 2בזוהר  אינון זכאי אמרי: יוסי ור' אחא "ר' :
בהו  ואתכני בהו אתרעי דקב"ה דעלמא, עכו"ם מעמין
בגיניהון  אלא אברי לא עלמא דהא בהו, ואתפאר
דכל  וקיומא דיליה קיומא אינון וישראל... דישראל...
הם  זכאים אומרים: יוסי ור' אחא ר' =) עמין" שאר
שהקדושֿברוךֿהוא  שבעולם, עכו"ם מעמי ישראל
העולם  שהרי בהם, ומתפאר בהם ומכונה בהם, בוחר
וקיום  העולם קיום שהם ישראל, בשל אלא נברא לא

העמים). שאר כל

של  יתרונות שלושה כאן מונה שהזוהר לכך הסיבה
ובוחר  רוצה שה' – אלו שלושת ודוקא ישראל, עם

ישראל  בשם הוא שכינויו בהם 3בהם, מתפאר ושהוא ,
כגון: לכאורה, יותר נעלים אחרים, יתרונות ולא –

למקום" בנים –4"נקראו

לזוהר  בהערותיו מורי אבי בהתאם 5מסביר שזה ,
כל  של ה"לב הוא ישראל שעם בהמשך, בזוהר לנאמר

הוא 6העולם" ישראל שעם עצמו, הזוהר [וכלשון
היתרונות  שלושת כאן נמנים ולכן דיליה"], "קיומא
"גבורה" "חסד", – במידות קווים שלושה כנגד שהם
הוא  המידות ש"משכן נאמר שעליהם – ו"תפארת"

ala,"

הרצון  ענין – בהו" ש"אתרעי מסביר, שהוא [וכפי
זוהי  – בהו" "אתכני חסד", בחינת "הוא – והבחירה

שם כי "כנוי"`miwlגבורה, בגימטריא ,7הוא

תפארת]. בחינת זוהי – בהו" ו"אתפאר

המעלה  את כאן לציין מתאים אין מדוע מובן בכך
מעלה כי וכדומה, למקום" בנים "נקראו מבטאת efשל

ישראל עם של היותו oihelglאת dlrp,הבריאה מן
חז"ל  דבר".8ובלשון לכל קדמה ישראל של "מחשבתן

שהוא  כפי ישראל עם על מדובר כאן בזוהר ואילו

mlera אלא אברי לא ("עלמא הבריאה של מטרתה ,
מדבר  ולפיכך העולם, של וקיומו דישראל") בגיניהון

ה"לב" בבחינת הוא ישראל עם שבו האופן על הזוהר
העולם  לעיל.9של שהוסבר כפי ,

.·
Ï"‰ ¯‰ÂÊ‰ ¯Ó‡Ó ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰

להבין: וצריך

על  הזוהר, מאמר של תוכנו בין הקשר מהו א)

שעליו  הפסוק אל ישראל, של הללו היתרונות שלושת
אדנֿי" כח נא יגדל "ועתה – נאמר ?10הוא

מקדים  ישראל של מעלותיהם שלוש מניית לפני ב)

עכו"ם  מעמין ישראל אינון "זכאי ואומר הזוהר
המילים  והמשך מסגנון אתרעי...", דקוב"ה דעלמא,

שהזוהר כיצד ycgnנראה ותמוה: מה. דבר כאן

שישראל אפשרית מחשבה בכלל ..`mpiתיתכן "זכאי
דעלמא"? עכו"ם מעמין

הדברים  של משמעותם את להבין קשה ובכלל

שמעלתם  – דעלמא" עכו"ם מעמין ישראל אינון "זכאי
נמדדת ישראל בעוד d`eeydaשל העולם, לעמי

ומובדלים  מרוממים הם לגמרי, שונים הם שישראל
שאינםֿיהודים  מאלה ?11לחלוטין
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יז.1) יד, פרשתנו
א.2) קסא, פרשתנו
שם.3) לזהר לוי"צ לקוטי ראה
(תשל"ט)4) זו שנה כולל – השנים שברוב ולהעיר, מי"ד. פ"ג אבות

הקיץ" שבתות "כל אבות שאומרים נוהגין" (לה"יש זה פרק לומדים –
שלח. פ' בשבת בסדורו) אדה"ז –

שם.5)
שם.6) לוי"צ בלקוטי אאמו"ר ל'
ב).7) (עא, תכ"ו בתחלתו. תכ"ב סע"א). (טו, בהקדמה תקו"ז
ד.8) פ"א, ב"ר
הוא 9) ד"תמן (ע"ב) כאן בזהר נקט לקדה"ק בנוגע שגם ולהעיר,

`al(ובכ"מ כסה"כ. שער בע"ח וכ"ה פנ"ב, תניא (ראה חב"ד ולא – "
נמשך שאלקות כמו איירי כאן בזהר כי –mlera וציונים הערות (ראה

שם). ובהנסמן 74 ע' ומעין לקונטרס
דקב"ה 10) דהא לכאן השייכות מבאר קנד) (ע' להצ"צ בביאוה"ז

הרצון  להמשיך מרע"ה יכול איך "להבין הקדמה זוהי כי – בהו אתרעי
לכך  מז"א, הנשמות ששרש מאחר סליחה להיות א"א שהוא העליון
... לכן במחשבה עלו ישראל ענין שהוא פי' בהו אתרעי דקב"ה מפרש
.27 הערה לקמן וראה כו'". מעלה מלמעלה באתעדל"ת להמשיך יכולים

בחרת...11) ד"ובנו (פמ"ט) בתניא עדמ"ש שהוא אפ"ל הי' לכאורה
"אתרעי  והרי העולם", אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי הגוף הוא
בפשטות  כי אינו. אבל – שם) לוי"צ בלקוטי (כמ"ש הבחירה הו"ע בהו"
אברי  לא ד"עלמא אח"כ מש"כ וכן בהו", ואתפאר בהו ד"ואתכני הענין

מעלת מצד הוא דילי'", קיומא אינון .. דישראל בגיניהון zenypאלא
מעלת  על קאי בהו") "אתרעי ש(גם הנ"ל בביאוה"ז וכמפורש ישראל.

נר"ן. כנגד הם הנ"ל לשונות שג' שם, ובמק"מ ישראל. נשמות
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.‚
ÌÈÈ˘˜‰Â ,"...‡ Ï„‚È" ˜ÂÒÙÏ ËÂ˘Ù‰ ¯·Ò‰‰

ÂÈÏÚ
הפסוק  את ולהסביר להקדים יש זאת, להבין כדי
כי  נראה הדברים מפשטות אדנֿי", כח נא יגדל "ועתה

ה' של סליחתו את לבקש זו בתפילה רצה רבינו משה
המדרש  כהסבר המרגלים, חטא "יגדל 12על המילים על

ואין  הדין. למדת הרחמים מדת ותנצח – אדנֿי" כח נא

מובן:

היתה  הרחמים מדת את לעורר משה רצה אם (א)

לשם קשורה להיות צריכה מדת d'iedתפילתו –
אדנֿי", כח נא "יגדל בקש הוא מדוע הרחמים.

שם  של ה"כח" הגברת פשוט) (באופן שפירושו

"iÎpc`"13מלשון ,zepc` למדת קשר יש (שלכך
)?14הדין 

אדנֿי" כח נא "יגדל הבקשה נכללת מדוע (ב)
כאשר  ולא המרגלים, חטא על הסליחה בבקשת דוקא

העגל, חטא על ה' של סליחתו את רבינו משה ביקש

אחרים? חטאים ועל

ישראל  בני לכניסת המרגלים של הסכמתם חוסר

ביכולתו  ח"ו, אמונתם, מחוסר נבע לא ישראל לארץ
מפני  אלא וכו', נסים לעשיית הקדושֿברוךֿהוא של

שהקדושֿברוךֿהוא  באמונה פגם איזשהו אצלם שהיה

שאתה "אדנֿי, jzeixaהוא lkl oec`"15 שיתבאר כפי ,
הרי  אדנֿי, בשם פגעו שבחטאם וכיוון ד. סעי' לקמן

" באמצעות היה לכך המתאים gkנאlcbiהתיקון
אדנֿי".

.„
ÂÈ‡ ·"‰Ú· ÂÏÈÙ‡" ÌÈÏ‚¯Ó‰ ˙ÂÚË ˙ÂÚÓ˘Ó

"ÂÈÏÎ ‡ÈˆÂ‰Ï ÏÂÎÈ
הפסוק  חז"ל 16על אומרים ממנו" הוא ,17"חזק

יכול שהמר  אינו הבית בעל אפילו "כביכול טענו גלים

שכבר  (כפי הוא דבר של פירושו משם". כליו להוציא

בהרחבה  פעם כך על ):18דובר

הקדושֿ עלֿידי הניסית שההנהגה טענו, המרגלים
ישראל  שבני במקום במדבר, רק מתאימה ברוךֿהוא
מהתעסקות  ורחוקים העולם מיישוב מנותקים היו

– הזה העולם מוגבלים myבהוויות אינם שהם במקום ,
הטבע, במגבלות

ציווי  יש שעליה נושבת, לארץ נכנסים כאשר אך
dxeza19,"...תזרע שנים שש הארץ... אל תבואו "כי

זורע  אדם חורש, שאדם היוםֿיום 20באופן וחיי וכו',
אפשר  אי שם הטבע, בדרכי התורה, לפי מוגבלים,

שהיא בדרך מונהגים וכיוון dketdלהיות הטבע. מן
ישראל, מבני חזקים הם הארץ יושבי הטבע שבדרך

הנס  על סומכים שאין במדבר.21הרי להישאר ויש ,

אינו  הבית בעל אפילו "כביכול של פירושו  וזהו
המרגלים  ידעו בודאי משם": כליו להוציא יכול
ויתרֿעלֿכן, ניסים, לחולל יכול שהקדושֿברוךֿהוא
כפי  אלקית, הנהגה היא הטבע בדרך הנהגה שגם

"כל  הם שאלה עצמה, בטענה של eiשמודגש – "
`edÎjexaÎyecwdשכיוון טענו הם אך .ziad lray

את קבע הנהגה ziad(הקב"ה) של בסדר (העולם)
הרי זה,epevxטבעית , לסדר בהתאם שיתנהגו הוא,

אין  – משם" כליו להוציא יכול אינו "כביכול ולכן
הטבע. ממגבלות להינתקות אפשרות

קבע  שהקדושֿברוךֿהוא שלמרות היא, האמת אך
ח"ו  לומר אין זאת בכל הטבע, בדרך העולם הנהגת את
הוא  כי זאת, להנהגה קשור והוא יכול" "אינו שהוא

leki lk:ויתרֿעלֿכן הטבע, את לשנות ביכולתו תמיד ,
ממש" ממעל אלקה "חלק שהוא ישראל, ו"חלק 22עם

עמו" יכול,23ה' הטבע, להנהגת מוגבל נעשה ואינו
הטבע. למגבלות מעבר אל להתעלות צריך, כאשר

כח  נא יגדל "ועתה רבינו משה ביקש כך ועל
(כפי  הטבע להנהגת המקור הוא אדנות שם אדנֿי":

הזקן  אדמו"ר זה"24שמסביר ושם זו שמ"מדה ,
שהוא באופן העולם "יש d`xpמתהווה הוא כאילו

מצביע  זאת עם יחד אך עצמו"), בפני נפרד ודבר גמור
" הוא שהקדושֿברוךֿהוא כך על זה לכל `oecשם
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עה"פ.12) ועוד בחיי רבינו רמב"ן, וראה כב. פט"ז, פרשתנו במדב"ר
תעא. ס"ע פרשתנו אוה"ת

ד"ה 13) פרשתנו ואוה"ת לקו"ת – החסידות ע"ד – בארוכה ראה
וביאורם. יגדל ועתה

יתבאר).14) עוד (ד"ה עה"פ האוה"ח מפי' להעיר
רפ"ז.15) והאמונה היחוד שער וראה ד. פי"ז, ב"ר
לא.16) יג, פרשתנו
וש"נ.17) א. לה, סוטה

ואילך.18) 23 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש
בהר.19) ר"פ
ב.20) לה, ברכות ראה
ב.21) קיב, ב. קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה
רפ"ב.22) תניא
ובכ"מ.23) פ"ד, אגה"ת ט. לב, האזינו
שם.24) והאמונה היחוד שער
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כולה  הבריאה על הבית ובעל האדון הוא – בריותך"
יתברך). לרצונו בהתאם לשנותה (וביכולתו

יכול  אינו הבית בעל ש"אפילו בטענם המרגלים,
של  באדנותו אדנֿי, בשם פגמו כליו..." להוציא
משה  ביקש ולפיכך הבריאה, על הקדושֿברוךֿהוא
אדנֿי, של שהכח – אדנֿי" כח נא יגדל "ועתה רבינו
יתגלה  הטבע, הנהגת על הבית בעל ה' של היותו

.25ויתגדל 

.‰
Ì‚ÙÏ ¯Â˘˜ ‰"·˜‰ Ï˘ Â˙Â„‡· ‰¯Î‰· Ì‚Ù‰

Ï‡¯˘È ÌÚ ˙ÏÚÓ ˙¯Î‰·
לכל  אדון ש"אתה בהכרה המרגלים של הפגם
העולם  על הקדושֿברוךֿהוא של שאדנותו בריותך",
שהיה  בפגם כרוך הטבע, בדרכי ח"ו מוגבלת איננה

שגם ישראל, עם של מעלתו בהכרת mzeidaלהם
mlera.הטבע להגבלות כבולים הם אין

בקשר  ישראל של מעלתם קיימת הנחתם לפי
היהודי  נמצא כאשר רק הקדושֿברוךֿהוא אל שלהם
בתורה  עוסק והוא הכנסת ובבית המדרש בבית

המצוות. בקיום עוסק הוא כאשר או ובתפילה,

וכלפי  טבעיים, בענינים יהודי מתעסק כאשר ואילו
שהוא  נראה –חוץ להבדיל כלאֿיהודי, בדיוק מתנהג

הגויים. פני על ליהודי יתרון שום ח"ו אין כאן הרי

ישראל  נשמות של במעלתן הכירו לא שהם וכיוון
אל  להתעלות וביכולתן ממש", ממעל אלקה "חלק
פגומה  היתה לכן בטבע, היותם כדי תוך לטבע מעבר
"אדון  הוא שהקדושֿברוךֿהוא בכך ההכרה גם אצלם
אלקות  קיימת עצמו הטבע שבתוך בריותך", לכל

הטבע. מן שלמעלה

ישראל...": אינון "זכאי הזוהר למאמר ההסבר וזהו

לגבי  מתבטאת שהיא כפי אדנֿי", "כח "הגדלת"
l`xyi mr עכו"ם ל"עמין בהשוואה למעלתם מביאה ,

בהעלם  ישראל בני נמצאים כאשר אפילו דעלמא":
העולם  פני 26ובהסתר על יתרונם נראה אינו ובגלוי ,

שהם, המחשבה שמועלית כך כדי עד – ה"עמין" שאר
אז  גם הרי – דעלמא" מ"עכו"ם שונים אינם ח"ו,
עכו"ם  מעמין ישראל אינון ש"זכאי היא האמת

כזה במצב אפילו מהם dpey27דעלמא", ישראל עם
oihelgl.

המעלות  שלוש את הזוהר מונה לכך ובהמשך
בהו", ואתפאר בהו ואתכני בהו "אתרעי הבאות:
כדלהלן  הבריאה, בכלל גם להם בדומה למצוא שניתן

בענינים שגם ומציין –el` לגמרי ישראל עם נבדל
הבריאה  .28מכל

.Â
Ï‡¯˘È· ‡˜Â„ Y "ÈÚ¯˙‡"

אומרים  לא 29חז"ל בעולמו הקב"ה שברא מה "כל
דבר  שבכל מובן, מכך לבטלה". אחד דבר ברא
של  היתרון זאת בכל וכוונתו, ה' רצון קיימים בבריאה

ישראל. לעם רק שייך (רצונו) "אתרעי"

הבריאה, תכלית הוא ישראל עם היא: לכך הסיבה
בגלל  הוא ולעניניה לבריאה שהרצון יוצא, ולפיכך
שהיא  העיקרית, לכוונה ואמצעי טפל והוא אחר, רצון

רצון אין הבריאה בעניני ישראל: mnvrעם cvn.
של  היתרון – בישראל רק הוא האמיתי הרצון

"irxz`" רק קיים "eda שלמטה לדבר רצון וכל ,"
חסד. הוא ממנו

.Ê
‡Â‰ È„Â‰È‰ Y ÌÏÂÚ‰ ÈÈÚ· ˙Â˜ÒÚ˙‰‰ ÔÓÊ·

‰"·˜Ï ÈÂÈÎ
הוא  ישראל שעם בהו", ש"אתכני לכך ההסבר

הוא: הקדושֿברוךֿהוא, של כינויו

איננו  שהכינוי ייתכן השם: את מסתיר שכינוי כשם
קיצור או גם mylהסבר קשר לו היה כך (שעלֿידי
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וראה 25) יותר. נעלה ממקום ההמשכה צ"ל הפגם למלאות כדי כי
בֿג). (לט, שם לקו"ת – בעניננו –

גרמו 26) שהמרגלים (ע"ב) הזהר בהמשך מ"ש עם גם זה לקשר ויש
מדת נמשך zn`dדאסתליק שינויים, בה שאין ענינה האמת מדת שהרי –

למעלה. כמו למטה ונמצא
מסדר 27) שלמעלה במקורם קשורים למטה כמו"ש גם כי

הצ"צ  לפי' אאמו"ר דפירוש ההמשך מובן ועפ"ז – השתלשלות.
:(10 הערה לעיל (ראה בביאוה"ז

מבאר נש"י)yxeyבביאוה"ז (שורש מצד שהוא הסליחה, ענין
" (ע"ד מהשתלשלות lcbi:(25למעלה הערה כנ"ל – אדנֿי" כח נא

ההמשכה צ"ל בפועל הסליחה שתהי' כדי (החטא)dhnlאמנם במקום .

בס' נמשכים שנש"י כמו שגם בזהר מפרט ולכן – תיקון הצריך
(שצריך  הסתר של במצב יותר ועוד אאמו"ר), כפי' – (ז"א השתלשלות

בתקפה. מעלתם דעלמא) עכו"ם מעמין אינון שזכאי לחדש
יוסי 28) ור' אחא לר' זה דמאמר השייכות תובן בפנים המבואר ע"פ

רע"א), נו, סנהדרין פרש"י א. רכג, (זח"ג אלקים גימטריא הוא יוסי כי –
(ח"ב) לזהר לוי"צ לקוטי פ'. פרק סוף תרל"ז וככה (המשך מלכות בחי'

קנג. קלו. סט.n"kaeע' ע' לזח"א (לקולוי"צ תפארת בחי' הוא אחא ור' ,(
(מלכות) דעולם בהסתר שגם – זה מאמר ותוכן קלט). ע' לזח"ב קט.
ומלכות. תפארת חיבור כענין הוא – (תפארת) העולם מן למעלה הם בנ"י

ב.29) עז, שבת
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לשון  באותה לא ואפילו זה) בשם הנקרא –30לדבר
ניתן  שלכן השם, אל קשר לכינוי יש זאת עם יחד אך

השם, מהו הכינוי, באמצעות לפחות, לשער,

הקדושֿברוךֿהוא: לגבי גם הדבר הוא כך הרי
הרי  ממש", ממעל אלקה "חלק הם ישראל שבני כיוון

מצבים: שני קיימים בכך אך בהם. זאת לראות ניתן

אלקה" ה"חלק בעניני היהודי עוסק כאשר
ניכר ה', ועבודת בתורה `cg(הנשמה), lka שהוא

ובלשון  ממש", ממעל אלקה "חלק לו שיש יהודי,
עליך",31הפסוק  נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו

בענינים  ומתעסק ברחוב היהודי הולך כאשר אך
תמיד  עליו ניכרת אין אז העולם, עניני גופניים,
גם  ולפעמים בכך, מבחין אינו גוי האלקית: הקדושה

במצב – להבדיל הואdfיהודי, לחלק iepkהיהודי
והסתרים): להעלמות המקור שהיא (לגבורה, אלוקה

אין  אך אלקות, על ומצביע היהודי רומז כזה בזמן
ניכר `cgהדבר lkl,"מבין" להיות צורך יש כך לשם ,

מומחה.

מאד  נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק שבח אחת פעם
מסויימים, פשוטים יתרונות אנשים להם שיש באומרו

הוא  מונסזון, מוניע ר' החסיד זאת כששמע גדולים.
זאת". רואה "אינני לרבי: העיר

אבניֿ חבילת אצלו זה לחסיד היתה הזדמנות באותה
יותר  ומאוחר אבניֿחן), של גדול סוחר היה (הוא חן
אבניֿהחן. חבילת את לו להראות נ"ע הרבי ממנו ביקש
שלו, אבניֿהחן את נ"ע הרבי לפני פרש מונסזון מוניע ר'
זו  שאכן בציינו מסויימת, אבן על הצביע כך כדי ותוך
"אינני  הרבי: לו אמר פלאים. פלאי – ביותר נפלאה היא
"מבין" להיות צריך השיב: מוניע ור' זאת", רואה
פלאיֿפלאים, הוא יהודי הרבי: לו ענה עלֿכך (מומחה).

"מבין" להיות שצריך .32אלא

.Á
‡˜Â„ ÌÈÈ˜ "ÈÎ˙‡" Ï˘ È˙ÈÓ‡‰ ÔÂ¯˙È‰

Ï‡¯˘È·
"זכאי" הם שיהודים הזוהר, שבמאמר החידוש זהו

המעלה  בהו": "ואתכני של בענין גם העולם מאומות
שייכת בגלוי, עליך", נקרא ה' "שם לישראל,wxשל

גם  בהם לגלות (שניתן בהו" "אתכני של היתרון אך
באופן  קיים לאלקות) שלהם הבלתיֿגלוי הקשר את

בבריאה. אחרים בדברים גם דומה

אותו, המחיה ה' הוא נברא של מציאותו שכל מפני
הוא  יכול (מומחה), "מבין" הוא מישהו אם ולכן
ניתן  זאת אותו. המחיה ה' דבר את זו בבריאה להכיר

המגיד  מן קלֿוחומר לפי היה 33ללמוד יכול שהוא ,
עלֿידי  בנפעל, (האדם) הפועל של כוחו את להכיר
שהאומן  מסויים בכלי הבחין זו ומסיבה מוחשית, ראיה

אחת". בעין "סומא היה אותו שיצר

קיים  "אתכני" של האמיתי היתרון זאת, ולמרות
" הבריאה edaדוקא כלל שעל משום – ישראל בבני – "

ולהיפך, לקדושֿברוךֿהוא, כינוי שהם לומר אפשר אי
כיוון  נפרדת, כמציאות עצמו את רואה הנברא

של בדרך היא ,dlertשהתהוותו

ממעל  אלקה "חלק שהם ישראל בני כך לא אך
של  במצב למטה נמצאים הם כאשר שאפילו ממש",
עם  מאוחדים להשאר מצליחים הם והסתר, העלם

הפחות,34אלקות  לכל הם, אז גם ולכן ,iepikֿלקדוש
ברוךֿהוא.

.Ë
˙‡ ‰Ï‚Ó‰ ,Ï‡¯˘È ÌÚ· ‡˜Â„ ¯‡Ù˙Ó ‰"·˜‰

Â„Â·Î
שהקדושֿברוךֿ – בהו" ש"ואתפאר לכך הסיבה
השכינה  שבהשראת מפני היא ישראל בעם מתפאר הוא

dhnl למעלה היותה פני על יתרון יש ישראל, עם אצל ,
" כן על היתה"xwir(ואשר בתחתונים )35שכינה

גדלות  כביכול, נגרמת, למטה עבודתם ובאמצעות
בשכינה.

נבראים  אצל גם דומה באופן קיים זה ענין גם
שהקדושֿ והנבראים העולמות שכל כיוון אחרים,
ה', גדולת את מגלים אותם ומחייה מהווה ברוךֿהוא

חז"ל  אומרים הקדושֿברוךֿהוא 36ולכן שברא מה "כל
מוסיף  נברא שכל לכבודו", אלא בראו לא בעולמו
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לח.30) כלל נקי קב ונ"כ. סט"ז, סקכ"ט אה"ע שו"ע – בכ"ז ראה
ז'. סימן נט מע' דינים אסיפת חמד שדי

יו"ד.31) כח, תבוא
ואילך.32) 41 ע' תש"ה השיחות ספר
תש"ט 33) עמלק ויבא ד"ה כז. ס"פ – לאדהאמ"צ – האמונה שער

פד. ע' תקס"ב אדה"ז סה"מ וראה פ"ד.
המשך 34) תקמח). (ע' ולהצ"צ ב) (קטו, לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה

ועוד. ואילך. תע ס"ע ואילך. תנט ע' תרס"ו
באתי 35) ההילולא בהמשך נת' וש"נ. א), ה, (שה"ש עה"פ שהש"ר

ה'שי"ת. לגני
לי  עשה אחד "קיטון תרומה) ר"פ (שמו"ר המדרש ממשל ולהעיר

mklv` xec`yידורו שהם אמר (ולא "elv`.(
ספ"ו.36) אבות



כח

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

[dcerqdúeMéàc àì÷ eäééìò ÷etéìc éãklew mdilr `viy - §¥§¦£©§¨¨§¦
.dphw z`yln erpni `le ,mi`eyp mdy

:dpyna epipyíéøîBà éànL úéazp`nn'åëå ìòáa,maia `le ¥©©§¦§©©
maia oe`ind zedna dpc `xnbd .maiae lraa mixne` lld ziae

:lld zia zhiyl,àéòLBà éaø øîàdphwd,Bøîàîì úðàîî ¨©©¦©§¨§¨¤¤§©£¨
hbl dwewf dpi`e xn`nd iyeciw z` driwtn xnelk,dðéàå§¥¨

Búwéæì úðàîîick uelgl dilre dwifd z` driwtn dpi` la` - §¨¤¤§¦¨
:`xnbd zx`an .dwifd z` riwtdlàîòè éàî ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©©§¨

,àéòLBà éaøc,xn`nd z` wx riwtn oe`indydzòcîc øîàî- §©¦©§¨©£¨§¦©§¨
dycwl leki epi` ixdy dpevxne dy`d zrcn dyrpy xn`n

,dgxk lraàø÷ò àéöîla` ,oe`in ici lr exwerl `id dleki - ¨§¨¨§¨
dçøk ìòác äwéæoey`xd i`eyip gkn e` oey`xd iyeciw gkn ¦¨§§©¨§¨
,ea dp`in `lyàø÷ò àéöî àìici lr exwerl dleki dpi` - Ÿ¨§¨¨§¨

.oe`in
:`xnbd dywnäàéa éøäåmai lydçøk ìòác`al i`yxy ± ©£¥¦¨§§©¨§¨

dgxek lra elit` dnaile dilr
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המשך ביאור למס' יבמות ליום רביעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zenai(iyiy meil)

:xfrl` iax ly ewitql ax zaeyzdéì øîà,xfrl` iaxl axeðééä ¨©¥©§
,øáñ÷c íeMî ,ìàéìîb ïaøc àîòèyäøèôð ,äîáé úBçà Lc÷îä ©§¨§©¨©§¦¥¦§¨¨©©§©¥£§¨¨¦§§¨

,dì äëìäå äîáéxaky xg`l mb dwifd z` riwtdl ozipy epiide §¨¨§¨§¨¨
df itle ,dzeg`a maid iyeciw ici lr ,dlgìòa éàezy` z` ¦¨©

,dlicbdynïéàe ,dvilg ila dzeg` `vz -àì ìòa àì éàoi` ± ¦¦Ÿ¨©Ÿ
.zxhtp zeg`d
:`xnbd dywnàäì øîà áø áéëLå íééð ék àðéîà ,úLL áø øîà̈©©¥¤£¦¨¦¨¥§¨¥©£©§¨

àzòîL,akye mpnpzdy drya ef dreny xn` axy ip` xne` - §©§¨
,mipekp eixac oi` ixdyàéðúc,`ziixaaäpèwä úà Lc÷îä §©§¨©§©¥¤©§©¨

.ïééeìz äéLec÷:`xnbd zxxanéàîdiyeciwy dpeekd dn - ¦¤¨§¦©
dãäa éìãb äìãb ék åàì ,ïééeìz`id xy`ky dpeekd oi` m`d ± §¦¨¦¨§¨¨§¥©£¨

,dxezdn diyeciw `linn miyrp ,dlecb ziyrpàìc áb ìò óàå§©©©§Ÿ
ìòaeyrp dzliraa wxy xaeqd axk `le ,dlcby xg`l dze` ¨©

.dxezdn diyeciw
:`xnbd zvxznïîçð áøc déøa ïéáø déì øîàoi` ,zyy axl ¨©¥©¦§¥§©©§¨

libl dzrbd onfa miielz dphwd iyeciwy `ziixad zpeek
`l` ,dlecb ea ziyrpyàîéé÷å àéìz àìúéî äpè÷c àúléî àä̈¦§¨¦§©¨¦§¨©§¨§©§¨

,àì ìòa àì éà ïéà ìòa éàdznkqda miielz oiyeciwd xnelk ¦¨©¦¦Ÿ¨©Ÿ
dilr `aiy d`iaa dielz dznkqde ,dxezdn el zycewn zeidl
`ai `l m` la` ,el ycwzdl dvxze mikqz f` wxy ,lcbzyk

meyn .el` dxez iyeciwa dvex dpi` dilräøîàcdphwd §¨§¨
,dxezdn zycewn ipi`y cer lk ,dnvrléãò àeäéàpéî óyi ± £¦¦©

,ipevx cbp hba ip`ivedl leki `edy dfa ,ilr zeticr elàðàå©£¨
dépéî àðôéãòo`nl izlekiay dfa ,eilr zeticr yi mb ile ± £¦§¨¦¥

lke` `l aey dxezdn zycewn did`yk la` ,hb `la z`vle
.o`nl

:`xnbd dywnáø øáñåax xaeq mpn` m`d ±ìòa éàdze` §¨©©¦¨©
dlcbykïéà,dxezdn diyeciw ok` -øîzéà àäå ,àì ìòa àì éà ¦¦Ÿ¨©Ÿ§¨¦§©

,mi`xen` zwelgn yxcnd ziaa dxn`p ixde -àlL äpè÷§©¨¤Ÿ
äðàéîdlraaúàOðå äãîòå äìécâäådlaiwy `la xg` mc`l ¥£¨§¦§¦¨§¨§¨§¦¥

,dlran hb,éðMî èb äëéøö dðéà ,øîà áøoiicr `idy oeiky ©¨©¥¨§¦¨¥¦¥¦
.ipyd ly oiyeciwd llk elg `l dxezd on oey`xl d`eyp

.éðMî èb äëéøö ,øîà ìàeîLe§¥¨©§¦¨¥¦¥¦
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שישי עמ' ב

ireayd cenild xefgn t"r ± gly zyxt ± zegiyÎihewl

כפי  הקב"ה, של מלכותו את ומגלה ה' של לכבודו
הפסוק  על בברייתא ועד".37שמובא לעולם ימלוך "ה'

דומה זה אין זאת למרות "ישראל llkאך של לענין
חז"ל  ובלשון – אתפאר" בך אומר 38אשר שה' ,

אתכם `zg"אעשה daihg עם שהרי – בעולם"

לעיל. שהוסבר כפי כולה, הבריאה מטרת הוא ישראל
ברור, ולחתנו. לבתו ארמון שבונה למלך הדבר ודומה

גדול  מלך שרק המלך, של לכבודו מוסיף שהארמון

אך  כזאת, ונפלאה גדולה דירה לבנות היה יכול ונשא

והכלים  הנאה הארמון כל של ערכם מהו זאת: למרות
והחתן) (הבת אלה לעומת שם, שנמצאים הנאים

הבית! נבנה שעבורם

הקדושֿברוךֿהוא  שברא מה "כל בענינינו: וכך
את  המגלה מיהו אך לכבודו", אלא בראו לא בעולמו
שהקדושֿ הקדושֿברוךֿהוא, של האמיתית גדלותו
"עמך  זהו הרי בהו" "ואתפאר – בו מתפאר ברוךֿהוא

בארץ" אחד גוי .39ישראל

(a"lyze `"lyz gly t"y zegiyn)
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יח.37) טו, בשלח
תבא 38) (אוה"ת האמרת ה' את ד"ה וראה וש"נ. סע"א. ו, ברכות

ואילך). תתרעט ואילך. תתרסח ע'
שם.39) בברכות הובא כא. יז, דה"א



כט

שמות ד, לא – ויאמן העם וישמעו כי פקד ה' את בני 
ישראל וכי ראה את ענים ויקדו וישתחוו

לח

ב' בחי' אמונה, א( "ויאמן העם", ב( "ויאמינו בה'", כנגד 
ב' בחי' מצה – מיכלא דמהימנותא, יום ראשון דפסח 

חובה, ויום שביעי רשות וכו'

כתיב1 ויאמן העם2, וכתיב בקריעת ים סוף ויאמינו 

בה' ובמשה עבדו.

ה',  את  וידעת  באמונה  לי  וארשתיך  כתיב3  דהנה 

וארשתיך לי באמונה בפסח על ידי אכילת מצה4, וידעת 

מצת  ובאכילת  השבועות.  שבחג  תורה  במתן  ה'  את 

מיכלא דמהימנותא5 בפסח יש ג"כ ב' בחינות.

א. מצה דחובה6 שבליל א' דפסח, והוא בחי' ויאמן 

העם.

1( בסימן זה מבאר הב' פעמים "אמונה" שהיו לבני ישראל הכתובים 

בפסוקים, פעם א' בפרשת שמות )ד, לא( "ויאמן העם וישמעו", ב' 

וע"ז מבאר דהפסוק  ובמשה עבדו".  "ויאמינו בה'  יד, לא(  )בשלח 

"ויאמן העם" הי' על יציאת מצרים בליל ראשון דפסח )ראה הערה 

השביעי  ביום  סוף  ים  קריעת  בעת  הוא  בה'"  "ויאמינו  ובפסוק   ,)2

דפסח, ומבאר החילוק ביניהם.

2( שמות ד, לא "ויאמן העם וישמעו כי פקד ה' את בני ישראל וכי 

כמ"ש  מצרים  יציאת  על  קאי  וזהו  וישתחוו",  ויקדו  ענים  את  ראה 

לעיל )שם ג, ז( "ויאמר ה' ראה ראיתי את עני אשר במצרים . . . וארד 

ישראל  זקני  את  ואספת  "לך  טז(  ג  )שם,  וכן  מיד מצרים",  להצילו 

פקד פקדתי אתכם  ואמרת אליהם ה' אלקי אבותיכם נראה אלי . . . 

ואת העשוי לכם במצרים".

על  קאי  זה  באמונה  לי  "וארשתיך  דמ"ש  ומבאר  כב.  ב,  הושע   )3

פסח ביציאת מצרים דאז ויאמינו בה', ומ"ש "וידעת את ה'" זה בחג 

השבועות, דע"י מתן תורה נעשה בחי' "דעת" ידיעת ה' ע"י התורה 

וכו'.

4( ראה לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד קעג, לחם 

דמצה אין בו טעם, כי הוא בחי' אמונה, מיכלא דמהימנותא, דבפסח 

הוא וארשתיך לי באמונה.

בחי'  הוא  דבשבועות  דחמץ,  הלחם  שתי  הוא  בשבועות  משא"כ 

וידעת את ה' בחי' דעת, וזהו שהוא לחם חמץ דוקא, כי ידיעה שהוא 

דעת והשגה הוא בלחם חמץ דוקא שיש בו טעם.

5( זח"ב קפג, ב. ראה לקו"ת צו יג, ג ואילך. סידור עם דא"ח רפד, 

ואילך.  ב  ח,  האמצעי  לאדמו"ר  האמונה  בשער  ובארוכה  ואילך.  ד 

רלו  ע'  – סה"מ תרכ"ז  ואילך. תורת שמואל  ב  כב,  סהמ"צ להצ"צ 

ואילך.

בערב  לחדש  יום  עשר  בארבעה  "בראשון  יח  יב,  שמות  כמ"ש   )6

תאכלו מצות". ראה הערה 8.

ב. מצה דרשות7 הגבוה מחובה )ע"ד8 כמו שתפלת 

ערבית רשות9 גבוה משחרית מנחה דחובה(, הוא בחי' 

ויאמינו בה' האמור10 בקריעת ים סוף.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד פז

7( ראה פסחים קכ, א ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת 

לה' אלקיך )דברים טז, ח(, מה שביעי רשות )ופרש"י: שביעי רשות. 

דכתיב וביום השביעי עצרת ולא כתיב תאכל מצות שהרי הוציאו מן 

הכלל( אף ששת ימים רשות וכו' יכול אף לילה הראשון רשות ת"ל 

בערב תאכלו מצות הכתוב קבעו חובה. ראה הערה 8.

8( ראה ביאורי הזהר להצמח צדק ח"א ע' פז וז"ל: יש ב' בחי' במצות, 

הא' הוא שע"י מעשה המצות ממשיכים אורות עליונים בהכלים וזהו 

שע"י  כמו  דמלכא  אברים  רמ"ח  הן  שהמצות  מ"ע  רמ"ח  כל  ענין 

גילוי  קיום מ"ע ממשיכים  בו, כך ע"י  ג"כ החיות אשר  נמשך  אבר 

אורות עליונים בהכלים שמעשה המצות הוא אתעדל"ת שמגיע לשם 

ולכן מצות אלו הם חובה ממש, שהרי הן  וממשיכים את האור כו' 

הן הממשיכים אור המשכה זו, והבחי' הב' הוא שיש אורות עליונים 

גבוהים יותר שהמצות אין יכולים להגיע לשם להמשיך משם האור 

כו' כי הוא נעלה מאד מבחי' אתעדל"ת, אלא אור זה שורה ממילא 

בלא אתעדל"ת היינו לאחר שנשלם כל ההמשכות שע"י אתעדל"ת 

אזי שורה ומתייחד שם האור שלמעלה מאתעדל"ת מעצמו וממילא 

כו',

וזהו ג"כ ענין תפלת ערבית רשות מפני שהוא מקום גבוה מאד שאין 

מגיע לשם אתעדל"ת כנ"ל כ"א היחוד נעשה מעצמו לאחר שעשו 

בעדביה  ליעקב  לחברא  שהן  ומנחה  שחרית  תפלות  בב'  אתעדל"ת 

אכן  כו'  מבי"ע  המל'  מעלים  שעי"ז  אתעדל"ת  ע"י  הוא  זו  שבחי' 

גוף ועצם היחוד דת"ת ומל' הוא למעלה מאתעדל"ת אלא שנמשך 

ע"י אתעדל"ת מה שאפשר להמשיך  נעשה  כו' אחר שכבר  מעצמו 

זו ממילא, וכיון שכן לכן אין  ע"י אתעדל"ת אז שורה ונמשך בחי' 

תפלה זו חובה רק רשות כו' . . .

כי עיקר היחוד הוא ע"י תפארת גופא כמ"ש בזהר כאן גופא ואתתא 

חסד  דרועין  תרין  שהם  ויצחק  אברהם  משא"כ  בלחישא  מילייהו 

זהו  מחו"ג  מקבלת  שהמל'  שמה  במ"א  מבואר  שהרי  כו',  וגבורה 

מסדר  מלמעלה  נמשך  תפארת  ע"י  אבל  ההשתל'  כסדר  המשכה 

ההשתל', ולכן נק' היחוד ע"ש תפארת ומל', והרי קבלתה מתפארת 

זהו תפלת ערבית שתיקן יעקב עי"ש. וראה הערה 10.

9( ברכות כז, ב. ראה לקוטי תורה שיר השירים כד, ב. דרושים לסוכות 

פ, ג. ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי ]הוצאת תשע"ה[ יג, ד ואילך. 

לקוטי שיחות חכ"ה סוף עמוד 155 ואילך. תורת מנחם התוועדויות 

ה'תשמ"ה ח"א עמוד 104 ואילך. ה'תנש"א ח"ד עמוד 231, ובהערה 

39 שם. לקמן סי' צב.

10( ראה המשך אור התורה )הנ"ל הערה 8( שהמשכת היחוד ]בקריעת 

ים סוף[ הוא למעלה מאתעדל"ת וכו', כמ"ש בת"א פ' בשלח בד"ה 

שאם  מידי  תתערו  לא  תחרישון  ואתם  פי'  יומם  לפניהם  הולך  וה' 

תתערון אז אינו יכול להיות אתעדל"ע אלא כפי האתעדל"ת שאינו 

מתגלה  שהוא  כתר  בחי'  התגלות  הי'  אז  אבל  חכמה  מבחי'  אלא 

ממילא בלי אתעדל"ת כלל ולכן תחרישון עכ"ל עי"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה

צריך לבדוק את התפילין שלו שתהיינה כשרות כדין.
ממכתב כ"ח סיוון, תשי"ח



ל
יג, ל – ויהס כלב את העם אל משה ויאמר 

עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה

א. הנה כתיב ירד ירדנו1 כו' ירידה אחר ירידה וכן ביציאת 
נעלה2  עלה  כו'  עלה  גם  אעלך  ואנכי  כתיב  וגאולה  מצרים 
כו'. היינו ב' עליות שהוא עילוי אחר עילוי, ובאמת ביציאת 
מצרים לא נתעלו רק פעם אחת כמו שכתוב אעלה אתכם 
זו  כי עלייה  ודבש. אך  כו' אל ארץ זבת חלב  מעני מצרים3 
השנית היא רומזת על גאולה העתידה להיות במהרה בימינו 
אמן )וכן בשמות ג' פסוק י"ד4 אמר לו ענין הגאולה האחרונה 

כדפירש רש"י שם(.
נפלאות  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  כימי  כתיב5  דהנה 
והוא  מצרים.  ליציאת  אחרונה  גאולה  ענין  הכתוב  שמקיש 
והשעבוד  מצרים  בגלות  המכוון  תכלית  עיקר  שכל  שכמו 
רד"ו שנה הי' בכדי לזכות לקבלת התורה פנים בפנים6 דבר 
ממצרים  העם  את  בהוציאך  כו'  האות7  לך  וזה  וכמ"ש  ה'. 
הגלות  אריכות  כל  כך  הזה.  ההר  על  האלקים  את  תעבדון 
לעתיד  שיהי'  התורה  פנימיות  לגילוי  לזכות  כדי  הוא  הזה 
לבוא כי במתן תורה הי' קבלת התורה הנגלית אבל פנימית 
טעמי התורה יהי' הגילוי שלהם לעתיד לבוא. ועל זה נאמר 

אראנו נפלאות, וכמו שכתוב עין בעין יראו8.
וכך בענין השעבוד והגלות שנאמר בגלות מצרים וימררו 
את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה 
קאי גם על זמן האחרון, וימררו את חייהם9 היא התורה כי היא 
חיינו, בעבודה קשה דא קושיא10, בחומר דא קל וחומר, ובכל 
עבודה בשדה דא ברייתא, ובלבנים דא לבון הלכתא, שאין 
בידינו הלכה ברורה ודין ברור כי כל דיני התורה במחלוקת 
שנוי' הללו מכשירין ומטהרין והללו פוסלין ומטמאין, ואם 
זכו למתן  ובלבנים  ידי שעבוד מצרים בחומר  כן כמו שעל 
תורה, כך גם כן על ידי לבון הלכתא שבזמננו זה יזכו לגילוי 

פנימיות התורה לעתיד לבוא להיות אראנו נפלאות.
תורה אור ריש פרשת שמות

יד, לה – אני ה' דברתי אם לא זאת אעשה 
לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר 

הזה יתמו ושם ימותו

הבא  לעולם  חלק  להם  אין  המדבר  דור  רבנן  תנו  ב. 
יתמו  ימותו,  ושם  יתמו  הזה  במדבר  יד(  )במדבר  שנאמר 
בעולם הזה ושם ימותו בעולם הבא, ואומר )תהלים צה, יא( 

1( הנה כתיב ירד ירדנו )בראשית מג, כ( . . ואנכי אעלך גם עלה . . וכו': עיין עוד בענין 

זה ילקוט משיח וגאולה פרשת שמות סימן כב. כג. כד. כה. כו. נו. קיט. רפא. פרשת 

ויגש סימן קעז. פרשת שלח סימן מד. פרשת בא סימן רצב.

2( במדבר יג, ל.

3( שמות ג, יז.

4( בשמות ג' פסוק י"ד: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת שמות סימן קעג, 

ובהנסמן שם.

5( מיכה ז, טו.

6( דברים ה, ד.

7( שמות ג, יב.

8( ישעי' נב, ח.

9( שמות א, יג.

10( זוהר חלק ג קנג, א.

אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי דברי רבי עקיבא, 
רבי אליעזר אומר באים הם לעולם הבא11 שנאמר )שם נ, ה( 
אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח אלא מה אני מקיים 

אשר נשבעתי באפי, ]באפי[ נשבעתי וחוזרני בי וכו'.
הבא  לעולם  הם  באים  אומר  מנסיא  בן  שמעון  רבי 

שנאמר )ישעי' נה( ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה.
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן שבקי' רבי עקיבא 
ירושלים  באזני  וקראת  הלוך  ב(  )ירמי'  שנאמר  לחסידותי' 
נעוריך אהבת כלולותיך לכתך  זכרתי לך חסד  ]וגו'[  לאמר 
אחרי במדבר בארץ לא זרועה ]ומה אחרים באים בזכותם 

הם עצמן לא כל-שכן[.
סנהדרין קי:

וימלא כבוד ה' את  יד, כא – ואולם חי אני 
כל הארץ

וימלא כבוד, דרבינו ז"ל מפרש כי עכשיו עם כי מלא  ג. 
כל הארץ כבודו מכל-מקום יש עכ"פ בחי' צל ומקיף לסטרא 
מק"כ  יונק  זה  צל12  המלך  עמק  בשם  מ"ש  וכפי  אחרא, 
צירופי אלקים, אבל לעתיד לבוא ואת רוח הטומאה אעביר 
כו' כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה כו' זהו וימלא כבוד 
כו', וזהו ענין יהי כבוד ד' לעולם דהוא לשון עתיד כמו סיפי' 
דקרא ישמח ד' במעשיו פי' במד"ר ר"פ אחרי13 פ"כ דקאי 
יהי'  לבוא  שלעתיד  דהיינו  לומר  ואפשר  לבוא,  לעתיד  על 

גילוי שם הוי' עד שיהי' נקרא כמו שנכתב14.
אור התורה שלח ע' תקכו

טו, יד – וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם 
כאשר  לה'  ניחוח  ריח  אשה  ועשה  לדורותיכם 

תעשו כן יעשה

וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם לדורותיכם וגו'.  ד. 
ספרי פסקא קח: אין לי אלא גר המתגייר, גר שנתגייר מנין, 

תלמוד לומר או אשר בתוככם לדורותיכם.
צריך  וכשיבנה  המקדש,  בזמן  שלא  שנתגייר  אף  ר"ל 
שם,  עיין  ט15  דף  כריתות  הגמרא  כוונת  פירוש  וזה  קרבן. 

ועיין מה שכתוב בזה ברמב"ם16.
צפנת פענח – להרגצ'בי גאון

11( רבי אליעזר אומר באים הם לעולם הבא וכו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת שלח במפתחות, ערך “דור המדבר – והמרגלים – יש להם חלק לעולם הבא". 

)ועיין גם פרשת וארא סימן נד. פרשת תרומה סימן רי(

12( צ"ל בגי' ק"כ, וזהו “סר צלם מעליהם" ע"ש.

התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  אחרי:  ר"פ  במד"ר  פי'  במעשיו  ד'  ישמח   )13

פרשת אחרי סימן א.

על  וגאולה  משיח  בילקוט  מובא  נ.  פסחים  עיין  שנכתב:  כמו  נקרא   .  . הוי'  שם   )14

התורה פרשת שמות סימן דר.

15( עמוד א: רבי אומר ‘ככם' כאבותיכם, מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה 

וטבילה והרצאת דם, אף הם לא יכנסו וכו'. אלא מעתה האידנא דליכא קרבן לא נקבל 

גרים? אמר רב אחא בר יעקב: ‘וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם' וגו', )ר"ל שמפסוק 

זה אנו למדים דגר שנתגייר שלא בזמן המקדש, כשיבנה המקדש חייב להביא קרבן, 

וממילא מוכח דמקבלין גרים אף שלא בזמן המקדש(.

מה שכתוב בזה ברמב"ם: ראה בארוכה לקוטי שיחות חלק כו עמוד 160 ואילך.   )16

)מובא גם בילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת משפטים סימן ריד עמוד 749(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שלח
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i"Wx oFWl ,dEWxii `l ornl milBxOd©§©§¦§©©Ÿ¦¨¨¨©¦

:dcB` ixaCn¦¦§¥©¨¨
LéåFnvr dWn oM m` ,l`Wl o`M §¥¨¦§Ÿ¦¥¤©§

ipirA ahiIe xn`PW ,oiprA `hg̈¨¨¦§¨¤¤¡©©¦©§¥©
xaCd(bk ` mixac)oiprA mdl xn` dOle . ©¨¨§¨¨¨©¨¤§¦§©

"drx m` `id daFHd" ux`d(hi weqt) ¨¨¤©¨¦¦¨¨
daFh `idW dNgYn Fl xn`PW xg ©̀©¤¤¡©¦§¦¨¤¦¨
iM ,milBxOd EUr dn cFre .dagxE§¨¨§¤¨©§©§¦¦

mdl xn` dWn(gi weqt)z` mzi`xE ¤¨©¨¤§¦¤¤
dilr aWFId mrd z`e `id dn ux`d̈¨¤©¦§¤¨¨©¥¨¤¨
,ax m` `Ed hrnd dtxd `Ed wfgd¤¨¨£¨¤©§©¦¨

mixrA mdl xn`e(hi weqt)mipgnAd §¨©¨¤¤¨¦©§©£¦
,mixvanA m`oikixv Eid mipR lM lre ¦§¦§¨¦§©¨¨¦¨§¦¦

dnE .mzF` dESX dn lr FaiWdl©£¦©©¤¦¨¨©
Fl Exn`WM mz`Hg dnE mrWRweqt) ¦§¨¤©¨¨§¤¨§

(gkzFxEvA mixrde mrd fr iM qt ¤̀¤¦©¨¨§¤¨¦§
,zFlFcBxwW Fl EcirIW zpn lr ike §§¦©§¨¤¨¦¤¤

:mzF` glẄ©¨
ìàåzAcA mrWR did iM aWgYux`" §©©§Ÿ¦¨¨¦§¨§¦©¤¤

"diaWFi zlkF`(al weqt)iM ,calA ¤¤§¤¨¦§¨¦
alM zaixn did oM mdl Exn`IW mxh¤¤¤Ÿ§¨¤¥¨¨§¦©¨¥

aEzM oke .mdOr(gk ` mixac)EQnd Epig` ¦¨¤§¥¨©¥¥©
n mxe lFcB mr xn`l Epaal z`EPO ¤§¨¥¥Ÿ©¨¨¨¦¤

aizM o`kaE ,'ebe(b ci oldl)axgA lRpl §¨§¦¦§Ÿ©¤¤
EpiAx dWn dPde .fal Eidi EpRhe EpiWp̈¥§©¥¦§¨©§¦¥¤©¥
biltde ,dN`d mixaCM mdipal xn`̈©¦§¥¤©§¨¦¨¥¤§¦§¦
gke mdixr xvanaE mrd wfgA mdl̈¤§Ÿ¤¨¨§¦§©¨¥¤§Ÿ©
Exn`X dOn c`n xzi miwprd̈£¨¦¤¤§Ÿ¦©¤¨§

aizkcM ,mzFa`l milBxOd` h mixac) ©§©§¦©£¨§¦§¦
(az` mFId xar dY` l`xUi rnW§©¦§¨¥©¨Ÿ¥©¤

minvre milcB miFB zWxl `al ocxId©©§¥¨Ÿ¨¤¤¦§Ÿ¦©£ª¦
mr .minXA zxvaE zlcB mixr JOn¦¤¨¨¦§ŸŸ§ªŸ©¨¨¦©
Yrci dY` xW` miwpr ipA mxe lFcB̈¨¨§¥£¨¦£¤©¨¨©§¨
,wpr ipA iptl aSizi in YrnW dY`e§©¨¨©§¨¦¦§©¥¦§¥§¥£¨
dfA mz`Hge milBxOd rWR did m`e§¦¨¨¤©©§©§¦§©¨¨¨¤
`ipdM mdipA al z` `ipi dOl̈¨¨¦¤¥§¥¤§¨¦
dn cFre .mzFa` al z` milBxOd©§©§¦¤¥£¨§©
m` ,z`Gd zEgilXA EpiAx dWnl mrH©©§¤©¥©§¦©Ÿ¦
m`e ,aFh ixd dtx mrde daFh ux`d̈¨¤¨§¨¨¨¤£¥§¦
`Ed xEaq ,wfg mrdW F` drẍ¨¤¨¨¨¨¨

:mixvnl mxifgIW¤©£¦¥§¦§¨¦
ìáàExn` l`xUi iM ,dfA oiprd aEWi £¨¨¨¦§¨¨¤¦¦§¨¥¨§

ux`A mgNdl mi`Ad lM KxcM§¤¤¨©¨¦§¦¨¥§¤¤
miWp` mdiptl miglFXW dixkp̈§¦¨¤§¦¦§¥¤£¨¦
maEWaE mixrd `FanE mikxCd zrcl̈©©©§¨¦¨¤¨¦§¨
zFxFdl `aSd W`xA mixYd Ekli¥§©¨¦§Ÿ©¨¨§

xn`PW oiprM ,mikxCd mdiptlmihtey) ¦§¥¤©§¨¦§¦§©¤¤¡©
(ck `EpYIWe ,xird `Fan z` `p Ep`xd©§¥¨¤§¨¦§¤¦§

dNgY EngNi xir Ff i`A dvr mdl̈¤¥¨§¥¦¦¨£§¦¨
.ux`d z` WAkl gp didi cv dfi`nE¥¥¤©¦§¤Ÿ©¦§¤¨¨¤

WExtA Exn` Kke(ak ` mixac)EaWie §¨¨§§¥§¨¦

DA dlrp xW` KxCd z` xaC EpzŸ̀¨¨¨¤©¤¤£¤©£¤¨
xW` mixrd xnFlM ,'ebe mixrd z`e§¥¤¨¦§©¤¨¦£¤
lkA `ap mXnE dNgY odil` `ap̈Ÿ£¥¤§¦¨¦¨¨Ÿ§¨
iWaFM lkA dpEbd dvr Ffe .ux`d̈¨¤§¥¨£¨§¨§¥
,Fnvr dWn cFr dUr oke ,zFvx £̀¨§¥¨¨¤©§

xn`PW(al `k oldl)lBxl dWn glWIe ¤¤¡©©¦§©¤§©¥
oEp oA rWFdiA oke ,xfri z`(` a ryedi) ¤©§¥§¥¦ª©¦

aFh did oM lre ,milBxn miWp` mipW§©¦£¨¦§©§¦§©¥¨¨
lkA Knqi `l aEzMd iM .dWn ipirA§¥¥¤¦©¨Ÿ¦§Ÿ§¨
minglPA dEvi la` ,qpd lr eiUrn©£¨©©¥£¨§©¤©¦§¨¦
`A xW`M ,ax`le xnXdlE ulgdl§¥¨¥§¦¨¥§¤¡Ÿ©£¤¨

ird znglnA aEzMd(a g my)dzidW ©¨§¦§¤¤¨©¤¨§¨
Klnp f` .miAx zFnFwnaE mXd iR lr©¦©¥¦§©¦¨¦§©
zEWx mXd Fl ozpe ,dpikXA dWn¤©§¦¨§¨©©¥§

Fl xn`ez` ExEzie miWp` Ll glW §¨©§©§£¨¦§¨¤
,orpM ux`lre mkl EciBie dErcie ¤¤§©©§¥¨¨§©¦¨¤§©

:WEAMd oiprA EvrizY mdiR¦¤¦§¨£§¦§©©¦
äpäåmdl xn` dWn(fi weqt)df Elr §¦¥¤¨©¨¤£¤

,abPA,abPA KxCd df Elr Fnrhe ©¤¤§©££¤©¤¤©¤¤
abPd ux`A aWFId mrd z` ErcIW¤¥§¤¨¨©¥§¤¤©¤¤

,mW l`xUi xW` gExd z`Rnwfgd ¦§©¨©£¤¦§¨¥¨¤¨¨
`Edc`n xOYWdl mpiprA Ekxhvie§¦§¨§§¦§¨¨§¦§©¥§Ÿ

zFxEvA md m` mixrd oke ,ulgdlE§¥¨¥§¥¤¨¦¦¥§
wiC zFpal Ekxhvie odA EaBUIW¤¦§§¨¥§¦§¨§¦§¨¥
xn`e .xg` cSn E`FaIW F` zFllFqe§¥¤¨¦©©¥§¨©

Dnvr ux`A ErcIW cFr`id daFHd ¤¥§¨¨¤©§¨©¨¦
,drx m`dNgY EWAki drx `id m` iM ¦¨¨¦¦¦¨¨¦§§§¦¨

mixY Eid md iM ,mixg`d zFnFwOd on¦©§¨£¥¦¦¥¨¨¦
rWFdi mB iM ,oFxag cSn ixFn`d xd©¨¡¦¦©¤§¦©§ª©

mrh dfe .mNM z` WaM `lux`d dnE Ÿ¨©¤ª¨§¤©©¨¨¨¤



glyלב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay)

את  ויתּורּו אנׁשים ל "ׁשלח - הּוא 'ׁשלח' ּדפרׁשת ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹהּתכן
ׁשּכּבּוׁש (א) ּכדי יׂשראל", לבני נֹותן אני אׁשר ּכנען ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָארץ
את  ּדבר, אֹותנּו ׁש"יׁשיבּו מּכיון י ֹותר, ּבנקל יהיה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָהארץ
(ּתחלה  אליהן נבֹוא אׁשר הערים ואת ּבּה נעלה אׁשר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּדר
החביבּות  ּבגדל יתוּסף ׁשעל־ידי־זה (ב) וגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹלכּבֹוׁש)",

ּבמּוחׁש ׁשּיראּו מּכיון לארץ, להּכנס יׂשראל ּדבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוהּתׁשּוקה
ארץ  ּבהן ׁשּנׁשּתּבחה והמׁשּבחים הּטֹובים הּפירֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאת

" ּפריּהיׂשראל, "והתחּזקּתם וזה מׁשה להם צּוה ׁשּלכן ," ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הארץ". מּפרי ְְְִִֶֶַָָּולקחּתם

ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ראּו הּללּו ב)ּורׁשעים יג, ּגבּורתם (רש"י על ׁשמעּו המרּגלים ְְְְְִִַַַַָָָָָָ
היה  ׁשהּדבר זמן ּכל א ׁשּלּוחם. לפני עֹוד הארץ יֹוׁשבי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשל
זאת  ּכׁשראּו ואּלּו ;מּכ התרּׁשמּו לא ּבלבד, ׁשמיעה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּבגדר
מדּיק  לכן לעלֹות". נּוכל ׁש"לא לּמסקנה הּגיעּו עיניהם, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבמֹו

ׁשהמרּגלים היתה ראּורׁש"י זֹו ּוראּיה מרים, ׁשל ענׁשּה את ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּגבּורת  מראּית להתּפעל לא הּכח את להם להעניק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹצריכה

הארץ. ְֵֶָָיֹוׁשבי

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

DA aWFi `Ed xW`(hi weqt)mrd lr , £¤¥¨©¨¨
:abPA aWFId©¥©¤¤

ïëzéå`id iM rcIW xEarA dWn iM §¦¨¥¦¤©£¤¨©¦¦
Fl xn`PW FnM ,daFhe dpnW§¥¨§¨§¤¤¡©

(g b zeny),'ebe dagxE daFh ux` l ¤̀¤¤¨§¨¨
zrcl al EpYIW mdl xn` oM xEarA©£¥¨©¨¤¤¦§¥¨©©
Etilgie EgnUie mrl EciBIW icM ,oM¥§¥¤©¦¨¨§¦§§§©£¦
xn` KklE ,dgnUA mW zFlrl gkŸ©©£¨§¦§¨§¨¨©

mdlux`d ixRn mYgwlE mYwGgzde ¨¤§¦§©©§¤§©§¤¦§¦¨¨¤
(k weqt)gaWA mdipirA E`xIW icM ,§¥¤¦§§¥¥¤¦§©
:ux`d̈¨¤

ïîec`n wFgx mixvn oi` iM rEcId ¦©¨©¦¥¦§©¦¨§Ÿ
,mini zraW KldnM wx oFxagn¥¤§©§©£©¦§©¨¦
aFxw DnEgYA zrBn orpM ux`e§¤¤§©©©©©¦§¨¨
mixCd Erci `NW xWt` i`e ,mixvnl§¦§©¦§¦¤§¨¤Ÿ¥§©¨¦
`id daFHd orpM ux` oipr mixvnA§¦§©¦¦§©¤¤§©©©¨¦

m`zrcl dWn lW FzpEM la` .drx ¦¨¨£¨©¨¨¤¤¨©©
mixrd z`e DA dlri xW` KxCd z ¤̀©¤¤£¤©£¤¨§¤¤¨¦
,iYWxR xW`M dNgY WAki xW £̀¤¦§§¦¨©£¤¥©§¦
micar mixvnA l`xUi Eid mpn`e§¨§¨¨¦§¨¥§¦§©¦£¨¦
lr ,Epiai `le Erci `l KxR zcFarA©£©¤¤Ÿ¨§§Ÿ¨¦©
ipipr lM mdl EciBIW dWn dvx oM¥¨¨¤¤©¦¨¤¨¦§§¥
did rcFi iM dizFlrnA mgOUl ux`d̈¨¤§©§¨§©£¤¨¦¥©¨¨

:mdä¤
äàøpäå`l iM ,aEzMd oFWlA ipirA §©¦§¤§¥©§¨©¨¦Ÿ

la` ,dpikXA dWn Klnp¦§©¤©§¦¨£¨
mrh,"Ll glW"glWl EniMqd iM ©©§©§¦¦§¦¦§Ÿ©

mipW EglXIW bdpOA dide .milBxn§©§¦§¨¨©¦§¨¤¦§§§©¦
EglWIWe xn`l Wxg milBxn miWp £̀¨¦§©§¦¤¤¥Ÿ§¤¦§§
EdEv zFcizr rcFId mXde ,mzvwn¦§¨¨§©¥©¥©£¦¦¨
lMn cg` Wi` cg` Wi` glWIW¤¦§©¦¤¨¦¤¨¦¨
,mdAW mi`iUPd EidIWe l`xUi zFHn©¦§¨¥§¤¦§©§¦¦¤¨¤
lM oiprA mieW EidIW mXd utg iM¦¨¥©¥¤¦§¨¦¨¦§¨¨
,'d l` EaEWie ExMfi ilE` milFcBd©§¦©¦§§§¨¤

lkA deW dxfBd didYW ,oi` m`e§¦©¦¤¦§¤©§¥¨¨¨§¨
mrh dfe .mrd'd iR lr(b weqt)EidIW , ¨¨§¤©©©¦¤¦§

ipA iW`xe mi`iUp mXd zevnA§¦§©©¥§¦¦§¨¥§¥
:l`xUi¦§¨¥
äàøpäå`l iM ,aEzMd hWR itl il` §©¦§¤¥©§¦§¨©¨¦Ÿ

mzl`W dWnl mXd xiMfd¦§¦©¥§¤§¥¨¨
znMqd `le milBxn glWl El`XW¤¨£¦§Ÿ©§©§¦§Ÿ©§¨©
aEzMd did oM did EN`W ,mdOr dWn¤¦¨¤¤¦¨¨¥¨¨©¨
l` l`xUi ipa EaxwIe o`kA xRqn§©¥§¨©¦§§§¥¦§¨¥¤
Epiptl miWp` dglWp Exn`Ie dWn¤©Ÿ§¦§§¨£¨¦§¨¥
KM xg`e ,dWn ipirA xaCd ahiIe 'ebe©¦©©¨¨§¥¥¤§©©¨
xn`l dWn l` 'd xAcie azFM did̈¨¥©§©¥¤¤¥Ÿ
Lil` ExAC xW`M miWp` Ll glW§©§£¨¦©£¤¦§¥¤

:'ebe cg` Wi ¦̀¤¨
ìáàl`xUi El`XW ,KM oiprd did £¨¨¨¨¦§¨¨¤¨£¦§¨¥

ipirA xaCd ahiIe zEgilXd©§¦©¦©©¨¨§¥¥
dWn l` xEACd `A KM xg`e ,dWn¤§©©¨¨©¦¤¤

mzq Fl xn`e zFxACd x`WMglW" ¦§¨©¦§§¨©§¨§©
,"miWp` Llmrh dfeux` z` ExEzie §£¨¦§¤©©§¨¤¤¤

,l`xUi ipal ozFp ip` xW` orpMiM §©©£¤£¦¥¦§¥¦§¨¥¦
FA xRq `l Wcg oiprA xAcn `Ed§©¥§¦§©¨¨Ÿª©

dide .llMornl utg 'd iM ,df lM §¨§¨¨¨¤¦¨¥§©©
FzevnA zEgilXd didYW Fwcv¦§¤¦§¤©§¦§¦§¨
,mdilFcbaE mdihaW lkA didYWe§¤¦§¤§¨¦§¥¤¦§¥¤

:ElvPi ornl§©©¦¨§
ïëådWnn El`W mdW cFr d`xp §¥¦§¤¤¥¨£¦¤

Epl ExRgie Epiptl miWp` dglWp¦§§¨£¨¦§¨¥§©§§¨
ux`d z`(ak ` mixac)UERg `Ede , ¤¨¨¤§¦

xtg oFWNn WEAMd oipraE mikxcA¦§¨¦§¦§©©¦¦¨¨©
lk`(hk hl aei`)"Epiptl" mrh dfe , Ÿ¤§¤©©§¨¥

oFWlM ,mMxC lr mdixg` md EklIW¤¥§¥©£¥¤©©§¨§¨
mdiptl rqp 'd zixA oFx`e(bl i lirl). ©£§¦Ÿ¥©¦§¥¤

dEv mXd la`,"orpM ux` z` ExEzie" £¨©¥¦¨§¨¤¤¤§¨©
,xaC zFpwl mi`aM dxixA mrhM `Ede§§©©§¥¨§¨¦¦§¨¨

mixgQde mixYd iWp`n cal oFWNn¦¨§©¥©§¥©¨¦§©Ÿ£¦
(ci h a i"dc)iYxY xW` ux`d l` oke ,§¥¤¨¨¤£¤©§¦

mdl(e k l`wfgi)dgEpn mdl xEzl oke , ¨¤§¥¨¨¤§¨
(bl i lirl)hxtl dWn mzF` dEv oM lre ,§©¥¦¨¨¤¦§Ÿ

'ebe drx m` `id daFHd`id dpnXd ©¨¦¦¨¨©§¥¨¦
,'ebe dfx m``id iav iM mgOUl lMde ¦¨¨§©Ÿ§©§¨¦§¦¦

:lFcB utgA Da Elrie ,zFvx`d lkl§¨¨£¨§©£¨§¥¤¨
äpäåok iM mzqA oiprd o`M xn`p §¦¥¤¡©¨¨¦§©¦§¨¦¥

xiMfd dxFY dpWnA la` did̈¨£¨§¦§¤¨¦§¦
,ozNgYn mixaCd lM dWn mdl̈¤¤¨©§¨¦¦§¦¨¨
dOA E`hg iM mrWR mdl ciBdl§©¦¨¤¦§¨¦¨§©¤

:mnvr md El`We EWTAW¤¦§§¨£¥©§¨
ìòåmxn`A E`hg EpizFAx zrC §©©©©¥¨§§¨§¨

xEarA ,Epiptl miWp` dglWp¦§§¨£¨¦§¨¥©£
dUri xW` 'd zrEWi z` mi`Fx mdW¤¥¦¤§©£¤©£¤
ixg` zkll mdl dide ,cinY mdl̈¤¨¦§¨¨¨¤¨¤¤©£¥
.zkll gExd dOW didi xW` l` oprd¤¨¨¤£¤¦§¤¨¨¨©¨¤¤
.mze`Y zF`lnl ,mdn lAw dWnE¤¦¥¥¤§©§©£¨¨

xaCd ipirA ahiIe mrh didie` mixac) §¦§¤©©©¦©§¥©©¨¨
(bkmkzrx iYlaQW ,.FzFUrl izixFde ¤¨©§¦¨©§¤§¥¦©£

Wi` cg` Wi` glWIW EdEv mXde§©¥¦¨¤¦§©¦¤¨¦
xn`PW oiprM 'ebe eizFa` dHnl cg ¤̀¨§©¥£¨§¦§©¤¤¡©

l`EnWA(f g `"y)lkl mrd lFwA rnW ¦§¥§©§¨¨§Ÿ
Eq`n Lz` `l iM Lil` Exn`i xW £̀¤Ÿ§¥¤¦ŸŸ§¨¨

:mdilr KlOn Eq`n iz` iM¦Ÿ¦¨£¦§Ÿ£¥¤
äpäåzFnWA EaTp `l dN`d miWp`d §¦¥¨£¨¦¨¥¤Ÿ¦§§¥

micEwRA did xW`M mXd iR lr©¦©¥©£¤¨¨©§¦
(ehÎd ` lirl)ux`d wENgaE(gkÎhi cl oldl), §¦¨¨¤

diUFrl dlTY Da `az `l 'd zevn iM¦¦§©Ÿ¨Ÿ¨©¨¨§¤¨
`Ed wx ,rx xaC rci `l devn xnFWe§¥¦§¨Ÿ¥©¨¨¨©
dHnl cg` Wi` dWnl dEv KxAzi¦§¨©¦¨§¤¦¤¨§©¥
,mi`iUp EidIWe 'ebe EglWY eizFa £̀¨¦§¨§¤¦§§¦¦
,mglWe dN` z` xxA FYrCn dWnE¤¦©§¥©¤¥¤§¨§¨

:drx mWtpl ElnB mdeb dxez §¥¨§§©§¨¨¨
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milBxnd E`hg dOA©¤¨§©§©§¦

אנׁשים  ְְַׁשלח־לֲִָ
לפי  מרים, לפרׁשת מרּגלים ּפרׁשת נסמכה ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָלּמה
ּורׁשעים  ּבאחיה, ׁשּדּברה דּבה, עסקי על ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשּלקתה

מּוסר לקחּו ולא ראּו ובפרש"י)הּללּו ב. (יג, ְְַָָָָֹ
להם  אמר מׁשה ּכי הּמרּגלים, עׂשּו "מה הרמּב"ן ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהקשה
כּו', עליה" הּיֹוׁשב העם ואת היא, מה הארץ את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ"ּוראיתם
ּומה  אֹותם. ׁשּצּוה מה על להׁשיבֹו צריכין היּו ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָועל־ּכל־ּפנים
כּו', העם" עז ּכי "אפס לֹו ּכׁשאמרּו חּטאתם ּומה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָּפׁשעם

אֹותם"? ׁשלח ׁשקר לֹו ׁשּיעידּו על־מנת ְְִִֶֶֶַַָָָָוכי
ּגם  ּדהּנה זֹו. קׁשיא ּתרץ אּלּו ּבדבריו ׁשרׁש"י לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻויׁש
נתּכּונה  "לא ואפילּו מׁשה, אֹודֹות ׁשקר ּדּברה לא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹמרים

א)לגנּותֹו" יב, בהעלותך עסקי (רש"י "על היה ׁשּלקתה וזה , ְְְְִִֵֶֶַָָָָ

מׁשה. אֹודֹות הּדּבּור עצם היינּו, ּבאחיה", ׁשּדּברה ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹדּבה,
היה  לא מׁשה, ׁשל ּבהנהגתֹו ּדבר איזה הבינה לא אם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹׁשגם
– ּבדּבּור ההתעּסקּות עצם ּכי ּברּבים, זה על לדּבר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעליה
ׁשל  ׁשבחֹו ּבהפ לדּבּור להביא יכֹול מׁשה, אֹודֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹ"דּבה"
ּבעצמֹו, מׁשה עם זה על לדּבר עליה והיה חס־וׁשלֹום, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמׁשה

ֲַַּבחׁשאי.
להם  קׁשה ׁשהיה ּדאף המרּגלים, ׁשל חטאם ּגם היה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזה
היּו עליה", הּיֹוׁשב העם ּכׁש"עז הארץ את יכּבׁשּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאי
היה  וחטאם לבּדֹו. למׁשה אֹו ּבקּצּור, זה על לדּבר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹצריכים
דּבה". "עסקי – הּפרטים ּובכל ּבאריכּות זה על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּדּברּו
עד  ּבּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, יׂשראל ּבני למרידת הביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשזה

מצרימה" ונׁשּובה ראׁש "נּתנה ד)ׁשאמרּו .(יד, ְְְְְִִֶָָָָָָֹ

(â)ýåýé ét-ìò ïøàt øaãnî äLî íúà çìLiå©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´§Ÿ̈®
:änä ìàøNé-éðá éLàø íéLðà ílkª¨´£¨¦½¨¥¬§¥«¦§¨¥−¥«¨

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ידֹוּברׁשּותֹו על עּכב ׁשּלא ,.ÌÈL‡ Ìlk∑ חׁשיבּות לׁשֹון ׁשּבּמקרא "אנׁשים" ואֹותּהּכל , «ƒְִִֵֶַָֹÀ»¬»ƒְְְֲֲִִִֶַָָָָ
היּו ּכׁשרים – .ׁשעה ְִֵָָָ

(ã):øekæ-ïa òenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå§¥−¤§¨®§©¥´§¥½©−©¤©«

(ä):éøBç-ïa èôL ïBòîL ähîì§©¥´¦§½¨−̈¤¦«

(å):äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«

(æ):óñBé-ïa ìàâé øëùOé ähîì§©¥´¦¨½̈¦§−̈¤¥«

(ç):ïeð-ïa òLBä íéøôà ähîì§©¥¬¤§−̈¦¥¬©¦«

(è):àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«

(é):éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîì§©¥´§ª½©¦¥−¤¦«

(àé):éñeñ-ïa écb äMðî ähîì óñBé ähîì§©¥¬¥−§©¥´§©¤®©¦−¤¦«

(áé):élîb-ïa ìàénò ïã ähîì§©¥´½̈©¦¥−¤§©¦«

ÏÚג  Ô¯‡Ù„ ‡¯a„nÓ ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆ƒ«¿¿»¿»»«
Ï‡¯NÈ È· ÈLÈ¯ ÔÈ¯·b ÔB‰Ïk ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿À¿ƒ≈≈¿≈ƒ¿»≈

:Ôep‡ƒ

ÚenLד  Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈««
:¯ekÊ ¯a««

È¯BÁ:ה  ¯a ËÙL ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»«ƒ

pÙÈ‰:ו  ¯a ·Ïk ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»≈«¿À∆

ÛÒBÈ:ז  ¯a Ï‡‚È ¯Î˘OÈc ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»«≈

Ôe:ח  ¯a ÚLB‰ ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ≈««

¯eÙ‡:ט  ¯a ÈËÏt ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ«»

È„BÒ:י  ¯a Ï‡Ècb ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿À«ƒ≈«ƒ

a¯יא  Ècb ‰MÓ„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«
:ÈÒeÒƒ

ÈlÓb:יב  ¯a Ï‡ÈnÚ Ô„„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»«ƒ≈«¿«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(c).'åâå ïáeàø ähîìaEzMd dpn §©¥§¥¨¨©¨
`le mdilbcl `l mihaXd©§¨¦Ÿ§¦§¥¤§Ÿ
d`xpe .mzFclFzk `le mzF`avl§¦§¨§Ÿ§§¨§¦§¤
zlrn itl dPd mzFpnl d`xW¤¨¨¦§¨¥¨§¦©£©

mrA mi`iUpE miW`x Eid iM ,migElXd©§¦¦¨¨¦§¦¦¨¨
la` ,deW mzlrn oi`e ,xRq xW`M©£¤¦¥§¥©£¨¨¨¨£¨
,cFakaE dnkgA Fxagn lFcB mdA Wi¥¨¤¨¥£¥§¨§¨§¨
iM dlrnA mcFTd cAkPd miCwde§¦§¦©¦§¨©¥§©£¨¦

zlrnl `l m`pn mnvr zlrOn¦©£©©§¨¨§¨Ÿ§©£©
mdl miwlFgd mi`iUpA oke .haXd©¥¤§¥©§¦¦©§¦¨¤

orpM ux` z`(hkÎfi cl oldl)itM mxiMfd ¤¤¤§©©¦§¦¨§¦
:mzFclFzl `l dlrOdd dxez ©©£¨Ÿ§§¨



glyלד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k oey`x meil inei xeriy

(âé):ìàëéî-ïa øeúñ øLà ähîì§©¥´¨¥½§−¤¦«¨¥«

(ãé):éñôå-ïa éaçð éìzôð ähîì§©¥´©§¨¦½©§¦−¤¨§¦«

(åè):éëî-ïa ìàeàb ãâ ähîì§©¥´½̈§¥−¤¨¦«

(æè)øeúì äLî çìL-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´
:òLBäé ïeð-ïa òLBäì äLî àø÷iå õøàä-úà¤¨¨®¤©¦§¨¬¤²§¥¬©¦−§ª«©

i"yx£'B‚Â ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜iÂ∑יֹוׁשיע יּה עליו: מרּגלים.התּפּלל .(במ"ר)מעצת «ƒ¿»…∆¿≈«¿ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 320 'nr a jxk y"ewl t"r)

rWFdi lr dWn zNtY§¦©Ÿ¤©§ª©

יהֹוׁשע: ּבן־נּון להֹוׁשע מׁשה ְְְִִֵֶַַַָֹֻֽוּיקרא
מרּגלים מעצת יֹוׁשיע י־ּה עליו ובפרש"י)התּפּלל טז. (יג, ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

היּו לא ׁשאם היּו', ּכׁשרים ׁשעה 'ּבאֹותּה הרי להבין: ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹצרי
יהֹוׁשע  את להּציל הצר ּומּדּוע ׁשֹולחם, היה לא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻּכׁשרים
רק  התּפּלל מּדּוע ּבתפּלה, צר היה אם ,ּומאיד ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹמעצתם?

המרּגלים? ׁשאר על ולא יהֹוׁשע ְְְְְִַַַַַָֹֻעל
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבחסידּות ד)מבאר לו, במדבר המרּגלים,(לקו"ת טענת ּבטעם ְְְְֲֲִִַַַַַַַָֹ
יכלּו ּבּמדּבר ׁשּבהיֹותם ,מּכ נבע ּבּמדּבר להּׁשאר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשרצֹונם
הזה  עֹולם עניני מּכל ּובהתנּתקּות ּבקדּׁשה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻלחיֹות

יׂשראל, לארץ להּכנס רצּו לא ולכן ּומבלּבלים. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמטרידים
ואכן, העֹולם. ּבעניני ּולהתעּסק מּדרּגתם לירד יצרכּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻׁשּבּה

ּכזֹו. לטענה מקֹום נתינת היתה ּדרּגתם ׁשּמּצד ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיּתכן
מקֹום  את למּלאֹות הּוא ׁשעתיד ּכיון יהֹוׁשע, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמה־ׁשאין־ּכן
ּכיון  מקֹום, זֹו לטענה אין עבּורֹו הרי יׂשראל, ּכרֹועה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמׁשה
להּכנס  יׂשראל עם ׁשל הּכללי ּבּצר להתחּׁשב הּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּצרי
אף  על ,ּולכ .יתּבר לֹו ּדירה ולעׂשֹותּה יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלארץ
עליו־הׁשלֹום  רּבינּו מׁשה הצר המרּגלים, היּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּכׁשרים

טענה. טענתם אין ׁשעבּורֹו ּדיקא, יהֹוׁשע על ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֻלהתּפּלל

(æé)øà-úà øeúì äLî íúà çìLiåøîàiå ïòðk õ ©¦§©³Ÿ¨Æ¤½¨−¤¤´¤§¨®©©Ÿ́¤
:øää-úà íúéìòå áâpa äæ eìò íäìà£¥¤À£¬¤Æ©¤½¤©«£¦¤−¤¨¨«

i"yx£·‚pa ‰Ê eÏÚ∑ ארץֿיׂשראל ׁשל הּפסלת היה ּתחּלה ,הּוא הּפסלת את מראין הּתּגרים ּדר ׁשּכן ¬∆«∆∆ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
הּׁשבח  את מראין ואחרּֿכ. ְְִֶֶַַַַַָ

(çé)áLiä íòä-úàå àåä-äî õøàä-úà íúéàøe§¦¤¬¤¨−̈¤©¦®§¤¨¨Æ©¥´
:áø-íà àeä èòîä äôøä àeä ÷æçä äéìò̈¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½©§©¬−¦¨«

i"yx£‡Â‰Œ‰Ó ı¯‡‰Œ˙‡∑(במ"ר) ארץ מגּדלת יׁש ∆»»∆«ƒְֵֶֶֶֶַ
חּלׁשים  מגּדלת ארץ ויׁש מגּדלת ּגּבֹורים, יׁש , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

ממעטת  ויׁש ‰e‡.אֹוכלֹוסין אֹוכלֹוסין, ˜ÊÁ‰ ְְְְִִֵֶֶַ∆»»

‰Ù¯‰∑(במ"ר) להם מסר יֹוׁשבין סימן ּבפרזים אם : ¬»∆ְְִִִִִֶַָָָָ
ּבערים  ואם ּגבּורתם, על ׁשּסֹומכין הם, חזקים –ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

הם  חּלׁשים – יֹוׁשבין הם .ּבצּורֹות ְְִִֵֵַָ

(èé)àåä äáBèä da áLé àeä-øLà õøàä äîe¨´¨À̈¤£¤Æ¥´½̈£¨¬¦−
äpäa áLBé àeä-øLà íéøòä äîe äòø-íà¦¨¨®¨´¤«¨¦À£¤Æ¥´¨¥½¨

:íéøöáîa íà íéðçîaä©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«

Ï‡ÎÈÓ:יג  ¯a ¯e˙Ò ¯L‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»≈¿«ƒ»≈

ÈÒÙÂ:יד  ¯a ÈaÁ ÈÏzÙ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ«»¿ƒ

ÈÎÓ:טו  ¯a Ï‡e‡b „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿≈«»ƒ

LÓ‰טז  ÁÏL Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿«…∆
¯a ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜e ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï¿«»»»«¿»¿»…∆¿≈««

:ÚLB‰È Ôe¿À«

‡¯Ú‡יז  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆¿«»»»«¿»
Ôe˜Ò˙Â ‡ÓB¯„a ‡„ e˜Ò ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔÚÎ„ƒ¿»««¬«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿

:‡¯eËÏ¿»

Èc˙·יח  ‡nÚ ˙ÈÂ ‡È‰ ‡Ó ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁ˙Â¿∆¡»«¿»»ƒ¿»«»¿»≈
Ì‡ ‡e‰ ¯ÚÊ‰ LlÁ Ì‡ ‡e‰ ÛÈw˙‰ dÏÚ¬«¬«ƒƒ«»«¿≈ƒ

:ÈbÒ«ƒ

‰È‡יט  ‡·Ë‰ da ·˙È ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»ƒ»≈«¬»»ƒ
Ô‰a ·˙È ‡e‰ Èc ‡iÂ¯˜ ‡Óe ‡LÈa Ì‡ƒƒ»»ƒ¿«»ƒ»≈¿≈

:ÔÈk¯Îa Ì‡ ÔÈÁˆÙa‰«¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(hi).äòø íà àéä äáBhäxn`e xfge ,miaFh miOde aFh DNW xie`dW daFh ux`d m` mdxa` iAx xn`dpnXd ©¨¦¦¨¨¨©©¦©§¨¨¦¨¨¤¨¤¨£¦¤¨§©©¦¦§¨©§¨©©§¥¨



לה gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy
i"yx£ÌÈÁÓa‰∑ חֹומה מאין ּופתּוחין ּפצּוחין ּכרּכין הּבפצחין. ‰È‡.ּתרּגּומֹו: ‰·BË‰∑ ּותהֹומֹות ּבמעינֹות «¿«¬ƒְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ¬»ƒְְְַָ

ּובריאים  .טֹובים ְִִִ

(ë)äîeõò da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä ¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ
íéîiäå õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéà-íà¦©½¦§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤§©̧¨¦½

:íéáðò éøeka éîé§¥−¦¥¬£¨¦«
i"yx£ıÚ daŒLÈ‰∑ ּכׁשר אדם ּבהם יׁש ּבזכּותֹואם עליהם ÌÈ·Ú.ׁשּיגן È¯eka∑ ׁשהענבים מתּבּׁשלין ימים ¬≈»≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָƒ≈¬»ƒְְֲִִִִֶַָָָ

.ּבבּכּור  ְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay)

הּפירֹות  ּכי - ענבים" ּבּכּורי ימי ׁש"הּימים מדגיׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּכתּוב
ׁשראּויים  מּכיון "ענבים", הם ּביֹותר והמׁשּבחים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהחׁשּובים
ּוסחיטת  ּדריכת ׁשעל־ידי זאת, עֹוד אּלא לאכילה, רק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלא

" - ּפנימּיּותם מתּגּלה היא יין הענבים הּיין ּתכּונת ּגם (ולכן " ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
חׁשּוב  מׁשקה סֹוד"), יצא יין "נכנס הּפנימּיּות, את ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָלגּלֹות

הּגפן". ּפרי "ּבֹורא - מיחדת ּברכה עליו ׁשּמברכים ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻּומׁשּבח
" - ּגּופא ּבבּכּור",ּבּכּוריּובזה מתּבׁשלים "ׁשהענבים ענבים", ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ליין, לא וגם לאכילה, ראּויים אינם ׁשאז "ּבסר", ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהינּו
היטב. ׁשּנתּבּׁשלּו לאחרי אּלא כּו', חדׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָיין

ß oeiq `"k ipy mei ß

(àë)áçø-ãò ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìòiå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©§−Ÿ
:úîç àáì§¬Ÿ£¨«

i"yx£˙ÓÁ ‡·Ï ·Á¯Œ„Ú ÔˆŒ¯a„nÓ∑הלכּו ƒƒ¿«ƒ«¿…¿…¬»ְָ
ּגבּול  רּוח הלכּו ּגא"ם: ּכמין ּוברחב ּבאר ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹּבגבּוליה
ּכמֹו מערב, מקצֹוע עד מזרח מּמקצֹוע – ְְְְְֲִִִִִַַַַָָּדרֹומית
ּדרֹומיתֿ ּגבּול ּדר ּבּנגב", זה "עלּו מׁשה: ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּצּוה

ּומּׁשם  מערבי, ּגבּול הּוא ׁשהּים הּים, עד ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָמזרחית
לבא  עד הּים ׂשפת על מערבי ּגבּול ּכל והלכּו ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָֹחזרּו
מערביתֿצפֹונית, ּבמקצֹוע ההר הר אצל ׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹחמת,
מסעי" "אּלה ּבפרׁשת הארץ ּבגבּולֹות ׁשּמפרׁש .ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

(áë)éLL ïîéçà íLå ïBøáç-ãò àáiå áâpá eìòiå©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼§¨³£¦¨Æ¥©´
éðôì äúðáð íéðL òáL ïBøáçå ÷ðòä éãéìé éîìúå§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−

:íéøöî ïòö¬Ÿ©¦§¨«¦
i"yx£ÔB¯·ÁŒ„Ú ‡·iÂ∑(לד ׁשם (סוטה הל לבּדֹו ּכלב «»…«∆¿ְֵַַָָָ

לחבריו  נּסת יהא ׁשּלא אבֹות, קברי על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹונׁשּתּטח
ּבעצתם  אֹומרלהיֹות הּוא וכן א). "ולֹוֿאּתן (דברים : ְְְֲִֵֵֵֶַָָ

ּוכתיב ּדרּֿבּה". אׁשר א)אתֿהארץ "וּיּתנּו(שופטים : ְְֲִִֶֶֶַַָָָָ

ÈkÒÓ‡כ  Ì‡ ‡È‰ ‡¯ÈzÚ‰ ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»««ƒ»ƒƒƒ¿≈»
Ôe·q˙Â ÔeÙ˜˙˙Â ‡Ï Ì‡ ÔÈÏÈ‡ da ˙È‡‰«ƒ«ƒ»ƒƒ»¿ƒ¿¿¿ƒ¿
:ÔÈ·pÚ È¯eka ÈÓBÈ ‡iÓBÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó≈ƒ»¿«¿»¿«»≈ƒ≈ƒ¿ƒ

„ˆÔÈכא  ‡¯a„nÓ ‡Ú¯‡ ˙È eÏÈl‡Â e˜ÈÏÒe¿ƒ¿«ƒ»«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ
:˙ÓÁ ÈËÓÏ ·BÁ¯ „Ú«¿ƒ¿≈¬»

Ôn˙Âכב  ÔB¯·Á „Ú ‡˙‡Â ‡ÓB¯„· e˜ÈÏÒe¿ƒƒ¿»«¬»«∆¿¿«»
Ú·L ÔB¯·ÁÂ ‡È¯ab Èa ÈÓÏ˙Â ÈLL ÔÓÈÁ‡¬ƒ»≈«¿«¿«¿≈ƒ»«»¿∆¿¿«

:ÌÈ¯ˆÓc ÒË Ì„˜ ˙‡Èa˙‡ ÔÈL¿ƒƒ¿¿ƒ«√»»«¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`id:miAx zFxtE dHg zFUrl ¦©£¦¨¥©¦
,ïBëpäåiM"daFHd"lM zllFM §©¨¦©¨¤¤¨

zFrxd lM "drx"e ,zFaFHd©§¨¨¨¨¨
ux`A okYi la` .ollkAdaFHd ¦§¨¨£¨¦¨¥¨¨¤©¨

dYWE`vOie mipnW dizFxtE dpnW di ¤¦§¤§¥¨¥¤¨§¥¦§¦¨§
mixnzE onWe bPR mipnXd mixaCd dä©§¨¦©§¥¦©©§¤¤§¨¦
daFh didYW F` ,mdA `vFIke mip`zE§¥¦§©¥¨¤¤¦§¤¨
xcrdlE xicY minWB dkixvE dfxe§¨¨§¦¨§¨¦¨¦§¥¨¥
mihFp dizFxR Eidie ,c`n lACfdlE§¦§©¥§Ÿ§¦§¥¤¨¦
miaFh mdW iR lr s`e ,WaFil§¤§©©¦¤¥¦

mWe ,mipnXd on xzFi minIwznE¦§©§¦¥¦©§¥¦§¨
c`n dAxd mifxd zFxRd E`vOi¦¨§©¥¨¨¦©§¥§Ÿ
oiaExgde migERYde mifENde mifFb`M¤¡¦§©¦§©©¦§¤¨¦
ux` `id m` llki dPde ,mixrid zFxtE¥©§¨¦§¦¥¦§Ÿ¦¦¤¤

:mixdM dfx ux` F` xFWinM dpnW§¥¨§¦¤¤¨¨§¨¦
ìáàm` `id `xiYrd mBxY qElwpE` £¨§§¦§¥£©¦¨¦¦

xW` zFvx` Wi iM ,`pMqn¦§¥¨¦¥£¨£¤
iEvOd lFGd ipRn mixiWr odiaWFi§¥¤£¦¦¦§¥©©¨
aFHd lkA mdilkFx mdipkWE odipiA¥¥¤§¥¥¤§¥¤§¨©
zFkixv zFvx` Wie ,mdA `vnPd©¦§¨¨¤§¥£¨§¦

ode ,ci ixvw odiaWFie mzpFkWl¦§¨¨§§¥¤¦§¥¨§¥
mrhe .llM zFrx `l zFaFhŸ¨§¨§©©

mYgwlE mYwGgzde(k weqt)`NW , §¦§©©§¤§©§¤¤Ÿ
ExiMi oR ux`d ixRn mgwlA Ecgti¦§£§¨§¨¦§¦¨¨¤¤©¦

:milBxn mdW mdak dxez ¨¤¤¥§©§¦
(ak).äúðáð íéðL òáL ïBøáçå§¤§¤©¨¦¦§§¨

oFxag z` mg dpAW xWt ¤̀§¨¤¨¨¨¤¤§
orv z` dpaIW mcw ohTd FpA orpkl¦§©©§©¨¨Ÿ¤¤¦§¤¤Ÿ©
dpEan dzid `N` ,lFcBd Fpal mixvn¦§©¦¦§©¨¤¨¨§¨§¨
`aE ,orFvA draXn cg` lr aFh lkA§¨©¤¨¦¦§¨§©¨



glyלו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy
אתֿחברֹון" ·˙‰.לכלב ÌÈL Ú·L∑(לד (סוטה ְְֵֶֶָ∆«»ƒƒ¿¿»

קדם  הּקטן ּבנֹו לכנען חברֹון את חם ׁשּבנה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאפׁשר
ׁשהיתה  אּלא הּגדֹול? ּבנֹו למצרים צען את ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיבנה

להֹודיעמבּנה  ּובא ּבצען, מּׁשבעה אחד על טּוב ּבכל ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
ל ׁשאין יׂשראל: ארץ ׁשל ּבארץֿׁשבחּה טרׁשין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ

מתים; לקברֹות הקצּוה לפיכ מחברֹון, יֹותר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָיׂשראל

ׁשּנאמר ּכמצרים, הארצֹות ּבכל מעּלה ל (בראשית ואין ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבארץ יג) המעּלה היא וצען מצרים", ּכארץ "ּכגןֿה' :ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻ

ׁשּנאמר: הּמלכים, מֹוׁשב ׁשּׁשם ל)מצרים, :(ישעיה ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָ
מּמּנה  טֹובה חברֹון והיתה ׂשריו", בצען ְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ"ּכיֿהיּו

חלקים  .ׁשבעה ְֲִִָָ

(âë)äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ
-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðò ìBkLàå§¤§³£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦

:íéðàzä-ïîe íéðnøä̈«¦Ÿ¦−¦©§¥¦«
i"yx£‰¯BÓÊ∑ ענבים ׁשל ואׁשּכֹול ּגפן, ּתלּוי ׂשֹוכת ¿»ְְֲִֶֶֶֶַָָ
ÌÈLa.ּבּה ËBn· e‰‡OiÂ∑ ׁשּנאמר מּמׁשמע ָ«ƒ»À«ƒ¿»ƒְֱִֶֶַַָ

ּבׁשנים  ׁשהּוא יֹודע איני בּמֹוט", מה "וּיּׂשאהּו ? ְִִִִֵֵֶַַַַַָֻ
– "ּבׁשנים"? לד)ּתלמּודֿלֹומר מֹוטֹות.(סוטה ּבׁשני ְְְִִִֵַַָ

אׁשּכֹול  נטלּו ׁשמֹונה ּכיצד? ּתאנה,הא נטל אחד , ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּכל  לפי ּכלּום, נטלּו לא וכלב יהֹוׁשע רּמֹון, ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻואחד
מׁשּנה, ׁשּפריּה ּכׁשם נתּכּונּו: ּדּבה להֹוציא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻעצמם

מּׂשאֹוי  ּכּמה לידע אּתה חפץ ואם מׁשּנה. עּמּה ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻּכ
ּבּגלּגל ׁשהקימּו מאבנים ּולמד צא מהם, (יהושע אחד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשכמֹוד) על הּירּדן מן אחת אבן איׁש להם "הרימּו :ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
אחת  ּכל מׁשקל רּבֹותינּו ּוׁשקלּום ּבּגלּגל", ְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָוהקימּוה
על  אניׁש ּדמידלי טּונא ּוגמירי: – סאה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָארּבעים
ׁשּמסּיעין  מּמּׂשאֹוי מּׂשאֹוי, ׁשליׁש אּלא אינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָּכתּפּה

להרים  .אֹותֹו ְִָ

(ãë)úBãà ìò ìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì©¨´©½¨−̈©´©¤§®©µŸ´
:ìàøNé éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä̈¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«

(äë):íBé íéòaøà õwî õøàä øezî eáLiå©¨ª−¦´¨¨®¤¦¥−©§¨¦¬«
i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ ı¯‡‰ ¯ezÓ e·LiÂ∑ והלא «»Àƒ»»∆ƒ≈«¿»ƒֲַֹ

היא, ּפרסה מאֹות ארּבע על ּפרסה מאֹות ְְְְִֵֵַַַַַַַָָארּבע
מהל הרי ליֹום, ּפרסאֹות עׂשרה ּבינֹוני אדם ְְֲֲֲֲִֵֵַַַַַָָָָָּומהל

ארּכּה הלכּו והם למערב, הּמזרח מן יֹום ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָארּבעים
ׁשּיגז  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לפני ׁשּגלּוי אּלא ר ורחּבּה? ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

הּדר את לפניהם קּצר לּׁשנה, יֹום .עליהם ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ÔnzÓכג  Bˆ˜e ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ „Ú B˙‡Â«¬««¿»¿ƒ¿»»¿ƒ«»
‡ÁÈ¯‡· È‰BÏËe „Á ÔÈ·pÚ Ïk˙‡Â ‡z¯·BÚ«¿»¿«¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¬ƒ»

:‡i‡z ÔÓe ‡iBn¯ ÔÓe ÔÈ¯˙aƒ¿≈ƒƒ«»ƒ¿≈«»

ÏÚכד  ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ ‡¯˜ ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¿»«¿»¿«¿»»«
:Ï‡¯NÈ Èa ÔnzÓ Bˆ˜c ‡Ïk˙‡ ˜ÒÚ≈««¿»»ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

‡¯ÔÈÚaכה  ÛBqÓ ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡lÓ e·˙Â¿»ƒ¿«»»»«¿»ƒ«¿¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oFWl ,l`xUi ux` lW DgaW ricFdl§¦©¦§¨¤¤¤¦§¨¥¨
:i"Wx©¦

äàøpäåoFxag iM ,hWRd KxcA ipirA §©¦§¤§¥©§¤¤©§¨¦¤§
mc`d `Ed ,rAx` zixw `id¦¦§©©§©¨¨¨
`Ede ,rAx` FnW didW miwprA lFcBd©¨©£¨¦¤¨¨§©§©§
,FnW lr z`xwp oM lr DzF` dpFAd©¤¨©¥¦§¥©§

xn`PW `Ede(eh ci ryedi)oFxag mWe §¤¤¡©§¥¤§
lFcBd mc`d rAx` zixw miptl§¨¦¦§©©§©¨¨¨©¨
`xwe oA cilFd Wi`d dfe ,`Ed miwprÄ£¨¦§¤¨¦¦¥§¨¨
KklE ,miwpr E`xwp FnW lre wpr FnW§£¨§©§¦§§£¨¦§¨
onig` oFxagA mW iM aEzMd xn`̈©©¨¦¨§¤§£¦¨

i inlze iWW.wprd icilraW oFxage ¥©§©§©§¦¥¨£¨§¤§¤©
,mixvn orv iptl dzpap mipWxnFl ¨¦¦§§¨¦§¥Ÿ©¦§¨¦©

raW wpr Fpal rAx` DzF` dpAW¤¨¨¨©§©¦§£¨¤©
`idW mixvn orFv zFpAd iptl mipẄ¦¦§¥¦¨©¦§©¦¤¦
miWp`d iIg zbltd ciBdl ,zipFncw©§¦§©¦©§¨©©¥¨£¨¦

oznFwA mibltEn md xW`M iM ,dN`d̈¥¤¦©£¤¥§¨¦§¨¨
iM ,mc`d lMn oiMx` odini Eid oM¥¨¨¥¤£ª¦¦¨¨¨¨¦
orFv iptl oFxag dzpap mdia`l©£¦¤¦§§¨¤§¦§¥©
f`n zFxFc dOM Da ElRwPW mixvn¦§©¦¤¦§§¨©¨¥¨

:dYr cre§©¨¨
ïëzéåxn`W dOA cFr fnxl(k weqt) §¦¨¥¦§Ÿ©¤¤¨©

,dfx m` `id dpnXdoFxag iM ©§¥¨¦¦¨¨¦¤§
zFxR dUFr oicre c`n zipFncw©§¦§Ÿ©£©¦¨¥
,lFMW`A ciBd xW`M milFcbE mipnW§¥¦§¦©£¤¦¦¨¤§
xzFi `idW dWcgd ux`d oMW lke§¨¤¥¨¨¤©£¨¨¤¦¥

:dpnW§¥¨
øLôàåonig` ia` `Ed "rAx`" iM §¤§¨¦©§©£¦£¦¨

EidW mW lre ,inlze iWW¥©§©§©§©¥¤¨
aEzMde ,ok EdE`xwi drAx` miwprd̈£¨¦©§¨¨¦§§¥§©¨

xn`W(bi eh ryedi)ia` rAx` zixw ¤¨©¦§©©§©£¦
ia` FWExR didi ,oFxag `id wprd̈£¨¦¤§¦§¤¥£¦

icili"e "wpr" xn` oM lr ,miwprd̈£¨¦©¥¨©£¨¦§¦¥
xn` xW`M ,mdA lFcBd ipA "wprd̈£¨§¥©¨¨¤©£¤¨©

(eh ci my),`Ed miwprA lFcBd mc`d̈¨¨©¨¨£¨¦
E`xwpe .dricid `"d Fa d`A KklE§¨¨¨¥©§¦¨§¦§§
miwpr md iM ,mznFw itFi lr "miwpr"£¨¦©¦¨¨¦¥£¨¦
ipA" E`xwPW FnM ,mc`d ipA zFxBxbl§©§§§¥¨¨¨§¤¦§§§¥
xW`M ziW`xA xcqA "midl`d̈¡Ÿ¦§¥¤§¥¦©£¤

mW iYWxR(c e ziy`xa): ¥©§¦¨
äæåmipW raW oFxage aEzMd mrh §¤©©©¨§¤§¤©¨¦

orFv iptl dGd wprd cIn dzpap¦§§¨¦©¨£¨©¤¦§¥©
oFxag z` dpFAd iM xEaraE .mixvn¦§¨¦©£¦©¤¤¤§
zixw xird mW ok iM ,mqxtnE rEcï©§ª§¨¦¥¥¨¦¦§©
Fnrh F` ."dzpap" xn` ,rAx ©̀§©¨©¦§§¨©£
rAx` mdl d`pAW ,dN`l dzpaPW¤¦§§¨¨¥¤¤¨§¨¨¤©§©
c`n zFAx mipW Eig dPde .mdia £̀¦¤§¦¥¨¨¦©§Ÿ

:dYr cre DcqEd mFInbk dxez ¦¦¨§¨§©¨¨



לז gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy

(åë)úãò-ìk-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©¯
íúà eáéLiå äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³

:õøàä éøt-úà íeàøiå äãòä-ìk-úàå øác̈¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬¨¨«¤
i"yx£e‡·iÂ eÎÏiÂ∑(לד להקיׁש(סוטה "וּילכּו"? מהּו «≈¿«»…ְְִֵַַָ

הליכתן  אף רעה, ּבעצה ּביאתן מה לביאתן: ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָָָָהליכתן
רעה  c·¯.ּבעצה Ì˙‡ e·ÈLiÂ∑ מׁשה ואת את ְֵָָָ«»ƒ…»»»ְֶֶֶֹ

.אהרן  ֲַֹ

(æë)øLà õøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå©§©§Æ©Ÿ́§½¾̈¤¨−̈¤£¤´
:déøt-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤¦§¨«

i"yx£‡È‰ L·„e ·ÏÁ ˙·Ê∑(רבה אמת (במדבר קצת ּבֹו אֹומרים ׁשאין ׁשקר ּדבר ּבסֹופֹוּכל מתקּים אין .ּבתחּלתֹו, »«»»¿«ƒְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

(çë)úBøöa íéøòäå õøàa áLiä íòä æò-ék ñôà¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À§ª³
:íL eðéàø ÷ðòä éãìé-íâå ãàî úìãb§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

i"yx£˙B¯ˆa∑ עגל ּכרי ארמי: ּובלׁשֹון עגּלֹות, ּבירנּיֹות לׁשֹון "ּכריכן". ותרּגּומֹו: חזק. .לׁשֹון ¿Àְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹֻ

(èë)éøîàäå éñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîò£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³§¨«¡Ÿ¦Æ
:ïcøiä ãé ìòå íiä-ìò áLBé éðòðkäå øäa áLBé¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−©¬©©§¥«

i"yx£'B‚Â ·LBÈ ˜ÏÓÚ∑ מרּגלים הזּכירּוהּו ּכבר, ּבעמלק ׁשּנכוּו ליראם לפי ‰Ôc¯È.ּכדי „È ÏÚ∑"יד" ¬»≈≈¿ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ««««¿≈ַ
לעבֹור  תּוכלּו ולא - הּירּדן אצל .ּכמׁשמעֹו, ְְְְְֲֵֵֶַַַַָֹ

(ì)äìòð äìò øîàiå äLî-ìà íòä-úà áìk ñäiå©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ
:dì ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−¨«

i"yx£·Ïk Ò‰iÂ∑ ּכּלם הׁשּתיק (במדבר ∑‡LÓŒÏ‰.את «««»≈ְִִֶָֻ∆…∆
זֹורבה) וכי ואמר: צוח ּבמׁשה, ּׁשּידּבר מה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלׁשמע

עמרם  ּבן לנּו עׂשה ׁשּבא ּבלבד סבּור היה הּׁשֹומע ? ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבׁשביל  מׁשה על ּבלּבם ׁשהיה ּומּתֹו ּבגנּותֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹלסּפר

ÂÏe˙כו  Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ B˙‡Â eÏÊ‡Â«¬»«¬¿»…∆¿»«¬…¿»
Ô¯‡Ù„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿»»
‡zLk Ïk ˙ÈÂ ‡Ób˙t ÔB‰˙È e·È˙‡Â Ì˜¯Ïƒ¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡„ ‡a‡ ˙È Ôep‡ÈÊÁ‡Â¿«¬ƒÀ»ƒ»¿«¿»

Ècכז  ‡Ú¯‡Ï ‡È˙‡ e¯Ó‡Â dÏ e‡ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ≈«¬»¬≈»¿«¿»ƒ
ÔÈ„Â ‡È‰ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú Û‡Â ‡zÁÏL¿«¿»»¿«»¿»¬«¿«ƒ¿≈

:da‡ƒ«

Ú¯‡a‡כח  ·˙Èc ‡nÚ ÛÈw˙ È¯‡ „BÁÏ¿¬≈«ƒ«»¿»≈¿«¿»
‡i¯a‚ Èa Û‡Â ‡„ÁÏ Ô·¯·¯ ÔÎÈ¯k ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»¿ƒ««¿¿««¬»¿«¿≈ƒ»«»

:Ôn˙ ‡ÈÊÁ¬≈»«»

zÁÂ‡‰כט  ‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»»≈«¬«¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÎe ‡¯eËa ·˙È ‰‡¯BÓ‡Â ‰‡Òe·ÈÂƒ»»∆¡»»»≈¿»¿«¬»»

:‡c¯È ÛÈk ÏÚÂ ‡nÈ ÏÚ ·˙È»≈««»¿«≈«¿¿»

ÒÈÓ˜ל  ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ˙È ·Ïk ˙Èv‡Â¿«≈»≈»«»¿…∆«¬«≈«
:dÏ ÏeÎÈ ÏÎÈÓ È¯‡ d˙È ˙¯ÈÂ ˜ÒÈ≈«¿ƒ«»«¬≈≈«≈«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`lÎfk).àåä Láãe áìç úáæ íâå§©¨©¨¨§©¦
zF`xl mzF` dESW xEarA©£¤¦¨¨¦§

,dfx m` `id dpnXdiM Fl EaiWd ©§¥¨¦¦¨¨¥¦¦
mbe dpnW `id,`id WacE alg zaf ¦§¥¨§©¨©¨¨§©¦

Fzl`W lre,oi` m` ur DA Wid §©§¥¨£¥¨¥¦©¦
Fl EaiWd,"DixR dfe"mzF` dEv ok iM ¥¦§¤¦§¨¦¥¦¨¨
:FzF`xdl§©§

äpäålr EaiWde zn` Exn` df lkA §¦¥§¨¤¨§¡¤§¥¦©
xn`l mdl dide .EEhvPX dn©¤¦§©§¨¨¨¤¥Ÿ
mixrde fr dilr aWFId mrdW¤¨¨©¥¨¤¨©§¤¨¦
zn` ixn` aiWdl mdl Wi iM ,zFxEvA§¦¥¨¤§¨¦¦§¥¡¤

mzF` dEv ok iM ,mglFWl`Ed wfgd §§¨¦¥¦¨¨¤¨¨
,mixvanA m` mipgnAd dtxdla` £¨¤©§©£¦¦§¦§¨¦£¨

zNnA mrWx,"qt`"lr dxFn `idW ¦§¨§¦©¤¤¤¦¨©
xWt` i`W mc`d on rpnpe qt` xaC§©¤¤§¦§©¦¨¨¨¤¦¤§¨
FCqg gvpl qt`d oFWlM ,oipr mEWA§¦§¨§¨¤¨¥¨¤©©§

(h fr mildz)midl` qt` cFr oi`e ,diryi) §¥¤¤¡Ÿ¦
(ci dn:
äpäåzaf mbe dpnW ux`d ,Fl Exn` §¦¥¨§¨¨¤§¥¨§©¨©

i` la` ,aFh ixRde WacE alg̈¨§©§©§¦£¨¦
mdil` `al xWt`mixrde mrd fr iM ¤§¨¨Ÿ£¥¤¦©¨¨§¤¨¦

wprd icili mbe c`n zFlFcB zFxEvA§§§Ÿ§©§¦¥¨£¨
mW Epi`xcFr Exn`e .aWFi wlnr ¨¦¨§¨§£¨¥¥

.abPd ux`A`al gEx mW oi`W fnxl §¤¤©¤¤¦§Ÿ¤¥¨©¨Ÿ
wlnr iM ,mixFAB mNk iM ,mXn ux`Ä¨¤¦¨¦ª¨¦¦¦£¨¥
gxfnaE axrnA iprpMde mFxcA§¨§©§©£¦§©£¨§¦§¨
E`ipIe ,mzEgilW EciBd .xdA ixn`de§¨¡Ÿ¦¨¨¦¦§¦¨©¨¦
dWOn m`xFn ipRn ,fnxA mrd al¥¨¨§¤¤¦§¥¨¨¦¤

d`edESX dn lM lr EaiWd dPde .ox §©£Ÿ§¦¥¥¦©¨©¤¦¨
xn`X dn izlEf ,dWn mdlhrnd" ¨¤¤¨¦©¤¨©©§©

"ax m` `Ed,dfA xaC FzF` Epr `NW ¦¨¤Ÿ¨¨¨¨¤
mYrca did iM ,daFh ExiMfd `l oke§¥Ÿ¦§¦¨¦¨¨§©§¨

KM xg` mrl xnFlzlkF` ux`" ©¨¨©©¨¤¤¤¤
"`id diaWFiDOr dPde ,dAC KxcA §¤¨¦§¤¤¦¨§¦¥©¨

Epiad mrd dPde .c`n miwfge mihrnª¨¦©£¨¦§Ÿ§¦¥¨¨¥¦
mW xW` dcrd lM ENgd f`e ,mzpEM©¨¨¨§¨¥¥¨¨¥¨£¤¨

mrh dfe .opF`zdl.alM qdIewYW iM §¦§¥§¤©©©©©¨¥¦¦¥
mzF`xn`elFki iM 'ebe dlrp dlr ¨§¨©¨Ÿ©£¤¦¨

,Dl lkEpwfg mrdW `Ed zn` xnFl ©¨©¡¤¤¨¨¨¨
mdixrnE mdn wfgp Epgp` la £̀¨£©§¤¡©¥¤¥¨¥¤
Epr f` ."Dl" xn` oM lr ,zFxEvAd©§©¥¨©¨¨¨

Exn`e ,mdixaC EWxtE milBxnd`l ©§©§¦¥§¦§¥¤§¨§Ÿ
,EPOn `Ed wfg iM mrd l` zFlrl lkEp©©£¤¨¨¦¨¨¦¤
Epil` E`vi m` mrd ENt` xn`l¥Ÿ£¦¨¨¦¥§¥¥
mgNdl mdil` zFlrl lkEp `l dcVd©¨¤Ÿ©©££¥¤§¦¨¥
zFxEvA mixr mdn WAkp iM s` ,DÄ©¦¦§¥¤¨¦§
l` zFlrl" mrh iM ,c`n zFlFcB§§Ÿ¦©©©£¤
il` cxie Wi` mkl ExA mrhM ,"mrd̈¨§©©§¨¤¦§¥¥¥¨



glyלח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy
אמר: ּגנּותֹו. לׁשמע ּכּלם ׁשתקּו המרּגלים, ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻּדברי
והגיז  הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, את לנּו קרע ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוהלא

הּׂשלו  את ÏÚ‰.לנּו ‰ÏÚ∑ ּבּׁשמים והּוא אפּלּו , ְֶַָָ»…«¬∆ְֲִִַַָ
ּדבריו  ּבכל נצליח – ׁשם" ועלּו סּלמֹות "עׂשּו .אֹומר: ְְְֲֲִֵַַַָָָָָֻ

Ò‰iÂ∑וכן ׁשתיקה, ב)לׁשֹון ּבׂשר"(זכריה ּכל "הס (עמוס : «««ְְְִֵַָָָָ
הרֹוצה ו) ּבניֿאדם: ּדר ּכן להזּכיר", לא ּכי "הס :ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשי"ט אֹומר אנׁשים, אגּדת הס)ל ׁשּתק .(ס"א ְֲֲִִֵֵַַַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 cenr g jxk zegiy ihewl)

הּמן את לנּו ל)והֹוריד יג, הּגמרא (רש"י מּלׁשֹון מׁשּנה רׁש"י ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
א) לה, "(סוטה עּקר והאכילנּו- ונּמּוקֹו: וטעמֹו הּמן". את ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ

ׁשּבידֹו מׁשה, ׁשל ּכחֹו את להֹוכיח היה ּכלב ׁשל ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכּונתֹו

היא  לכ והראיה לּה"; נּוכל "יכֹול ועל־ידֹו נפלאֹות ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָָלעׂשֹות
את  הֹוריד מׁשה ועֹוד: זאת מהאכלתֹו. לא הּמן, ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹמהֹורדת
ּבעצמם. אכלּוהּו הם - אֹותֹו האכילם לא אבל ליׂשראל, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהּמן

(àì)úBìòì ìëeð àì eøîà Bnò eìò-øLà íéLðàäå§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−©«£´
:epnî àeä ÷æç-ék íòä-ìà¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«

i"yx£epnÓ ‡e‰ ˜ÊÁ∑(רבה אמרּוּכביכֹול (במדבר מעלה ּכלּפי ,. »»ƒ∆ְְְְִֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 39 'nr bi jxk zegiy ihewl itÎlr)

raHl icEdId qgiA milBxnd `hg¥§©§©§¦§©©©§¦©¤©

לעלֹות  נּוכל לא אמרּו עּמֹו אׁשר־עלּו ְְֲֲֲִִֶַַָָָָֹֽֽוהאנׁשים
מּמּנּו: הּוא ּכי־חזק לא)אל־העם (יג, ִִֶֶָָָָֽֽ

אף  על הארץ, על ּבדּברם המרּגלים ׁשל חּטאם ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָּבמהּות
הּבאּור, ידּוע – נׁשלחּו הם ּכ לׁשם ּבדּיּוק ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּלכאֹורה
מּמּצב  התרׁשמּותם את רק לֹומר מּוטל היה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשעליהם
חטאּו לעלֹות", נּוכל "לא הּמסקנא את ּבהֹוסיפם א ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹהארץ,

.יתּבר ה' ּביכלת ְְִִִִֵֶָָֹּבכפירה
להבין: יׁש עדין ְֲִִֵַַָא

ּבּה, והּדרים הארץ אחר לתּור ׁשליחּותם עצם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָלכאֹורה,
טבע  את יתּבר ה' מחׁשיב אכן ּכי לּמרּגלים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהֹוכיחה
ּבכלל  לּמה זה, ּדבלעדי – למּצבֹו מקֹום ונֹותן ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָהעֹולם
הּטבע. מּדר למעלה לכבׁשּה ה' ׁשל ׁשרצֹונֹו ּבׁשעה ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָנׁשלחּו,
על־ּפי  ּכי לעלֹות", נּוכל "לא ּבאמרם לכאֹורה צדקּו זה, ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹּולפי

לעלֹות?! נּתן לא אכן ֲִֵֶַַַָָֹהּטבע
לכללּות  הּנֹוגעת נצח הֹוראת טמּונה ׁשּבחטאם ּבזה, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוהּבאּור

והּמצֹות: הּתֹורה ְְִִַַָקּיּום

לקּים  יתּבר ה' עליו צּוה ׁשאם ולדעת, להאמין צרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָיהּודי
ּבאפׁשרּותֹו ׁשּיׁש ספיקא ּוספק ספק ׁשּום אין הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמצוה,
ׁשּצרי ּומה ּכחן". לפי אּלא מבּקׁש "איני ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלקּימּה,
האפׁשרּויֹות  את לחּפׂש ולטרֹוח הּטבע, ּבדר ּכלים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלעׂשֹות
"אין  חז"ל ּוכמאמר וכּו', העֹולם הנהגֹות על־ּפי ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָֹהּנחֹות
ה' ׁשל ׁשּׁשליטתֹו חס־וׁשלֹום זה אין – הּנס" על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָסֹומכין
להׁשּפיע  הּטבע, להנהגֹות אמּתי מקֹום ויׁש מגּבלת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻיתּבר

לאו. אם הּמצוה יקּים ְְִִִֵַַָָאם
והּמצֹות  הּתֹורה ׁשּקּיּום הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, רצה ׁשּכן ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּיתּבּצע  – היא מהּכּונה חלק – אּלא הּטבע, את יׁשּבר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלא
לֹו ו"לעׂשֹות לזּככם על־מנת הּטבע, והנהגֹות ּגדרי ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָּתֹו

ּבתחּתֹונים". ּדירה ְְְִִִֵַָָיתּבר
ׁשליחּותם  ׁשּכל לדעת עליהם ׁשהיה המרּגלים, חטאּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּובזה
להביא  קל הכי האפן את הּטבע, ּבדרכי לבּדק ורק א ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹהיא
– הארץ אל להביאם הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הבטחת ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָאת

ׁשּבוּד ּפעל.הבטחה לידי ּתבֹוא אי ְְִֵֶַַַַָָָֹ
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לארץ, להּכנס רצּו ולא ּבּמדּבר להּׁשאר המרּגלים ׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹזה
ּכמבֹואר  מאד, ּגבֹוהה ּבמדרגה ׁשהיּו מּׁשּום זה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹהרי
נעלית  רּוחנית ּבמדרגה היּו ּבּמדּבר ּדּבהיֹותם ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָּבדרּוׁשים.
להיֹות  צרי ׁשּׁשם יׂשראל לארץ להּכנס רצּו ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּביֹותר,
גֹו', "ּכרמ ּתזמר ׁשנים וׁשׁש ׂשד ּתזרע ׁשנים "ׁשׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹענין
ּתֹורתֹו זֹורע, אדם חֹורׁש אדם יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּובלׁשֹון
היה  ׁשּבּמדּבר הּגׁשמּיּות ׁשאפילּו זאת, ועֹוד עליה. ּתהא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמה
והּמים  הּׁשמים מן מן היה ׁשהּלחם נעלית. ּבמדרגה ּכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּגם
לא  הינּו הּכבֹוד, ענני היּו לזה ונֹוסף מרים, ׁשל מּבארּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהיּו
ּביׂשראל, ּכבֹוד ׁשהֹוסיפּו עננים אּלא וכּו' המגינים עננים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָרק
ויׁש הפסק. ּבלי ולילה יֹומם ּבתמידּיּות היּו אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָועננים
יּסעּו, ה' ועל־ּפי יחנּו ה' על־ּפי ּבהּו ּכתיב ּדהרי עֹוד, ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָלהֹוסיף
ּבנסיעתם. אֹו ּבחנּיתם ה', מצֹות קּימּו הּזמן ׁשּכל ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָונמצא
יחנּו ה' על־ּפי ּבהּו ּכתיב ּדכיון ּבּגמרא ּכדאיתא זאת, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹועֹוד
ּפתּגם  ּגם (וידּוע ּדמי. להּו ּדקביע ּכמאן יּסעּו, ה' ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָועל־ּפי
ּבּזמן  העבֹודה אֹופן לגּבי אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּכבֹוד־קדּוׁשת
הּמׁשּכן  הקמת ּבדּוגמת ׁשהּוא מׁשיח, ּבא ׁשהּנה אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּזה
יהיה  אׁשר "ויׁש הּכתּוב ּובלׁשֹון אחד, ליֹום לפעמים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיתה
היתה  אז ּדגם ונסעּו", הענן ונעלה ּבֹוקר עד מערב ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהענן
ּכמֹו הּקביעּות, ּובתכלית הּׁשלימּות ּבתכלית ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָההקמה
ונמצא  ׁשנה). י"ט ּברנע ּבקדׁש חנּו ּכאׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהיתה
ועֹוד  ה'. על־ּפי ׁשל ּבמּצב ּבקביעּות היּו ּבּמדּבר, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּבהיֹותם
ּבמקֹום  ועמידה קביעּות ׁשל ּבאֹופן רק זה היה ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹזאת,

ציּוּוי  זה ׁשהרי חיל, אל מחיל עלּו ּגּופא ׁשּבזה אּלא ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד,
המרּגלים  רצּו ולכן ּבּקֹודׁש. להעלֹות ּבּתֹורה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָמפֹורׁש
להיֹות  צרי ׁשּׁשם לארץ להּכנס רצּו ולא ּבּמדּבר, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלהּׁשאר
ׁשנת  ּבאה אחר־ּכ ורק גֹו' "ׂשד ּתזרע ׁשנים ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ"ׁשׁש
מלכתחילה  היּו ּבּמדּבר, מה־ּׁשאין־ּכן לה'. ׁשּבת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשמיטה
על־ּדר טענּו ולכן וכּו'. האדמה מעבֹודת ׁשּבת ׁשל ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבמּצב
ּתֹורתֹו זֹורע, אדם חֹורׁש אדם יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון רּבי ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמאמר
לא  אׁשר מקֹום הּוא ּׁשהּמדּבר מה ּגם ּדזהּו עליה. ּתהא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמה
הּוא  אּלא אדם, מּבחינת למעלה ׁשהּוא ׁשם, אדם ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָיׁשב
ולכן  והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה "מאד "ּבכל מאד, ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבחינת
זֹו ּבדרּגה עבֹודתם ולעבֹוד ׁשם, להּׁשאר המרּגלים ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָרצּו
לארץ  להּכנס רצּו ולא ּכּנ"ל, חיל אל מחיל ּדעלּיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּובאֹופן

הּבירּורים. ּבעבֹודת ולעבֹוד ְְֲֲִִֵֵַַַַָיׂשראל
המרּגלים, לפרׁשת הּנסכים ּפרׁשת סמיכּות טעם ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָוזהּו
הקּדמת  המרּגלים, על־ידי ׁשּנגזר הענין הקּדמת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָּדאחרי

ּבאים ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים תבֹואּוהעבֹודה ל"ּכי אחר־ּכ ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָ
ּבדברים  ׁשם לעסֹוק לארץ הּכניסה מֹוׁשבֹותיכם". ארץ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאל
ׁשּבּה ׁשהחידּוׁש הּנסכים, ּפרׁשת ענין ּגּופא ּובזה ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּגׁשמּיים,
למּטה, מּלמעלה וההמׁשכה הּירידה ענין הּוא הּקרּבנֹות ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָלגּבי
ּומסירת  ּבהעלאה עסקם עיקר אז היה ּבּמדּבר ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָָּדּבהיֹותם
הּבׂשר  ׂשריפת ׁשענינם ּבקרּבנֹות רק נצטּוּו ולכן ּכּנ"ל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָנפׁש
העבֹודה  ׁשּׁשם לארץ ּוכׁשּנכנסים למעלה. והעלאתֹו ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָוכּו'

הּנסכים. על ּגם נצטּוּו העֹולם, ּבדברי לעסֹוק ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהיא

(âì)íéìôpä-ïî ÷ðò éða íéìéôpä-úà eðéàø íLå§¨´¨¦À¤©§¦¦²§¥¬£−̈¦©§¦¦®
:íäéðéòa eðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá éäpå©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬¨¦−§¥«¥¤«

i"yx£ÌÈÏÙp‰∑ׁשּנפלּו ועזאל ׁשמחזאי מּבני ענקים «¿ƒƒְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ
הּׁשמים  אנֹוׁשמן ּדֹור ס)ּבימי ‰eÈÈ.(יומא ÔÎÂ ֱִִִֵַַָ¿≈»ƒ
Ì‰ÈÈÚa∑ רא"ם) "נמלים לזה: זה אֹומרים ׁשמענּו ¿≈≈∆ְְְִִֶֶַָָָ

ּכאנׁשים" ּבּכרמים יׁש חגבים) לה)ּובס"א: ∑Ú˜.(סוטה ְְֲֲִִִֵַַָָָ¬»
ּבקֹומתן ׁשּמעניקים  .חּמה ְֲִִֶַַָָָ

i¯ab‡לג  ÔÓ ˜Ú Èa ‡i¯ab ˙È ‡ÈÊÁ Ôn˙Â¿«»¬≈»»ƒ»«»¿≈¬»ƒƒ»«»
‡ÈÂ‰ ÔÎÂ ÔÈˆÓ˜k ‡LÙ ÈÈÚa ‡ÈÂ‰Â«¬≈»¿≈≈«¿»»¿«¿ƒ¿≈¬≈»

:ÔB‰ÈÈÚa¿≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

iptl mdl mixnF` EidWM ,dNgYn¦§¦¨§¤¨§¦¨¤¦§¥
WacE alg zaf ux`dW oxd`e dWn¤§©£Ÿ¤¨¨¤¨©¨¨§©
iM" xnF` did alke wfg mrdW izlEf¨¦¤¨¨¨¨§¨¥¨¨¥¦
mdnE ,migqFR mrd Eid ,"Dl lkEp lFkï©¨¨¨¨§¦¥¤
zxfrA mdnE mzxEabE mgkA mighFA§¦§Ÿ¨§¨¨¥¤§¤§©
dAC mdl E`ivFd f` .mixFABA mXd©¥©¦¦¨¦¨¤¦¨
Epxar xW` ux`d aizkC ,mnvr iptA¦§¥©§¨¦§¦¨¨¤£¤¨©§
mrh dfe ,dcrd lM EpilIW cr ,'ebe Dä©¤¨¦¨¨¥¨§¤©©

xn`X dn(el ci oldl)eilr EpiNIe EaWIe ©¤¨©©¨ª©©¦¨¨
.ux`d lr dAC `ivFdl dcrd lM z ¤̀¨¨¥¨§¦¦¨©¨¨¤
mzF`xA dN`d miWp`d iM ,df dide§¨¨¤¦¨£¨¦¨¥¤¦§¨

M xW` mrdoqge FdaB mifx` DaFb ¨¨£¤§©£¨¦¨§§¨Ÿ
mdilr mCgR ltp ,mipFN`M `Ed¨©¦¨©©§¨£¥¤
oicr iM E`x xW`ke ,mdig` al EQnde§¥©¥£¥¤§©£¤¨¦£©¦

rWFdie zFlrl mivrFp l`xUi Eid̈¦§¨¥£¦©£¦ª©
dAC E`ivFd ,mAl z` miwGgn alke§¨¥§©§¦¤¦¨¦¦¨
:mipR lM lr mzIlr lHal icM xwWA§¤¤§¥§©¥£¦¨¨©¨¨¦

òãåxW` liqM `Ed dAC `ivFn iM §©¦¦¦¨§¦£¤
zn` ciBOd la` ,xwW xn`iŸ©¤¤£¨©©¦¡¤

xn`PW FnM ,"dAC `ian" `xTiziy`xa) ¦¨¥¥¦¦¨§¤¤¡©
(a fll` drx mzAC z` sqFi `aIe©¨¥¥¤¦¨¨¨¨¤

,dtBOA zEnl EWprp df lre .mdia £̀¦¤§©¤¤¤§¨©©¥¨
xn`PW(fl ci oldl)miWp`d EzEnIe ¤¤¡©©¨¨£¨¦

:'d iptl dtBOA drx ux`d zAc i`ivFn¦¥¦©¨¨¤¨¨©©¥¨¦§¥
íòä ìëå àéä äéáLBé úìëà õøà¤¤Ÿ¤¤§¤¨¦§¨¨¨
.úBcî éLðà dëBúa eðéàø øLà£¤¨¦§¨©§¥¦
mirxe miNC miOde drx `idWM ux ¤̀¤§¤¦¨¨§©©¦©¦§¨¦
,zFCn iWp` lCbz `l zlMWn ux`de§¨¨¤§©¤¤Ÿ§©¥©§¥¦

iltW migEtp F` miNC diWp` Eidi wx©¦§£¨¤¨©¦§¦§¥¥
milBxnd zAC la` .gMd ixqg dnFw¨£¥¥©Ÿ©£¨¦©©§©§¦
xie`d zwfg `idd ux`d iM ,xn`l¥Ÿ¦¨¨¤©¦¤§©¨£¦
miar dizFxtE dininE ,raHd zcaM§¥©©¤©¥¤¨¥¤¨¨¦
`le ,c`n ax lECB ElCbie micakE§¥¦§¦§§¦©§Ÿ§Ÿ
,mipFpiAd mc` ipA ibfn mzF` ElAqi¦§§¨¦§¥§¥¨¨©¥¦
ilrA mdW zFCn iWp`e miwprd izlEf¨¦¨£¨¦§©§¥¦¤¥©£¥
minEvr md xW` mrahA miwfgd gkŸ©©£¨¦§¦§¨£¤¥£¦
miWp` lCbY okle ,mznFwe mdabA§¨§¨§¨¨§¨¥§©¥£¨¦
mc` ipA x`W zinze c`n milFcB§¦§Ÿ§¨¦§¨§¥¨¨

:miQBd milk`nA bdpOM ,mNMbl dxez ª¨©¦§¨§©£¨¦©©¦
(bl)zwfgA mdl biltdl Exfg dYre§©¨¨§§©§¦¨¤§¤§©

Exn` dNgYn iM ,miwprdweqt) ¨£¨¦¦¦§¦¨¨§
(gkeiWkre ,mW Epi`x wprd icili mbe§©§¦¥¨£¨¨¦¨§©§¨



glyמ zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy

ãé(à)íòä ekáiå íìB÷-úà eðziå äãòä-ìk àOzå©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−¤¨®©¦§¬¨−̈
:àeää äìéla©©¬§¨©«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ סנהדראֹות. »»≈»ְְֶַָ

(á)eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìòå äLî-ìò eðliå©¦¸ŸÆ©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
øaãna Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãòä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²©¦§¨¬

:eðúî-eì äfä©¤−¨«§
i"yx£e˙ÓŒeÏ∑ ּומתנּוהלואי. «¿ְְַַַ

(â)ìtðì úàfä õøàä-ìà eðúà àéáî ýåýé äîìå§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ
áeL eðì áBè àBìä æáì eéäé eðtèå eðéLð áøça©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´¨©®£¯¬¬−̈¬

:äîéøöî¦§¨«§¨

(ã)äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨
:äîéøöî¦§¨«§¨

i"yx£L‡¯ ‰z∑עלינּו נׂשים ריׁשא". "נמני אלילים ּכתרּגּומֹו: עבֹודת לׁשֹון ּפירׁשּו: ורּבֹותינּו .מל. ƒ¿»…ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

BÎ·eא  ÔB‰Ï˜ ˙È e·‰ÈÂ ‡zLk Ïk ˙ÓÈ¯‡Â«¬ƒ«»¿ƒ¿»ƒ»»»¿¿
:‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡nÚ«»¿≈¿»«

Èaב  Ïk Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬«…∆¿««¬……¿≈
‡˙ÈÓ„ ÈÂÏ ‡zLk Ïk ÔB‰Ï e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»
ÈÂÏ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa B‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»»≈¿≈

:‡˙ÈÓ„¿ƒ¿»

ÏtÓÏג  ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï ‡˙È ÏÚÓ ÈÈ ‡ÓÏe¿»¿»»≈»»»¿«¿»»»¿ƒ¿«
·Ë ‡Ï‰ ‡f·Ï ÔB‰È ‡ÏÙËÂ ‡L ‡a¯Áa¿«¿»¿»»¿«¿»»¿¿ƒ»¬»«

:ÌÈ¯ˆÓÏ ·e˙ Èc ‡Ï»»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

e˙e·ד  ‡LÈ¯ ÈpÓ È‰BÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»ƒ¿«≈≈»¿
:ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.militp mzF` `xwl mdA Ebiltd¦§¦¨¤¦§Ÿ¨§¦¦
,mrl Exn`emilitPd z` Epi`x mWe §¨§¨¨§¨¨¦¤©§¦¦

miltPd on mde ,wpr ipA zWlW§¤§¥£¨§¥¦©§¦¦
iM mdilr mYrnW xW` mipFncTd©©§¦£¤¨©§¤£¥¤¦
mXd iWp` mlFrn xW` mixFABd dOd¥¨©¦¦£¤¥¨©§¥©¥

(c e ziy`xa)militPd oipr didW itlE .§¦¤¨¨¦§©©§¦¦
mdl ExiMfd ,mlFrA rcFp gp zFxFcAW¤§Ÿ©©¨¨¦§¦¨¤
m`xil icM mdn wprd ipA EN`W¤¥§¥¨£¨¥¤§¥§©§¨

dYr Exn` KklE ,mldalEEpipira idPe §©£¨§¨¨§©¨©§¦§¥¥
mdipirA Epiid oke miabgM:` dxez ©£¨¦§¥¨¦§¥¥¤

(`)mrhe.àeää äìéla íòä ekáiå §©©©¦§¨¨©©§¨©
milBxnd E`A axr zrl iM¦§¥¤¤¨©§©§¦
,dWn iptNn Ekld xW`M mdild`A§¨¢¥¤©£¤¨§¦¦§¥¤
dWn lr mNM EpiNIe EniMWd xwAaE©Ÿ¤¦§¦©©¦ª¨©¤

dWn xn` Kke ,oxd`e(fk ` mixac)EpbxYe §©£Ÿ§¨¨©¤©¥¨§
mixnF` Eid mdild`A iM ,mkild`a§¨¢¥¤¦§¨¢¥¤¨§¦

:oBxp ixaC¦§¥©§¨
eøîàåEpizFAx(.hk ziprz)dIkA EkA md §¨§©¥¥¨§¦¨

dIkA mdl rAw` ip`e mPg lW¤¦¨©£¦¤§©¨¤§¦¨
fnx dfi`n iYrci `le .zFxFcl§§Ÿ¨©§¦¥¥¤¤¤
`ln `xwn la` .df E`ivFd dWxRAW¤©¨¨¨¦¤£¨¦§¨¨¥

`Ed(fkÎck ew mildz)dCng ux`A Eq`nIe ,©¦§£§¤¤¤§¨
mdild`a EpbxIe Fxacl Epin`d `le§Ÿ¤¡¦¦§¨©¥¨§§¨¢¥¤

mdl Fci `VIe 'd lFwa ErnW `le§Ÿ¨§§©¦¨¨¨¤
mrxf liRdlE xAcOA mzF` liRdl§©¦¨©¦§¨§©¦©§¨

:zFvx`A mzFxflE miFbA©¦§¨¨¨£¨
éìeàwEqRn df Wxci(`l)xW` mkRhe ©¦§¤¦¨§©§¤£¤

mkRhe xn`i ,didi fal mYxn £̀©§¤¨©¦§¤Ÿ©§©§¤
zr `aA didi fal mYxn` xW`M©£¤£©§¤¨©¦§¤§Ÿ¥
lr zFa` oFr cwFR ip` iM mzcEwR§¨¨¦£¦¥£¨©
z` ErcIW dYr mzF` iz`ade ,mipÄ¦§¥¥¦¨©¨¤¥§¤
EWxIW `l la` ,calA drici ux`d̈¨¤§¦¨¦§¨£¨Ÿ¤¦§
`vFIkA fnxi aEzMde .zFxFcl DzF`¨§§©¨¦§Ÿ§©¥
oiprA wx drx xfbl dvxi `le ,dfÄ¤§Ÿ¦§¤¦§Ÿ¨¨©§¦§©

:i`pY lr zgkFYa dxez ©©©§©
(b)mrheìà eðúà àéáî 'ä änìå §©©§¨¨¥¦Ÿ¨¤

eðéLð áøça ìtðì úàfä õøàä̈¨¤©Ÿ¦§Ÿ©¤¤¨¥
.eðtèåxn`l ux`d zAC ExiMfi `l §©¥Ÿ©§¦¦©¨¨¤¥Ÿ

iM ,"drxe zlMWn ux`de" oM mB©¥§¨¨¤§©¤¤§¨¨¦
ipRn ,dWOn dGd xaCd mrd ExiYqi©§¦¨¨©¨¨©¤¦¤¦§¥
xaC maiWdA oM migElXd Exn` `NW¤Ÿ¨§©§¦¥©£¦¨¨¨
oxd`e dWn iM ,dcrd lM l`e eil ¥̀¨§¤¨¨¥¨¦¤§©£Ÿ
milBxnde ,ExAC xTW iM ma Ecirï¦¨¦¤¤¦§§©§©§¦
mYrCn dWOn df ExiYqd mnvr©§¨¦§¦¤¦¤¦©§¨
mixvOn ux`d ipipr rcFi `EdW¤¥©¦§§¥¨¨¤¦¦§©¦

iYWxR xW`M Dl mipkXd oicOnE¦¦§¨©§¥¦¨©£¤¥©§¦
(a weqta)z`Gd dACd mixnF` Eid oM lr ,©¥¨§¦©¦¨©Ÿ

:cFq KxcA mdild`A mrl̈¨§¨¢¥¤§¤¤
äpäådxFY dpWnA xn` dWnmixac) §¦¥¤¨©§¦§¤¨

(ek dk `Exn`Ie xaC EpzF` EaiWIe©¨¦¨¨¨©Ÿ§
Epl ozFp Epidl` 'd xW` ux`d daFh¨¨¨¤£¤¡Ÿ¥¥¨
,'d iR z` ExnYe zFlrl mzia` `le§Ÿ£¦¤©£©©§¤¦
oxd` l`e eil` Exn` ok iM mrHde§©©©¦¥¨§¥¨§¤©£Ÿ
zaf mbe daFh ux`d iM dcrd lM l`e§¤¨¨¥¨¦¨¨¤¨§©¨©
'd iR z` Exn mrde ,`id WacE alg̈¨§©¦§¨¨¨¤¦
fr iM mxn` ipRn zFlrl Evx `NWM§¤Ÿ¨©£¦§¥¨§¨¦©
xW`ke ,liWkdlE xfrl 'dA Wie ,mrd̈¨§¥©©£Ÿ§©§¦§©£¤

mW Wxti(l weqt)`Ed mkidl` 'd §¨¥¨¡Ÿ¥¤
iM ,mkl mgNi `Ed mkiptl KlFdd©¥¦§¥¤¦¨¥¨¤¦
swFYn wx mElMn dripnd oi`W ixg ©̀£¥¤¥©§¦¨¦§©¦¤
'dl iM 'd mWA gFhal mdl did mrd̈¨¨¨¨¤¦§©§¥¦©
lr iM xnFl Kxhvp `le .dnglOd©¦§¨¨§Ÿ¦§¨¥©¦©
dOl iM ,oM dWn xn` alke rWFdi§ª©§¨¥¨©¤¥¦¨¨
.dxUrl Epin`i `le mipWl ErnWi¦§§¦§©¦§Ÿ©£¦©£¨¨

mW iM cFre(bk weqt)mMn gT`e aizM §¦¨§¦¨¤©¦¤
xn` mdilre ,miWp` xUr mipWweqt) §¥¨¨£¨¦©£¥¤¨©

(dk:xaC EpzF` EaiWIec dxez ©¨¦¨¨¨



מי gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy

(ä)úãò ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìò ïøäàå äLî ìtiå©¦¬Ÿ¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−
:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«

(å)-úà íéøzä-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦©¨¦−¤
:íäéãâa eòø÷ õøàä̈¨®¤¨«§−¦§¥¤«

(æ)õøàä øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà eøîàiå©Ÿ́§½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤
:ãàî ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá eðøáò øLà£¤̧¨©³§¨Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ§«Ÿ

ß oeiq a"k iyily mei ß

(ç)úàfä õøàä-ìà eðúà àéáäå ýåýé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ
:Láãe áìç úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe§¨−̈¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬¨−̈§¨«

(è)íò-úà eàøéz-ìà ízàå eãøîz-ìà ýåýéa Cà©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À©¦«§Æ¤©´
ýåýéå íäéìòî ílö øñ íä eðîçì ék õøàä̈½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬

:íàøéz-ìà eðzà¦−̈©¦«¨ª«
i"yx£e„¯ÓzŒÏ‡∑"אלּֿתיראּו "ואּתם – Èk.וׁשּוב «ƒ¿…ְְְִֶַַƒ

Ì‰ eÓÁÏ∑ ּכלחם נאכלם.Ìlˆ ¯Ò∑ וחזקם ;מגּנם «¿≈≈ְְֵֶֶֹ»ƒ»ְְִָָָָ
עליהם מגין ׁשהיה אּיֹוב מתּו: ׁשּבהם (סוטה ּכׁשרים ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ

מעליהם לח) סר הּמקֹום ׁשל צּלֹו אחר: ּדבר .. ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 165 'nr g"ig y"ewl t"r)

"xCrd" F` "zE`ivn" md m"EMrd m`d©¦¨©¥§¦¤§¥

צּלם  סר הם לחמנּו ּכי הארץ את־עם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֽאל־ּתיראּו
ֲֵֵֶֽמעליהם 

ּדבר  כּו'. מתּו ׁשּבהם ּכׁשרים וחזקם, מגּנם – ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָצּלם
מעליהם סר הּמקֹום ׁשל צּלֹו ובפרש"י)אחר, ט. (יד, ֲִֵֵֵֶֶַַָָ

Ïkה  Ì„˜ ÔB‰Èt‡ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÙe¿«…∆¿«¬…««≈√»»
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ï‰¿̃«¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÈÏl‡Óו  ÔÓ ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿««≈
:ÔB‰ÈLe·Ï eÚÊa ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»¿»¿≈

ÓÈÓÏ¯ז  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk ÏÎÏ e¯Ó‡Â«¬»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»
‡·Ë d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡¯·Ú Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¬«¿»«¿«»»»«»»

:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡Ú¯‡«¿»«¬»«¬»

Ú¯‡Ï‡ח  ‡˙È ÏÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡· ‡ÂÚ¯ Ì‡ƒ«¬»»»√»¿»¿»≈»»»¿«¿»
·ÏÁ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Ï dzÈÂ ‡„‰»»¿ƒ¿«»»«¿»ƒƒ»¿»¬«

:L·„e¿»

Ï‡ט  Ôez‡Â Ôe„¯Ó˙ ‡Ï ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ì¯a¿«¿≈¿»«¿»»ƒ¿¿¿«»
ÔÈ¯ÈÒÓ ‡„È· È¯‡ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÔÓ ÔeÏÁ„ƒ̇¿¬ƒ«»¿«¿»¬≈ƒ»»¿ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓe ÔB‰pÓ ÔB‰t˜˙ ‡„Ú Ôep‡ƒ¬»»¿¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡cÚÒa¿«¿»»»ƒ¿¬ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(d)mrheìò ïøäàå äLî ìtiå §©©©¦Ÿ¤§©£Ÿ©
.íäéðtmivrFp mrd EidW E`xW §¥¤¤¨¤¨¨¨£¦

,cIn aEWle W`x zFUrlEnwe ©£Ÿ§¨¦¨§¨
xn`l dvx` mR`l EegYWde miwiCSd©©¦¦§¦§©£§©¨©§¨¥Ÿ
z`f didz `le ErxY ig` `p l` ,mdl̈¤©¨©©¨¥§Ÿ¦§¤Ÿ
ldw lM iptl xn` oM lr ,dwEtl mkl̈¤§¨©¥¨©¦§¥¨§©
lr EegYWd mdl iM ,l`xUi ipA zcr£©§¥¦§¨¥¦¨¤¦§©£©
EgYWIe dvx` eiR`l lRIe oke .mR ©̀¨§¥©¦Ÿ§©¨©§¨©¦§©

minrR WlW(`n k `"y)"iptl" mrhe . ¨§¨¦§©©¦§¥
ElRIe eig` mB EklIe oke ,mdl FnM§¨¤§¥©¥§©¤¨©¦§

eiptl(gi p ziy`xa):FzlEf miAxe ,e dxez §¨¨§©¦¨
(f)mrhe.ãàî ãàî õøàä äáBè §©©¨¨¨¤§Ÿ§Ÿ

dpi`W xn`l ,dACd WigMdl§©§¦©¦¨¥Ÿ¤¥¨
`ide aFh xie`d iM ,diaWFi zlkF`¤¤§¤¨¦¨£¦§¦

:WacE alg zaf ux`g dxez ¤¤¨©¨¨§¨
(h)mrhe.eãøîz ìà 'äa CàiM §©©©©©¦§Ÿ¦

DA aWFId mrd wfgl mkz`xi¦§©§¤§Ÿ¤¨¨©¥¨
mkgkA `l iM ,cAkPd mXA cxn `Ed¤¤©¥©¦§¨¦Ÿ§Ÿ£¤

mkOr dzUr 'd ci iM mixvOn mz`vi§¨¤¦¦§©¦¦©¨§¨¦¨¤
mWixFIW mkz` gihad `Ede ,`iltdl§©§¦§¦§¦©¤§¤¤¦¨
.Egilvze Epin`d oM m` ,mkipRn¦§¥¤¦¥©£¦§©§¦

mY`e Exn`eEpngl iM 'ebe E`xiY l` §¨§§©¤©¦§¦©§¥
,mdElRi mlFrAW bdFpaE raHA mB iM ¥¦©©¤©§©¤¨¨¦§

EgiPie mdilr EpCgR ltp iM ,Epiptl§¨¥¦¨©©§¥£¥¤§©¦
:mglM mlkF`l EpzF`¨§§¨§¤¤
.íäéìòî ílö øñ,mwfge mPbn ¨¦¨¥£¥¤¨¦¨§¤§¨

xg` xaC .Ezn mdAW mixWM§¥¦¤¨¤¥¨¨©¥
.i"Wx oFWl ,mdilrn xq mFwn lW FNv¦¤¨¨¥£¥¤¨©¦
dPve obn "mNv" iM xn` mdxa` iAxe§©¦©§¨¨¨©¦¦¨¨¥§¦¨
iM Exn`i ,minglPd lr lv md xW £̀¤¥¥©©¦§¨¦Ÿ§¦
dPve obn EgTi `le mdilr EpCgR ltp̈©©§¥£¥¤§Ÿ¦§¨¥§¦¨
dtie ,EpCbpM mgNdl ulgdl raFke§©§¥¨¥§¦¨¥§¤§¥§¨¤

:WxR¥©
ìáàrcFPX dnl aEzMd fnxIW okYi £¨¦¨¥¤¦§Ÿ©¨§©¤©

lv didi `l mzFgd lilA iM¦§¥©¥Ÿ¦§¤¥
,`idd dpXA zEni xW` Wi`d W`xl§Ÿ¨¦£¤¨©¨¨©¦

xaM xn`i Kkl,mdilrn mNv xq §¨Ÿ©§¨¨¦¨¥£¥¤
` 'de ,dzin mdilr xfbPW`Ed iM ,EpY ¤¦§©£¥¤¦¨©¦¨¦

miQp Epl dUFre EpAxwA okFXd©¥§¦§¥§¤¨¦¦
oM lr ,d`Fx lk ipirl zF`ltpel` §¦§¨§¥¥¨¤©¥©

:m`xiY¦¨ª
BàdO` oi`W ,dlrn ixUl fnxi¦§Ÿ§¨¥©§¨¤¥ª¨

DNW xVd ltFPW cr zltFp¤¤©¤¥©©¤¨
dNgY(a dxiy `zlikn)aEzMW oiprM , §¦¨§¦§©¤¨

(`k ck diryi)mFxOd `av lr 'd cwti¦§Ÿ©§¨©¨
dnc`d ikln lr KM xg`e 'ebe mFxOA©¨§©©¨©©§¥¨£¨¨

l`IpC xtqA WxtOke ,dnc`A(k i), ¨£¨¨§©§Ÿ¨§¥¤¨¦¥
Eigi FNvA xW` gMd xq xaM xn`iŸ©§¨¨©Ÿ©£¤§¦¦§
lr ,EpY` ,mzF` liRWOd 'de ,miFBd©¦©©©§¦¨¦¨©

oM.mE`xiY l`xiW WxcnA Exn` Kke ¥©¦¨§¨¨§§¦§¨¦
zFO` ixU EN` ,millSd Eqpe ,mixiXd©¦¦§¨©§¨¦¥¨¥ª
lr lSd md iM ,mdNW mik`lOde§©©§¨¦¤¨¤¦¥©¥©
zFnFwnA df iYxMfd xakE .zFO`d̈ª§¨¦§©§¦¤¦§

mixg`(eh `i lirl ,dk gi `xwie):i dxez £¥¦



glyמב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy
הרמּב"ם ה"י)ּכתב פ"ב הטומאה אבות עּכּו"ם (הל' "ׁשחיטת : ְְִַַַַַָָ

עליו  והּׂשיג סֹופרים". מדברי כּו' ּבמּׂשא ּומטּמאה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָנבלה
מּטּמאין  ואין מטּמאין ואין ּכבהמֹות, הם "עּכּו"ם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָהראב"ד:

ּבחפניו". רּוח אסף – לכלּום אֹותם והחֹוׁשב ְְְְִֵַַַָָָָכּו',
הרֹוגצ'ֹובי הּגאֹון ּבזה בהר)ּובאר לפ' הפטרה עה"ת ּפענח (צפנת ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

סבירא־ ּדהראב"ד עּכּו"ם. ּבגדר והראב"ד הרמּב"ם ְְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָּדנחלקּו
והּבהמה  ּכלּום. ׁשחיטתן אין ולכן העּדר", "ּבחינת ּדהם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָליּה

הּתֹורה. מן ּונבלה מאליה, ּכמתה היא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהרי
ד  להרמּב"ם ּבגדר סבירא־ליּהמה־ׁשאין־ּכן הם ׁשהעּכּו"ם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכ"מתה  ּתהיה ׁשּלא הּבהמה על ׁשחיטתן ּפֹועלת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"מציאּות",
ׁשּנעׂשית  וזה טמאה]. [לגּבי ּכׁשחּוטה ּכי־אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמאליה",

סֹופרים. מדברי הּוא נבלה, ְְְְִִִֵֵֵֶַָעל־ידי־זה

הׁשּגחה  "ּגדר ׁשּי אם ׁשיטתם על־ּפי־זה ׁשּמבאר ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ[ועין
עּכּו"ם]. על ְִַַָּפרטית"

ּבּפרּוׁש החּלּוק ּתלּוי זאת ּדבמחלקת לֹומר יׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹועל־ּפי־זה
מעליהם": צּלם ֲִֵֵֶָָ"סר

צּלם  ּדב"סר לפרׁש אפׁשר אי העּדר, ּבגדר הם עּכּו"ם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּדאם
אי  "העּדר" ּדעל מקֹום", ׁשל "צּלֹו על מדּבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמעליהם"
ועל־ּכן־ מקֹום". ׁשל "צּלֹו מּקדם עליו ׁשהיה לֹומר ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאפׁשר

ׁשּבהם". ּכׁשרים וחזקם, "מגּנם על ּדקאי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָצרי־לֹומר
ּברׁש"י הּׁשני הּפרּוׁש ׁשהעּכּו"ם סבירא־ליּהמה־ׁשאין־ּכן ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

קאי  ׁש"צּלם" לפרׁש יׁש וּדאי ּכן ואם מציאּות, ּבגדר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהם
מק  ׁשל "צּלֹו ֹום".על ִֶַָ

(é)ãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãòä-ìk eøîàiå©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´
ô :ìàøNé éða-ìk-ìà ãòBî ìäàa äàøð ýåýé§Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«

i"yx£Ì˙‡ ÌBb¯Ï∑ יהֹוׁשע ‰'.וכלב את „B·Îe∑(רבה ׁשם הענן (במדבר .ירד ƒ¿…»ְְֵֶַָֻ¿ֶַָָָָ

(àé)íòä éðöàðé äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´
øLà úBúàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãòå äfä©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬

:Baø÷a éúéNò̈¦−¦§¦§«
i"yx£‰‡Œ„Ú∑ היכן עד.Èˆ‡È∑ ירּגיזּוני.˙B˙‡‰ ÏÎa∑ להם היה להם, ׁשעׂשיתי הּנּסים ּכל ּבׁשביל «»»ֵַָ¿«¬Àƒְִִַ¿…»…ְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

הבטחתי  לקּים ּבידי ׁשהיכלת .להאמין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

(áé)ìBãb-éBâì Eúà äNòàå epLøBàå øácá epkà©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬
:epnî íeöòå§¨−¦¤«

i"yx£epL¯B‡Â∑"ּתרּוכין" לׁשֹון אעׂשה ּכתרּגּומֹו מה ּתאמר: ואם אבֹות?, ‡˙E.לׁשבּועת ‰NÚ‡Â ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹ¿∆¡∆…¿
ÏB„bŒÈB‚Ï∑מּזרעם רבה)ׁשאּתה .(במדבר ¿»ְִֶַַָָ

(âé)úéìòä-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨
:Baøwî äfä íòä-úà Eçëá§«Ÿ£²¤¨¨¬©¤−¦¦§«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ eÚÓLÂ∑ ּתהרגם אׁשר את ."וׁשמעּו" ¿»¿ƒ¿«ƒְְְֲֵֶֶַַָ
˙ÈÏÚ‰ŒÈk∑ראּו והם "אׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "ּכי" ƒ∆¡ƒ»ְְְֲִִֵֵֶַָ

מּקרּבם, אֹותם הּגדֹול ּבכח העלית אׁשר ְְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָָֹאת

,ל ׁשחטאּו יאמרּו לא הֹורגם, ׁשאּתה ְְְְְְְִֶֶֶַָָָֹֹּוכׁשּיׁשמעּו
יֹוׁשבי  ּכנגד אבל להּלחם, יכלּת ׁשּכנגּדם יאמרּו: ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹאּלא

היא  וזֹו להּלחם, יכלּת לא .הארץ ְְְִִֵֶָָָָָֹֹ

i·‡a‡י  ÔB‰˙È Ìb¯ÓÏ ‡zLk Ïk e¯Ó‡Â«¬»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿¿«¿«»
Èa ÏÎÏ ‡ÓÊ ÔkLÓa ÈÏb˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÈÊb¯Óיא  ÔB‰È È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»«¿¿«¿ƒ
ÔeÓÈ‰È ‡Ï È˙ÓÈ‡ „ÚÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓ„√̃»««»»≈¿«≈»«»¿≈¿
:ÔB‰ÈÈa ˙È„·Ú Èc ‡i˙‡ ÏÎa È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿…»«»ƒ¬»ƒ≈≈

C˙Èיב  „aÚ‡Â ÔepˆL‡Â ‡˙BÓa ÔepÁÓ‡∆¿ƒ¿»«¬≈ƒ¿∆¿≈»»
:ÔB‰pÓ ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚÏ¿««¿«ƒƒ¿

‡¯Èיג  È‡¯ˆÓ ÔeÚÓLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¬≈
:ÔB‰ÈÈaÓ ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È CÏÈÁ· ‡z˜q‡¬∆¿»¿≈»»«»»≈ƒ≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(bi).Eçëá úéìòä ék íéøöî eòîLå§¨§¦§©¦¦¤¡¦¨§Ÿ£
.mbxdYW mixvn ErnWieiM §¦§§¦§©¦¤©©§¥¦

,zilrdmde .xW` oFWlA FrnWn iM ¤¡¦¨¦©§¨§¨£¤§¥
,mAxTn LgkA mzF` zilrdW E`ẍ¤¤¡¦¨¨§Ÿ£¦¦§¨
Exn`i `l ,mbxFd dY`W ErnWIWkE§¤¦§§¤©¨§¨ŸŸ§

Ll Wi mCbpMW `N` ,Ll E`hgW¤¨§§¤¨¤§¤§¨¥§
iaWFi cbpM `l la` mgNdl zlFki§¤§¦¨¥£¨Ÿ§¤¤§¥

Edfe .z`Gd ux`daWFi l` Exn`e ¨¨¤©Ÿ§¤§¨§¤¥
,z`Gd ux`ddn ,mdilr Exn`I dnE ¨¨¤©Ÿ©Ÿ§£¥¤©

oiprd sFqA xEn`X(fh weqt)iYlAn ¤¨§¨¦§¨¦¦§¦

,'d zlkimiwfg ux`d iaWFIW itl §Ÿ¤§¦¤§¥¨¨¤£¨¦
miWlWl drxR dnFC Fpi`e mixFAbe§¦¦§¥¤©§Ÿ¦§¦
,oM m` .i"Wx oFWl ,mikln cg`e§¤¨§¨¦¨©¦¦¥

didi"aWFi l`"oke ,"aWFi lr" FnM ¦§¤¤¥§©¥§¥
:miAx©¦
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(ãé)äzà-ék eòîL úàfä õøàä áLBé-ìà eøîàå§¨«§À¤¥»¨¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´
äàøð ïéòa ïéò-øLà äfä íòä áø÷a ýåýé|äzà §Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®£¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´

ððòå ýåýéCìä äzà ïðò ãnòáe íäìò ãîò E §Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³
:äìéì Là ãenòáe íîBé íäéðôì¦§¥¤Æ½̈§©¬¥−¨«§¨

i"yx£˙‡f‰ ı¯‡‰ ·LBÈŒÏ‡ e¯Ó‡Â∑ֿעל" ּכמֹו: ¿»¿∆≈»»∆«…ְַ
ׁשאמּור  מה עליהם? יאמרּו ּומה הּזאת", הארץ ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹיֹוׁשב
ּכי  ׁשּׁשמעּו ּבׁשביל יי'", יכלת "מּבלּתי הענין: ְְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָֹּבסֹוף

להם, נראה אּתה ּבעין ועין ּבקרּבם, ׁשֹוכן ה' ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאּתה
אהבת ׁשּנּתקה ּב הּכירּו ולא חּבה, ּבדר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹוהּכל

הּנה  עד .מהם ֵֵֶַָ

(åè)íéBbä eøîàå ãçà Léàk äfä íòä-úà äzîäå§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½
:øîàì EòîL-úà eòîL-øLà£¤¨«§¬¤¦§£−¥«Ÿ

i"yx£„Á‡ LÈ‡k ‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‰zÓ‰Â∑'וגֹו אתֿׁשמע אׁשרֿׁשמעּו הּגֹוים יאמרּו :ּכ ּומּתֹו .ּפתאם, ¿≈«»∆»»«∆¿ƒ∆»ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹ

(æè)äfä íòä-úà àéáäì ýåýé úìëé ézìaî¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤¨¨´©¤½
:øaãna íèçLiå íäì òaLð-øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®©¦§¨¥−©¦§¨«

i"yx£'B‚Â ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓ∑ חזקים הארץ ׁשּיֹוׁשבי לפי ƒƒ¿ƒ¿…∆¿ְְֲִִֵֶֶָָָ
לב)וגּבֹורים, ואחד (ברכות לׁשלׁשים ּפרעה ּדֹומה ואינֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹֹ

הּזאת  הארץ יֹוׁשב על יאמרּו זאת ÈzÏaÓ.מלכים; ְְִֵֶַַָָָֹֹֹƒƒ¿ƒ

˙ÏBÎÈ∑– להביאם ּבידֹו יכלת היה ׁשּלא מּתֹו ¿∆ְְֲִִֶֶַָָָָֹֹ
ּדבר ∑ÏÎÈ˙.ׁשחטם  .הּוא ׁשם ְָָ¿…∆ֵָָ

(æé)äzòåé:øîàì zøac øLàk éðãà çk àð-ìcâ §©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ
i"yx£'‰ Ák ‡ŒÏc‚È∑ לעׂשֹותּדּבּור.¯Ó‡Ï z¯ac ¯L‡k∑ הּדּבּור .ּומהּו ƒ¿«»…«ְֲִַ«¬∆ƒ«¿»≈…ִַַ

‡zיד  È¯‡ eÚÓLc ‡„‰ ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ¿≈¿¿»≈«¿»»»ƒ¿»¬≈«¿
Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ B‚a ˙È¯L CzÎLc ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«¿«»»≈ƒ
ÏhÓ CÚÂ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙ÈÎL ÔÊÁ ÔB‰ÈÈÚ·¿≈≈¬«¿ƒ«¿»»«¿»«¬»»«≈
¯a„Ó z‡ ‡Ú„ ‡„enÚ·e ÔB‰ÂlÚƒ»¿¿«»«¬»»«¿¿««
‡˙M‡„ ‡„enÚ·e ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„√̃»≈ƒ»»¿«»¿∆»»

:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

Ôe¯ÓÈÂטו  „Á ‡¯·‚k ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ïh˜˙e¿««»«»»≈¿«¿»«¿≈¿
:¯ÓÈÓÏ Cz¯·b ÚÓL ˙È eÚÓL Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿»»¿«¿À¿»¿≈«

nÚ‡טז  ˙È ‡ÏÚ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓƒ¿≈¿»√»¿»¿»»»»«»
ÔeÏh˜Â ÔB‰Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«≈¿¿«¿ƒ

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

„Èיז  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÈÁ ÔÚÎ ÈbÒ ÔÚÎe¿««ƒ¿«≈»√»¿»¿»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‡zÏlÓ«∆¿»¿≈«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éôìecEpiAx dWnl dpEMd oi` iYr §¦©§¦¥©©¨¨§¤©¥
miprpMdW ipRn z`Gd dprHA©©£¨©Ÿ¦§¥¤©§©£¦
dnFc Fpi`e dnglnA mixFAbe miwfg£¨¦§¦¦§¦§¨¨§¥¤
mXd iM ,mikln cg`e miWlWl drxR©§Ÿ¦§¦§¤¨§¨¦¦©¥
mdixFkA zinde xacA mixvn z` dMd¦¨¤¦§©¦©¤¤§¥¦§¥¤
on zFlFcB zFMn mdilr `iade ,rbxA§¤©§¥¦£¥¤©§¦
zFMdl 'd ipirA z`f lwpe ,minXd©¨©¦§¨¥Ÿ§¥¥§©
miNCM miwfgde mixFABd xaCA©¤¤©¦¦§©£¨¦©©¦

:miWlgke§©£¨¦
ìáà,xn`l z`Gd dNtYA dpEMd £¨©©¨¨©§¦¨©Ÿ¥Ÿ

gM Wi iM Exn`ie mixvn EaWgi©§§¦§©¦§Ÿ§¦¥Ÿ©
ziUr iM ,LcIn liSdl orpk idl`A¥Ÿ¥§©©§©¦¦¨§¦¨¦¨
cr mihtW mdidl`aE mixvnA§¦§©¦¥Ÿ¥¤§¨¦©
YlFki `le ,FAxTn dGd mrd z`vFdW¤¥¨¨¨©¤¦¦§§Ÿ¨§¨
dPde ,mdidl`aE orpkA ok zFUrl©£¥¦§©©¥Ÿ¥¤§¦¥
icaFr ici EwGgie mXd lENg dfA didi¦§¤¨¤¦©¥¦©§§¥§¥

didIW okYi oM m`e .dxf dcFarl`" £¨¨¨§¦¥¦¨¥¤¦§¤¤
"z`Gd ux`d aWFiExn`IW ,FhEWtM ¥¨¨¤©Ÿ¦§¤Ÿ§

,orpM ux` iWp`l miixvOdiYlAn ©¦§¦¦§©§¥¤¤§©©¦¦§¦
'd zlFkiqt`e l` mkA iM ,'ebe §¤¦¨¤¥§¤¤

:midl`ci dxez ¡Ÿ¦
(ci).'ä äzà äàøð ïéòa ïéò øLà£¤©¦§©¦¦§¨©¨

'd cFak d`xn lr `"x xn`̈©©©§¤§
l`xUi lM ipirl(fi ck zeny)"d`xp" . §¥¥¨¦§¨¥¦§¨

oke ,dY` zi`xp Fnrhe ,xar lrRŸ©¨©§©£¦§¥¨©¨§¥
ip` x`W`pe(g h l`wfgi)lln` iM oke , §¥£©¨¦§¥¦ª§©

ip`(b e mildz)c"nNd zFid xEarA , ¨¦©£¡©¨¤
Exn` ,"oirA oir" ltMde .lFcB gYtA§©¨¨§©¥¤©¦§©¦¨§
E`xi eipirW mc` ipA KxcM miWxtOd©§¨§¦§¤¤§¥¨¨¤¥¨¦§
miptA mipR oke ,FY` FxAcA eipir z ¤̀¥¨§©§¦§¥¨¦§¨¦

mkOr 'd xAC(c d mixac): ¦¤¦¨¤
ìòå,d`xn oFWl "oir" ,zn`d KxC §©¤¤¨¡¤©¦¨©§¤

glcAd oirM Fpire(f `i lirl)`x`e , §¥§¥©§Ÿ©¨¥¤
lnWg oirMl`wfgi)(fk `xW` xn`i , §¥©§©Ÿ©£¤

,lFcBd LnW `Ed d`xp d`xnA d`xn©§¤§©§¤¦§¨¦§©¨
l`wfgiA aEzMd oipr oke(b bn)d`xnkE §¥¦§©©¨¦¤§¥§©§¥

xW` d`xOM izi`x xW` d`xOd©©§¤£¤¨¦¦©©§¤£¤
zF`xnE xird z` zgWl i`aA izi`ẍ¦¦§Ÿ¦§©¥¤¨¦©§
xdp l` izi`x xW` d`xOM©©§¤£¤¨¦¦¤§©

:xaMeh dxez §¨

(kÎfi)øLàk 'ä çk àð ìcâé äzòå§©¨¦§©¨Ÿ©©£¤
.øîàì zøac'd" ,xEACd EdnE ¦©§¨¥Ÿ©©¦

.mirWxle miwiCSl "miR` Kx ¤̀¤©©¦©©¦¦§¨§¨¦
WFcTdl F`vn mFxOl dWn dlrWM§¤¨¨¤©¨§¨§©¨
,miR` Kx` 'd azFM didW `Ed KExÄ¤¨¨¥¤¤©©¦
,mirWxl s` Fl xn` ,miwiCSl Fl xn`̈©©©¦¦¨©©¨§¨¦
LiIg Fl xn` ,Eca`i mirWx Fl xn`̈©§¨¦Ÿ¥¨©©¤
lbrA E`hgWM .df xacA KxhvYW¤¦§¨¥§¨¨¤§¤¨§¨¥¤
,miR` Kx`A eiptl lNRzpe milBxOaE©§©§¦§¦§©¥§¨¨§¤¤©©¦
Yxn` `lde `Ed KExA WFcTd Fl xn`̈©©¨¨©£Ÿ¨©§¨
s` il Yxn` `lde Fl xn` ,miwiCSl il¦©©¦¦¨©©£Ÿ¨©§¨¦©
,LxEAC zFUrl 'd gM `p lCbi ,mirWxl̈§¨¦¦§©¨Ÿ©©£¦§

dcB` ixaCn i"Wx oFWl(.`iw oixcdpq): ¨©¦¦¦§¥©¨¨
CøãåmFwOA mXdW ipRn xiMY zn`d §¤¤¨¡¤©¦¦§¥¤©¥©¨

xn`ie ,z"lC s"l`A aEzM dGd©¤¨§¨¤¨¤§Ÿ©
zCn iM ,mingx gkA dNcBd didIW¤¦§¤©§ª¨§Ÿ©©£¦¦¦©
xiMfde .mCbpM dgEzOW `id oiCd©¦¦¤§¨§¤§¨§¦§¦
`le "cqg axe miR` Kx`" zFCnA§¦¤¤©©¦§©¤¤§Ÿ
Eidi zn` zCnA iM ,"zn`" xiMfd¦§¦¡¤¦§¦©¡¤¦§

:miaIg©¨¦



glyמד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy

(çé)òLôå ïåò àNð ãñç-áøå íétà Cøà ýåýé§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨¨®©
lL-ìò íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t äwðé àì äwðåíéL §©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−

:íéòaø-ìòå§©¦¥¦«
i"yx£ÌÈt‡ C¯‡ ּכׁשעלה ∑‰' ולרׁשעים. לצּדיקים ∆∆««ƒְְְִִִֶַַָָָָ

ׁשהיה  להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה מצאֹו לּמרֹום, ְְֶֶֶַַָָָָָָֹֹמׁשה
לצּדיקים? לֹו: אמר אּפים", אר "ה' וכֹותב: ְִִִֵֵֶֶַַַַַָיֹוׁשב
לֹו: אמר לרׁשעים! אף הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ְִַַַַָָָָָָאמר
,חּיי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר יאבדּו! ְְִֶַַַָָָָֹרׁשעים

ּבעגל  יׂשראל ּכׁשחטאּו לּדבר. צרי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשאּתה
אמר  אּפים". ּב"אר לפניו מׁשה התּפּלל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּובמרּגלים,
לּצּדיקים! לי אמרּת והלא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְֲִִִַַַַַָָָָֹלֹו

לרׁשעים! אף לי אמרּת והלא לֹו: ∑wÂ‰.אמר ְְֲִִַַַַָָָָָֹ¿«≈
wÈ‰.לּׁשבים  ‡Ï∑ ׁשבים .לׁשאינן ִַָ…¿«∆ְִֵֶָָ

(èé)øLàëå Ecñç ìãâk äfä íòä ïåòì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³
:äpä-ãòå íéøönî äfä íòì äúàNð̈¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨

(ë):Eøáãk ézçìñ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«
i"yx£E¯·„k∑ּׁשאמרּת מה ה'"ּבׁשביל יכלת מּבלּתי יאמרּו ."ּפן ƒ¿»∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹ

(àë)-ìk-úà ýåýé-ãBáë àìnéå éðà-éç íìeàå§−̈©¨®¦§¦¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¨
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÏe‡Â∑"להם אעׂשה זאת "אבל ŒÈÁ.ּכמֹו ¿»ְֱֲֶֶֶָָֹ«
È‡∑ את יּמלא ּוכבֹודי חי ׁשאני ּכׁשם ׁשבּועה: לׁשֹון »ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

הארץ  הראים ּכל כלֿהאנׁשים "ּכי להם אקּים ּכ , ֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ
מסרס. מקרא זה הרי הארץ, את יראּו אם ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹוגֹו'",

L·˜יח  ÔÂ·Ë „aÚÓÏ ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜Á¯Ó ÈÈ¿»«¿≈¿««¿≈¿∆¿««¿»»≈
ÔÈ·È˙„Ï ÁlÒ ÔÈ·BÁÏe „B¯ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ«¬»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ
È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È˙ ‡Ï„e d˙È¯B‡Ï¿«¿≈¿»«¿ƒ»¿«≈«¿«≈
¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡¬»»«¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ«¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

e‡È‚Òk˙יט  ÔÈ„‰ ‡nÚ È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L¿¿«¿≈«»»≈ƒ¿ƒ
ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡z˜·L Èc ‡ÓÎe C˙Â·Ë«¿»»¿»ƒ¿«¿»¿«»»≈

:ÔÚk „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»

CÓb˙Ùk:כ  ˙È˜·L ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»

Ïkכא  ˙È ÈÈ„ ‡¯˜È ‡ÈÏÓe ‡‡ Ìi˜ Ì¯·e¿««»»»«¿»¿»»«¿»»»
:‡Ú¯‡«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

àìåiM ,"mitl`l cqg xvFp" xiMfd §Ÿ¦§¦¥¤¤¨£¨¦¦
dWn lNRzp zFa` zEkfA `lŸ¦§¨¦§©¥¤
z`Gd dNtYA xiMfd `le eiWkr©§¨§Ÿ¦§¦©§¦¨©Ÿ
mrHde .llM awrilE wgvil mdxa`l§©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ§¨§©©©
mdnE zFa`l dpYp ux`dW xEarA©£¤¨¨¤¦§¨¨¨¥¤
Eid `le mzFa`A miCxFn mde ,dEWxï§¨§¥§¦©£¨§Ÿ¨
Eid zFa`d xW` mdNW dpYOA mivtg£¥¦©©¨¨¤¨¤£¤¨¨¨
xW`" xn`i K`ide ,c`n DA mixgFA£¦¨§Ÿ§¥¨Ÿ©£¤
z`Gd ux`d lke 'ebe KA mdl YrAWp¦§©§¨¨¤¨§¨¨¨¤©Ÿ

"mkrxfl oY`(bi al zeny)mixnF` mde ¤¥§©§£¤§¥§¦
xiMfd `le .Ff dpYnA EpWt` i ¦̀¤§¥§©¨¨§Ÿ¦§¦

EarA ,"d`hge"micifn EN`W x ©£¨¨©£¤¥§¦¦
:mirWFtE§¦

`lemEgx" xiMfd `l dOl iYrci §Ÿ¨©§¦¨¨Ÿ¦§¦©
oiCd iM dWn rci ilE` ,"oEPge§©©¨©¤¦©¦
okl ,mlFrl lgni `le mdilr gEzn̈©£¥¤§Ÿ¦§Ÿ§¨¨¥
mzini `NW miR` zEkix` wx WTA `lŸ¦¥©£¦©©¦¤Ÿ§¦¥
xAcOA o`SM mhgWi `le cg` Wi`M§¦¤¨§Ÿ¦§¨¥©Ÿ©¦§¨
WTA `NW xEaraE ,dtBOA EzEnIW¤¨©©¥¨©£¤Ÿ¦¥
Fl xn` miR` zEkix` `N` dYr©¨¤¨£¦©©¦¨©

"LixacM iYglq"Kx` mdl did`W ¨©§¦¦§¨¤¤¤¡¤¨¤¤¤
:cqg axe miR ©̀©¦§©¤¤

å,"úBáà ïBò ã÷Bt" øékæäm`W xn`l §¦§¦¥£¨¥Ÿ¤¦
cwti mpFr zFgnl `NW d`xi¦§¤¤Ÿ¦§£¨¦§Ÿ
,mgTi miR` Kx`lE mdipA lr zFa` oFr£¨©§¥¤§¤¤©©¦¦¨¥
dIkA mdl rAwl dxfBd dzid dGnE¦¤¨§¨©§¥¨¦§Ÿ©¨¤§¦¨
lr mpFr cwt iM ,dGd dliNaE zFxFcl§©©§¨©¤¦¨©£¨©

:mrxf©§¨
øîàåE`xi m` Ep`vOW xEarA iM `"x §¨©¦©£¤¨¨¦¦§

,LxacM iYglq xg` ux`d z ¤̀¨¨¤©©¨©§¦¦§¨¤
,s` zEkix` `p glq zNn iM Eprcï©§¦¦©§©¨£¦©
daEWY dUrIW cr ,"Fl glqpe" oke§¥§¦§©©¤©£¤§¨
zgpd dgilq iM ipirA oFkPde .dnlW§¥¨§©¨§¥©¦§¦¨£¨©
zFpAxTde ,qElwpE` ixacM Wprd̈Ÿ¤§¦§¥§§§©¨§¨
aFh oke ,eilrn bbFXd Wpr milrn©£¦Ÿ¤©¥¥¨¨§¥

gNqe(d et mildz)xn`e ,iYglq" §©¨§¨©¨©§¦
"LxacMxaCA mMi `NW ollkA mrl ¦§¨¤¨¨¦§¨¨¤Ÿ©¥©¤¤

mEvre lFcb iFbl FzF` dUrie mWixFie§¦¥§©£¤§¨§¨
la` ,ux`d on Eca`i mrxfe mde EPOn¦¤§¥§©§¨Ÿ¥¦¨¨¤£¨
ux`d z` mdipA EWxIW mdl glqi¦§©¨¤¤¦§§¥¤¤¨¨¤
EOYIW xfbe ,dtBOA md EzEni `NWe§¤Ÿ¨¥©©¥¨§¨©¤¦©
cg` lM mW EzEnie xAcOA mdixbR¦§¥¤©¦§¨§¨¨¨¤¨

:FnFi `aA§Ÿ
äpäådWn xiMfd dxFY dpWnA §¦¥§¦§¥¨¦§¦¤

lNRzd xW` FzNtY lbrd dUrnA§©£¤¨¥¤§¦¨£¤¦§©¥
xn`e ,mdilr(gi h mixac)iptl lRpz`e £¥¤§¨©¨¤§©©¦§¥

mW WxtE ,'ebe dpFW`xM mXd(ek weqt) ©¥¨¦¨¥¥¨
,'ebe xn`e 'd l` lNRz`e FzNtY§¦¨¨¤§©¥¤¨Ÿ©

oxd` lr FzNtY oM mB xiMfde(k weqt), §¦§¦©¥§¦¨©©£Ÿ
lNRzdW milBxnA mdl xiMfd `le§Ÿ¦§¦¨¤©§©§¦¤¦§©¥
mrHd on df lke .llM mdilr£¥¤§¨§¨¤¦©©©
lgnl lNRzd `l `Ed iM ,iYxMfdW¤¦§©§¦¦Ÿ¦§©¥¦§Ÿ
FR` Kix`ie mdl `VIW `N` mdl̈¤¤¨¤¦¨¨¤§©£¦©
dzid `le ,mipA lr zFa` oFr cwtie§¦§Ÿ£¨©¨¦§Ÿ¨§¨
`l oM lre ,mdilr dnlW FzNtY§¦¨§¥¨£¥¤§©¥Ÿ
orhl oilFki Eid iM ,mdl DxiMfd¦§¦¨¨¤¦¨§¦¦§Ÿ

:eilr`k dxez ¨¨
(`k).éðà éç`lOie .drEaW oFWl ©¨¦§§¨§¦¨¥

E`xi m` ,ux`d lM z` 'd cFak§¤¨¨¨¤¦¦§
ip` ig ,`Ed qxFqn `xwn ,ux`d z ¤̀¨¨¤¦§¨§¨©¨¦
z` E`xi m` miWp`d lk iM 'd m`p§ª¦¨¨£¨¦¦¦§¤
`NW ux`d z` `lOi icFakE ,ux`d̈¨¤§¦¦¨¥¤¨¨¤¤Ÿ
xn`l z`Gd dtBOA inW lNgzi¦§©¥§¦©©¥¨©Ÿ¥Ÿ
mzin` `NW ,m`iadl 'd zlki iYlAn¦¦§¦§Ÿ¤©£¦¨¤Ÿ£¦¥
xEg`A `N` cg` Wi`M mF`zR¦§§¦¤¨¤¨§¦
:i"Wx oFWl ,hrn hrn dpW mirAx ©̀§¨¦¨¨§©§¨¨©¦



מה gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy
ּוכבֹודי  הארץ את יראּו אם האנׁשים כל ּכי ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָחיֿאני
הּזאת  ּבּמּגפה ׁשמי יתחּלל ׁשּלא הארץ ּכל את ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹיּמלא

ּפתאם  אמיתם ׁשּלא להביאם, ה' יכלת מּבלּתי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹֹלאמר:
מעט  מעט ׁשנה; ארּבעים ּבאחּור אּלא אחד .ּכאיׁש ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

(áë)éúúà-úàå éãák-úà íéàøä íéLðàä-ìë ék¦´¨¨«£¨¦À¨«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½
øNò äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá éúéNò-øLà£¤¨¦¬¦§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤

:éìB÷a eòîL àìå íéîòt§¨¦½§¬Ÿ¨«§−§¦«
i"yx£eqÈÂ∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈÓÚt ¯NÚ ‰Ê∑ ּוׁשנים ּבּמן ּוׁשנים ּבּים ערכין ׁשנים ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו' .ּבּׂשלו «¿«ְְַָ∆∆∆¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr bk zegiy ihewl)

וכּו' ּבּׂשליו, ּוׁשנים ּבּמן, ּוׁשנים ּבּים, יד,ׁשנים (רש"י ְְְְְִִִַַַַַַָָָ
ּתבת כב) ּגם ּבדּבּור־הּמתחיל מעּתיק מּדּוע לׁשאל, ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַֹיׁש

ּפעמים" "עׂשר מפרׁש הרׁשּב"ם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"זה".

נׁשים", עׂשר "ואפּו מֹונים", "עׂשרת (ּכמֹו ּפעמים" ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ"הרּבה
הּמֹורה  "זה", ּתבת מעּתיק זה, ּפרּוׁש לׁשלל ּוכדי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹועֹוד).

ּדּיּוק. ִַעל

(âë)íúáàì ézòaLð øLà õøàä-úà eàøé-íà¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−§¦©«£Ÿ¨®
:äeàøé àì éöàðî-ìëå§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

i"yx£e‡¯ÈŒÌ‡∑ יראּולא.‰e‡¯È ‡Ï∑ הארץ את יראּו .לא ƒƒ¿ְִֹ…ƒ¿»ְִֶֶָָֹ

(ãë)àlîéå Bnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë écáòå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½©§©¥−
Bòøæå änL àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà©«£¨®©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨§©§−

:äpLøBé«¦¤«¨
i"yx£˙¯Á‡ Áe¯∑(רבה ּבּפה (במדבר אחת רּוחֹות, ׁשּתי ««∆∆ְֵֶַַַ

ּבּלב  ּבעצה",ואחת עּמכם "אני אמר: למרּגלים . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ּכח  ּבֹו היה ועלֿידיּֿכן האמת, לֹומר היה ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָֹּובלּבֹו

סבּורים להׁשּתיק  ׁשהיּו ּכלב", "וּיהס ׁשּנאמר: ּכמֹו ם, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
יהֹוׁשע ּבספר ׁשּנאמר וזהּו ּכמֹותם, יד)ׁשּיאמר :(יהושע ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻ

עםֿלבבי" ּכאׁשר ּדבר אֹותֹו "ּכאׁשר "ואׁשב ולא ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

‡È¯Á.עםּֿפי" ‡lÓÈÂ∑לּבֹו את וזה וימּלא אחרי, ִִ«¿«≈«¬»ְְֲִֵֶֶַַַַ
קצר  nL‰.מקרא ‡aŒ¯L‡∑ לֹוחברֹון .ּתּנתן ְִָָָ¬∆»»»ְִֵֶָ

‰pL¯BÈ∑ הענקים את יֹוריׁשּו "יתרכּנּה", ּכתרּגּומֹו: ƒ∆»ְְְְֲִִִֶַַַָָ
אּלא  "ירתינּה", לתרּגמֹו ואין ּבּה. אׁשר העם ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָואת

יירׁשּנה  .ּבמקֹום ְִִֶָָ

‡˙È˙Âכב  ˙ÈÂ È¯˜È ˙È BÊÁc ‡i¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»À¿«»«¬»¿»ƒ¿»«¿»«
ÈÓ„˜ e‡ÈqÂ ‡¯a„Ó·e ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Ècƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»¿«ƒ√»«

:È¯ÓÈÓa eÏÈa˜ ‡ÏÂ ÔÈÓÊ ¯NÚ Ôc¿«¬«ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰˙‰·‡Ïכג  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡»«¿»ƒ«≈ƒ«¬»«¿
:dpÊÁÈ ‡Ï ÈÓ„˜ eÊÈb¯‡c ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ√»«»∆¡À«

dnÚכד  È¯ÁB‡ Áe¯ ‰Â‰c ÛÏÁ ·ÏÎ Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»≈¬««¬»«¬ƒƒ≈
ÏÚ Èc ‡Ú¯‡Ï dpÏÚ‡Â ÈzÏÁc ¯˙a ÌÏL‡Â¿«¿≈»«««¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»ƒ«

:dpÎ¯˙È È‰B·e Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

BðéàådN`d miaEzMd la` .llM oFkp §¥¨§¨£¨©§¦¨¥¤
lW cFakl drEaXd ixqg©§¥©§¨§¨¤
lM z` icFak `lOie ip` ig ,dlrn©§¨©¨¦§¦¨¥§¦¤¨
izF` miQpnd miWp`d lM m` ,ux`d̈¨¤¦¨¨£¨¦©§©¦¦
oke .dkM xaCd oi` ux`d z` E`xi¦§¤¨¨¤¥©¨¨¨¨§¥
E`FaY mY` m` 'ebe 'd m`p ip` ig©¨¦§ª¦©¤¨

ux`d l`(l gk miweqt oldl)xqgi , ¤¨¨¤¤§©
dM ,hFicdA s` ExSwi dkke .drEaXd©§¨§¨¨§©§©§¤§Ÿ

siqFi dke midl` iN dUri(dl b a"y), ©£¤¦¡Ÿ¦§Ÿ¦
dUri dM ,dl`d Wxtl Evxi `lŸ¦§§¨¥¨¨¨Ÿ©£¤
ExQgi ,siqFi dke ceC iaiF`l midl ¡̀Ÿ¦§§¥¨¦§Ÿ¦§©§

:dkxAd©§¨¨
ïëårWFdil alM xn`W Epivnryedi) §¥¨¦¤¨©¨¥¦ª©

(e cixW` xaCd z` Yrci dY ©̀¨¨©§¨¤©¨¨£¤

aizkE ,LizFc` lre izFc` lr 'd xAC¦¤©Ÿ©§©Ÿ¤§¦
(h weqt my)`Edd mFIA dWn raXIe©¦¨©¤©©

Llbx dkxC xW` ux`d `l m` xn`l¥Ÿ¦Ÿ¨¨¤£¤¨§¨©§§
mlFr cr LipalE dlgpl didz Ll DÄ§¦§¤§©£¨§¨¤©¨

idl` 'd ixg` z`Nn iMdOn `Ede , ¦¦¥¨©£¥¡Ÿ¨§¦©
o`M xn`PX(ck weqt)awr alk iCare ¤¤¡©¨§©§¦¨¥¥¤

ixg` `Nnie FOr zxg` gEx dzid̈§¨©©¤¤¦©§©¥©£¨
dOW `A xW` ux`d l` eiz`iade©£¦Ÿ¦¤¨¨¤£¤¨¨¨
Ff dghadA xiMfie ,dPWxFi Frxfe§©§¦¤¨§©§¦§©§¨¨
mlE`e wEqRA xWwp lMd iM ,drEaW§¨¦©Ÿ¦§©©¨§¨
,iYWxRW FnM drEaW `EdW ip` ig©¨¦¤§¨§¤¥©§¦
xiMfd dWn iM ,"dWn raXIe" xn`e§¨©©¦¨©¤¦¤¦§¦

:drEaXd©§¨
ìòåzn`d KxC`lOie ip` ig mlE`e §©¤¤¨¡¤§¨©¨¦§¦¨¥

,ux`d lM z` 'd cFakdWnl dghad §¤¨¨¨¤©§¨¨§¤
lM z` FcFak `lOIW xn`i ,dgilqA¦§¦¨Ÿ©¤¦¨¥§¤¨

:mda `le mrxfA ux`dak dxez ¨¨¤§©§¨§Ÿ¨¤
(bk)mrhe.äeàøé àì éöàðî ìëå §©©§¨§©£©Ÿ¦§¨

iAxe .dE`xi `l iv`pn lk ik¦¨§©£©Ÿ¦§¨§©¦
oi`e ,mdipAn ,iv`pn lM ,xn` mdxa ©̀§¨¨¨©¨§©£©¦§¥¤§¥
milFBd zFxFCl df fnxi ilE`e .mrh FA©©§©¦§Ÿ¤©©¦
mdl raw o`ke ,EpizFAx ixacM DPOn¦¤¨§¦§¥©¥§¨¨©¨¤
mdl xMfIW ,dGd dliNA zFxFcl dIkA§¦¨§©©§¨©¤¤¦§Ÿ¨¤

:oFW`xd mWpFrck dxez §¨¨¦
(ck).áìë écáòå,rWFdi xiMfd `l §©§¦¨¥Ÿ¦§¦§ª©

WixFIW FxkU alkl WxR iM¦¥¥§¨¥§¨¤¦
rWFdi xkUE dOW `A xW` ux`d̈¨¤£¤¨¨¨§©§ª©
`Ed didIW dYr FWxtl iE`x Fpi ¥̀¨§¨§©¨¤¦§¤



glyמו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy

(äë)eòñe eðt øçî ÷îòa áLBé éðòðkäå é÷ìîòäå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸§¬
ô :óeñ-íé Cøc øaãnä íëì̈¤²©¦§−̈¤¬¤©«

i"yx£'B‚Â È˜ÏÓÚ‰Â∑ מאחר אתכם, יהרגּו ׁשם ּתלכּו עּמכם אם et.ׁשאיני ¯ÁÓ∑'וגֹו לכם ּוסעּו .לאחֹוריכם ¿»¬»≈ƒ¿ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ»»¿ְְֲֵֶֶַָ

ß oeiq b"k iriax mei ß

(åë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(æë)íéðélî änä øLà úàfä äòøä äãòì éúî-ãò©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨©¦¦−
íéðélî änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìò̈¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨©¦¦²

:ézòîL éìò̈©−¨¨«§¦
i"yx£'B‚Â ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ∑ המרּגלים ב').אּלּו כ"ג (מגילה »≈»»»»¿ְְִֵַַ

ל"עדה" עׂשרה מּכאן ÌÈÈlÓ.ׁשהיא ‰n‰ ¯L‡∑ ְֲִִֵֶָָָָ¬∆≈»«ƒƒ
יׂשראל  ‰n‰.עלי את ¯L‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙BpÏzŒ˙‡ ְִֵֶַָָ∆¿À¿≈ƒ¿»≈¬∆≈»

ÌÈlÓ∑"ׁשמעּתי "עלי, אֹותם מּלינים .המרּגלים «ƒƒְְְִִִִַַַַָָָָ

(çë)øLàk àì-íà ýåýé-íàð éðà-éç íäìà øîà¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬
:íëì äNòà ïk éðæàa ízøac¦©§¤−§¨§¨®¥−¤«¡¤¬¨¤«

i"yx£È‡ŒÈÁ∑ ׁשבּועה ‡NÚ‰.לׁשֹון Ôk 'B‚Â ‡ÏŒÌ‡∑ חי איני Ìz¯ac.ּכביכֹול ¯L‡k∑ ׁשּבּקׁשּתם «»ƒְְָƒ…¿≈∆¡∆ְִִֵַָ«¬∆ƒ«¿∆ְִֶֶַ
לּוֿמתנּו" הּזה ּבּמדּבר "אֹו .מּמּני: ְְִִִֶֶַַָָ

(èë)-ìëì íëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté äfä øaãna©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ§¨
íúðéìä øLà äìòîå äðL íéøNò ïaî íëøtñî¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−

:éìò̈¨«
i"yx£ÌÎ¯tÒÓŒÏÎÏ ÌÎÈ„˜tŒÏÎÂ∑('ב קכ"א ּכל (ב"ב ¿»¿À≈∆¿»ƒ¿«¿∆ָ

ולבא  לצאת ּכגֹון ּבֹו, נמנין ׁשאּתם מסּפר לכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּנמנה
מסּפרֹות  אֹותן לכל הּמנּויים ּכל ׁשקלים, ולתת ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָלּצבא

להֹוציא  וגֹו'", ׁשנה עׂשרים "מּבן הן ואּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָימּותּו,
עׂשרים  מּבן ּפקּודיהם ׁשאין לוי, ׁשל .ׁשבטֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶ

(ì)éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà eàáz ízà-íà¦©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½
ìòLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék da íëúà ïkL §©¥¬¤§¤−¨®¦ µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

:ïeð-ïa¦«

ÁÓ¯כה  ‡¯LÈÓa ·˙È ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚÂ«¬«¿»»¿«¬»»»≈¿≈¿»¿«
‡nÈ Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ÔBÎÏ eÏeËÂ et˙‡ƒ¿¿¿¿¿«¿¿»…««»

:ÛeÒ„¿

ÓÈÓÏ¯:כו  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈«

‡Ôepכז  Èc ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLÎÏ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»»ƒƒ
Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬»»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ƒƒ¿«¬ƒ¬«¿ƒ«√»»

Ók‡כח  ‡Ï Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‡‡ Ìi˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿«∆»»¬«¿»ƒ»¿»
:ÔBÎÏ „aÚ‡ Ôk ÈÓ„˜ ÔezÏlÓ È„ƒ«∆¿√»»≈∆¿≈¿

ÏÎÂכט  ÔBÎÈ¯‚t ÔeÏtÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔBÎaLÁ ÏÎÏ ÔBÎÈÈÓƒ¿»≈¿»À¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ Èc ‡lÚÏe¿≈»ƒƒ¿««¿¬»

˜ÈÓi˙ל  Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚz Ôez‡ Ì‡ƒ«≈¬¿«¿»ƒ«≈ƒ
¯a ·Ïk Ô‰l‡ da ÔBÎ˙È ‰‡¯L‡Ï È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿«¿»»»¿«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

aEzMd miCwde .dWn mFwnA(l weqt) ¦§¤§¦§¦©¨
,oEp oA rWFdie dPti oA alM m` iM¦¦¨¥¤§ª¤¦ª©¦
lr wlgl miCwd `Ed iM xEarA©£¦¦§¦©£Ÿ©

alM qdIe ,milBxnd(l bi lirl): ©§©§¦©©©¨¥
ìáàxn` dWn(gl weqt)oA rWFdie £¨¤¨©¦ª©¦

on Eig dPti oA alke oEp§¨¥¤§ª¤¨¦
rWFdi zlrn lcB xEarA ,miWp`d̈£¨¦©£Ÿ¤©£©§ª©
Eltp oxd`e dWn iM xEaraE .dnkgA§¨§¨©£¦¤§©£Ÿ¨§

ipA zcr ldw lM iptl mdipR lr©§¥¤¦§¥¨§©£©§¥
l`xUi(d weqt lirl)did ,Fl oPgzdl ¦§¨¥§¦§©¤¨¨

o`M xEACd(ek weqt)d`ESde .oxd`l mB ©¦©©§©£Ÿ§©©¨¨
"mdl` xn`" dWnl(gk weqt)`Ed iM , §¤¡Ÿ£¥¤¦

:d`EaPA xTrddk dxez ¨¦¨©§¨
(gk)mrheízøac øLàk àì íà §©©¦Ÿ©£¤¦©§¤

.éðæàaoM ,mYxAC xW`M m` §¨§¨¦©£¤¦©§¤¥

oke .ddinY mrhM ,mkl dUr` `lŸ¤¡¤¨¤§©©§¦¨§¥
iwnr miAx miOr l` `l ,oFWNd KxC¤¤©¨Ÿ¤©¦©¦¦§¥
rnWz `l xW` oFWl icake dtÜ¨§¦§¥¨£¤Ÿ¦§©
dOd LiYglW mdil` `l m` mdixaC¦§¥¤¦Ÿ£¥¤§©§¦¥¨

Lil` ErnWi(e b l`wfgi)`l m` oke , ¦§§¥¤§¥¦Ÿ
dzid oM iziOC xW`Mci diryi) ©£¤¦¦¦¥¨¨¨

(ck:hk dxez



מז gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy

(àì)íúà éúàéáäå äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´Ÿ½̈
:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«

(áì):äfä øaãna eìté ízà íëéøâôe¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«
i"yx£Ìz‡ ÌÎÈ¯‚Ùe∑ לארץ להכניסם הּבנים על ׁשּדּבר לפי לכֹון") ("ּדי "ואּתם ּכתרּגּומֹו לֹומר: ּובּקׁש , ƒ¿≈∆«∆ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

"אּתם" לֹומר ּכאן זה לׁשֹון נֹופל .ּתמּותּו", ֵֶֶַַָָָ

(âì)eàNðå äðL íéòaøà øaãna íéòø eéäé íëéðáeÂ§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−
:øaãna íëéøât íz-ãò íëéúeðæ-úà¤§«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡∑ מּבן ּפחֹות מהם אחד מת לא «¿»ƒ»»ִֵֵֶֶֶָָֹ
ּבני ׁשּׁשים  ׁשל אֹותם ׁשּיהיּו ּכדי ארּבעים, נגזר לכ , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

היתה  ראׁשֹונה וׁשנה ׁשּׁשים. לכלל מּגיעים ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָעׂשרים
לפי ּבּכלל  המרּגלים, לׁשּלּוח ׁשּקדמה ואףֿעלּֿפי , ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ

אּלא  ּבמחׁשבה, זֹו ּגזרה עלתה העגל את ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּמּׁשעׂשּו
ׁשּנאמר וזהּו סאתם, ׁשּתתמּלא עד להם (שמות ׁשהמּתין ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

עליהם לב) "ּופקדּתי ּבמרּגלים, – ּפקדי" "ּוביֹום :ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
ולא  אתֿעֹונֹותיכם" "ּתׂשאּו נאמר ּכאן ואף ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹחּטאתם".
וחׁשב  ּתלּונה, וׁשל עגל ׁשל עֹונֹות: ׁשּתי – ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָעֹונכם

ּככּלּה ׁשנה מּקצת חּייהם ּבמנין לׁשנת להם ּוכׁשּנכנסּו , ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
עׂשרים  ּבני ׁשל אֹותם מתּו ‡˙Œ.ׁשּׁשים e‡NÂ ְְִִִֵֵֶֶָ¿»¿∆

ÌÎÈ˙eÊ∑"חֹוביכֹון ית "ויקּבלּון .ּכתרּגּומֹו: ¿≈∆ְְְִֵַַָ

(ãì)õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä øtñîa§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»
-úà eàNz äðMì íBé äðMì íBé íBé íéòaøà©§¨¦´¼´©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤

:éúàeðz-úà ízòãéå äðL íéòaøà íëéúðåò£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨¨®¦«©§¤−¤§«¨¦«
i"yx£È˙‡ezŒ˙‡∑ לבבכם את ּכמֹוׁשהניאֹותם הסרה, לׁשֹון – 'ּתנּואה' ל)מאחרי. אביה (במדבר "ּכיֿהניא : ∆¿»ƒְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

.אתּה" ָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay ,mikqp zyxt oipr oiadl d"c xn`n)

אף  ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים ׁשּיהיּו היתה המרּגלים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּגזרת
ּבּׁשנה  היתה המרּגלים ּגזרת ׁשהרי ּבלבד, ׁשנה ל"ט ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהיּו
ּבחֹודׁש לא ּגּופא זֹו ּובׁשנה מּמצרים, לצאתם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשנית
אּלא  ׁשּלאחרי־זה, ּבחדׁשים אּלא ניסן, חֹודׁש ְֲֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהראׁשֹון,
הּבינה, לספירת רֹומז ארּבעים ׁשּמסּפר מּׁשּום הּוא ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהענין
הּבינה, מּבחינת היה ּבּמדּבר הּגילּוי ּכי לּבינה", ארּבעים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ"ּבן
היא  "ארץ" הּמלכּות, לספירת הּירידה ענינּה לארץ ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָוהּכניסה

הּכניסה  אל הּמדּבר הקּדמת להיֹות צריכה ולכן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמלכּות,
מּספירת  ּבאים הּמלכּות ספירת עניני ׁשּכל ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלארץ,
הרי  לאחרי־זה אמנם ּבּתּה". ּכ"אּמּה ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּבינה,
ספירת  לגּבי ּדוקא נאמר ׁשּזה ּגבר", ּתסֹובב ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ"נקבה
אל  ּבאים הּמלכּות ספירת על־ידי ׁשּדוקא הינּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּמלכּות,
צאנכם". ורעּו זרים "ועמדּו יהיה ׁשאז ּדלעתיד־לבא, ְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָֹֹהעילּוי

(äì)àì-íà ézøac ýåýé éðà|-ìëì äNòà úàæ £¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨
äfä øaãna éìò íéãòBpä úàfä äòøä äãòä̈«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²

:eúîé íLå enzé¦©−§¨¬¨ª«

(åì)õøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
ãòä-ìk-úà åéìò eðéliå eáLiåäaã àéöBäì ä ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈§¦¬¦−̈

:õøàä-ìò©¨¨«¤

ÏÚ‡Âלא  È‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿≈¿»≈
:da Ôezˆ˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚcÈÂ ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿»«¿»ƒ«¿«

‰„ÔÈ:לב  ‡¯a„Óa ÔeÏtÈ ÔBÎÏ Èc ÔBÎÈ¯‚Ùeƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿«¿¿»»≈

‡¯ÔÈÚaלג  ‡¯a„Óa ÔÈ¯Á‡Ó ÔB‰È ÔBÎÈ·e¿≈¿¿«¬ƒ¿«¿¿»«¿¿ƒ
ÔeÙeÒÈc „Ú ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜ÈÂ ÔÈL¿ƒƒ«¿»≈«ƒ

:‡¯a„Óa ÔBÎÈ¯‚tƒ¿≈¿«¿¿»

‡¯Ú‡לד  ˙È ÔezÏl‡ Èc ‡iÓBÈ ÔÈÓa¿ƒ¿««»ƒ«∆¿»«¿»
‡zLÏ ‡ÓBÈ ‡zLÏ ‡ÓBÈ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒƒ»¿«»»¿«»
ÔeÚc˙Â ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜z¿«¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡c ˙È»¿ƒ¿««¿¬»

‡aÚ„לה  ‡c ‡Ï Ì‡ È¯ÓÈÓa ˙È¯Êb ÈÈ ‡‡¬»¿»¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»»∆¿≈
ÈÏÚ ÔencÊ‡c ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLk ÏÎÏ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿¬»

:Ôe˙eÓÈ Ôn˙Â ÔeÙeÒÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈¿¿«»¿

‡¯Ú‡לו  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏL Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿«…∆¿«»»»«¿»
‡zLk Ïk ˙È È‰BÏÚ eÓÈÚ¯‡Â e·˙Â¿»¿«¿ƒ¬ƒ»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL ‡˜t‡Ï¿«»»ƒ««¿»



glyמח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy
i"yx£ÂÈÏÚ eÈliÂ e·LiÂ∑ הארץ מּתּור ּוכׁשּׁשבּו «»À««ƒ»»ְִֶֶָָָ

אֹותם  ּדּבה, ּבהֹוצאת העדה ּכל את עליו ְְִִִֵֶַָָָָָָָָהרעימּו
חּנּו לׁשֹון ּדּבה, הֹוצאת ּכל "וּימתּו". – ְֲִִִַַָָָָָֻאנׁשים

ּכמֹו ּבֹו, לדּבר לאדם לׁשֹונם ׁשּמלקיחים (שיר ּדברים ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

ו) ויׁשנּההשירים לטֹובה ויׁשנּה יׁשנים", ׂשפתי "ּדֹובב :ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
רעה, הארץ ּדּבת מֹוציאי ּכאן: נאמר לכ ְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָָלרעה,

טֹובה  ׁשהיא ּדּבה ּבלע"ז ∑ac‰.ׁשּיׁש .פרליר"ש ִִֵֶֶָָƒ»ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr b"ig y"ewl t"r)

mrd lM zxRM zFxnl milbxnd WpFr¤©§©§¦©§©¨©¨¨¨

וּיׁשבּו את־הארץ לתּור מׁשה אׁשר־ׁשלח ְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻוהאנׁשים
על־הארץ: דּבה להֹוציא את־ּכל־העדה עליו ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֽוּיּלינּו
העדה ּכל את עליו הרעימּו הארץ מּתּור (יד,ּוכׁשּׁשבּו ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָ

ובפרש"י) לו.

לכן קדם ואילך)ּכבר כו המרּגלים (יג, סּפּור ּבאריכּות הּובא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ
היא  לכאֹורה, הּפׁשּוטה, הּמׁשמעּות ּכן ואם וכּו', ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָוטענֹותיהם
הּפׁשט  ּדאין ּכתב רׁש"י א ׁשנית. מׁשה על וטענּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּׁשבּו
מּתּור  "ּכׁשּׁשבּו הראׁשֹונה לּתלּונה היא ּבזה הּכּונה אּלא ,ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכ

זה)הארץ" לפרּוׁש ההכרח רׁש"י ּבמפרׁשי צרי(ויעוי' זה ּולפי . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשנית? המרּגלים ּתלּונת את הּכתּוב ּכפל למאי ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָּביאּור,

הסיר  ּכבר ּדהּנה, ׁשאלה. ליּׁשב הּכתּוב ּבא ׁשּבזה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָויׁש
מעל  יתּבר ה' ּגזרת את ּבתחנּוניו עליו־הׁשלֹום רּבינּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמׁשה
ּבמׁש ּכי־אם ּתכף, העם ימּות ׁשּלא ּופעל יׂשראל, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבני
להסיר  ּתחנּוניו הֹועילּו לא מּדּוע ואם־ּכן ׁשנה, ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹארּבעים

עצמם?! המרּגלים מעל ּגם ְְְְִֵֵַַַַַַָָהּגזרה
הּכתּוב ׁשּיסּפר קדם ,לז)ּולכ האנׁשים (בפסוק "וּימּותּו אׁשר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

לֹומר  המרּגלים, ּתלּונת את וכתב ׁשנה הארץ", ּדּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמֹוצאי
עצמֹו, מׁשה על לחלק ׁשּנתּכּונּו עצמם ּבּמרּגלים ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹׁשחֹומר
להם  הֹועילה לא ּולכ עליו", "וּילינּו הּכתּוב ּבלׁשֹון ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻּכמדּיק

סנגֹור". נעׂשה קטגֹור ּד"אין מׁשה, ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּתפּלתֹו

(æì)äôbna äòø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä eúîiå©¨ª̧Æ¨«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰Ùbna∑,להם ההגּונה מיתה ּבאֹותּה ««≈»ƒ¿≈ְֲִֶַָָָָ
לׁשֹונם  ונׁשּתרּבב ּבּלׁשֹון חטאּו הם מּדה: ּכנגד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּדה
לתֹו ּובאין מּלׁשֹונם יֹוצאים ותֹולעים טּבּורם, ְְְְִִִִַַָָָָעד

וזהּו "ּבמּגפה". ולא "ּבּמּגפה" נאמר לכ ְְְְֱֵֵֶֶַַַַַָָָָֹטּבּורם,
ׁשל  מּדֹותיו עלּֿפי להם הראּויה ּבאֹותּה ה'", ְְְִִִֵֶֶַָָָָָ"לפני

מּדה  ּכנגד מּדה מֹודד ׁשהּוא .הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִִֵֶֶֶַָָָָ

(çì)íéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íää̈¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤

i"yx£eÈÁ ·ÏÎÂ ÚLB‰ÈÂ∑ ּתלמּודֿלֹומר ׁשּנטלּומה מלּמד אּלא ההם"? מןֿהאנׁשים קיז)"חיּו ׁשל (ב"ב חלקם ƒÀ«¿»≈»ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לחּיים  ּתחּתיהם וקמּו ּבארץ .מרּגלים ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(èì)éða-ìk-ìà älàä íéøácä-úà äLî øaãéå©§©¥³¤Æ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−
:ãàî íòä eìaàúiå ìàøNé¦§¨¥®©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ

(î)eppä øîàì øää-Làø-ìà eìòiå ø÷aá eîkLiå©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À
:eðàèç ék ýåýé øîà-øLà íB÷nä-ìà eðéìòå§¨¦²¤©¨²£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«

ÏÚלז  LÈa ÌeL e˜Èt‡c ‡i¯·b e˙ÈÓeƒÀ¿«»¿«ƒƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙BÓa ‡Ú¯‡«¿»¿»»√»¿»

‡˙˜eÓiלח  ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿«¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï eÏÊ‡c Ôep‡‰ ‡i¯·b ÔÓƒÀ¿«»»ƒ«¬»¿«»»»«¿»

Èaלט  ÏÎÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»ƒ¿»«»»ƒ≈¿»¿≈
:‡„ÁÏ ‡nÚ eÏa‡˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«»«»«¬»

eË¯‡מ  LÈ¯Ï e˜ÈÏÒe ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»
¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»¬«¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¬«

:‡·Á È¯‡ ÈÈ¿»¬≈»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(fl).äòø õøàä úaã éàöBîxaM ¦¥¦©¨¨¤¨¨§¨
iYWxR(al bi lirl)lFcBd mWpr iM ¥©§¦¦¨§¨©¨

ux` iM E`ivFdW dACd xEarA did̈¨©£©¦¨¤¦¦¤¤
,xEnB xwW dide ,`id diaWFi zlkF`¤¤§¤¨¦§¨¨¤¤¨
FnM ,miAx miOr d`ln dzid `idW¤¦¨§¨§¥¨©¦©¦§

rWFdiA aEzMW(c `i)mdipgn lke md ¤¨¦ª©¥§¨©£¥¤
mId ztU lr xW` lFgM ax mr mOr¦¨¨¨©£¤©§©©¨

dxFYaE .c`n ax akxe qEqe axlmixac) ¨Ÿ§¨¤¤©§Ÿ©¨

(` fmiFB draW LipRn miAx miFB lWpe§¨©¦©¦¦¨¤¦§¨¦
wfgA mibiltn Eid mde ,minEvre miAx©¦©£¦§¥¨©§¦¦§Ÿ¤

mrd fr iM ,mrd(gk bi lirl)wfg iM , ¨¨¦©¨¨¦¨¨
c`n `Ed(`l weqt my)lr EaiWd `le , §Ÿ§Ÿ¥¦©

`Ed hrnd mdl xn`W dWn ixaC¦§¥¤¤¨©¨¤©§©
ax m`(gi weqt my)mrl Exn` la` , ¦¨£¨¨§¨¨

:diaWFi zlkF` ux`d iM ok ixg ©̀£¥¥¦¨¨¤¤¤§¤¨
áúëåoFWl dAC z`vFd lM i"Wx §¨©©¦¨¨©¦¨¨

z` migiwln mdW mixaC z`vFd¨©§¨¦¤¥©§¦¦¤
mipWi iztU aaFC FnM ,FA xAcl mc`d̈¨¨§©¥§¥¦§¥§¥¦

(i f y"dy)ie daFhl dpWie ,,drxl dpW §¤§¨§¨§¤§¨§¨¨
,drx ux`d zAc i`ivFn xn`p Kkl§¨¤¡©¦¥¦©¨¨¤¨¨
aEzM dPde .daFh `idW dAC WIW¤¤¦¨¤¦¨§¦¥¨

liqk `Ed dAc `ivFnE(gi i ilyn)EPpi`e , ¦¦¨§¦§¥¤
ux`d lr dAc `ivFdl oke ,daFhlweqt) §¨§¥§¦¦¨©¨¨¤

(elaEWz `l LzAce oke ,(i dk ilyn)la` , §¥§¦¨§Ÿ¨£¨



מט gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy
i"yx£¯‰‰ŒL‡¯ŒÏ‡∑ לארץ העֹולה הּדר הּוא ∆…»»ְֶֶֶֶַָָ

‡ÌB˜n‰ŒÏ.יׂשראל  eÈÏÚÂ epp‰∑ לארץֿיׂשראל. ְִֵָƒ∆¿»ƒ∆«»ְְִֵֶֶָ
'‰ ¯Ó‡Œ¯L‡∑ נעלה ׁשם לנּו, e‡ËÁ.לתּתּה Èk∑ ¬∆»«ְֲִֶַָָָƒ»»

מצרימה" ׁשּוב לנּו טֹוב "הלא אמרנּו: אׁשר .על ְְְֲֲִֶַַָָָָֹ

(àî)ét-úà íéøáò ízà äf änì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨¬¨¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´
:çìöú àì àåäå ýåýé§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ¦§¨«

i"yx£ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â∑ עֹוׂשין ׁשאּתם תצלח זֹו לא ,. ¿ƒ…ƒ¿»ְִִֶֶַָֹ

(áî)eôâpz àìå íëaø÷a ýåýé ïéà ék eìòz-ìà©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½
:íëéáéà éðôì¦§¥−«Ÿ§¥¤«

(âî)áøça ízìôðe íëéðôì íL éðòðkäå é÷ìîòä ék¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤
ýåýé äéäé-àìå ýåýé éøçàî ízáL ïk-ìò-ék¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−

:íënò¦¨¤«
i"yx£Ìz·L ÔkŒÏÚŒÈk∑ לכם ּתבא זאת ּכי וגֹו'ּכלֹומר: ׁשבּתם אׁשר .על ƒ«≈«¿∆ְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹ

(ãî)ýåýé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà úBìòì eìtòiå©©§¦¾©«£−¤´Ÿ¨¨®©«£³§¦«§Ÿ̈Æ
:äðçnä áøwî eLî-àì äLîe¤½Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«

i"yx£eÏtÚiÂ∑וכן חזק, ב)לׁשֹון עּפלה".(חבקוק "הּנה : ««¿ƒְְְִֵֵֶָֹֻ
וכן עּזּות; לׁשֹון ּבלע"ז. ד)אינגרי"ש "עפל (מיכה : ְְְֵֶַַַֹ

לב)ּבתֿצּיֹון" ּתנחּומא (ישעיה ּומדרׁש ובחן". "עפל : ְְִִֶַַַַַָָֹ
ּברׁשּות  ׁשּלא חׁשכים הלכּו אפל; לׁשֹון .מפרׁשֹו: ְְְְְֲִִֵֶֶָָֹֹ

(äî)íekiå àeää øäa áLiä éðòðkäå é÷ìîòä ãøiå©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬
:äîøçä-ãò íeúkiå©©§−©©«¨§¨«

i"yx£Ìe˙kiÂ∑ט)ּכמֹו מּכה (דברים אחר מּכה – טחֹון" אתֹו "ואּכת :.‰Ó¯Á‰Œ„Ú∑ נקרא הּמקֹום על ׁשם ««¿ְֶַַַַָָָָֹֹ««»¿»ְִֵַַָָ
הּמארע  .ׁשם ְֵַָֹ

åè(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìà¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£e‡·˙ Èk∑ לארץ ׁשּיּכנסּו להם .ּבּׂשר ƒ»…ְִִֵֶֶֶָָָָ

ÏÚמא  ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ô„ ‡ÓÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿««»¿ƒ«
:ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿ƒ»«¿«

·ÔBÎÈÈמב  ÈÈ„ ‡zÎL ˙ÈÏ È¯‡ Ôe˜q˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈≈¿ƒ¿»«¿»≈≈
:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯azz ‡ÏÂ¿»ƒ«¿√»«¬≈¿»≈

˜„ÔBÎÈÓמג  Ôn˙ ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ È¯‡¬≈¬«¿»»¿«¬»»«»√»≈
¯˙aÓ Ôez·z Ôk ÏÚ È¯‡ ‡a¯Áa ÔeÏt˙Â¿ƒ¿¿«¿»¬≈«≈«¿ƒ»«
:ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È‰È ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÁÏt»¿»»«¿»¿»¿≈≈¿»«¿»¿«¿¿

˜ÓÈ‡מד  ÔB¯‡Â ‡¯eË LÈ¯Ï ˜qÓÏ eÚL¯‡Â¿«¿»¿ƒ«¿≈»«¬¿»»
:‡˙È¯LÓ BbÓ B„Ú ‡Ï ‰LÓe ÈÈ„«¿»…∆»¬ƒ«¿ƒ»

eËa¯‡מה  ·˙Èc ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ ˙Áe¿«¬«¿»»¿«¬»»¿»≈¿»
:‰Ó¯Á „Ú Ôep„¯Ëe ÔepÁÓe ‡e‰‰«¿À¿»À«»¿»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«

‡¯Èב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔBÎÏ ·‰È ‡‡ Èc ÔBÎÈ·˙BÓ Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬«¬«¿»≈ƒ¬»»≈¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

"drx dAC" xiMfie ,drxl dAC lM̈¦¨§¨¨§©§¦¦¨¨¨
:biltdlgl dxez §©§¦

(anÎ`n)mrheíéøáò ízà äæ änì §©©¨¨¤©¤Ÿ§¦
.'ä ét úàzxfbA EPpi` ¤¦¥¤¦§¥©

xn` xW` ,mkixbt ElRi dGd xAcOA©¦§¨©¤¦§¦§¥¤£¤¨©
(hk weqta)mixaFr mY` dOl xn`i la` .£¨Ÿ©¨¨©¤§¦

ElrY `NW il` dEv `Ed iM ,'d iR z ¤̀¦¦¦¨¥©¤Ÿ©£

xn` oke .mkiai` iptl EtbPY `le llM§¨§Ÿ¦¨§¦§¥Ÿ§¥¤§¥¨©
dxFY dpWnA(an `n ` mixac)EpidYe §¦§¤¨©¨¦

mdl xn` il` 'd xn`Ie dxdd zlrl©£Ÿ¨¨¨©Ÿ¤¥©¡Ÿ¨¤
mkAxwA iPpi` iM EngNz `le Elrz `lŸ©£§Ÿ¦¨£¦¥¤¦§¦§§¤

:mkiai` iptl EtbPY `le§Ÿ¦¨§¦§¥Ÿ§¥¤
.çìöú àì àåäå íòèåmY`W Ff §©©§¦Ÿ¦§¨¤©¤

.i"Wx oFWl ,glvz `l miUFr¦Ÿ¦§¨¨©¦

,dglvd FA oi` mXd iR zxard F`©£¨©¦©¥¥©§¨¨
`id ,zn`d KxC lre .`"xoFWl̈§©¤¤¨¡¤¦

zkNdzn(bi ` l`wfgi):bn dxez ¦§©¤¤
(a).íëéúáLBî õøà ìà eàáú ék¦¨Ÿ¤¤¤§Ÿ¥¤

E`aIW mipAd z` gihadW xg ©̀©¤¦§¦©¤©¨¦¤¨Ÿ
zFpAxTd zxFY mdl milWd ,ux`d l ¤̀¨¨¤¦§¦¨¤©©¨§¨
ilE`e .ux`l m`FaA mikqp EaixwIW¤©§¦§¨¦§¨¨¨¤§©



glyנ zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay ,mikqp zyxt oipr oiadl d"c xn`n)

על  הּתיקּון ּכי המרּגלים, לפרׁשת הּנסכים ּפרׁשת ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָסמיכּות
לארץ  ּולהּכנס ּׁשעׂשּו, מה היפ הּוא המרּגלים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמעׂשה
ּבעבֹודת  לעסֹוק ּגּופא וׁשם הארץ", אל תבֹואּו "ּכי ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָּדוקא,

הּתחּתֹון. ּובירּור למּטה המׁשכה ׁשענינם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָהּנסכים
לפרׁשת  הּנסכים ּדפרׁשת ׁשהּקׁשר לֹומר, יׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָועֹוד
והעבֹודה  לארץ ׁשהּכניסה מּׁשּום רק אינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהמרּגלים
מּזֹו, יתירה אּלא המרּגלים, חטא על ּתיקּון היא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּדנסכים

המרּגלים). (ּכרצֹון ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו למה המׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו
ּומּצב  ּבמעמד ׁשנה ארּבעים ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּדזה
לארץ  הּכניסה אל הכנה הּוא ּגּופא זה הרי הּנ"ל, ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנעלה
העבֹודה  הקּדמת על־ידי ּדדוקא העֹולם, עם ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָָוהעבֹודה
ׁשּבּמדּבר, מקֹום" ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין ,"מאד ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹּד"בכל
העֹולם  עם העבֹודה אחר־ּכ להיֹות יכֹולה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָעל־ידי־זה

ּבׁשלימּות. לארץ ְְִֵֶֶָָָּכׁשּבאּו

(â)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ýåýéì äMà íúéNòå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ
àýåýéì ççéð çéø úBNòì íëéãòîa Bà äáãðá B ´¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½

:ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî¦©¨−̈¬¦©«Ÿ
i"yx£‰M‡ Ì˙ÈNÚÂ∑ּכׁשּתבֹואּו אּלא: צּוּוי, זה אין «¬ƒ∆ƒ∆ְִֵֶֶֶָָ

לבבכם  על ותעלה לה'ׁשם אּׁשה ¯ÁÈ.לעׂשֹות ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָ≈«
ÁÁÈ∑ רּוח נחת ‡B.לפני ׁשּיהיה ¯„Œ‡lÙÏ ƒ…«ְְִֶֶַַַַָ¿«≈∆∆

‰·„·∑ מֹועדיכם חֹובת ּבׁשביל האּׁשה ׁשּתעׂשּו ,אֹו ƒ¿»»ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָ
ּבּמֹועד  לעׂשֹות אתכם .ׁשחּיבּתי ְְֲִִֵֶֶֶַַַ

(ã)úìñ äçðî ýåýéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤
:ïîL ïéää úéòáøa ìeìa ïBøOò¦¨½¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

i"yx£·È¯˜n‰ ·È¯˜‰Â∑ ּבהמה לכל ּומנחה נסכים ּבתֹוכּהּתקריבּו נבלל והּׁשמן ּכליל הּמנחה לּספלים . ,והּיין ¿ƒ¿ƒ««¿ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
סּכה ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו מח)ּכמֹו .(סוכה ְְִֶֶֶַָָֻ

(ä)Bà äìòä-ìò äNòz ïéää úéòéáø Cñpì ïééå§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´
:ãçàä Nákì çáfì©¨®©©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£„Á‡‰ N·kÏ∑ הּיין ועל הּׁשמן ועל הּמנחה על מּוסב: הּוא למעלה האמּור ּכל .על «∆∆»∆»ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(å)äìeìa íéðøNò éðL úìñ äçðî äNòz ìéàì Bà³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈−Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬
ìL ïîMá:ïéää úéL ©¤−¤§¦¦¬©¦«

i"yx£ÏÈ‡Ï B‡∑ הּוא.ואם צא)איל לרּבֹות (מנחות "אֹו" ּדרׁשּו: אילורּבֹותינּו לנסּכי הּפלּגס כג)את .(חולין »«ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

(æ)ìL Cñpì ïééå:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z ïéää úéL §©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ÒÎ˙ג  B‡ ‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿À¿»»√»¿»¬»»ƒ¿«
B‡ ‡z·„· B‡ ‡¯„ ‡L¯Ù‡Ï ‡iL„e˜¿«»¿«¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï „aÚÓÏ ÔBÎÈ„ÚBÓa¿¬≈¿∆¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»

:‡Ú ÔÓ B‡ È¯Bz ÔÓ ÈÈ¿»ƒ≈ƒ»»

ÁÓ˙‡ד  ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ·¯˜Óc ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ¿»«À¿»≈√»¿»ƒ¿»»
‡È‰ ˙eÚ·¯a ‡ÏÈÙc ‡B¯NÚ ‡zÏÒÀ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿ƒ»

:‡ÁLÓƒ¿»

ÏÚה  „aÚz ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿≈«
:„Á ‡¯n‡Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ B‡ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«¿«»¿ƒ¿»«

ÔÈ¯zו  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ „aÚz ‡¯Î„Ï B‡¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»À¿»¿≈
:‡È‰ ˙ezÏz ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

z˜¯·ז  ‡È‰ ˙ezÏz ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Eid iM ,mgihadlE mngpl ,dYr df did̈¨¤©¨§©£¨§©§¦¨¦¨
Kx`l didI dn rcFi in ,xn`l miW`Fp¨¦¥Ÿ¦¥©©¦§¤§Ÿ¤
E`hgi m`e ,dpW mirAx` sFql minï¦§©§¨¦¨¨§¦¤¤§
`Ed KExA WFcTd d`x okle ,mipAd mB©©¨¦§¨¥¨¨©¨¨
ux`d zevnA mzF` FzFEvA iM ,mngpl§©£¨¦§©¨§¦§©¨¨¤
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ני gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k iying meil inei xeriy

ß oeiq c"k iying mei ß

(ç)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNòú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥¤¬¤
:ýåýéì íéîìL-Bà§¨¦−©«Ÿ̈«

(è)ìL úìñ äçðî ø÷aä-ïa-ìò áéø÷äåäL §¦§¦³©¤©¨¨Æ¦§½̈−Ÿ¤§¨´
:ïéää éöç ïîMa ìeìa íéðøNò¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬©¦«

(é)ççéð-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©¦−Ÿ©
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÈ¯ ‰M‡∑האׁש על נּתן ׁשאינֹו אּׁשה, אינֹו הּיין אבל והּׁשמן, הּמנחה על אּלא מּוסב .אינֹו ƒ≈≈«ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

(àé)ãçàä ìéàì Bà ãçàä øBMì äNòé äëḱ̈¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−¨©´¦¨«¤¨®
:íéfòá Bà íéNáká äOì-Bà«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

i"yx£'B‚Â ‰OÏ B‡∑ ׁשנתם ּבתֹו קרּוים וׂשה ּכבׂש ּבעּזים. ׁשהּוא ּבין ּבּכבׂשים, ׁשהּוא ּבן ∑‡ÏÈ.ּבין «∆¿ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ«ƒֶ
אחד  ויֹום חדׁש עׂשר .ׁשלׁשה ְְֶֶָָָָֹֹ

(áé):íøtñîkãçàì eNòzäëk eNòzøLàøtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈§¦§¨¨«

i"yx£eNÚz ¯L‡ ¯tÒnk∑ אׁשר הּבהמֹות ּכמסּפר «ƒ¿»¬∆«¬ְְְֲִֵֶַַ
לקרּבן  מהם ּתקריבּו אחד לכל נסכים ּתעׂשּו ּככה ,. ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ

Ì¯tÒÓk∑ׁשּכמסּפרם מסּפרם – ּבהמֹות ל ׁשל ¿ƒ¿»»ְְְְִִֵֶֶָָָָ
.נסכים  ְִָ

(âé)äMà áéø÷äì älà-úà äëk-äNòé çøæàä-ìk̈¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤§©§¦²¦¥¬
:ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(ãé)íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨Á¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ïk eNòz øLàk ýåýéì ççéð-çéø äMà äNòå§¨¨²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬

:äNòé©«£¤«

(åè)íìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ
:ýåýé éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯bk ÌÎk∑עברית לׁשֹון ּדר וכן ּגר. ּכן יג)ּכמֹותכם, מצרים".(בראשית ּכארץ "ּכגןֿה' כב): "ּכמֹוני (מ"א. : »∆«≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
"ּכעּמ ּכעּמי ,כמֹו. ְְִֶַַָ

(æè)øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà äøBz¨¬©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬
ô :íëzà¦§¤«

ÒÎ˙ח  B‡ ‡˙ÏÚ È¯Bz ¯a „aÚ˙ È¯‡Â«¬≈«¿≈«≈¬»»ƒ¿«
‡iL„e˜ ˙ÒÎ B‡ ‡¯„ ‡L¯ÙÏ ‡iL„e˜¿«»¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ïz˙‡ט  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ È¯Bz ¯a ÏÚ ·¯˜ÈÂƒ»≈««≈ƒ¿»»À¿»¿»»
:‡È‰ ˙e‚Ït ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

˜¯Ôaי  ‡È‰ ˙e‚Ït ‡kÒÏ ·¯˜z ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿»≈¿ƒ¿»«¿ƒ»À¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

‡Bיא  „Á ‡¯Î„Ï B‡ „Á ‡¯B˙Ï „·Ú˙È ÔÈ„k¿≈ƒ¿¬≈¿»«¿ƒ¿»«
:‡ifÚ· B‡ ‡i¯n‡a ¯n‡Ï¿ƒ«¿ƒ¿«»¿ƒ«»

ÁÏ„יב  Ôe„aÚz ÔÈ„k Ôe„aÚ˙ Èc ÔÈÓk¿ƒ¿»ƒ«¿¿¿≈«¿¿¿«
:ÔB‰ÈÓk¿ƒ¿«¿

Ï˜¯·‡יג  ÔÈl‡ ˙È ÔÈ„k „aÚÈ ‡·ÈvÈ Ïk»«ƒ»«¿≈¿≈»ƒ≈¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

·ÔBÎÈÈיד  È„ B‡ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ≈≈
Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈¿«¿≈À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»

:„aÚÈ Ôk Ôe„aÚ˙ È„ ‡Ók ÈÈ¿»¿»ƒ«¿¿≈«¿≈

„ib˙È¯טו  ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ „Á ‡ÓÈ˜ ‡Ï‰¿̃»»¿»»«¿¿ƒ»¿ƒ¿«»
Ì„˜ È‰È ‡¯Bi‚k ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿»¿¿ƒ»¿≈√»

:ÈÈ¿»

ÔBÎÏטז  È‰È „Á ‡È„Â ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿ƒ»«¿≈¿
:ÔBÎnÚ ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««ƒ¿



glyנב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy

ß oeiq d"k iyiy mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ
:änL íëúà àéáî éðà øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬£¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨

i"yx£ı¯‡‰ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑ מּכל זֹו "ּביאה" מׁשּנה ¿…¬∆∆»»∆ְִִָָָֻ
לפיכ "ּכיֿתבאּו", נאמר: ׁשּבכּלן ׁשּבּתֹורה, ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹֻּביאֹות

ל  ּבאחת ּכּלן הּכתּוב ל ׁשּפרט וכיון מּזֹו, זֹו מדֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

ּכן. ּכּלן אף ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא ׁשאינּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻמהן,
ואכלּו ּבּה מּׁשּנכנסּו "ּבבאכם", ּבּה: נאמר זֹו ְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַָָָָֹאבל

ּבחּלה  נתחּיבּו .מּלחמּה, ְְְְִִַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr cl zegiy ihewl)

תבאּו ּכי תבא, ּכי נאמר יח)ׁשּבכּלן טו, נאמר (רש"י ּבספרי ְְְֱֱִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻ
אֹומר הּוא  ׁשּבּתֹורה ּביאֹות הארץ והיה"ׁשּבכל אל תבאּו ּכי ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

והּוא  'מּיד'. ּפרּוׁשֹו אין "והיה" ׁשּגם לכאֹורה, ּומׁשמע, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָכּו'".

ּולהעיר, מּיד". אּלא והיה "אין ראה: ּפרׁשת ּכבספרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשלא
"והיה". ּתבת הׁשמיט ְְִִִֵֶַַָָׁשרׁש"י

(èé)äîeøú eîéøz õøàä íçlî íëìëàa äéäå§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤¨¨®¤¨¦¬§−̈
:ýåýéì©«Ÿ̈«

(ë)úîeøúk äîeøú eîéøz älç íëúñøò úéLàø¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½©−̈¨¦´§¨®¦§©´
:dúà eîéøz ïk ïøb½Ÿ¤¥−¨¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯∑ עריסֹותיכם ּכדי ּכׁשּתלּוׁשּו ≈ƒ¬ƒ…≈∆ְְֲִֵֵֶֶָ
היא? וכּמה ּבּמדּבר, ללּוׁש רגילין טז)ׁשאּתם :(שמות ְְְִִִִֶֶַַַָָָ

ארּבעים  (וׁשעּורֹו לּגלּגלת" "עמר בעמר", ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻ"וּימדּו
ּכלֹומר, מראׁשיתּה, ּתרימּו ּביצה) וחמׁש ּביצים ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹוׁשלׁש
ּתרּומה  אחת חּלה ּתּלקח ראׁשית מּמּנה, ׁשּתאכלּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹקדם

ה' ּבלע"ז ∑lÁ‰.לׁשם Ô¯b.טורטי"ל ˙Óe¯˙k∑ ְֵ«»ְַַƒ¿«…∆
ׁשעּור  ּבּה נאמר ׁשּנאמר ׁשּלא מעׂשר, ּכתרּומת ולא , ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ׁשעּור  –ּבּה הּבית לבעל ׁשעּור נתנּו חכמים אבל . ְְֲֲִִִִַַַַָָָָ
מארּבעים  אחד – ולּנחּתֹום וארּבעה, מעׂשרים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

.ּוׁשמֹונה  ְָ

(àë)äîeøz ýåýéì eðzz íëéúñøò úéLàøî¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−§¨®
ñ :íëéúøãì§Ÿ−Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי) לפי נאמר? לּמה ≈≈ƒ¬ƒ…≈∆ְֱִֶַָָ
ראׁשֹונה  אני ׁשֹומע – ערסתיכם" "ראׁשית ֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:

ּתלמּוׁשּבעּסֹות  מקצתּה, – "מראׁשית" דֿלֹומר: ְְִִִֵֵֶַַָָָ

ּכּלּה Óe¯z‰.ולא '‰Ï ezz∑(ספרי) ׁשּלא לפי ְָֹֻƒ¿«¿»ְִֶֹ
ּבּה ׁשּיהא "ּתּתנּו", נאמר לחּלה, ׁשעּור ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָׁשמענּו

נתינה  .ּכדי ְְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 183 'nr g"ig y"ewl t"r)

D`FlnE ux`d 'dl©¨¨¤§¨

ּתרּומה ליהוה ּתּתנּו ערסתיכם כא)מראׁשית (טו, ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֽֽ
נסמכה ׁשּכל לּפרׁשת חּלהּפרׁשת לּמה ,ל לֹומר ע"ז, ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָָ

ע"ז ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות ו)המקּים פט"ו, רבה (ויקרא ְְְִִִֵֵַַַַָ

חז"ל א)אמרּו לא, ּופרׁש(שבת זרעים", סדר זה "אמּונת ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָ
אמונת)ּבתוס' וזֹורע".(ד"ה העֹולמים ּבחי "ׁשּמאמין ְְְֲִִֵֵֶַַָָ

עלּול  הּׂשדה, ּבעבֹודת הּמׁשקיע ּדהרי הּוא, ּבזה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוהחּדּוׁש

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰Ïיח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿»ƒ¬»»≈»¿

:Ôn˙Ï¿«»

ÔeL¯Ùzיט  ‡Ú¯‡„ ‡ÓÁlÓ ÔBÎÏÎÈÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈«¿ƒ«¿»¿«¿»«¿¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»

‡eL¯Ù˙‡כ  ÔeL¯Ùz ‡˙lÁ ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ≈̄«¿«¿«¿»«¿¿«¿»»
ÔeL¯Ùz Ôk ‡¯„‡ ÔÓ ÔÈL¯ÙÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈«¿¿

:d˙È»«

‡eL¯Ù˙‡כא  ÈÈ Ì„˜ Ôezz ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ¯Ó≈≈«¿«¿ƒ¿√»¿»«¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(gi)dEve mipdM zxFY cFr milWde§¦§¦©Ÿ£¦§¦¨
iM .xAcOA dbdp `NW dNgd lr©©©¨¤Ÿ¨£¨©¦§¨¦
Ebdpi `NW rEciA xUrOde dnExYd©§¨§©©£¥§¨©¤Ÿ¦§£

.ux`l dvEgaE iFBd gExn md iM ,mẄ¦¥¦©©§¨¨¨¤
EpizFAx zrC lr dNgA iEPW cFr Wie§¥¦§©¨©©©©¥

(.dk zeaezk)EqpkPWM dNgA EaIgzPW ,¤¦§©§§©¨§¤¦§§

zFxUrnA EaIgzp `le cIn ux`l̈¨¤¦¨§Ÿ¦§©§§©©§
dXxi xg`l `N` dnExYaE¦§¨¤¨§©©§ª¨

:daiWiehi dxez ¦¦¨



נג gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy
הם  זֹו, מעבֹודה ׁשּמקּבל ּורוחיו הּתבּואה ׁשּגּדּול ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלחׁשב,
ידי  ועצם ו"ּכחי ּבׂשדהּו, והׁשקעתֹו יגיעתֹו מּגדל ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹּתֹוצאה

ח"ו. הּזה" החיל את לי ִִֶֶַַַָָעׂשה
ואיכּותּה הּתבּואה ׁשּגּדּול יֹודע, ׂשדהּו את הּזֹורע יׂשראל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָא
הּוא  הּקּב"ה ּכי־אם ח"ו, האדם ׁשל מ"ּכחֹו" ּבאים ִִִִֵֶַָָָָָָָֹאינם
ולכן  ּתעׁשיר". היא ה' ּו"ּברּכת חיל", לעׂשֹות ּכח ל ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹה"נֹותן
ּכי־אם  ּפרנסתֹו, לֹו להביא הּׂשדה ׁשּבכח מּפני אינּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹזריעתֹו
על־ידי  ּפרנסתֹו את לֹו ׁשּיביא העֹולמים", ּבחי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁש"מאמין

ְִַָהּזריעה.

מיגיעתֹו ׁשּלא ּומּכיר מבין ׁשהאדם חּלה, מצות ּתכן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוזהּו
הביא  לבּדֹו הּקּב"ה ּכי־אם הּזה, החיל את עׂשה ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָועבֹודתֹו
ׁשּייכים  והעּסה הּתבּואה אין הרי ּכן ואם הּברכה, את ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָלֹו
עריסֹותיכם" "ראׁשית את נֹותן הּוא ולכן להקּב"ה. אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו,

להקּב"ה. העּסה ׁשּיכת ּבאמת ּכי לה'", "ּתרּומה –ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבקּיּום  ּכי ע"ז", ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות הּמקּים "ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָוזהּו
ּדבר  לׁשּום ּוׁשליטה ּכח ׁשאין האדם מראה חּלה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמצות
ּדרכי  ע"פ מעצמּה מּגיעה אינּה ּפרנסתֹו ואפילּו ה', ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָמּבלעדי

לבּדֹו. מהּקּב"ה ּכי־אם ְִִֵֶַַַַָָהּטבע

(áë)älàä úåönä-ìk úà eNòú àìå ebLú éëå§¦´¦§½§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤
:äLî-ìà ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ∑(ספרי) ּכֹוכבים עבֹודת ¿ƒƒ¿¿…«¬ֲִַָ
עליהם  מביאין ׁשהּצּבּור הּמצֹות" "ּכל ּבכלל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָהיתה
ּבפר  לּדֹון מּכללן, ּכאן מֹוציאּה הּכתּוב והרי ְְֲִִִֵַַַַָָָָָּפר,

לחּטאת לעֹולה  B‚Â'.וׂשעיר ebL˙ ÈÎÂ∑(שם) ּבעבֹודת ְְְִַָָָ¿ƒƒ¿¿ֲַַ
- מּכל ּכֹוכבים ּבאחת אּלא אינֹו אֹו מדּבר; הּכתּוב ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

– האּלה" ּכלֿהּמצֹות "את ּתלמּודֿלֹומר: ְְְִִֵֵֶַַַַָָהּמצוֹות?

הּמצֹות  ּככל ׁשהיא אחת ּכל מצוה על העֹובר מה : ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
ז)הּמצוֹות, ּפנים (כריתות ּומגּלה ּברית ּומפר על ,ּפֹורק ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹ

ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּבּה ּפֹורק זֹו מצוה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹאף
ּכֹוכבים  עבֹודת זֹו ‡LÓŒÏ‰.ואיזֹו? '‰ ¯acŒ¯L‡∑ ְֲִֵַָ¬∆ƒ∆∆…∆

ח) הּגבּורה (הוריות מּפי – "ל יהיה ו"לא ׁשמענּום "אנכי" ְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹ
סב) ׁשמעּתי"(תהלים ׁשּתיםֿזּו אלהים ּדּבר "אחת :. ְְֱִִִִֶַַַָָֹ

Ïkכב  ˙È Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ ÔeÏzL˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿¿»«¿¿»»
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ÔÈl‡‰ ‡i„Bwtƒ«»»ƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ak)ìk úà eNòú àìå ebLú éëå§¦¦§§Ÿ©£¥¨
.älàä úBönäFGd dWxRd ©¦§¨¥¤©¨¨¨©

ilrA Da Erhie ,DrnWnA dnEzq§¨§©§¨¨§¦§¨©£¥
`NW in lr oAxw `EdW xnFl hWRd©§¨©¤¨§¨©¦¤Ÿ
.bbFW `Ede zFUrl dESW dn dUr̈¨©¤ª¨©£§¥
aEIg didi oM m`W ,gEx ixaC mdixace§¦§¥¤¦§¥©¤¦¥¦§¤¦
`NWM dxFYAW dUr zFevn lkA oAxẅ§¨§¨¦§£¥¤©¨§¤Ÿ
didie ,mdn zg`A bbWe mNM z` mIw¦¥¤ª¨§¨©§©©¥¤§¦§¤
z` mIwn Fpi`W in lkA zxM aEIg¦¨¥§¨¦¤¥§©¥¤
iM ,cifnA odn zg` lr xarIWM mNMª¨§¤©£Ÿ©©©¥¤§¥¦¦

xnF` aEzMd(bk weqt)dEv xW` lM z` ©¨¥¥¨£¤¦¨
.mkil` FzF` 'do`M xn`W cFreweqt) £¥¤§¤¨©¨

(ckdzUrp dcrd ipirn m` dide§¨¨¦¥¥¥¨¥¨¤¤§¨
,dbbWl`l ,EUrW dUrnA mzbBW iM ¦§¨¨¦¦§¨¨§©£¤¤¨Ÿ

ciA dUrY xW` oke ,EUr `le EaWIW¤¨§§Ÿ¨§¥£¤©£¤§¨
dnx(l weqt): ¨¨
ìáàdn EUrz `le EBWYW Fnrh £¨©£¤¦§§Ÿ©£©

.FMtd EUrY la` mXd dESX¤¦¨©¥£¨©£¤§
eizFevn EUrz `le EBWYW xn`i F`Ÿ©¤¦§§Ÿ©£¦§¨
iM ,zFUrl `NW mkz` xidfdW dOA©¤¤¦§¦¤§¤¤Ÿ©£¦
FnM zFevn E`xTi dUrz `lA zFripOd©§¦§Ÿ©£¤¦¨§¦§§

xn`W(a c `xwie)lMn dbbWa `hgz iM ¤¨©¦¤¡¨¦§¨¨¦Ÿ
:dpiUrz `l xW` 'd zFvn¦§£¤Ÿ¥¨¤¨

äpäådcrd zbbWA dGd oAxTd aEIg §¦¥¦©¨§¨©¤§¦§©¨¥¨
xEn`d oAxTd on dPWn§ª¤¦©¨§¨¨¨
xR `iadl aIg mW iM ,`xwIe zWxtA§¨¨©©¦§¨¦¨©¨§¨¦©

z`Hgl(eh weqt my)dlFrl xR o`ke §©¨§¨©§¨

EpizFAx Ekxvd oM lre ,z`Hgl xirUe§¨¦§©¨§©¥ª§§©¥
xnFl(.g zeixed)zbBW lr oAxTd dGW ©¤¤©¨§¨©¦§©

:dxf dcFar£¨¨¨
ìåïBLFzF` `ivFp `NW aEzMd §¨©¨¤Ÿ¦

nike xn`i ,FrnWnE FhEWR ¦§©§¨Ÿ©§¦
dn lM lr Exarze zFevOd lMn EBWz¦§¦¨©¦§§©©§©¨©
EUrz `NW dWn ciA mkl mXd dESX¤¦¨©¥¨¤§©¤¤Ÿ©£
EaixwY ,mkz` dESX dn lMn xaC̈¨¦¨©¤¦¨¤§¤©§¦
o`kA xiMfd `l KklE ,dGd oAxTd©¨§¨©¤§¨Ÿ¦§¦§¨
zg`" `hgd zFpAxwA xn`i xW`M©£¤Ÿ©§¨§¨©¥§©©

:"'d zevn lMn¦Ÿ¦§Ÿ
äpäåxnEn oAxw `Ed FrnWn itM df §¦¥¤§¦©§¨¨§¨¨

KlFdd oFbM ,bbFWA dxFYd lkl§¨©¨§¥§©¥
mdM zFUrl zFO`d on zg`l wAcpe§¦§©§©©¦¨ª©£¨¤
.llM l`xUi llkA zFidl dvxi `le§Ÿ¦§¤¦§¦§©¦§¨¥§¨
cigiA didIW oFbM ,bbFWA df lM didie§¦§¤¨¤§¥§¤¦§¤§¨¦
ldwaE ,zFO`d oial dAWPW wFpiY¦¤¦§¨§¥¨ª§¨¨
dxFYd onf xar xaMW EaWgIW oFbM§¤©§§¤§¨¨©§©©¨
Exn`IW F` .mlFr zFxFcl dzid `le§Ÿ¨§¨§¨¤Ÿ§

ixtqA xMfEnM(ehw gly)xn` dn ipRn §§¨§¦§¦¦§¥©¨©
Ep` xkU lHpe dUrPW `l mFwOd©¨Ÿ¤©£¤§¦Ÿ¨¨¨
oiprM ,xkU oilhFp `le miUFr `lŸ¦§Ÿ§¦¨¨§¦§©
z` mil`FWe mixnF` l`xUi EidW¤¨¦§¨¥§¦§£¦¤

xn`PW ,l`wfgi(` k l`wfgi)miWp` E`A §¤§¥¤¤¡©¨£¨¦
Fl Exn` ,iptl EaWIe l`xUi ipwGn¦¦§¥¦§¨¥©¥§§¨¨¨§
FAx FxkOW car ixd l`wfgi EpAx©¥§¤§¥£¥¤¤¤¨§©
EgMWIW F` .'eke FzEWxn `vi `lŸ¨¨¥§¤¦§§

oM Epl rx` xakE ,dxFYd z ¤̀©¨§¨¥©¨¥
EpizFpFrA(iM)l`xUi ikln iniA ©£¥¦¦¥©§¥¦§¨¥

mrd ax EgkXW mraxi oFbM mirWxd̈§¨¦§¨¨§¨¤¨§Ÿ¨¨
`A xW`ke ,ixnbl zFevnde dxFYd©¨§©¦§§©§¥§©£¤¨

:ipW ziA iWp`A `xfr xtqA§¥¤¤§¨§©§¥©¦¥¦
eäæådbbXdW aEzMd oFWl WEOW §¤¦¨©¨¤©§¨¨

dxFYA `id o`M zxMfPd z`Gd©Ÿ©¦§¤¤¨¦©¨
mdl Ecgi oM lre ,ollkA zFevOaE©¦§¦§¨¨§©¥¦£¨¤
`vi dzbBWAW zg` devn EpizFAx©¥¦§¨©©¤§¦§¨¨¨¨
`ide ,mdA dEvOd lMnE l`xUi llMn¦§©¦§¨¥¦¨©§ª¤¨¤§¦
ike ,aEzMd xErW didie .dxf dcFar£¨¨¨§¦§¤¦©¨§¦

midl` ixg` zkll EBWz`le ,mixg` ¦§¨¤¤©£¥¡Ÿ¦£¥¦§Ÿ
dcFOd iM .'d zFevn lMn xaC EUrz©£¨¨¦Ÿ¦§¦©¤
lM Flv` lhA `Ed xaM ,FzlEf Dl`A¥Ÿ©¨§¨¨¥¤§¨
zFevnA oiA ,cAkPd mXd dESX dn©¤¦¨©¥©¦§¨¥§¦§
Wi m`W ,dUrz `l zFevnA oiA dUr£¥¥§¦§Ÿ©£¤¤¦¥
aEIgd lke eizFevnE Fz`xi ,FzlEf Dl ¡̀Ÿ©¨¦§¨¦§¨§¨©¦

:mElM Fpi` mdÄ¤¥§
àaezxFzA milXdl dWxRd z`f ¨Ÿ©¨¨¨§©§¦§©

iM ,dxf dcFar zbBW oiC mipdMŸ£¦¦¦§©£¨¨¨¦
xW`M zFpAxTd ipiC milWi dGd xtQd©¥¤©¤©§¦¦¥©¨§¨©£¤

iYWxR(xtqd zlgza)xEarA o`M dqpkpe , ¥©§¦§¦§§¨¨©£
W`x dpYp Exn`e mXd xaC Exn mdW¤¥¨§©©¥§¨§¦§¨Ÿ

dnixvn daEWpe(c ci lirl)mW zFidl , §¨¨¦§¨§¨¦§¨
`lA dpFW`xA Eid xW`M mixvnA§¦§©¦©£¤¨¨¦¨§Ÿ
dWxRd d`A dPde .zFevn `laE dxFY¨§Ÿ¦§§¦¥¨¨©¨¨¨
xRki dxf dcFarA ENt` iM ,mricFdl§¦¨¦£¦©£¨¨¨§©¥



glyנד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(57 'nr gl zegiy ihewl)

ּפנים ּומגּלה ּברית, ּומפר על, כב)ּפֹורק טו, (רש"י ְְִִֵֵֵֶַָֹ
על קּבלת ּפֹורק ּומּטרתם ,הּמל ּגזרֹות ׁשהם חּקים, ּכנגד – ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ּבריתעל. לחסדי מפר וזּכרֹון עדּות ׁשהם עדֹות, ּכנגד – ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
אֹות  היא (ּברית 'ּברית' ׁשמירת ּבגדר והם וכּדֹומה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָהּמקֹום

הּברית). ּכֹורתי ּבין ּפניםוזּכרֹון מׁשּפטים,מגּלה ּכנגד – ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ממציא  האדם יׁשרֹות. הנהגֹות היינּו ׂשכלּיֹות, מצֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהם
את  ּומעּות 'מעּקם' הּוא ׁשעל־ידם חדׁשים ּוטעמים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹופּנים

הּתֹורה. ֵֶַָׂשכל

(âë)äLî-ãéa íëéìà ýåýé äeö øLà-ìk úà¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤®
:íëéúøãì äàìäå ýåýé äeö øLà íBiä-ïî¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£‡ŒÏk ˙‡'B‚Â ‰eˆ ¯L∑(ספרי) ׁשּכל מּגיד, ≈»¬∆ƒ»¿ִֶַָ
ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ְְֲִֵֶַַַַָָָָֻהּמֹודה

ל"מןֿהּיֹום  ׁשּנאמר: הּנביאים, ּׁשּנתנּבאּו מה ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָּובכל
והלאה" ה' צּוה .אׁשר ְֲִֶָָָָ

(ãë)ì äúNòð äãòä éðéòî íà äéäåeNòå äââL §¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´
ççéð çéøì äìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãòä-ìë̈¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ
ãçà íéfò-øéòNe ètLnk Bkñðå Búçðîe ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®§¦«¦¦¬¤−̈

:úhçì§©¨«
i"yx£‰‚‚LÏ ‰˙NÚ ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡∑('ב ה' (הוריות ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»

ּכגֹון  ׁשֹוגג, עלֿידי זֹו עברה נעׂשתה העדה מעיני ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאם
העבֹודֹות  מן אחת על והֹורּו מּתרת ׁשּׁשגגּו ׁשהיא ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֻ

ּבכ ּכֹוכבים עבֹודת צ')∑hÁÏ˙.לעבד זבחים יג, (הוריות ְֲֲִַַָָֹ¿«»

ׁשּבּתֹורה  חּטאֹות ׁשּכל חּטאֹות, ּכׁשאר ׁשאינֹו א', ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחסר
ׁשּנאמר  לעֹולה, קֹודמת החּטאת עֹולה, עם ְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָהּבאֹות

ה) קֹודמת (ויקרא עֹולה וזֹו עֹולה", יעׂשה הּׁשני "ואת :ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ
.לחּטאת  ְַָ

(äë)çìñðå ìàøNé éða úãò-ìk-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©¨£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´
äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå àåä äââL-ék íäì̈¤®¦«§¨¨´¦½§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´

:íúââL-ìò ýåýé éðôì íúàhçå ýåýéì©«Ÿ̈À§©¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ Ìa¯˜Œ˙‡ e‡È·‰∑(ט יבמות העֹולה (ספרי. ּפר הּוא ּבּפרׁשה, האמּור לה'"זה "אּׁשה ׁשּנאמר: ,. ≈ƒ∆»¿»»ƒ∆«ֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

Ì˙‡hÁÂ∑ הּׂשעיר .זה ¿«»»ִֶַָ

(åë)íëBúa øbä øbìå ìàøNé éða úãò-ìëì çìñðå§¦§©À§¨£©Æ§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®
ñ :äââLa íòä-ìëì ék¦¬§¨¨−̈¦§¨¨«

ÔÓכג  ‰LÓ„ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È»»ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿…∆ƒ
:ÔBÎÈ¯„Ï ‡l‰Ïe ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«ƒ¿»¿«»¿»≈

eÏLÏכד  ˙„·Ú˙‡ ‡zLÎ ÈÈÚÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ≈≈≈¿ƒ¿»ƒ¿¬≈«¿»
„Á È¯Bz ¯a ¯Bz ‡zLk Ïk Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»¿ƒ¿»«≈«
d˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ¿»≈
:‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ÈÊÁ„k dkÒÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ≈«¿«»»

Ï‡¯NÈכה  È·c ‡zLk Ïk ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ôep‡Â ‡È‰ ‡˙eÏL È¯‡ ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿¬≈»»ƒ¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔB‰a¯˜ ˙È e‡È˙È‡«¿ƒ»À¿«¿À¿»»√»¿»

:ÔB‰˙eÏL ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙·BÁÂ¿«¿√»¿»«»¿

Ï‡¯NÈכו  È·c ‡zLk ÏÎÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡nÚ ÏÎÏ È¯‡ ÔB‰ÈÈa ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈¬≈¿»«»

:‡˙eÏLa¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dnx ciA miUFrd la` ,mibbFXd lr©©§¦£¨¨¦§¨¨¨
dGd zxMd iYWxR xakE ,mzF` zixki©§¦¨§¨¥©§¦©¨¥©¤

zFn ixg` xcqA(hk gi `xwie):bk dxez §¥¤©£¥
(dk)mrheíðaø÷ úà eàéáä íäå §©©§¥¥¦¤¨§¨¨

.'äì äMà,xMfPd dlFrd xR lr ¦¤©©©¨¨©¦§¨
,mz`HgexiMfde .z`Hgd xirU lr §©¨¨©§¦©©¨§¦§¦

zFevn lkA `EdW `hgd lcbl oM¥§Ÿ¤©¥§¤§¨¦§
`hgdW iR lr s` iM xn`l ,mXd©¥¥Ÿ¦©©¦¤©¥§
dbbW `EdW oeiM c`n c`nA lFcB̈¦§Ÿ§Ÿ¥¨¤§¨¨
z`Hge dlFr mpAxw dilr E`iad mde§¥¥¦¨¤¨¨§¨¨¨§©¨

:mdl xRkl iE`ẍ§©¥¨¤
éøôñáeaEzMd EWxC (`iw gly) §¦§¦¨§©¨

xnF` diW`i iAx ,FxEYil§¦©¦©§¨¥
FpiC ziA z`xFd lr dUrW haW lM̈¥¤¤¨¨©¨©¥¦
mi`ian EidW oipn ,mihaW x`W EUre§¨§¨§¨¦¦©¦¤¨§¦¦

xnFl cEnlY ,mci lrz` E`iad mde ©¨¨©§©§¥¥¦¤
,'dl dX` mpAxwxnF` ozpFi iAx ¨§¨¨¦¤©©¦¨¨¥

.'ekelreLiYrcFd xaM zn`d KxC §©¤¤¨¡¤§¨©§¦
,mingx zCnA 'd xn`PW mFwn lM iM¦¨¨¤¤¡©§¦©©£¦
FnM Ff ixde ,ipR lr FnM mXd iptle§¦§¥©¥§©¨©©£¥§

xn` dPde .FpiC ziaE `Ed l"f Exn`W¤¨§¥¦§¦¥¨©
cgiOd mXl mpAxw z` E`iad md iM¦¥¥¦¤¨§¨¨©¥©§ª¨
xRkn `hgd dPde ,iptl mz`Hge§©¨¨§¨©§¦¥©¥§§ª¨
df xiMfde ,oiCd zCnaE mingx zCnA§¦©©£¦§¦©©¦§¦§¦¤
x`WA `xwIe xcqA la` ,dxf dcFarA©£¨¨¨£¨§¥¤©¦§¨¦§¨
,'d iptl zFAx minrR xiMfd zFevOd©¦§¦§¦§¨¦©¦§¥

:x`an dfeek dxez §¤§Ÿ¨
(ek)xiMfde.øbä øbìåmixBd iM §¦§¦§©¥©¨¦©¥¦

cinY milWkEn dGd `hgA©¥§©¤§¨¦¨¦
:l`xUi z` miliWknEfk dxez ©§¦¦¤¦§¨¥



נה gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy

ß oeiq e"k ycew zay ß

(æë)æò äáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨¥¬
:úàhçì dúðL-úa©§¨−̈§©¨«

i"yx£‰‚‚L· ‡ËÁz∑ ּכֹוכבים d˙LŒ˙a.ּבעבֹודת ÊÚ∑ ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה מביא יחיד - עברֹות ,ׁשאר ∆¡»ƒ¿»»ֲִַַָ≈«¿»»ְְְֲִִִִֵֵָָָָ
קבע ׂשעירה ּובזֹו .לּה ְְִַָָָ

(çë)äââLá äàèça úââMä Lôpä-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈
:Bì çìñðå åéìò øtëì ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈§¦§©¬«

(èë)äøBz íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä̈«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¨³
:äââLa äNòì íëì äéäé úçà©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«

(ì)äNòz-øLà Lôpäå|çøæàä-ïî äîø ãéa §©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ
àåää Lôpä äúøëðå ócâî àeä ýåýé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:dnò áøwî¦¤¬¤©¨«
i"yx£‰Ó¯ „Èa∑ ּבמזיד.Ûc‚Ó∑:ּכמֹו (יחזקאל מחרף, ¿»»»ְִֵ¿«≈ְְֵָ

ּוגדּופה",ה) חרּפה לו)"והיתה נערי (ישעיה ּגּדפּו "אׁשר : ְְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָ
ועֹוד  את מלֿאּׁשּור". למבר מּכאן רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבכרת ׁשהּוא ז')הּׁשם כריתות צ. .(סנהדרין ְֵֵֶַָ

(àì)úøkä øôä Búåöî-úàå äæa ýåýé-øáã ék| ¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤¦§¨−¥©®¦¨¥¯
ô :dá äðåò àåää Lôpä úøkz¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬¨«

i"yx£'‰Œ¯·c∑(צט הּגבּורה (סנהדרין מּפי ּכֹוכבים עבֹודת מׁשה אזהרת מּפי – והּׁשאר ,.d· ‰BÚ∑ׁשעֹונּה ּבזמן ¿«ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ¬»»ְֲִֶַָ
ּתׁשּובה ּבּה עׂשה ׁשּלא ,. ְֶָָָָֹ

(áì)LL÷î Léà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²§¥¬
:úaMä íBéa íéöò¥¦−§¬©©¨«

i"yx£e‡ˆÓiÂ ¯a„na Ï‡¯NÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑(ספרי) הּכתּוב ּבגנּות ּדּבר יׂשראל ׁשל ׁשּבת ן אּלא ׁשמרּו ׁשּלא , «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
וחּללּה זה ּבא ּובּׁשנּיה .ראׁשֹונה, ְְְִִִֶַָָָָ

a˙כז  ‡fÚ ·¯˜ÈÂ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»ƒ»≈ƒ»«
:‡˙‡hÁÏ dzL««¿«»»

d·ÁÓaכח  ÈÏzL‡c L‡ ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«¡«¿ƒ¿¿ƒ¿≈¬≈
:dÏ ˜·zLÈÂ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ eÏLa¿»√»¿»¿«»»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈

ib˙Èc¯כט  ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È·a ‡·ÈvÈ«ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««
„aÚÈ„Ï ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡ ÔB‰ÈÈa≈≈«¿»¬»¿≈¿ƒ¿«¿≈

:eÏLa¿»

ÔÓeל  ‡È·ÈvÈ ÔÓ ÈÏb LÈ¯a „aÚÈc L‡Â∆¡«¿«¿≈¿≈¿ƒƒ«ƒ«»ƒ
‡L‡ ÈˆzLÈÂ Êb¯Ó ‡e‰ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯Bibƒ«»√»¿»«¿≈¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚ BbÓ ‡È‰‰«ƒƒ««

È‰B„Bwtלא  ˙ÈÂ ¯Òa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡¬≈«≈¿»«¿»¿«¿»ƒƒ
d·BÁ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆzL˙ ‰‡ˆzL‡ ÈL‡«¿≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈≈¡»»«ƒ«

:da«

b·¯‡לב  eÁkL‡Â ‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ È· BÂ‰Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿«¿»«¿»
:‡˙aL„ ‡ÓBÈa ÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k«¿««»ƒ¿»¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`l)mrhe.dá äðBòDa dpFrW onfA §©©£¨¨¦§©¤£¨¨
oFWl ,daEWY dUrW onfA `le§Ÿ¦§©¤¨¨§¨¨

EpizFAx ixaCn i"Wx(.bi zereay)lre . ©¦¦¦§¥©¥§©
mA mdinC FnM `Ed hWRd KxCk `xwie) ¤¤©§¨§§¥¤¨

(fkEzni mixixr E`Vi m`hg ,(k weqt my), ¤§¨¦¨£¦¦¨ª
`Vi FpFr dNB FzFg` zexr(fi weqt my): ¤§©£¦¨£¦¨

éúéàøåEdn ux` Kxc iwxtAdpFr §¨¦¦§¦§¥¤¤¤¤©£¨
,Dadzxkp WtPdW cOln ¨§©¥¤©¤¤¦§§¨

DA waC oFrdW xnFlM ,DOr dpFre©£¨¦¨§©¤¤¨¨¥¨
oixEQiA zipFCp zFidl zxMd ixg ©̀£¥¦¨¥¦§¦¥§¦¦
zEnz `l mYrlFz iM oiprM ,mlFrl§¨§¦§©¦©§¨Ÿ¨

dAkz `l mX`e(ck eq diryi):al dxez §¦¨Ÿ¦§¤
(al)oipr dixg` Knq z`Gd dWxRle§©¨¨¨©Ÿ¨©©£¤¨¦§©

xg` dGd onGA did iM ,WWFwOd©§¥¦¨¨©§©©¤©©
dfe .hWRd KxC lr milBxnd dUrn©£¥©§©§¦©¤¤©§©§¤

mrh,xAcOA l`xUi ipA EidIeiM ©©©¦§§¥¦§¨¥©¦§¨¦

did zxMfPd dxfBA mrd mW xg`zdA§¦§©¥¨¨¨©§¥¨©¦§¤¤¨¨
oM xg`e .dGd rx`nd(gl weqta)dEv ©§Ÿ¨©¤§©©¥¦¨

oNM zFevOd FA ExMfIW ,ziviv zevnA§¦§©¦¦¤¦§§©¦§ª¨
on DzlEf F` zAXd z` EgMWi `le§Ÿ¦§§¤©©¨¨¨¦

:zFevOd©¦§
íòèålkl ziviSA didIW dGd oFxMGd §©©©¦¨©¤¤¦§¤©¦¦§¨

oipOd ipRn i"Wx azM ,zFevOd©¦§¨©©¦¦§¥©¦§©
,zF`n WW `IxhnibA ziviv lW¤¦¦§¦©§¦¨¥¥



glyנו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn -

xTrd `Ed dUrOd©©£¤¨¦¨

הּׁשּבת: ּביֹום עצים מקׁשׁש איׁש לב)וּימצאּו (טו, ְְְְִִִֵֵַַַָֹֽֽ
ּדאמר  מרּגלים, מעׂשה אחר מּיד כּו' היה הּמקֹוׁשׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָמעׂשה
ּכיון  יׂשראל, אֹומרים ׁשהיּו נתּכּון, ׁשמים ּדלׁשם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּמדרׁש
אין  ׁשּוב מרּגלים, מּמעׂשה לארץ לּכנס ׁשּלא עליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנגזר
אחרים  ויראּו ׁשּיהרג ּכדי ׁשּבת, וחּלל עמד ּבמצֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻמחּיבין

ב) קיט, בתרא בבא אפילו, (תוד"ה

ּדמּׁשּום  יׂשראל ּבני ׁשחׁשבּו לזה הּטעם מהּו לעּין, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיׁש
ּבמצֹות, מחּיבים אינם לארץ, לּכנס ׁשּלא עליהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּנגזר

זה  ּבׁשביל הּמצֹות מחּיּוב יּפטרּו ?ּדמּדּוע ְְְְִִִִִֵֶַַַָ
ּבסה"ק הּמבאר על־ּפי זה ועוד)ויּובן פרשתנו, ריש לקו"ת (ראה ְְְִֶַַָָֹ

עּקר  ּכי הּוא ּבּמדּבר לּׁשאר המרּגלים ׁשרצּו לזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּטעם
ּוכמחז"ל הּתֹורה ּבלּמּוד היה ּבּמדּבר בשלח עסקם (מכילתא ְְְְֲִִִַַַָָָָָָ

ז) לּמּוד טז, ּדעּקר הּמן, לאֹוכלי אּלא לדרֹוׁש ּתֹורה נּתנה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלא

עּקר  יׂשראל ּבארץ מה־ׁשאין־ּכן והּׂשגה, ּבהבנה הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּתֹורה
ּתזרע  ׁשנים "ׁשׁש מעׂשּיֹות, מצֹות - ּבמעׂשה היא ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָהעבֹודה

וגֹו'. "ְֶָׂשד
לּכנס  ׁשּלא עליהן ׁש"נגזר ּדמּכיון יׂשראל חׁשבּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹועל־ּפי־זה
עבֹודת  ׁשהיא ּבמצֹות", מחּיבים ׁש"אין סימן זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻלארץ",

ּכּנ"ל. יׂשראל" ְִֵֶֶַַָ"ארץ
ׁשמים  ׁש"לׁשם ּדאף להֹורֹות, הּמקֹוׁשׁש סּפּור ּבא זה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָועל
ותֹורתֹו, הּקּב"ה עם ׁשלמים היּו וׂשכלֹו ּומחׁשבּתֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָנתּכּון",
נתחּיב  ּבמעׂשה, הּׁשּבת את חּלל ׁשלפעל מּכיון ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּכל־מקֹום
ּדאף  ּב"מדּבר", ׁשּנׁשארּו לאּלּו ּבנֹוגע הּדבר והּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָסקילה.
הרי  מּכל־מקֹום הּׂשכל, ּובהבנת ּבּתֹורה היה עּסּוקם ֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשרב
עם  וחּבּור צותא - הּמצוה ענין ועּקר ּבמצֹות", "מחּיבים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָֻהם

על־ידי הּוא הּמצוה.מעׂשה הּקּב"ה ְְֲִֵֵַַַַָָָ

(âì)íéöò LL÷î Búà íéàönä Búà eáéø÷iå©©§¦´Ÿ½©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®
:äãòä-ìk ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤Æ§¤©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«

i"yx£LL˜Ó B˙‡ ÌÈ‡ˆn‰∑ סנהדרין מּלקֹוׁשׁשמ"א)(ספרי. הּניח ולא ּבֹו ּבֹוׁשהתרּו והתרּו ׁשּמצאּוהּו אף ,. «…¿ƒ…¿…≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹ

(ãì)ñ :Bì äNòi-äî Løô àì ék øîLna Búà eçépiå©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦ µ´ŸŸ©½©¥«¨¤−«

i"yx£BÏ ‰NÚiŒ‰Ó L¯Ù ‡Ï Èk∑(עח סנהדרין ׁשהּמחּלל (ספרי. היּו יֹודעים אבל ימּות, מיתה ּבאיזֹו יֹודעים היּו לא ƒ……««≈»∆ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבמיתה  .ׁשּבת ְִַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay zgiy)

ּׁשּכתּוב  [ּומה מאסר ׁשל ענין הּתֹורה ּבעֹונׁשי מצינּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא
ּבתֹור  ולא ּדינֹו, ּׁשּיתּברר עד רק זה הרי ּבמׁשמר", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ"וּיּניחּוהּו
(ּכׁשם  חסד ׁשל ענין הם הּתֹורה עֹונׁשי ּגם ּכי - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעֹונׁש]

וכיון  כּו', הּתיקּון ּבׁשביל חסד), ּתֹורת היא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהּתֹורה
ּתכלית  ׁשּזהּו הליכה, ׁשל ענין להיֹות יכֹול לא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבמאסר

מאסר. ׁשל עֹונׁש ּבּתֹורה נמצא לא לכן ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהמכּון,

(äì)íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬©−¨¦®¨¸
:äðçnì õeçî äãòä-ìk íéðáàá BúàŸ³¨«£¨¦Æ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«

i"yx£ÌB‚¯∑"זכֹור" וכן: אלנ"ט, "הלֹו" וכן: ּבלע"ז, פשנ"ט .ו"ׁשמֹור"עׂשה »ְְְְֵֵַַָָָָֹ

kL‡cלג  d˙È e·È¯˜ÂÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k d˙È eÁ ¿»ƒ»≈¿«¿»»≈«¿««»ƒ
:‡zLk Ïk ˙ÂÏe Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿»«¬…¿»»¿ƒ¿»

‡˙L¯tלד  ‡Ï È¯‡ ‡¯hÓ ˙È·a d˙È e¯q‡Â¿«¿»≈¿≈«¿»¬≈»ƒ¿¿«
:dÏ Ôe„aÚÈ„ ‰Ó ÔB‰Ï¿»¿«¿¿≈

b·¯‡לה  ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«¿»
‡¯aÓ ‡zLk Ïk ‡i·‡a d˙È Ì‚¯Óƒ¿«»≈¿«¿«»»¿ƒ¿»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ixd mixWw dXnge oihEg dpFnWE§¨¦©£¦¨§¨¦£¥
zviSdW ,df izFpiad `le .b"ixz§Ÿ£¦¦¤¤©¦¦
Wng `N` mpipn oi`e c"ei xqg dxFYA©¨¨¥§¥¦§¨¨¤¨£¥
zrcl oihEgdW ,cFre .mirWze zF`n¥§¦§¦§¤©¦§©©

dWlW `N` mpi` lNd ziA(:`n zegpn), ¥¦¥¥¨¤¨§¨
,mipW `N` mpi` dxFYd on mixWTde§©§¨¦¦©¨¥¨¤¨§©¦

Exn`W FnM(.hl my)xWw Dpin rnW §¤¨§§©¦¨¤¤

KYrc `wlq i`C `zixF`C oFilrd̈¤§§©§¨§¦©§¨©§¨
`xWC zivivA mi`lM `zixF`C e`l©§©§¨¦§©¦§¦¦§¨¨
skFYd ol `niw `d il dnl `pngx©£¨¨¨¨¦¨©§¨¨©¥

:xEAg Fpi` zg` dtikY§¦¨©©¥¦
ìáà,zlkYd hEgA `Ed oFxMGd £¨©¦¨§©§¥¤

lMd zllFMd dCnl fnFxW¤¥§¦¨©¤¤©Ÿ
.lMd zilkY `ide lMA `idWokle ¤¦©Ÿ§¦©§¦©Ÿ§¨¥

xn`,lM z` mYxkfEzevn `idW ¨©§©§¤¤¨¤¦¦§©
Exn`W Edfe .mXd(:bn my)ipRn ©¥§¤¤¨§¦§¥

riwxl dnFC mie mIl dnFC zlkYdW¤©§¥¤¤©¨§¨¤¨¨¦©
,'eke cFaMd `Qkl dnFC riwxe§¨¦©¤§¦¥©¨
zilkY oEBd mB mXA oFinCde§©¦§©¥©©©¨©§¦
oEBM mNM E`xi mwEgxA iM ,zF`xOd©©§¦§¦¨¥¨ª¨©©¨

:zlkY `xwp zkitlE ,`Eddbl dxez ©§¦©¦§¨§¥¤



נז gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy

(åì)eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãòä-ìk Búà eàéöiå©Ÿ¦̧Ÿ¹¨¨«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk úîiå íéðáàa BúàŸ²¨«£¨¦−©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£B˙‡ e‡ÈˆiÂ∑מּביתּֿדין ורחֹוק חּוץ הּסקילה ׁשּבית מב)מּכאן, .(סנהדרין «…ƒ…ְְִִִִֵֵֶַָָָ

(æì):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çì)íäì eNòå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬
úöéö-ìò eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìò úöéö¦¦²©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬

ðkä:úìëz ìéút ó ©¨−̈§¦¬§¥«¤
i"yx£˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ∑ הּתלּויים הּפתילים ׁשם על ¿»»∆ƒƒְְִִִֵַַַ

ּכמֹו ח)ּבּה, אחר:(יחזקאל ּדבר ראׁשי". ּבציצת "וּיּקחני : ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹ
"ּוראיתם  ׁשם על – ּכמֹו"ציצת" ב)אתֹו", "מציץ (שיר : ְְִִִִֵֵֶַֹ

מד)∑ÏÎz˙.מןֿהחרּכים" ׁשל (מנחות ירק .חּלזֹון צבע ֲִִַַ¿≈∆ִֶֶַָָֹ

(èì)-úà ízøëæe Búà íúéàøe úöéöì íëì äéäå§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ¤
éøçà eøeúú-àìå íúà íúéNòå ýåýé úåöî-ìk̈¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹©«£¥³
:íäéøçà íéðæ ízà-øLà íëéðéò éøçàå íëááì§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«

i"yx£'‰ ˙BˆÓŒÏkŒ˙‡ Ìz¯ÎÊe∑ ּגימטרּיא ׁשּמנין ¿«¿∆∆»ƒ¿ְְִִִֶַַָ
"ציצית  וחמּׁשה "ׁשל חּוטים ּוׁשמֹונה מאֹות, ׁשׁש – ְֲִִִִֵֵֶַָָ

ּתרי"ג  הרי ÌÎ··Ï.קׁשרים È¯Á‡ e¯e˙˙Œ‡ÏÂ∑ ְֲִֵָ¿…»«¬≈¿«¿∆

לּגּוף, מרּגלים הם והעינים הּלב הארץ". "מּתּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכמֹו
חֹומד, והּלב רֹואה העין העברֹות: את לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּומסרסרים

העברֹות  את עֹוׂשה .והּגּוף ְֲֵֶֶַָ

(î)íúééäå éúåöî-ìk-úà íúéNòå eøkæz ïòîì§©´©¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®¦«§¦¤¬
:íëéýìàì íéLã÷§¦−¥«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr g zegiy ihewl)

מצֹותי ּכל את ועׂשיתם ּתזּכרּו מ)למען המפרׁשים (טו, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ
לֹומר, ויׁש הּקֹודם. הּפסּוק על זה ּפסּוק ּמֹוסיף מה ְְִִֵֵֶַַַַַָָהקׁשּו,
מביאה  ציצית ׁשּמצות רק נאמר הּקֹודם ּבּפסּוק ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּדהּנה

מּכן ועׂשּיתן.לאחר הּמצֹות ּכל זכירת לידי הּמביאה לראּיה, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
זֹו ׁשּמצוה מחּדׁש ראּיה, נאמר לא ׁשּבֹו ׁשּלנּו, הּפסּוק ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואּלּו
הּבא. ּבּפסּוק רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי הּמצֹות, ּכל ּכנגד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשקּולה

(àî)õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
:íëéýìà ýåýé éðà íéýìàì íëì úBéäì íéøöî¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£'‰ È‡∑(ספרי) ׂשכר לׁשּלם ∑‡ÌÎÈ‰Ï.נאמן ¬ƒְֱֵֶַָָָ¡…≈∆
‡˙ÌÎ.להּפרע נאמן  È˙‡ˆB‰ ¯L‡∑(ספרי) ְֱִֶַָָ¬∆≈ƒ∆¿∆

ׁשּתקּבלּו אתכם ּפדיתי ּגזרֹותי עלֿמנתּֿכן .עליכם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑(ספרי) ׁשּלא ּכדי נאמר? לּמה עֹוד ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶֶַָָֹ

aÓÏ¯‡לו  ‡zLk Ïk d˙È e˜Èt‡Â¿«ƒ»≈»¿ƒ¿»¿ƒ»»
‡Ók ˙ÈÓe ‡i·‡a d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈¿«¿«»ƒ¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „È˜t È„ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:לז  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïלח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔB‰˙eÒÎ ÈÙk ÏÚ ÔÈ„tÒe¯k ÔB‰Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿¿¿¿ƒ««¿≈¿¿
‡ËeÁ ‡ÙÎ„ ‡„tÒe¯k ÏÚ ÔezÈÂ ÔB‰È¯„Ï¿»≈¿ƒ¿«¿¿¿»¿«¿»»

:‡zÏÎ˙„ƒ¿∆¿»

d˙Èלט  ÔeÊÁ˙Â ÔÈ„tÒe¯ÎÏ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿∆¡»≈
ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡i„Bwt Ïk ˙È Ôe¯k„˙Â¿ƒ¿¿»»ƒ«»«¿»¿«¿¿»¿
eÊÈÁ ¯˙·e ÔBÎaÏ ¯e‰¯‰ ¯˙a ÔeÚh˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«≈

:ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôez‡ Èc ÔBÎÈÈÚ≈≈ƒ«»««¿≈

È„Bwtמ  Ïk ˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯k„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿¿¿«¿¿»»ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e¿«ƒƒ√»¡»¬

Ú¯‡Ó‡מא  ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÈ ‡‡ dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿≈»¬»¿»

Ù Ù Ù :ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(hl)xn`e.íëááì éøçà eøeúú àìå §¨©§Ÿ¨©£¥§©§¤
dfe .Da Erhi `NW dPOn xidfdl§©§¦¦¤¨¤Ÿ¦§¨§¤

EpizFAx EWxCW `Ed(ehw gly ixtq)ixg` ¤¨§©¥©£¥
,mkaal,zEqxFwiR`d FfmY` xW` §©§¤¨©¦§£¤©¤

,mipFfon Exdxdi `NW ,dxf dcFar Ff ¦£¨¨¨¤Ÿ§©§§¦
,dxf dcFarA F` zEqxFwiR`A zlkYd©§¥¤§©¦§©£¨¨¨

zivivl lMd mkl didi la`mzi`xE £¨¦§¤¨¤©Ÿ§¦¦§¦¤
.mYxkfE FzF`Exn`emkipir ixg`eFf §©§¤§¨§§©£¥¥¥¤

cre rcFId ikp`e aEzMW oiprM ,zEpf§§¦§©¤¨§¨Ÿ¦©¥©¨¥
'd m`p(bk hk dinxi).oiai liMUOde , §ª§©©§¦¨¦

dpTd oA `ipEgp iAx lW FWxcnaE§¦§¨¤©¦§§¨¤©¨¤
`Ed lMA ux` oFxzie wEqRAd zldw) ©¨§¦§¤¤©Ÿ

(gEPOn davgpC ux` Edip i`nE ,©¦¤¤§¤§§¨¦¤
KExA WFcTd lW F`qM `Ede ,minẄ©¦§¦§¤©¨¨
dnkgd mi `ide ,dxwi oa` `ide `Ed§¦¤¤§¨¨§¦©©¨§¨
xn`C ,ziviv ziNhA zlkY DCbpkE§¤§¨§¥¤§©¦¦¦§¨©
zlkY dPYWP dn xi`n iAx©¦¥¦©¦§©¨§¥¤

:'eken dxez



glyנח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy
ׁשּנעׂשה  לא הּמקֹום? אמר מה מּפני יׂשראל: ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיאמרּו
ׂשכר!" נֹוטלים ולא עֹוׂשים לא אנּו ׂשכר? ְְְִִִָָָָָֹֹֹונּטל

פ"ח)– אֹומר (שבת הּוא וכן מלּככם". אני ּכרחכם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָעל
כ) עליכם".(יחזקאל אמל וגֹו' חזקה ּביד "אםֿלא :ְְְֲֲִֵֶֶָָָֹֹ

יציאת  נאמר לּמה אחר: הּוא ּדבר אני מצרים? ְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשל  לׁשאינּה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהבחנּתי
הּתֹולה  מן ּולהּפרע להבחין עתיד הּוא אני ְְְְֲִִִִִֶַַַָָּבכֹור,

אילן  הּואקלא ּתכלת ואֹומר ס"א).ּבבגּדֹו, ּומיסֹודֹו(ב"מ ְְְְְִִִֵֵֶָָָ
ּפרׁשת  נסמכה לּמה העּתקּתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשל

ּכֹוכבים? עבֹודת לפרׁשת ה)מקֹוׁשׁש לֹומר,(חולין ְְֲִֵַַַָָָ
עבֹודת עֹובד ּכאילּו הּׁשּבת את ,ּכֹוכבים ׁשהמחּלל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשקּולה  היא אֹומר ׁשאף הּוא וכן הּמצוֹות, ּככל ְְְְִִֵֵֶַַָָ
ט)ּבעזרא: [וּתּתן(נחמיה ירדּת הרֿסיני "ועל להם : ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ואף  להם". הֹודעּת קדׁש ׁשּבת ואת ּומצֹות]. ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָּתֹורה
היא  ׁשאף לפי לאּלּו, נסמכה לכ ציצית, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּפרׁשת

אתֿ "ועׂשיתם ׁשּנאמר: הּמצוֹות, ּכל ּכנגד ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשקּולה
ְִָָּכלֿמצֹותי":

i"yx£(ÁÏ)Ì‰È„‚· ÈÙk ÏÚ∑יט)ּכנגד "ואּׂשא (שמות ««¿≈ƒ¿≈∆ְֶֶֶָָ
ּבעלת  ולא ּכנפֹות, ארּבע על נׁשרים". עלּֿכנפי ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָֹאתכם

ּבעלת  ולא ב)חמׁשׁשלׁש, י"ח ציצית Y(זבחים ה' עושין שאין (ר"ל ְֲֵַַָָֹֹ
י') סי' או"ח בטור ועיין המרוחקות כנפות בד' ד' אלא כנפות ארּבע לחמש ְְֶֶַַּכנגד

ּבמצרים ׁשּנאמר ּגאּלה, ׁשל ו)לׁשֹונֹות :(שמות ְְְְֱִִֶֶֶַַָֻ
"ולקחּתי" "וגאלּתי", "והּצלּתי", ."והֹוצאתי", ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָ

˙ÏÎz ÏÈ˙t∑(ספרי) ׁשל ּתרּגּום ּבכֹורֹות. ׁשּכּול ׁשם על ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֶַַ
צבע  וכן ּבּלילה, היתה ּומּכתם "ּתכלא", ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּכּול:
ּוׁשמֹונה  ערב. לעת הּמׁשחיר לרקיע ּדֹומה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתכלת
יׂשראל, ׁשּׁשהּו ימים ׁשמֹונה ּכנגד – ׁשּבּה ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָחּוטים

הּים: על ׁשירה ׁשאמרּו עד מּמצרים ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָמּׁשּיצאּו

ã ycew zegiyn zecewp ã(ncy 'nr hi ycw zexb`)

עיניכם אחרי תתּורּו לט)ולא (טו, ְֲֵֵֵֶַָֹ
ׁשּבׁשבילּה הּתכלית הפ האסּור, ּבאפן ּבעיניו ׁשּמסּתּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמי

ּגרּוע  ועֹוד ׁשעה, לפי 'סּומא' הּוא הרי – העינים ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָנבראּו
ּכמת". חׁשּוב "סּומא רז"ל: אמרּו והרי .ְְֲִֵֵַַַָָָָמּכ

סימן. פל"ט פסוקים, שלח קי"ט פרשת חסלת

æëø ¯ äëø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

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

m`d ,wtqd iccve,äåöî íB÷îa äúéî øçàì ïeàéî Léxnelk ¥¥§©©¦¨¦§¦§¨
riwtdl ick dlra zzin xg` o`nl dphwl xizdl yi m`d

,meai zevn miiwl zpn lr dipy xeqi` dpnnéðL eøëN .àì BàŸ¨§§¥
úéáa àáé÷ò éaø úà eìàLå eàáe ,æeæ úBàî òaøàa íãà éða§¥¨¨§©§©¥¨§¨£¤©¦£¦¨§¥

,øñàå ïéøeñàäel`y oke.øñàå ,ïéáéöða äøéúa ïa äãeäé éaø úà ¨£¦§¨©¤©¦§¨¤§¥¨¦§¦¦§¨©
[dxiza oa dcedi iaxe `aiwr iax] mi`pzd ,ax zrcly `vnp

oe`iny mixaeq,oey`xd dlra ly hb lhan epi` ipyd lraa
itl ,ef dl`y el`yp `l llky xaq iqei iaxa l`rnyi iax eli`e
ipy dzrn .mcewd dlra ly hb lhan df lraa oe`iny heyty
z` dpyy iqei iaxa l`rnyi iax md ,epzpyn z` epyy mi`pzd

.`tiqd z` dpyy axe ,`yixd
lra ly hb lhan epi` df lraa oe`iny ax zhiya dpc `xnbd

:mcewäæ ìL åéçàì úøzenL áø äãBîe ,ïàéLà øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©©§¨¤©¤¤¤§¨¦¤¤
.åéìò äøñàpLxeq` hb ozpy oey`xd lraly s` ,xnelk ¤¤¤§¨¨¨

mewn lkn ,eixg`l el d`yipy lraa dp`in m` s` dxifgdl
dpi`e ,dl `ypidl el xzeny ax dcen oey`xd lrad ly eig`l

:`xnbd dywn .eig` zyexbl zaygpàèéLteig`ly oicd jky §¦¨
`weec ixdy ,zxzen `ideäéð àeädf `ed ±úøkîcdphwd ¦§©¤¤

,åéúBöéø÷e åéúBæéîøao`nl dze` dzti `edy minkg eyyge ¦§¦¨§¦¨
,dxifgdl el exq` okle ,eil` xefgzy ick ipyd dlraaìáà£¨

åéçà,eizevixwe eizefinx zxkn dpi` `idyàìyygd miiw ¨¦Ÿ
oe`ind ici lry heyte ,dp`yiy ick dlraa o`nl dze` dztiy

:`xnbd zvxzn .eig` zyexb cer dpi`àîéúc eäîxn`z `ny - ©§¥¨
éàä øæâéìyxbnd ig`a xeq`le xefbl yiy ±éàä eèàmeyn - ¦§©©¨©

lkeiy dlral mb xizdl erhi eig`l xizp m`y ,envr yxbnd
,dxifgdlïì òîLî à÷`ypil zxzene ok exfb `ly wgvi iax ¨©§©¨

.eig`l
:dpey ote`a o`iy` xa wgvi ax ixac z` epyy yiéøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥

jky mixne` yie -,Bì äøeñàL íLk ,ïàéLà øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©©§¨§¥¤£¨
.ïéçàì äøeñà Ck:`xnbd dywníäéúBöéø÷a úøkî dðéà àäå ¨£¨¨©¦§¨¥¨©¤¤¦§¦¥¤

íäéúBæéîøedze` eztiy yygd mabl miiw `l ok m`e mig`d ly §¦¥¤
:`xnbd zvxzn .dlraa o`nlàeä eèà åéçà äøéæbminkg - §¥¨¨¦¨

dlral mb xizdl erhi dze` z`yl mig`l xizp m`y eyyg
.mig`l mb dze` exq` okle ,dyxiby

äðùî
eig` zyexb dzidy [dphw e` dlecb] dy` meaia dpc epzpyn

:mipey`x mi`eyipadøéæçäå äMàä úà Løâîämipa `la zne ©§¨¥¤¨¦¨§¤§¦¨
,íáiì úøzeîdi`eyipa eig`n dyxbzdy xg`ny mixne` `le ¤¤©¨¨

.eig` zyexb oicn maid lr dxqe`l yi ,ezi` mipey`xd
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המשך ביאור למס' יבמות ליום חמישי עמ' ב



נט

יום ראשון - כ' סיון
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום רביעי - כ"ג סיון
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שני - כ"א סיון
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום חמישי - כ"ד סיון
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שלישי - כ"ב סיון
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שישי - כ"ה סיון
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

שבת קודש - כ"ו סיון
פרק כ

פרק קיט מפסוק צז עד סוף הפרק

שיעורי תהלים לשבוע פרשת שלח

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 

  ... בראשית שנת תרפ"ז באתי בבקשה לכללות אנ"ש שי' אשר יקבעו, 
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מנין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
)כמו שנחלק לימי החדש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת בתקפה 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו ענין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...   



oeiqס 'k oey`x mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ' ראשון יום
,162 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæáå .æ ÷øô,at 'nr cr.ììë åéìò

.æ ÷øtdxezd ieeiv zernyny ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
lrnn minya" xy`e ,cigi d"awdy zrcle oin`dl ,cegid oipr z`

,sqep lÎ` ly zerhd z` repnl dppi` - "cer oi` zgzn ux`d lre

milha mi`xapd lk oky ,sqep xac mey oi` d"awd icrlany `l`

;jxazi ea micgeine ze`ivna

xzqdde mevnvdy `l`

,ziwl`d zeigd lr mixizqn

cinz `xapd z` deednd

d`xiz `ly ,"yi"l "oi`"n

- `xapa dielb didz `le

envr z` `xapd yibxn okle

xzqdd ,mxa ;"ze`ivn"l

,cala `xapd iabl wx `ed

oi` ,d"awd iabl eli`e

oky ,xzqd meyn xzqda

,"cg `lek" md miwl`e 'ied

,cg` xac mdipy md

miwl` my cvny xzqdde

wxta .'ied my lr dqkn epi`

aezky dn oaei ,lirl xaqedy dn it lry ,owfd epax xiaqi ,'f wxt ,df

dlrpd ote`d - "d`lir `cegi" `ed "l`xyi rny"y ,yecwd xdfa

ote`d - "d`zz `cegi" `ed "ezekln ceak my jexa"e ,cegi ly xzei

"cegi"a dpeekdy ,heyt ote`a cnlp m` ,oky .cegi ly xzei jenpd

yiy xnel mi`zn ji` - ,cg` lÎ` `edy d"awd ly ecegi wx `ed

x`eand itl ,j` ?cegi ly xzei jenp ote`e cegi ly xzei dlrp ote`

mi`xapd lky ,df oaena d"awd ly ecegi `id cegid zernyny ,o`k

ly xzei dlrp ote` xnel xak jiiy o`k - jxazi ea micgeine milha

z` deednd iwl`d gekd ,oky .cegi ly xzei jenp ote`e cegi

,zeklnd zpiga ,dlrnly xeaicd `edy ,yi ze`ivn eidiy mi`xapd

zeize`yk ,mc`a lynl enk) exewna oiicr `vnp df geky drya

xg`l ze`iand ,alay zecnae genay daygna oiicr zelelk exeaic

- k"t `"g l"pk" :`"hily x"enc` w"k zxrd) xeaicd z` xacl okn

oiicr cner (zeklnd zpiga) dlrnly xeaicdyk ,dlrnl jk ("`k

dlrnl ody dlrnly zecna ixd (dlrnly zecna zellkzda

zecnd ixdy ,onfe mewna milabend mi`xape zenlerl xewn zeidln

d zelabdn dlrnle (zelaben izla) "seqÎoi`" od dlrnlymewn

mr cegid ote` mda ybxen ,mxewna mdy itk mi`xapd ixd ,onfde

xe`y myk ,mxewna ze`ivna milha mdy ,xzei dlrpd d"awd

gekdy drya ,eli`e .ynya ,exewna ezeida ze`ivna lha ynyd

`a (zeklnd zpiga ,dlrnly xeaicd) mi`xapd z` deednd iwl`d

ef dbixcn iabl ,mi`xapl xewn zeidl ly dbixcna minevnv ixg`

mde ze`ivna milha mi`xapdy xnel xak xyt` i` ,iwl`d gekd ly

ixd ,mi`xapl lreta xewn dyrp `edy oeeik ,oky ,qt`e oi`

my mby zexnl ,ef dbixcna .ef dbixcna mewn miqtez mi`xapdy

xeaicd zbixcn) iwl`d gekd mr zcg`zn `ide "seqÎoi`" jynp

`cegi" wx `ed ,ef dbixcna ybxend cegid ,z`f lka ,(dlrnly

,dn ze`ivn md mi`xapdy ,cegi ly xzei jenpd ote`d ,"d`zz

dlha ef ze`ivn mpn`e

efk dcna `l la` ,zewl`l

.ixnbl lhazz dze`ivny

äæáe,lirl xaecy dna ± ¨¤
øäfa áeúkM äî ïáeé¨©¤¨©Ÿ©
òîL" ÷eñôc ,LBãwä©¨§¨§©

"ìàøNé,"cg` 'd" cr ± ¦§¨¥
,"äàlò àãeçé" àeä- ¦¨¦¨¨

xzei dlrpd ote`d
,'d zecg`aíL Ceøá"e¨¥

íìBòì Búeëìî ãBák§©§§¨
àãeçé" àeä ¯ "ãòå̈¤¦¨

,"äàzzjenpd ote`d - ©¨¨
efi` .'d zecg`a xzei
my jexa"l yi zekiiy

- ?cegid oiprl "cre mlerl ezekln ceakàeä "ãòå" ék¦¨¤
ïåúà éôelça "ãçà"1ik ± .2iteliga "cg`" `id "cre" dlnd ¤¨§¦¥¨§¨

± "cre" ly "e" ze`a ztlgen "cg`"n "`" ze`d .zeize`
zxrd ± jynd zeize`) "ed`" zeize`l yiy zekiiyl m`zda
ztlgen "cg`"n "g" ze`de ;odipia (`"hily x"enc` w"k
,"r"gd`" zeize`dn od odizy oky ± "cre" ly "r" ze`a
"c"d ziyrp "cg`"n izax "c" ze`de ;cg` odly "`ven"dy

."cre"n,äfä øzñääå íeöîvä íòèå úañ ,äpä ék¦¦¥¦©§©©©¦§§©¤§¥©¤
ìL úeiçä úà àeä-Ceøa-LBãwä íéìòäå øézñäL¤¦§¦§¤§¦©¨¨¤©©¤
Bîöò éðôa ãøôð øác äàøð íìBòä äéäiL éãk íìBòä̈¨§¥¤¦§¤¨¨¦§¤¨¨¦§¨¦§¥©§

,recn ,xnelk ±ipta xacke "yi"k ze`xidl mlerd lr ,ok`
,zn`a `edy itk d`xp did mlerd m` ,xqg did dn ?envr
xac ly enrhe jkl daiqd ± ?exewnl ze`ivna lha `edy

,`edàeä íìBòä úàéøa úéìëz ék ,ìkì òeãé àeä äpä¦¥¨©©Ÿ¦©§¦§¦©¨¨
,Cøaúé Búeëìî úelbúä ìéáLad"awdy ielb didiy - ¦§¦¦§©©§¦§¨¥

,jlnd `edCìî ïéà"c,dkelnd oipr jiiy `l ±,"íò àìa §¥¤¤§Ÿ¨
,jlnd jelni mdilry -lî "íò" Leøt,"úeîîBò" ïBL ¥¨¦§§

;y`d zi`xp `l mda miieak milgb ,"zenner milgb" enk -
d`xp `ly dl` ,`id "mr"a dpeekdy ,jlnl qgia mb jk

,jlnd mr xywd mdaíé÷Bçøe íéøæå íéãøôð íéøác íäL¤¥§¨¦¦§¨¦§¨¦§¦
,Cìnä úìònîcvn ,dkelnd oipr `a mdilr `wece - ¦©£©©¤¤

.jlnd l` mzelhazdBì eéä elôà elà ék,jlnl ±íéða ¦¦£¦¨¨¦
iL àì ¯ ãàî íéaø,íäéìò "äëeìî" íL Cmipa ,oky - ©¦§ŸŸ©¨¥§¨£¥¤

jiiy `l okle ± "dea`c `rxk `xa" ± envr jlndn wlg md
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äæáå æ ÷øô÷åñôã ùåã÷ä øäæá ù"î ïáåé

äàìéò àãåçé àåä ìàøùé òîù
àãåçé àåä ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáå
äðä éë ïååúà éôåìçá ãçà àåä ãòå éë äàúú
íéìòäå øéúñäù äæä øúñääå íåöîöä íòèå úáéñ
äéäéù éãë íìåòä ìù úåéçä úà àåä êåøá ùåã÷ä
òåãé àåä äðä åîöò éðôá ãøôð øáã äàøð íìåòä
ìéáùá àåä íìåòä úàéøá úéìëú éë ìëì
íò 'éô íò àìá êìî ïéàã êøáúé åúåëìî úåìâúä
íé÷åçøå íéøæå íéãøôð íéøáã íäù úåîîåò ïåùìî
íéáø íéðá åì åéä åìéôà åìéà éë êìîä úìòîî
ìò åìéôà ïëå íäéìò äëåìî íù êééù àì ãàî
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"וביאורים ("תשובות ליובאוויטש" ב"קובץ - זה" חילוף ע"ד מכתבי נדפס ליובאוויטש "בקובץ
ב"אחד". "ועד" חילוף אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק מכתב נדפס ((62 (ע' סי"ד תשל"ד) ˘ËÈÏ"‡:2.(ברוקלין, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

א". קלה, בזח"ב "כמ"ש



סי oeiq `"k ipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"א שי יום
,at 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçáå øãâ äðäå,at 'nr cr.ïéøèñ 'ãìå

;mixfe miwegx lr `wec `l` ,dkelnd oipr mdilrïëå`l ± §¥
,dkelnd oipr jiiy,ícáì íéøN ìò elôàoi`y zexnl - £¦©¨¦§©¨

,qgi mdl yiy oeeik j` ,mixf md ,envr jlndn wlg mixyd
oipr jiiy `l mdilr mb ,jlnd ly ezlrnl ,mixyk

.dkelnd"íò áøa" ÷ø©§¨¨
úøãä" ¯ à÷åc ¯©§¨©§©

."Cìîaex" lr ,oky ± ¤¤
oipr jiiy `wec "mr
ef dnbeca ;dkelnd
zilkzy ,dlrnl xacd
dkelnd zelbzd
lr `id dlrnly
mipezgzd mi`xapd
mi`xpd dl` ,`wec
envr ipta cxtp xack
ji` d`xp `le ,zewl`n
± zewl`l milha md
,dkelnd oipr `a mdilr

.d"awdl milhae mirpkp eidi mdyúcî ìò äøBnä íLå§¥©¤©¦©

ék ,úeðãà íL àeä ,Cøaúé Búeëìî`ed dkelnd oipr ± ©§¦§¨¥¥©§¦
y dnBæ äcî ék ,àöîðå .õøàä ìk ïBãà àeäzcn ± £¨¨¨¤§¦§¨¦¦¨

,zeklndäæ íLå,dkeln lr dxend zepc` ly myd ±ïä §¥¤¥
àeäL úBîk íìBò úBéäì ,íìBòä ïéîi÷îe ïéeänä©§©¦§©§¦¨¨¦§¨§¤
øáãå øeîb Lé ,åLëò©§¨¥¨§¨¨
Bðéàå Bîöò éðôa ãøôð¦§¨¦§¥©§§¥
,Lnî úeàéöna ìèä¥¦§¦©¨
Bæ äcî úe÷lzñäa ék¦§¦§©§¦¨

íBìLå-ñç äæ íLå± §¥¤©§¨
,mlerdníìBòä äéä̈¨¨¨

'ä øáãa BøB÷îì øæBç¥¦§¦§©
ìèáe ,Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥¨¥
,Lnî úeàéöna íL̈¦§¦©¨

íL äéä àìådxcbdd ± §Ÿ¨¨¥
ly"íìBò",lg ±åéìò ¨¨¨

.ììk`ed "mler" ,oky ± §¨
.dlabde ze`ivn ly oipr
did `l ,exewna ,mye

.mler ly zelabdd el eid `le "ze`ivn"

ìò ìôBð "íìBò" íL úðéçáe øãb ,äpäå`edy xac ±úðéça §¦¥¤¤§¦©¥¨¥©§¦©
,áøòîe çøæî :àeä ¯ íB÷î úðéça .à÷åc ïîæ úðéçáe íB÷î̈§¦©§©©§¨§¦©¨¦§¨©£¨

.ähîe äìòî ,íBøc ,ïBôözexicbnd zeevwd yy md dl` ± ¨¨©§¨©¨
,mewnd oipr.ãéúòå äåä ,øáò ¯ ïîæ úðéçalr `wece ± §¦©§©¨¨Ÿ¤§¨¦

milabend mi`xapd
ly zexcbda miwlegne
myd ltep ,onfe mewn

."mler"ìk ,äpäå§¦¥¨
elà úBðéçamewn ly ± §¦¥

,onfeúeëiL ïäì ïéà¥¨¤©¨
úBLBãwä úBcna©¦©§

,úBðBéìòämlera - ¨¤§
od zecnd ik ."zeliv`"d
,lirl xkfenk ,"seqÎoi`"
cqg `id cqgd zcny
,"seqÎoi`" ly dpigaa
ixd ± zecnd x`y jke
llk oda jiiy `ly
e` mewn ly zelabdd
"seqÎoi`" ody oeeik ,onf

,dlabd lkn dlrnledcáì Cøaúé Búeëìî úcîa íà-ék¦¦§¦©©§¦§¨¥§©¨
iLähîìe õ÷ ïéà ãò äìòîì Cìî Cøaúé àeäL øîBì C ©¨©¤¦§¨¥¤¤§©§¨©¥¥§©¨

,úéìëz ïéà ãòmipeilrd mi`xapd lr jln `ed d"awdy - ©¥©§¦

xcb o`k xn`py ixd ± xzeia mipezgzd mi`xapd lre xzeia
,zegex 'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzd ,mewn ly miieqn

ïëåjln `edy xnel jiiy ±,ïéøèñ 'ãìmiccv drax` lr - §¥§¦§¦
'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzdd ,xnelk .mlerd ly

,zegexïëåoipr jiiy ± §¥
,dlrnly zeklnd
,Cìî 'ä" ¯ ïîæ úðéçáa¦§¦©§©¤¤

,deeda -,Cìî 'ä- ¨¨
,xara"Cìîé 'ä3± . ¦§Ÿ

zpigaly ixd ,cizra
oiprl zekiiy zekln

.onfdúeiçL ,àöîðå§¦§¨¤©
,ïîfä úeiç ïëå íB÷nä©¨§¥©©§©
,Léì ïéàî íúeeäúäå§¦§©¨¥©¦§¥
,íîei÷ ïîæ ìk íîei÷å§¦¨¨§©¦¨
Búeëìî úcnî àeä¦¦©©§
úeðãà íLå Cøaúé¦§¨¥§¥©§

.àeä-Ceøawx ixdy ± ¨
mye zeklnd zcnl
mewnl xyw yi zepc`

.xen`k ,onfeBúeäîa úãçéî Cøaúé Búeëìî úcnL éôìe§¦¤¦©©§¦§¨¥§ª¤¤§¨
,øàaúiL Bîk ãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòå,oldl §©§¦§¨¥§©§¦©¦§¤¦§¨¥

Cëìä,okl ±ïîfäå íB÷nä úðéça íbzcnn mieedznd ± ¦§¨©§¦©©¨§©§©
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íùå êìî úøãä à÷ååã íò áåøá ÷ø íãáì íéøù
úåðãà íù àåä êøáúé åúåëìî úãî ìò äøåîä
íùå åæ äãî éë àöîðå õøàä ìë ïåãà àåä éë

íìåòä ïéîéé÷îå ïéåäîä ïä äæúåîë íìåò úåéäì
åîöò éðôá ãøôð øáãå øåîâ ùé åéùëò àåäù
äãî úå÷ìúñäá éë ùîî úåàéöîá ìèá åðéàå
'ä øáãá åøå÷îì øæåç íìåòä äéä å"ç äæ íùå åæ
äéä àìå ùîî úåàéöîá íù ìèáå 'úé åéô çåøå

ììë åéìò íìåò íù

éùéù íåéíìåò íù 'éçáå øãâ äðäå
íå÷î 'éçá à÷åã ïîæ 'éçáå íå÷î 'éçá ìò ìôåð
'éçá äèîå äìòî íåøã ïåôö áøòîå çøæî àåä
ïéà åìà 'éçá ìë äðäå .ãéúòå äåä øáò ïîæ
íà éë úåðåéìòä úåùåã÷ä úåãîá úåëééù ïäì
'úé àåäù øîåì êééù äãáì 'úé åúåëìî úãîá
úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷ ïéà ãò äìòîì êìî
'ä êìî 'ä êìî 'ä ïîæ 'éçáá ïëå ïéøèñ 'ãì ïëå
ïîæä úåéç ïëå íå÷îä úåéçù àöîðå êåìîé
àåä íîåé÷ ïîæ ìë íîåé÷å ùéì ïéàî íúååäúäå
úãîù éôìå ä"á úåðãà íùå 'úé åúåëìî úãîî
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá úãçåéî 'úé åúåëìî
íå÷îä 'éçá íâ êëìä øàáúéù åîë ãåçéä
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oeiqסב a"k iyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ב שלישי יום
,at 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...é"ôòà äðäå,164 'nr cr.íéðåúçúì åìéôà

,zeklndBúeîöòå Búeäî éaâì Lnî úeàéöna íéìèa§¥¦¦§¦©¨§©¥¨§©§
.LîMa LîMä øBà ìehák ,Cøaúéxy`k o`k xaecn ± ¦§¨¥§¦©¤¤©¤¤

`idy itk zeklnd zpigaa "cner" (mewne onf) zenlerd xewn
`idy iptl ,cegid zilkza jxazi ezenvre ezedna zcge`n

,minevnv iciÎlr ,d`a
zenlera yalzdl

ymzeedl dhnl
zexnl ,oky ;mzeigdle
`id zeklny enk mby
mda xak yi ef dbixcna
j` ,onfe mewnl xewn
mewnd zepiga "my"
ze`ivna zelha onfde
edf .d"awd iabl ixnbl

itk ,cegi ly xzei oeilrd ote`d ,"d`lir `cegi" ly epipr
ze`ivna milha mdy ote`a d"awd mr micgein mi`xapdy
milretd ,zepc` mye zeklnd zcn) mxewn cvn ,oky .ynn
"ze`ivn"l llk mewn oiicr oi` (mi`xapd ly mze`ivn z`

.mdly,ä"éåä íLa úeðãà íL áelL eäæåepyi zenya - §¤¦¥©§§¥£¨¨
my zeize`a zealzyn cg` my zeize`y enk ,aeliyd oipr
zexabzda `ed df my ,dligza d`a ely ze`dy myde ± xg`
my cvn enk `id zelbzddy ,(ea aleyn ipyd myd ,xnelk)
ly myde) cqg ly myn `ed aeliyd zenyn oey`xd m` ;df

.d`ld jke ,cqg ly oipr `id zelbzdd (ea aleyn dxeab
itk ,mi`xapd xewn ,i"pc` mye zekln ly dbixcnde ote`d
dlrnly jxazi ezenvre ezedn mr micge`n oiicr mdy
'ied mya "aeliya" i"pc` my `xwp - ,mi`xapl xewn zeidln
ly "zexabzd"d cvny ±
mi`xapd milha 'ied my
itk mb ,ze`ivna
`ed zepc` mye zeklny

.mxewnä"éåä íL ék¦¥£¨¨
ïî äìòîì àeäL äøBî¤¤§©§¨¦
äåä äéä àeäL ,ïîfä©§©¤¨¨Ÿ¤

äéäéå,cgia ±ãçà òâøa §¦§¤§¤©¤¨
,xar ,el` zepiga yly ±
cgia cizre ded
.onfd on dlrnl lr dxen 'ied my xnelk ,'ied mya "zecner"

ïëå ,[ñçðét úLøt 'àðîéäî àéòø'a] áeúkL Bîk,mb jk ± §¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨§¥
úðéça ìk úà ãéîz äeäî àeä ék ,íB÷î úðéçaî äìòîì§©§¨¦§¦©¨¦§©¤¨¦¤¨§¦©

.ïéøèñ 'ãìe ähîì ãò äìòîlî Blk íB÷närax`le ± ©¨ª¦§©§¨©§©¨§¦§¦
my ,eli`e ;mewne onfn dlrnl `ed 'ied myy ixd .zegex
,j` .mewnde onfd oiprl ,xen`k ,zekiiy el yi ,zekln ,i"pc`
onfd zpiga dlha ,'ied mya aleyn i"pc` myy df cvn
."d`lir `cegi" oipr xen`k edf ± .ynn ze`ivna mewnde

."d`zz `cegi" oipr xaqen oldl

ét-ìò-óà ,äpäå,zexnl ±íB÷näî äìòîì Cøaúé àeäL §¦¥©©¦¤¦§¨¥§©§¨¥©¨
ïîæe íB÷îa ähîì íb àöîð àeä ïë-ét-ìò-óà ¯ ïîfäå, §©§©©©¦¥¦§¨©§©¨§¨§©

mb ± yi ze`ivn ly ote`a dhnl md mewnde onfdyk mb -
,mewne onfn dlrnl `edy d"awd mda `vnp myeðéäc§©§

Búeëìî úcîa ãçéúnL¤¦§©¥§¦©©§
äeäúðå CLîð äpnnL¤¦¤¨¦§¨§¦§©¤

,ïîfäå íB÷näzcn - ©¨§©§©
d`a `idy itk zeklnd
,minevnv ixg` ,dhnl
onf ly "zeig"d zeidl
mb j` ;dhnl mewne
,zekln ly ef dbxc
jk .d"awd mr zcge`n
,onfe mewn zpigaa mb
dlrnly d"awd `vnp
o`k `l` ,onfe mewnn
zcn jk lr dqkn
ote`a ,zeklnd
e`xiie eybxei mi`xapdy

.mewne onf ly zewlgzde zelabd mr "ze`ivn"kàãeçé eäæå§¤¦¨
äàzzmpi` mi`xapdy .cegi ly xzei oezgzd ote`d ± ©¨¨

mewn ozep ,zeklnd zcn ,mxewn ,oky .ynn ze`ivna milha

edfe ,"ze`ivn"k mze`xidláelL]my ±a ä"éåämy ± ¦£¨¨§
,[àeä-Ceøa úeðãà,zepc` my jeza aleyn 'ied my - ©§¨

zelbzda `ed zepc` mye ,mlrda o`k `ed 'ied my ,xnelk
.mewne onf ly ze`ivnl mewn ozepeeðééäc,xnelk ±BúeänL §©§¤¨

,Cøaúé Búeîöòå§©§¦§¨¥
"óBñ-ïéà" íLa àø÷pä©¦§¨§¥¥
úà àìî ¯ àeä-Ceøä¨¥¤
ïîæa Lnî õøàä ìk̈¨¨¤©¨¦§©
íéîMa ék ,íB÷îe¨¦©¨©¦
'ãìe õøàáe ìònî¦©©¨¨¤§

ïéøèñ,zegex rax` ± ¦§¦
-ïéà øBàî àìî ìkä©Ÿ¨¥¥¥
äåLa àeä-Ceøa óBñ¨§¨¤
àeä Ck ék ,Lnî©¨¦¨

õøàa"Bîk "úçzî ¨¨¤¦©©§
,Lnî "ìònî íéîMa"©¨©¦¦©©©¨
úðéça àeä ìkä ék¦©Ÿ§¦©
úeàéöna ìèaä ,íB÷î̈©¨¥¦§¦
-Ceøa óBñ-ïéà øBàa§¥¨

Ba Laìúnä ,àeä,mewn zpigaa ±Búeëìî úcî éãé-ìò ©¦§©¥©§¥¦©©§
.Cøaúé Ba úãçéîädlrnly `edÎjexa seqÎoi` xe` iable ± ©§ª¤¤¦§¨¥

`vnp `ed ± ux`e miny oia lcad mey oi` ,mewne onfn ixnbl
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åúåîöòå åúåäî éáâì ùîî úåàéöîá íéìéèá ïîæäå
íù áåìéù åäæå ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë 'úé
àåäù äøåî ä"éåä íù éë ä"éåä íùá úåðãà
'à òâøá äéäéå äåä äéä àåäù ïîæä ïî äìòîì
íå÷î 'éçáî äìòîì ïëå [ñçðô úùøô î"øá] ù"îë
åìåë íå÷îä 'éçá ìë úà ãéîú äåäî àåä éë

.ïéøèñ 'ãìå äèîì ãò äìòîìî

ùãå÷ úáùéô ìò óà äðäå
ïë éô ìò óà ïîæäå íå÷îäî äìòîì 'úé àåäù
åðééäã ïîæå íå÷îá äèîì íâ àöîð àåä
äååäúðå êùîð äðîîù åúåëìî úãîá ãçééúîù
ä"éåä áåìéù] äàúú àãåçé åäæå ïîæäå íå÷îä
êøáúé åúåîöòå åúåäîù åðééäã [ä"á úåðãàá
õøàä ìë úà àìî àåä êåøá óåñ ïéà íùá àø÷ðä
'ãìå õøàáå ìòîî íéîùá éë íå÷îå ïîæá ùîî
éë ùîî äåùá ä"á ñ"à øåàî àìî ìëä ïéøèñ
ùîî ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá àåä êë
øåàá úåàéöîá ìèáä íå÷î 'éçá àåä ìëä éë
úãî éãé ìò åá ùáìúîä àåä êåøá óåñ ïéà
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סג oeiq b"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ג רביעי יום
,164 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenäå...ïáåé ù"îá äð,bt 'nr cr:[ì"æ ÷"îøäî

,`l` .deeya mewn lka
xe` cvn ixd ,jky oeeik
dzid `edÎjexa seqÎoi`
mewnd zpiga dkixv

?ixnbl lhaidl onfde÷ø©
,ze`ivna milha md oi` ±

iptnBúeëìî úcnL¤¦©©§
íeöîvä úcî àéä¦¦©©¦§

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øézñäì ,øzñääå`l mi`xapdy - §©¤§¥§©§¦¥¨

ick z`fe ,ea eyibxiàlL¤Ÿ
íB÷näå ïîfä eìèaé¦¨§©§©§©¨
àìå ,éøîâì íúeàéönî¦§¦¨§©§¥§Ÿ
ïîæ úðéça íeL äéäé¦§¤§¦©§©
elôà úeàéöna íB÷îe¨¦§¦£¦

.íéðBzçzìoeeik wx ± ©©§¦
dxizqn zekln zpigay
Îjexa seqÎoi` xe`d lr

.mi`xapl mewnde onfd oipr zeidl leki ,`ed

áeúkM äî ïáeé øàaúpM äîa ,äpäå4àì 'ä éðà" : §¦¥§©¤¦§¨¥¨©¤¨£¦Ÿ
Leøt ,"éúéðL`l 'd ip`" xne` d"awdy dn zernyny `l ± ¨¦¦¥

z` elit` e` ezbdpd dpiy `l `edy xnel wx `id "izipy
jke df xear xky mdl mlyl aeh miyery dl` iabl epevx

`id dpeekd `l` ,d`ld
`l ip`" :xne` d"awdy
mey oi`y ,"izipzyd
.d"awda melyeÎqg iepiy
llk jiiy `l ixd
oipr mey lr riavdl
melyeÎqg iepiy lertiy
icigid xacd !jxazi ea
aeygl mewn zzl lekiy
`ed ± iepiy dlilg epyiy
jxazi ezecg`l rbepa
:zenlerd z`ixa cvn
`xa jxazi `edy iptl

eli`e .cala d"awd wx ,ze`ivn mey dzid `l ,zenlerd z`
,aeygl ixd mileki ,zenlerd z` `xa jxazi `edy ixg`
`linn xy`e (mi`xapde zenlerd) xac cer sqeezd eli`ky
jk itlk ± zhlgend ezecg`a melyeÎqg iepiy xacd dedn

,"izipy `l" xn`pBcáì äéäL Bîk ,ììk éepL íeL ïéàL¤¥¦§¨§¤¨¨§©
.àøápL øçà Bcáì àeä Ck ¯ íìBòä úàéøa íã÷ixdy ± Ÿ¤§¦©¨¨¨§©©©¤¦§¨

ixd ± d`ixad zeedzd ixg` ecal `ed cvik :oaen `l dxe`kl
,cegid oipr lirl xaqedy itk j` ± ?mlerd ,xac cer sqeezd
± jxazi ez` cge`ne ze`ivna lha mlerdy `id dpeekdy
"ecal" `edy enk weica ,d`ixad ixg` "ecal" `edy ,oaen
ez` zcge`ne ze`ivna dlha d`ixad lk ik ,d`ixad iptl
iabl wx df ixd "ze`ivn"k zi`xp d`ixady dn .jxazi
ze`ivn mey `id oi` jxazi eiabl eli`e ,mipezgzd mi`xapd
iptl `edy enk zenlerd z`ixa ixg` "ecal" `ed ixde ,llk

.d`ixadíéøîBàL eäæå5äzà" :,mler ly epeaix ±ãò àeä §¤¤§¦©¨©

,"'eë àeä äzà ,íìBòä àøáð àlL.mlerd `xapyn - ¤Ÿ¦§¨¨¨©¨
n`pa witqn did :dxe`klmlerd `xap `ly cr `ed dz`" x

" mrtd cer dpyp dn myl ,"`xapyne`ed dz`± "`xapyn
dz`"dy ,yibcdl ick ,"`ed dz`" mrtd cer xn`p ,`l`
z`ixa ixg`y "`ed
dz`" eze` `ed ,mlerd
z`ixa iptly "`ed

,mlerdéepL íeL éìa§¦¦
,Búeîöòambe -àìå §©§§Ÿ

Bzòãa6yiy zexnly - , §©§
z`ixay xnel mewn
iepiy deedz mlerd

ezrca7dnay epayga ,
sqeezd mler sqeezdy
rcei `edy dricia edyn
`linne ,mlerd z`
ezrca iepiy xacd deedn

,melyeÎqg iepiy mey oi` ely dricia mby ,mixne` okl ±ék¦
ìèáe epnî ìkäL ,íéàøápä ìk òãBé Bîöò úòéãéa¦¦©©§¥©¨©¦§¨¦¤©Ÿ¦¤¨¥

,Bìöà úeàéönalk z` rcei `ed envr zriciay oeeike - ¦§¦¤§
iepiy mey deedzp `le yecig mey sqeezd `l ,mi`xapd
d`ixad ixg` jke envr zrici dzid d`ixad iptl :ezricia
mi`xapd lk z` rcei `ed dci lry drici ,envr zrici dpyi

.epnn mieedzndì"æ í"aîøä áúkL Bîëe8,òãBiä àeä"L , §¤¨©¨©§©©¤©¥©
dîöò äòcä àeäå ,òeãiä àeäåhexit xzia xaqedy itk ± §©¨©§©¥¨©§¨

mixac dyly mpyi ,mc`d lv`y ± oey`xd wlgay ipy wxta
"d epyi :micxtprceiepyie ,zrceid ef `idy mc`d ytp ± "

"dreci± "xacd"d dpyie ,eze` mirceiydriczrcd gek ± "
"`ed" df lk ,m"anxd azek ,d"awd lv` eli`e ;oiadle zrcl

,envräæ øáãå ,ãçà ìkä,m"anxd jiynn ±äta çk ïéà ©Ÿ¤¨§¨¨¤¥Ÿ©©¤
,mc`d ±ì ïæàa àìå ,Bøîàìíãàä áìa àìå ,BòîL± §¨§§Ÿ¨Ÿ¤§¨§§Ÿ§¥¨¨¨
,ezpadae."Béøea ìò Bøékäìdxkd mc`l didzy ±ziceqi §©¦©§
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

àéä åúåëìî úãîù ÷ø 'úé åá úãçåéîä åúåëìî
ä"á óåñ ïéà øåà øéúñäì øúñääå íåöîöä úãî
àìå éøîâì íúåàéöîî íå÷îäå ïîæä åìèáé àìù
åìéôà úåàéöîá íå÷îå ïîæ 'éçá íåù äéäé

.íéðåúçúì

'ä éðà ù"î ïáåé ù"îá äðäå
äéäù åîë ììë éåðéù íåù ïéàù 'éô éúéðù àì
øçà åãáì àåä êë íìåòä úàéøá íãå÷ åãáì
íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà ù"æå àøáðù
àìå åúåîöòá éåðéù íåù éìá 'åë àåä äúà
ìëäù íéàøáðä ìë òãåé åîöò úòéãéá éë åúòãá
ì"æ í"áîøä ù"îëå åìöà úåàéöîá ìèáå åðîî
ìëä äîöò äòéãä àåäå òåãéä àåäå òãåéä àåäù
ïæàá àìå åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãå ãçà
éë åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ו.4. ג, תתלה).5.מלאכי רמז ואתחנן (ילקוט התפילה ˘ËÈÏ"‡6.בנוסח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להבדיל ועד"מ תואר. אלא "שאינו :
וכו'". מציאות לפשיטות, בנוגע – נפשו מעצמות ביותר למטה ידיעתו הרי באדם – כו ' ˘ËÈÏ"‡7.באלף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

אלא ח"ו".‡Á„"שאינו בעצמותו משנה ואי"ז – פס"ח.8.מתואריו ח"א מו"נ ובכ"מ. ה"ו. פ"ב התורה יסודי הלכות



oeiqסד b"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

efk drici df ji` biydl ,dfainy,rceiydne,rcei `edy
dnae,cg` xac lkd ± rcei `edy,àeä-Ceøa-LBãwä ék¦©¨¨

,äpôe ãö ìkî Lnî ãçà ìkä ¯ Bzòãå Búeîöòå Búeäî̈§©§§©§©Ÿ¤¨©¨¦¨©¦¨
Cøc ìëa,ly ±Búeäî ìò óñBð øác Bzòc ïéàå ,ãeçé §¨¤¤¦§¥©§¨¨¨©¨

àeäL Bîk ,Búeîöòå§©§§¤
dzòcL ,íãàä Lôða§¤¤¨¨¨¤©§¨
dúeäî ìò óñBð øác̈¨¨©¨¨

,da ákøîelv` - ª§¨¨
oipr zrcd deedn mc`d
akxend ytpd lr sqep

,daíãàäLk éøäL¤£¥§¤¨¨¨
¯ øác äæéà òãBéå ãîBì¥§¥©¥¤¨¨
BLôð Ba äúéä øák§¨¨§¨©§
ãîlL íøèa úìkNnä©©§¤¤§¤¤¤¨©
òãéå ãîlL øçàå ,òãéå§¨©§©©¤¨©§¨©
Bæ äòéãé äôñBzð¦§¨§¦¨

,BLôðamc`ay ixd - §©§
sqep xac `id dricid
oiprd da sqep ± ytpl

.cnlpyíBé écî ïëå§¥¦¥
áøå ,eøaãé íéîé" íBéa§¨¦§©¥§Ÿ

"äîëç eòéãBé íéðL9- , ¨¦¦¨§¨
z` micnln "mini"d
mipy daxde ,mc`d
,mc`l dnkg mitiqen
äèeLt úeãçà Bæ ïéàå§¥©§§¨

,úákøî àlà,xnelk - ¤¨ª§¤¤
mc`a dricidy zexnl
mr zcge`n ok mb `id

dy mixne` ep` ixd ± ytpdytply df cegi j` ± zrcei
zecg`") "dheyt zecg`" epi` ytpd mr driciddheytepiid "

didzy jiiy `ly`l,zakxen zecg` idef `l` ,(zcge`n
.micg`znd mixac ipy md ixdàeä àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨

.ììk éeaø ãöå äákøä íeL éìa èeLt úeãçàxn`py ± ©§¨§¦©§¨¨§©¦§¨
ea melyeÎqg xnel jiiy `l dfk xac ,did `l df okl mcewy

.jxazi,ïk íàådakxd ila ,dheyt `id ezecg`y oeeik - §¦¥
f` ixdy ,epnn cxtp xac didz ezrcy xyt` i` ,ieaix ilae
,drici etqep jk xg`e cg` ote` did rciy iptly rnyn did

:`l` ,melyeÎqg dakxde ieaixBúeîöòå Búeäî Eçøk-ìò©¨§£¨§©§
ãçà øác ìkä ¯ Bzòãå§©§©Ÿ¨¨¤¨
.äákøä íeL éìa ,Lnî©¨§¦©§¨¨
éàL íLk ,Cëéôìe§¦¨§¥¤¦

ì øLôààøáð íeL ¤§¨§¦§¨
úeäî âéOäì íìBòä¨§©¦¨
Ck ¯ Búeîöòå àøBaä©¥§©§¨
úeäî âéOäì øLôà éà¦¤§¨§©¦¨

,Bzòcezrc ,oky - ©§
ez` cg` xac od ezricie

,jxaziïéîàäì ÷ø©§©£¦
äìòîì àéäL ,äðeîàa¤¡¨¤¦§©§¨

,äâOäîe ìëOäî- ¥©¥¤¥©¨¨
`id dleki jk meyne
dlrnly oipr lawl

,yep` zpadn-LBãwäL¤©¨
¯ ãçéîe ãéçé àeä-Ceøä¨¦§ª¨
ãçà ìkä Bzòãå àeä§©§©Ÿ¤¨
Bîöò úòéãéáe ,Lnî©¨¦¦©©§
ìk òãBéå øékî©¦§¥©¨
íéðBéìò íéàöîpä©¦§¨¦¤§¦

,íéðBzçúå"mi`vnp"d - §©§¦
mipeilrd zenlerd ly
,mipezgzd zenlerd lye

ìL ãòíiaL ïè÷ ìeL10, ©¦§¨¨¤©¨
äéäiL ïè÷ Lezé ãòå§©©¨¨¤¦§¤

õøàä øeaèa11Bæ äòéãé ïéàå ,epnî íìòð øác ïéà ¯± §©¨¨¤¥¨¨¤§¨¦¤§¥§¦¨
,mi`xapd lk z` rcei `edy,ììk äákøäå éeaø Ba äôéñBî¦¨¦§©§¨¨§¨

,sqep xac ly -,Bîöò úòéãé ÷ø dðéàL øçàîzriciae - ¥©©¤¥¨©§¦©©§
eil` milhae epnn mieedznd mi`xapd lk rcei `ed envr

,ea micge`ne ze`ivnaãçà ìkä Bzòãå Búeîöòå12éôìe . §©§§©§©Ÿ¤¨§¦
,eðìëNa øiöì ãàî äL÷ äfLefk drici -13,ïk ìò,okl ± ¤¤¨¤§Ÿ§©¥§¦§¥©¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî ä"á÷ä
øáã åúòã ïéàå ãåçé êøã ìëá äðéôå ãö ìëî
íãàä ùôðá àåäù åîë åúåîöòå åúåäî ìò óñåð
éøäù äá áëøåîå äúåäî ìò óñåð øáã äúòãù
åá äúéä øáë øáã äæéà òãåéå ãîåì íãàäùë
ãîìù øçàå òãéå ãîìù íøèá úìëùîä åùôð
íåéá íåé éãéî ïëå åùôðá åæ äòéãé äôñåúéð òãéå
úåãçà åæ ïéàå äîëç åòéãåé íéðù áåøå åøáãé íéîé
úåãçà àåä ä"á÷ä ìáà úáëøåî àìà äèåùô
ë"ò ïë íàå ììë éåáéø ãöå äáëøä íåù éìá èåùô
éìá ùîî ãçà øáã ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî
àøáð íåùì øùôà éàù íùë êëéôìå äáëøä íåù
øùôà éà êë åúåîöòå àøåáä úåäî âéùäì íìåòá
àéäù äðåîàá ïéîàäì ÷ø åúòã úåäî âéùäì
àåä ãçåéîå ãéçé ä"á÷äù äâùäîå ìëùäî äìòîì
òãåéå øéëî åîöò úòéãéáå ùîî ãçà ìëä åúòãå
ïè÷ ìåùìù ãò íéðåúçúå íéðåéìò íéàöîðä ìë
øáã ïéà õøàä øåáèá äéäéù ïè÷ ùåúé ãòå íéáù
äáëøäå éåáéø åá äôéñåî åæ äòéãé ïéàå åðîî íìòð
åúòãå åúåîöòå åîöò úòéãé ÷ø äðéàù øçàî ììë
ë"ò åðìëùá øééöì ãàî äù÷ äæù éôìå ãçà ìëä
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ז.9. לב, ˘ËÈÏ"‡10.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰]" :ÏÎ·˘ ÔË˜[(א (מ, חולין רש"י – ס"ד]".˘·ÌÈהבריות יו"ד הטושו"ע גירסת [כן
.11‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הפחות" :‰¯Âˆ·."רפ"ח ב"ר וראה – ט ב, יסוה"ת רמב"ם ראה – הברואים שבכל – חשיבות –
.12‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נסתיים כאן "לכאורה :ÏÎ משא"כ] וכו' הנביא אמר ע"כ התנ"ך: כתבי לפרש ענינו אין והרי הענין.

ביאור דמוסיף ורק·ÔÈÚבפ"ב, כו', זה ודבר :ÚÈÈ˙ÒÓ לת שבא אלא סותרתמהכתובים]. שלכאורה קושיא ÏÈÚÏרץ ·Â˙Î‰ ÏÎ דנקודתו .
וכו' עצמו ובידיעת כו' היודע דהוא -Ì"·Ó¯‰ ·˙Î˘הוא כ"ז -˙"ÂÁÈ,‡"Â‡Î ˙„Â·Úולא]Ú"ÂÁÈ.['וכו מעלה לאנשי דשייך -

סיום ‡˙¯ברמב"ם‰ÔÈÚדלכאורה ÏÚבלב אין זה ודבר :'È‰È˘ ‰ÊÈ‡) Ì„‡‰ אין מעלה אנשי דאפילו משמע - בוריו על להכירו (
"הוא ספ"ה תשובה בהל' עפמש"כ ובפרט וכו'! ‡Ó¯מכירים ‡È·‰˘מבאר וע"כ - כו'". מח' לא שקשה „Î"Úכי מפני הנביא, אמר

וק"ל". לכאו"א. שייכת העבודה אבל - בשכל ˘ËÈÏ"‡13.לצייר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" בלשונו ודייק (1" :¯ÈÈˆÏרגיל שאינו "ÏÏÎ.
- מאד" "קשה לכאורה: ובי', מיני' סתירה (2 וכיו"ב). "להשיג" "להבין", (שמורגל לשכל בנוגע לצייר ‡È¯˘Ùדסו"סÁÎÂÓובפרט

משמע - גו' העיני גו' החקר - ממשיך ותומ"י מאד) הקושי זה„‡"‡(לאחרי ודבר לעיל: וכן ..'ÂÎ Â¯ÈÎ‰Ï 'ÂÎ ÁÎ ÔÈ‡ ציור וי"ל:
(שהרי ספק ללא התאמתות (1 כפשוטו: ציור בדוגמת צ"ל - מבין¯Â‡‰בשכל שאינו אף (2 בהחלט. בשכל "אפלייג" - ÏÏÎהציור)

- ההבנה אי למרות שהרי - אצלו בההתאמתות כלל נוגע זה אין - ופרטיו הציור ציירו ÚÓ˘‰איך ˙Ú˘·.פרטיו לכל הציור רואה
(1 יש: Â˘˜‰Ï˙בשכלÔÈ·‰Ïובנדו"ד ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘ והגבלות בל"ג - פ"ט לקמן ראה - השכל הבנת לפי גם הק' שהרי - אלקה בחקר

(2ÔÈ·‰Ï (בידיעת‡"‡ פרט‰ÂÈÁ·בשכל שכאו"א נבראים המון וידיעת ו"דעת" "עצמות" יש ובה דאחה"פ המציאות זה איך (Ú"Ù·.



סה oeiq c"k iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ד חמישי יום
פרק יפרק ז  ,bt 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïàëî äðäå,166 'nr cr.'à ìëä åúòãå

àéápä øîà14ék" :éëøã eäáb ïk ¯ õøàî íéîL eäáâ± ¨©©¨¦¦¨§¨©¦¥¨¤¥¨§§¨©
,d"awd xne`,"íëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcî¦©§¥¤©§§Ÿ©¦©§§Ÿ¥¤

áéúëe15áéúëe ,"'Bâå àöîz dBìà ø÷çä" :16øNá éðéòä" : §¦£¥¤¡©¦§¨§§¦©¥¥¨¨
ìk òãBéå äàBø íãàäL ,"äàøz LBðà úBàøk íà ,Cì̈¦¦§¡¦§¤¤¨¨¨¤§¥©¨

íéøácä,rcei `edy ± ©§¨¦
,epnî õeçL äòéãéa- ¦¦¨¤¦¤

ueg `idy oeeik ,ef dricie
rci `l ok iptle epnn
rcei `edyk ixd ,dze`
ea sqeezn ,dricid z`

,df xac-Ceøa-LBãwäå§©¨¨
àeä,lkd rcei ±úòéãéa¦¦©

ì ïàk ãò ,BîöòBðBL± ©§©¨§
.m"anxd lyíL ïiò]©¥¨

,äìawä éîëç Bnò eîékñäå .äøBzä éãBñé úBëìäa§¦§§¥©¨§¦§¦¦©§¥©©¨¨
:[äëøáì-BðBøëæ ÷"îøäî ñcøta øàáîkmpyi ,oky - ©§Ÿ¨©©§¥¥¨§©¦§¦§¨¨

i`y mprha ,df oipra m"anxd lr miwlegd l`xyi ilecb

`idy efk dricia `l mb ,zrc ly xcb d"awd lr xnel xyt`
`edy ,mixne`y oeeike ± eply dricid ixcbn ixnbl zhyten
Îqg jka yi ,'eke "rcei"d `ede "rcn"d `ed envr jxazi
.seqÎoi` `edy ,d"awd iabl zniieqn dxcbd meyn melye
wcev ,dlaw it lr ,mxa
itk) `l` :m"anxd
ipy wxta ddbda aezky
itke ,oey`xd wlgay
ddbda oldl aezky
`ed df xac ('h wxta
minevnv daxd ixg`
`edÎjexa seqÎoi` xe`y
cr ,envr z` mvnvn
ly milka yalzn `edy
`ed" my ± zeliv`d mler ly zrce dpia dnkg zexitq
cegid zilkza zecge`n zexitqd oky ,"'ek rceid `ed rcnd

'eke "rceid `ed" ly cegil cr ,seqÎoi` xe` mr17.

kî ,äpäåïà18xac `id d"awd ly ezriciy ,xaqedy dnn ± §¦¥¦¨
dricid dzid ,jk `l m` ixdy ,envr d"awd mr cg`
,d"awda jiiy `l df xace ± dakxde ieaix ly oipr melyeÎqg

,df oiprn dpd ± heytd cg` `ed jxazi `ed ikïéáäì Lé¥§¨¦
íéîëç úö÷î úââL¦§©¦§¨£¨¦

,íäéðéòamby oeeike - §¥¥¤
okl ,dxtkl wewf bbey'ä

,íãòa øtëélr - §©¥©£¨
,mzerheòèå eâML¤¨§¨

éáúëa íðeiòa§¦¨§¦§¥
ïéðò eðéáäå ,ì"æéøàä̈£¦©§¥¦¦§©

,BèeLôk íL økænä íeöîvä,xkfen l"fix`d iazka - ©¦§©ª§¨¨¦§
"mewn" `lnn seqÎoi` xe` did ,zenlerd z`ixa zligzay
oky ,zenlerd ze`ivnl mewn zpizp mey did `le ,zenlerd
`ed ixd ,`edÎjexa seqÎoi` xe`e ± leab zpigaa md zenler

xe`y ,mevnvd oipr did ,my xn`p ,okl .leab ila ,seqÎoi`
.zenlerd ze`ivnl mewn didiy ick ,"wlzqp" seqÎoi`
,`id "wlzqp" seqÎoi` xe`y dna dpeekd xac ly ezin`l
mpi` "leab ila"e "seqÎoi`" ± ieliba xi`n epi` seqÎoi` xe`y
dlbzn wx ± zelbzda
mewn ozepd ,leabd gek
ilra zenler ze`ivnl
minkg"d eli`e ± .leab
mxaqa ,erh "mdipira
mevnvd oipry
my `ed zewlzqdde

- heytd mpaenaBúeäîe Bîöò ÷lñ àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦¥©§¨
äfä íìBòî íBìLå-ñç19zernyny ,zn`d itk `ly - , ©§¨¥¨©¤

oipry ,zelbzdd z`e xe`d z` milrdy ,xen`k ,`id "wliq"
didi `l seqÎoi` xe`ieliba`edy ,eheytk epiad md `l` ,
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

éëøã åäáâ ïë õøàî íéîù åäáâ éë àéáðä øîà
ø÷çä áéúëå íëéúåáùçîî éúåáùçîå íëéëøãî
úåàøë íà êì øùá éðéòä áéúëå 'åâå àöîú äåìà
äòéãéá íéøáãä ìë òãåéå äàåø íãàäù äàøú ùåðà
'äá ù"ò] ì"ëò åîöò úòéãéá ä"á÷äå åðîî õåçù

åáîë äìá÷ä éîëç åîò åîéëñäå äøåúä éãåñéøà
:[ì"æ ÷"îøäî ñãøôá

äðäåíäéðéòá íéîëç úö÷î úââù ïéáäì ùé ïàëî
éáúëá íðåéòá åòèå åâùù íãòá øôëé 'ä
åèåùôë íù øëæåîä íåöîöä ïéðò åðéáäå ì"æéøàä
çéâùîù ÷ø æ"äåòî å"ç åúåäîå åîöò ÷ìéñ ä"á÷äù
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) מבין שאינו אף הוא שכן עכ"פ) מאד קשה (לאחרי בשכלו נתאמת סו"ס וכו' להקשות מקום שאין שבה ההתעמקות ע"י (3˙ÚÈ„È·
·ÂÈÁ‰:הסתירה ג"כ מתורצת ובזה הציור. בעניני וכנ"ל (¯˜Á„וכן ·Ï·אלקה Â¯ÈÎ‰Ïהיינו) א"א -˙ÚÈ„È· אפשר [אבל החיוב)

דוקא - דא"א דהא מדייק (ולכן השלילה ·ÂÈ¯Â,בידיעת ÏÚ ,‡ˆÓ˙להבינו בפ"ב ·ÂÈ¯Âוכן ÏÚ קושית ג"כ מתורצת ועפ"ז דוקא". -
כ"א  שכל" ע"פ השלימה ולא ה') לידיעת (בנוגע שכל ע"פ בקושיא "דמתחיל הרמב"ם על ספ"ה) תשובה (הל' בהשגותיו הראב"ד

" מדייק שם ברמב"ם גם כי - מתורץ הנ"ל וע"פ - לאמונה" זהÈ˘‰Ï‚"החזירו ·ÂÈ¯Âדבר ÏÚ) "·ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ„È משא"כ - דוקא והמהות
השלילה וידיעה˘‡Ù˘¯בידיעת הסברה וה"ז -ÏÎ˘·'ה לתוארי בנוגע פנ"ח) ח"א (מו"נ הרמב"ם לשיטת [ומתאים באמונה) ולא

ÏÏÎ·" גם אפשר מאד" ש"קשה כאן אדה"ז ע"פ ובפרט ו,ב]. פקודי לקו"ת עיין השלילה. ענין רק שבזה -ÏÎ˘· ¯ÈÈˆÏ שם וראה - ."
שע"י איך "¯ÈÂ·Èבלקו"ת כמעט להגיע יוכל מאד"] ["קשה הגשמיים) (בענינים השלילה להרמב"ם.ÂÈˆÏ¯בידיעות אפילו - הדבר "

אדנ"ע". מאמרי במפתחות השלילה החיוב השגת בע' בהנסמן ט.14.ועיין נה, ז.15.ישעי' יא, ד.16.איוב י, Î"˜17.שם, ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."אלקות האמנת במצ' להצ"צ  בסהמ"צ  בזה) אדה"ז וביאור עליו החולקים הרמב"ם, (דעת בארוכה כ"ז "וכמשנ"ת

הכללי 18. ביאורו על היא שהכוונה או אחד", ודעתו ש"הוא הרמב"ם בשם מביא הזקן שרבנו למה הכוונה "מכאן" אם השאלה: על
יתברך, לו במציאות בטלים שהנבראים והאמונה ", היחוד ב"שער הזקן רבנו ˘ËÈÏ"‡של ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ‰Úהרי" :˘¯ÂÙÓ ולא) מכאן

–˙ÂÏÏÎÓ'כו אין וע"כ כו' שיודע שמאמינים דכיון – ÂÓˆÚכו') ˙ÚÈ„È·שביאר) מביא Ô‡Î."(.19כו' מדוע השאלה, על בתשובה



oeiqסו d"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ה שישי יום
,166 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéðå÷úá ù"æå,166 'nr cr.ïåì àìîîã

,dfd mlern envr z` melyeÎqg wliqäìòîlî çébLnL ÷ø©¤©§¦©¦§©§¨
íéîMa øLà ,ílk íéøeöéä ìk ìò úéèøt äçbLäa§©§¨¨§¨¦©¨©§¦ª¨£¤©¨©¦

.úçzî õøàä ìòå ìònîd"awd gibyn dl` lk lr ± ¦©©§©¨¨¤¦©©
itl ± ?xacd `hazn cvik j` ,zihxt dgbyda dlrnln

jlnk lynl `ed mpepbq
lkzqne elkida ayeid
uegny mixacd lr myn
jlnd ,xnelk .lkidl
uegn `vnp epi` envr
ezgbydy zexnl ,lkidl
,jk .lkidl uegn mb `id
gibyn ,mixne` md
mi`xapd lk lr d"awd
uegn melyeÎqg mdy

.ely "lkid"l,äpäå§¦¥
ììk øLôà éàL ãálî¦§©¤¦¤§¨§¨
íeöîvä ïéðò øîBì©¦§©©¦§

óebä éø÷nî àeäL BèeLôkleki sebd ixwn zgz oezpy in ± ¦§¤¦¦§¥©
did `ed dligza :eheytk zewlzqdde mevnvd oipr ea zeidl
i` la` ± xzei my `vnp epi`e myn wlzqd okn xg`le ,o`k

df xac xnel llk xyt`íäî ìcápä ,àeä-Ceøa-LBãwä ìò©©¨¨©¦§¨¥¤
,sebd ixwnn ±;õ÷ ïéà ãò úBìcáä úBááø àBaølr sqep ¦¦§©§¨©¥¥

,jkíéðéîàî íäL øçàî ,eøaãé úòãa àì ,úàæ íb óà©©ŸŸ§©©§©¥¥©©¤¥©£¦¦
íéøeöéä ìk òãBé àeä-Ceøa-LBãwäL íéðéîàî éða§¥©£¦¦¤©¨¨¥©¨©§¦

,íäéìò çébLîe ìôMä äfä íìBòaLmicen mdy ixd - ¤¨¨©¤©¨¨©§¦©£¥¤
,ltyd dfd mlera o`k opyi ezgbyde ezriciyEçøk ìòå± §©¨§£

y xnel gxkdd oníúBà Búòéãé ïéà,mi`xapd lk z` ± ¥§¦¨¨
,Lecçå éeaø Ba äôéñBî- ?recn df lke -ìkä òãBiL éðtî ¦¨¦§¦¦§¥¤¥©©Ÿ

Bîöò úòéãéazricia" dzid `l mi`xapd z` ezrici eli` ± ¦¦©©§
,ef drici dtqep :yecige ieaix meyn ef dricia f` dzid ,"envr
,yecig ly oipr `ide
dzid `l ok iptl ixdy
ok `id dzre ef drici
llyeny oeeik j` ;dpyi
ly oipr ixnbl dlrnl
gxkdd on ,yecige ieaix
z` d"awd zriciy
ote`a `id mi`xapd
zricia mze` rcei `edy

,`linne ± envréøä£¥
Búeîöòå Búeäî ìBëéák¦§¨¨§©§

,envr `ed ±Bzòãå± §©§
mi`xapd z` rceiy

,dfd mleray.ãçà ìkäopyi ezgbyde ezriciy oeeik ± ©Ÿ¤¨
envr `edy ixd ,ez` cg` xac `id ezricie ,dfd mlera

lera epyi jxaziayeid jlnk ,mincn mdy enk ,df oi` .dfd m
`vnp envr jlnd `l` ,lkidl uegn `id ezgbyd wxe elkida
cvny ,ltyd dfd mlera mby ,jk .z`vnp ezgbydy mewna
dcear iciÎlr wxe ,"ze`ivn"e "yi"k ybxene d`xp `ed envr
zelbzd ly mewn ,jxazi el dxic mlerd z` zeyrl mikixv
dfd mlera o`k `vnp `edÎjexa envr `ed ixd ,jxazi el

.mipeilrd zenlera `vnp `edy dcn dze`a

,déðéî éeðt øúà úéìc" :æð ïewz 'íéðewz'a áeúkL eäæå§¤¤¨©¦¦¦§¥£©¨¦¥
;"ïéàzúa àìå ïéàlòa àì`l jxazi epnn iept mewn oi` - ¨§¦¨¦§¨§©¨¦

.mipezgza `le mipeilra
,xdf ipewiza xn`p ixd

envr `edy`vnp
;mipezgzd zenlera
úLøt 'àðîéäî àéòø'áe§©§¨§¥§¨¨¨©

:ñçðét:aezk -eäéà" ¦§¨¦
ïàî úéìå àlBëa ñéôz̈¦§¨§¥©

,'eë déa ñéôzc`ed - §¨¦¥
xac lka qtez (d"awd)

,ea qetziy in oi`e,'eë ïéîìò ìk ááBñ eäéà(d"awd) `ed - ¦¥¨©§¦
,'ek zenlerd lk z` siwne "aaeq"÷éôðc ïàî úéìå§¥©§¨¦

,øáì déúeLøîin oi`e - ¥§¥§©
,ezeyxl uegn `veiy
ïéîìò ìk àlîî eäéà¦§©¥¨©§¦

,'eë(d"awd) `ed -
,zenlerd lk z` `lnn
zeiga mze` digne
lkl zn`zen zinipt

,`xapøM÷î eäéà¦§©¥
àlò déðéæì àðéæ ãçéîe§©¥¦¨§¦¥¦¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íìåë íéøåöéä ìë ìò úéèøô äçâùäá äìòîìî
ãáìî äðäå úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá øùà
éø÷îî àåäù åèåùôë íåöîöä ïéðò øîåì ììë à"àù
úåìãáä úåááø àåáéø íäî ìãáðä ä"á÷ä ìò óåâä
øçàî åøáãé úòãá àì úàæ íâ óà õ÷ ïéà ãò
ìë òãåé ä"á÷äù íéðéîàî éðá íéðéîàî íäù
ïéà ë"òå íäéìò çéâùîå ìôùä æ"äåòáù íéøåöéä
òãåéù éðôî ùåãéçå éåáéø åá äôéñåî íúåà åúòéãé
åúåîöòå åúåäî ìåëéáë éøä åîöò úòéãéá ìëä

'à ìëä åúòãå

øúà úéìã æ"ð ïå÷éú íéðå÷úá ù"æå
ñçðô 'ô î"øáå ïéàúúá àìå ïéàìéòá àì äéðéî éåðô
åäéà 'åë äéá ñéôúã ïàî úéìå àìåëá ñéôú åäéà
åäéà øáì 'éúåùøî ÷éôðã ïàî úéìå 'åë ò"ëåñ
àìéò äéðéæì àðéæ ãçéîå øù÷î åäéà 'åë ò"ëîî
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הזקן רבנו דוקא ‰Ê‰כאן ÌÏÂÚ הסילוק (כלומר, העולמות לכל בשייכות גם תופסת ה"צמצום" בענין הטועים של הדיעה שלכאורה אף ,
– העולמות) מכל ˘ËÈÏ"‡הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ·˙Î,(קצר דקו שבאופן (אלא והאיר חזר אח"כ "הרי :ÏÎÏÂ וביהמ"ק בג"ע הדיעות

נאמר אףÈ˙Î˘Âוכו' ‰ˆÌÂˆÓבתוכם, ˙Ú˘·˘ ביתר שליט"א אדמו"ר כ"ק כותב (472 ע' חט"ו (לקו"ש אחר במקום חלל". רק הי' –
דא"כ  מעוה"ז עצומ"ה סילק דלא לומר דא"א זה הוא כפשוטו, הצמצום לפרש הנ"ל שהכריח מה (א) בדבר טעמים שני "י"ל פירוט:

התחלת אדה"ז ותפס – הנבזים" ואף נכבדים הבלתי השפלים בגשמיים "גם הוא  דלאחר ÂÒÈÂ„נמצא י"ל  העולמות בשאר (ב) שיטתם.
עצומ"ה  והמשיך דחזר לומר דא"א בעוה"ז משא"כ לקמן, שמקשה ומר"מ מת"ז להקשות אין וא"כ עצמו"ה, והמשיך חזר הצמצום
אין  שבהם בהעולמות אפילו אלא והמשיך, דחזר לתרץ יוכלו האצי' דבעולם מבעי ולא כנ"ל. כו' בגשמיים שימצא לשיטתם, א"א, כי

בי"ע". בעולמות הקו להארת בנוגע כך אומרים שאנו וע"ד כך, י"ל חד וגרמוהי וחיוהי איהו



סז oeiq e"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ו קודש שבת יום
,166 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéðò ë"â åäæå,ct 'nr cr.ùîî ìòåôá

,àzúåz` ,ipy oina cg` oin cgine xywn (d"awd) `ed - §©¨
,oezgzd mr oeilrd-àLã÷a àlà ,ïéãBñé 'ãa àáøe÷ úéìå§¥§¨§§¦¤¨§ª§¨

éøa,"eäéðéa eäéà ãk àeä-Ccegi`e daxiw mey oi`e - §¦©¦¥©§
d"awd iciÎlr `l` (`xap lk akxen mdn) zeceqid drax`a

,mdipia `vnp `edyk
seqÎoi`d gek iciÎlr
± zeceqid drax`a
zexagzd deedzn
cvny zexnl ,mdipia
cg` miiktd md mnvr

,mine y` enk ,ipylãò©
ì ïàkBðBLxdfd ly ± ¨§

.my:øîBì äöBøådna - §¤©
,xne` `edyïàî úéì"¥©

"déa ñéôzcdpeekd ± §¨¦¥
,`idñtúiL éî ïéàL¤¥¦¤¦§Ÿ

ìkî BìëN úâOäa§©¨©¦§¦¨
,íéðBéìòä íéìëNmb - §¨¦¨¤§¦

,"mipeilrd miilky"d oia
zenlerdn mi`xapd ly
ilra mdy) mipeilrd

elkya qetziy in oi` (milecb dbyde lkyBúeîöòå Búeäîa§¨§©§
:'íéðewz'a áeúkL Bîk ,àeä-Ceøa-LBãwä ìLipewiz"a - ¤©¨¨§¤¨©¦¦

:"xdf,ïéîéúñ ìëc àîéúñ"minezqd zenlerd mby - §¦¨§¨§¦¦
"mezq" `ede d"awd z` "qetzl" dleki mzbyd oi` ,epiabl

,mdn."ììk Ca àñéôz äáLçî úéìåmb) daygn mey oi` ± §¥©£¨¨§¦¨¨§¨
oipra .envr d"awda "qetzl" dleki ("oinizq oinlr" ly `l
mby `id `zeaxd ,dbyde lkya qetzl ,"`qitz" ly
oiadle qetzl mileki mpi` ,milecbd mzbyde mlkya mipeilrd
xac oi`y mixne`yk ,"`qitz"a sqep yexit ,mxa .d"awd z`
lret epi`e ea wifgn epi` xac meyy ,mb `id dpeekd ,ea qtez
`ed ixd xac dyere xvei mc`dyk ixdy .iepiye dqitz mey ea
.zyxec xacd zxiviy dn itl dpzyn `ed ,ezxivia qtzp

,mi`xapd lk z`iigde zeedzda d"awd ly ezlert eli`e
ly `zeaxd z`hazn jka ± iepiye dqitz mey ea zlret dpi`
mevnv xzei yxcp mzxivily ,md mby ,mipezgzd zenlerd
mey jxazi ea milret mpi` md mb z`f lkae ,zeyalzde
:oldlcke .iepiye dqitz

,íéðBzçza íâås` oi` - §©©©§¦
,ea qetziy cg`-ìò-óà©©

ìk àlîî eäéàc áb©§¦§©¥¨
ïéîìò`edy zexnl ± ©§¦

lk z` "`lnn" jxazi
,mi`xapde zenlerd
zeiga mze` diigne
,`xap lkl zn`zen

zeigdezyalzn
ixd ± `xapa zeinipta
xacd leki dxe`kl
ea iepiye dqitz lertl
zenlerd cvn jxazi
xy`n xzei mipezgzd
,mipeilrd zenlerd cvn
ote`d ik ,jk xacd oi`

- oinlr lk `lnn `edy ji`íãàä úîLðk Bðéà± ¥§¦§©¨¨¨
zyalzndàéäL ,Bôeb CBz,dnypd ±ãò óebä CBz úñtúð ¤¦¦§¤¤©©

úBàkäî ,Bøòöå óebä ééepMî íééepL úìa÷îe úìòtúnL¤¦§©¤¤§©¤¤¦¦¦¦¥©§©£¥©¨
,lawn sebdy ±úeøéø÷ Bà±,laeq sebdyLàä úeîéîç Bà §¦£¦¨¥

,àöBiëå.ytpd lr mb rityn sebd laqy -ïk-ïéàM-äî §©¥©¤¥¥
,àeä-Ceøa-LBãwäazenlerd lk `lnn `edy zexnly - §©¨¨

xacd dpey ok it lr s` ,seba dnypd zlertk ,mda yalzne
,d"awdaéepL íeL ìa÷î BðéàLrtyen epi`e ±ééepMî ¤¥§©¥¦¦¦¥

,äfä íìBòmieedznd miiepiyd onõéwî,äìéìì íBiîe óøçì ¨©¤¦©¦§Ÿ¤¦§©§¨
:áéúëãkaezky enk -20:éLçé àì CLç íb"äìéìå ,jnî C §¦§¦©Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨§©§¨

-ìò-óà úBîìBòä CBz ììk ñtúð BðéàL éôì ,"øéàé íBik©¨¦§¦¤¥¦§¨§¨¨¨©©
.ïBì àlîîc áb.mze` "`lnn" `edy zexnl ± ©¦§©¥

,"ïéîìò ìk ááBñ" ïéðò ïk-íb eäæåz` aaeqe siwn `edy - §¤©¥¦§©¥¨©§¦
,zenlerd lk,Leøt`l `edy dpeekd oi` "oinlr lk aaeq" - ¥

mlera melyeÎqg `vnp
eilr siwn wxe envr
,ea rityn jke ,cala
ly zernynd `l`

:`id "aaeq",ìLî Cøc¤¤¨¨
äæéàa ïðBaúî íãàLk§¤¨¨¦§¥§¥¤
Bà BìëNa äîëç øác§©¨§¨§¦§

a,BzáLçîa éîLb øác̈¨©§¦§©£©§

øiöîä àeää øácä ìò íéôéwî BzáLçîe BìëN éæà£©¦§©£©§©¦¦©©¨¨©©§ª¨
,BìëNa Bà BzáLçîaelkya `vnp xacd ixdy - §©£©§§¦§

,ezaygnaeïéà Cà± ©¥
,daygnde lkyd
àeää øácä ìò íéôéwî©¦¦©©¨¨©

;Lnî ìòôa Lnîmd - ©¨§Ÿ©©¨
cala "xeiv"d z` mitiwn
z` `l la` ,xacd ly
oaen df xac .envr xacd
,inyb xaca cgeina
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åäéà ãë ä"á÷á àìà ïéãåñé 'ãá àáøå÷ úéìå àúúå
éî ïéàù 'éá ñéôúã ïàî úéì ì"øå .ì"ëò åäééðéá
åúåäîá íéðåéìòä íéìëù ìëî åìëù úâùäá ñåôúéù
ìëã àîéúñ íéðå÷úá ù"îë ä"á÷ä ìù åúåîöòå
íéðåúçúá íâå ììë êá àñéôú äáùçî úéìå ïéîéúñ
åôåâ êåú íãàä úîùðë åðéà ò"ëîî åäéàã â"òà
úìá÷îå úìòôúîù ãò óåâä êåú úñôúð àéäù
åà úåøéø÷ åà úåàëäî åøòöå óåâä ééåðéùî íééåðéù
ìá÷î åðéàù ä"á÷äá ë"àùî àöåéëå ùàä úåîéîç
äìéìì íåéîå óøåçì õé÷î æ"äåò ééåðéùî éåðéù íåù
øéàé íåéë äìéìå êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë
àìîîã â"òà úåîìåòä êåú ììë ñôúð åðéàù éôì

ïåì

ïðåáúî íãàùë î"ã 'éô ò"ëåñ ïéðò ë"â åäæå
åúáùçîá éîùâ øáã åà åìëùá äîëç øáã äæéàá
øéåöîä àåää øáãä ìò íéôé÷î åúáùçîå åìëù éæà
àåää øáãä ìò íéôé÷î ïéà êà åìëùá åà åúáùçîá
àì éë äéá áéúëã ä"á÷ä ìáà .ùîî ìòåôá ùîî
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יב.תה 20. קלט, לים



oeiqסח e"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`l ,xg` mewna ynn lreta `vnp ixd envr inybd xacdy
"xeiv"d z` wxe ,xacd ly "exeiv" wx `vnp day ,ezaygna

,ezaygn dtiwn caladéa áéúëc àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨¦§¦¥
aezk eiably ±21:"'Bâå íëéúáLçî éúáLçî àì ék"± ¦Ÿ©§§Ÿ©©§§Ÿ¥¤§

dlrnly daygndy
ixnbl xg` ote`a `id
,licadl ,xy`n
dpd ,mc` ly ezaygn
Búòéãéå BzáLçî©£©§¦¦¨
,íéàøápä ìk òãBiL¤¥©¨©¦§¨¦

àéä éøäL ,Lnî ìòôa àøáðå àøáð ìk úôwî± ©¤¤¨¦§¨§¦§¨§Ÿ©©¨¤£¥¦
,dlrnly daygndLéì ïéàî Búeeäúäå Búeiç àéä¦©§¦§©¥©¦§¥

.Lnî ìòôaxacdy ,mc`d lv` xacdy itk `ly ± §Ÿ©©¨

drityn ezaygn oi`e ezaygna `vnp epi` envr xiievnd
eli`e .ezaygna `vnp xacd ly exeiv wx ,xacd lr
drityn `ide ,ynn `xapd z` dtiwn dlrnly daygnd
ote`a df oi` j` .ezeigdle "yi"l "oi`"n ezeedl `xapa
znvnhvn zeigdy
`id f`y ,`xapl m`zda
ezeinipta hlwidl dleki
ef zeig `l` ,`xapd ly
dzbixcna zx`yp
dlrnl `idy ,dlrpd
ezeinipta zeyalzda hlwidl lkezy cr mvnhvdln dlrn
z` `xapa drityn `id ,dzbixcna dzeidae ± `xapd ly
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ח.21. נה, ישעי'

oeiq e"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`l ,xg` mewna ynn lreta `vnp ixd envr inybd xacdy
"xeiv"d z` wxe ,xacd ly "exeiv" wx `vnp day ,ezaygna

,ezaygn dtiwn caladéa áéúëc àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨¦§¦¥
aezk eiably ±21:"'Bâå íëéúáLçî éúáLçî àì ék"± ¦Ÿ©§§Ÿ©©§§Ÿ¥¤§

dlrnly daygndy
ixnbl xg` ote`a `id
,licadl ,xy`n
dpd ,mc` ly ezaygn
Búòéãéå BzáLçî©£©§¦¦¨
,íéàøápä ìk òãBiL¤¥©¨©¦§¨¦

àéä éøäL ,Lnî ìòôa àøáðå àøáð ìk úôwî± ©¤¤¨¦§¨§¦§¨§Ÿ©©¨¤£¥¦
,dlrnly daygndLéì ïéàî Búeeäúäå Búeiç àéä¦©§¦§©¥©¦§¥

.Lnî ìòôaxacdy ,mc`d lv` xacdy itk `ly ± §Ÿ©©¨

drityn ezaygn oi`e ezaygna `vnp epi` envr xiievnd
eli`e .ezaygna `vnp xacd ly exeiv wx ,xacd lr
drityn `ide ,ynn `xapd z` dtiwn dlrnly daygnd
ote`a df oi` j` .ezeigdle "yi"l "oi`"n ezeedl `xapa
znvnhvn zeigdy
`id f`y ,`xapl m`zda
ezeinipta hlwidl dleki
ef zeig `l` ,`xapd ly
dzbixcna zx`yp
dlrnl `idy ,dlrpd
ezeinipta zeyalzda hlwidl lkezy cr mvnhvdln dlrn
z` `xapa drityn `id ,dzbixcna dzeidae ± `xapd ly
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ח.21. נה, ישעי'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc zenai(iriax meil)

eyriy jixv ,dig`e dn` de`iydyìLaäLdyly iptl ± ¦§Ÿ¨
:`xnbd zx`an .mipiicàðz ïàîoe`iny xaeqd `pzd edin - ©¨¨

.mipiic dyely ipta zeyridl jixv,àéä éànL úéa ,äaø øîà̈©©¨¥©©¦
:`xnbd dgec .epzpyna epy jkyàîéz eléôà ,øîà ééaàxn`z - ©©¥¨©£¦¥¨

k zxaeq dpyndyìlä úéalkn ,oic zia ipta o`nl jixv oi`y ¥¦¥
mewn÷ àì ïàk ãòéøîàexn`y eprny `l dzr cr -ìlä úéa ©¨Ÿ¨¨§¥¥¦¥

ïðéòa àìc àlàoic zia ipta o`nzy jixv `ly -ìáà ,ïéçîeî ¤¨§Ÿ¨¦¨§¦£¨
ipta oe`inìLäLzeheicdïðéòa.jixvy micen lld zia mb - §¨¨¦¨

àéðúãk,`ziixaa epipy jke ±,íéøîBà éànL úéazp`nnúéa éðôa ¦§©§¨¥©©§¦¦§¥¥
elàå elàå ,ïéc úéa éðôá àlLå ,ïéc úéa éðôa ,íéøîBà ìlä úéáe ,ïéc¦¥¦¥§¦¦§¥¥¦§¤Ÿ¦§¥¥¦§¥¨¥

éøvL íéãBîìL C,äLlld zia zrcl s`y `ziixaa yxetn ixd ¦¤¨¦§Ÿ¨
:`ziixad dkiynn .mipiic dyly jixvéaøå äãeäé øa éñBé éaø©¦¥©§¨§©¦

ïéøéLëî ïBòîL éaøa øæòìàoe`iníéðLa`xnbd .micr ipy iptl ± ¤§¨¨§©¦¦§©§¦¦¦§©¦
:dkld zraewBúBàk äëìä ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîà̈©©¥©©§¥¨©©©§¨£¨¨§

,âefä.mipy ipta s` xyk oe`in xnelk ©
`ide zp`nn ,i`ny zial lld zia mdl exn` :dpyna epipy
z`yip elit`e ,o`nl dleki dphw `idy onf lk ,xnelk ,dphw

t lka ,minrt ynge rax` dphw `idyke` zqx`zny mr
.hb ila z`vle dlraa o`nl zi`yx z`ypyíéøîBà éànL úéa¥©©§¦

ze`veie milra dnkl zeqxe`n eidiy ,xwtd l`xyi zepa oi`
e licbzy cr zpznne zp`nn `l` ,hb ila oe`ina mdn'åëå ïàîz§¨¥

.`ypize
:`xnbd dywn .ztqep mrt o`nl dilry rnyn dxe`klàäå§¨

àðîéæ àãç äðàéî,dzephwa dlraa zg` mrt dp`in xak ixde - ¥£¨£¨¦§¨
:`xnbd zvxzn .licbzykl mrt cer o`nl dkixv recneøîà̈©

,ìàeîLoizndl dkixv `idy xnel i`ny zia zpeek,ìécâzL ãò §¥©¤©§¦
,íéðBLàøä íéðeàéna éðà äöBø øîàúådxfg `l `idy rcp jke §Ÿ©¨£¦©¥¦¨¦¦

.oe`indn da
:sqep xe`ia,øîà àìeòmrt oe`in dkixvdl i`ny zia zpeek oi` ¨¨©

`l` ,ztqepéðz÷ ézøzzeiexyt`d izy z` ehwp i`ny zia ± ©§¥¨¨¥
,dphwd iptl zecnerdå ïàîzL Bày cr oiznzìécâú`le ¤§¨¥§©§¦

,o`nze aeyz `ly ick miizpia qx`zzåf`ñøàéúeidi diyeciwe §¥¨¥

,o`nl lkez `l aeye dxezdn,øzìàì àNpúå ïàîzL Bàaeye ¤§¨¥§¦¨¥§©§©
.oi`eyipd on oe`in oi`y [i`ny zia zrcl] o`nl lkez `l

:`xnbd dywnàîìLaitl xacd oaen -éðz÷c eðééä ,àìeòdf ± ¦§¨¨¨©§§¨¨¥
dpynd dazky dnâzL ãò,àNpúå ìéce` licbzy e` dpeekde ©¤©§¦§¦¨¥

.o`nz `l aeye `ypzyì àlàìàeîLdpynd zpeeka yxity ¤¨¦§¥
,oey`xd dpe`in z` miiwl dkixv `idy'øîàúå ìécâzL ãò'©¤©§¦§Ÿ©

déì éòaéî:`xnbd zniiqn .aezkl dpynd dkxved ±àéL÷ok` - ¦¨¥¥©§¨
.dyw dpynd oeyl l`enyl

äðùî
dkixvdl dphwa opaxc oiyeciw milg mipte` el`a dpc epizpyn

:oe`inäpè÷ àéä Bæ éàe opaxcn diyeciwyïàîì äëéøvLick ¥¦§©¨¤§¦¨§¨¥
,hb ila z`vldzòãì äéçàå dnà äeàéOäL ìk.dznkqda - ¨¤¦¦¨¦¨§©¤¨§©§¨

m` la`,dzòãì àlL äeàéOäelit` da miqtez oiyeciwd oi` ¦¦¨¤Ÿ§©§¨
e opaxcnïàîì äëéøö dðéà.zklede eze` zafer `l`àðéðç éaø ¥¨§¦¨§¨¥©¦£¦¨

ì äìBëé dðéàL ú÷Bðéz ìk øîBà ñBðâéèðà ïaøBîLe` sqk lr ¤©§¦§¥¨¦¤¤¥¨§¨¦§
xhy,äéLec÷e opaxcn s` oiyecwd milg `l.ïàîì äëéøö dðéà ¦¤¨¥¨§¦¨§¨¥

,íeìk äpè÷ äNòî ïéà øîBà øæòìà éaøezy`k zaygp dpi`e ©¦¤§¨¨¥¥©£¥§©¨§
.äzeôîk àlàjkitlìàøNé úaz`yipy dphwìëàz àì ,ïäëì ¤¨¦§¨©¦§¨¥§Ÿ¥ŸŸ©

.äîeøúaeïäk úaz`yipy dphwéaø .äîeøúa ìëàz ,ìàøNéì ¦§¨©Ÿ¥§¦§¨¥Ÿ©¦§¨©¦
,Léàä ïî àéäL äákò ìk øîBà á÷òé ïa øæòéìàdaiqd m` xnelk ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨©¨¨¤¦¦¨¦
aygp ,ezngn `id ,enr dxce zakrzn `idy.BzLà àéä eléàk§¦¦¦§

e,Léàä ïî dðéàL äákò ìkzaygp ,ezngn `ly xnelkeléàk ¨©¨¨¤¥¨¦¨¦§¦
,BzLà dðéà.eixac z` yxtz `xnbde ¥¨¦§

àøîâ
àðz àúéðúîa dì éøîàå ,äãeäé áø øîàepipyy mixne` yie - ¨©©§¨§¨§¥¨§©§¦¨¨¨

,`ziixaaeéä äðBLàøaoic ziaïeàéî èb ïéáúBkerciy ick ¨¦¨¨§¦¥¥
,ea miazek eid jke ,dkldk dyrp oe`indydéá àðéòø àìipi` - Ÿ¨£¨¨¥

,ea dvexdéá àðéáö àìå,ea dvitg ipi`e -àéòa àðà úéìå §Ÿ¨§¨¨¥§¥£¨¨£¨
déì àáñðúäì.el `ypil dvex ip` oi`e -àøeaéc Léôðc eæçc ïåék §¦§§¨¨¥¥¨©£¦§¦¦¨

,mixac zekix` dfa yiy e`xy oeik -éøîàminkg exn` - ¨§¥
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oeiq e"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`l ,xg` mewna ynn lreta `vnp ixd envr inybd xacdy
"xeiv"d z` wxe ,xacd ly "exeiv" wx `vnp day ,ezaygna

,ezaygn dtiwn caladéa áéúëc àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨¦§¦¥
aezk eiably ±21:"'Bâå íëéúáLçî éúáLçî àì ék"± ¦Ÿ©§§Ÿ©©§§Ÿ¥¤§

dlrnly daygndy
ixnbl xg` ote`a `id
,licadl ,xy`n
dpd ,mc` ly ezaygn
Búòéãéå BzáLçî©£©§¦¦¨
,íéàøápä ìk òãBiL¤¥©¨©¦§¨¦

àéä éøäL ,Lnî ìòôa àøáðå àøáð ìk úôwî± ©¤¤¨¦§¨§¦§¨§Ÿ©©¨¤£¥¦
,dlrnly daygndLéì ïéàî Búeeäúäå Búeiç àéä¦©§¦§©¥©¦§¥

.Lnî ìòôaxacdy ,mc`d lv` xacdy itk `ly ± §Ÿ©©¨

drityn ezaygn oi`e ezaygna `vnp epi` envr xiievnd
eli`e .ezaygna `vnp xacd ly exeiv wx ,xacd lr
drityn `ide ,ynn `xapd z` dtiwn dlrnly daygnd
ote`a df oi` j` .ezeigdle "yi"l "oi`"n ezeedl `xapa
znvnhvn zeigdy
`id f`y ,`xapl m`zda
ezeinipta hlwidl dleki
ef zeig `l` ,`xapd ly
dzbixcna zx`yp
dlrnl `idy ,dlrpd
ezeinipta zeyalzda hlwidl lkezy cr mvnhvdln dlrn
z` `xapa drityn `id ,dzbixcna dzeidae ± `xapd ly
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ח.21. נה, ישעי'

ה'תש"גכ סיוןיום רביעי

חומש: שלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: פרק ז. ובזה . . . ־פב־ עליו כלל.

מפתגמי אאזמו"ר: דער שכל און מדות געבוי פון א חסיד, איז לפי ערך זיין ערשטע 
יחידות בא זיין רבי'ן. די ערשטע יחידות איז לפי ערך מהות עצמו פון א חסיד, לפי 

אופן מהות עצמו אזא סדר עבודה גיט איהם דער רבי.

ֶעֶרְך  ְלִפי  הּוא  ָחִסיד  ל  ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֶכל  ַהּשֵׂ ִמְבֶנה  ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֵמי  ְתּגָ ִמּפִ
ל  ׁשֶ ַעְצמֹו  ַמהּות  ֶעֶרְך  ְלִפי  ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְיִחידּות  ּלֹו.  ׁשֶ י  ָהַרּבִ ֵאֶצל  ּלֹו  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ַה'ְיִחידּות' 

י. ֶזה ֵסֶדר ֲעבֹוָדה נֹוֵתן לֹו ָהַרּבִ ֶהָחִסיד. ְלִפי ֹאֶפן ַמהּות ַעְצמֹו – ּכָ

ה'תש"גכא סיוןיום חמישי

חומש: שלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והנה גדר . . . ־פב־ סטרין

רבינו בספר של בינונים פ"ג אומר, כי ג' מוחין חב"ד וז' מדות הם השתלשלות 
מעשר ספירות העליונות, דכל זה הוא בנפש רוח ונשמה שהם המתלבשים בגוף האדם, 
אמנם ענין המסירת נפש על אלקות, ווָאס א איד ניט ער וויל און ניט ער קָאן זיין 
ח"ו א נפרד מאלקות, זהו מעצמות א"ס ב"ה, שלמעלה מענין הספירות דראשיתם היא 

ספירת החכמה.

ר  ֵמֶעׂשֶ לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ֵהם  ִמּדֹות  ְוז'  "ד  ַחּבַ מֹוִחין  ג'  י  ּכִ אֹוֵמר,  ג'  ֶרק  ּפֶ ינֹוִנים  ּבֵ ל  ׁשֶ ֵסֶפר  ּבְ נּו  ַרּבֵ
ִעְנַין  ָאְמָנם  ָהָאָדם,  גּוף  ּבְ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ַהּמִ ֵהם  ׁשֶ ָמה  ּוְנׁשָ רּוַח  ֶנֶפׁש  ּבְ הּוא  ֶזה  ָכל  ּדְ ָהֶעְליֹונֹות,  ְסִפירֹות 
לֹום ֵמֱאלֹקּות, ֶזהּו ֵמַעְצמּות  ֵרד ַחס־ְוׁשָ הּוִדי ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהּפָ ּיְ ִסיַרת ֶנֶפׁש ַעל ֱאלֹקּות, ׁשֶ ַהּמְ

יָתם ִהיא ְסִפיַרת ַהָחְכָמה. ֵראׁשִ ִפירֹות, ּדְ ַמְעָלה ֵמִעְנַין ַהּסְ ּלְ רּוְך־הּוא ׁשֶ ֵאין־סֹוף ּבָ

ה'תש"גכב סיוןיום ששי

חומש: שלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה אעפ"י . . . ־164־ לתחתונים.

ית  ְך ְמָצְרִפים ִציּצִ ְלָפָניו, ַאַחר־ּכָ ּיֹות ּדִ יּצִ ה ב' ַהּצִ ִחּלָ ִרים ּתְ לֹום כּו'" ְמַחּבְ ַלֲאִמיַרת "ַוֲהִביֵאנּו ְלׁשָ
ֹמאל. ַיד ׂשְ ֶרת ּדְ ין ְקִמיָצה ַלּזֶ ִמין ְואֹוֲחִזים אֹוָתם ּבֵ ָכָנף ַהּיָ ית ּדְ ַלֲאחֹוָריו, ַאֲחֵרי ֶזה ִציּצִ ָמאִלי ּדְ ָנף ַהּשְׂ ּכָ

ֶמת, ָלַעד. ית, ֱאֶמת, ַקּיֶ ית, ְלִציּצִ ית, ִציּצִ בֹות: ִציּצִ ֲאִמיַרת ּתֵ ָעִמים, ַהְינּו ּבַ ׁש ּפְ ּיֹות ׁשֵ יּצִ ִקים ַהּצִ נֹוׁשְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . ע

ה'תש"גכג סיוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ּמּוז. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּתַ

חומש: שלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה כמ"ש . . . ־פג־ מהרמ"ק ז"ל.

מענה אאזמו"ר לאאמו"ר ביחידות חורף תרל"ה: היצה"ר נקרא נה"ב לא מפני שהוא 
להבין  מרובה  לחכמה  וצריכים  פקח שבחיות,  שועל  הוא  לפעמים  כי  דוקא,  בהמה 

תחבולותיו. ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים ענו ובעל מדות טובות.
בכל אחד ואחד הנה"ב שלו היא לפי מהותו הפרטי. ויש אשר מתעורר חשק גדול 
היצר  עצת  רק  זהו  הנה  ובאמת  השכלה,  באיזה  היטב  להתבונן  או  חסידות  ללמוד 

ומתחבולות נה"ב למנוע מעבודת התפלה וכדומה.
ונקוט האי כללא בידך וזכור אותו תמיד, כי כל דבר המועיל או מביא לעבודה 
בפועל, הנה כל מניעה שתהי' לדבר זה - אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה 

- הוא רק מתחבולותי' של נה"ב.
וסיים אאמו"ר נ"ע: עד אז לא ידעתי אז עס קען זיין א פרומער נה"ב, ווער רעדט 

נָאך א חסידישער נה"ב.

ֹחֶרף  יִחידּות  ּבִ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַמֲעֶנה 
ַח  ּקֵ י ִלְפָעִמים הּוא ׁשּוָעל ּפִ ְוָקא, ּכִ ֵהָמה ּדַ הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ ֲהִמית, לֹא ִמּפְ ֶצר ָהַרע ִנְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ תרל"ה: ַהּיֵ
ִמים  יק ּתָ ְלבּוׁש ַצּדִ ׁש ּבִ ְחּבּולֹוָתיו. ְוִלְפָעִמים הּוא ִמְתַלּבֵ ה ְלָהִבין ּתַ ַחּיֹות, ּוְצִריִכים ְלָחְכָמה ְמֻרּבָ ּבַ ׁשֶ

ָעָנו ּוַבַעל ִמּדֹות טֹובֹות.

דֹול  ּגָ ק  ר ִמְתעֹוֵרר ֵחׁשֶ ְוֵיׁש ֲאׁשֶ ָרִטי.  ַהּפְ ּלֹו ִהיא ְלִפי ַמהּותֹו  ׁשֶ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ ְוֶאָחד  ָכל ֶאָחד  ּבְ
ְחּבּולֹות  ּוִמּתַ ֶצר  ַהּיֵ ֲעַצת  ַרק  ֶזהּו  ה  ִהּנֵ ּוֶבֱאֶמת  ָלה,  ּכָ ַהׂשְ ֵאיֶזה  ּבְ ֵהיֵטב  ְלִהְתּבֹוֵנן  אֹו  ֲחִסידּות  ִלְלֹמד 

ה ְוַכּדֹוֶמה. ִפּלָ ֲהִמית ִלְמֹנַע ֵמֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶנֶפׁש ַהּבַ

ָבר ַהּמֹוִעיל אֹו ֵמִביא ַלֲעבֹוָדה  ל ּדָ י ּכָ ִמיד, ּכִ ָיְדָך ּוְזֹכר אֹותֹו ּתָ ָלל ֶזה[ ּבְ ָלָלא ]ֶוֱאחֹוז ּכְ ּוְנקֹוט ַהאי ּכְ
ַנֲעֶלה – הּוא ַרק  ַהּיֹוֵתר  ָבר  ִמּדָ ִניָעה ִהיא  ַהּמְ ְהֶיה ְלָדָבר ֶזה – ֲאִפּלּו ִאם  ּתִ ׁשֶ ל ְמִניָעה  ּכָ ה  ִהּנֵ ֹפַעל,  ּבְ

ֲהִמית. ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ְחּבּולֹוֶתיָה ׁשֶ ִמּתַ

ְלבּוׁש[  ֲהִמית ]ּבִ ֵכן ֶנֶפׁש ּבַ ּתָ ּתִ י ׁשֶ ָמתֹו־ֵעֶדן: ַעד ָאז לֹא ָיַדְעּתִ "ּב[ ִנׁשְ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְוִסּיֵ
ְלבּוׁש[ "ֲחִסיִדי". ֲהִמית ]ּבִ ר ַעל ֶנֶפׁש ּבַ ּלֹא ְלַדּבֵ ַמִים, ׁשֶ ְיֵרא ׁשָ

ה'תש"גכד סיוןיום ראשון

חומש: קרח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה מכאן . . . ־166־ הכל א'.

ִנים. ירֹו ּפָ ֵאין ֲאִני ַמּכִ ּלֹו ֵאַלי ֵמַאַחר ׁשֶ רּות ׁשֶ ְ ה ִהיא ַהִהְתַקּשׁ ּמֶ ֹוֵאל ּבַ ַהּשׁ

י, קֹוֵרא  ּלִ ֲאָמֵרי ֲחִסידּות ׁשֶ הּוא לֹוֵמד ַהּמַ ׁשֶ ית ִהיא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּכְ רּות ָהֲאִמּתִ ְ ..ַהִהְתַקּשׁ
ִיְחיּו,  ִמיִמים  ַהּתְ ְוַתְלִמיֵדי  "ד[  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ]=ַאְנׁשֵ ַאַנ"ׁש  ְיִדיַדי,  ִעם  ר  ּוִמְתַחּבֵ יחֹות  ַהּשִׂ ֶאת 
ִהיא  ֶזה  ּבָ ה  ִהּנֵ ּמּוִדים,  ַהּלִ י  ְזַמּנֵ ִמיַרת  ּוִבׁשְ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ּבַ ִתי  ׁשָ ּקָ ּבַ ם  ּוְמַקּיֵ ּוְבִהְתַוֲעדּוָתם,  ִלּמּוָדם  ּבְ

רּות. ְ ַהִהְתַקּשׁ

יום 
רביעי

יום 
חמישי



עי היום יום . . . 

ה'תש"גכה סיוןיום שני

חומש: קרח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: וז"ש בתקונים . . . ־166־ דממלא לון.

ְעּתֹו,  ִמּדַ ה  יֶחּנָ ַיּסִ ים:  רּוׁשִ ּפֵ ֵני  ׁשְ ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ה",  ֶחּנָ ַיׁשְ ִאיׁש  ְבֶלב  ָאָגה  "ּדְ
ה ַלֲאֵחִרים. יֶחּנָ ְיׂשִ

ים ֶאת ִעְנָינֹו. יׁשִ ְרּגִ ּמַ ּגּוף, ֲאָבל ְמֻאָחִדים ִאּתֹו ִעּמֹו, ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ַלֲאֵחִרים ַרק ּבַ ּוֵפֵרׁש ַה"ּצֶ

ה'תש"גכו סיוןיום שלישי

חומש: קרח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: וזה ג"כ ענין . . . ־פד־ בפועל ממש.

ים. ֵהם ַחּיִ ִבים ׁשֶ אֹול חֹוׁשְ ְ ּשׁ ם ּבַ ּגַ אֹוָלה" – ׁשֶ ים ׁשְ ְרדּו ַחּיִ "ַוּיֵ

ׁשּוָבה,  ּתְ ְוָעׂשּו  ָלֶהם  ר  ּצֵ ִנְתּבַ ֹקַרח לֹא ֵמתּו", ָמקֹום  ֵני  "ּבְ מֹו  ּכְ אֹוָלה",  ׁשְ ים  ַחּיִ ְרדּו  "ַוּיֵ ּבְ ָרָכה  ַהּבְ
ַלֲעׂשֹות  ְויּוְכלּו  ים  ַחּיִ ִיְהיּו  אֹול  ְ ּשׁ ּבַ ם  ּגַ ׁשֶ ָרָכה,  ַהּבְ ְוזֹוִהי  ַחי,  הּוא  ׁשֶ עֹוד  ל  ּכָ ַרק  מֹוֶעֶלת  ׁשּוָבה  ּתְ י  ּכִ

ׁשּוָבה. ּתְ

יום 
שישי

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc zenai(iying meil)
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Léàä ïî dðéàL,ezy` zeidl liaya elv` dakrzd `ly - ¤¥¨¦¨¦
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dxifgdl el xeq` did dxe`kle hba d`vi `id ezi` mipey`xd
di`eyipny oeik mewn lkn ,z`yipy xg`l ezyexb xifgn oicn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ew sc zenai(iyily meil)

.dlra ig` ok` `ed el zvlegåokïéøékî ïk íà àlà ïéðàîî ïéà §¥§¨£¦¤¨¦¥©¦¦
.ea zp`nn `idy df zy` ok` `idy mirceie ,dphwd z` oic zia

Cëéôìdvilgd z` e`xy micrïéàL ét ìò óà ,äöéìç èb ïéáúBk §¦¨§¦¥£¦¨©©¦¤¥
mdïéøékî,dnaide maid z`åoe`ind z` mi`exy micr ok ©¦¦§

ïéàL ét ìò óà ïeàéî èb ïéáúBëmdïéøékî,dphwd z`àìå §¦¥¥©©¦¤¥©¦¦§Ÿ
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v"ndqeעב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä ïåéñ 'ë ïåùàø íåé ידיו  נוטל שאינו למי לחם הגשת

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰àlL éî ìéëàäì øeñà̈§©£¦¦¤Ÿ
.åét CBúì ïúBð àeäL ét ìò óà ,åéãé ìèð̈©¨¨©©¦¤¥§¦

בגמרא  הדין ב)במקור  קז, נטל (חולין שלא  "והשמש  נאמר :

פרוסה  ליתן  אסור  eitידיו, jezlהדין מה מבואר לא  אך ,"

בעצמו.eicilכשנותן אוכל  והוא

בוודאי זה הרי  לידיו נותן שאם  משמע  הרמב "ם  ומדברי

לחדש  כדי רק  פיו' 'לתוך ונקטו זהelit`yאסור, באופן 

מקום מכל בפת , כלל  נוגע  אינו  שהאוכל  שאע"פ  היינו  אסור ,

נוטל  אינו  אם לו  לתת אסור  ולכן  ידיו, את  ליטול חייב  הוא 

ובוודאי בידיו בפת  נוגע אם  אך באיסור , שמכשילו משום 

ליטול  בדעתו  אין  אם  לו לתת  שאסור  ברור בנטילה , חייב

משנה) .(כסף

תיתן לא  עיור "לפני  שאיסור  הסבורים ראשונים  יש  אולם 

באיסור)מכשול" חברו את להכשיל תורה(האיסור באיסור  רק  נאמר 

אסורה ידיים  נטילת  ללא  שאכילה וכיון  דרבנן , באיסור ולא 

הוא  כאן  האיסור זו שלשיטה  לפרש  יש  מדרבנן , weec`רק

exag ly eitl qipknykוזה עצמו, האיסור במעשה  ומשתתף 

בעצמו אוכל והלה  לידו כשנותן  אולם  בדרבנן, אפילו  אסור 

איסור בכך אין סק"ד)אכן  ה סי' או"ח חסד תורת .(ראה

לידיו נותן  אם  שגם כאמור , מבואר, הרמב"ם  מדברי  אמנם

יוסף' ה 'בית דייק  וכן  קסט)אסור סי' אולם(או"ח ה 'טור', מדברי 

חסד' ה 'תורת  הוא(שם)כתב  האיסור  לשיטתם  שאף  אפשר  כי

eicilרק  ozepyk אם אבל  האיסור, בעצם  שותף  gipnונעשה
eiptl."עיור "לפני איסור  בזה אין בעצמו אוכל  והלה

כתב  אוירבך לה)והגרש "ז  סי' א שלמה להגיש(מנחת שמותר 

שאם במקרה מצוות , שומר  אינו שעדיין  אורח בפני לחם

מדרך  יותר  ולהתרחק  להיפגע  עלול הלה  לו, מלהגיש  יימנע 

ידיו ייטול  שלא  למי פת  להגיש  האיסור  כל שהרי התורה,

מהגשת ההימנעות  ואם באיסור , להכשילו שלא כדי הוא 

לו שיגיש  עדיף  יותר , גדול  למכשול לו  לגרום עלולה  המאכל

קל. באיסור שמכשילו אע "פ 

á"ôùú'ä ïåéñ à"ë éðù íåé המסובים? שאר לפני ידיו נוטל ה'גדול' מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰eâäð úBaø úBâäðî¦§¨©¨£
ïéñðëpLk :ïä elàå ;õøà Cøc ïlëå ,äãeòña ìàøNé éîëç©§¥¦§¨¥¦§¨§ª¨¤¤¤¤§¥¥§¤¦§¨¦
,ïéñðëð Ck øçàå ,älçz åéãé ìèBð ïlëaL ìBãb ,äãeòñì¦§¨¨¤§ª¨¥¨¨§¦¨§©©¨¦§¨¦

.ïéañî ïéáLBéå§§¦§ª¦
בגמרא ב)מבואר  מו, נלמדים(ברכות הסעודה  שמנהגי

ידיו נוטל  המסובים  שגדול הוא  מהם  ואחד  הפרסים , ממנהגי 

להצריכו לא כדי האוכל, את  לפניו הביאו  כאשר  ראשון

נוטל  אינו  האוכל, את לו  הביאו לא  אם  אבל  לאחרים, להמתין

נקיות ידיו  את  ולשמור  להמתין יצטרך  שלא כדי כולם  לפני

האוכל. את לו  יביאו אז ורק  יטלו המסובים  שכל עד

ציין ולא הרמב "ם סתם  כן אם  מדוע  משנה ': ה 'כסף  ותמה

האוכל? את לפניו  הביאו  כאשר  רק  תחילה  ידיו  נוטל שהגדול

הברייתא משמעות  שם)ותירץ : הגמ' בהמשך היא(שהובאה

לא עדיין אם  אפילו  תחילה  ידיו נוטל  שבמסובים שהגדול 

המסובים שכל עד להמתין עליו ויהא האוכל את  לפניו הביאו

שימתין מאשר נקיות  כשידיו  וימתין  שיטול עדיף  כי יטלו,

נקיות  אינן שם)כשידיו  ברכות לציון ראשון .(ראה

ישב)והצל"ח ד"ה הרמב "ם :(שם שיטת  את  מבאר 

רק המסובים  כל  לפני ידיו נוטל שהגדול בגמרא  האמור 

שאינם הפרסים ממנהגי הוא  האוכל את  לפניו מביאים  כאשר 

הגדול  לפניו , מוכן האוכל  אם  ולכן הנהנין , ברכת  מברכים 

האוכל  ואם לכולם , להמתין מכבודו זה  אין כי מיד ידיו נוטל 

אחרי עד  לאוכל ימתין שלא  כדי  נוטל אינו  לפניו, מוכן אינו

שחובה כיון ישראל , בני לגבינו , אבל יטלו , המסובים  שכל 

שהרי לפניו , האוכל בהבאת  תועלת אין  הנהנין, ברכת  לברך

המסובים כל את  להוציא  ויתכוין 'המוציא ' ברכת  כשיברך 

ברכת בין  הפסק נטילתם תחשב  ידיהם , נוטלים  שהם  לפני

הגדול)המוציא  מפי לפניו(ששמעו האוכל אם  גם ולכן לאכילה ,

יטלו. המסובים  שכל עד הפת  על  ולברך  להמתין חייב  יהא 

ולא תחילה  ידיו  נוטל שהגדול וכתב  הרמב"ם  סתם  כך ומשום 

מפני כי הביאו, לא  או לפניו  האוכל את  הביאו אם  בין חילק 

עד  נקיות  כשידיו וממתין תמיד תחילה  נוטל  תמיד כבודו

יטלו. המסובים שכל 

á"ôùú'ä ïåéñ á"ë éùéìù íåé מסכנה  שמירה על ברכה

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰Y ä÷òî äNò íà¦¨¨©£¤
úBNòì eðeöå åéúBåöîa eðLc÷ øLà' :äiNò úòLa Cøáî§¨¥¦§©£¦¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©£

.'ä÷òî©£¤
הידים(ה"ד)לעיל נטילת  על לברך שאין  הרמב "ם כתב

הסכנה מפני  אלא  זה  בדבר חייבו  שלא  "מפני  אחרונים  ,במים 

עשייתן". על  מברכין  אין  סכנה  משום  שהן ודברים 

להקשות : ויש 

מפני נעשה והרי  מעקה  עשיית  על מברכים  מדוע  כן, אם 

הנופל  יפול  כי בביתך  דמים  תשים "ולא  ככתוב  הסכנה,

ועוד)ממנו " ג, סי' א"ח מרדכי לבושי ,385 עמ' ב, שיחות ?(לקוטי

הרבי שם)ומבאר :(לקו"ש

גם להתבצע  יכולה  הבית, מגג נפילה  של הסכנה  מניעת 
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מעקה  משופע)ללא גג עשיית מעקה(ולדוגמא, 'ועשית  והציווי  ,

עליה הסכנה מניעת  בגלל שאינה  מיוחדת  מצוה  הוא לגגך'

בביתך ". דמים  תשים  "ולא  – תעשה ' ב 'לא  נצטוינו 

כלל קבע  הרמב "ם  לדבר: ה)וראיה  שורש שטעם(סהמ"צ

מנה מעקה  ובעשיית  עצמה , בפני כמצוה  נמנה  אינו המצוה 

לא וב 'מצוות  מעקה ', 'ועשית  המצוה  את  עשה' ב 'מצוות

שמניעת ומכאן בביתך', דמים  תשים 'ולא  הלאו  את  תעשה'

בביתך')הסכנה  דמים תשים 'ועשית('ולא למצות טעם  איננה 

עצמה . בפני  מצוה  אלא  מעקה '

חינוך' ה'מנחת  כתב זה  תקמו)וכעין :(מצוה

חובה היא  עשייתה , על  שמברך  מעקה' 'ועשית  מצות

שלוחו ידי על  גם  לקיימה  ויכול הבית  בעל  על המוטלת

גוי ידי על אותה יעשה  אם  אבל  כמותו ', אדם של  ש 'שלוחו 

המצוה את  קיים  לא שליחות, בני שאינם וקטן  שוטה  חרש  או

'ולא הלאו  על  עובר אינו ואמנם , עליה . לברך יכול  ואינו 

לא אך הנפילה , סכנת את  מנע  שהרי בביתך' דמים  תשים 

נוספת . מצוה  שהיא  המעקה מצות  את  קיים

מרדכי ' תירץ :(שם)וה 'לבושי

כאשר רק  מסכנה  לשמירה  הנעשית  מצוה  על מברכים  אין

שנאמר מהתורה עליה המצווה עצמו  לאדם היא  השמירה

סכנה  מניעת  אבל לנפשותיכם", מאוד miyp`n"ונשמרתם 
mixg` על לשמור  חייבים  עצמם הם  כי זה , ציווי בכלל אינה 

מעקה לעשות  הבית  לבעל תורה שציוותה  אלא  עצמם ,

וענין אדם , מכל  סכנה  ולמנוע כללית  דומהלשמירה אינו  זה 

לברך. אין אכן עליה  עצמו , לצורך הנעשית  לשמירה 

á"ôùú'ä ïåéñ â"ë éòéáø íåé 'לשמה'? להיות צריכה מילה מצות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰íàå ;ììk ìeîé àì ,éBbŸ¨§¨§¦
éøö Bðéà ,ìî.Bìeîìe øæçì C ¨¥¨¦©£Ÿ§

תנאים כמה  ב)לדעת  כו, סובר(ע"ז ולכן  כשרה , גוי מילת 

לא לכתחילה אך ולמולו, לחזור  צריך אינו  מל שאם  הרמב "ם

יוחנן  ורבי  שרב  יתכן  כי  יהודה(שם)ימול רבי  כדעת  סוברים 

פסולה  גוי  שמילת  משנה)הנשיא  .(כסף

עמדין הגר "י  קסד)והקשה סי' ח"ב יעבץ, :(שאילת

יבמות  במסכת  יוסי  רבי ב)לדעת  'מלתי(מו, ואומר  הבא  ,

היתהzexbלשם  שמא דבריו, את  מקבלים  אין טבלתי' ולא 

זרה עבודה  במסכת  ואילו  לשמה. שלא  מילה סובר(שם)זו 

'לשמה ' תהיה  שמילה  צורך אין כי כשרה  גוי שמילת  יוסי  רבי 

לשמה"?) התורה מן מילה מצינו היכן ("וכי

סופר ' ה 'חתם  ש)ומבאר  סי' שני(יור"ד בין  לחלק  שיש 

הענינים :

המילה , ידי על קודש  בברית  היא  יהודית לדת  הכניסה

ובוודאי מילה , ידי על קודש  לברית  נכנסו  שאבותינו  כשם 

ימול  אם  כי  לדת , כניסה  לשם היינו 'לשמה ', לעשותה צריך

אחר וכדו')לצורך זו ?(רפואה מילה  ידי  על לברית  יכנס  איך 

לשם שנימול  עדים  מבלי הגר  שבמילת  יוסי רבי סובר  ולכן

לברית . כניסה  אין גירות ,

קדוש , "עם  ישראל מילת  zixalאבל eqpkp xakyבימי

עולם", עד  אחרינו  ובנינו  אנו ממצרים  צאתנו  בימי אבותינו

טרם גם  ישראל בקדושת הוא  הרי  ישראל שנולד מי  וכל

ולכן לדת , להיכנס  כדי עצמו  את  למול צריך ואינו שנימול,

'לשמה '. להיות  צריכה היא  שאין  יוסי  רבי סובר

á"ôùú'ä ïåéñ ã"ë éùéîç íåé לגמרא  משנה בין

:Ô·¯„ ˘È„˜ ,˙ÂÏÈÙ˙‰ ¯„Òøúé Bà ìàøNiî äøNò ìk̈£¨¨¦¦§¨¥¨¥
Bà úBLøãîa elôàå ,ät ìòaL äøBz ãeîìúa ïé÷ñBò eéäL¤¨§¦§©§¨¤§©¤©£¦§¦§¨
...äæ çñða Léc÷ ãnòî ãçà øîBà ,ïéîiñî ïäLk Y úBãbäa§©¨§¤¥§©§¦¥¤¨§ª¨©¦§Ÿ©¤

.ïðaøc Léc÷ àø÷pä àeä äæå§¤©¦§¨©¦§©¨¨
המשניות אבות)בפירוש  רבי(סוף משנת  הרמב "ם : כתב 

משנה היא  אבות מסכת  בסוף שהובאה  עקשיא  בן  חנינא 

העם כל נהגו  נאה , סיום  בה  שיש  "לפי  אלא  מכות , במסכת 

על  קדיש  אומרין שאין  לפי  ופרק , פרק  כל בסוף  לאמרו

מר דאמר  האגדה , על  אלא  א)המשנה  מט, שמיה(סוטה 'ויהא ,

דאגדתא '". רבה 

ללימוד  המשנה לימוד  בין ההבדל מה  להבין : ויש 

שבעלֿפה ! תורה  עיקר  היא  המשנה  אדרבה , והרי האגדה ?

בסיום רק  שלא  היא  כאן הרמב "ם לשון משמעות  ואף 

סיום לאחר  גם  אלא  דרבנן, קידוש  אומרים  ואגדות  מדרשות

שבעלֿפה ? תורה לימוד 

אומרים "שאין מדויק. הרמב "ם  לשון שאכן  לומר  ונראה 

על המשנהdpyndקדיש  קריאת  על קדיש  לומר  שאין היינו  ,"

לימוד  על  כי בדקדוקיה, ולהתעמק  טעמיה  את  ללמוד מבלי 

דעסקין תלמידיהון ועל רבנן "על לומר  אפשר  אי  כזה 

לימוד  הוא  התורה  בלימוד  העסק  עיקר  שהרי באורייתא "

לפסו אין  גם  ולכן יודעהטעמים אינו  אם  מהמשנה, הלכה ק 

וטעמיה . דקדוקיה 

קדיש לומר  יכולים  הדין  מעיקר  הגמרא , בלימוד אמנם

לאחר אגדה לומר  העם  שנהגו אלא  הלימוד , בסיום דרבנן

המשנה . בלימוד שנהגו המנהג אחר  שנגררו לפי הלימוד

שאף מלך', ה 'מעדני  בשם  הגדולה ' כנסת ה 'שיירי וכתב 

ניתן חיוב , בני  גדולים  עשרה במעמד  רק נאמר  זה קדיש  שגם

יש אך קטנים . הם בלימוד העוסקים  כאשר  גם  לאומרו 

וכן קטנים , של לימוד אחרי דרבנן קדיש  לומר  שאין  סוברים 

העולם . מנהג

(`"l 'iq g"e` dcedi zia)
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á"ôùú'ä ïåéñ ä"ë éùéù íåé נפש  פיקוח לצורך שבת חילול

:‚ ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ïéà ,elà íéøác íéNBòLk§¤¦§¨¦¥¥
éãé ìò àìå ,íépè÷ éãé ìò àìå ,íéBâ éãé ìò àì ïúBà ïéNBò¦¨Ÿ©§¥¦§Ÿ©§¥§©¦§Ÿ©§¥
;íäéðéòa äl÷ úaL àäz àlL éãk Y íéLð éãé ìò àìå ,íéãáò£¨¦§Ÿ©§¥¨¦§¥¤Ÿ§¥©¨©¨§¥¥¤

.íäéîëçå ìàøNé éìBãâ éãé ìò àlà¤¨©§¥§¥¦§¨¥§©§¥¤
קלה שבת  תהא  שלא  "כדי  הרמב"ם  שכותב  הטעם 

לצורך  שבת  יחללו שאם  וקטנים , נשים  לגבי  אמור  בעיניהם"

האיסור חומר את בעיניהם  להקהות  עלול הדבר  נפש  פיקוח

אין מדוע  טעם  בכך  אין אולם  לצורך, שלא  גם  להקל  ויבואו

ידי על במצוות ,miiebעושים  מחויבים  אינם  שבלאו ֿהכי

ולחשוב לטעות  עשויים שהרואים  משום  הוא לכך  והטעם 

פיקוח  לצורך יהודי ידי  על לכתחילה  מלאכה  לעשות  שאין 

לחלל  ירצו  לא  נפש  פיקוח של מצב להבא ולכשיארע  נפש ,

יהודים  ידי על משנה)שבת  .(כסף

שיש משום  גוי ידי על  עושים שאין שהטעם אומרים  ויש 

בזריזות ההצלה  פעולות  את יעשה  ולא יתעצל שמא לחשוש 

הרמ"ך)הראויה  בשם משנה הישראל (כסף כאשר זה , ביאור  ולפי .

על  לעשות  צריך אזי  לעיכוב  לחשוש  ואין  ומזרזו  עליו עומד

גוי ס"יג)ידי שם אדה"ז שו"ע סי"ב, שכח סי' או"ח רמ"א .(ראה

הזקן אדמו"ר כתב  פעולות(שם)ולהלכה את לעשות שיש 

ללא גוי ידי על  לעשות  ניתן  כאשר גם  יהודי ידי על ההצלה 

ידי על  לעשות שאסור לחשוב  יטעו שלא  כדי עיכוב, חשש 

יהודי.

שיש הרמב "ם  דברי  בביאור  המפרשים  נחלקו ועוד

ידי "על mdinkgeלעשות  l`xyi ilecbכתב משנה' ה 'כסף  :"

אלא העדה , גדולי  של במובן ישראל' ל'גדולי כוונתו שאין 

נשים למעט – ו'חכמיהם ' קטנים, למעט – כפשוטו  'גדולים '

לגדול  מישראל פשוט  אדם בין הבדל אין אך קלה , שדעתן 

יוסף ' ב 'בית  כתב  וכן שכח)הדור , סי' .(או"ח

הט"ז סק"ה)אולם  מורה(שם הרמב "ם  דברי  פשטות  כי כתב 

להורות כדי העדה , גדולי  ידי  על דווקא  ולעשות  להדר שיש 

א . דינים : שני  כן  אם  כאן  ונאמרו  לרבים , הלכה  yiבכך
rpnidl citwdlתהא שלא  כדי  ונשים, קטנים  ידי על  מלעשות 

ב . בעיניהם . קלה  ידיdligzklהשבת  על  דווקא לעשות  ראוי

וילמדו. יראו שמהם  כדי ישראל, גדולי 

הזקן  אדמו "ר  פסק  הט"ז מן(שם)וכדברי ש "מצוה 

גדולים ישראלים  ידי  על  הכל לעשות  להשתדל המובחר

ביום בעצמו כשהלך אחת  פעם  למעשה  אף  נהג וכן  בחכמה ",

בעצמו זאת  עשה  מדוע  וכששאלוהו  ליולדת , לבשל הכיפורים 

אחר גדול מצאתי ולא  בגדול ' 'מצוה  כתוב "הרי השיב :

קו)מלבדי..." ' עמ היומן רשימת – מנחם .(תורת

á"ôùú'ä ïåéñ å"ë ùãå÷ úáù שבת  בערב האש על תבשיל נתינת

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ìk ìLa àlL ìéLáz©§¦¤Ÿ¨©¨
äôé àeä ÷nèönL ïîæ ìëå Bkøö ìk ìLaL ìéLáz Bà ...Bkøö̈§©§¦¤¨©¨¨§§¨§©¤¦§©¥¨¤
çpäL ét ìò óà ,úaLa Làä éab ìò BúBà ïéäLî ïéà Y Bì¥©§¦©©¥¨¥§©¨©©¦¤ª©
...BìeMa íéìLäì éãk íéìçba äzçé ànL ,äøæb ;íBé ãBòaî¦§§¥¨¤¨©§¤©¤¨¦§¥§©§¦¦

ì øzî äæ éøä ...äøékä Là äqkL Bà ,Làä óøb íàúBäL ¦¨©¨¥¤¦¨¥©¦¨£¥¤ª¨©§
.äéìò̈¤¨

רש "י ששת)לדעת  ורב ד"ה ב לז, שהתבשל (שבת תבשיל ,

דרוסאי' בן בישולו)כ'מאכל חצי אומרים ויש בישולו, מותר(שליש

קטומה . או גרופה  אינה  הכירה  אם  אף  האש  גבי  על להשהותו 

הרמב"ם  לדעת  פ"ג)אך ריש שבת הרי"ף דעת להשהות(וכן אסור

קטומה) או גרופה אינה הכירה צרכו(אם כל שהתבשל תבשיל אפילו

לו ויפה  שו"ע ומצטמק  – מצטמק" שהתבשיל במה ושמח לאדם לו ("שיפה

ס"ט) רנג סי' להשליםאדה"ז כדי בגחלים  יחתה  שמא  "גזירה 

מותר . – לו ורע  מצטמק אם  ורק בישולו",

ערוך' ס"א)וה 'שלחן רנג סי' דעת(או"ח את  תחילה  הביא 

האם הכריע ולא רש "י, דעת  את  הביא  שניה  וכדעה  הרמב "ם,

גבי על תבשיל להשהות  שלא הרמב "ם  כדעת  להחמיר יש 

הוא אם  צרכו, כל שהתבשל אף  וקטומה  גרופה  שאינה  כירה 

הרמ"א  אבל  לו. ויפה  ס"א)מצטמק פ"ג שבת הרא"ש ע"פ (שם,

האחרונה". כסברא  להקל "ונהגו כתב:

כהן' פ"ה)וה 'מנחת  שני שער השבת, מדברי(משמרת הוכיח

ערוך' ס"ד)ה 'שלחן רנד שתבשיל (סי' רש "י כשיטת שסובר 

אש על אף  להשהותו מותר  דרוסאי בן כמאכל שהתבשל

פירות הקדרה  סביב  לתת  התיר שהרי וקטומה , גרופה  שאינה

חיים  דרוסאי')הנאכלים  בן כ'מאכל כמבושל אינה(שדינם האש  אם  אף 

וקטומה . גרופה 

הלכה ' ונהגו)וה 'ביאור  ד"ה רגנ הרא "ש(סי' מלשון  כי הביא 

ישמעו לא  ובוודאי שבת עונג  במצות אדוקים  שישראל "מפני

אלא להחמיר  נוטה  שדעתו  משמע  להם " הנח  כן על לנו ,

כיש העם  נהגו שכבר במקילין  למחות כח בנו  ש "אין

אומרים".

הזקן  אדמו"ר  לדעת  ס"כ)וגם כל (שם צורך  שאין במקום 

אש גבי על להשהות  ומותר  הרמב "ם , לדעת  לחוש  טוב כך ,

צרכו כל התבשל  התבשיל  אם  רק וקטומה  גרופה  שאינה

לו ורע  שלט)ומצטמק  עמ' כהלכה .(שבת

אין מקום לדחות עניין של תלמוד-תורה למחר ומחרתיים.
ממכתב כ"ח סיוון, תשי"ח
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á"ôùú'ä ïåéñ 'ë ïåùàø íåé

-dad̀xtq
zFkxA zFkld¦§§¨

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאכלו 1) חברים שאכל; במקום המזון ברכת לברך שצריך

לעניין  דינם מה וכלה חתן לקראת סעודתם באמצע ויצאו
דברים  ונשרף; מידיו ונפל אוכל על המברך דין ברכה;

ברכתם. דין מה הסעודה בתוך הבאים

.‡ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯· B‡ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó‰ Ïk»«¿»≈ƒ¿««»¿»»««≈≈
LÏL2ÏÎ‡L ÌB˜na d˙B‡ C¯·Ï CÈ¯ˆ ,3ÏÎ‡ . »»ƒ¿»≈»«»∆»«»«

ÏÎ‡ .C¯·ÈÂ ˜ÒtL ÌB˜na ·LBÈ - Cl‰Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈≈«»∆»«ƒ»≈»«
·LBÈ - „ÓBÚ ‡e‰Lk4C¯·ÈÂ BÓB˜Óa5C¯·Ï ÁÎL . ¿∆≈≈ƒ¿ƒ»≈»«¿»≈

- ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL Ì„˜ ¯kÊÂ ,ÔBÊn‰ ˙k¯aƒ¿««»¿ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»
¯kÊpL ÌB˜na C¯·Ó6¯ÊBÁ - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»≈«»∆ƒ¿«¿ƒ»»≈ƒ≈

C¯·Óe BÓB˜ÓÏ7¯kÊpL ÌB˜na C¯a Ì‡Â .8‡ˆÈ - ƒ¿¿»≈¿ƒ≈««»∆ƒ¿«»»
‡e‰Lk B‡ „ÓBÚ ‡e‰Lk C¯a Ì‡ ÔÎÂ .B˙·BÁ È„È¿≈»¿≈ƒ≈«¿∆≈¿∆

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - Cl‰Ó9˙k¯a C¯·È ‡Ï ‰lÁzÎÏe . ¿«≈»»¿≈»¿«¿ƒ»…¿»≈ƒ¿«
·LBÈ ‡e‰Lk ‡l‡ ,LÏL ÔÈÚnL ‰Î¯· ‡ÏÂ ÔBÊn‰«»¿…¿»»∆≈≈»∆»¿∆≈

ÌB˜n·e10.ÏÎ‡L «»∆»«

ארץ 2) בהם שנשתבחה המינים שבעת אחרי שמברכים
מהפת  חוץ ח) פסוק ח, פרק (דברים בפסוק המנויים ישראל
הלכות  ח, פרק לקמן ראה המזון, ברכת אחריה שמברכים

יד. דף 3)א, (פסחים במקומו יברך ללכת שעומד שטרם
הרשב"ם). וכפירוש ב עמוד בכוונה.4)קא שיברך כדי

לזה:5) רמז כתבו שם ובתוספות ב) עמוד נא דף (ברכות
וברכת. עת - שב - וברכת ושבעת מחוייב 6)ואכלת ואינו ֵֵ

אכילתו. למקום בירך 7)לחזור שלא על חכמים קנסוהו
שעד  ממקומו רחוק הוא ואם ב). עמוד נג דף (שם, במקומו
שיברך  מוטב שבמעיו, המזון בינתיים יתעכל שם שיחזור
קפד). סימן חיים אורח אברהם (מגן מקום בריחוק

בו 8) לומר אין הוא מזיד שאם במקצת, דחוקה הלשון
בלשונות  ב, חלק רדב"ז וראה בשכח, רק שייך שזה "נזכר"
במזיד  שיצא במי מדבר שרבינו ואפשר קה. סימן הרמב"ם
שכח, ובינתיים אחר במקום לברך מנת על שאכל  ממקום
כתוב: קפד סימן שבטור ומעניין בירך. לא שעוד נזכר ושוב

השני. במקום אמורים 9)בירך הללו הדברים כל שאין
בסמוך. וכמבואר מצוה הידור משום לכתחילה אלא

כבית 10) היא שהלכה פי על שאף להדגיש רבינו נתכוון
עמוד  נג דף (ברכות שנזכר במקום מברך שכח, שאם הלל
משום  כששכח, אפילו ולברך לחזור ישתדל זאת בכל ב)
שכח  אחד היו, תלמידים "שני (שם): המסופר שהיה מעשה
(המחייבים  שמאי בית כדברי וחזר ונזכר במקומו לברך
במקומו  בירך לא ואחד זהב. של ארנק ומצא ולברך) לחזור
מכאן  (אגב, הלל כבית בדרך ובירך חזר לא וכשנזכר במזיד
לפי  יצא - בדרך במקומו בירך אם במזיד שאפילו ראייה

הרי  אסון", וקרהו לעיל) רבינו לפסק מקור וזה הלל, בית
וכן  שאכל. במקום לברך שמאי בית לדברי לחוש שיש
ששכח  מי "לדבריכם, הלל: לבית שמאי בית (שם) השיבו
לכבוד  ויטלנה? יעלה לא גבוה) (מגדל הבירה בראש ארנק

שכן". כל לא שמים לכבוד עולה, הוא עצמו

.·C¯· ‡Ï B‡ "‡ÈˆBn‰" C¯a Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ≈««ƒ…≈«
ÔÓ BÈ‡L ÈtÓ ,C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ,"‡ÈˆBn‰"«ƒ≈≈¿»≈ƒ¿≈∆≈ƒ

‰¯Bz‰11„Ú ¯kÊ Ì‡ - "‡ÈˆBn‰" C¯·Ï ÁÎL . «»»«¿»≈«ƒƒƒ¿««
C¯·Óe ¯ÊBÁ ,B˙„eÚÒ ¯Ó‚ ‡lL12¯Á‡Ï ¯kÊ Ì‡Â ; ∆…»«¿»≈¿»≈¿ƒƒ¿«¿««

C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯ÓbL13. ∆»«≈≈¿»≈

וספק 11) ב, הלכה א, פרק כלעיל סופרים מדברי אלא
א). עמוד כא דף (ברכות חוזר אינו - מדבריהם ברכות

עמוד 12) נא דף (שם, סעודתו שיגמור לפני המוציא ברכת
אחר  שום ויאכל יחזור נודף וריחו שום שאכל "מי כי א)
ברכה, בלא שאכל מפני וכי כלומר: נודף"? ריחו שהיא כדי

ברכה? בלי ויאכל (שם).13)יוסיף

.‚B˙„eÚÒ ˜ÒÙe ,‰Ê ˙È·a ÏÎB‡ ‰È‰14˙È·Ï CÏ‰Â »»≈¿«ƒ∆»«¿»¿»«¿«ƒ
,BnÚ ¯a„Ï B¯·Á e‰‡¯˜e ,ÏÎB‡ ‰È‰L B‡ ;¯Á‡«≈∆»»≈¿»»¬≈¿«≈ƒ

B˙Èa Á˙ÙÏ BÏ ‡ˆÈÂ15,BÓB˜Ó ‰pLÂ ÏÈ‡B‰ - ¯ÊÁÂ ¿»»¿∆«≈¿»«ƒ¿ƒ»¿
Ï CÈ¯ˆC¯·16C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ Ú¯ÙÓÏ »ƒ¿»≈¿«¿≈«««∆»«¿≈¿»≈

B˙„eÚÒ ¯Ó‚È CkŒ¯Á‡Â ,"‡ÈˆBn‰" ‰lÁza17. «¿ƒ»«ƒ¿««»ƒ¿…¿»

גמרה.14) לא אחר.15)ועדיין לבית הלך שלא פי על אף
המזון.16) ותוספתא 17)ברכת ב עמוד  קא דף (פסחים

אכילתו, פסק הרי מקומו את המשנה שכל ד) פרק ברכות
וממילא  אחרונה. ברכה אחריה לברך וחייב כגמרה זה והרי
הסעודה  של הברכה שאין המוציא, בתחילה לברך חייב
לגמרי. חדשה סעודה שהיא זו, לסעודה לו עולה הקודמת

.„Ô˙Á ˙‡¯˜Ï e‡ˆÈÂ ,ÏÎ‡Ï ÌÈ·LBÈ eÈ‰L ÌÈ¯·Á¬≈ƒ∆»¿ƒ∆¡…¿»¿ƒ¿«»»
‰lk ˙‡¯˜Ï B‡18- ‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÌL eÁÈp‰ Ì‡ : ƒ¿««»ƒƒƒ»»≈∆

C¯·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ô˙„eÚÒ ÔÈ¯ÓB‚Â ÔÓB˜ÓÏ ÔÈ¯ÊBÁ¿ƒƒ¿»¿¿ƒ¿»»¿≈»¿ƒƒ¿»≈
‰iL19,ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰Lk - Ì„‡ ÌL eÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ…ƒƒ»»»¿∆≈¿ƒ

‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÔÈ¯ÊBÁ Ô‰LÎe ,Ú¯ÙÓÏ ‰Î¯a ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»»¿«¿≈«¿∆≈¿ƒ¿ƒƒ¿»»
‰lÁzÎÏ20. ¿«¿ƒ»

פניהם.18) את ולא 19)לקבל שאכלו, מה על למפרע לא
בטלה  לא מקצתם ונשארו שהואיל שיאכלו, מה על בתחילה
אם  הדין והוא סעודתם, באמצע הם והרי הקודמת קביעותם
שכן  אלא בטילה, קביעותם שאין בריא או צעיר שם הניחו
מחמת  במקומם נשארים והחולה הזקן שרק העולם דרך

משנה). (כסף כוחם ב)20)תשות עמוד קא דף (פסחים
למפרע  לברך צריכים כשיצאו, למפרע בירכו לא ואם

בסמוך. כמבואר כשיחזרו,

.‰˙B¯t ÏÎ‡Ï B‡ ‰i˙La ÔÈaÒÓ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ21. ¿≈ƒ»¿Àƒƒ¿ƒ»∆¡…≈
BÓB˜Ó ‰pLÓ‰ ÏkL22CÎÈÙÏe ,B˙ÏÈÎ‡ ˜ÒÙ È¯‰ , ∆»«¿«∆¿¬≈»«¬ƒ»¿ƒ»
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‰iL C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ Ú¯ÙÓÏ C¯·Ó¿»≈¿«¿≈«««∆»«¿≈¿»≈¿ƒ»
BÓB˜Ó ‰pLÓ‰Â .ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÏÚ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»««∆»ƒ∆¡…¿«¿«∆¿

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,„Á‡ ˙È·a ‰pÙÏ ‰ptÓ23. ƒƒ»¿ƒ»¿«ƒ∆»≈»ƒ«¬…¿»≈
‰‡z ÏL dÁ¯ÊÓa ÏÎ‡24- d·¯ÚÓa ÏÎ‡Ï ‡·e , »«¿ƒ¿»»∆¿≈»»∆¡…¿«¬»»

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ25. »ƒ«¬…¿»≈

מסיבת 21) כמו כך כל קבועה מסיבתם שאין פי על אף
בטלה  לא מהם אחד נשאר אם זאת בכל פת, אכילת
אורח  אברהם (מגן בשנייה לברך צריכים ואינם קביעותם

קעח). סימן בהלכות 22)חיים ששנוי מה כל על חוזר זה
מקום,23)דֿה. שינוי זה שאין ב) עמוד קא דף (פסחים

סעודה. הפסק כאן התאנה.24)ואין (ירושלמי 25)עץ
מתחילה  בדעתו היה שלא וכגון ח) הלכה ו, פרק ברכות
העומד  בין מפסיק התאנה שעץ ומכיוון במערבה. לאכול
אבל  לבית, מבית כשינוי חשוב זה הרי למערבה, - במזרחה
מקומו  את השנייה בפינה ורואה הואיל לפינה מפינה
הן  הרי שתיהן, את מקיפים הבית כתלי וגם הראשון

משנה). (כסף אחד כמקום חשובות

.ÂÔ‰a ÔÈÏÎB‡L ˙¯t¯t‰ ˙‡ ¯Ët - ˙t‰ ÏÚ C¯a≈««««»«∆««¿∆∆∆¿ƒ»∆
ÈL·z‰ ÈÈnÓ ,˙t‰˙B¯Ùe Ï26Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ««ƒƒ≈««¿ƒ≈¿«≈»∆¬»ƒ

˙t‰ ˙‡ ¯ËÙ ‡Ï ,˙¯t¯t‰ ÏÚ C¯a27ÏÚ C¯a . ≈««««¿∆∆…»«∆««≈≈«
‰¯„˜ ‰NÚÓ28ÏÈL·z‰ ˙‡ ¯Ët -29ÏÚ C¯a . «¬≈¿≈»»«∆««¿ƒ≈««

‰¯„˜ ‰NÚÓ ˙‡ ¯ËÙ ‡Ï ,ÏÈL·z‰30. ««¿ƒ…»«∆«¬≈¿≈»

הפת.26) את בהם הפרפראות 27)המלפתים ברכת שאין
הפת  את לפטור חשובה - ומשביעות מזינות שאינן -

א). עמוד מב דף (ברכות ומשביעה כגון 28)המזינה
בקדירה  שנתבשלו דגן מיני וכל כרמל וגרש הריפות
מיני  "בורא וברכתם: ד, הלכה ג, פרק לעיל כמבואר

קדירה.29)מזונות". כמעשה מזין ואינו דגן, ממיני שאינו
מעשה 30) לפטור חשובה ברכתו אין מזין שאינו מאחר

ה) הלכה ו פרק (ברכות ובירושלמי (שם). המזין  קדירה
מעשה  את פוטרת הפרפרת ברכת שאין מודים "הכול אמרו:

קדירה".

.ÊCÏÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙BzLlÓ B‡ ÏÎ‡lÓ BaÏa ¯Ób»«¿ƒƒ∆¡…ƒƒ¿¿««»ƒ¿«
,BÓB˜Ó ‰pL ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BzLÏ B‡ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿««ƒ∆…ƒ»¿

C¯·Óe ¯ÊBÁ31¯ÊÁÏ BzÚc ‡l‡ ,BaÏa ¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â . ≈¿»≈¿ƒ…»«¿ƒ∆»«¿«¬…
BÈ‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ˜Òt elÙ‡ - ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿¬ƒ»«»«À≈

˙ÈL C¯·Ï CÈ¯ˆ32. »ƒ¿»≈≈ƒ

כבר 31) עוד, מלאכול דעתו שהסיח שמאחר שלפניה, ברכה
לברך  וחייב הקודמת שבאכילתו הראשונה הברכה נסתלקה
קג  דף פסחים א; עמוד מב דף (ברכות מחדש אכילתו על
על  אחרונה ברכה תחילה לברך חייב אינו אבל ב). עמוד
לחייבו  סעודה כגמר חשוב הדעת היסח אין כי שאכל, מה

קעט). סימן חיים אורח (טור למפרע ובלבד 32)ברכה
ג. הלכה לעיל כמבואר אחר למקום בינתיים יצא שלא

.ÁÔÈ˙BL eÈ‰33!ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·e e‡Ba :e¯Ó‡Â , »ƒ¿»¿¿»≈ƒ¿««»
ÌBi‰ Lec˜ Lc˜e e‡Ba :B‡34Ì‰ÈÏÚ ¯Ò‡ - ! ¿«≈ƒ«∆¡«¬≈∆

˙BzLÏ35eÎ¯·iL „Ú36eLc˜È B‡37¯ÊÁÏ eˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿«∆¿»¿¿«¿¿ƒ»«¬…

ÈtŒÏÚŒÛ‡ - eLc˜È B‡ eÎ¯·iL Ì„˜ ˙BzLÏÂ¿ƒ¿…∆∆¿»¿¿«¿««ƒ
‰lÁz C¯·Ïe ¯ÊÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ,ÌÈ‡M¯ ÌÈ‡L38‡¯Ba" ∆≈»«»ƒ¿ƒƒ«¬…¿»≈¿ƒ»≈

e‡Ba :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ezLÈ CkŒ¯Á‡Â "ÔÙb‰ È¯t¿ƒ«»∆¿««»ƒ¿¬»ƒ»¿
ÏÈc·Â39C¯·Ïe ¯ÊÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - !40. ¿«¿ƒ≈¿ƒƒ«¬…¿»≈

אכילתם.33) השבת.34)בסוף לומר 35)יום צורך ואין
לברך 36)לאכול. עליהם שקיבלו שמאחר המזון, ברכת

להפסיק  ואסור בברכה, התחילו כאילו הם הרי המזון ברכת
ב). עמוד קג דף (פסחים כלל לאכול 37)בה אסור כי

וראה  א עמוד ק דף (שם כמבואר הקידוש, קודם ולשתות
בוא  אמרו: לא ואפילו ה). הלכה כ"ט, פרק שבת הלכות
החשיך  כבר אם ושתייה באכילה נאסרו היום, קידוש ונקדש
היום  החשיך לא כשעדיין ידובר וכאן השבת, ונכנסה היום
ולפיכך  יום, מבעוד השבת עליהם לקבל רוצים והם
עד  ושתייה באכילה לאסרם קובעת ונקדש" "בואו אמירתם:
הלכה  כ"ט, פרק שבת הלכות והשווה משנה, (כסף שיקדשו

ואין 38)י"א). סעודתם, שגמרו דעתם גילו באמירתם כי
ז. הלכה לעיל כמבואר פוטרתם, הקודמת הברכה

שבת.39) במוצאי א)40)הבדלה עמוד קה דף (פסחים
סעודתם  התחילו שאם להבדלה", קובעת השבת יציאת "אין
שבת, במוצאי אכילתם להפסיק צריכים אינם יום מבעוד
"בואו  אמרו: אפילו ולפיכך, יבדילו, כך ואחר יגמרוה אלא
(בית  ולברך לחזור לחייבם הפסק חשוב זה אין ונבדיל"

רצט). סימן חיים אורח יוסף

.Ë,¯Á‡ ÔÈÈ ÔÈÓ Ì‰Ï ‡·e ,ÔÈÈ ˙BzLÏ ÔÈaÒÓ eÈ‰»¿Àƒƒ¿«ƒ»»∆ƒ«ƒ«≈
B‡ ,¯BÁL e‡È·‰Â Ì„‡ ÔÈ˙BL eÈ‰L ÔB‚kÔLÈ ¿∆»ƒ»…¿≈ƒ»»»

ÌÚt ÔÈi‰ ˙k¯a C¯·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - L„Á e‡È·‰Â¿≈ƒ»»≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ««
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÔÈÎ¯·Ó Ï·‡ ;‰iL¿ƒ»¬»¿»¿ƒ»«»¡…≈∆∆

·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÌÏBÚ‰41. »»«¿«≈ƒ

(ברכות 41) עימי יחד הנהנים לאחרים - והמטיב לי, - הטוב
ודווקא  ח, הלכה ו, פרק שם, ירושלמי ב; עמוד נט דף
מברך  אינו יחידי כששותה אבל עימו, מסובים כשאחרים
מסובים  "היו לומר: רבינו הדגיש ולפיכך זו, ברכה
מברך  כראשון משובח אינו השני כשהמין ואפילו לשתות".
על  לא מברך, הוא היינות ריבוי על כי והמטיב הטוב
היין  על דווקא זו ברכה שקבעו והטעם שבהם. המשובח
אלא  אינה והפת ומשמח, סועד שהיין מפני הפת? על ולא

ב). עמוד נט דף ברכות (תוספות סועדת

.ÈÏÚ ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ÔÓ ÏÎ‡ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡≈¿»¿ƒ«…∆ƒ»»√»ƒ¿…«
,C¯a Ì‡Â .ÂÈÙÏ ‡B·iL „Ú ,ÔÈ˜Ln‰ Ïk ÔÓ ‰˜LÓ«¿∆ƒ»««¿ƒ«∆»¿»»¿ƒ≈«

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÂÈÙÏ e‡È·‰ CkŒ¯Á‡Â42ÏË . ¿««»≈ƒ¿»»»ƒ«¬…¿»≈»«
Û¯NÂ B„iÓ ÏÙÂ ,ÂÈÏÚ C¯·e ÏÎ‡43¯‰ BÙËL B‡ , …∆≈≈»»¿»«ƒ»¿ƒ¿«¿»»»

‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÏÚ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ¯Á‡ ÏËB -≈«≈¿≈¿»≈»»««ƒ∆
ÔÈn‰ B˙B‡Ó44„B·k ÌL Ce¯a" :¯ÓBÏ CÈ¯ˆÂ ; ≈«ƒ¿»ƒ«»≈¿

‡lL È„k ,‰BL‡¯ ‰Î¯a ÏÚ "„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ«¿¿»»∆«¿»»ƒ»¿≈∆…
‰Ïh·Ï ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï45˙n‡ ÏÚ Ì„‡ „ÓBÚ .46 ¿ƒ≈»«ƒ¿«»»≈»»«««

eÈ‰L ÌÈn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˙BLÂ C¯·Óe ,ÌÈn‰««ƒ¿»≈¿∆««ƒ∆««ƒ∆»
ÈtÓ ,‰˙ML ÌÈn‰ ÌÈ‡ ‰Î¯a‰ ˙ÚLa ÂÈÙÏ¿»»ƒ¿««¿»»≈»««ƒ∆»»ƒ¿≈

‰lÁz Ôek˙ CÎlL47. ∆¿»ƒ¿«≈¿ƒ»
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א).42) הלכה ו, פרק ברכות ראה 43)(ירושלמי נאבד, או
רו. סימן חיים לא 44)אורח כשבירך כי שם), (ירושלמי

שבידו. זה על אלא דעתו הכתוב 45)הייתה "שהרי (שם)
כח, (דברים והנורא הנכבד השם את ליראה ואומר: מצווה
טעה  אם לפיכך, לבטלה, יזכירו שלא יראתו ובכלל נח)
ויהדר  ויפאר וישבח מייד ימהר לבטלה שם והוציא הלשון
שבועות  הלכות רבינו (לשון לבטלה" ייזכר שלא כדי לו
אמר  לא ועוד ה' אתה ברוך אמר ואם יא). הלכה יב, פרק
פסוק  קיט, פרק (תהילים חוקך" "למדני יסיים: "אלוקינו"
לבטלה  שםֿשמים מוציא כאן ואין פסוק, כקורא שנראה יב)

מיימוניות). שוטפים.46)(הגהות שמימיה תעלה,
שם).47) (ירושלמי ברכתו בסוף שיבואו למים

.‡È˙ÓÁÓ Ô‰Â ,‰„eÚq‰ CB˙a ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«»ƒ¿«¿»¿≈≈¬«
‰„eÚq‰48Ì‰ÈÙÏ ‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,49‡ÏÂ «¿»≈»¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆¿…

˙k¯·e ‰lÁzaL "‡ÈˆBn‰" ˙k¯a ‡l‡ ;Ì‰È¯Á‡Ï¿«¬≈∆∆»ƒ¿««ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«
‰„eÚqÏ ÏÙË Ïk‰L ,Ïk‰ ˙¯ËBt ÛBqaL ÔBÊn‰50. «»∆«∆∆«…∆«…»≈«¿»

‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e51CB˙a e‡aL , ¿»ƒ∆≈»≈¬««¿»∆»¿
Ì‰ÈÙÏ ‰Î¯a ÔÈeÚË ,‰„eÚq‰52Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ53. «¿»¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆

‰„eÚq‰ ¯Á‡Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·„e54˙ÓÁÓ ÔÈa - ¿»ƒ«»ƒ¿«««¿»≈≈¬«
‰Î¯a ÔÈeÚË - ‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÔÈa ,‰„eÚq‰«¿»≈∆…≈¬««¿»¿ƒ¿»»

Ì‰È¯Á‡Ïe Ô‰ÈÙÏ55. ƒ¿≈∆¿«¬≈∆

הפת.48) עם לאכלם שרגילים ודגים בשר כגון,
פת.49) בלא אכלם אם הפת.50)אפילו לאכילת
הפת 51) את בהם ללפת רגילים שאין וענבים תאנים כגון

המאכל. את לעכל אלא להשביע באים כיוון 52)ואינם
פוטרתם. הפת ברכת אין הסעודה מעיקר הם שאין

הסעודה.53) בתוך שבא מה כל פוטרת המזון שברכת
את 54) שמשכו אחרי הובאו אם הדברים אלה כל כלומר:

לקבוע  סעודתם גמר לאחר מנהגם היה כי הפת, מן ידיהם
פרפראות. מיני וכל פירות לאכילת שאין 55)עצמם

הנאכלים  דברים אלא פוטרות וה"מזון" "המוציא" ברכות
וכפירוש  ב עמוד מא דף (ברכות הסעודה עיקר בתוך
הדין  ואין רבינו". "תשובות במוספנו וראה שם). התוספות
הפת  מן ידינו את מושכים אנו אין כי בימינו, נוהג האחרון
סעיף  קעז סימן חיים ואורח שם (תוספות המזון ברכת עד

ב).

.·È,Ìc‰ ˙Êw‰ ˙„eÚÒ·e ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒƒ¿««»««»
Ì„‡L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,ıÁ¯n‰ ÔÓ ‡ˆiL ‰ÚL·e¿»»∆»»ƒ«∆¿»¿«≈»∆∆»»

ÔÈi‰ ÏÚ B˙„eÚÒ Ú·B˜56ÈÙlL ÔÈi‰ ÏÚ C¯a Ì‡ - ≈«¿»«««ƒƒ≈««««ƒ∆ƒ¿≈
ÔBÊn‰57Ì„˜ ,ÔBÊn‰ ¯Á‡Ï ‰˙ML ÔÈi‰ ˙‡ ¯Ët , «»»«∆««ƒ∆»»¿«««»…∆

ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·iL58CÈ¯ˆ ,ÌÈÓi‰ ¯‡La Ï·‡ ; ∆¿»≈ƒ¿««»¬»ƒ¿»«»ƒ»ƒ
ÔBÊn‰ ¯Á‡ ÏL ÔÈi‰ ÏÚ ‰lÁza C¯·Ïe ¯ÊÁÏ59‡a . «¬…¿»≈«¿ƒ»«««ƒ∆«««»»

C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ÔBÊn‰ CB˙a ÔÈÈ Ô‰Ï»∆«ƒ¿«»»∆»¿∆»¿»≈
BÓˆÚÏ60ÔÓ‡ eÚiL Èet ‰ÚÈÏa‰ ˙Èa ÔÈ‡L ,61; ¿«¿∆≈≈«¿ƒ»»∆«¬»≈

ÔBÊn‰ ¯Á‡lL ÔÈi‰ ˙‡ ¯ËBÙ BÈ‡Â62. ¿≈≈∆««ƒ∆¿«««»

עצמם 56) את קובעים המזון ברכת לפני סעודתם שאחרי
עמוד  קכט דף שבת במסכת מפורש - והקזה יין, לשתיית
מרומז  - המרחץ ובית לרפואה. הקזה אחרי שותים שהיו א

(ברכות  שלפנינו התלמוד ובנוסח ב עמוד לח דף בנדרים
קובע  שאדם המרחץ, ובית "הקזה הוסיפו: ב) עמוד מב דף
(רא"ש). הגאונים הוספת והיא היין", על אחריהם סעודתו

לפני 57) יין לשתות היה מנהגם הסעודה, התחלת לפני
א). עמוד מג דף (ברכות תיאבון משום (שם,58)האכילה

- הסעודה לאחר יין שישתה וידע הואיל ב) עמוד מב דף
ברכה. בשעת מתחילה עליו ואין 59)דעתו שהואיל

ויין  (שם). מתחילה דעתו עליו הייתה לא בכך קביעותו
ברכת  ואין הגפן" פרי "בורא עליו מברך הסעודה שבתוך
לעצמו  ברכה גורם שהרי הוא, שחשוב מפני פוטרתו, הפת
עליו  ומברכים בא הוא מקומות בכמה כלומר: ב) עמוד (שם
"קידוש" כגון: לשתותו, צריכים היו שלא פי על אף
שלפני  היין ברכת אולם שם). (רש"י אירוסין" ו"ברכת
סימן  חיים (אורח פוטרו קידוש של יין וכן פוטרתו המזון

ג). סעיף כולם.60)קעד את מוציא האחד ואין
דף 61) (ברכות לבלוע אלא המברך אל המסובים לב שאין

א). עמוד שבמעיו 62)מג המזון לשרות רק בא שהראשון
ב). עמוד מב דף (שם השני את לפטור חשוב ואינו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וכן 1) חתנים בבית הסועד ברכת הזימון; בברכת החייב מי

הנישואין. מחמת הנישואין אחר אותה שעושים סעודה

.‡ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2LÈ ˜ÙÒÂ . »ƒ«¬»ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿»≈≈
dÏ Úe·˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ·iÁ Ô‰ Ì‡ ¯·ca«»»ƒ≈«»ƒƒ«»¿ƒ∆≈»«»

ÔÓÊ3‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ·iÁ ÌÈ‡ B‡ ,4ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿«≈»«»ƒƒ«»¿ƒ»≈
Ô˙·BÁ È„È ÌÈÏB„b‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ5ÌÈpËw‰ Ï·‡ . ƒƒ∆«¿ƒ¿≈»»¬»«¿«ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ6ÔÎpÁÏ È„k , «»ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»
.˙BˆÓa¿ƒ¿

ע"ב.2) כ, ובין 3)ברכות ביום בין אכילה כל שאחרי
נשים  - קבוע זמן לה שאין מצוה וכל לברך, מצוה בלילה

כט.). (קידושין הארץ 4)חייבות על בה: שנאמר מפני
לבנות  ניתנה לא והארץ י) ח, (דברים לך נתן אשר הטובה

וברש"י). שם (ברכות לעיל 5)להתחלק נתבאר שכבר
אינו  – סופרים מדברי רק החייב שהמברך ה"יא), (פ"א,

התורה. מן החייב את זה6)מוציא שאין È‡„Âכלומר:
בלבד. סופרים מדברי אלא לברך חייבים הקטנים

.·˙k¯a C¯·Ï ÔÈ·iÁ ,„Á‡k ˙Ù eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿«¿∆»«»ƒ¿»≈ƒ¿«
Ôenf‰7?Ôenf‰ ˙k¯a ‡È‰ BÊŒÈ‡Â .ÔBÊn‰ ˙k¯a Ì„˜ «ƒ…∆ƒ¿««»¿≈ƒƒ¿««ƒ

„Á‡ C¯·Ó - ‰¯NÚ „Ú ‰LÏMÓ ÌÈÏÎB‡‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»»¿ƒƒ¿»«¬»»¿»≈∆»
C¯· :¯ÓB‡Â Ì‰Ó8:ÔÈBÚ Ïk‰Â !BlMÓ eÏÎ‡L ≈∆¿≈¿»≈∆»«¿ƒ∆¿«…ƒ

eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L Ce¯a9¯ÊBÁ ‡e‰Â ; »∆»«¿ƒ∆¿»ƒ¿≈
eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L Ce¯a :C¯·Óe10. ¿»≈»∆»«¿ƒ∆¿»ƒ

בלשון 7) כאחד עמו לברך חבריו את מזמין מהם שאחד
על  סמכוה מה.) (ברכות וחז"ל בסמוך. כמבואר רבים,
ג), לד, (תהלים יחדיו שמו ונרוממה אתי לה' גדלו הפסוק:
ששלשתם  שבזמן שלשה. הרי - אתי שנים, הרי - גדלו

משום בזה יש כאחד, ה' את ÂÓÓÂ¯Â˙מברכים ¯Â„È‰.שמו
ושנינו  ב). ז, (ברכות לרבינו המשנה בפירוש זה מעין
ברכת  זו - אלהיך ה' את "וברכת... מח:): (שם, בברייתא
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לזימון  מכוונים הדברים ספר' ה'קרית ולדעת הזימון".
מדברי  אלא אינו ודאי בשלשה, וזימון בשם, שהוא בעשרה

רשות 8)סופרים. שיטול שיברך, מי לכל המוסר, ומדרך
וכו' נברך רבותי ברשות ואומר עמו, המסובים הגדולים מן

בו'). (פ'9)('כל רבה בראשית ובמדרש ע"א. נ, ברכות
ואת  העוברים את מקבל אבינו אברהם "היה אמרו: מג)

ברכו!השבי  להם: אומר היה ושותים אוכלים ומשהיו ם,
ברוך  אמרו, להם: אומר והוא נאמר? מה לו: אומרים והם
י:). סוטה מסכת (וראה משלו". שאכלנו עולם אל

שפסק"10) למקום חוזר? הוא "להיכן ע"ב: מו, ברכות
שם. ה'תוספות' וכפירוש

.‚CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»«»¡…≈∆∆
¯ÓBbL „Ú ,"B·eËa Blk ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ôf‰ ,ÌÏBÚ‰»»«»∆»»À¿«∆≈

˙BÎ¯a Úa¯‡11‰Î¯a Ïk ¯Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ Ô‰Â , «¿«¿»¿≈ƒ»≈««»¿»»
‰Î¯·e12. ¿»»

ה"א.11) פ"ב, לעיל אחר 12)המנויות אמן העונה שכל
אם  והואֿהדין ה"יא). פ"א, (לעיל כמברך זה הרי המברך,
חובתם. ידי יצאו - הברכות כל ששמעו אלא אמן, ענו לא

(כסףֿמשנה). יותר גדול שכרו אמן שהעונה אלא

.„ÌMa ÔÈnÊÓ - ‰ÏÚÓÏe ‰¯NÚÓ ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰13. »»¿ƒ≈¬»»¿«¿»¿«¿ƒ«≈
eÈ‰Ï‡Ï C¯· :¯ÓB‡ C¯·Ó‰ ?„ˆÈk14eÏÎ‡L ≈««¿»≈≈¿»≈≈…≈∆»«¿

BlMÓ eÏÎ‡L ,eÈ‰Ï‡ Ce¯a :ÔÈBÚ Ô‰Â ,BlMÓƒ∆¿≈ƒ»¡…≈∆»«¿ƒ∆
,eÈ‰Ï‡ Ce¯a :¯ÓB‡Â ¯ÊBÁ ‡e‰Â ,eÈÈÁ B·eË·e¿»ƒ¿≈¿≈»¡…≈
˙k¯a ÏÈÁ˙Óe ,eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L∆»«¿ƒ∆¿»ƒ«¿ƒƒ¿«

ÔBÊn‰15. «»

ע"ב.13) מט, כתוב:14)ברכות קצב, סימן או"ח ובשו"ע
מצינו  לא כי "אלהינו", אלא בלמ"ד, לאלהינו לומר אין
ברכו  ה): ס', (תהלים כתוב וכן בברכה, השימוש למ"ד
פ"ז, (ברכות המשנה לשון אחרי נמשך ורבינו אלהינו. עמים
שם. המשנה בפירוש כדבריו לפניו, הגירסא היתה שכך ג)

כל 15) "תפילות בנוסח לקמן נמצא המזון, ברכת וסדר
לרבינו. השנה"

.‰˜qÚ˙‰Ï eÏÈÁ˙iMÓ - ÌÈ˙Á ˙È·a „ÚBq‰«≈¿≈¬»ƒƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ,dÈÎ‰ÏÂ ÔÈ‡eN ˙„eÚÒ ÈÎ¯ˆa¿»¿≈¿«ƒƒ¿«¬ƒ»«¿ƒ
,BBÚÓa ‰ÁÓN‰L C¯· :C¯·Ó ,ÔÈ‡eNp‰ ¯Á‡«««ƒƒ¿»≈¿»≈∆«ƒ¿»ƒ¿

eÏÎ‡L16‰ÁÓN‰L Ce¯a :ÌÈBÚ Ì‰Â ,BlMÓ ∆»«¿ƒ∆¿≈ƒ»∆«ƒ¿»
,‰¯NÚ eÈ‰ Ì‡Â .'eÎÂ BlMÓ eÏÎ‡L ,BBÚÓaƒ¿∆»«¿ƒ∆¿¿ƒ»¬»»
eÏÎ‡L ,BBÚÓa ‰ÁÓN‰L eÈ‰Ï‡Ï C¯· :C¯·Ó¿»≈¿»≈≈…≈∆«ƒ¿»ƒ¿∆»«¿
.'eÎÂ ‰ÁÓN‰L eÈ‰Ï‡ Ce¯a :ÔÈBÚ Ì‰Â ,BlMÓƒ∆¿≈ƒ»¡…≈∆«ƒ¿»¿
˙ÓÁÓ ,ÔÈ‡eNp‰ ¯Á‡ d˙B‡ ÔÈNBÚL ‰„eÚÒ ÔÎÂ¿≈¿»∆ƒ»«««ƒƒ≈¬«

L„Á ¯NÚŒÌÈL „Ú ,ÔÈ‡eNp‰17‰ÁÓN‰L" C¯·Ó , «ƒƒ«¿≈»»…∆¿»≈∆«ƒ¿»
"BBÚÓa18. ƒ¿

לומר 16) תיקנו כתב: 'העיטור' ובעל ע"א. ח, כתובות
יב:): (חגיגה אמרו שחז"ל מפני במעונו", "שהשמחה
- מעון מעון... שחקים... רקיע, וילון, הם: רקיעים "שבעה
המקום" לפני שירה אומרות השרת מלאכי של כיתות שבו
יג): ט, (שופטים ככתוב ה', לפני השמחה היא והשירה

אומרים  כי ואנשים, אלהים המשמח תירושי את החדלתי
נישואין). ברכות הל' (אבודרהם היין על כגון 17)שירה

עם  בקשר לסעודה מוזמנים הנכם לקרואים: החתן שאמר
נשואי. אנו 18)שמחת ואין שמחה כל ערבה הזה, ובזמן

המשתה  ימי בשבעת אלא במעונו" "שהשמחה מברכים
ס"ב). אה"ע בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות בלבד

.Â˙k¯·a ÔÈ·iÁL C¯„k ,Ôenf‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ Ïk‰«…«»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿∆∆∆«»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈL„w‰ ÈL„˜ eÏÎ‡L ÌÈ‰k elÙ‡ .ÔBÊn‰19 «»¬ƒ…¬ƒ∆»¿»¿≈«√»ƒ

‰¯ÊÚa20,„Á‡Î eÏÎ‡L ÌÈÏ‡¯NÈÂ ÌÈ‰k ÔÎÂ ; »¬»»¿≈…¬ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ∆»¿¿∆»
ÔÈlÁ Ï‡¯NÈÂ ‰Óe¯z ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡Â21ÔÈ·iÁ - ¿»¿«…¬ƒ¿»¿ƒ¿»≈Àƒ«»ƒ

ÔenÊa22ÔBÊn‰ ˙k¯·a Ô·eiÁk ,23. ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿««»

קדשים.19) קדשי שהן מנחות שירי  חצר 20)כגון
באכילתם, מצוה שיש אע"פ אכילתם, מקום שהיא המקדש
- בהם כופר אשר אותם ואכלו לג): כט, (שמות ככתוב
שאין  לומר, מקום והיה מתכפרים, ובעלים אוכלים הכהנים
זאת  בכל רשות, אכילת שמשמעה "ואכלת" בכלל זה
מפרשים: ויש ד.). (ערכין שבע שהוא כל כתוב, "ושבעת"
אוכלים  והכהנים כה.) (יומא בעזרה לשבת ואסור הואיל
באכילתם  קביעות כאן שאין אומר הייתי בעמידה, קדשיהם
משמיענו  בחבורה, באכילה רק הנוהג בזימון נתחייבו ולא
לזבחים  ב'תוספות' וראה (אדר"ת, מעכבת הישיבה שאין

מ  הלכות ובמשנהֿלמלך ה"ג).טז. פ"י, הקרבנות עשה
הכהן,21) של בתרומתו לאכול יכול הישראל שאין אע"פ

בתרומה. אסור זר גם 22)כי לאכול יכול והכהן הואיל
לברכת  עמו מצטרף הוא הרי ישראל, שביד החולין מן
ממנה  שהורמו תבואה - חולין ד.). (ערכין הזימון
וישראלים  כהן שאם ללמוד, יש ומכאן כדין. הפרשותיה
פת  אוכלים והישראלים תרומה, אוכל הכהן כאחד, אוכלים
שאינם  - גויים של פת מלאכול נזהר והכהן גויים, של
משל  לאכול יכול האחד ואין הואיל לזימון, מצטרפים
ס"ג). קצו, סי' או"ח בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות חבירו

וקטנים,23) ועבדים "נשים הנוסח: התימנים, ובכת"י
המזון". בברכת כחיובן בזימון חייבים

.ÊÔ‰ÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL24Ï·‡ , »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿ƒ¬≈∆¬»
ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL ÏL ‰¯e·Á ‡‰˙ ‡ÏÂ .ÔÓˆÚÏ ÔÈnÊÓ¿«¿ƒ¿«¿»¿…¿≈¬»∆»ƒ«¬»ƒ

˙eˆÈ¯t‰ ÈtÓ ,ÌÈpË˜e25˙BnÊÓ ÌÈL Ï·‡ ; ¿«ƒƒ¿≈«¿ƒ¬»»ƒ¿«¿
ÔÓˆÚÏ26ÔÓˆÚÏ ÌÈ„·Ú B‡27enÊÈ ‡lL „·Ï·e ; ¿«¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…¿«¿
ÌM·28ÒBÈ‚B¯c‡ .29‡Ï ,ÔnÊÓ BÈ‡Â ,BÈÓÏ ÔnÊÓ «≈«¿¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈¿«≈…

˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈL‡Ï ‡ÏÂ ÌÈLÏ30. ¿»ƒ¿…«¬»ƒƒ¿≈∆»≈
ÌeËÓh‰Â31Ó BÈ‡ÏÏk ÔnÊ32ÈÓÏ Ú„Bi‰ ÔË˜ . ¿«À¿≈¿«≈¿»»»«≈«¿ƒ

Ú·L Ô·k ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ,ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ¿«¿ƒ»»¿««ƒ∆¿∆∆«
‰BÓL Ô·k B‡33ÔÈa ,‰LÏL ÔÈÓÏ ÔÈa ,Û¯ËˆÓe ; ¿∆¿∆ƒ¿»≈≈¿ƒ¿«¿»≈

ÂÈÏÚ ÔnÊÏ ,‰¯NÚ ÔÈÓÏ34ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ Ì"ekÚ‰Â . ¿ƒ¿«¬»»¿«≈»»¿»«≈¿«¿ƒ
ÂÈÏÚ35. »»

ב).24) ז, (ברכות לזימון אותם מצרפים של 25)אין
מה:). (שם, בקטנים עבדים של וכן בנשים, עבדים

בברכת 26) יוצאות הן אנשים, עם אכלו אם וכן (שם).
או"ח  בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות האנשים של הזימון

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



עט zekxa zekld - dad` xtq - oeiq 'k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קצט). של 27)סי' הנוסח וכן התימנים. כת"י כנוסח
רבינו. בדברי קצט) (סימן או"ח דבר 28)ה'טור' אין כי

(לעיל  חורין ובני גדולים אנשים בעשרה אלא שבקדושה
כג:). מגילה וראה ה"ד. זכרות 29)פ"ח, סימני לו יש

כאחד. בפני 30)ונקבות בריה כי פ"ה. ברכות תוספתא
נקבה  אם זכר אם חכמים בו הכריעו ולא הוא, עצמה

(כסףֿמשנה). משניהם הוא וגרוע פג.). שאין 31)(יבמות
(הל' הוא אטום אלא נקבות סימני ולא זכרות סימני לא לו

כד). ב, ב 32)אישות (תוספתא למינו שם)אפילו רכות,
זכר, ונמצא ניתוח) (ע"י נקרע הוא לפעמים טומטום כי
שמא  מינו, לבני מצטרף אינו ולפיכך נקבה, נמצא ולפעמים
(כסףֿמשנה). נקבה ימצא והוא זכרים וימצאו הם יקרעו

ע"א.33) מח, קטן 34)ברכות מצרפים שאין נוהגים ואנו
הרמ"א  (הגהות שנה שלשֿעשרה בן שיהא עד כלל, לזימון

קצט). סי' הואיל 35)או"ח להתגייר, ועומד שמל אע"פ
רבינו  דברי והשווה מז:). (ברכות הוא גוי עדיין, סבל ולא
(פ"ז, תורה תלמוד הל' וראה ה"ו). (פ"יג, ביאה איסורי הל'

המוחרם. ועל המנודה על מזמנים שאין ה"ד)

.Á˙t ˙Èfk ÏÎ‡L ÈÓ ÏÚ ‡l‡ ,ÔÈnÊÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆»«ƒ∆»«««ƒ«
‰ÏÚÓÏe36Ô‰nÚ eÏÎ‡ ‰LÏLe ,˙Ù eÏÎ‡L ‰Ú·L . ¿»¿»ƒ¿»∆»¿«¿»»¿ƒ»∆

¯Èˆ B‡ ˜¯È37;ÌMa ÔnÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ »»ƒ¿«≈»∆ƒ¿»¿ƒ¿«≈«≈
‰ML Ï·‡ .˙t‰ ÈÏÎB‡Ó C¯·Ó‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«¿»≈≈¿≈««¬»ƒ»
eÈ‰iL „Ú ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ,˜¯È ‰Úa¯‡Â ˙Ù eÏÎ‡L∆»¿«¿«¿»»»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿

¯kp‰ ·¯ ˙t‰ ÈÏÎB‡38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿≈««…«ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
„Á‡ Ïk eÏÎ‡iL CÈ¯ˆ ,‰LÏLa Ï·‡ ,‰¯NÚa«¬»»¬»ƒ¿»»ƒ∆…¿»∆»

˙Èfk Ô‰Ó „Á‡Â39.ÔÈnÊÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙t ¿∆»≈∆««ƒ«¿««»¿«¿ƒ

כמבואר 36) שלשה, בזימון כאן ידובר מ"א. פ"ז, ברכות
ההלכה. או 37)בסוף כבושים ממאכלים היוצא מיץ

לא  "אפילו הנוסח: מח.) (שם, התלמוד ובלשון מלוחים.
Ì‰ÓÚ Ï·Ë."בציר (שם).38)אלא ולמעלה משבעה והוא

שם.39) רי"ף,

.ËÏÎ‡Â ÈLÈÏL ‡·e ,ÏÎ‡lÓ e¯Ó‚Â ,eÏÎ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿»¿ƒ∆¡…»¿ƒƒ¿»«
BnÚ ÏÎ‡Ï ÔÈÏBÎÈ Ì‡ -40¯‡MÓ elÙ‡Â ,‡e‰LŒÏk ƒ¿ƒ∆¡…ƒ»∆«¬ƒƒ¿»

ÔÈÏÎ‡41Ô‰nÚ Û¯ËˆÓ ,42‡e‰ ÔÈaÒÓaL ÏB„b ÌÎÁÂ . √»ƒƒ¿»≈ƒ»∆¿»»»∆«¿Àƒ
‡l‡ ‡· ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌlÎÏ C¯·nL∆¿»≈¿À»««ƒ∆…»∆»

‰B¯Á‡a43. »«¬»

מלאה.40) בטנם באים 41)שאין אלא פת, דברי שאינם
בעלמא. סעודה כבר 42)לקינוח אם אבל ע"א. מז, ברכות

ואין  מלאכול, דעתם הסיחו ונברך", לנו "הב אמרו:
אחרונים  מים נטלו כבר אם וכן עמהם, מצטרף השלישי

מיימוניות'). למחול 43)('הגהות בידו הרשות אמנם שם.
מצוה  וכן שם. כמבואר לברך, לאחרים וליתן כבודו על
ח) כא, (ויקרא וקדשתו שנאמר: חכם, תלמיד כהן להקדים
ראשון" ולברך ראשון לפתוח שבקדושה, דבר "לכל -
רא). סי' חיים אורח (שו"ע להלכה נפסק וכן נט:). (גיטין

.È˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,„Á‡Î eÏÎ‡L ‰LÏL44ÔÎÂ , ¿»∆»¿¿∆»≈»«»ƒ≈»≈¿≈
‰MÓÁ ÔÎÂ ‰Úa¯‡45Ì‰Ï LÈ - ‰MLÂ .46˜ÏÁÏ47, «¿»»¿≈¬ƒ»¿ƒ»≈»∆≈»≈

‰¯NÚ „Ú48ÌÈ‡M¯ ÌÈ‡ - ‰ÏÚÓÏe ‰¯NÚÓ . «¬»»≈¬»»¿«¿»≈»«»ƒ

˙k¯a ‰È‰˙Â ,e˜ÏÁiL ÔÓÊ ÏkL ;ÌÈ¯NÚ „Ú ,˜ÏÁÏ≈»≈«∆¿ƒ∆»¿«∆≈»¿¿ƒ¿∆ƒ¿«
˜ÏÁÏ Ì‰Ï LÈ ,Ïk‰ ÔenÊk ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ ÏÎÏ Ôenf‰49. «ƒ¿»≈∆»≈∆¿ƒ«…≈»∆≈»≈

בברכת 44) נתחייבו שהרי עצמו, בפני אחד כל לברך
והשנים 45)הזימון. לעצמם, לזמן מהם לשלשה אסור

זימון. בלא או"ח 46)יברכו (שו"ע ירצו אם בידם הרשות
א). סעיף קצג, ושלשה 47)סי' לעצמם, שלשה שיזמנו

לעצמם. בעשרה 48)אחרים שהרי בכלל, עשרה ולא
השם. הזכרת בלא ויזמנו יחלקו ואיך בשם, בזימון נתחייבו

ע"א.49) נ, ברכות

.‡ÈÏL ˙B¯e·Á LÏMÓ e‡aL ,Ì„‡ŒÈ· ‰LÏL¿»¿≈»»∆»ƒ»¬∆
˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,‰LÏL ‰LÏL50ÔnÊ ¯·k Ì‡Â . ¿»¿»≈»«»ƒ≈»≈¿ƒ¿»ƒ≈

BlL ‰¯e·Áa Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk51ÔÈ‡M¯ - »∆»¿∆»≈∆«¬»∆«»ƒ
˜ÏÁÏ52Ô‰ÈÏÚ enÊ ¯·kL ,ÔenÊa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,53. ≈»≈¿≈»«»ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿¬≈∆

„Á‡ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙t ÏÎ‡Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿∆¡…«««ƒ∆»∆»
˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,BlMÓ ÏÎB‡ „Á‡Â54. ¿∆»≈ƒ∆≈»«»ƒ≈»≈

בחבורותיהם,50) באכלם זימון חובת עליהם חלה שכבר
משנתחברו  יחד שלשתם אכלו שלא אע"פ בזימון ומברכים

כשאכלו  ומדובר נ.). (ברכות ושינו מחדש אחד בבית כולם
לחזור  מהם אחד כל מחוייב אחרת כי לפינה, מפינה מקומם
מרן  ביאר וכך ה"ה. פ"ד, לעיל ראה שאכל. במקום ולברך

קצג). סי' (או"ח יוסף' אלא 51)ה'בית ממש, זימן לא
לו  קראו הנשארים והשנים לשוק שיצא כגון לזימון, נצטרף

ה"יג. בסמוך ראה עליו. שלשתם 52)וזימנו אכלו אפילו
סעודתם  בתחילת יחד נועדו ולא הואיל שנתחברו, אחרי
פ"ז). ברכות יונה" רבינו "תלמידי בפירוש וכן (ראב"ד,

נ:).53) (ברכות זימון" חובת מהם אין 54)"ופרחה כי
מחייבתם  בחבורה לאכול קביעתם אלא מצרפתם, הפת

(שם.). בזימון

.·ÈÔÓÊa - „Á‡ ˙È·a ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ˙B¯e·Á ÈzL¿≈¬∆»¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿«
ÔenÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ,el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ Ô˙ˆ˜nL∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„Á‡55ÔÈnÊÓ el‡Â ÔÓˆÚÏ ÔÈnÊÓ el‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ∆»¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿«¿»¿≈¿«¿ƒ
CÏB‰ ‡e‰L ,Ì‰ÈÈa „Á‡ LnL LÈ Ì‡Â .ÔÓˆÚÏ¿«¿»¿ƒ≈«»∆»≈≈∆∆≈
ÔenÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ - BÊ ‰¯e·ÁÏ BÊ ‰¯e·ÁÓ LnLÓe¿«≈≈¬»«¬»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„Á‡56;el‡ ˙‡ ÔÈ‡B¯ el‡ ˙ˆ˜Ó ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆»««ƒ∆≈ƒ¿»≈ƒ∆≈
‡e‰Â57C¯·Ó‰ È¯·c Ïk Ô‰ÈzL eÚÓLiL ,58 ¿∆ƒ¿¿¿≈∆»ƒ¿≈«¿»≈

¯e‡·a59. ¿≈

ע"ב.56)שם.55) המזמן.58)ובלבד.57)שם,
אחת 59) בחבורה כשאכלו והואֿהדין (שם.). בבהירות

מצטרפים, אין היטב נשמע המברך קול שאין כל גדולה,
(כסףֿמשנה). קטנות בחבורות לזמן ועליהם

.‚ÈÔÈ‡¯B˜ - ˜eMÏ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ,eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿¿»»∆»≈∆«¿ƒ
ÔÈnÊÓe ,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰M ‰Ó ÚÓLÏ ÔeÎiL È„k ,BÏ¿≈∆¿«≈ƒ¿…««∆≈¿ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ60¯ÊÁiLÎÏÂ ;B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈÂ ,˜eM· ‡e‰Â »»¿«¿≈¿≈»¿ƒ¿∆«¬…
‰¯NÚ Ï·‡ .BÓˆÚÏ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·ÈÂ ¯ÊÁÈ ,B˙È·Ï¿≈«¬…ƒ»≈ƒ¿««»¿«¿¬»¬»»
,ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ - ˜eMÏ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ,eÏÎ‡L∆»¿¿»»∆»≈∆«≈¿«¿ƒ»»

ÈÂ BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁiL „ÚÔ‰nÚ ·L61. «∆«¬…ƒ¿¿≈≈ƒ»∆
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מה:)60) (ברכות הזימון ברכת עמהם עונה מעמדו ובמקום
שם. יונה רבינו להזכיר 61)ובפירוש שצריכים כיון שם.

בפחות  להזכירו כבודו זה אין ה"ד) (לעיל שמים שם
אחד. ובמקום מעשרה

.„ÈC¯·e Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜Â ,„Á‡Î eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿¿∆»¿»«∆»≈∆≈«
BÓˆÚÏ62˙·BÁ È„È ÌÈM‰ e‡ˆÈÂ ;ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ - ¿«¿¿«¿ƒ»»¿»¿«¿«ƒ¿≈«

Ú¯ÙÓÏ ÔenÊ ÔÈ‡L ,‰Ê ÔenÊa ‡ˆÈ ‡Ï ‡e‰Â ,ÔenÊ63. ƒ¿…»»¿ƒ∆∆≈ƒ¿«¿≈«

זימון.62) נ.).63)בלא (ברכות המזון ברכת משבירך

.ÂËC¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - „Á‡Î eÏÎ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»»∆»¿∆»¿»≈
BÓˆÚÏ64Ú„BÈ BÈ‡ „Á‡Â Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»»∆»≈∆≈«¿∆»≈≈«

¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ ÈM‰Â ,Ì¯ ÏB˜a C¯·Ó Ú„BiL ‰Ê -∆∆≈«¿»≈¿»¿«≈ƒ∆»≈««
B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈÂ ,‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk65Ô·e .66C¯·Ó »¿»»¿»»¿≈¿≈»≈¿»≈

,dÏÚ·Ï ˙Î¯·Ó ‰M‡Â ,Ba¯Ï C¯·Ó „·ÚÂ ,ÂÈ·‡Ï¿»ƒ¿∆∆¿»≈¿«¿ƒ»¿»∆∆¿«¿»
‡B·z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ï·‡ .Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒ¿≈»»¬»»¿¬»ƒ»

‰¯‡Ó67BÏ ÔÈÎ¯·Ó ÂÈ·e BzL‡L ÈÓÏ68. ¿≈»¿ƒ∆ƒ¿»»¿»¿ƒ

את 64) אחד פוטר המוציא שבברכת אע"פ ע":ב. מה, שם,
דעתם  יחד, לאכול יושבים והם הואיל כי והטעם, חבירו.
שהיא  המזון בברכת אבל חבירו, בברכת אחד להצטרף
('תוספות' מזה זה ומסתלקים הקבע בטל הסעודה בגמר

קצג). סי' או"ח שו"ע בעצמו 65)שם.; כמברך הוא שאז
ה"יא). פ"א, שנה.66)(לעיל משלשֿעשרה פחות קטן,

מארה 68)קללה.67) לו תבוא למד ואם למד, שלא
וברש"י). לח. (סוכה כאלה שלוחים לעשות קונו את שמבזה
לבן  מארה "תבוא אמרו: ה"ט) פ"ג, (שם, ובירושלמי

עשר". לבן שצריך עשרים

.ÊËÔÓÊa ?Ô˙·BÁ È„È e‡ˆiL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»¿¿≈»»ƒ¿«
È¯·cÓ C¯·Ï ÌÈ·iÁ Ô‰L ,eÚ·N ‡ÏÂ eÏÎ‡L∆»¿¿…»¿∆≈«»ƒ¿»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ69B‡ „·Ú B‡ ÔË˜ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ CÎÈÙÏe , ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»»»∆∆
Ô˙·BÁ È„ÈÓ ‰M‡70‡e‰L ,Ú·NÂ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»ƒ≈»»¬»ƒ»«¿»«∆

ÔË˜ ÔÈa ,‰M‡ ÔÈa - ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔBÊn‰ ˙k¯·a ·iÁ«»¿ƒ¿««»ƒ«»≈ƒ»≈»»
ÔÓ ¯·„a ·iÁ‰ ÏkL ,Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ,„·Ú B‡∆∆≈ƒƒ»∆»««»¿»»ƒ
·iÁ‰ ‡l‡ ,Ô˙·BÁ È„ÈÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ,‰¯Bz‰«»≈ƒƒ»ƒ≈»»∆»««»

B˙BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯·„ B˙B‡a71. ¿»»ƒ«»¿

ה"א.69) פ"א, לעיל לברך 70)ראה מחוייבים הם שגם
כמותם. בלבד סופרים וראה 71)מדברי ע"ב. כ, ברכות

שאחד  גדולים, בשני הדין וכן רבינו". "תשובות במוספנו
הבלתי  האחד אין לשבעה, אכל והשני שבע ולא אכל מהם
הנזכרת  רבינו מתשובת וכמבואר השבע, את מוציא שבע

לעיל.

.ÊÈ˙k¯·a ÔÈÎ¯·Ó Ô‡ˆÓe ,ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ÒÎp‰«ƒ¿»≈∆¬≈ƒ¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿«
‰BÚ ‡e‰ - "C¯·" ¯ÓB‡ C¯·Ó‰ ‡ˆÓ Ì‡ :Ôenf‰«ƒƒ»»«¿»≈≈¿»≈∆

C¯·Óe ‡e‰ Ce¯a"72ÔÈBÚ ÌÈÏÎB‡‰ ‡ˆÓ Ì‡Â ;" »¿…»¿ƒ»»»¿ƒƒ
ÔÓ‡ Ô‰È¯Á‡ ‰BÚ ‡e‰ - "BlMÓ eÏÎ‡L Ce¯a"73. »∆»«¿ƒ∆∆«¬≈∆»≈

שהרי 72) משלו", "שאכלנו אומר: ואינו ע"ב. מה, ברכות
אומר: המברך את ומצא עשרה הם ואם עמהם, אכל לא
הוא  "ברוך עונה: הוא משלו", שאכלנו אלהינו "נברך

ÂÈ‰Ï‡ בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות וכו' שמו ומבורך
קצח). סי' ע"ב.73)או"ח מה, ברכות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מים 1) דין במשקה; שטיבולו דבר ולכל לפת ידיים נטילת

צריך  ידיו שהנוטל דברים ארבעה תיקנום; ולמה אחרונים
בהם. להיזהר

.‡CÈ¯ˆ ,"‡ÈˆBn‰" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ˙t‰ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈««∆¿»¿ƒ»»«ƒ»ƒ
ÛBÒÂ ‰lÁz ÌÈ„È ˙ÏÈË2˙Ù ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»»¿««ƒ∆ƒ«

ÔÈlÁ3˙BÎÏÎÏÓ ÂÈ„È ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,4Ú„BÈ BÈ‡Â , Àƒ¿««ƒ∆≈»»¿À¿»¿≈≈«
‰‡ÓË Ô‰Ï5ÂÈ„È ÈzL ÏhiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï -6ÔÎÂ . »∆À¿»……««∆ƒ…¿≈»»¿≈

ÔÈ˜LÓa BÏeahL ¯·c Ïk7ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ ,8 »»»∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»«ƒ
‰lÁz9. ¿ƒ»

קו.).2) חולין יח:; (חגיגה ואחריה האכילה שאין 3)לפני
אין  הוא כלל כי בהן, פוסלות לטומאה שניות שהן הידים
תרומה, של לפת (וקלֿוחומר בחולין, לטומאה שלישי

לטומאה). שלישי בה עושה נטילה 4)שהשני שיצטרכו
נקיות. שיטמאן.5)משום טמא דבר בשום ידיו נגעו שלא

אם 6) התרומה את פוסלות ידים סתם כי תרומה, סרך משום
וגנאי  בבשרו, ונוגעות הן, עסקניות ידים שסתם נטלן. לא
על  נמאסת והיא מזוהמות, בידים בה יגע אם לתרומה הוא
אוכלי  שיתרגלו וכדי שם). וברש"י יד. (שבת אוכליה
וחז"ל  קו.). (חולין בחולין אף תיקנוה ידיהם, ליטול תרומה
ׁשּוטף  לא וידיו הזב בו יגע אשר וכל הפסוק: על ַסמכוה
בזב  שנגע מי וכי יא) טו, (ויקרא הערב עד וטמא במים...
טעון  גופו כל והרי במים, ידים שטיפת אלא טעון אינו
שוטף  שאינו ומי בזב, הנוגע הכתוב: אמר כך אלא טבילה?
(שם). כדינו וזה כדינו זה טמאים, שניהם - ידיו את

יין 7) מים כגון במשקין טבלם אם וירקות, פירות אפילו
עליהם. המשקין ועוד וחלב, דבש קטו,8)שמן פסחים

ראשון  נעשים ידים בסתם הנוגעים שהמשקין מפני ע"א.
החמירו  מ"ז) פ"ח, (פרה בחולין אפילו ומטמאים לטומאה
הפסח  ליל בסדר ידינו נוטלים אנו ולפיכך שם). (רש"י בהם
חמץ  הל' השווה במשקה. אותו טובלים שאנו ירק לאכילת

ה"אֿב). (פ"ח, של 9)ומצה הטעם כי לאחריו, לא אבל
בו. שייך אינו ה"ג, בסמוך המבואר אחרונים' 'מים

.·˙‡È¯˜Ï ÔÈa ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈa - ÂÈ„È ÏËBp‰ Ïk»«≈»»≈«¬ƒ»≈ƒ¿ƒ«
ÚÓL10‰lÙ˙Ï ÔÈa ,11eLc˜ ¯L‡ :‰lÁz C¯·Ó - ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ»¬∆ƒ¿»

˙ÏÈË ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa12BfL ;ÌÈ„È13˙ÂˆÓ ¿ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»ƒ∆ƒ¿«
Ô‰Ó ÚÓLÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ eÈeËˆpL ,ÌÈÓÎÁ14, ¬»ƒ∆ƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿…«≈∆

Ee¯BÈ ¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL15ÌÈB¯Á‡ ÌÈÓe . ∆∆¡««ƒ«»¬∆«ƒ«¬ƒ
,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ÌÈ‡L16. ≈¿»¿ƒ¬≈∆∆≈»∆»ƒ¿≈««»»

CÎÈÙÏe17¯˙BÈa Ô‰a ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ18. ¿ƒ»«»»»¿ƒ»≈»∆¿≈

ה"א).10) (פ"ג, קריאתֿשמע הלכות לעיל לעיל 11)ראה
ה"ב). (פ"ד, תפילה מן 12)הל' ידיו ליטול שצריך לפי

שמו  ידים לנטילת המיוחד והכלי ה"ו) לקמן (ראה הכלי
לומר: תיקנו לפיכך קז.), (חולין חז"ל בלשון "נטלא"

"˙ÏÈË פרק ברכות למס' (רא"ש ידים" "רחיצת ולא ידים"
בביאורנו). ט"ז הלכה לקמן וראה זו.13)ט, נטילה
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ע"א.14) קו, הקב"ה 15)חולין ציוונו כאילו זה והרי
כג.). (שבת "ודברים 16)בעצמו ה"ג. בסמוך כמבואר

דומה? זה למה הא עליהם, מברכים אין סכנה משום שהם
סכנת  מפני - בלילה שתה ואחרֿכך המים את שסינן למי

מברך שאינו ‰ÌÈÓעלוקה, ˙‡ ÔÒÏ ÂÂˆÂ רבינו (לשון "
מובאת  גאון, עמרם רב דעת וכן ה"ד). יא, פרק לקמן

פ"ח. לברכות יונה' למנוע 17)ב'רבינו באים והם הואיל
י.).18)סכנה. (חולין מאיסור" סכנה "חמורה הכלל: ע"פ

.‚˙eL¯ - ÏÈL·˙Ï ÏÈL·z ÔÈa ÌÈ„È ˙ÏÈË19‰ˆ¯ : ¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»
ÔÈ‡ ÔÈlÁ ÏL ˙B¯Ùe .ÏËB BÈ‡ - ‰ˆ¯ ,ÏËB -≈»»≈≈≈∆Àƒ≈»

ÛBqa ÔÈa ,‰lÁza ÔÈa ,ÌÈ„È ˙ÏÈË ÔÈÎÈ¯ˆ20ÏÎÂ . ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ»≈«¿»
Áe¯‰ ÈqbÓ ‰Ê È¯‰ ,˙B¯ÙÏ ÂÈ„È ÏËBp‰21˙t Ïk . «≈»»¿≈¬≈∆ƒ«≈»«»«

Ba ÁÏn‰L22LÈ ‡nL ,‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ , ∆«∆«»ƒ¿ƒ«»«ƒ»«¬»∆»∆
,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓk BÚ·hL ÁÏÓ B‡ ,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓ Ba∆«¿ƒ∆«∆ƒ¿¿∆«¿ƒ
ÏhÏ ÔÈ·iÁ ‰Ê ÈtÓ .‡ÓqÈÂ ÂÈÈÚ ÏÚ ÂÈ„È ¯È·ÚÈÂ¿«¬ƒ»»«≈»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆«»ƒƒ…

ÁÏn‰ ÈtÓ ,‰„eÚÒ Ïk ÛBÒa ÌÈ„È23‰Án·e .24 »«ƒ¿»¿»ƒ¿≈«∆«««¬∆
ÌÈ„e¯Ë Ô‰L ÈtÓ ,‰lÁza ÌÈ„È ˙ÏÈËpÓ ÌÈ¯eËt¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

‰ÓÁÏna25ÈtÓ ,‰B¯Á‡a ÔÈ·iÁÂ ;26.‰kq‰ «ƒ¿»»¿«»ƒ»«¬»ƒ¿≈««»»

ה"כו).19) (פ"ט, אסורות מאכלות הל' וראה ע"ב. קה, שם,
סכנה  משום לדגים בשר בין ידיו ליטול רגיל היה והרא"ש
ואנו  עו:). פסחים התלמוד דברי ע"פ קעג, סי' או"ח ('טור'
הפה  קינוח משום ולשתות, ביניהם דבר לאכול נוהגים

ס"ג). קטז. סי' (יו"ד ולא 20)והדחתו ע"א. קו, חולין
מן  פירות תרומת שאין מפני תרומה, סרך משום בהם גזרו

אח  הענבים אלא אחרי התורה והזיתים יין, מהם שיעשה רי
תירושך  דגנך ראשית שכתוב: כמו שמן, מהם שיעשה
פ"ח. לברכות יונה' 'רבינו ד) יח, (דברים ויצהרך

במצוות 21) מדקדק שהוא בזה מראה כי הגאוותנים.
חיוב, בתורת שנוטלן ודוקא שם). (חולין המדה מן למעלה
מותר  - נקיות ידיו היו שלא נקיות, משום נטלן אם אבל

ס"ה). קנח, סי' "22)(או"ח הנוסח: התימנים, ÏÎובכת"י
ופירושו וכו', ידים" נטילת צריך המלח (כלשון Ó„„את

מלח  הארץ) עפר בשליש וכל יב: מ, ישעיה הכתוב
‡ÂÏÎאףֿעלֿפי ‡Ï˘ התלמוד דברי ע"פ מכוון זה ונוסח .

קה:). כל 23)(חולין "אחר מ.): (ברכות אמרו וחכמינו
מלח". אכול למלחמה.24)אכילתך ואין 25)היוצא

וכלשון  מ"י. פ"א, (עירובין מים לבקש עליהם מטריחים
שם). המשנה" ע"ב.26)"פירוש יז, עירובין

.„˜¯t‰ „Ú ?ÌÈ„È ˙ÏÈË ‡È‰ ÔÎÈ‰ „Ú27‰nÎÂ . «≈»ƒ¿ƒ«»«ƒ««∆∆¿«»
ÌÈ„È ÈzL ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ ?ÌÈn‰ ¯eÚL28ÏÎÂ . ƒ««ƒ¿ƒƒ¿»¿≈»»ƒ¿»

‰ÏÈ·Ëa ÌÈˆˆBÁL29ÌÈ„È ˙ÏÈËa ıˆBÁ ,30ÏÎÂ . ∆¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»
‰ÏBÚ‰31‰Â˜Ó ˙cÓÏ32˙ÈÚÈ·¯ ¯eÚLÏ ‰ÏBÚ ,33. »∆¿ƒ«ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒƒ

לברכות 27) וכרי"ף קו:) (חולין והזרוע היד חיבור מקום
רביעית,28)פ"ח. ושיעור קז. חולין מ"א; פ"א, ידים

ה"י. פ"ג, שמע קריאת הל' לעיל בביאורנו נתבאר
בשר 29) על המודבקים טיט או בצק כגון הגוף, בטבילת

ונשאר  טבילתו לו עלתה שלא למים, בינו ומבדילים אדם
בהל' מנויים - החוצצים הדברים וכל שהיה. כמו טמא

פ"אֿב. ע"ב.30)מקואות קו, המשלים.31)חולין
הנדוק 32) וטיט והברד השלג כגון סאה, ארבעים ששיעורו

סאה  ותשע שלשים של מקוה לתוך אחת סאה מהם שנפלה
הל' רבינו (מלשון ושלם כשר המקוה והרי השלימתו,

ה"ג). פ"ז, ע"א.33)מקואות כב, זבחים

.‰‰Â˜Ó ÈÓa ÂÈ„È ÏÈaË‰Â ,ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯v‰ Ïk34 »«»ƒ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ¿ƒ»»¿≈ƒ¿∆
¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ BÈ‡ -35ÔÈ‡L ÌÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡Â . ≈»ƒ»»«≈¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ∆≈

‰Â˜Ó ¯eÚL Ì‰a36Ú˜¯waL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ· B‡ ,37- »∆ƒƒ¿∆¿«ƒ¿ƒ∆««¿«
˙‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ·e‡L ÌÈn‰ ÔÈ‡L ,ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï…»»¿∆≈««ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆

‰ÏÈËa ‡l‡ ÌÈ„i‰38. «»«ƒ∆»ƒ¿ƒ»

סאה.34) ארבעים בהם הנזכרת 35)שיש ידים הגבהת לא
(תוספתא  ה"כ לקמן הנזכר ידים ניגוב ולא טז, הלכה בסמוך

פ"ב). מעין 36)ידים מי אבל נובעים, שאינם במים ודוקא
את  לכסות כדי בהם שיש כל בטבילה, הידים את מטהרים
בהל' רבינו דברי עלֿפי (כסףֿמשנה אחת בבת הידים

ה"ח). פ"ט, לתוך 37)מקואות ונשפכו בכלי שנשאבו
ישר 38)הקרקע. שנשפכו ודוקא פ"א. מקואות תוספתא

על  הכלים מן נשפכו אם אבל הקרקע, בור לתוך מהכלים
הם  הרי - שבקרקע הבור לתוך והגיעו נמשכו וממנה הארץ
(כסףֿמשנה). ידים לטבילת וכשרים שהמשיכום" "שאובים

.Â:ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,ÂÈ„È ÏËBp‰ Ïk»«≈»»»ƒ¿ƒ»≈¿«¿»»¿»ƒ
ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒÙ eÈ‰È ‡lL ,ÔÓˆÚ ÌÈna39, ««ƒ«¿»∆…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ

,ÈÏk·e ,ÌÈ„È ÈzL ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ Ô‰· ‰È‰iL ,¯eÚM·e«ƒ∆ƒ¿∆»∆¿ƒƒ¿»¿≈»«ƒ«¿ƒ
eÈ‰iL ,ÏËBp·e ,ÈÏÎa Ô‰a ÔÈÏËBpL ÌÈn‰ eÈ‰iL∆ƒ¿««ƒ∆¿ƒ»∆¿∆ƒ«≈∆ƒ¿

.Ô˙B ÁkÓ ÔÈ‡a ÌÈn‰««ƒ»ƒƒ…«≈

והולכים 39) מתוארים הדברים שאר וכן ה"ז. בסמוך מבואר
הבאות. בהלכות

.Ê,‰‡¯Ó ÈepL :ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ¿ƒ∆««ƒƒ«¿∆
˙‡ ÚBnL ,„ÒÙ‰Â ,Ô‰a ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÂ ,Èel‚Â¿ƒ«¬ƒ«¿»»»∆¿∆¿≈∆≈«∆

Ô‰Ó ˙BzLlÓ ‰Ó‰a‰40epzLpL ÌÈÓ ?„ˆÈk . «¿≈»ƒƒ¿≈∆≈««ƒ∆ƒ¿«
¯·c ˙ÓÁÓ ÔÈa ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,ÌÈÏÎa ÔÈa - Ô˙È‡¯Ó«¿ƒ»≈¿≈ƒ≈¿«¿»≈≈¬«»»

ÔÎB˙Ï ÏÙpL41el‡ È¯‰ - ÔÓB˜Ó ˙ÓÁÓ ÔÈa , ∆»«¿»≈≈¬«¿»¬≈≈
ÔÈÏeÒÙ42‰i˙MÓ Ô˙B‡ ¯ÒB‡‰ Èelb elb˙ Ì‡ ÔÎÂ .43 ¿ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿ƒ»

ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ eÏÒÙ -44. ƒ¿¿ƒ¿ƒ«»»ƒ

ה"ט.40) בסמוך כמבואר רע, ריחם או מרים שהיו כגון
מ"ג).41) פ"א, (ידים וקנקנתום הדיו קז,42)כגון חולין

הכיור, במימי כמו מים, מראה בהם שיהיה שצריך ע"א.
ירחצו ג): ל, (שמות בהם מראיהם ÌÈÓ,שנאמר נשתנו ואם

(ב"י  משמע בהווייתם "מים" כי טו:), (סוטה פסולים -
הרא"ה). בשם קס סי' נחש,43)או"ח מהם שתה שמא

נפש  ושמירת רוצח הל' והשווה ל:) (ע"ז ארסו בהם והטיל
ה"וֿיד. חוששים 44)פ"יא, אנו שאין וכיום שם. ע"ז,

לנטילה  אף כשרים בינינו) מצויים נחשים (שאין לגילוי
קס). סי' או"ח ('טור'

.Á,ÔÈÎÙBL eNÚ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰· ‰NÚpL ÌÈÓ Ïk»«ƒ∆«¬»»∆¿»»«¬¿ƒ
ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ?„ˆÈk .ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒÙe45ÁÈ„‰L ¿ƒƒ¿ƒ«»»ƒ≈««ƒ¿ƒ∆≈ƒ«
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ÔÈa - ‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ,Bzt Ì‰· ‰¯ML B‡ ÌÈÏk Ô‰a»∆≈ƒ∆»»»∆ƒ¿«≈»∆≈
ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt - ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,ÌÈÏÎa46. ¿≈ƒ≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«»»ƒ
ÔÏÒÙ ‡Ï - ÌÈL„Á B‡ ÔÈÁ„eÓ ÌÈÏk Ô‰a ÁÈ„‰47. ≈ƒ«»∆≈ƒ»ƒ¬»ƒ…¿»»

ÌBzÁp‰L ÌÈÓ48ÌÈÎÚk‰ ˙‡ Ô‰a ÏaËÓ49,ÔÈÏeÒt - «ƒ∆««¿¿«≈»∆∆«¿»ƒ¿ƒ
‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰Ó ÔÙBÁ ‡e‰LÂ50ÌÈn‰L ;ÌÈ¯Lk - ¿∆≈≈∆ƒ¿«ƒ»¿≈ƒ∆««ƒ

ÔÙÁL ÌÈn‰ Ï·‡ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰· eNÚpL Ô‰ ÂÈÙÁaL∆¿»¿»≈∆«¬»∆¿»»¬»««ƒ∆»«
Ô˙e¯LÎa Ô‰ È¯‰ Ì‰Ó51. ≈∆¬≈≈¿«¿»

בכלים.45) שאובים שאינם מקוה או מעין למי פרט
מ"ג.46) פ"א, עוגה 49)האופה.48)שם.47)ידים

והן  "הגלוסקים", מ"ה) (שם, המשנה ובלשון ועגולה, יבשה
נקי. לחם פניו 50)ככרות טחים הלחם עריכת לאחר

ידיו  שטובל פעמים במים, הלחם שמטבילים פעמים במים,
שם). (ר"ש הלחם פני בהם וטח לא 51)במים שבהם

מלאכה. כל נעשתה

.ËÎÂÌÈ¯Ó eÈ‰L ÔB‚k ,·Ïk ˙i˙MÓ eÏÒÙpL ÌÈÓ Ï ¿»«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆∆¿∆»»ƒ
ÔÈ¯eÎÚ B‡ ÌÈÁeÏÓ B‡52‰zLÈ ‡lL „Ú ,Ú¯ ÁÈ¯ B‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«««∆…ƒ¿∆

·Ïk‰ Ô‰Ó53,ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt - ÌÈÏÎa : ≈∆«∆∆¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ
ÏÈaË‰Ï ÌÈ¯Lk - ˙BÚ˜¯˜·e54‡È¯·Ë ÈnÁ .55, ¿«¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ«≈¿∆¿»

ÌÈ„i‰ ˙‡ Ì‰a ÔÈÏÈaËÓ ,ÔÓB˜Óa56ÏË Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿»«¿ƒƒ»∆∆«»«ƒ¬»ƒ»«
‰n‡ Ô‰Ó ‚ÈÏÙ‰L B‡ ,ÈÏÎa Ô‰Ó57¯Á‡ ÌB˜ÓÏ58- ≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆«»¿»«≈

ÌÈB¯Á‡ ‡ÏÂ ÌÈBL‡¯ ‡Ï ,Ô‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡59ÈtÓ , ≈¿ƒ≈∆…ƒƒ¿…«¬ƒƒ¿≈
‰Ó‰a ˙i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L60. ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈»

וכיו"ב.52) בהם המעורב טיט מחמת שם,53)דלוחים
פ"ח. לברכות הרי"ף וכפירושי שלא 54)מ"ג. הידים, את

בה. לזלזל יבואו שלא בנטילה, אלא עליהם גזרו
('רבינו 55) מרים שהם מפני כלב לשתיית ראויים שאינם

שם). לברכות מים 56)יונה' כדין ע"א. קו, חולין
תעלה 57)שבקרקעות. לתוך מים מהם שהמשיך כגון

בטבילה. המטהר מקוה שיעור סאה ארבעים בה ואין
המעיינות.58) למי מחוברים האכילה,59)ואינם שאחרי

הם, שרותחים מפני הזוהמה את מעבירים המים אין כי
הט"ז. בסמוך כמבואר בהם לשפשף יכול זה 60)ואינו

ראויים  כשהם אלא כשרים שאינם הראשונים על מוסב
הנובעים  חמים ומים (לחםֿמשנה). בהמה לשתיית
כלב, לשתיית וראויים מרים שאינם אחרים ממעיינות

ס"ה). קס, סי' (או"ח ראשונים למים כשרים

.ÈËÚÓ ËÚÓ ÂÈ„È ÏÚ ÔzÏ ÏËBpÏ LÈ61ÔziL „Ú , ≈«≈ƒ≈«»»¿«¿««∆ƒ≈
- ˙Á‡ ‰ÙÈËLa dlk ˙ÈÚÈ·¯‰ Ô˙ Ì‡Â .¯eÚMk«ƒ¿ƒ»«»¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»««

¯Lk62‰Ê „ˆa ‰Ê ,‰MÓÁ B‡ ‰Úa¯‡ ÔÈÏËB .63B‡ , »≈¿ƒ«¿»»¬ƒ»∆¿«∆
˙Á‡ ‰ÙÈËLa ,‰Ê ÈabŒÏÚ ‰Ê „È64et¯iL „·Ï·e ;65 «∆««≈∆ƒ¿ƒ»««ƒ¿«∆«¿

d˙B‡· ‰È‰ÈÂ ,ÌÈn‰ Ô‰ÈÈ· ‡B·iL È„k ,Ô‰È„È¿≈∆¿≈∆»≈≈∆««ƒ¿ƒ¿∆¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ È„k ‰ÙÈËM‰66. «¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿»∆»¿∆»

שנטמאו 61) הראשונים המים את יטהרו הבאים שהמים כדי
הידים. החכמים 62)מחמת כדעת מ"א. פ"ב, ידים

מאיר. רבי על שם על 63)החולקים יוצק שאחד כגון
בידים 64)ידיהם. נטמאו העליונים שהמים אע"פ

מפני  התחתונות, הידים את ומטהרות חוזרות הן העליונות,

רבינו  שפירש וכמו ד, פרק (שם, אחת כיד נידונות שכולן
זו.65)שם). תחת זו ידיהם ידחקו קז,66)שלא חולין

משנה  א, פרק (ידים לרבינו המשנה" "פירוש וראה  ע"א.
א).

.‡ÈÌÈÏk‰ ˙BÙ„a ‡Ï ,ÌÈ„iÏ ÌÈÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡67, ≈¿ƒ«ƒ«»«ƒ…¿»¿«≈ƒ
ıÁn‰ ÈÏeLa ‡ÏÂ68ÌÈÒ¯Á· ‡ÏÂ ,69˙Ùe‚Óa ‡ÏÂ ,70 ¿…¿≈«««¿…«¬»ƒ¿…ƒ¿«

‰Ùe‚n‰ Ôwz Ì‡Â .˙È·Á‰71‰pnÓ ÔÈÏËB ,‰ÏÈËÏ ∆»ƒ¿ƒƒ≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒƒ∆»
˙ÓÁ‰ ÔÎÂ .ÌÈ„iÏ72dwzL73.ÌÈ„iÏ ‰pnÓ ÔÈÏËB , «»»ƒ¿≈«≈∆∆ƒ¿»¿ƒƒ∆»«»»ƒ
‰t˜Â ˜N Ï·‡74e˜˙pL75Ô‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡ - ¬»«¿À»∆ƒ¿¿≈¿ƒ≈∆

ÌÈ„iÏ76ÈÏk ÂÈÙÁ ÔÈ‡L ,ÂÈÙÁa B¯·ÁÏ ÔzÈ ‡ÏÂ .77. «»»ƒ¿…ƒ≈«¬≈¿»¿»∆≈»¿»∆ƒ
È„ÈÓ Ô˙B‡ ˙¯‰ËÓ‰ ‰¯È·L e¯aLpL ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»«¿«∆∆»ƒ≈

‰‡ÓË78È¯·L Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ„iÏ Ì‰a ÔÈ˙B ÔÈ‡ , À¿»≈¿ƒ»∆«»«ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿≈
ÌÈÏÎ79. ≈ƒ

שאינם 67) מתוך אבל מים, לקבל בדפנותיהם ויש שנשברו,
על  סמיכה בלא להושיבם בא (שאם מסומכים אלא מקבלים
חשוב  קיבולם בית אין נשפכים) מימיהם היו אחר, דבר

קיבול. בית בעלי כלים הנקרא 68)כשאר גדול חרס כלי
כדמות בולט ובשוליו מחגי"ר, אל והוא בערבית יד בית

המשנה  (מפירוש המחץ הגבהת בעת היד בו להכניס חקוק
מים  לקבלת נעשה שלא ומתוך מ"ג). פ"ב, כלים לרבינו,

בו. נוטלים מים 69)אין מקבלים שאינם חרס, כלי שברי
ה"י). יח, פרק כלים הל' (השווה מסומכים. כשהם אלא

אבל 70) קיבול, בית לה שיש ואע"פ החבית, פי שעל מכסה
מסומכת  אלא מים מקבלת אינה משופע שבסיסה מתוך

מ"ב). פ"א, מקבלת 71)(ידים והיא מלמטה שהרחיבה
קז.). (חולין מסומכת שאינה אע"פ מים נאד 72)רביעית

עור. מושב.73)של בית לה סל.74)שעשה
שהם 75) עד בזפת וזיפתם סמיכה בלא לשבת שהתקינן

מים. אלא 76)מקבלים מים לקבל עשויים שאינם לפי
שם). (חולין בלבד יבשים שם.77)דברים ידים, מס'

על 78) מושיבו (שאם משקה" "ככונס שניקב חרס כלי כגון
טומאתו  מידי שנטהר הנקב) דרך לתוכו נכנסים המשקין
המפורש  שיעורו לפי אחד כל הכלים ושאר קז.). (חולין
שניקב  אלא אמורים הדברים ואין יט. פרק כלים בהלכות
מים. רביעית מקבל שאינו למטה, בדפניו או בשוליו הכלי
מים  רביעית ומקבל הדופן באמצע אלא ניקב לא אם אבל
דרך  לא אבל הנקב דרך ידיו ליטול מותר הנקב, מן למטה
סי' או"ח (שו"ע כלי חשוב אינו הנקב מן שלמעלה פיו,

פ"ב). קבלת 79)קנט, לענין כלים מתורת שבטלו וכשם
ידים. נטילת לענין כלים נקראים אינם כך טומאה,

.·ÈÈÏk elÙ‡Â ,ÌÈ„iÏ ÌÈÏËB ÌÈÏk‰ ÏÎa¿»«≈ƒ¿ƒ«»«ƒ«¬ƒ¿≈
ÌÈÏÏ‚80‰Ó„‡ ÈÏÎe81ÈÏk .ÌÈÓÏL eÈ‰iL ‡e‰Â ; ¿»ƒ¿≈¬»»¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ

ÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ BÈ‡L˙È82ÔÈ‡ ,˙ÈÚÈ·¯ Ba ÔÈ‡ B‡ ∆≈«¬ƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ≈
ÌÈ„iÏ BpnÓ ÔÈ˙B83. ¿ƒƒ∆«»»ƒ

בקר.80) מגללי הוסקו 81)עשויים שלא חרס כלי
טומאה, קבלת לענין כלים חשובים שאינם אע"פ בכבשן,
פ"א, (ידים הם ושלמים הואיל ידים לנטילת הם ראויים

רביעית.82)מ"ב). שמחזיק ע"א.83)אע"פ קז, חולין
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.‚ÈL¯Á elÙ‡ ,ÌÈ„iÏ ÔzÏ ÌÈ¯Lk Ïk‰84‰ËBL , «…¿≈ƒƒ≈«»«ƒ¬ƒ≈≈∆
ÔË˜Â85ÂÈk¯a ÔÈa ÈÏk‰ ÁÈpÓ - ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .86 ¿»»ƒ≈»«≈«ƒ««¿ƒ≈ƒ¿»

ÏhÈÂ ÂÈ„È ÏÚ ˙È·Á‰ ‰hÈ B‡ ,ÂÈ„È ÏÚ ˜ˆÂ87B‡ , ¿»«»»«∆∆»ƒ«»»¿ƒ…
˜ˆÂ ¯ÊBÁÂ ,BÊ ÏÚ BÊa ˜ˆÂ ˙Á‡ B„È ÏËB88 ≈»««¿»¿«¿≈¿»

ÌÈ„iÏ ÏËB ÛBw‰Â .‰iM‰ ÏÚ ‰BL‡¯a89. »ƒ»««¿ƒ»¿«≈«»»ƒ

מדבר.84) ואינו שומע בני 85)שאינו שאינם אףֿעלֿפי
מ"ה.86)דעת. פ"א, (ידים ביציקה מסייעות וברכיו

הרע"ב). (לעיל 87)וכפירוש נותן" מכח "באים הם והרי
הטייתו. מכח נשפכים והמים הואיל שביד.88)ה"ו) בכלי

"כח89) מצריכים אנו אין כי שם. ידים, "כח ‡„Ìמס' אל "
Ô˙Â.קוף ואפילו "

.„È˙˜M‰90Ô˙BÂ ÏbÏ‚· B‡ B„Èa Ì„‡ ‰ÏBcL , «…∆∆∆»»¿»¿«¿«¿≈
dÎB˙Ï91‰pnÓ ÔÈÎLÓ ÌÈn‰Â ,92‰n‡a93ÔÈÎÏB‰Â ¿»¿««ƒƒ¿»ƒƒ∆»»«»¿¿ƒ

,˙˜Ma ÂÈ„È ÁÈp‰Â ,‰Ó‰a‰ B‡ ˙B˜¯È‰ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ«¿»«¿≈»¿ƒƒ«»»«…∆
Ú eÙËLÂ ÌÈn‰ e¯·ÚÂ,‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈ„È Ï ¿»¿««ƒ¿»¿«»»…»¿»¿ƒ»

ÂÈ„È ÏÚ Ô˙B Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L94˙B·B¯˜ ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡Â . ∆¬≈≈»≈«»»¿ƒ»»»¿
ÂÈ„È ÏÚ eÙËL ÌÈn‰ e‡ˆÓpL „Ú ,ÈÏc‰ ˙ÎÈÙLÏƒ¿ƒ««¿ƒ«∆ƒ¿¿««ƒ»¿«»»

.‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ - Ì„‡‰ ˙È˙ ÁkÓƒ…«¿ƒ«»»»»¿»¿ƒ»

הבאר.90) או המעיין שפת שעל חלולה בדלי 91)אבן
הבאר. שבדפנה.92)מן חור בתעלה.93)דרך

והם 94) הדולה כח מהם פסק שכבר ע"א. קז, חולין
מאליהם. נמשכים

.ÂË‡Ï B‡ ‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó ‰NÚ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÌÈÓ«ƒ∆ƒ¿«≈ƒ«¬»≈∆¿»»…
¯eÚMk Ô‰a LÈ Ì‡ ,‰NÚ95Ô‰ Ì‡ ,Ô‰a ÔÈ‡L B‡ «¬»ƒ≈»∆«ƒ∆≈»∆ƒ≈

ÔÈ‡ÓË B‡ ÔÈ¯B‰Ë96ÏË ‡Ï ˜ÙÒ ,ÂÈ„È ÏË ˜ÙÒ ; ¿ƒ¿≈ƒ»≈»«»»»≈…»«
¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÂÈ„È97ÌÈ„È ˙¯‰ËaL ˜ÙÒ ÏkL , »»¿≈»∆»»≈∆¿»√«»«ƒ

¯B‰Ë98. »

אברהם'95) ('מגן כשיעור בהם היה אם ומסופק ידיו, שנטל
קס). לנטילה 96)סי' ופסולים טמאים בעצמם שהמים

ד). ב, מ"ב.97)(ידים פ"ב, ידים,98)מקוואות מס'
שם.

.ÊËÂÈ„È dÈa‚iL CÈ¯ˆ - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓ99 «ƒ»ƒƒ»ƒ∆«¿ƒ«»»
‰ÏÚÓÏ100˜¯tÏ ıeÁ ÌÈÓ e‡ˆÈ ‡lL „Ú ,101e¯ÊÁÈÂ ¿«¿»«∆…≈¿«ƒ«∆∆¿««¿

ÌÈ„i‰ ˙‡ e‡nËÈÂ102ÏÈtLiL CÈ¯ˆ - ÌÈB¯Á‡Â ; ƒ«¿∆«»«ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆«¿ƒ
ÂÈ„È ÏÚÓ ÁÏn‰ Ák Ïk ‡ˆiL È„k ,‰hÓÏ ÂÈ„È103. »»¿«»¿≈∆≈≈»…««∆«≈«»»

ÈabŒÏÚ ÔÈa ÈÏÎ ÈabŒÏÚ ÔÈa ,ÌÈÏh ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ«ƒƒƒƒ»ƒ≈««≈¿ƒ≈««≈
ÈÏÎ ÈabŒÏÚ ‡l‡ ÔÈÏh ÔÈ‡ ÌÈB¯Á‡Â ,Ú˜¯˜104. «¿«¿«¬ƒ≈»ƒ»ƒ∆»««≈∆ƒ

¯e‡‰ ÈnÁa ÔÈa ,ÔÈÏh ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ105,ÔBˆa ÔÈa «ƒƒƒƒ»ƒ≈¿«≈»≈¿≈
ÌÈnÁ eÈ‰iL ,‡e‰Â .ÔÈnÁa ÔÈÏh ÔÈ‡ ÌÈB¯Á‡Â¿«¬ƒ≈»ƒ»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ

˙„ÏBÒ „i‰L106˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô‰a ∆«»∆∆»∆ƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ∆
‡Ó‰f‰107Ô‰a ÛLÙLÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,108eÈ‰ Ï·‡ . «À¬»∆≈»¿«¿≈»∆¬»»

a Ô‰Ó ÔÈÏËB ,ÔÈ¯LBÙ‰B¯Á‡109. ¿ƒ¿ƒ≈∆»«¬»

שינגבן.99) עד נטילתן ויטלם 100)מסוף לדבר: רמז
ט). סג, (ישעיה הפרק,101)וינשאם לפני בתחילה שהיו

והזרוע). היד (חיבור לפרק חוץ אח"כ שהרי 102)ויצאו

ואפילו  הטמאות, בידיו כשנגעו הפרק תוך בעודם נטמאו
אין  הוא: שכלל יטהרום, לא שניים מים עליהם ישפוך
תוך  בעודם אלא הראשונים את מטהרים השניים המים
זהיר  היה שאם ומובן מ"ג). פ"ב, ידים ד:; (סוטה הפרק
לא  שבכלל באופן סופה, ועד הנטילה מתחילת ידיו והשפיל
כלל. להגביהן צורך אין לו, חוצה הפרק מתוך המים הגיעו
והם  בשפע מים השופכים ידים נוטלי בסתם ידובר וכאן
וכו' יחזור שלא כדי להגביהן עליו שאז לפרק חוץ מתפזרים

קסב). סי' או"ח עי"ב.103)(ב"י ד, סוטה
עליהם 104) השורה רעה רוח משום לקבלם, מתחתיהם

"ואחרונים  כאן: הנוסח התימנים, ובכת"י קה:), (חולין
ואם  כלי, צריכים אינם זה ולפי קרקע", גבי על ניטלים אינם
הראשונה  כלשון מותר, - הקרקע שעל קסמים גבי על נטלם

שם. חולין טבריה,105)שבש"ס למי פרט באש, שהוחמו
ט. הלכה לעיל שם.107)נכוית.106)כמבואר חולין,

אמרו 108) שם, את ובתלמוד מפעפעים שחמים "מפני :
זוהמת  את בהן ומבליעים הידים את מרככים הידים"

שם). (רש"י לכתחילה.109)התבשיל אפילו

.ÊÈ˙È¯ÁL ÂÈ„È Ì„‡ ÏËB110Ô‰ÈÏÚ ‰˙Óe ,111Ïk ≈»»»»«¬ƒ«¿∆¬≈∆»
‰ÏÈÎ‡ ÏÎÏ ÂÈ„È ˙‡ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌBi‰«¿≈»ƒƒ…∆»»¿»¬ƒ»

‰ÏÈÎ‡Â112Ô‰Ó BzÚc ÁÈqÈ ‡lL ,‡e‰Â ;113Ì‡ Ï·‡ . «¬ƒ»¿∆…«ƒ««¿≈∆¬»ƒ
CÈ¯vL ˙Ú ÏÎa ÂÈ„È ÏhÏ CÈ¯ˆ ,Ô‰Ó BzÚc ÁÈq‰ƒƒ««¿≈∆»ƒƒ…»»¿»≈∆»ƒ

‰ÏÈË114. ¿ƒ»

וכדומה.110) תפילה כגון אכילה, לצורך שלא כשנוטלן
מכוין 111) הוא הרי וכשמתנה כוונה, צריכה ידים שנטילת

ב'). ס"ק קסד, סי' אברהם' ע"ב.112)'(מגן קו, חולין
שם).113) (רש"י ומלטמאן מלטנפן כגון 114)שיזהר

ה"א  לעיל כמבואר לאכילה, או לתפילה או שמע לקריאת
עולה  אחת נטילה לסעוד, ורוצה לצרכיו והנפנה ובביאורנו.
נטילת  "על ואחריה יצר" "אשר ומברך ולכאן, לכאן לו
בין  הפסק נקראת יצר" "אשר ברכת ואין וסועד, ידים"
זה  והרי ידים, לטהרת באה היא שגם כיון לאכילה, נטילה
מאכל  תנו אמר שיאכל וקודם הפת על שבירך למי דומה
ומצרכי  הואיל ה"ח), פ"א, (לעיל הפסק זה שאין לבהמה,

קסה). סי' או"ח וראה מיימוניות'; ('הגהות היא הסעודה

.ÁÈËÏ115B‡ ˙t Ô‰a ÏÎB‡Â ‰tÓa ÂÈ„È ˙‡ Ì„‡ »»»∆»»¿«»¿≈»∆«
ÂÈ„È ÏË ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜LÓa BÏeahL ¯·„116. »»∆ƒ¿«¿∆««ƒ∆…»«»»

ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ BÈ‡ ÌÈ¯Á‡Ï ÏÈÎ‡n‰117ÏÎB‡‰Â ; ««¬ƒ«¬≈ƒ≈»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»≈
,ÂÈt CB˙Ï Ô˙B ¯Á‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯»̂ƒ¿ƒ«»«ƒ««ƒ∆«≈≈¿ƒ

ÏÎ‡na Ú‚B BÈ‡Â118ÏÎB‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈≈«««¬»¿«ƒ»≈
‰Ù¯‚Óa119ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯vL ,120. ¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ«»»ƒ

היא 115) והנה י): כא, (שמואלֿא המקרא לשון וכן עוטף.
בשמלה. (חולין 116)לוטה בידיו יגע שמא חוששים ואין

ה"ט). פ"ח, הטומאה אבות בהל' רבינו דברי והשווה קז:;
לו  שאין במי אלא זה אין רבינו בדברי הכסףֿמשנה ולדעת
נטילה, בלא יאכל לא מים, למצוא לו שאפשר כל אבל מים.

ובביאורנו. יט הלכה בסמוך תיקנו 117)כמבואר שלא
שם). (חולין עצמו לאוכל אלא שם.118)נטילה

קסג,119) סי' לאו"ח (רמ"א מזלג כעין שיניים לו שיש כלי
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ואת  המזלגות את ועוד. א פ"ב, תמיד במשנה ונזכר ס"ב)
ÌÈÚÈ‰ וית צנוריתא ית אונקלוס: מתרגם יד) ד, (במדבר

תקנ 120)מגרופיתא. היתה כך בלי כי לאכול לא חז"ל ת
נטילה.

.ËÈÂÈ„È ÏË ‡lL ÈÓ ÏÈÎ‡‰Ï ¯eÒ‡121ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , »¿«¬ƒƒ∆…»«»»¿««ƒ
ÌÈ„È ˙ÏÈËa ÏÊÏÊÏ ¯eÒ‡Â .ÂÈt CB˙Ï Ô˙B ‡e‰L122. ∆≈¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿ƒ«»»ƒ
¯·c‰ ÏÚ e¯È‰Ê‰Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ‰a¯‰ ÌÈÈeeˆÂ123. ¿ƒƒ«¿≈ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ««»»

ÂÈ„È ÏËB ,‰i˙L È„k ‡l‡ ÌÈÓ BÏ ÔÈ‡ elÙ‡¬ƒ≈«ƒ∆»¿≈¿ƒ»≈»»
Ô˙ˆ˜Ó ‰˙BLÂ ÏÎB‡ CkŒ¯Á‡Â ,Ô˙ˆ˜Óa124. ¿ƒ¿»»¿««»≈¿∆ƒ¿»»

מכשול"121) תתן לא עור "ולפני משום ע"ב קח, חולין
פ"ח). ברכות יונה' "את 122)('רבינו מ"ו: פ"ה, עדיות

בנטילת  (זלזל) שפקפק חנוך בן אלעזר (את) נידו? מי
ד:. סוטה וראה שלשה 123)ידים". סב:): (שבת שאמרו

והמזלזל  הם... ואלו עניות, לידי האדם את מביאים דברים
האכילו  ראשונים "מים פג:) (יומא אמרו וכן ידים, בנטילת
דברים  לישראל מוכר היה ישראל (פונדקי חזיר". בשר
בא  מבושל, חזיר בשר לנכרים ומוכר ומאכילם, המותרים
נתן  לאכול, כשהסב ידיו נטל שלא וראהו לפונדק ישראל

שם). רש"י חזיר. בשר עקיבא 124)לפניו ברבי "מעשה
משרתו, הגרסי יהושע ר' והיה האסורים, בבית חבוש שהיה
מצאו  אחד יום במדה. מים לו מכניסים היו ויום יום בכל
שמא  מרובים, מימיך היום לו: אמר האסורים, בית שומר
לו  ונתן חציים שפך צריך? אתה האסורים בית לחתור
אתה  אין יהושע! לו: אמר עקיבא, רבי אצל כשבא (חציים,
שאתה  מה אלא לי (שאין בחייך תלויים וחיי אני שזקן יודע
מים  לי תן לו: אמר המאורע, אותו כל לו סח לי)? נותן
ידיך  ליטול מגיעים, אין לשתות לו: אמר ידי, שאטול
מוטב  מיתה. עליהם שחייבים אעשה מה לו: אמר מגיעים?
לא  אמרו: חברי, דעת על אעבור ולא עצמי, מיתת אמות

שהב  עד כלום כא:).טעם (עירובין ידיו" ונטל מים לו יא
מים, חפני מלא נטלתי "אני סב:): (שבת אמר חסדא ורב

טובה". חפנים מלא השמים) (מן לי ונתנו

.ÎÏÎÂ .ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈ„È ˙‡ ·bÏ Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»¿«≈∆»»¿««»…«¿»
‡ÓË ÌÁÏ ÏÎB‡k ,ÌÈ„È ·eb ‡Ïa ÏÎB‡‰125ÏÎÂ . »≈¿…ƒ»«ƒ¿≈∆∆»≈¿»

ÛÎ˙Â .C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â ·bÓ ,‰B¯Á‡a ÂÈ„È ÏËBp‰«≈»»»«¬»¿«≈¿««»¿»≈¿≈∆
Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï .ÔBÊn‰ ˙k¯a - ÌÈ„È ˙ÏÈËÏƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿««»…«¿ƒ≈≈∆
ÂÈ„È ÏËBpL ¯Á‡ ÌÈÓ ˙BzLÏ elÙ‡ .¯Á‡ ¯·„a¿»»«≈¬ƒƒ¿«ƒ««∆≈»»

ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·iL „Ú ,¯eÒ‡ ‰B¯Á‡a126. »«¬»»«∆¿»≈ƒ¿««»

בני 125) יאכלו ככה יג): ד, (יחזקאל שנאמר ע"ב. ד, סוטה
"בלא  בגימטריא טמא" "לחמם - טמא לחמם את ישראל
('טור' וכו' מים - לח - "לחמם" מפרשים: ויש ידים". ניגוב

קנח). סי' לנטילת 126)או"ח "תיכף ע"א: מב, ברכות
קדש  ידיכם שאו ב): קלד, (תהלים שנאמר ברכה", ידים
פ"א, ברכות ירושלמי שם: תהלים (מדרש ה' את וברכו
המזון", ברכת ונברך "בואו אמרו: אם הדין וכן ה"א).

ה"ח). (פ"ד, לעיל כמבואר ידיהם, נטלו שלא אע"פ

á"ôùú'ä ïåéñ à"ë éðù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
על 1) הבוצע דין בסעודה; ישראל חכמי שנהגו מנהגות

האכלים  את מפסידים שאין טובים; ובימים בשבתות הפת
ובעיטה. ביזוי דרך

.‡ÔlÎÂ ,‰„eÚÒa Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ e‚‰ ˙Ba¯ ˙B‚‰Óƒ¿»«»¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿À»
ı¯‡ C¯c2ÏB„b‰ - ‰„eÚÒÏ ÔÈÒÎpLk :Ô‰ eÏ‡Â . ∆∆∆∆¿≈≈¿∆ƒ¿»ƒƒ¿»«»

ÔÈÒÎ CkŒ¯Á‡Â .‰lÁz ÂÈ„È ˙‡ ÏËB ÔlÎaL3 ∆¿À»≈∆»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»ƒ
ÔÈaÒÓ ÔÈ·LBÈÂ4L‡¯a ·ÒÓ ÏB„‚Â .5- BÏ ÈLÂ , ¿¿ƒ¿Àƒ¿»≈≈»…¿≈ƒ
epÓÈ‰ ‰hÓÏ6·ÒÓ ÏB„b - ˙BhÓ ‰LÏL eÈ‰ . ¿«»≈∆»¿»ƒ»≈≈

epÓÈ‰ ‰ÏÚÓÏ - BÏ ÈLÂ ,L‡¯a7- BÏ ÈLÈÏLe , »…¿≈ƒ¿«¿»≈∆¿ƒƒ
epÓÈ‰ ‰hÓÏ8. ¿«»≈∆

החברה.2) ונימוסי העולם אכילתם.3)מנהג למקום
מוטה 4) השמאלי צידו על בהסיבה לאכול היו רגילים

עמוד  מו דף (ברכות אחת מטה על איש איש לארץ ורגליו
שם). ורש "י של 6)תחילה.5)ב מרגלותיו לצד מיטתו

לזקוף  יצטרך לא עימו לספר הגדול ירצה שאם גדול
גדול.7)ממיטתו. של מראשותיו לצד ואם 8)מיטתו

השני  עם לספר וכשירצה לו, השלישי עם יספר לספר בא
הקטן  השלישי לפני לו השני את ישפיל ואל שיזקוף מוטב
וברש"י). (שם, למעלה ממנו והקטן למטה הוא שיהא ממנו,

.·‰Î¯a‰ ÌÈÏLÓe ,"‡ÈˆBn‰" C¯·Ó ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»≈«ƒ«¿ƒ«¿»»
ÚˆBa CkŒ¯Á‡Â9ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó Á¯B‡‰Â .10È„k , ¿««»≈«¿»≈«¿»≈ƒ¿««»¿≈

˙Èa‰ ÏÚ·Ï C¯·iL11- ˙Èa‰ ÈÏÚa ÔlÎ eÈ‰ Ì‡Â . ∆¿»≈¿«««»ƒ¿ƒ»À»«¬≈««ƒ
‰aL ÏB„b‰ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó ‡e‰Â ,ÚˆBa Ô12. «»∆»∆≈«¿¿»≈ƒ¿««»

הברכה 9) שתיכלה כדי השלימה, מהפת הפרוסה פורס
ב). עמוד לט דף (שם, שלימה הפת ואומר 10)בעוד

ממנו  נוטל כהן שם יש ואם ורבותי, מורי ברשות תחילה
סימן  חיים אורח אברהם (מגן כהן ברשות ואומר: רשות,

לג). קטן סעיף ב,11)קסז, פרק לעיל הנזכרת הברכה
שיבצע  כדי עדיף, הבית בעל הבציעה, לעניין אבל ז. הלכה

א). עמוד מו דף (שם, יפה עמוד 12)בעין מז דף (שם,
א). עמוד מו דף שם התוספות וכדעת א

.‚B‡ ÁÏÓ e‡È·iL „Ú Úˆ·Ï È‡M¯ ÚˆBa‰ ÔÈ‡≈«≈«««ƒ¿…««∆»ƒ∆«
ÔzÙÏ13„Á‡Â „Á‡ Ïk ÈÙÏ14eek˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ƒ¿»ƒ¿≈»∆»¿∆»∆»ƒ≈ƒ¿«¿

‰·¯Á ˙t ÏÎ‡Ï15,‰pË˜ ‰Òe¯Ù ‡Ï ,ÚˆB· BÈ‡Â . ∆¡…«¬≈»¿≈≈«…¿»¿«»
ÔÈÚŒ¯ˆk ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ16‰ÏB„‚ ‰Òe¯Ù ‡ÏÂ , ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿««ƒ¿…¿»¿»

Ô˙·Ú¯k ‰‡¯pL ÈtÓ ,‰ˆÈakÓ ¯˙BÈ17LÈ ˙aL·e . ≈ƒ«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿««¿»¿«»∆
‰ÏB„‚ ‰Òe¯t Úˆ·Ï BÏ18ÌB˜nÓ ‡l‡ ÚˆB· BÈ‡Â . ƒ¿…«¿»¿»¿≈≈«∆»ƒ¿
ÏMa˙pL19‰ÙÈ ‰ÙÈ20. ∆ƒ¿«≈»∆»∆

לפתן 13) המשנה בלשון נקרא הפת עם הנאכל דבר כל
בשש). ערך כדי 14)("הערוך" א) עמוד מ דף (ברכות

פיתם  ואין הואיל לאכילה הברכה בין להפסיק יצטרכו שלא
וליפתן. מלח בלי מקמח 15)נאכלת נקייה פת שהיא כגון
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וברש"י). א עמוד מ דף (ברכות ליפתן צריכה ואינה לבן
שיבצע, קודם מלח שולחן כל על להביא מצוה מקום ומכל
והאכילה  א) עמוד נה דף (שם, למזבח דומה השולחן כי
קרבנך  כל על יג): פסוק ב, פרק (ויקרא ונאמר לקרבן,
על  ה סעיף קסז סימן חיים אורח ערוך (שולחן מלח תקריב
במדרש  כמבואר הפורענות מן הוא מגין וגם הגאונים), פי
המקובלים  וכתבו א) עמוד מ דף ברכות בתוספות (מובא
קסז  סימן אברהם (מגן במלח הבציעה פרוסת לטבול שנכון

טו). קטן דף 16)סעיף (ברכות אמרו והרי קמצן. עין, רע
יפה". בעין שיבצע כדי בוצע הבית "בעל א): עמוד מו

ו).17) פרק ארץ דרך לכל 18)(מסכת לו שתספיק
כרעבתן  נראה אינו בחול כן עושה שאינו ומכיון הסעודה,

ב). עמוד לט דף דף 20)נאפה.19)(ברכות (סנהדרין
ב). עמוד קב

.„‰ÓÏL ¯kk Úˆ·Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ21‰˙È‰ Ì‡ . ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿…«ƒ»¿≈»ƒ»¿»
ÁÈpÓ - ÌÈhÁ ÏL ‰Òe¯Ùe ÌÈ¯BÚN ÏL ‰ÓÏL ÌL»¿≈»∆¿ƒ¿»∆ƒƒ«ƒ«

‰Òe¯t CB˙a ‰ÓÏL22Úˆ·iL È„k ,Ô‰ÈzLÓ ÚˆB·e ¿≈»¿¿»≈«ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ¿«
‰ÓÏMÓe ÌÈhÁÓ23·iÁ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa . ≈ƒƒƒ¿≈»¿«»¿»ƒƒ«»

˙B¯kÎ ÈzL ÏÚ Úˆ·Ï24ÚˆB·e B„Èa Ô‰ÈzL ÏËB - ƒ¿…««¿≈ƒ»≈¿≈∆¿»≈«
Ô‰Ó ˙Á‡25. ««≈∆

ד 21) (ברכות גדולה והפרוסה קטנה השלימה אם ואפילו
ב). עמוד פרוסה 22)לט "מניח התימנים: יד כתב בנוסח

שם. רש"י כלשון השלימה, תחת - שלימה" בתוך
ידי 23) יוצא שמים "וירא אמרו: שם בברכות וחז"ל

פרק 24)שניהם". (שמות שנאמר ב) עמוד קיז דף (שבת
עצמה  שבשבת ומכיוון משנה, לחם לקטו כב): פסוק טז,
המן  משום אלא כיכרות שתי על לבצוע ישראל נתחייבו לא
משנה), לחם שבת בערב ללקוט (הוזהרו בשבת ירד שלא
משנה  בלחם חייב - המן בו ירד שלא כיוון טוב ביום גם
לט  דף ברכות הגאונים" ב"אוצר הובא גאון נטרונאי (רב

ב). אלא 25)עמוד כתוב שלא ב) עמוד קיז דף (שבת
בעלמא. אחיזה שמשמעה משנה, לחם לקטו

.‰„Á‡Â „Á‡ Ïk ÈÙÏ ‰Òe¯t Ô˙B ÚˆBa‰26, «≈«≈¿»ƒ¿≈»∆»¿∆»
,ÏÎB‡‰ „Èa Ô˙B ÚˆBa‰ ÔÈ‡Â .B„Èa ÏËB ¯Á‡‰Â¿»«≈≈¿»¿≈«≈«≈¿«»≈

Ï·‡ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡27ÂÈ„È ËLBÙ ‡e‰ ,ÚˆBa‰Â .28 ∆»ƒ≈»»»≈¿«≈«≈»»
„Ú ÌÚËÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈaÒÓ‰ ÔÈ‡Â .ÏÎB‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿≈¿≈«¿Àƒ«»ƒƒ¿…«
„Ú ,ÌÚËÏ È‡M¯ ÚˆBa‰ ÔÈ‡Â .C¯·Ó‰ ÌÚËiL∆ƒ¿««¿»≈¿≈«≈«««ƒ¿…«

ÔÓ‡ ‰ÏÎiL29ˆBa‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÔÈaÒÓ‰ ·¯ ÈtÓÚ30 ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ…«¿Àƒ¿ƒ»»«≈«
,‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓÏ B‡ Ba¯Ï „B·k ˜ÏÁÏ«¬…»¿«¿ƒ∆»ƒ∆¿»¿»

.B„Èa ˙eL¯‰ - BÏ Ì„˜ B„È ËLÙÏ epÁÈpÈÂ¿«ƒ∆ƒ¿…»…∆»¿¿»

א).26) הלכה ו, פרק ברכות הרשב"א 27)(ירושלמי
לזה  מקור לו שהיה כתב רעח סימן א חלק בתשובותיו
רמז  י (משלי שמעוני בילקוט ונמצא ושכחו, חז"ל בדברי
לאבל  ונותן מנחם פורס - בחול האבל, "בבית תתקמ"ז)
לה. מנחם אין בידיה ציון פרשה שנאמר: ממש), (בידו
למדרש  הרד"ל (הגהות מנחם" פרס - מנחם לה היה ואילו
שאין  כדרכו, פרס שבשבת הגאונים וכתבו ד). פרשה איכה

הנ"ל). בילקוט זה (וגם בשבת הפרוסה 28)אבלות לקחת

המוציא.29)לפיו. ברכת שבצע 30)שאחרי אחרי
משנה). הכסף וכפירוש א עמוד מז דף (ברכות תחילה

.Â‰¯Úwa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÈzÓÓ ÌÈL31ÔÈ‡ ‰LÏL ; ¿«ƒ«¿ƒƒ∆»∆«¿»»¿»≈
e¯Ób .ÔÈÈzÓÓ32˜ÈÒÙÓ ÈLÈÏM‰ - ÌÈL Ô‰Ó33 «¿ƒƒ»¿≈∆¿«ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ

BÏ ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÌÈM‰ - Ô‰Ó „Á‡ ¯Ób .Ô‰nÚ34, ƒ»∆»«∆»≈∆«¿«ƒ≈«¿ƒƒ
ÔÈÁÈNÓ ÔÈ‡ .ÔÈ¯ÓBbL „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÎB‡ ‡l‡∆»¿ƒ¿¿ƒ«∆¿ƒ≈¿ƒƒ

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k ,‰„eÚÒa35,‰Ê ÈtÓe . ƒ¿»¿≈∆…»ƒ≈«»»ƒ¿≈∆
C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,ÔBÊn‰ CB˙a ÔÈÈ Ì‰Ï ‡a Ì‡ƒ»»∆«ƒ¿«»»∆»¿∆»¿»≈
˙ÚLa ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ‰BÚÂ ,„Á‡ C¯a Ì‡L ;BÓˆÚÏ¿«¿∆ƒ≈«∆»¿∆»∆»≈ƒ¿«

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ,‰ÚÈÏa‰36ÈÙa ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡Â . «¿ƒ»»ƒ≈«»»¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿≈
L ,B˙ÓÏ ‡ÏÂ ÏÎB‡‰BLi·Ï ‡l37. »≈¿…¿»»∆…¿«¿

לחתוך 31) או לשתות כדי הקערה מן ידו מסלק כשאחד
(רבינו  השתייה שיגמור עד מלאכול מפסיק חבירו - לחם

הנימוס.33)הפסיקו.32)יונה). בדין 34)מפני שאינו
שם). (ברכות לאחד מפסיקים שניים "שמא 35)שיהיו

לתוך  להיכנס שצריך המאכל שייכנס לוושט", קנה יקדים
וברש"י  ב עמוד ה דף (תענית ויסתכן הקנה לפי הוושט

שם).36)שם). ירושלמי א; עמוד מג דף (ברכות
משל 37) "האוכל ג) הלכה א פרק (ערלה בירושלמי זה כעין

בפניו". להסתכל (מתבייש) בהית חבירו

.ÊÔ‰nÚ ÏÎB‡ BÈ‡ ,ÔÈaÒÓ‰ ÈÙÏ „ÓBÚL LnM‰38. ««»∆≈ƒ¿≈«¿Àƒ≈≈ƒ»∆
ÏÈL·z ÏkÓ ÂÈt CB˙Ï ÔzÏ ‡e‰ ˙eÓÁ¯ C¯„Â¿∆∆«¬»ƒ≈¿ƒƒ»«¿ƒ

BzÚc ·MÈÏ È„k ,ÏÈL·˙Â39C¯·Ó ,ÔÈÈ BÏ e˙ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈¿«≈«¿¿ƒ»¿«ƒ¿»≈
B˙i˙L ÔÈ‡L ÈtÓ ,BÏ ÔÈ˙BpL ÒBÎÂ ÒBk Ïk ÏÚ«»»∆¿ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ»

ÌBˆ¯a ‡l‡ BBˆ¯a ‰ÈeÏz40. ¿»ƒ¿∆»ƒ¿»

המסובים.38) שיקומו אחרי סא 39)אלא דף (כתובות
ויין  מבשר חוץ השמש לפני משהין "הכול א) עמוד
את  האכיל אחד היו: חכמים שני ומצטער). להם (שמתאווה
- הראשון אחד, ממין האכילו ואחד ומין, מין מכל שמשו
אליהו". עימו דיבר לא - השני (הנביא), אליהו עימו דיבר
ח. הלכה ט, פרק עבדים הלכות רבינו דברי והשווה

מן 40) דעתו הסיח לפיכך כוס, עוד לו יתנו אם יודע ואינו
ב). עמוד קז דף (חולין השתייה

.ÁB„È ÏËB - ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï ÔÈaÒÓ‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÈ»»∆»ƒ«¿Àƒ¿«¿ƒ«ƒ≈»
˙Á‡41ÒÎÂ42‚ÈÏÙ‰Â B¯·Á ÌÚ ¯ac .43ÈzL ÏËB - ««¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¬≈¿ƒ¿ƒ≈¿≈

ÒÎÂ ÂÈ„È44·LBÈÂ ÒÎ - ‰i˙LÏ ÔÈaÒÓ eÈ‰ Ì‡ . »»¿ƒ¿»ƒ»¿Àƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈
ÂÈ„È ÏËBÂ BÓB˜Óa45ÂÈt ¯ÈÊÁÓ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿¿≈»»¿««»«¬ƒ»»

ÔÈÁ¯B‡Ï46‡Ï e¯Ó‡È ‡nL ?BÓB˜Óa ÏËB ‰nÏÂ . »¿ƒ¿»»≈ƒ¿∆»…¿…
‰ÏÈÎ‡ ÌL ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÂÈ„È ÏË47. »«»»ƒ¿≈∆≈»¬ƒ»

ניצוצות.41) בה ששיפשף המסיבה.42)אותה למקום
לשמור 44)שהה.43) נזכר ולא מסעודתו דעתו שהסיח

שם). וברש"י א עמוד ל דף (יומא עסקניות והן ידיו את
שיוכלו 45) כדי מעט לאכול שתייה בשעת הייתה דרכם

סוף  לברכות יונה (רבינו ידיו ליטול צריך ולפיכך לשתות
ח). ואין 46)פרק הואיל מהם פניו החזיר ידיו שכשנטל

משנה). (כסף השולחן על ידיים לרחוץ ארץ אבל 47)דרך
כי  בחוץ, ידיו שנטל יודעים הכול לאכול, מסובים  הם אם
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הדעת  אנינות מפני ידיים נטילת בלי לאכול חשוד אדם אין
שם). (יומא

.ËÈÁ ¯Na ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡48˙t‰ ÏÚ49ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Â , ≈«ƒƒ»»««««¿≈«¬ƒƒ
˙t‰ ÏÚ ‡ÏÓ ÒBk50‰¯Úw‰ ˙‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â , »≈«««¿≈¿ƒ∆«¿»»

˙ta51˙t‰ ˙‡ ÔÈ˜¯BÊ ÔÈ‡Â ,52˙BÎÈ˙Á‰ ˙‡ ‡ÏÂ , ««¿≈¿ƒ∆««¿…∆«¬ƒ
ÌÈ˙ez ÔB‚k ,ÔÈtÏ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ53 ¿…∆»√»ƒ∆≈»∆¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈÒ‡Ó Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ‡˙e ÌÈ·ÚÂ54CLÓÏ ¯zÓe . «¬»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒÀ»ƒ¿…
ÌÈ˙Á Èz·a ˙B¯Bpˆa ÔÈi‰ ˙‡55Ì‰ÈÙÏ ÔÈ˜¯BÊÂ , ∆««ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜56˙BÓÈa ‡Ï Ï·‡ , ¿»∆¡ƒƒ««»¬»…ƒ

- ÔÈÈa Ô‰È„È ÔÈÏËB ÔÈ‡Â .ÔÈÒ‡ÓpL ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿≈∆¿«ƒ
‚eÊÓ ÔÈa ,ÈÁ ÔÈa57ÔÈÏÎ‡ ¯‡L ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ≈«≈»¿≈≈«¿ƒƒ¿»√»ƒ

‰ËÈÚ·e Èefa C¯c ÔÈ˜LÓe58. «¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»

מבושל.48) תימאס.49)בלתי יישפך 50)שלא שמא
ותימאס. עליה עליה.51)מהכוס המרק יישפך שמא

ידי 52) על הפת תימאס לא ואפילו אוכלין, ביזיון משום
שם). ובתוספות ב עמוד נ דף (ברכות עץ 53)הזריקה פרי

במשנה  ונזכר המשי, לתולעי למאכל נתונים ש"עליו"
ב). משנה א פרק (ברכות 54)(מעשרות רכים והם הואיל

וביזיון,55)שם). הפסד משום כאן ואין טוב, סימן משום
וברש"י). (שם, בכלי הצינור פי בראש אותו שמקבלים לפי

בדרכים.56) טיט שם).57)שאין כמו 58)(ברכות
מאכילין  אין אדם "מאכל ב): עמוד כ דף (תענית שאמרו
בטובה  כבועט ונראה אוכלין, ביזוי משום לבהמה", אותו
ולצורך  שם), (רש"י בעולם הקדושֿברוךֿהוא שהשפיע
"שֹורה  ב): עמוד קח דף (שבת שאמרו כמו מותר, - ֶרפואה
חיים  אורח אברהם (מגן העין" גב על ונותנה ביין פיתו אדם

א). קטן סעיף קעא סימן

.ÈÔzÏÂ Ì‰ÈÙlM ‰nÓ ÌeÏk ÏhÏ ÌÈÁ¯B‡Ï ¯eÒ‡»»¿ƒƒ…¿ƒ«∆ƒ¿≈∆¿ƒ≈
ÏÚa Lia˙È ‡nL ,˙Èa‰ ÏÚa ÏL Bz· B‡ Ba „Èa¿«¿ƒ∆««««ƒ∆»ƒ¿«≈««

Ì‰ÈÙÏ ‡È·‰M ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰„eÚq‰59, «¿»∆¬≈≈∆»«∆≈ƒƒ¿≈∆
ÌÈÎÏB‰Â Ì˙B‡ ÌÈÏËB ÌÈpËw‰ e‡ˆÓÂ60ÁÏLÈ ‡Ï . ¿ƒ¿¿«¿«ƒ¿ƒ»¿¿ƒ…ƒ¿«

‰Èt ÏÚ Ûˆ ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙È·Á B¯·ÁÏ Ì„‡61‡nL , »»«¬≈»ƒ«ƒ¿∆∆»«ƒ»∆»
Ì„‡ BÏ ÁÏLÈ62ÏL ‡e‰L ‰n„ÈÂ ,ÔÈÈ dlkL ˙È·Á ƒ¿«»»»ƒ∆À»«ƒƒ«∆∆∆

ÔÓL63ÌÈÁ¯B‡ ÔnÊÈÂ ,„·Ïa ‰Èt ÏÚL ‡e‰ ÔÓLÂ ,64 ∆∆¿∆∆∆«»∆»ƒ¿«ƒ«≈¿ƒ
Lia˙ÈÂ65ÌÈ‡È·Ó‰ ,el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿«≈¿≈»«≈ƒ¿»ƒ≈«¿ƒƒ

ÔÈ¯eÒ‡ ,‰„eÚq‰ ÏÚ·Ï ‰Le· È„ÈÏ66. ƒ≈»¿«««¿»¬ƒ

מה 59) ונותנים עוד להביא לו שיש חושבים והאורחים
א).60)שלפניהם. עמוד צד דף פי 61)(חולין על אף

יין. שהוא הודיעו 63)אחר.62)שיודיעו ולא  הואיל
יין. היה 64)שהוא וזה בשמן פיתם לטבול היה שדרכם

מאכלם. ב"לשונות 65)רוב הרדב"ז וכפירוש (שם,
נח). אות א חלק סימן 66)הרמב"ם" חיים אורח ובטור

ארץ, דרך משום והם בסעודה הנוהגים דברים עוד מביא קע
היו  לא שבירושלים הדעת "נקיי מהם: אחד לציין וכדאי
עימהם". מיסב מי יודעים כן אם אלא בסעודה מסובין
שגנאי  שם, רש"י וכפירוש א עמוד כג דף בסנהדרין מקורו
ומעניין  בסעודה. הארץ עם אצל לישב חכמים לתלמידי הוא
י. הלכה כ"ב, פרק סנהדרין בהלכות זה את מביא שרבינו

.‡ÈÔÈ„aÎÓe ,ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÏÎ‡lÓ e¯Ób»¿ƒ∆¡…¿«¿ƒ∆«À¿»¿«¿ƒ
B· eÏÎ‡L ÌB˜n‰ ˙‡67˙‡ ÔÈÏËB CkŒ¯Á‡Â , ∆«»∆»¿¿««»¿ƒ∆

Ì‰È„È68,˙Èfk Ô‰a LiL ÔÈ¯e¯t ÌL e¯iLÈ ‡nL ; ¿≈∆∆»¿«¿»≈ƒ∆≈»∆««ƒ
Ô‰ÈÏÚ ıÁ¯ÏÂ Ô‰a Cl‰Ï ¯eÒ‡L69ÔÈ¯e¯t Ï·‡ . ∆»¿«≈»∆¿ƒ¿…¬≈∆¬»≈ƒ

„ia Ô„a‡Ï ¯zÓ ,˙Èfk Ô‰a ÔÈ‡L70. ∆≈»∆««ƒÀ»¿«¿»«»

מיימוניות":67) ב"הגהות וכתוב ב), עמוד נב דף (ברכות
שולחן  מהמסובים אחד לכל שהיה בימיהם אלא זה שאין
אבל  המברך, משולחן חוץ כולם מלפני ומסירים קטן,
המפה  לסלק אין אחד שולחן אל סמוכים שכולנו בימינו
א  עמוד צב דף ובסנהדרין המזון. ברכת אחר עד והלחם
סימן  רואה אינו שולחנו על פת משמר שאינו כל אמרו:

קפ. סימן חיים אורח וראה לעולם. מים 68)ברכה
שם).69)אחרונים. (ברכות אוכלין הפסד משום

גם 70) להיזהר יש זאת שבכל שם, התוספות והעירו (שם).
בש"ס  כמבואר לעניות, שקשים עליהם לדרוך ואסור בהם

ב). עמוד קה דף (חולין

.·È‰ÏÈËÏ ÌÈÓ Ì‰Ï e‡È·‰71˙k¯a C¯·nL Ïk - ≈ƒ»∆«ƒƒ¿ƒ»…∆¿»≈ƒ¿«
z ÂÈ„È ÏËB ‡e‰ ÔBÊn‰ÏB„b‰ ·LÈ ‡lL È„k ,‰lÁ72 «»≈»»¿ƒ»¿≈∆…≈≈«»

ÔÈ„ÚBq‰ ¯‡Le ;¯Á‡ ÏhiL „Ú ˙BÓ‰ÊÓ ÂÈ„ÈÂ¿»»¿…»«∆ƒ…«≈¿»«¬ƒ
¯·„a ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡Â .‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ,ÛBqa Ô„È ÔÈÏËB¿ƒ»»«∆««∆¿≈¿«¿ƒ¿»»

‰Ê73,ÌÈ¯L‚· ‡ÏÂ ,˙BÓ‰ÊÓ ÌÈ„Èa ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡L , ∆∆≈¿«¿ƒ¿»«ƒ¿…»¿…ƒ¿»ƒ
ÌÈÎ¯„· ‡ÏÂ74‰ÊeÊÓÏ Èe‡¯‰ Á˙Ùa ‡l‡ ,75˙ÚL·e , ¿…ƒ¿»ƒ∆»¿∆«»»ƒ¿»ƒ¿«

‰ÒÈk76. ¿ƒ»

אחרונים.71) לעיל 72)למים כמבואר המברך, שהוא
המברך  לברך, ממנו לקטן רשות כשנתן ואפילו ב. הלכה
א). עמוד מג דף ב; עמוד מז דף (ברכות עומד גדול במקום

ממנו.73) הגדול חבירו את אחד לגדול 74)להקדים לומר
לפני. לך בית 75)ממנו כגון: במזוזה, חייב שאינו ואפילו

א). עמוד מז דף (ברכות מדרש ובית פרט 76)כנסת
"לכניסה  זוטא: ארץ דרך במסכת שאמרו כמו יציאה, לשעת
שאול  רבי והגאון קודם". הקטן ליציאה קודם, הגדול
(פרק  יחזקאל בספר מרומז שזה אמר, מוילנה ז"ל קצנלבוגן
- יצאו ובצאתם יבוא בבואם בתוכם והנשיא, י): פסוק מו,
לפניו  העם - יציאה ובשעת קודם, הנשיא - שבכניסה לומר:

וילנה). דפוס לברכות (הגהותיו

.‚È˙k¯a eÎ¯·e ,Ô‰È„È e·bÂ ,Ô‰È„È ÏhÏ e¯Ób»¿ƒ…¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆≈¿ƒ¿«
¯Ó‚n‰ ˙‡ e‡È·‰Â ,ÔBÊn‰77˙k¯a C¯aL ÈÓ - «»¿≈ƒ∆«À¿»ƒ∆≈«ƒ¿«

¯Ó‚n‰ ÏÚ C¯·Ó ‡e‰ ,ÔBÊn‰78.ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÔlÎÂ , «»¿»≈««À¿»¿À»ƒ»≈

רוכלים 77) אבקת האכילה אחר לפניהם להביא רגילים היו
ב  עמוד מב דף (ברכות טוב לריח במחתות גחליֿאש על
(ויקרא  אש גחלי מוגמר. נקרא הגחלים שם ועל וברש"י).
מקטרת  דאשא. גומרין אונקלוס: מתרגם יב) פסוק טז, פרק
מתגמרא  מתורגם: ו) פסוק ג, פרק השירים (שיר ולבונה מור

גמר). ערך (הערוך, בוסמין קטורת והתחיל 78)מן הואיל
ונוסח  וברש"י). שם, (ברכות יגמרן - אחרונות בברכות

ב. הלכה ט, פרק לקמן מבואר ברכתו

.„ÈÔÈÈ ÌL ‰È‰ Ì‡79˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ ÒBk ÔÈ‡È·Ó , ƒ»»»«ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿ƒƒ
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ÌÈÓNa ÔÈ‡È·Óe ,˙ÈÚÈ·¯ ÏÚ ¯˙È B‡80˙‡ ÊÁB‡Â , »≈«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆
BÈÓÈa ÔÈi‰81˙k¯a C¯·Óe ,BÏ‡ÓNa ÌÈÓNa‰ ˙‡Â ««ƒƒƒ¿∆«¿»ƒƒ¿…¿»≈ƒ¿«

ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â .ÔBÊn‰82C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , «»¿««»¿»≈«««ƒ¿««»¿»≈
ÌÈÓNa‰ ÏÚ83‡ˆBiÎÂ ·¯Ú ÔÓL ÌÈÓNa‰ eÈ‰ Ì‡ . ««¿»ƒƒ»«¿»ƒ∆∆»≈¿«≈

LnM‰ L‡¯a BÁË - B·84„ÈÓÏz LnM‰ ‰È‰ Ì‡Â ; »¿…««»¿ƒ»»««»«¿ƒ
˜eMÏ ÌN·Ó ‡ˆÈ ‡lL È„k ,Ï˙k· BÁË ,ÌÎÁ85. »»»«…∆¿≈∆…≈≈¿À»«

המזון 79) ברכת כי אחריו לחזר צריך אינו לו אין אם אבל
ט"ו. הלכה בסמוך כמבואר כוס, טעונה רמז 80)אינה

וריחני  "חמרא ב): עמוד עו דף (יומא התלמוד דברי לזה
בזה  ויש פיקח). עשאוני בושם של והריח (היין פקחין"

המשנה). (מרכבת ברכה של לכוס מצוה שכל 81)הידור
בימין. ברכה בשעת לאחזו רצוי מצוה ששותה 82)דבר

המזון. ברכת הברכה.83)אחרי בשעת בימינו ואוחזם
הוא 84) שגנאי לשוק מבושמות בידיים יצא שלא כדי

ה, פרק דעות הלכות והשווה החשד. מפני חכם לתלמיד
ט. עמוד 85)הלכה מג דף בברכות מקורה זו הלכה כל

ב.

.ÂË¯ˆ ÔBÊn‰ ˙k¯a ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ÔÈÈ ‰ÎÈ86Ì‡ - ««ƒ∆≈ƒ¿««»¿ƒ»«ƒƒ
ÏL ÒBk ÁÈ„iL CÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L ‚‰nk ÔÈi‰ ÏÚ C¯a≈≈«««ƒ«ƒ¿»∆»«¿»ƒ∆»ƒ«∆

ıeÁaÓ B˙B‡ ÛËLÏÂ ÌÈÙaÓ ‰Î¯a87ÔÈÈ ep‡ÏÓÈÂ . ¿»»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ«ƒ«¿∆«ƒ
ÈÁ88ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙B ,ı¯‡‰ ˙k¯·Ï ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ , «¿≈»∆ƒƒ«¿ƒ¿«»»∆≈¿¿«

ÌÈÓ89‰i˙LÏ ·¯Ú ‡‰iL È„k ,90ÏÚ ÔÈÁÈNÓ ÔÈ‡Â . «ƒ¿≈∆¿≈»≈ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒƒ«
„Ú ÌÈ˜˙BL Ïk‰ ‡l‡ ,ÔBÊn‰ ˙k¯a ÏL ÒBk∆ƒ¿««»∆»«…¿ƒ«

ezLÈÂ ,ÔÈi‰ ˙k¯·e ÔBÊn‰ ˙k¯a ‰ÏÎzL91. ∆ƒ¿∆ƒ¿««»ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿

(שם,86) התוספות ודעת ב, עמוד קיז דף בפסחים כמבואר
כוס, טעונה - שלושה בזימון שכשמברכים ב) עמוד קה דף
ה"זוהר" פי על קפב סימן חיים אורח יוסף" ה"בית דעת וכן

רות. כשאין 87)למגילת ודווקא א) עמוד נא דף (ברכות
נקייה  היא אם אבל כוסות", "שיורי בה שיש נקייה הכוס

מיימוניות). (הגהות צריך במים.88)אינו מזוג בלתי
שם).89) הרי"ף וכגירסת שם, בזה 90)(ברכות להראות

(רבינו  במים למזגו וצריך חזק שלה שיין ישראל ארץ שבח
ברכה.91)יונה). של מכוס

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
אם 1) לו שנסתפק מי וסוף; תחילה ברכתם האילן פירות

שבעת  בברכת קדימה דין דינו; מה בירך לא או בירך
ונוסחתה. הפירות שעל שלוש" "מעין ברכת המינים;

.‡‡¯Ba" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t Ïk»≈»ƒ»¿»¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»≈
ıÚ‰ È¯t2˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe "3ıeÁ ," ¿ƒ»≈¿«≈¿»«

‰¯Bza ÔÈ·e˙k‰ ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ4ÌÈ·Ú :Ì‰Â , ≈¬≈∆«ƒƒ«¿ƒ«»¿≈¬»ƒ
C¯·Ó ‡e‰L ,ÌÈ¯Ó˙e ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈ‡˙e ÌÈBn¯Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆¿»≈

LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBqa Ô‰ÈÏÚ5˙B¯t ÏÚÂ . ¬≈∆«¿»»««≈≈»¿«≈
È¯t ‡¯Ba" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ,˙B˜¯È‰Â ı¯‡‰»»∆¿«¿»¿»¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»≈¿ƒ

‰Ó„‡‰6˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe "7ÌÈ¯·c ." »¬»»¿«≈¿»«¿»ƒ
ÌÈ‚„Â ‰È·‚e ¯Na ÔB‚k ,ı¯‡‰ ÔÓ ÔÏecb ÔÈ‡L∆≈ƒ»ƒ»»∆¿»»¿ƒ»¿»ƒ

L·„e ·ÏÁÂ ÌÈÓe ÌÈˆÈ·e8‰lÁza - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈ƒ«ƒ¿»»¿«¿«≈»∆«¿ƒ»
Ïk‰L" C¯·Ó9."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " ¿»≈∆«…¿«≈¿»«

B‡Óˆ ˙Be¯Ï ‡lL ÌÈÓ ‰˙BM‰Â10,‰Î¯a ÔeÚË BÈ‡ , ¿«∆«ƒ∆…¿«¿»≈»¿»»
.ÂÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ ÂÈÙÏ ‡Ï…¿»»¿…¿«¬»

ע"א.2) לה, מובא 3)ברכות המלא, ונוסחו ע"א. מד, שם,
ה'... אתה ברוך מ"ח) פ"ו, (שם, לרבינו המשנה בפירוש
שאיֿאפשר  ומים לחם (כמו וחסרונן רבות נפשות "בורא
בראם  לא אם (שאפילו שברא מה כל על בלעדם) להתקיים
שהם  בהם וכיוצא תפוחים כמו בלעדם להתקיים אפשר
חי  אל ברוך לז.) ברכות ('תוספות' בעלמא. לתענוג

ח.4)העולמים. ח, ברכות 5)דברים שלש של תמצית
ה"יג. פ"ג, לעיל מובא ונוסחה מד.) (ברכות המזון שבברכת
ובהם  חשובים והם הואיל הללו ופירות ה"יד. ולקמן
לעצמם. מיוחדת ברכה קובעים - ישראל ארץ נשתבחה

ע"א.6) לה, ע"ב.7)ברכות מד, דבורים.8)שם, דבש
ע"ב.9) מ, עצם 10)שם, או מאכל לבלוע ששותה

אבל  לרפואה. מים שותה אם וכן מה.) (שם, בגרונו שנתחב
מהם  ונהנה הואיל לרפואה, כששותם אפילו משקין בשאר

רוקח'). ('מעשה בסמוך כמבואר מברך. -

.·Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Â ˙B¯t ËÁBq‰«≈≈¿ƒ≈∆«¿ƒ¿»≈¬≈∆
zaÏk‰L" ‰lÁ11ıeÁ ;"˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " «¿ƒ»∆«…¿«≈¿»

‡¯Ba" C¯·Ó ‡e‰ ÔÈi‰ ÏÚL ,ÌÈ˙Èf‰Â ÌÈ·Ú‰ ÔÓƒ»¬»ƒ¿«≈ƒ∆«««ƒ¿»≈≈
ÔÙb‰ È¯t12LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBq·Ïe ,"13ÏÚÂ , ¿ƒ«»∆¿«¿»»««≈≈»¿«

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ‡e‰ ‰lÁza ,ÔÓM‰14‰na ." «∆∆«¿ƒ»¿»≈≈¿ƒ»≈«∆
BB¯‚a LLBÁ ‰È‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c15ÔÓ ‰˙LÂ , ¿»ƒ¬ƒ∆»»≈ƒ¿¿»»ƒ

˙B˜ÏM‰ ÈÓ ÌÚ ÔÓM‰16‰‰ È¯‰L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «∆∆ƒ≈«¿»¿«≈»∆∆¬≈∆¡∆
Bc·Ï ÔÓM‰ ‰˙L Ì‡ Ï·‡ ;B˙i˙La17‰È‰ ‡lL B‡ , ƒ¿ƒ»¬»ƒ»»«∆∆¿«∆…»»

BB¯‚a LLBÁ18‡Ï È¯‰L ,"Ïk‰L" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ≈ƒ¿¿»≈»»∆«…∆¬≈…
ÔÓM‰ ÌÚËa ‰‰19. ∆¡∆¿«««»∆

(11- שהכל עליו מברך תמרים "דבש ע"א: לח, ברכות
לח.). (ברכות ה'תוספות' וכדעת הוא" בעלמא זיעה

לקבוע 12) הוא חשוב ומשמח, וסועד הואיל ע"ב. לה, שם,
לעצמו. ברכה הוא.13)לו המינים שם.14)שמחמשת 

ומרפאתו.15) מרככתו השמן ושתיית בגרונו, כואב
הנאה 16) שיש [מבושלים] שלוקים ירקות מי עם שעירבו

והנאה.17)בשתייתו. טעם שום בו שאז 18)שאין
עיקר  חשוב השמן אין השלקות, מי עם עירבו אם אפילו

המים. לגבי שם,19)ובטל הרי"ף ולדעת ע"א. לו, שם,
אלא  נהנה זה אין כי לבדו, השמן שתיית על כלל מברך אינו
לא:; (שם, וברכת" "ואכלת... בכלל זה ואין גופו את מזיק

ד). סעיף רב, סי' או"ח שו"ע

.‚ÔÏMa Ì‡ - ÌÈiÁ ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯È B‡ ˙B¯t≈¿»∆«¿»¿≈»≈«ƒƒƒ¿»
Ô˜ÏL B‡20Ïk‰L" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,21ÛBq·Ïe " ¿»»¿»≈¬≈∆«¿ƒ»∆«…¿«

,ÔÈ˜eÏL ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯ÈÂ ."˙BLÙ ‡¯Ba"≈¿»ƒ»∆«¿»¿≈»≈¿ƒ
˙ÙÏÂ ·e¯k ÔB‚k22Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔÈiÁ ÔÏÎ‡ Ì‡ - ¿¿»∆∆ƒ¬»»«ƒ¿»≈¬≈∆
Ïk‰L" ‰lÁza23."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " «¿ƒ»∆«…¿«≈¿»«

È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - Ô˜ÏL B‡ ÔÏMa Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿»»¿»≈¬≈∆≈¿ƒ
‰Ó„‡‰24ÌÈ¯·c ."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " »¬»»¿«≈¿»«¿»ƒ

ÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa ,ÔÏÎ‡ - ÔÈÏM·Óe ÔÈiÁ ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL∆«¿»¿≈»≈«ƒ¿À»ƒ¬»»≈«ƒ≈
:Ô‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Î¯a ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ÔÈÏM·Ó¿À»ƒ¿»≈¬≈∆«¿ƒ»¿»»»¿»»∆
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eÈ‰ Ì‡Â ,"ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ,ıÚ ˙B¯Ù eÈ‰ Ì‡ƒ»≈≈¿»≈≈¿ƒ»≈¿ƒ»
È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ,˙B˜¯È B‡ ‰Ó„‡‰ ˙B¯Ù≈»¬»»¿»¿»≈≈¿ƒ

‰Ó„‡‰25." »¬»»

ממבושל,20) יותר - שלוק שנימוחו. עד הרבה בישלם
אולם  לט: פסחים ב'תוספות' וכן קיא. בחולין כמבואר
פחות  הוא ששלוק אמרו, ה"ו פ"י, תרומות בירושלמי

ואין 21)מבישול. הואיל הקודמת, מחשיבותם שהורידם
לח:). (ברכות מבושלים להאכל גנים 22)דרכם ירק מין

אכילתם.23)(ריב"ע). דרך זה דרך 24)שאין שזהו
ברש"י). (שם, פריים עיקר והוא שם:25)אכילתם,

(ע"י  שינוים ואין האדמה" פרי עליהם מברך "שלקות
להם. הראויה מברכתם מורידם הבישול)

.„ÏÚ C¯·Ó ,Ô˜ÏL - ˜ÏM‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯È¿»∆«¿»¿ƒ»≈¿»»¿»≈«
‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰lL ˜ÏLŒÈÓ26‡e‰Â ;" ≈∆∆∆»∆≈¿ƒ»¬»»¿

ML˙B˜ÏMk ˙B˜ÏM‰ ÈÓÈnL ,Ô‰ÈÓÈÓ ˙BzLÏ Ô˜Ï27 ∆¿»»ƒ¿≈≈∆∆≈≈«¿»«¿»
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ¯Óz L·c .Ô˙BzLÏ Ôk¯cL ÌB˜Óaƒ¿∆«¿»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»¿ƒ»»

Ïk‰L" ‰lÁz28‡ÈˆB‰Â „ia ÔÎÚnL ÌÈ¯Óz Ï·‡ ;" ¿ƒ»∆«…¬»¿»ƒ∆¿»»«»¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ‰qÚ BÓk Ô‡NÚÂ Ô‰lL ÔÈÈÚ¯‚«¿ƒƒ∆»∆«¬»»¿ƒ»¿»≈¬≈∆

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ‰lÁz29ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBq·Ïe " ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¿»»««≈≈
.LÏL»

אם 26) אבל בשר, עם בישלם שלא ודוקא ע"א. לט, ברכות
ומברך  עיקר חשוב שבמרק הבשר טעם - הבשר עם בישלם

שם). (הרא"ש שהכל למשקין 27)עליו דומה זה ואין
ה"ב, לעיל שהכל, עליהם שמברך מפירות הנסחטים
טעם  לו יש השלקות ומרק הפרי, טעם לו אין שהמשקה

שם). (הרא"ש ע"א.28)הירק לח, שם.29)ברכות

.‰ÔÈÏM·Óe Ô˙B‡ ÔÈËÁBqL ,ÌÈ˜e˙n‰ ÌÈw‰«»ƒ«¿ƒ∆¬ƒ»¿«¿ƒ
ÁÏÓÏ ‰Ó„ÈÂ ‡t˜iL „Ú Ô‰ÈÓÈÓ30ÌÈB‡b‰ Ïk - ≈≈∆«∆ƒ¿»¿ƒ¿∆¿∆«»«¿ƒ
¯Ba" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ,ÌÈ¯ÓB‡,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡ ¿ƒ∆¿»¿ƒ»»≈¿ƒ»¬»»

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" - e¯Ó‡ Ì˙ˆ˜Óe31e¯Ó‡ ÔÎÂ ;"32, ƒ¿»»»¿≈¿ƒ»≈¿≈»¿
."‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ,ÌÈ˜ Ì˙B‡ ıˆBn‰L∆«≈»»ƒ¿»≈≈¿ƒ»¬»»
‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,È¯t ‰Ê ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â«¬ƒ≈∆≈∆¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»∆»

ÌÈw‰ el‡ L·„ ‰È‰È ‡lL ,"Ïk‰L"33‰pzLpL , ∆«…∆…ƒ¿∆¿«≈«»ƒ∆ƒ¿«»
È„È ŒÏÚ34‰pzL ‡lL ,ÌÈ¯Óz L·cÓ ÏB„b ,¯e‡ «¿≈»ƒ¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«»

."Ïk‰L" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe ,¯e‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿»¿ƒ»»∆«…

שלנו.30) לשופר גדולות'31)הכוונה הלכות 'בעל דעת
בשמואלֿא  הנזכר הדבש" "יערת וזהו שם. ברא"ש הובאה
זה  לדבש קוראים שבערבית שם, רש"י וכפירוש כז יד,

הם.32)סוקריא. אדמה פרי שהקנים שסוברים הגאונים
מברך 33) והמוצצם העץ, פרי שהוא נניח אם אפילו כלומר:

שהכל. ברכתו ממנו היוצא הסוכר עכ"פ העץ", פרי "בורא
דברי 34) על משיג ר"ב סי' או"ח וב'טור' באש. הבישול ע"י

מתמרים, הזב דבש לדין הסוכר דין לדמות שאין רבינו,
כמו  לאכלן מנת על נטיעתן ועיקר פרי בעצמן הן שהתמרים
המשקין  כל כדין ברכתן נשתנית כשנשתנו ולפיכך שהן,
ראויים  אינם האלו הקנים אבל הפירות, מן הנסחטים
וזהו  הוא דבשם דעת על נטיעתם ועיקר שהם, כמו לאכילה

והכסףֿמשנה  העץ". פרי "בורא עליו מברכים לפיכך פריים,
טוען  היה לא ה'טור' של בארצו הקנים היו שאילו משיב,
ולרבבות  לאלפים מהם מוכרים שנמצאים שבמקום כך,
פירות  מי כשאר מימיהם דין ולכן שהם, כמו למצצם

"שהכל". שברכתם

.ÂÏ˜c‰ L‡¯ ‡e‰Â ,¯Bw‰35Ô·Ï ıÚ BÓk ‡e‰L ,36 «¿…«∆∆∆¿≈»»
Ïk‰L" ‰lÁza ÂÈÏÚ C¯·Ó -37ÛÏˆ ÏL Ò¯Ù˜ ."38, ¿»≈»»«¿ƒ»∆«…«¿»∆»»

BÈ‡L ÈtÓ ,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó¿»≈»»≈¿ƒ»¬»»ƒ¿≈∆≈
È¯Ù39˙BBi·‡‰Â .40˙B¯eˆk Ô‰L ,È¯t‰ Ô‰ ,ÛÏˆ ÏL ∆ƒ¿»¬ƒ∆¿»≈«¿ƒ∆≈¿

È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ÌÈpË˜ ÌÈwc ÌÈ¯Óz¿»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»≈¬≈∆≈¿ƒ
ıÚ‰41." »≈

התומר.35) לחיך.36)עץ ומתוק רך ברכות 37)והוא
הדקל  את נטעו לא ומתחילה כעץ, להקשות שסופו ע"א. לו,

הקור. אכילת דעת (קפרסטראוך),38)על קטןֿקומה אילן
ד, פרק (מעשרות במשנה ונזכר אלֿקפא"ר. - ובערבית

ש  העלים הם - והקפרס העץ מ"ו). מן יוצאים ואינם לו
(הערוך). האדמה מן אלא הפרי.39)עצמו שומר אלא

פריו.40) עיקר והם קטנים ע"א.41)גרגירים לו, ברכות

.ÊÏt‰ÏÈ·bf‰Â ÔÈÏt42ÔÈaË¯ Ô‰L ÔÓÊa -43C¯·Ó , «ƒ¿¿ƒ¿««¿¿ƒƒ¿«∆≈¿Àƒ¿»≈
‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ44ÔÈ‡ ,ÔÈL·È Ï·‡ ," ¬≈∆≈¿ƒ»¬»»¬»¿≈ƒ≈

ÈtÓ ,Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ì‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a ÔÈeÚË¿ƒ¿»»…ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆ƒ¿≈
ÔÈÏ·z Ô‰L45ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ .ÏÎ‡ BÈ‡Â ∆≈«¿ƒ¿≈…∆¿≈√»ƒ∆≈¿ƒ

ÔÈeÚË ÔÈ‡ ,‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓe ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»≈»¿ƒ
.Ô‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ô‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a¿»»…ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆

מאכלים 42) לתוך כבשמים ניתן היבש ששרשו קנמון, מין
לאכילה.43)שונים. שהפלפלין 44)וראויים ואע"פ

דעת  על לנטעו אדם בני דרך שאין מכיון העץ, על גדלים
לשנות  ראוי בתבשיל, תערובת ע"י אלא שהם כמו לאכלם

(כסףֿמשנה). במקצת את 45)ברכתם בהם לתבל עשויים
לו:). (ברכות עצמם בפני נאכלים ואינם התבשיל,

.Á‰LtÚL ˙t‰46ÌÈ¯˜‰L ÔÈi‰Â ,47ÏÈL·˙Â , ««∆ƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
B˙¯eˆ ‰¯·ÚL48ÔÈbt Ô‰L ,˙BÏ·Bp‰Â ,49¯ÎM‰Â ,50, ∆»¿»»¿«¿∆≈«ƒ¿«≈»

È‡·Bb‰Â ,ıÓÁ‰Â51ÔÈ‰Ók‰Â ,ÁÏn‰Â ,52˙Bi¯Ët‰Â , ¿«…∆¿««¿«∆«¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïk‰L" ‰lÁz C¯·Ó Ôlk ÏÚ -53ÔÈÎ¯·Ó‰ ÏÎÂ ." «À»¿»≈¿ƒ»∆«…¿»«¿»¿ƒ

˙BLÙ ‡¯Ba" C¯·Ó ‰B¯Á‡Ï ,"Ïk‰L" ÂÈÙÏ54." ¿»»∆«…»«¬»¿»≈≈¿»
ÂÈÙÏ ‰Î¯a ÔeÚË ,ÂÈ¯Á‡Ï ‰Î¯a ÔeÚh‰ ÏÎÂ55. ¿»«»¿»»¿«¬»»¿»»¿»»

א,46) (יואל פרדות עבשו מלשון: ורקבון, טחב שהעלתה
(הערוך). בפ"א נחלפת שהבי"ת על 47)יז), קרום שהעלה

והקריס, כתוב: התימנים ובכת"י חימוצו, מחמת פניו
וכן  אקריס, - חומץ נקרא ברומית שכן החמיץ, ופירושו:
(הערוך, שהקריס מ:) (ברכות פריז כת"י הש"ס בנוסח הוא

קרס). הרוח 49)שנתקלקל.48)ערך שהשירתם פירות
שנתבשלו. (ב"ב 50)קודם משעורים או מתמרים שעושים

טהורים.51)צו:). חגבים הפטריות 52)מין ממיני מין
האדמה, על גדלות שהפטריות אלא רטובה, באדמה הגדל
נראים  חפירתה ואחר האדמה בתוך גדלים והכמהין

אףֿעלֿפי 53)(הערוך). ופטריות וכמהין ע"ב. מ, ברכות
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ועיקר  הואיל "שהכל", עליהם מברכים האדמה, מן שגדלים
(שם). הוא האויר מן ע"ב.54)יניקתם מד, שם,

של 55) ריח כגון לאחריו, ולא לפניו ברכה שטעון ויש שם.
בושם.

.ËÌÈ¯ÓL56‰LÏL Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL ,57Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Â ¿»ƒ∆»«¬≈∆¿»¿ƒ≈∆
‰Úa¯‡58‰fL ,"ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - «¿»»¿»≈¬≈∆≈¿ƒ«»∆∆∆

‡e‰ ‚eÊÓ ÔÈÈ59ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ÈˆB‰ . «ƒ»ƒ»≈«¿»»««ƒ
‰lÁz "Ïk‰L" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔÈÈ ÌÚË Ì‰a LiL60. ∆≈»∆«««ƒ¿»≈¬≈∆∆«…¿ƒ»

יין.56) מים.57)שמרי מדות יין 58)שלש שנמזג
המים. עם יין.59)השמרים ואחד מים חלקים שלשה

ע"ב.60) צו, בבאֿבתרא

.È- "‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÚ C¯a≈««≈»ƒ»≈¿ƒ»¬»»
‡ˆÈ61‡Ï - "ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ‰Ó„‡‰ ˙B¯t ÏÚÂ ; »»¿«≈»¬»»≈¿ƒ»≈…
‡ˆÈ62Ïk‰L" C¯a Ì‡ Ìlk ÏÚÂ .63elÙ‡Â ,‡ˆÈ - " »»¿«À»ƒ≈«∆«…»»«¬ƒ

ÔÈi‰ ÏÚÂ ˙t‰ ÏÚ64. «««¿««»ƒ

הוא 61) האדמה פירות ובכלל האדמה, מן יונק האילן שגם
שם). יונה' 'רבינו וכפירוש מ"ב. פ"ו, שאין 62)(ברכות

סימן  נתנו וחז"ל (שם). האילן פירות בכלל האדמה פירות
שאתה  פרי כל אדמה: פרי ואיזהו עץ פרי איזהו בו לידע
- הבאה לשנה פרי ומוציא נשאר העץ של והענף קוטפו,
נשאר  הענף ואין הפרי, את נוטל שאתה וכל העץ. פרי זהו
הוא  האדמה פרי - הבאה לשנה פירות ולהוציא לחזור

מ:). שמסופק 63)(ברכות דבר כל ולפיכך מ"ב. פ"ו, שם,
('הגהות  חובתו ידי ויצא "שהכל" יברך עליו, לברך מה בו

ע"ב.64)מיימוניות'). מ, ברכות

.‡È‰Î¯a‰ ÏÈÁ˙‰Â ,B„Èa ¯ÎL ÏL ÒBk Á˜Ï65 »«∆≈»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»»
È¯t ‡¯Ba" ¯Ó‡Â ‰ÚËÂ ,"Ïk‰L" ¯ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ«¿»«∆«…¿»»¿»«≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - "ÔÙb‰66ÂÈÙÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»∆≈«¬ƒƒ¿≈ƒ»¿»»
‡¯Ba" ¯ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ ‰Î¯a‰ ÏÈÁ˙‰Â ,ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆¿ƒ¿ƒ«¿»»«¿»«≈
ÔÈ‡ - "ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ¯Ó‡Â ‰ÚËÂ ,"‰Ó„‡‰ È¯t¿ƒ»¬»»¿»»¿»«≈¿ƒ»≈≈
,Ô‚c ÏL ÏÈL·z ÂÈÙÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈ƒ»»¿»»«¿ƒ∆»»
‰ÚËÂ ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ¯ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ Á˙Ùe»««¿»«≈ƒ≈¿¿»»
˙‡ ¯ÈkÊ‰L ‰ÚLaL ÈtÓ ;‡ˆÈ - "‡ÈˆBn‰" ¯Ó‡Â¿»««ƒ»»ƒ¿≈∆¿»»∆ƒ¿ƒ∆
‡l‡ Ôek˙ ‡Ï ,‰Î¯a‰ ¯wÚ Ô‰L ,˙eÎÏn‰Â ÌM‰«≈¿««¿∆≈ƒ««¿»»…ƒ¿«≈∆»
¯wÚa ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ,ÔÈn‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Î¯aÏ«¿»»»¿»¿«ƒ¿ƒ¿…»»¿ƒ«
ÔÈ‡Â ‡ˆÈ ,dÙBÒ· ‰ÚhL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙eÚË ‰Î¯a‰«¿»»»««ƒ∆»»¿»»»¿≈

B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ67. «¬ƒƒ

ומלכות.65) כהלכה.66)בשם שנית שם 67)שיברך
והיא: סוגיא, באותה לרבינו היתה אחרת וגירסא ע"א. יא,
וסיים  דשיכרא, אדעתא ובירך פתח בידו, דשיכרא כסא נקט
פ"א, שמע קריאת הל' (כסףֿמשנה וכו' (יין) בדחמרא

ה"ח).

.·Èel‡‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk68Ì‡ Ì‰a BÏ ˜tzÒ Ì‡ , »«¿»»≈ƒƒ¿«≈»∆ƒ
‰lÁz· ‡Ï ,C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - C¯· ‡Ï B‡ C¯a≈«…≈«≈≈¿»≈…«¿ƒ»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÛBq· ‡ÏÂ69ÁÎL . ¿…«ƒ¿≈∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ»«
eÈ‰ Ì‡ - ‰Î¯· ‡Ïa ÂÈt CB˙Ï ÔÈÏÎ‡ ÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ√»ƒ¿ƒ¿…¿»»ƒ»

ÔÈ˜LÓ70ÔÚÏBa ,71ÛBqa Ô‰ÈÏÚ C¯·Óe ,72eÈ‰ Ì‡Â . «¿ƒ¿»¿»≈¬≈∆«¿ƒ»
Ô˜¯Ê Ì‡L ,˙B¯Ù73- ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ez ÔB‚k ,eÒ‡nÈ ≈∆ƒ¿»»ƒ»¬¿ƒ«¬»ƒ
„Á‡ „ˆÏ Ô˜lÒÓ74Ì‡Â .ÔÚÏBa CkŒ¯Á‡Â ,C¯·Óe ¿«¿»¿«∆»¿»≈¿««»¿»¿ƒ

,ÂÈtÓ ÔËÏBt - ÌÈeÙ‡Â ÌÈÏBt ÔB‚k ,ÔÈÒ‡Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ¿»ƒƒ
Èet ÂÈÙe C¯·iL „Ú75.ÏÎB‡ CkŒ¯Á‡Â , «∆¿»≈ƒ»¿««»≈

לברכת 68) פרט סופרים, מדברי שהן זה בפרק המנויות
לעיל  כמבואר מספק עליה שחוזר התורה, מן שהיא המזון

יד. הלכה לד.69)פ"ב, (שבת להקל - דבריהם וספק
כא.). ברכות וכן 70)וראה יופסדו, מפיו יפלטם שאם

מלוגמיו. לאחד לסלקם ברכה.71)א"א ברכה 72)בלא
שנאמר 75)שבפיו.74)מפיו.73)אחרונה. משום

פנוי  להיות צריך הפה כל תהלתך, פי ימלא ח): עא, (תהלים
שם. חננאל' 'רבינו וכפירוש נא.) (ברכות ברכה בשעת

.‚ÈÔ‰È˙BÎ¯· eÈ‰ Ì‡ - ‰a¯‰ ÔÈÈÓ ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»ƒƒ«¿≈ƒ»ƒ¿≈∆
˙BÂL76Ì‡Â ;¯‡M‰ ˙‡ ¯ËBÙe Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ C¯·Ó , »¿»≈«««≈∆≈∆«¿»¿ƒ

‰Î¯a Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ÏÚ C¯·Ó - ˙BÂL Ì‰È˙BÎ¯a ÔÈ‡≈ƒ¿≈∆»¿»≈«»««≈∆¿»»
ÌÈc˜‰Ï ‰ˆ¯iL Ì‰Ó ‰ÊŒÈ‡Â ,BÏ ‰Èe‡¯‰77 »¿»¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆¿«¿ƒ

ÌÈc˜Ó78LÈ Ì‡ - ‰fÓ ¯˙BÈ ‰Ê· ‰ˆB¯ BÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒ¿ƒ≈∆»∆≈ƒ∆ƒ≈
C¯·Ó ‡e‰ ÂÈÏÚ ,ÌÈÈn‰ ˙Ú·MÓ „Á‡ Ì‰ÈÈa≈≈∆∆»ƒƒ¿««ƒƒ»»¿»≈
.‰Î¯aa Ì„B˜ - ˜eÒta Ì„Bw‰ ÏÎÂ .‰lÁz¿ƒ»¿»«≈«»≈«¿»»
‰hÁ ı¯‡ :‰Ê ˜eÒÙa ÌÈ¯eÓ‡‰ Ô‰ ,‰Ú·M‰Â¿«ƒ¿»≈»¬ƒ¿»∆∆∆ƒ»
.L·„e ÔÓL ˙ÈÊ ı¯‡ ,ÔBn¯Â ‰‡˙e ÔÙ‚Â ‰¯ÚNe¿…»¿∆∆¿≈»¿ƒ∆∆≈∆∆¿»

ÌÈ¯Óz L·c ‡e‰ ‰Ê L·„e79ÌÈ¯Óz‰Â .80ÔÈÓ„B˜ ¿»∆¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
ı¯‡"Ï ÈL ÌÈ¯Óz‰L ,ÌÈ·ÚÏ81ÈLÈÏL ÌÈ·Ú‰Â ," »¬»ƒ∆«¿»ƒ≈ƒ¿∆∆¿»¬»ƒ¿ƒƒ

ı¯‡"Ï82." ¿∆∆

וזית.76) תפוח יותר.77)כגון עליו ואפילו 78)שחביב
בתורה. המיוחדים המינים משבעת הוא השני כשהמין

דבורים.79) בדבש לטעות שנכתבו 80)שלא אע"פ
הפסוק.81)באחרונה. בסוף הנזכרת הנזכרת 82)שניה

הפסוק. בראש

.„È˙LÓÁ ÏL ,LÏL ÔÈÚÓ ‡È‰L ˙Á‡ ‰Î¯a¿»»««∆ƒ≈≈»∆¬≈∆
Ô‚c‰ ÈÈÓ ÏL ‡È‰ ,ÔÈÈ ÏLÂ ,˙B¯t ÏL ÔÈÈn‰83; «ƒƒ∆≈¿∆«ƒƒ∆ƒ≈«»»

ıÚ‰ È¯t ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙B¯t‰ ÏÚL ‡l‡∆»∆««≈≈«»≈¿«¿ƒ»≈
‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ ‰„N‰ ˙·ez ÏÚÂ84ÔÈi‰ ÏÚÂ ,'eÎÂ ¿«¿««»∆¿«∆∆∆¿»¿¿«««ƒ

Ì˙BÁÂ ,ÔÙb‰ È¯t ÏÚÂ ÔÙb‰ ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰≈««∆∆¿«¿ƒ«∆∆¿≈
˙B¯t‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ :Ô‰ÈzLa85ı¯‡a ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿≈∆«»»∆¿««≈¿ƒ»»¿∆∆

‰È˙B¯t ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ :Ì˙BÁ - Ï‡¯NÈ86ÈÓ LÈÂ . ƒ¿»≈≈«»»∆¿«≈∆»¿≈ƒ
Ï‡ Èk" :‰ÓÈ˙Á Ì„˜ ,LÏL ÔÈÚnL ‰Î¯aa ÛÈÒBnL∆ƒ«¿»»∆≈≈»…∆¬ƒ»ƒ≈

˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÔÈÚÓ ‡e‰L ,"‰z‡ ·ÈËÓe ·BË87LÈÂ . ≈ƒ»»∆≈≈¿»»¿ƒƒ¿≈
˙k¯·a ‡l‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ew˙ ‡lL ,¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«∆…ƒ¿¿»»¿ƒƒ∆»¿ƒ¿«

.„·Ïa ÔBÊn‰«»ƒ¿»

יג.83) הלכה ג, פרק לעיל מד,84)המפורשת ברכות
ועל 85)ע"א. הארץ "על היין: על שחותם סובר והראב"ד

נוהגים. אנו וכן הגפן". להדגיש 86)פרי ישראל, ארץ של
הארץ. למסכת 87)שבח אלפס' ('רבינו המזון שבברכת
פ"ו). ברכות
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.ÂËÏL ÏÈL·z ÏÎ‡Â ,ÌÈ¯Óz ÏÎ‡Â ,ÔÈÈ ‰˙L»»«ƒ¿»«¿»ƒ¿»««¿ƒ∆
,'‰ ‰z‡ Ce¯a :‰B¯Á‡a C¯·Ó - Ô‚„ ÈÈÓ ˙LÓÁ¬≈∆ƒ≈»»¿»≈»«¬»»«»
ÏÚÂ ,‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»¿«

ÔÙb‰ È¯t ÏÚÂ ÔÙb‰ÏÚÂ ,ıÚ‰ È¯t ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚÂ , «∆∆¿«¿ƒ«∆∆¿«»≈¿«¿ƒ»≈¿«
Ce¯a :Ì˙BÁÂ ,'eÎÂ ‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ ‰„N‰ ˙·ez¿««»∆¿«∆∆∆¿»¿¿≈»

˙B¯t‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ,'‰ ‰z‡88. «»«»»∆¿««ƒ¿»¿««≈

חותם 88) ואינו והפירות. המחיה את המוציאה הארץ
'רבינו  דעת וכן הוא. הפירות שבכלל ליין, מיוחדת חתימה

מד.). (ברכות ב'תוספות' הובאה חננאל'

.ÊËÏÚ ÛBqa C¯·Ó - ÔÈÈ ‰˙LÂ ¯Na ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»»¿»»«ƒ¿»≈««
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê89BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ90ÌÈ‡z ÏÎ‡ . ∆ƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿»«¿≈ƒ

C¯·Ó - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÒb‡Â ÌÈÁet˙Â ,ÌÈ·Ú B‡¬»ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆¿»≈
,Ïk‰ ˙ÏÏBÎ ‡È‰Â ,LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBqa«¿»»««≈≈»¿ƒ∆∆«…

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ıÚ‰ ˙B¯t ÔlkL ÈtÓ91. ƒ¿≈∆À»≈»≈¿≈…«≈»∆

שלש.89) נפשות.90)מעין יין 91)בורא ששתה כגון
את  פוטרת היין שעל אחרונה שברכה תפוחים, עמו  ואכל
(דעת  הפירות" ועל הארץ "על בה: וחותם הואיל הפירות,

רח). סי' יוסף' ב'בית הובאה רבינו, בדברי הרשב"א

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מברכים 1) טוב ריח מיני שלושה טוב; ריח על שמברכים

עליהם.

.‡‰˜LÓ· B‡ ÏÎ‡Óa ˙B‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»¿»»≈»¿«¬»¿«¿∆
˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ Ck ,‰Î¯a Ì„˜2Ì„˜ ·BË ÁÈ¯a …∆¿»»»»≈»¿≈«…∆

‰Î¯a3LiL ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ?·BË ÁÈ¯ ÏÚ C¯·Ó „ˆÈÎÂ . ¿»»¿≈«¿»≈«≈«ƒ»»∆∆≈
;"ÌÈÓN· ÈˆÚ ‡¯Ba" C¯·Ó ,ıÚ ÔÈÓ B‡ ıÚ ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«≈ƒ≈¿»≈≈¬≈¿»ƒ
È·NÚ ‡¯Ba" C¯·Ó ,·NÚ ÔÈÓ B‡ ·NÚ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈∆ƒ≈∆¿»≈≈ƒ¿≈

ÌÈÓN·4,‰Ó„‡‰ ÔÓ ‡ÏÂ ıÚ‰ ÔÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;" ¿»ƒ¿ƒ…»»ƒ»≈¿…ƒ»¬»»
¯Bn‰ ÔB‚k5ÈÈÓ ‡¯Ba" C¯·Ó - ‰iÁ‰ ÔÓ ‡e‰L , ¿«∆ƒ««»¿»≈≈ƒ≈

ÌÈÓN·6ÔB‚k ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ È¯Ù ‰È‰ Ì‡Â ." ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ»»«¬ƒ»¿
C¯·Ó - Áet˙ B‡ ‚B¯˙‡7."˙B¯ta ·BË ÁÈ¯ Ô˙pL" ∆¿««¿»≈∆»«≈««≈

‡ˆÈ ,"ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ¯Ó‡ Ì‡ Ïk‰ ÏÚÂ8. ¿««…ƒ»«≈ƒ≈¿»ƒ»»

"להריח".2) התימנים: ע"ב.3)ובכת"י מג, ברכות
דבר  איזה - יה תהלל הנשמה כל ו): קנ, (תהלים שנאמר
זה  אומר: הוי ממנו, נהנה הגוף ואין ממנו נהנית שהנשמה

שם.4)הריח. בחיה 5)ברכות, הצרור הדם "הוא
מקום" בכל אדם בני בו שמתבשמין לכל הידוע שבהודו,
מפרשים: ויש ה"ב). פ"א, המקדש כלי הל' רבינו (לשון
שם  ומתקבץ בצוארה חטוטרת לה שיש היא ידועה חיה
המור  ממנו ונעשה מתייבש כך ואחר דם, כמין תחילה
ונקרא  רטז), סי' או"ח ב'טור' וכן פ"ו, לברכות (ברא"ש
מג.): (ברכות התלמוד ובלשון פיז"ם, אשכנז: בלשון

לאכול 7)שם.6)מושק. בא אבל בהם. להריח כשבא
(שם, בלבד האכילה ברכת אלא עליהם מברך אינו מהם,

כברכת 8)וב'תוספות'). בבשמים, היא כוללת זו שברכה
נג.) (ברכת מצינו וכן ה"י) פ"ח, (לעיל מזון במיני "שהכל"
מברך: הרבה, מינים בה שיש בושם של לחנות שהנכנס

או"ח  (הגר"א ה"ה בסמוך כמבואר בשמים", מיני "בורא
רטז). סי'

.·¯Ó‚n‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡9B˙¯Ó˙ ‰ÏÚzL „Ú10. ≈¿»¿ƒ««À¿»«∆«¬∆ƒ¿»
Ô˙pL ,Û¯Np‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ?ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó „ˆÈÎÂ¿≈«¿»¿ƒ»»ƒ»»∆«ƒ¿»∆»«

ÌÈÓN· ÈˆÚ ‡¯Ba" ÔÈÎ¯·Ó - ıÚÓ ,ÁÈ¯11Ì‡Â ;" ≈«≈≈¿»¿ƒ≈¬≈¿»ƒ¿ƒ
‰iÁ ÔÈnÓ ‰È‰ Ì‡Â ;"ÌÈÓN· È·NÚ" - ·NÚ ‰È‰»»≈∆ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»»ƒƒ«»
."ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - d· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ

ה"יג).9) (פ"ז, לעיל המתמר 10)מפורש העשן קיטור
הגיע  לא שעדיין ואע"פ ריחו לתת מתחיל הוא שאז ועולה,
שכל  מפני מברכין, אין תמרתו שעלתה לפני אבל אליו,

להיות צריכות 'מגן ÂÎÂÓÒ˙הברכות מג.; (ברכות לעשייתן
רטז). סי' או"ח 'בעל 11)אברהם' וכגירסת שם. ברכות,

שם. ב'תוספות' הובאה גדולות' הלכות

.‚ÔBÓÒ¯Ù‡ ÏL ÔÓL12ÂÈÏÚ C¯·Ó ,B· ‡ˆBiÎÂ ∆∆∆¬«¿¿¿«≈¿»≈»»
·¯Ú ÔÓL ‡¯Ba"13B‡ BL·kL ˙ÈÊ ÔÓL Ï·‡ ." ≈∆∆»≈¬»∆∆«ƒ∆¿»

‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - Û„B BÁÈ¯ ¯ÊÁL „Ú BÁhL∆¿»«∆»«≈≈¿»≈»»≈
ˆÚÌÈÓN· È14BÓNaL ÔÓL ."15‰ÁLn‰ ÔÓL ÔÈÚk16 ¬≈¿»ƒ∆∆∆ƒ¿¿≈∆∆«ƒ¿»

ÂÈÏÚ C¯·Ó -17ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba"18ÂÈÙÏ e‡È·‰ ." ¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿»»
ÔÓL19,ÔÓM‰ ˙‡ ¯ËBÙe Ò„‰‰ ÏÚ C¯·Ó - Ò„‰Â ∆∆«¬«¿»≈««¬«≈∆«∆∆

ÌÈÓN· ÈˆÚ" ‡e‰Â ,Ô‰ÈzLÏ ˙Á‡ ‰Î¯aL ÈtÓ20." ƒ¿≈∆¿»»««ƒ¿≈∆¿¬≈¿»ƒ

עץ 12) והוא ("הערוך"). הקטף מעצי הנוטף הצרי הוא
בלע"ז. בארץ 13)בלז"ם גדל שהוא מפני שם. ברכות,

שמן" "עצי וזהו לעצמו, ברכה לו קבעו חשוב, והוא ישראל
שזהו  מפרשים: ויש יונה). (רבינו כג ו, במלכיםֿא. האמור
ישראל... וארץ "יהודה יז): (כז, ביחזקאל האמור ה"פנג"

שם). (רש"י ופנג" מנית שם.14)בחטי ברכות,
ומעשב.15) מעץ שונים בשמים מיני בו שעירב
היה 16) הוא וגם המקדש, וכלי הכהנים את בו שמשחו

כגֿכה). ל, (שמות רוקח מעשה שונים מבשמים מעורב
(17- כלום הבשמים מעיקרי בו נשאר ולא סיננו ואפילו

ה"ח. בסמוך שיתבאר כמו עליו, שם.18)מברך ברכות,
שהגירסא  בעוד בשמים", מיני "בורא שם: רבינו וגורס
(כסףֿמשנה). בשמים" עצי "בורא היא: שלפנינו

נודף.19) ריחו שחזר עד שטחנו זית שמן כגון בו, להריח
ההדס 20) את ומקדים שם). הרי"ף וכגירסת ע"ב מג, ברכות

מיוחד  שהשמן בעוד בו, להריח עומד שהוא מפני לברכה,
הסיכה  על מברכים ואין הזוהמה, להעביר לסיכה, בעיקר
במוצאי  ההדס את מביאים היו וכן ה"ח. בסמוך כמבואר
ובערבי  רצז) סי' או"ח ('טור' להבדלה לבשמים שבת
יותר, תדירה וברכתו לג:) (שבת בשבת להריח שבתות

שמח'). ('אור קודם תדיר - תדיר ושאינו ותדיר

.„- ·NÚ ‡e‰L ÌN·e ıÚ ‡e‰L ÌNa ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»…∆∆≈…∆∆≈∆
C¯·Ó ‡l‡ ,B¯·Á ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡ ‰Î¯a ÔÈ‡≈¿»»««≈∆∆∆∆¬≈∆»¿»≈
ÔÈÈ ÂÈÙÏ e‡È·‰ .BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÚ«∆¿«¿¿«∆¿«¿≈ƒ¿»»«ƒ

ÔÓLÂ21BÈÓÈa ÔÈÈ ÊÁB‡ -22C¯·Óe ,BÏ‡ÓNa ÔÓLÂ »∆∆≈«ƒƒƒ¿∆∆ƒ¿…¿»≈
ÔÓM‰ ÏÚ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,e‰˙BLÂ ÔÈi‰ ÏÚ23ÁÈ¯Óe «««ƒ¿≈¿≈¿»≈««∆∆≈ƒ«

LnM‰ L‡¯a BÁËÂ ,Ba24„ÈÓÏz LnM‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿…««»¿ƒ»»««»«¿ƒ
ÌÎÁ25Ï˙ka BÁË ,26. »»»«…∆
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ברכה 22)להריח.21) גורם הוא וכן יותר, חשוב שהוא
אףֿעלֿפי  עליו ומברכים בא הוא מקומות שבכמה לעצמו,
אירוסין" וב"ברכת ב"קידוש" כגון לשתייתו, צריכים שאין

שם). וברש"י מב. דבר 23)(ברכות "שכל בימינו, ואוחזו
בימינו  לאחזו צריך בו, להריח או לאכלו עליו שמברך

רו). סי' או"ח ('טור' ברכה" יצא 24)בשעת שלא כדי
לשוק. מבושמות ברוב 25)בידים וכן התימנים, בכתבֿיד

בכל  וכן חכמים", "תלמיד הנוסח: העתיקים, הדפוסים
זה. שם שנזכר לצאת 26)מקום חכם לתלמיד הוא שגנאי

רבינו  כבר ביארו זה דין מג:). (ברכות מבושם כשהוא לשוק
לברכת  הבא ביין ידובר ששם אלא יד, הלכה פ"ז, לעיל
הוא  שאף רשות ביין מדובר וכאן מצוה, יין שהוא המזון,

ברכה. לענין לשמן קודם

.‰- ‰Ó„‡‰ ÔÓ Ì‡ ıÚ‰ ÔÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‡e‰L ¯·c»»∆»≈ƒƒ»≈ƒƒ»¬»»
ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó27B·¯ÚL ÌNa ." ¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ…∆∆≈¿

ÏÎB¯‰28ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ‰a¯‰ ÔÈÈnÓ »≈ƒƒƒ«¿≈¿»≈»»≈ƒ≈
NBa ÏL B˙eÁÏ ÒÎ ."ÌÈÓN·ÔÈÈÓ da LiL ,Ì ¿»ƒƒ¿««¬∆≈∆∆»ƒƒ

ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ‰a¯‰29·LÈ Ì‡ ." «¿≈¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒƒ»«
ÒÎ .˙Á‡ ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ÌL»»«À≈¿»≈∆»∆»ƒ¿«

ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk ÏÚ C¯·Ó - ‡ˆÈÂ ÒÎ ,‡ˆÈÂ30. ¿»»ƒ¿«¿»»¿»≈«»««»»«

מג.).27) לברכות ('תוספות' מקוצי משה הרב דעת וכן
(שיר 28) רוכל אבקת מלשון: נשים, ותמרוקי בשמים מוכר

ו). ג, לא 29)השירים אם אבל להריח, ונתכוין שנכנס
לאו"ח  (ט"ז מברך אינו - ממילא לו בא שהריח אלא נתכוין,

א). ס"ק ריז בדעתו 30)סי' היה כשלא ע"א. נג, ברכות
שנית, מברך אינו מיד לחזור דעתו אם אבל מיד, לחזור

דעתו. הסיח שלא מפני

.ÂÌÈn‰ ÈÙÏÁÂ ‰pLBM‰31‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ««»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿ƒ¬≈∆≈
ÒÈb¯ ."ÌÈÓN· ÈˆÚ32ÈˆÚ ‡¯Ba" - ‰pb ÏL ¬≈¿»ƒ«¿ƒ∆ƒ»≈¬≈

ÌÈÓN· È·NÚ ‡¯Ba" - ‰„N ÏLÂ ,"ÌÈÓN·33." ¿»ƒ¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»ƒ
„¯e‰ ÈÓe ,„¯e‰34‰B·l‰Â ,35ÈkËÒn‰Â ,36‡ˆBiÎÂ «∆∆≈«∆∆¿«¿»¿««¿«ƒ¿«≈

ÈˆÚ ‡¯Ba" - Ô‰·37."ÌÈÓN· »∆≈¬≈¿»ƒ

הנוסח:31) התימנים, ובכת"י הנהר. ע"י הגדלים צמחים
רש"י ‰ÌÈ"וחלפי ולדעת מג:). (ברכות התלמוד כלשון ,"

נרדי  (ספיקא פשתן כגבעולי ועשויים נרד" "שבולת הם שם,
('הערוך'). רוזמרי"ן שזה אומרים ויש בלע"ז).

ב,32) השירים (שיר השרון" חבצלת "אני השרון. חבצלת
שם, בברכות וכן לנרקיס. מתילא אני יונתן: מתרגם א)
('הערוך'). טוב ריח לו ויש לבן פרח מין והוא נרקוס. כתוב:

מתקיים,33) עצו אין נעבד, שאינו מפני ע"ב. מג, ברכות
עצו  אותו, ומשקים נעבד גינה של אבל ונופל, ומתייבש
או"ח  (ב"י בשמים עצי בורא עליו מברך לפיכך מתקיים,

הרשב"א). בשם רטז הורד.34)סי' מפרחי היוצאים
בלע"ז.35) ווייראך ריחני, מוצק עץ שרף שרף 36)מין

לריח  דומה וריחו זפת, ממנו שעושים שף שקוראים עץ של
ובתוספתא  בלע"ז, מאסטיק ונקרא לג:) לביצה (רש"י לבונה
ולוט" "נכאת בשבת. מוסטכי לועסין אין יג) פרק (שבת
מצטכא  זה - לוט צא) פרשה (סוף רבה במדרש פירשו

השלם'). וכל 37)('הערוך הם, עץ מיני אלה שכל

הוא.. אילן - עלים) (לא עץ מוציא ברייתו שתחילת
חלף; ערך ('הערוך' בשמים" עצי "בורא עליו ומברכים

גאון). האי רב בשם מג: לברכות רשב"א

.Êel‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ·BË ÁÈ¯ ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈≈«≈¿»¿ƒ¬≈∆¿≈
ÈeNÚL ·BË ÁÈ¯Â ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡L ·BË ÁÈ¯ :Ô‰≈≈«∆»¿»ƒ«¿≈«∆»
ÁÈ¯‰Ï ‰NÚ ‡lL ,·BË ÁÈ¯Â ,Ú¯ ÁÈ¯ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ≈«»¿≈«∆…«¬»¿»ƒ«

‰Ê ÁÈ¯ ÏL BÓˆÚa38. ¿«¿∆≈«∆

בסמוך.38) כמבואר ממנו, המתבשם בדבר אלא

.Á‰Â¯Ú ÏL ÌÈÓN·e Ì"ekÚ ÏL ÌÈÓNa ?„ˆÈk39 ≈«¿»ƒ∆«¿»ƒ∆∆¿»
ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,˙BÈ¯Ú‰ ÔÓƒ»¬»≈¿»¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»¿»ƒ«

Ô‰a40‡qk‰Œ˙Èa ÏL ÌÈÓN·e ,ÌÈ˙Ó ÏL ÌÈÓNa .41, »∆¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ∆≈«ƒ≈
‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÈeNÚ‰ ÔÓLÂ42ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ¿∆∆∆»¿«¬ƒ∆«À¬»≈¿»¿ƒ

,¯Ó‚Ó .Ú¯ ÁÈ¯ ¯È·Ú‰Ï eNÚpL ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ∆«¬¿«¬ƒ≈«»À¿»
ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ÌÈ„‚a‰ ˙‡Â ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯n‚nL∆¿«¿ƒ∆«≈ƒ¿∆«¿»ƒ≈¿»¿ƒ

¯Ó‚Ó ÏL BÓˆÚa ÁÈ¯‰Ï ‰NÚ ‡lL ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ43. ¬≈∆¿ƒ∆…«¬»¿»ƒ«¿«¿∆À¿»
ÈÙÏ ,C¯·Ó BÈ‡ ,ÌÈ¯Ó‚Ó Ô‰L ÌÈ„‚·a ÁÈ¯n‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆≈À¿»ƒ≈¿»≈¿ƒ

¯wÚ ‡Ïa ÁÈ¯ ‡l‡ ,ÌNa ¯wÚ ÌL ÔÈ‡L44. ∆≈»ƒ«…∆∆»≈«¿…ƒ»

מלשון 39) בה, וכיוצא קרובתו כגון לו, האסורה אשה
ו). יח, (ויקרא של 40)הכתוב קופה בידה שאוחזת כגון

עבירה  הרגל לידי יבואו שמא בהם, להריח ואסור בשמים
ה'אבודרהם'). בשם אסטניס 41)(כסףֿמשנה שאדם

נג. (ברכות רע ריח ממנו להעביר הכסא לבית עמו מוליך
שם). ידים 42)וברש"י בו לסוך הסעודה בסוף הבא

(שם). בבשמים מבושם זה ושמן שם:43)מזוהמות,
בציפורי, שבתות ובמוצאי בטבריה, שבתות בערבי "המהלך
אלא  עשוי אינו שחזקתו מפני מברך, אינו - ריח והריח

הכלים". את בו וריח 44)לגמר הואיל נהנה, שהוא ואע"פ
תיקנו  לא - עיקר לו כשאין - כך כל הגוף צורך בו אין
שמברך  שבשמו" ל"שמן דומה זה ואין (כסףֿמשנה). לברך
הכניסו  שם כי ובביאורנו), ה"ג (לעיל כשסיננו אפילו עליו
הבושם, מעיקר הריח וקלט השמן, לתוך הבושם עיקרי את
שכן  בתוכו, נשאר העיקר כאילו חשוב שסיננו ואע"פ
נשאר  ולא מהשמן הבשמים כן גם הסירו המשחה" ב"שמן
המוגמרים, בכלים אבל ה.) כריתות (ראה ריחם אלא בו
מתמרות  הריח אלא הבושם, עיקר בהם נכנס לא מעולם

הנשרף הבושם Â„·Ïעשן ‡Â‰ או"ח ל'טור' (ב"ח בישמם
רטז). סי'

.Ë‰aÒÓ ÏL ÌÈÓNa45ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,Ì"ekÚ ÏL ¿»ƒ∆¿ƒ»∆«≈¿»¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì"ekÚ ˙aÒÓ Ì˙qL ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆¿«¿ƒ«««¬«»ƒ

˙BÏfÓe46- ·BË ÁÈ¯ ÁÈ¯‰Â C¯kÏ ıeÁ Cl‰Ó ‰È‰ . «»»»¿«≈«¿«¿≈ƒ«≈«
C¯·Ó BÈ‡ ,Ì"ekÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ Ì‡47,Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â , ƒ…»ƒ«≈¿»≈¿ƒ…ƒ¿»≈

ÔÈ‡L ÁÈ¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÁÈ¯ ·¯Ú˙ .C¯·Ó¿»≈ƒ¿»≈≈«∆¿»¿ƒ»»¿≈«∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó48·¯‰ È¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -49. ¿»¿ƒ»»¿ƒ«¬≈»…

וברש"י).45) נב: (ברכות הם 46)סעודה והרי שם.
בידך  ידבק ולא משום: בהנאה, שאסורים ע"ז של כבשמים
בפירושו  רבינו לשון יח) יג, (דברים החרם מן מאומה

מ"ו. פ"ח, נג.).47)לברכות (ברכות הוא ממסיבתם שמא
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מגומרים.48) בגדים של או מתים של בשמים כגון
בני 49) רוב אחרי בריח שהולכים הקודם, מהדין מקורו

בשמים  בריח המותרים בשמים של ריח נתערב ואם העיר,
בטלה  אינה ע"ז שהרי הרוב, אחר בו הולכים אין - ע"ז של
כלֿשכן  אסור, - להריח ואפילו עד.) (ע"ז באלף אפילו

רבינו: שהדגיש וזה ÂÈÏÚלברך, ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡˘ ÁÈ¯·:כלומר ,
Î¯·Ó‰ריח ¯ÂËÙ‰ אבל בהם, וכיוצא מגומרים כלים כגון

רוקח'). ('מעשה ברוב בטל אינו בו" להריח "שאסור ריח
הנאה" "ברכת ממין הברכות כל נגמרו זה פרק גמר עם
דברים  עוד שישנם להעיר ויש ה"ד). פ"א, לעיל (ראה
קול  ושמיעת מאור כגון עליהם, מברכים ואין מהם שנהנים
אין  וכן משה') ('מטה ממש בהם שאין מפני והטעם, ערב.
אברהם' ('מגן לגוף נכנסת שאינה מפני הרחיצה על מברכים
טבק  עישון של דינו מה לעיין יש ועדיין א). ס"ק רטז סי'
הוא  אם אותו, ופולטים וחוזרים הפה לתוך העשן ששואבים
ס"ו), רי סי' (או"ח ברכה צריך שאינו ופולט" ל"טועם דומה
הגוף  שגם עישון כלֿשכן עליו, שמברכים טוב כריח דינו או
ושתו, אכלו כאילו ממנו שבעים אנשים שהרבה ממנו, נהנה
רוקח' וב'מעשה ט). ס"ק רי סי' אברהם' ('מגן עיון וצריך
דרך  שהנאתו טוב, ריח המריח לדין דומה זה "שאין השיב,
בעישון  אבל לאכול, - הפה כחוש הריח, חוש שהוא האף
האף  הנאת כאן ואין אכילה, זו שאין הפה, הנאת כאן אין
בידך, הרופפת הלכה כל דבר: סוף האף, דרך שואף שאינו
שמענו  ולא ראינו לא ומעולם העולם, מנהג מה וראה צא

העישון". על שיברך מי

á"ôùú'ä ïåéñ á"ë éùéìù íåé

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
חתימה;1) ולא פתיחה בהן שאין ודברים אחרות, ברכות

הרואה  ברכת להודות; הצריכים ארבעה הראייה; ברכות כל
לבית  הנכנס בתקופתה; והחמה בחידושה הלבנה את

מברך. מה ממנו והיוצא המדרש

.‡˙B¯Á‡ ˙BÎ¯a2Ô‰a ÔÈ‡L ,‰a¯‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„e ¿»¬≈¿»ƒ¬≈ƒ«¿≈∆≈»∆
‰ÁÈ˙t3‰ÓÈ˙Á ‡ÏÂ4Á·L C¯c ÌÈÓÎÁ ewz , ¿ƒ»¿…¬ƒ»ƒ¿¬»ƒ∆∆∆«

‰lÙz‰ ˙BÎ¯a BÓk ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ï ‰È„B‰Â5, ¿»»¿«»»¿ƒ¿«¿ƒ»
Ìe·˙k ¯·kL6‰Bw‰Â L„Á ˙Èa ‰Ba‰ :Ô‰ el‡Â . ∆¿»¿«¿¿≈≈«∆«ƒ»»¿«∆

BÏ LÈ ÔÈa - ÌÈL„Á ÌÈÏk7BÏ ÔÈ‡ ÔÈa ,Ô‰· ‡ˆBik ≈ƒ¬»ƒ≈∆«≈»∆≈≈
C¯·Ó -8,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a : ¿»≈»«»¡…≈∆∆»»

eÈÁ‰L9.‰f‰ ÔÓfÏ eÚÈb‰Â eÓi˜Â ∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»«¿««∆

ההנאה.2) ברכות בברוך.3)מלבד פותחים שאינם
א)4) הלכה י"א, פרק לקמן (ראה בברוך חותמים שאינם

"ברכות". ולא "דברים" נקראים פי 5)ולפיכך על שאף
והודייה, שבח דרך מתפלל הוא שעה, באותה נהנה שאינו
בשעת  נהנה שאינו פי על אף האלה והדברים הברכות אף
משנה). (כסף והודייה שבח דרך חכמים תיקנום ברכתם

תפילה.6) הלכות בירושה.7)לעיל לו הואיל 8)שבאו
בהם  כיוצא קנה אם אבל קנייה, דרך אצלו חדשים והם
וכתבו  ב). עמוד נט דף (ברכות מברך אינו וקנה חזר ועכשיו
ויקרי  חשובים כלים על אלא מברך שאינו שם , התוספות

מה  לפי שהכול לי "יראה כתב: שם הרא"ש אבל ערך,
עמוד  מט דף נדרים (ראה בחלקו שמח עני יש אדם, שהוא

חשובים". בכלים מעשיר יותר נוכח 9)ב) בלשון מתחיל
אתה] רוב [ברוך נוסח וכן [שהחיינו] נסתר בלשון ומסיים

הם  עצומים יסודות ששני ידעת שכבר לפי הברכות?
מצוי  הוא שהקדושֿברוךֿהוא לדעת האחד, באמונתנו,
שאין  השני כלל, בזה ספק ואין המציאות ומחוייב ראשון
כמו  אותה יודע בעצמו "הוא ורק לנו מושגת מציאותו
טֿי) הלכות א, הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות שהיא"
נוסח  חכמינו קבעו בליבנו האלה היסודות שני לקבוע וכדי
מפורסם  שהוא מי עם כמדבר אתה" "ברוך לומר הברכות
נשתבש  שלא וכדי בפנים, פנים עימו מדבר שהוא עד אצלו
הנמצאים  שאר כמציאות היא מציאותו שמהות לחשוב
להורות  וכו' במצוותיו קדשנו "אשר מיד לומר קבעו
דרך  רק בו לדבר אפשר ואי מאיתנו נסתרת מציאותו שמהות
ב). עמוד מ דף לברכות יעקב" ב"עין הובא (הרשב"א נסתר

.·B¯·Á ˙‡ ‰‡B¯‰ ÔÎÂ10C¯·Ó ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ¿≈»∆∆¬≈¿««¿ƒ¿»≈
,L„Á ¯NÚŒÌÈL ¯Á‡Ï e‰‡¯ Ì‡Â ."eÈÁ‰L"∆∆¡»¿ƒ»»¿««¿≈»»…∆

ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó11È¯t ‰‡B¯‰ . ¿»≈»«»¿«≈«≈ƒ»∆¿ƒ
B˙i‡¯ ˙lÁ˙a - ‰LÏ ‰MÓ LcÁ˙n‰12C¯·Ó «ƒ¿«≈ƒ»»¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈

eÈÁ‰L"13." ∆∆¡»

רכה).10) סימן (טור בראייתו ושמח עליו החביב
שהמת 11) כמו מהלב, שנשכח מפני ב) עמוד נח דף (ברכות

יונה). (רבינו חודש עשר שנים לאחר הלב מן משתכח
אכלו.12) שלא פי על ב)13)אף עמוד מ דף (עירובין

ערוך  (שולחן האכילה בשעת אלא לברך שלא נוהגים ואנו
ג). סעיף רכ"ה סימן חיים אורח

.‚‰·BË ‰ÚeÓL ÚÓL14'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó , »«¿»»¿»≈»«»
·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡15‰ÚeÓL ÚÓL . ¡…≈∆∆»»«¿«≈ƒ»«¿»

˙Ó‡‰ Ôic Ce¯a :C¯·Ó ,‰Ú¯16ÏÚ C¯·Ï Ì„‡ ·iÁÂ . »»¿»≈»««»¡∆¿«»»»¿»≈«
‰·Bh‰ ÏÚ C¯·nL C¯„k ,LÙ ·eËa ‰Ú¯‰»»»¿∆∆¿∆∆∆¿»≈««»
ÏÎ·e 'B‚Â EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â :¯Ó‡pL ,‰ÁÓNa¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿¿»

E„‡Ó17,d· eÈeËˆpL ‰¯˙È‰ ‰·‰‡ ÏÏÎ·e ; ¿…∆ƒ¿««¬»«¿≈»∆ƒ¿«ƒ»
‰ÁÓNa ÁaLÈÂ ‰„BÈ BÏ ¯ˆiL ˙Úa elÙ‡L18. ∆¬ƒ¿≈∆≈«∆ƒ««¿ƒ¿»

ז.14) הלכה בסמוך כמבואר ולאחרים, לו טובה שהיא
לאחרים.15) - והמטיב לי - בה 16)הטוב ומצטער הואיל

וישר  ה' אתה צדיק הכתוב: שם על הדין את להצדיק לו יש
קל"ז). פסוק קיט, פרק (תהילים מידה 17)משפטיך "בכל

מידה  בין ה) משנה ט, פרק (ברכות לך" מודד שהוא ומידה
פורענות. מידת בין שם 18)טובה למשנה בפירושו ורבינו

טובים  בתחילתם נראים רבים דברים שיש "לפי יאמר:
למשכיל  ראוי אין כן ועל רבה, רעה אחריתם ויהיה
יודע  שאינו מפני גדולה, צרה עליו כשתבוא להשתומם

סופה".

.„- ‰·BË ‰ÚeÓL ÚÓML B‡ ‰·BË ÂÈÏ‡ ‰ÚÈb‰ƒƒ»≈»»∆»«¿»»
BÏ Ì¯‚z BÊ ‰·BhL ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒ∆»ƒ¿…

‰Ú¯19ÂÈÏ‡ ‰Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ ."·ÈËn‰Â ·Bh‰" C¯·Ó , »»¿»≈«¿«≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈»
ÌÈ¯·c‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰Ú¯ ‰ÚeÓL ÚÓL B‡ ‰Ú»̄»»«¿»»»««ƒ∆«¿»ƒ
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צג zekxa zekld - dad` xtq - oeiq a"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰·BË BÏ ˙Ó¯Bb BÊ ‰Ú¯L ÌÈ‡¯Ó20Ôic" C¯·Ó , «¿ƒ∆»»∆∆»¿»≈««
ÏÚ ‡l‡ ,˙BÈ‰Ï „È˙Ú‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ;"˙Ó‡‰»¡∆∆≈¿»¿ƒ«∆»ƒƒ¿∆»«

.‰zÚ Ú¯‡M ‰Ó«∆≈««»

איש 19) וראהו סימנים] בה [שאין מציאה שמצא כגון
ילשין  הרואה שהאיש שאפשר פי על ואף מציאה בשעת
(ברכות  שמצא ממה יותר ממנו ויבקש ויענהו לשלטון עליו

שם). במשנה רבינו וכפירוש א עמוד ס כגון 20)דף
הגשם  שעלול פי על אף שדהו את שוטף גשם שסחף

(שם). ומשקה הארץ את מרווה שהוא לשדהו להועיל

.‰C¯·Ó ,‰„N BÏ LÈ Ì‡ - ÌÈa¯ ÌÈÓL‚ e„¯È»¿¿»ƒ«ƒƒ∆»∆¿»≈
ÌÈ¯Á‡ ÏLÂ BlL ‰˙È‰ Ì‡Â ;"eÈÁ‰L"21C¯·Ó - ∆∆¡»¿ƒ»¿»∆¿∆¬≈ƒ¿»≈

ÌÈ„BÓ" :C¯·Ó ,‰„N BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ."·ÈËn‰Â ·Bh‰"«¿«≈ƒ¿ƒ≈»∆¿»≈ƒ
z„¯B‰L ‰tËÂ ‰tË Ïk ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ CÏ eÁ‡¬«¿»¡…≈«»ƒ»¿ƒ»∆«¿»

'eÎÂ ‡ÏÓ eÈÙ el‡Â .el22e„BÈ Ì‰ Ô‰" „Ú ," »¿ƒƒ»≈¿«≈≈
Ï‡ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .ekÏÓ EÓL ˙‡ eÎ¯·ÈÂ eÁaLÈÂƒ«¿ƒ»¿∆ƒ¿«¿≈»«»≈

."˙BÁaLz‰Â ˙B‡„B‰‰ ·…̄«»¿«ƒ¿»

בה.21) שותפים במלואו 22)שהם נמצא זה נוסח
ב"סדר  ולקמן לשבת שחרית של חי" כל "נשמת בתפילת

לרבינו. השנה" תפילות

.ÂÌÈn‰ ‰a¯iMÓ ?ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿»¿ƒ««¿»ƒƒ∆ƒ¿∆««ƒ
ÈtŒÏÚ ¯Ën‰ ÔÓ ˙BÚeaÚ·‡ eÏÚÈÂ ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆¿«¬¬«¿ƒ«»»«¿≈

‰Ê ˙‡¯˜Ï ‰Ê ˙BÚeaÚ·‡‰ eÎÏÈÂ ,ÌÈn‰23. ««ƒ¿≈¿»¬«¿∆ƒ¿«∆

חתן 23) "משיצא שם: התלמוד ולשון ב) עמוד ו דף (תענית
יוצאת  נופלת שכשהטיפה כך כל שירדו כלה", לקראת
לברך  היום נוהגים אנו ואין (רש"י). כנגדה ובולטת אחרת
עצירת  מחמת במדינה צער יש אם אלא הגשמים על
רכא  סימן חיים (אורח עליהם מברכים כשירדו ואז הגשמים

א). סעיף

.Êe‰L¯ÈÂ ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡24,ÔÈÁ‡ BnÚ LÈ Ì‡ - »¿≈»ƒƒ»»ƒ≈ƒ«ƒ
"˙Ó‡‰ Ôic" ‰lÁza C¯·Ó25·Bh‰" CkŒ¯Á‡Â , ¿»≈«¿ƒ»««»¡∆¿««»«

"·ÈËn‰Â26ÌÈÁ‡ BnÚ ÔÈ‡ Ì‡Â ;27C¯·Ó , ¿«≈ƒ¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈
"eÈÁ‰L"28‡È‰L ‰·BË ¯·c Ïk :¯·c ÏL B¯ˆ˜ . ∆∆¡»»¿∆»»»¿«»∆ƒ

‡È‰L ‰·BËÂ ,"·ÈËn‰Â ·Bh‰" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÏ¿«¬≈ƒ¿»≈«¿«≈ƒ¿»∆ƒ
"eÈÁ‰L" C¯·Ó ,Bc·Ï BÏ29. ¿«¿»≈∆∆¡»

נכסים.24) המיתה.25)שהניח שמיעת על 26)על
מביא  רכב סימן חיים אורח אברהם ובמגן הירושה. בשורת
מחמת  שהוכרח "מי שפב סימן חסידים" "ספר בשם שם
"הטוב  מברך כחפצו, שלא עשירה אשה לקחת עניותו
א). עמוד ע דף (קידושין וראה האמת". ו"דיין והמטיב"

לבדו.27) לו אלא הטובה עמוד 28)שאין נט דף (ברכות
(שם).29)ב).

.ÁLe·ÁÂ ,‡t¯˙pL ‰ÏBÁ :˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿«≈¿»
ÈÎÏB‰Â ,eÏÚLk ,Ìi‰ È„¯BÈÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ ‡ˆiL∆»»ƒ≈»¬ƒ¿¿≈«»¿∆»¿¿≈

ÌÈÎ¯„30·eMÈÏ eÚÈbiLk ,31ÈÙa ˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe . ¿»ƒ¿∆«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
e‰eÓÓB¯ÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÓÎÁ Ì‰Ó ÌÈLe ,‰¯NÚ¬»»¿«ƒ≈∆¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿

Ï‰˜a32ÌÈ˜Ê ·LBÓ·e ÌÚ33„ˆÈÎÂ .e‰eÏÏ‰È ƒ¿«»¿«¿≈ƒ¿«¿¿≈«

‰„BÓ34C¯·Ó „ˆÈÎÂ35Ô‰ÈÈa „ÓBÚ ?36:C¯·Óe ∆¿≈«¿»≈≈≈≈∆¿»≈
ÌÈ·iÁÏ ÏÓBb‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»«≈¿«»ƒ

˙B·BË37:ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈÚÓBM‰ ÏÎÂ .·BË Ïk ÈÏÓbL ,∆¿»«ƒ»¿»«¿ƒ¿ƒ
‰ÏÒ EÏÓ‚È ‡e‰ ,·BË EÏÓbL38. ∆¿»¿ƒ¿»¿∆»

מדברות.30) הולכי הגירסה: ושם ב) עמוד נד דף (שם,
מנויים 31) וכולם (שם) ממנה ונמלטו בסכנה היו אלה שכל

לה' "יודו שם: נאמר מהם אחד כל ועל קז, פרק בתהילים
נתנו  מיימוניות" וב"הגהות אדם". לבני ונפלאותיו חסדו
תיבות: ראשי 'ח'י'י'ם - סלה יודוך החיים וכל לזה: סימן

מדבר. ים, יסורין, מעשרה 32)חולה, פחות קהל ואין
ב). עמוד ז דף כתובות שקנה 33)(ראה מי אלא זקן אין

ב). עמוד נד דף (ברכות שניים זקנים ומיעוט חכמה,
בעמידה.34) או בישיבה הודאתו, מצב נוסח 35)מה מה

מכלל 36)ברכתו. - יהללוהו זקנים ובמושב שנאמר:
סימן  חיים אורח (ב"ח בעמידה אלא בישיבה אינו שהמהלל
לזה  מראה ע"א) סימן חיים (אורח סופר" וה"חתם ריט).
ב, פרק מגילה בהלכות שכתב עצמו רבינו מדברי מקור
יושב, - בציבור אסתר] מגילת [את יקרא לא "אבל ז: הלכה
אם  א, הלכה ד, פרק בירושלמי ומקורו הציבור" כבוד מפני
מפני  לעמוד עליו עשרה, בציבור מברך כשהוא כאן גם כן

הציבור. כלומר:37)כבוד ט. פרק לברכות הרי"ף כגירסת
טוב, גמלני הרשעים, כאחד ואני הגון שאיני פי על אף
פסוק  כג, פרק (שמות רשע" אצדיק לא "כי רשעים - חייבים

חייבא. אזכי לא אונקלוס: מתרגם נוהגים 38)ז) ואנו
עשרה  שם שיש לפי התורה קריאת אחרי הכנסת בבית לברך
אורח  ערוך בשולחן וכן ב; עמוד נד דף לברכות (תוספות

ריט). סימן חיים

.ËŒÌÈ ÔB‚k ,Ï‡¯NÈÏ ÌÈq eNÚpL ÌB˜Ó ‰‡B¯‰»∆»∆«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«
ÛeÒ39Ôc¯i‰ ˙B¯aÚÓe40'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ , «¿¿««¿≈≈»«»

ÌB˜na eÈ˙B·‡Ï ÌÈq ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ«¬≈«»
‰f‰41Ï·‡ .ÌÈa¯Ï ÌÈq B· eNÚpL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ . «∆¿≈»»∆«¬ƒƒ»«ƒ¬»

,B·e ,„ÈÁi‰ B˙B‡ - „ÈÁiÏ Ò B· ‰NÚpL ÌB˜Ó»∆«¬»≈«»ƒ«»ƒ¿
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó BaŒÔ·e∆¿¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
È˙B·‡Ï Ò ‰NÚL :B‡ ,‰f‰ ÌB˜na Ò ÈÏ ‰NÚL∆»»ƒ≈«»«∆∆»»≈«¬«

‰f‰ ÌB˜na42˙BÈ¯‡ ·b ‰‡B¯‰ .43,L‡‰ ÔL·ÎÂ , «»«∆»∆…¬»¿ƒ¿«»≈
‰È¯ÊÚÂ Ï‡LÈÓ ,‰ÈÁ Ba CÏL‰L44Ce¯a :C¯·Ó - ∆À¿«¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»¿»≈»

ÌÈ˜ÈcvÏ Ò ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡45 «»¡…≈∆∆»»∆»»≈««ƒƒ
˙„B·Ú Ba ÔÈ„·BÚL ÌB˜Ó ‰‡B¯‰ .‰f‰ ÌB˜na«»«∆»∆¿∆¿ƒ¬«
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿»≈»«»¡…≈∆∆

ÌÈt‡ C¯‡ Ô˙pL ,ÌÏBÚ‰46ÌB˜Ó .BBˆ¯ È¯·BÚÏ »»∆»«∆∆««ƒ¿¿≈¿»
ı¯‡a Ì‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú epnÓ ‰¯˜ÚpL∆∆∆¿»ƒ∆¬«»ƒ«»ƒ¿∆∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯˜ÚL :C¯·Ó ,‡e‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»≈∆»«¬«»ƒ«»
¯˜ÚL :C¯·Ó ,‡e‰ ı¯‡Ï ıeÁa Ì‡Â ;eˆ¯‡Ó≈«¿≈¿ƒ¿»»∆¿»≈∆»«
¯ÓB‡Â .‰f‰ ÌB˜nÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«»ƒ»«∆¿≈
ÏkÓ ¯˜Úz Ck ,‰Ê ÌB˜nÓ z¯˜ÚL ÌLk :Ô‰ÈzLaƒ¿≈∆¿≈∆»«¿»ƒ»∆»«¬…ƒ»

E„·ÚÏ Ì‰È„·BÚ ·Ï ·ÈL˙Â ,˙BÓB˜Ó47. ¿¿»ƒ≈¿≈∆¿»¿∆

ממצרים.39) בצאתם ישראל בו בו 40)שעברו שעברו
יז). פסוק ג, פרק (יהושע יהושע בימי בחרבה ישראל

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



zekxaצד zekld - dad` xtq - oeiq a"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פסוק 41) יח, פרק (שמות שנאמר א), עמוד נד דף (ברכות
הרי  - וגו' אתכם הציל אשר ה' ברוך יתרו ויאמר י):

הנס. על הרי"ף).42)שמברכים וכגירסת שם, (ברכות
מברכים  יריכו יוצאי שכל הוסיפו מיימוניות" וב"הגהות
הנס. באותו שייכים שכולם לאבותינו, נס שעשה

ו).43) פרק (דניאל ממנו וניצול דניאל בו שהושלך
איננה.44) הפיסקא כל התימנים יד בכתב ג). פרק (שם,
הואיל 45) עליו מברכים יחידים של נס שזה פי על ואף

ט, פרק ברכות (ירושלמי ברבים שמים שם בו ונתקדש
א). ואין 46)הלכה מהם. להיפרע וממתין אפו שמאריך

ורואים  ביניהם שרויים שאנו לפי זו, ברכה לברך רגילים אנו
יום  משלושים כשרואה אלא החיוב ואין וכו' יום בכל
(הגהות  ט"ו הלכה בסמוך כמבואר יום, לשלושים
רכד  סימן חיים לאורח הרמ"א הגהות וראה מיימוניות,

א). פסוק 47)סעיף ג, פרק (צפניה ככתוב שם), (ברכות
בשם  כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי ט):
א) הלכה ט, פרק (ברכות ובירושלמי אחד. שכם לעבדו ה'

תקווה. לו יש חי שאדם זמן כל זה: על אמרו

.ÈÔ·eMÈa Ï‡¯NÈ Èza ‰‡B¯‰48:C¯·Ó -‰z‡ Ce¯a »∆»≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»≈»«»
‰ÓÏ‡ Ïe·b ·ÈvÓ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰49; ¡…≈∆∆»»«ƒ¿«¿»»

˙Ó‡‰ Ôic Ce¯a :¯ÓB‡ - Ôa¯Áa50È¯·˜ ‰‡B¯‰ . ¿À¿»»≈»««»¡∆»∆ƒ¿≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»≈»«»¡…≈∆∆»»

ÔÈca ÌÎ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡51ÔÈca ÌÎ˙‡ Ô„Â ,52ÏkÏÎÂ , ¬∆»«∆¿∆«ƒ¿»∆¿∆«ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈca ÌÎ˙‡53ÔÈca ÌÎ˙‡ ˙ÈÓ‰Â ,54„È˙Ú ‡e‰Â , ∆¿∆«ƒ¿≈ƒ∆¿∆«ƒ¿»ƒ

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÔÈca ÌÎ˙‡ ÌÈ˜‰Ï55‰z‡ Ce¯a . ¿»ƒ∆¿∆«ƒ¿«≈»»«»»«»
.ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ ,'‰¿«≈«≈ƒ

כן 48) מברכים שאין ואפשר ובכבודם, בתקפם כשמיושבים
בתי  הרואה הגירסה: וברי"ף רכד) (ב"י ישראל בארץ אלא

וכו'. ביישובם ישראל של הכתוב 49)כנסיות שם על
היום  היא ישראל "שכנסת כה) פסוק טו, פרק (משלי
ונוהגת  לחזור ועתיד הים למדינת בעלה שהלך כאלמנה

("אבודרהם"). חיות ב).50)אלמנות עמוד נח דף (ברכות
(אבות 51) כמאמרם נֹוצרים שתהיו עליכם דן אמכם ִָבמעי

נֹוצר". אתה כורחך "שעל כב): משנה ד, לאחר 52)פרק ָ
או 53)שנולדתם. בקושי יהיו אם צרכיכם על אתכם דן

"ועל 54)בריווח. (שם): כמאמרם מיתה, עליכם שגזר
מת". אתה המתים 55)כורחך לתחיית תזכו אם

ב  עמוד נח דף בברכות מקורו זו ברכה נוסח ("אבודרהם").
אתכם, "וזן" כתוב: ושם קלים, בשינויים שם וברי"ף

התימנים. יד כתב ברמב"ם הנוסח וכן "ודן" במקום

.‡ÈÌ‡ - „Á‡k Ì„‡ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL ‰‡B¯‰»∆≈≈∆∆»»¿∆»ƒ
Ì"ekÚ56‰¯ÙÁ „‡Ó ÌÎn‡ ‰LBa :¯ÓB‡ ,Ì‰ «≈≈»ƒ¿∆¿…»¿»

Ì‡Â ;‰·¯ÚÂ ‰iˆ ¯a„Ó ÌÈBb ˙È¯Á‡ ‰p‰ ,ÌÎz„ÏBÈ«¿¿∆ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»ƒ»«¬»»¿ƒ
'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - Ï‡¯NÈ ı¯‡·e Ì‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿∆∆ƒ¿»≈≈»«»

ÌÈÊ¯‰ ÌÎÁ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡57ÈÓÎÁÓ ‰‡B¯‰ . ¡…≈∆∆»»¬«»»ƒ»∆≈«¿≈
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡À»»≈»«»¡…≈∆∆
- Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ .Ì„Â ¯N·Ï B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL ,ÌÏBÚ‰»»∆»«≈»¿»¿»»»»«¿≈ƒ¿»≈
- Ï‡¯NÈ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡¯ÈÏ B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL :C¯·Ó¿»≈∆»«≈»¿»ƒ≈»«¿≈ƒ¿»≈

˙Bn‡ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡¯ÈÏ B˙¯e·bÓe B„B·kÓ Ô˙pL :¯ÓB‡≈∆»«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈À
Ì„Â ¯N·Ï B„B·kÓ Ô˙pL :C¯·Ó - ÌÏBÚ‰58. »»¿»≈∆»«ƒ¿¿»»»»

זרה"56) עבודה עובד זה הרי סתם גוי שנאמר מקום "וכל
ח). הלכה יא פרק אסורות מאכלות בהלכות רבינו (לשון

היודע 57) הקדושֿברוךֿהוא הוא א) עמוד נח דף (ברכות
ואין  לזה זה דומה דעתם "שאין אלו כל שבלב מה

(שם). לזה" זה דומים אלא 58)פרצופיהם שם) (ברכות
וכן  וכו' מחכמתו ׁשחלק ברוך ישראל חכמי על נאמר ֶַָששם
אנו  וכן שם, ברי"ף וכן וכו' מכבודו "ׁשחלק ישראל ֶַָבמלכי
העולם  ובאומות חלק, - בישראל שאומרים והטעם ַָנוהגים.
אומר  שאתה וכל בה', דבקים הם שישראל מתנה, לשון -
לחלק  יחס שיש באופן נחלק ממי לדעת אתה צריך ַָ"חלק"
הנותן, עם יחס להם אין והאומות ממנו, שנתחלק מי עם
שזכה  מה אלא הנותן על אחריות בה שאין מתנה כל כמו

רכד). סימן חיים אורח (ט"ז זכה

.·ÈÈLek‰ ˙‡ ‰‡B¯‰59Ô‰Èt ˙¯eˆa ÔÈpLÓ‰ ˙‡Â , »∆∆«ƒ¿∆«¿Àƒ¿«¿≈∆
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ,Ì‰È¯·È‡· B‡¿≈¿≈∆¿»≈»«»¡…≈∆∆

Úh˜ B‡ ‡ÓeÒ ‰‡B¯‰ .˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ ,ÌÏBÚ‰60, »»¿«∆∆«¿ƒ»∆»ƒ≈«
ÔÈ˜‰B·e ÔÈÁL ‰kÓe61Ô‰· ‡ˆBiÎÂ62Ce¯a :C¯·Ó - À≈¿ƒ¬»ƒ¿«≈»∆¿»≈»

˙Ó‡‰ Ôic ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡63Ì‡Â . «»¡…≈∆∆»»««»¡∆¿ƒ
.˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ :C¯·Ó - Ôn‡ ÈÚnÓ ÔÎ e„ÏB¿≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈¿«∆∆«¿ƒ

ÛBtw‰ ˙‡Â ÛBw‰ ˙‡Â ÏÈt‰ ˙‡ ‰‡B¯‰64:¯ÓB‡ , »∆∆«ƒ¿∆«¿∆«ƒ≈
.˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ Ce¯a»¿«∆∆«¿ƒ

הרבה.59) שחור ברגליו.60)שהוא או בידיו
הלכות 61) לעיל יותר ומפורש דקות, בנקודות מנומר

בביאורנו. ב הלכה טו, פרק הננס 62)תפילה כגון
ביותר). (אדום ויש 63)והגיחור ב) עמוד נח דף (ברכות

(הראב"ד). עליהם כשמצטער דווקא עוף 64)אומרים:
(ברכות  כאדם ולחיים לסת לו ויש [גייער] וולטי"ר הנקרא
יז) פסוק יא, פרק (ויקרא הינשוף" "ואת וברש"י) שם
דומה  והוא חיה מין מפרשים: ויש קפופא. אונקלוס: מתרגם
וראה  קיפוף, ערך השלם (הערוך ארוך זנב לו ויש לקוף

א). עמוד כג דף נדה בתוספות

.‚È¯˙BÈa ˙Bw˙Óe ˙B‡ ˙Bi¯· ‰‡B¯‰65˙BÏÈ‡Â »∆¿ƒ»¿À»¿≈¿ƒ»
BÓÏBÚa Bl ‰ÎkL :C¯·Ó - ˙B·BË66˙B„NÏ ‡ˆBi‰ . ¿»≈∆»»¿»«≈«»

ÔÒÈ ÈÓBÈa ˙BpbÏ B‡67ÌÈvÂ ˙BÁ¯Bt ˙BÏÈ‡ ‰‡¯Â ,68 ««¿≈ƒ»¿»»ƒ»¿¿ƒ»ƒ
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ÌÈÏBÚƒ¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
˙B·BË ˙Bi¯a B· ‡¯·e ,ÌeÏk BÓÏBÚa ¯qÁ ‡lL∆…ƒ«¿»¿»»¿ƒ

Ì„‡ Èa Ô‰a ˙B‰Ï È„k ˙B‡Â ˙B·BË ˙BÏÈ‡Â69. ¿ƒ»¿»¿≈≈»»∆¿≈»»

ברכות 65) (ירושלמי וכו' נאה סוס נאה, גמל ראה אפילו
א). הלכה ט, ב).66)פרק עמוד נח דף (ברכות

האביב.67) חודש רכים 68)שהוא עלים עם צעיר ענף
מהפקע. עכשיו רק ב).69)שיצאו עמוד מג דף (ברכות

.„ÈÛÚÊa e·LpL ˙BÁe¯‰ ÏÚ70ÏÚÂ ÌÈ˜¯a‰ ÏÚÂ , «»∆»¿¿««¿««¿»ƒ¿«
ÌÈÓÚ¯‰71‰¯·‰‰ ÏB˜ ÏÚÂ ,72BÓk ı¯‡a ÚÓMzL »¿»ƒ¿««¬»»∆ƒ»«»»∆¿

Ì‰ el‡k e‡¯iL ,¯ÈÂ‡aL ¯e‡‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏB„b ÌÈÁ≈̄«ƒ¿ƒ¿«»∆»¬ƒ∆≈»¿ƒ≈
BÓk B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÌÈˆ¯Â ÌÈÏÙB ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»¿»¿
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:C¯·Ó el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ - ·Ê Ì‰Ï LiL ÌÈ·ÎBÎ»ƒ∆≈»∆»»«»∆»≈≈¿»≈
ÌÏBÚ ‡ÏÓ B˙¯e·‚e BÁkL Ce¯a73C¯·Ó ,‰ˆ¯ Ì‡Â . »∆…¿»»≈»¿ƒ»»¿»≈

"˙ÈL‡¯· ‰NBÚ"74. ≈¿≈ƒ

מזה 71)בסערה.70) מים כששופכים הנשמע העננים קול
מים  המון תיתו לקול טז): פסוק נא פרק (ירמיה ככתוב לזה,

או 73)שאון.72)בשמים. נראים, אלה שכל לפי
למרחוק. ימי 74)נשמעים ששת מעשה אלה שכל

א). עמוד נט דף ב; עמוד נח דף (ברכות הם בראשית

.ÂË˙BÚ·b‰ ÏÚÂ ÌÈ¯‰‰ ÏÚ75ÏÚÂ ÌÈni‰ ÏÚ , «∆»ƒ¿««¿»«««ƒ¿«
˙B¯‰p‰ ÏÚÂ ˙B¯a„n‰76Ô‰Ó ˙Á‡ ‰‡¯ Ì‡ - «ƒ¿»¿««¿»ƒ»»««≈∆

ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ77‰NBÚ" C¯·Ó , ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈
ÏB„b‰ Ìi‰ ˙‡ ‰‡B¯‰ ."˙ÈL‡¯·78ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¿≈ƒ»∆∆«»«»ƒ¿ƒ

'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ¯˙BÈ B‡ ÌBÈ ÌÈLÏLÏƒ¿ƒ≈¿»≈»«»
.ÏB„b‰ Ìi‰ ˙‡ ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆»»∆«»«»

סימן 75) חיים (אורח בהם הבורא גבורת וניכרת המשונים
מהר. קטנה - גבעה הכתובים 76)רכח). נהרות ארבע על ֵַ

(שולחן  ופרת חידקל כגון י) פסוק ב פרק (בראשית בתורה
ב). סעיף רכ"ח, סימן חיים אורח דף 77)ערוך (ברכות

שמעון  אמרו: ב) הלכה ט פרק (שם, ובירושלמי ב) עמוד נט
לירושלים  ועולה חמר שהנני אני כגון חייא: רבי את שאל
ירושלים  את הרואה (כדין בקריעה דיני מה שנה בכל
שלושים  בתוך אם לו: אמר בגדיו), לקרוע שחייב בחורבנה
אתה  צריך יום שלושים לאחר לקרוע, צריך אתה אי - יום
יברך? יום בכל המלך שהרואה דעתך על תעלה וכי לקרוע,
שכל  הרא"ש מוכיח ומכאן ט) פרק לברכות ברא"ש (הובא

[בפרק  שנשנו הראייה יום ברכות משלושים אלא אינן זה]
יום. (רע"ב 78)לשלושים העולם את שמקיף אוקיינוס ים

ברכה  לו קבעו חשיבותו ומתוך ב) משנה ט, פרק לברכות
לד, פרק (במדבר בתנ"ך הנזכר הגדול הים זה ואין לעצמו
הנמצא  התיכון הים שהוא ד), פסוק א, פרק יהושע ו; פסוק
הימים  לשאר ביחס גדול ונקרא ישראל ארץ של במערבה
חמודות  (דברי המלח וים כינרת ים כגון: בארץ, הנמצאים

ל"ז). אות ט, פרק לברכות

.ÊË'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ÔÚa ˙L˜ ‰‡B¯‰»∆∆∆∆»»¿»≈»«»
˙È¯a‰ ¯ÎBÊ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡79B˙È¯·a ÔÓ‡Â80 ¡…≈∆∆»»≈«¿ƒ¿∆¡»ƒ¿ƒ

B¯Ó‡Óa Ìi˜Â81dLecÁa ‰·Ï ‰‡B¯‰ .82:C¯·Ó - ¿«»¿«¬»»∆¿»»¿ƒ»¿»≈
B¯Ó‡Óa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿«¬»

ÌÈ˜ÁL ‡¯a83Ì‡·ˆ Ïk ÂÈt Áe¯·e84Ô˙ ÔÓÊe ˜Á . »»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»…¿«»«
Ì„È˜Ùz ˙‡ epLÈ ‡lL ,Ì‰Ï85ÌÈÁÓNe ÌÈNN . »∆∆…¿«∆«¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ

˙Ó‡ ÈÏÚBt .Ì‰ÈB˜ ÔBˆ¯ ˙BNÚÏ86.˜„ˆ Ì˙lÚÙe «¬¿≈∆¬≈¡∆¿À»»∆∆
LcÁ˙zL ,¯Ó‡ ‰·lÏÂ87˙¯‡Ùz ˙¯ËÚ88ÈÒeÓÚÏ ¿«¿»»»«∆ƒ¿«≈¬∆∆ƒ¿∆∆«¬≈

Ì‰L ,ÔË·89d˙BÓk LcÁ˙‰Ï ÔÈ„È˙Ú90¯‡ÙÏe »∆∆≈¬ƒƒ¿ƒ¿«≈¿»¿»≈
Ce¯a .‡¯aM ‰Ó Ïk ÏÚÂ B˙eÎÏÓ „B·k ÏÚ Ì¯ˆBÈÏ¿¿»«¿«¿¿«»«∆»»»

.ÌÈL„Á‰ LcÁÓ ,'‰ ‰z‡«»¿«≈∆√»ƒ

יביא 79) שלא המבול אחרי ובניו נח ובין בינו כרת אשר
פרק  (בראשית בתורה כמפורש בשר, כל לשחת מבול עוד

טו). פסוק הרשעים 80)ט, שרבו פי על אף יפירנה שלא

בדיבור 81)בדור. שאמר כיוון ברית כורת היה לא אפילו
שיקיים  הוא ברור וגו' למבול" המים עוד יהיה "ולא בעלמא
ה"אבודרהם"). וכפירוש א עמוד נט דף (ברכות מאמרו

החודש.82) בהתחלת מתחדשת השמים,83)כשהיא הם
פרק  (תהילים הירח אצל "שחקים" לשון שהוזכרה ומצינו

לח). פסוק והלבנ 84)פט, והשמש הכוכבים ה.הם
תקופותיהם.85) סדרם,86)בהילוך את משנים שאינם

אמת" שפעולתו אמת "פועל ד): פרק (ברכות הרי"ף וגירסת
קיימת, היא פעולתו וגם אמת פועל שהוא לבורא חוזר וזה
"פועלי  הנוסח: התימנים יד ובכתב כיום. אומרים אנו וכן

אמת". שפעולתם חודש.87)אמת חידושה 88)בכל
הקדושֿ זרועות על הנישאים לישראל תפארה סמל משמש
מו, פרק (ישעיה הכתוב כלשן מבטן צאתם מיני ברוךֿהוא

ג). הלבנה.89)פסוק לחדשי המונים ישראל
ב"פרקי 90) שאמרו וכמו חזרה, מלכותם ויקבלו מגלותם,

מתחדשים  חדשים שראשי כמו נא): (פרק אליעזר" רבי
נוסח  לבוא. לעתיד מתחדשים ישראל יהיו כן הזה, בעולם

א). עמוד מב (דף בסנהדרין מקורו הברכה

.ÊÈÏÚ C¯·Ó‰ ÏkL ;„ÓÚÓ BÊ ‰Î¯a C¯·Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»≈¿»»≈…∆∆»«¿»≈«
‰ÈÎM‰ Èt ÏÈa˜‰ el‡k ,BpÓÊa L„Á‰91‡Ï Ì‡ . «…∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ…

Œ‰ML „Ú ‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔBL‡¯‰ ÏÈla ‰ÈÏÚ C¯·≈«»∆»«≈»ƒ¿»≈»∆»«ƒ»
¯NÚ92d˙ÓÈ‚Ù ‡ÏnzL „Ú ,L„Áa ÌBÈ93. »»«…∆«∆ƒ»≈¿ƒ»»

שהקדוש91ֿ) מפני ד פרק לברכות יונה רבינו וכתב (שם)
ידי  על הוא נראה לעין נראה שאינו פי על אף ברוךֿהוא
מתגלה  הוא הלבנה בחידוש וגם וכו' ונפלאותיו גבורותיו

פניו. קיבלנו כאילו זה והרי אדם שישה 92)לבני יום ולא
מתמלאת  יום עשר חמישה שעברו שאחרי בכלל עשר
מא  דף (סנהדרין היא וישנה וחסור הלוך והולכת פגימתה

ב). לברך 93)עמוד לא נוהגים ואנו עיגולה. שיתמלא
מיום  לעת מעת ימים [=שבעה] שלושה שיעברו עד עליה
(פרק  סופרים ובמסכת תכו) סימן חיים לאורח (ט"ז מולדה
כשהוא  שבת במוצאי אלא הירח על מברכים "אין שנינו: כ)

נאים". ובכלים מבושם,

.ÁÈÔÒÈ ˙Ùe˜z ÌBÈa ‰nÁ‰ ˙‡ ‰‡B¯‰94ÏL »∆∆««»¿¿«ƒ»∆
‰Ùe˜z‰L ,‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰BÓL ÏL ¯BÊÁn‰ ˙lÁz¿ƒ«««¬∆¿∆¿∆¿ƒ»»∆«¿»

ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ ˙lÁ˙a95ÈÚÈ·¯ ÌBÈa d˙B‡ ‰‡B¯Lk - ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ¿∆∆»¿¿ƒƒ
¯ÊÁzLk ÔÎÂ .˙ÈL‡¯· ‰NBÚ Ce¯a :C¯·Ó ,¯˜aa«…∆¿»≈»≈¿≈ƒ¿≈¿∆«¬…

‰ÏË ÏfÓ ˙lÁ˙Ï ‰·l‰96‡ÏÂ ,L„Á‰ ˙lÁ˙a «¿»»ƒ¿ƒ«««»∆ƒ¿ƒ««…∆¿…
ÔBÙvÏ ‡Ï ,‰ËB ‰È‰˙97¯ÊÁiLk ÔÎÂ ;ÌB¯cÏ ‡ÏÂ ƒ¿∆»…«»¿…«»¿≈¿∆«¬…

ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈ·ÎBk‰ ˙LÓÁÓ ·ÎBÎÂ ·ÎBk Ïk98 »»¿»≈¬≈∆«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ÔBÙvÏ ‡Ï ,‰ËB ‰È‰È ‡ÏÂ ,‰ÏË ÏfÓ ˙lÁ˙Ïƒ¿ƒ«««»∆¿…ƒ¿∆∆…«»¿…
‰ˆ˜Ó ‰ÏBÚ ‰ÏË ÏfÓ ‰‡¯iL ˙Ú ÏÎa ÔÎÂ ;ÌB¯cÏ«»¿≈¿»≈∆≈»∆««»∆∆ƒ¿≈
‰NBÚ" C¯·Ó el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ - Á¯Ên‰«ƒ¿»«»∆»≈≈¿»≈≈

"˙ÈL‡¯·99. ¿≈ƒ

לשעה)94) חלקים ושמונים (אלף והחלק השעה "היא
הלכות  רבינו (לשון טלה" מזל בראש השמש בו שתיכנס

ג). הלכה ט, פרק החודש שהיא 95)קידוש החמה שנת
היא  הזה הזמן (שבמשך בקירוב שעות ושש ימים שס"ה
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ניסן, תקופות: לד' מתחלקת גלגלה), את להקיף מספיקה
השמש  גלגל חלקי נקודות ארבע והן טבת. תשרי, תמוז,
אלא  שאחריה לתקופה תקופה בין ואין אותו. בהקפתה
ניסן  ותקופת והואיל וחצי, שעות ושבע יום ואחד תשעים
(שבו  רביעי ליל בהתחלת חלה העולם לבריאת הראשונה
יד). פסוק א פרק (בראשית בתורה ככתוב המאורות נתלו
ליום, מיום שבועות עשר שלושה הם יום ואחד ותשעים
תמוז  שתקופת נמצא - וחצי שעות שבע עליהם הוסף
ותקופת  רביעי, יום לליל וחצי שעות ז' בסוף חלה שאחריה
בבוקר, הרביעי יום של שעות שלוש בסוף שאחריה תשרי
ובשנה  הרביעי, ביום וחצי שעות עשר בסוף טבת ותקופת
חמישי  יום לליל שעות שש בסוף ניסן תקופת תחול השנייה

ע  שבסוף עד חלילה תחזור וחוזר שנים ושמונה שרים
השמש  תגיע ואז רביעי ליל בתחילת לחול ניסן תקופת
בשעת  שהייתה שעה כאותה בגלגלה ממש הנקודה לאותה
המחזור  נקראת שנה ושמונה עשרים של ותקופה הבריאה

ב). עמוד נט דף (ברכות השמש של שהוא 96)הגדול
תאומים  שור, טלה, הם: מזלות עשר שנים למזלות, הראשון
המזלות  גלגל הנקרא השמיני בגלגל קבועים וכולם וכו',
וכנגדם  הכול, את המקיף התשיעי הגלגל תחת ומכוונים
כמו  חלק עשר לשנים התשיעי הגלגל את החכמים חילקו
וֿז). הלכות ג, (פרק התורה" "יסודי בהלכות שמפורש

כדור 97) את הסובב המדומה הקו הוא המשווה, מהקו
שווה. מרחק והדרומי הצפוני הקטבים משני רחוק הארץ

יסודי 98) (הלכות שבתאי צדק, מאדים, נוגה, כוכב, והם:
א). הלכה ג, פרק ואין 99)התורה ב) עמוד נט דף (ברכות

ביום  החמה מברכת חוץ אלה כל על לברך נוהגים אנו
סימן  חיים לאורח ברורה (משנה מחזורה בתחילת תקופתה

רכט).

.ËÈÔ·eMÈa Ì"ekÚ Èza ‰‡B¯‰100˙Èa :¯ÓB‡ - »∆»≈«¿ƒ»≈≈
Ï‡ ,'‰ ˙BÓ˜ Ï‡ :¯ÓB‡ - Ôa¯Áa .'‰ ÁqÈ ÌÈ‡b≈ƒƒ«¿À¿»»≈≈¿»≈

¯ÓB‡ - Ì"ekÚ È¯·˜ ‰‡¯ .ÚÈÙB‰ ˙BÓ˜101‰LBa : ¿»ƒ«»»ƒ¿≈«≈»
.'B‚Â „‡Ó ÌÎn‡ƒ¿∆¿…¿

תפילתם 100) לבתי הכוונה או ובעושר, בשלווה שיושבים
משנה). (כסף אלילים שם עמוד 101)ואין נח דף (ברכות

ב).

.Î¯ÓB‡ - ıÁ¯nÏ ÒÎp‰102'‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È : «ƒ¿»«∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ È‡ÈˆB˙Â ÌBÏLÏ ÈÒÈÎzL ,È‰Ï‡¡…«∆«¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ
ÔÓ ‡ˆiLÎe .‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰Ê· ‡ˆBikÓe ‰fÓƒ∆ƒ«≈»∆∆»ƒ»¿∆≈≈ƒ
,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ ,ıÁ¯n‰«∆¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«

¯e‡‰ ÔÓ ÈzÏv‰L103.'eÎÂ ∆ƒ«¿«ƒƒ»¿

ורוחצים 102) בחפירה מלמטה האש מסיקים שהיו בימיהם,
פן  חשש ויש האש שעל תקרה גבי על מלמעלה באמבטיה
עומד  שהתנור בזמננו אבל האש, לתוך ויפלו התקרה תפחת
לאורח  אברהם (מגן להתפלל צריך אינו סכנה ואין בפינה

ה). קטן סעיף רל סימן א).103)חיים עמוד ס דף (ברכות

.‡ÎÌc ÊÈw‰Ï ÒÎp‰104EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - «ƒ¿»¿«ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
È‰Ï‡ '‰ÌpÁ ‡ÙB¯ Èk ,‰‡eÙ¯Ï ÈÏ ‰Ê ˜ÒÚ ‡‰iL , ¡…«∆¿≈≈∆∆ƒƒ¿»ƒ≈ƒ»

‡ÙB¯ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - ‡ˆiLÎe .‰z‡»»¿∆»»≈»«»≈
ÌÈÏBÁ105. ƒ

וימות 104) הדם וורידי יחתוך שמא סכנה בה שיש
מעניין  י"ח הלכה ד, פרק דעות הלכות וראה ("אבודרהם"),

ותנאיה. בעל 105)הקזה וכגירסת א עמוד ס דף (ברכות
גדולות)". "הלכות

.·ÎEÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - B¯b „ÓÏ CÏB‰‰«≈»…»¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆
„ÓÏ ÏÈÁ˙‰ .È„È ‰NÚÓa ‰Î¯a ÁÏLzL ,È‰Ï‡ '‰¡…«∆ƒ¿«¿»»¿«¬≈»»ƒ¿ƒ»…

È¯Îa ‰Î¯a ÁÏBM‰ Ce¯a :¯ÓB‡ -106„„Ó .‰Ê ≈»«≈«¿»»ƒ¿ƒ∆»«
‡ÂL ˙lÙz BÊ È¯‰ - ÌÈÓÁ¯ Lwa CkŒ¯Á‡Â107ÏÎÂ . ¿««»ƒ≈«¬ƒ¬≈¿ƒ«»¿¿»

¯·ÚLÏ ˜ÚBv‰108‡ÂL ˙lÙz BÊ È¯‰ -109. «≈¿∆»»¬≈¿ƒ«»¿

תבואה.106) א)107)ערימת עמוד מב דף מציעא (בבא
בדבר  ולא השקול בדבר לא מצויה הברכה שאין "לפי
פרק  (דברים שנאמר העין, מן הסמוי בדבר אלא המדוד...

יצו  ח)): פסוק (לשון כח, באסמיך" הברכה את אתך ה'
רש"י). בא על108)גנזים, שהיה כגון היה, שכבר מה

יהא  שלא רצון יהי ואמר: בעיר, צווחה קול ושמע בדרך
(אחרי  ואמר מעוברת אשתו שהייתה או ביתי, בתוך זה קול
יהי  הוולד): צורת נצטיירה שכבר לעיבורה, יום ארבעים
ג). משנה ט, פרק (ברכות זכר אשתי שתלד רצון

על 109) ולא לבוא העתיד על אלא רחמים מבקשים שאין
כבר. שנגזר מה

.‚ÎEÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - L¯„n‰ ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÏÚ ¯Ó‡ ‡lL .‰ÎÏ‰ ¯·„a ÏLk‡ ‡lL ,È‰Ï‡ '‰¡…«∆…∆»≈ƒ¿«¬»»∆……««
‡ÏÂ ¯eÒ‡ ¯zÓ ÏÚ ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‡ÓË ÏÚÂ ‡ÓË ¯B‰Ë»»≈¿«»≈»¿…«À»»¿…
È· eÁÓNÈÂ ,‰ÎÏ‰ ¯·„a ÏLk‡ ‡ÏÂ ,¯zÓ ¯eÒ‡ ÏÚ«»À»¿…∆»≈ƒ¿«¬»»¿ƒ¿¿ƒ

È¯·Á110.Ì‰a ÁÓN‡Â ,È¯·Á eÏLkÈ Ï‡Â , ¬≈«¿«ƒ»¿¬≈«¿∆¿«»∆

ידי.110) על שייענשו רעה להם ואגרום בכשלוני,

.„ÎÈ‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ L¯„n‰ ˙ÈaÓ B˙‡ÈˆÈ·eƒƒ»ƒ≈«ƒ¿»≈∆¬ƒ
L¯„n‰ ˙È· È·LBiÓ È˜ÏÁ zÓNL ,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…«∆«¿»∆¿ƒƒ¿≈≈«ƒ¿»

˙B¯˜ È·LBiÓ È˜ÏÁ zÓN ‡ÏÂ111ÌÈkLÓ È‡L . ¿…«¿»∆¿ƒƒ¿≈¿»∆¬ƒ«¿ƒ
Ì‰Â ‰¯B˙ È¯·„Ï ÌÈkLÓ È‡ :ÌÈÓÈkLÓ Ì‰Â¿≈«¿ƒƒ¬ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈
:ÔÈÏÓÚ Ì‰Â ÏÓÚ È‡ .ÌÈÏËa ÌÈ¯·„Ï ÌÈÓÈkLÓ«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¬ƒ»≈¿≈¬≈ƒ
ÔÈ‡Â ÔÈÏÓÚ Ì‰Â ,¯ÎN Ïa˜Óe ‰¯B˙ È¯·„Ï ÏÓÚ È‡¬ƒ»≈¿ƒ¿≈»¿«≈»»¿≈¬≈ƒ¿≈

a˜ÓÈiÁÏ ı¯ È‡ :ÌÈˆ¯ Ì‰Â ı¯ È‡ .¯ÎN ÔÈÏ ¿«¿ƒ»»¬ƒ»¿≈»ƒ¬ƒ»¿«≈
.˙ÁL ¯‡·Ï ÌÈˆ¯ Ì‰Â ,‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿≈»ƒƒ¿≈»«

בטלה 111) בשיחה העוסקים הארץ עמי סתם או חנויות,
תפילה  הלכות לעיל וראה וברש"י, ב עמוד כח דף (ברכות

ובביאורנו). א הלכה יב, פרק

.‰ÎC¯ÎÏ ÒÎp‰112'‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - «ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÒÎ Ì‡Â .ÌBÏLÏ ‰Ê C¯ÎÏ ÈÒÈÎzL ,È‰Ï‡¡…«∆«¿ƒ≈ƒƒ¿«∆¿»¿ƒƒ¿«
,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ - ÌBÏLa¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«
È‰È :¯ÓB‡ - ˙‡ˆÏ Lw·iLÎe .ÌBÏLÏ ÈzÒÎ‰L∆ƒ¿«¿«ƒ¿»¿∆¿«≈»≈≈¿ƒ
.ÌBÏLÏ ‰Ê C¯kÓ È‡ÈˆBzL ,È‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¡…«∆ƒ≈ƒƒ¿«∆¿»
'‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ - ÌBÏL· ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»¿»≈∆¬ƒ¿»∆
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ÌLÎe .ÌBÏLÏ ‰Ê C¯kÓ È˙‡ˆB‰L ,È‰Ï‡¡…«∆≈«ƒƒ¿«∆¿»¿≈
È„ÈÚˆ˙Â ÌBÏLÏ ÈÎÈÏBz Ck ,ÌBÏLÏ È˙‡ˆB‰L∆≈«ƒ¿»»ƒ≈ƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ
·¯B‡Â ·ÈB‡ ÛkÓ ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ ÈÎÓÒ˙Â ÌBÏLÏ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒƒ«≈¿≈

C¯ca113. «»∆

ומחפשים 112) רעים מושלים מצויים ובה גדולה עיר
וברש"י). א עמוד נד דף (ברכות דף 113)עלילות (שם,

ב"תפילת  גם אומרים אנו זה מעין ונוסח א). עמוד ס
הנמצא  למקום ללכת לדרך הבית מן כשיוצאים הדרך",

קי). סימן חיים (אורח ומעלה פרסה בריחוק לעיר, מחוץ

.ÂÎ„È˙Ú‰ ÏÚ Ì„‡ ˜ÚˆÈ ÌÏBÚÏ :¯·c ÏL BÏÏk¿»∆»»¿»ƒ¿«»»«∆»ƒ
,¯·ÚM ‰Ó ÏÚ ‰È„B‰ ÔzÈÂ ,ÌÈÓÁ¯ Lw·ÈÂ ‡B·Ï»ƒ«≈«¬ƒ¿ƒ≈»»««∆»«
'‰ ˙‡ ˙B„B‰Ï ‰a¯n‰ ÏÎÂ .BÁÎ ÈÙk ÁaLÈÂ ‰„BÈÂ¿∆ƒ««¿ƒ…¿»««¿∆¿∆

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ,„ÈÓ˙ BÁaLÏe114. ¿«¿»ƒ¬≈∆¿À»

בכל 114) ה' את אברכה ב): פסוק לד, פרק (תהילים ככתוב
בפי. תהילתו תמיד עת

אחד־עׂשר  1ּפרק ¤¤©©¨¨
מהן 1) ואיזו בברוך חותמות ואינן פותחות מהברכות איזה

ומצוות  חובות שהן מצוות בברוך; פותחות ואינן חותמות
כגון  בלמ"ד עליהם שמברכים דברים לרשות; הדומות
ב"על" עליהם שמברכים ודברים וכדומה, תפילין" "להניח
מנהג. שהוא דבר על מברכים אם לולב"; נטילת "על כגון

.‡Ì˙BÁÂ "Ce¯·"a Ì‰a Á˙Bt ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»≈«»∆¿»¿≈
˙‡È¯˜ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯aÓ ıeÁ ,"Ce¯·"a Ì‰a»∆¿»ƒ¿»»«¬»∆¿ƒ«

ÚÓL2dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓq‰ ‰Î¯·e ,3˙B¯t‰ ˙k¯·e , ¿«¿»»«¿»«¬∆¿»ƒ¿««≈
dÏ ‰ÓBc‰Â4˙Bˆn‰ ˙iNÚ ˙k¯·e ,5˙BÎ¯a‰ el‡Óe . ¿«∆»ƒ¿«¬ƒ««ƒ¿≈≈«¿»

e¯Ó‡L6Á˙Bt Ô‰Ó LÈ ,‰È„B‰Â Á·L C¯c Ô‰L , ∆»«¿∆≈∆∆∆«¿»»≈≈∆≈«
Ce¯·"a Ì˙BÁ BÈ‡Â "Ce¯·"a7‡e‰L Ô‰Ó LÈÂ ," ¿»¿≈≈¿»¿≈≈∆∆

ËÚÓ ‡l‡ ,"Ce¯·"a Á˙BÙ BÈ‡Â "Ce¯·"a Ì˙BÁ≈¿»¿≈≈«¿»∆»¿«
˙Bˆn‰ ˙k¯aÓ8‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙k¯a ÔB‚k ,9È¯·˜ ‰‡B¯Â ƒƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿«≈∆»¿∆ƒ¿≈

‰È„B‰Â Á·L C¯c Ô‰L el‡Ó ,Ï‡¯NÈ10¯‡L Ï·‡ ; ƒ¿»≈≈≈∆≈∆∆∆«¿»»¬»¿»
BÈ‡Â "Ce¯·"a Ô‰a Á˙Bt Ôlk ,˙Bˆn‰ ˙BÎ¯aƒ¿«ƒ¿À»≈«»∆¿»¿≈

.Ì˙BÁ≈

כמו 2) בברוך, בה פותח שאינה ויציב, אמת ברכת: היא
בסמוך. 'שמונה 3)שמתבאר שבתפילת הברכות כגון

הברכה  פטרתן שכבר ב"ברוך" פותחות שאינן עשרה'
גם  זה ומטעם קד:). (פסחים ב"ברוך" שנפתחה הראשונה
ב"ברוך", נפתחת אינה שמע קריאת של האחרונה הברכה
היא  הרי ביניהן, מפסיקה שמע שקריאת שאףֿעלֿפי
וברש"י). (שם, שלפניה הראשונה לברכה כסמוכה חשובה

ברכת 4) וכן "שהכל" ברכת כגון ההנאה, ברכות שאר
כמבואר  ההנאה", "ברכות בסוג נכללת היא שגם הריח,

ה"א. פ"ט, בברוך 5)לעיל שפותחות ולולב סוכה כגון
ופתיחתן  הן קצרות שברכות מפני בברוך, חותמות ואינן

וב'תוספות'). (שם, חתימתן פ"י.6)זוהי לעיל
ג'.7) אות לעיל מועטות 8)כמבואר ברכות יש כלומר:

הזה. מהכלל יוצאות שהן המצוות שמברכים 9)מברכת
ב"ברוך" וחותמות שפותחות ולאחריה, התורה קריאת לפני

ה"ה). פ"יב, תפילה הל' מסוג 10)(לעיל גם כלומר:
וחותמות  שפותחות מהכלל יוצאות יש ההודאה' 'ברכות
בה, וחותם שפותח ישראל קברי הרואה כגון: בברכה,
דרך  שהן בברכות כאן והמדובר ה"י. פ"י, לעיל כמבואר
שהן  אחרות ברכות יש אולם ה"ב), בסמוך (ראה רשות
וברכת  והבדלה קידוש ברכות כגון וההודאה, השבח מסוג
כאן  נמנו ולא ב"ברוך" וחותמות הפותחות לבנה' 'קידוש
וב'ירושלמי' המשנה'). ('מרכבת חובה דרך שהן מפני
מטבע  הוא: כך ברכות "טופס אמרו: ה"ה) פ"א, (ברכות
מטבע  בברוך, בהן חותם ואינו בברוך בהן פותח - קצר

בברוך". וחותם בברוך בהן פותח - ארוך

.·„Ú Ûc¯ÏÂ ÏczL‰Ï ·iÁ Ì„‡L ,‰NÚ ˙ÂˆÓ LÈ≈ƒ¿«¬≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…«
;¯ÙBLÂ ·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ÔÈlÙz ÔB‚k ,d˙B‡ ‰NÚiL∆«¬∆»¿¿ƒƒ¿À»¿»¿»
Ïk ÏÚ ·iÁ Ì„‡L ÈÙÏ ,‰·BÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»ƒ»¿ƒ∆»»«»«»
ÔÈÓBc ‡l‡ ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓ LÈÂ .˙BNÚÏ ÌÈt»ƒ«¬¿≈ƒ¿»∆≈»»∆»ƒ

‰˜ÚÓe ‰ÊeÊÓ ÔB‚k ,˙eL¯Ï11ÔkLÏ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡L , ƒ¿¿¿»«¬∆∆≈»»«»ƒ¿…
‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ,‰ÊeÊÓ ‰NÚiL È„k ‰ÊeÊÓ ·iÁ‰ ˙È·a¿«ƒ««»¿»¿≈∆«¬∆¿»∆»ƒ»»

Ï‰‡a ÂÈÓÈ Ïk ÔkLÏ12‰ÈÙÒ· B‡13BÈ‡ ÔÎÂ ;·LÈ , ƒ¿…»»»¿…∆ƒ¿ƒ»≈≈¿≈≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ .‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ È„k ˙Èa ˙B·Ï ·iÁ«»ƒ¿«ƒ¿≈«¬«¬∆¿»ƒ¿«¬≈

ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL14ÔÈa ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÈa - ∆≈»»«»≈ƒ¿»∆≈»»≈
‰ÈÏÚ C¯·Ó - ‰·BÁ ‡È‰L ‰ÂˆÓ15d˙iNÚÏ Ì„˜16. ƒ¿»∆ƒ»¿»≈»∆»…∆«¬ƒ»»

חדש,11) בית תבנה כי ח): כב, (דברים בתורה ככתוב לגגו,
לגגך. מעקה ואין 12)ועשית מיריעות, עשוי עראי מעון

במזוזה, שיתחייב כדי לבית הדרושים התנאים עשרת בו
ה"א. פ"ו, מזוזה הל' לעיל פטורה 13)ראה היא שאף

ה"ט. שם, כמבואר פרט 14)ממזוזה, לקדושֿברוךֿהוא,
חסד, גמילות או צדקה, כגון: לחבירו, אדם שבין למצוות
המצוות  שאלה מפני עליהן מברכין שאין אבדה, השבת
"אשר  בברכתן: יאמר ואיך האומות, בשאר גם נוהגות
מקודשים  שאנו שמשמעה וציונו" במצוותיו קדשנו
('תורה  כן נוהגות שאינן האומות משאר בזה ומובדלים
שכל  מפני מפרשים: ויש ל). אות כד, פרק שמות, תמימה'
צדקה  או חולים, ביקור (כגון לאחרים קלקול בה שיש מצוה
שנראה  מפני עליה, מברכים אין אבלים), ניחום או לעניים,
"אין  לא:): (מגילה שאמרו וכמו הקלקול, אותו על כמודה
ב'שער  ('אבודרהם' הפורענות" על ברכה אומרים
מצוה  כל כותב: יח, סימן בתשובותיו והרשב"א השלישי').
עליה, מברכים אין אחר, אדם של סיועו מבלי נגמרת שאינה
לא  אם שהרי וכדומה. הצדקה על מברכים אין ולפיכך
שאמרו  וכמו כלל, מצוה כאן אין לקבל, המקבל יסכים
לאשה". תהיה "ולו של מצותֿעשה לענין מ.) (כתובות

נד. סי' או"ח סופר' 'חתם המצוות 15)וראה שכל "ומניין
התורה  האבן לוחות את לך ואתנה שנאמר: ברכה, טעונות
תורה  מה לתורה, מצוה הקיש - יב) כד, (שמות והמצוה
מצוות  אף ה"ה), פ"יב, תפילה הל' (לעיל ברכה טעונה

ה"א). פ"ו, ברכות ('ירושלמי' ברכה" פסחים 16)טעונות
ע"ב. ז,

.‚‰ÂˆÓ ÔÈa - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L ˙Bˆn‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«ƒ¿∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿»
˙˜Ï„‰Â' ,‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓ ‰·BÁ ‡È‰L∆ƒ»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«
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ÔÈ‡L ˙BˆÓ ÔÈa .‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â ,'˙aLa ¯≈¿«»¿«¿»«≈¬À»≈ƒ¿∆≈»
·e¯Ú ÔB‚k ,‰·BÁ17ÌÈ„È ˙ÏÈËe18Ïk‰ ÏÚ C¯·Ó - »¿≈¿ƒ«»«ƒ¿»≈««…

.˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :Ô˙iNÚÏ Ì„…̃∆«¬ƒ»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬
EÏ e¯Ó‡È ¯L‡ :da ·e˙kL ,‰¯Bza ?eeˆ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ»«»∆»»¬∆…¿¿
¯L‡ :‡e‰ Ck ÔÚv‰Â ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ‡ˆÓ .‰NÚz«¬∆ƒ¿»ƒ¿««¿»ƒ¿∆≈»»¬∆

Ô‰· ‰evL ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜19el‡Ó ÚÓLÏ20eevL , ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒ»»∆ƒ¿…«≈≈∆ƒ»
ÔÎÂ ,‰l‚n‰ ˙‡ ˙B¯˜Ï B‡ ‰kÁ ÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈∆¬À»ƒ¿∆«¿ƒ»¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cnL ˙Bˆn‰ Ïk ¯‡L21. ¿»»«ƒ¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ

באחד 17) ומניחים שבחצר, בית מכל שלמה חלה שגובים
בשבת  ולהכניס להוציא מותרים יהיו שכולם כדי מבתיה
עירובין  בהל' כמבואר חבירו, לבית אחד ומבית לחצר מבית
כו  ע' המצוות" ב"מנין ראשון חלק בספרנו וראה פ"א,

למיניהם. העירובין על מפורט אלו 18)ביאור מצוות שתי
חפץ  שום בשבת יוציא לא ירצה אם שהרי חובה, אינן
דברים  יאכל ירצה אם וכן לעירוב, יצטרך ולא לחצר מביתו
וכדומה. פירות כגון ידים, נטילת צריכים שאינם

התורה.19) נכלל 21)החכמים.20)במצוות שהכל
כג.). (שבת תעשה לך יאמרו אשר הכתוב: דברי בכלל

.„‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ22? ¿»»≈¿»¿ƒ«¿ƒ«»«ƒ»«¬»
‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„· e·iÁ ‡lL ÈtÓ23, ƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»∆∆»ƒ¿≈««»»

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰kÒ ÌeMÓ Ì‰L ÌÈ¯·„e24‡‰ . ¿»ƒ∆≈ƒ«»»≈¿»¿ƒ¬≈∆»
ÍkŒ¯Á‡Â ,ÌÈn‰ ˙‡ ÔpqL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆¿ƒ∆ƒ≈∆««ƒ¿««»¿

‰ÏÈl· ‰˙L25‰˜eÏÚ ˙kÒ ÈtÓ ,26:C¯·Ó BÈ‡L , »»««¿»ƒ¿≈«»«¬»∆≈¿»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ;ÌÈn‰ ˙‡ ÔpÒÏ eeˆÂ¿ƒ»¿«≈∆«»ƒ¿≈…«≈»∆

היא.22) חכמים תקנת היא אף והלא הסעודה, שאחרי
ה"ג.23) פ"ו, לעיל בעלמא.24)ראה להצלה אלא  שאינם

כה:). שבת ('תוספות' מצוה בהם רואה 25)ואין שאינו
המים. שבתוך הליחה 26)מה את המוצצת המים תולעת

בשם  שם וב'תוספות' יב: (ע"ז הבולעה אדם שבמעי
ערקא). ערך 'הערוך'

.‰ÔÈ„ÚL ‰ÂˆÓ Ì‡ - C¯· ‡ÏÂ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰»∆ƒ¿»¿…≈«ƒƒ¿»∆¬«ƒ
¯·ÚL ¯·c Ì‡Â ;‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Ó ,˙Ói˜ d˙iNÚ¬ƒ»»«∆∆¿»≈««¬ƒ»¿ƒ»»∆»«
B‡ ,˙ˆÈˆa ÛhÚ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .C¯·Ó BÈ‡ ,‡e‰≈¿»≈≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒƒ
- ‰lÁz C¯· ‡ÏÂ ,‰kÒa ·LiL B‡ ,ÔÈlÙz L·lL∆»«¿ƒƒ∆»«¿À»¿…≈«¿ƒ»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :ÛhÚ˙pL ¯Á‡ C¯·Óe ¯ÊBÁ≈¿»≈««∆ƒ¿«≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

˙ˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ27:L·lL ¯Á‡ C¯·Ó ÔÎÂ , ¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿≈¿»≈««∆»«
ÔÎÂ ,"‰kqa ·LÈÏ" - ·LiL ¯Á‡Â ,"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿ƒƒ¿««∆»«≈≈«À»¿≈

.el‡· ‡ˆBik Ïk…«≈»≈

ויש 27) מצוותה, נגמרה לא נמשכת, שעשייתה זמן שכל
לברכתו. מקום

.Â¯Á‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ - ‰Î¯· ‡Ïa ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿…¿»»≈≈««
ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Óe ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«

Ìc‰ ‰qk Ì‡ ÔÎÂ .‰ËÈÁM‰28B‡ ,‰Î¯· ‡Ïa «¿ƒ»¿≈ƒƒ»«»¿…¿»»
Ï·hL B‡ ,˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰29- C¯· ‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿»««¿∆»«¿…≈«

‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡30‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ≈≈¿»≈««¬ƒ»¿≈…«≈
‰Ê·31. »∆

שחיטתם.28) אחרי ועוף חיה מטומאתו.29)של להטהר
אינו 30) לפניה), בירך (ולא סעודתו גמר ע"א: נא, ברכות

(לברך) שנראה שכל שם, הרי"ף וכביאור ומברך, חוזר
יט, סי' ליו"ד ש"ך (כסףֿמשנה; ונראה חוזר אינו ונדחה,

ג'). (ברכת 31)ס"ק בירך ולא (אשה) "שקידש כגון
מה  לבטלה, ברכה שזו הקידושין אחר יברך לא אירוסין),
ה"כג). פ"ג, אישות הל' רבינו (לשון נעשה" כבר שנעשה

.Ê‡l‡ ,d˙iNÚ ¯Á‡ ÔÈÎ¯·nL ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»∆¿»¿ƒ««¬ƒ»»∆»
¯b‰ ˙ÏÈ·Ë32eLc˜ ¯L‡" ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,„·Ïa ¿ƒ««≈ƒ¿«∆≈»«¬∆ƒ¿»

Lc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa33‰eËˆ ‡ÏÂ34 ¿ƒ¿»¿ƒ»∆¬«ƒ…ƒ¿«≈¿…ƒ¿«»
ÏaËiL „Ú35ÏÚ C¯·Ó ÏaËiL ¯Á‡ ,CÎÈÙÏ ; «∆ƒ¿…¿ƒ»««∆ƒ¿…¿»≈«

B¯wÚÓ ÈeÁ„ ‰È‰L ÈtÓ ,‰ÏÈ·h‰36Èe‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ «¿ƒ»ƒ¿≈∆»»»≈ƒ»¿…»»»
C¯·Ï37. ¿»≈

להתגייר.32) כשבא אותו תחת 33)שמטבילים להכנס
השכינה. המצוות.34)כנפי מו:)35)על (יבמות

ויטבול". שימול עד גר אינו לפני 36)"לעולם מתחילתו
שראוי 37)הטבילה. גירותו) (שאחרי המצוות לשאר פרט

מברך  אינו - בירך ולא המצוה ועברה לפניהן, לברך הוא
ונראה  חוזר אינו - ונדחה שנראה שכל עשייתה, אחר

נא.). (ברכות

.ÁC¯·Ó ,d·eiÁ ¯Ób ‡È‰ d˙iNÚL ‰ÂˆÓ Ïk»ƒ¿»∆¬ƒ»»ƒ¿«ƒ»¿»≈
Èeeˆ d˙iNÚ ¯Á‡ LiL ‰ÂˆÓ ÏÎÂ ;‰iNÚ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»∆≈««¬ƒ»»ƒ
Èeev‰ ‰NBÚL ‰ÚLa ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ ,¯Á‡«≈≈¿»≈∆»¿»»∆∆«ƒ
B‡ ¯ÙBL B‡ ·ÏeÏ B‡ ‰kÒ ‰NBÚ‰ ?„ˆÈk .ÔB¯Á‡‰»«¬≈«»∆À»»»
‰iNÚ ˙ÚLa C¯·Ó BÈ‡ ,‰ÊeÊÓ B‡ ÔÈlÙ˙ B‡ ˙ˆÈƒ̂ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»≈ƒ¿«¬ƒ»
B‡ "‰kÒ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡"¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬À»

Á‡ LiL ÈtÓ ,"ÔÈlÙz ·zÎÏ" B‡ "·ÏeÏ"B˙iNÚ ¯ »ƒ¿…¿ƒƒƒ¿≈∆≈««¬ƒ»
·LiL ‰ÚLa ?C¯·Ó È˙ÓÈ‡Â .¯Á‡ Èeeˆ38B‡ ,‰kqa ƒ«≈¿≈»«¿»≈¿»»∆≈≈«À»

B‡ ,¯ÙBM‰ ÏB˜ ÚÓLiLk B‡ ,·Ïel‰ ÚÚiLk¿∆¿«¿««»¿∆ƒ¿««»
˙ÚL·e ÔÈlÙz ˙LÈ·Ï ˙ÚL·e ,˙ˆÈva ÛhÚ˙iLk¿∆ƒ¿«≈«ƒƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿«
˙ÚLa C¯·Ó ,‰˜ÚÓ ‰NÚ Ì‡ Ï·‡ .‰ÊeÊÓ ˙ÚÈ·¿̃ƒ«¿»¬»ƒ»»«¬∆¿»≈ƒ¿«

‰iNÚ39˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" ¬ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬
‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,"‰˜ÚÓ40. «¬∆¿≈…«≈»∆

אמרנו 38) שכבר לישיבתה, סמוך שישב, קודם כלומר:
סוכה  הל' והשווה לעשייתן. קודם המצוות על שמברכים

יב. הלכה ע"ב.39)פ "ו, מב, או 40)מנחות מילה כגון
שחיטה.

.ËÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓ Ïk41‰kÒÂ ¯ÙBL ÔB‚k , »ƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒ¿«¿»¿À»
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ ;‰kÁ ¯Â ‰l‚Ó ‡¯˜Óe ·ÏeÏÂ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬À»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»

BÏ ÔÈ˜ ‡È‰L42‰ÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ˙ÈˆÈˆ ÔB‚k , ∆ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»
ÏÎ· ‰ÈeˆÓ dÈ‡Â ‰¯È„z dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÎÂ ;‰˜ÚÓe«¬∆¿≈ƒ¿»∆≈»¿ƒ»¿≈»¿»¿»

˙Ú43,ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓÏ ‰ÓB„ ‡È‰ È¯‰L , ≈∆¬≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒ¿«
˙ÚLa ‰ÈÏÚ C¯·Ó - Ôa‰ ÔBÈ„Ùe Ba ˙ÏÈÓ ÔB‚k¿ƒ«¿ƒ¿«≈¿»≈»∆»ƒ¿«

eÈÁ‰L" d˙iNÚ44·ÏeÏÂ ‰kÒ ÏÚ C¯· ‡Ï Ì‡Â ." ¬ƒ»»∆∆¡»¿ƒ…≈««À»¿»
Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,‰iNÚ ˙ÚLa "eÈÁ‰L" Ì‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆∆¡»ƒ¿«¬ƒ»¿»≈¬≈∆

Ô‰· B˙·BÁ È„È ‡ˆiL ‰ÚLa "eÈÁ‰L"45Ïk ÔÎÂ , ∆∆¡»¿»»∆≈≈¿≈»»∆¿≈…
Ô‰· ‡ˆBik46. «≈»∆
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לשנה.41) מקנה 42)משנה גרועה ואינה שלו, שהיא
כמבואר  "שהחיינו", ברכת עליהם שמברך חדשים כלים

ה"א. פ"י, כמו 43)לעיל בשנה, קבוע בזמן שאינה אע"פ
וסוכה. -44)שופר ותפילין ציצית ולולב. לסוכה המקור

נר  ; כא: במגילה - מגילה מקרא פ"ו. ברכות בתוספתא
אתה  וממנו קכא: בפסחים - הבן פדיון כג.; בשבת - חנוכה
פ"ד  לברכות ב'תוספתא' שאמרו ממה וכן למילה, למד
(שלא  בירושלים מנחות מקריב "היה צוקרמנדל) (הוצ'
כגון  חדשה מנחה שהקריב או מימיו, מנחה זה כהן הקריב
שהחיינו" ברוך אומר: עה:) למנחות רש"י העומר, מנחת
מברכים  - עת בכל מצויה שאינה מצוה שכל למד אתה וכו'
רבינו"). "תשובות במוספנו (ראה שהחיינו עליה

ע"א.45) מו, כמבואר 46)סוכה ותפילין, ציצית כגון
שם. ובט"ז כב, סי' או"ח ערוך' ב'שולחן

.Èd˙B‡ ‰NBÚ‰ „Á‡Â BÓˆÚÏ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ „Á‡∆»»∆ƒ¿»¿«¿¿∆»»∆»
ÌÈ¯Á‡Ï47eLc˜ ¯L‡ :d˙iNÚ Ì„˜ C¯·Ó , «¬≈ƒ¿»≈…∆¬ƒ»»¬∆ƒ¿»

˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa48C¯·Ó BÈ‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»¿ƒ»«¬¬»≈¿»≈
BÓˆÚÏ d˙B‡ ‰NBÚL ‰ÂˆÓ ÏÚ ‡l‡ "eÈÁ‰L"49. ∆∆¡»∆»«ƒ¿»∆∆»¿«¿

‰a¯‰ ˙BˆÓ ÂÈÙÏ eÈ‰50eLc˜ ¯L‡" C¯·Ó BÈ‡ - »¿»»ƒ¿«¿≈≈¿»≈¬∆ƒ¿»
˙Á‡ Ïk ÏÚ C¯·Ó ‡l‡ ,"˙Bˆn‰ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»««ƒ¿∆»¿»≈«»««

dÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â51. ¿««ƒ¿≈«¿»

חברו.47) לגג מעקה עשה או חברו לבית מזוזה שקבע כגון
ה"ג.48) פ"ט, ברכות ובכל 49)'ירושלמי' ע"א. מו, סוכה

ידי  הנשים להוציא אחר בבית יוםֿטוב) (בליל המקדש זאת
האשה  על וחובה הואיל שהחיינו, ברכת גם מברך - קידוש
היא  כאילו זה הרי כעונה, ושומע ברכה, אותה לברך

(כסףֿמשנה). לעצמה בירכה ליטול 50)בעצמה כגון
בציצית. ולהתעטף תפילין להניח בסוכה, ולישב לולב

שם.51)

.‡ÈÔÈa ,ÂÈÏÚ ‰·BÁ ‰˙È‰L ÔÈa - ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿»≈∆»¿»»»»≈
ÂÈÏÚ ‰·BÁ dÈ‡L52,BÓˆÚÏ d˙B‡ ‰NÚ Ì‡ - ∆≈»»»»ƒ»»»¿«¿

˙BNÚÏ C¯·Ó53˙B‡ ‰NÚ ;ÏÚ C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï d ¿»≈«¬»»»«¬≈ƒ¿»≈«
‰iNÚ‰54. »¬ƒ»

ה"ב.52) לעיל כמבואר ומעקה, מזוזה ובתנאי 53)כגון
ה"טו. בסמוך כמבואר עשייתה, קודם שיברך

"על 54) לעשותה, מחוייב שבעצמו משמע "לעשות"
לבד. לאחרים משמע העשייה"

.·È;"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï" C¯·Ó - ÔÈlÙz L·Ï ?„ˆÈk≈«»«¿ƒƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒƒ
- ‰kÒa ·LÈ ;"ÛhÚ˙‰Ï" C¯·Ó - ˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙ƒ¿«≈«ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«≈»«¿À»
¯ ˜ÈÏ„‰Ï" C¯·Ó ‡e‰ ÔÎÂ ."‰kqa ·LÈÏ" C¯·Ó¿»≈≈≈«À»¿≈¿»≈¿«¿ƒ≈

Ïl‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï"Â "˙aL ÏL55‰ÊeÊÓ Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ ." ∆«»¿ƒ¿…∆«≈¿≈ƒ»«¿»
- Bb‚Ï ‰˜ÚÓ ‰NÚ ."‰ÊeÊÓ Úa˜Ï" C¯·Ó - B˙È·Ï¿≈¿»≈ƒ¿…«¿»»»«¬∆¿«
."‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" C¯·Ó¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬«¬∆

LÈ¯Ù‰Ï" C¯·Ó - BÓˆÚÏ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰56ÏÓ ." ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»≈¿«¿ƒ»
Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ" C¯·Ó - Ba ˙‡57BÁÒt ËÁL ." ∆¿¿»≈»∆«≈»«ƒ¿

B˙‚È‚ÁÂ58."ËÁLÏ" C¯·Ó - «¬ƒ»¿»≈ƒ¿…

לשיטתו 55) נאמן ורבינו שלם', 'הלל בהם שקוראים בימים

חדשים  בראשי כמו ההלל, את בהם גומרים שאין שבימים
בסמוך  ראה כלל, עליו מברכים אין - פסח ובחולֿהמועד

הוא 56)ה"טז. ומעשרות תרומות הפרשת ברכת מקור
פ"ו. ברכות על 57)בתוספתא הבן, מילת חיוב שעיקר

מילה  הלכות בסמוך וראה כט. (קידושין מוטל הוא האב
ה"ב). בשלש 58)פ"א, אותם שמקריבים חגיגה שלמי

- לה' חג אותו וחגותם יד): יב, (שמות ככתוב רגלים,
לשחוט  הבעלים על ומצוה במקדש, שלמים הביאו כלומר:

ז:). (פסחים קדשיהם קרבנות את

.‚È˙ÚÈ·˜ ÏÚ" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÊeÊÓ Ú·˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»«¬≈ƒ¿»≈«¿ƒ«
˙iNÚ ÏÚ" C¯·Ó - ‰˜ÚÓ Ì‰Ï ‰NÚ ."‰ÊeÊÓ¿»»»»∆«¬∆¿»≈«¬ƒ«
˙L¯Ù‰ ÏÚ" C¯·Ó - ‰Óe¯z Ì‰Ï LÈ¯Ù‰ ."‰˜ÚÓ«¬∆ƒ¿ƒ»∆¿»¿»≈««¿»«

‰ÏÈn‰ ÏÚ" C¯·Ó - B¯·Á Ôa ˙‡ ÏÓ ."‰Óe¯z59," ¿»»∆∆¬≈¿»≈««ƒ»
.el‡· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»≈

חובתו,59) ידי להוציאו האב של שלוחו אלא אינו שהוא
(פסחים, לעיל כאמור מוטלת, היא האב על המצוה ועיקר

שם).

.„È‰˙È‰ Ì‡ - „Á‡k ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÏ ‰Âˆn‰ ‰NÚ»»«ƒ¿»¿«¬≈ƒ¿∆»ƒ»¿»
‡e‰ CÎÈÙÏ .‰iNÚ‰ ÏÚ C¯·Ó ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓƒ¿»∆≈»»¿»≈«»¬ƒ»¿ƒ»

·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ" C¯·Ó60Ôek˙Â ,‰·BÁ ‰˙È‰ ." ¿»≈«ƒ¿«≈»¿»»¿ƒ¿«≈
C¯·Ó - ÌÈ¯Á‡ ‡ÈˆB‰Ïe ‰·BÁ È„ÈÓ BÓˆÚ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ«¿ƒ≈»¿ƒ¬≈ƒ¿»≈

ÚÓLÏ" C¯·Ó ‡e‰ CÎÈÙÏ ."˙BNÚÏ"61."¯ÙBL ÏB˜ «¬¿ƒ»¿»≈ƒ¿…«»

עשאו 60) בה לומר אין וגם ה"ג. לעיל כאמור חובה, שאינה
חצרו. אנשי ולכל לו הוא תיקון עירוב כל כי בלבד, לעצמו

במוספנו 61) ראה לשמוע, אלא לתקוע המצוה שאין
רבינו". "תשובות

.ÂË,"·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó - ·Ïel‰ ˙‡ ÏË»«∆«»¿»≈«¿ƒ«»
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,dÈa‚‰L ÔÂÈkL62C¯a Ì‡ Ï·‡ ; ∆≈»∆ƒ¿ƒ«»»¿≈»¬»ƒ≈«

·LÈÏ" BÓk ,"·ÏeÏ ÏhÏ" C¯·Ó ,ÏhiL Ì„…̃∆∆ƒ…¿»≈ƒ…»¿≈≈
‰NÚL ¯Á‡ C¯·Ó‰L ,„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ ."‰kqa63, «À»ƒ»«»»≈∆«¿»≈««∆»»

,‰ËÈÁLe ÌÈ„È ˙ÏÈË Ï·‡ .‰iNÚ‰ ÏÚ C¯·Ó¿»≈«»¬ƒ»¬»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»
Ô‰ ˙eL¯‰ È¯·„·e ÏÈ‡B‰64BÓˆÚÏ ËÁL elÙ‡ , ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¬ƒ»«¿«¿

ÏÚ"Â "Ìc‰ Èeqk ÏÚ"Â "‰ËÈÁM‰ ÏÚ" C¯·Ó¿»≈««¿ƒ»¿«ƒ«»¿«
ıÓÁ ¯eÚa ÏÚ" C¯·Ó ‡e‰ CÎÂ ."ÌÈ„È ˙ÏÈË65," ¿ƒ«»»ƒ¿»¿»≈«ƒ»≈

˜„aL ÔÈa66aL ÔÈa ,BÓˆÚÏ‰ÚMnL ;ÌÈ¯Á‡Ï ˜„ ≈∆»«¿«¿≈∆»««¬≈ƒ∆ƒ»»
BaÏa ¯ÓbL67¯eÚa‰ ˙ÂˆÓ ˙ÈNÚ ,Ïh·Ï68Ì„˜ ∆»«¿ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿««ƒ…∆

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,˜c·iL69. ∆ƒ¿…¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

במצוותו,62) עוסק ועדיין הואיל עליו, מברך זאת ובכל
וב'תוספות'). ז: (פסחים ההלל בקריאת לנענעו צריך שהרי

בירך 63) ולא בציצית שנתעטף כגון קיימת, עשייתה ועדיין
ה"ה. לעיל וכמבואר ולא 64)תחילה, בשר יאכל שלא

אבל  חובה, אינן הן שגם ומעקה ממזוזה גרועה והיא ישחט,
עליהן  מברך ולפיכך אלה, רשות מדברי יותר הן חשובות

(כסףֿמשנה). י"א ה' לעיל כמבואר בערב 65)"לעשות"
ביערו. טרם ואפילו החמץ 66)פסח, אחר שמחפש

בהל' רבינו (לשון גבולו מכל להוציאו ובחורים במחבואות
ה"ג). פ"ב, ומצה אותו 67)חמץ ולחשוב בלבו החמץ את
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כלל. צורך בו שאין וכדבר תורה 68)כעפר, שאמרה
מבתיכם. שאור תשביתו הראשון ביום טו): יב, (שמות

ה"א.69) פ"ב, ומצה חמץ הל'

.ÊË‚‰nL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‚‰Ó ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«
ÌÈ‡È·70‚Á ÏL ÈÚÈ·Ma ‰·¯Ú ˙ÏÈË ÔB‚k ,‡e‰71, ¿ƒƒ¿¿ƒ«¬»»«¿ƒƒ∆»

Ïl‰ ˙‡È¯˜ ÔB‚k ,ÌÈÓÎÁ ‚‰Ó ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ¿«¬»ƒ¿¿ƒ««≈
ÁÒt ÏL „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a72ÔÈ‡ - ¿»≈√»ƒ¿À∆≈∆∆«≈

ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó73ÔeÚË Ì‡ EÏ ˜tzÒiL ¯·c Ïk ÔÎÂ . ¿»¿ƒ»»¿≈»»»∆ƒ¿«≈¿ƒ»
Â‡Ï Ì‡ ‰Î¯a74‰Î¯· ‡Ïa B˙B‡ ÔÈNBÚ -75ÌÏBÚÏe . ¿»»ƒ»ƒ¿…¿»»¿»

˙BÎ¯aa ‰a¯ÈÂ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î¯·a Ì„‡ ¯‰fÈƒ»≈»»ƒ¿»»∆≈»¿ƒ»¿«¿∆«¿»
˙BÎÈ¯v‰76.jÎ¯·‡ ÌBÈ ÏÎa :¯Ó‡ „Âc ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈»ƒ»«¿»¬»¿∆»

ותיקנוהו70) יסדוהו ונהגו שלא בעצמם. כן נהגו אלא לעם,
מד:). לסוכה (הרשב"א מאליהם כמותם העם

מנהג 71) אלא למקדש) שמחוץ (בגבולין ואינה הסוכות,
מד.). סוכה במס' (כמבואר פסח 72)נביאים, של ושביעי

ה"ו. פ"ג, מגילה הלכות השווה כח,73)בכלל, תענית
קריאת  לדמות שאין חולק: והראב"ד ע"ב. מד, סוכה ע"ב;
טלטול  אלא שאינה ערבה, לנטילת חדשים בראשי ההלל
לשון  - הכלי" על או הקרקע על בה ("שחובט בעלמא,
הודאה  ולא שבח לא בה ואין ה"כב), פ"ז, לולב הל' רבינו
הלל  קריאת אבל עליה, מברכים אין ולפיכך בנטילתה,
ראשֿ שהיום לפרסם כדי תיקנוה, בברכה חדשים בראשי
בראשֿחודש  גם הלל קריאת על לברך נוהגים ואנו חודש.
תצ). תכב; סי' או"ח שו"ע (ראה פסח בחולֿהמועד וגם

הסוכות 74) חג של השמיני ביום בסוכה הישיבה כגון
סוכה  הל' (השווה שמיני ספק שביעי ספק שהוא בגולה,
וטעון  - חיה ספק שהוא כוי של דמו כיסוי וכן ה"יג), פ"ו,
וראה  ע"א. מז, סוכה כיסוי. טעון ואינו - בהמה ספק כיסוי,

רבינו"). "תשובות שלא 75)במוספנו ע"א. לג, ברכות
לשוא". אלהיך ה' שם את תשא "לא על יעבור

אדם 76) "עתיד אמרו: ה"יב) פ"ד, (קידושין וב'ירושלמי'
משום  אכל", ולא עינו שראתה כל על וחשבון דין ליתן
אלו  מינים שברא ה' את ולהודות לברך לבו נותן שאינו

שם). משה', ('פני אדם בני בהם להחיות

zFklddlin
-dad̀xtqdlinzFkld
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˙ÂˆÓÌÈ¯Îf‰ ÏeÓÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ1ÈÈÓL ÌBia2. ƒ¿«¬≈««¿ƒ»«¿»ƒ«¿ƒƒ
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

זו 1) ומצוה - זכר כל לכם המול י): יז, (בראשית ככתוב
בסמוך  כמבואר העבדים, מילת וגם הבנים מילת גם כוללת
שלו, המצוות' ב'ספר זה פסוק רבינו מביא וכן א), (הלכה
מלים. כיצד רבינו יפרש ה"ב פ"ב, ולקמן רטו. מצוה

זכר 2) כל לכם ימול ימים שמונת ובן יב): (שם, שנאמר
נבוכים' (ב'מורה רבינו יבאר זו מצוה וטעם לדורותיכם,
הצורך, על היתירה התאוה מחסרת המילה כי מ"ט): ח"ג,
יחלש  בריאתו מתחילת מכסהו ויוסר דמו כשישפך האבר כי
במילה  ויש אצלי... המילה בטעמי החזק זהו ספק... בלי
השם  יחוד מאמיני - הזאת אמונה לאנשי שיהיה ענין עוד
לומר  מהם שאינו מי יוכל ולא שיקבצם, גשמי אחד אות -
להגיע  כדי כן האדם יעשה פעמים כי נכרי, והוא מהם שהוא

זו, פעולה אך זו. דת אנשי על להתנכל כדי או תועלת, אל
רק  בבניו או בו אדם יעשהו לא המילה, מעשה כלומר:
בזרוע, כויה או בשֹוק ׂשרט זה אין כי אמיתית, אמונה מתוך
אשר  הברית היא המילה זאת וכן מאד... קשה ענין הוא אבל
יכנס  שימול מי וכל ה', יחוד אמונת על אבינו אברהם כרת
ז): יז, (בראשית ככתוב היחוד, להאמין אברהם בברית
תורתנו  שקבעה והטעם אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות
בעלֿחי  שכל "מפני (שם): רבינו אומר בשמיני, מילה לזמן
הוא  עדיין וכאילו לחותו, בתכלית מאד חלש הוא כשיוולד
העולם, אויר מרואי ימנה ואז ימים, שבעת סוף עד בבטן,
ימים  "שבעת הענין זה שמר בבהמות גם כי תראה הלא
מפורש  וכדבריו נפל". הוא זה קודם כאילו אמו", עם יהיה
נימול  התינוק "ולמה תצא": "כי פרשת רבה' ב'מדרש
עד  לו להמתין עליו רחמים הקב"ה שנתן ימים? לשמונה

כחו". בו שיהא

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
דין 1) עבדו; את והאדון בנו את למול האב על שחובה

ואיזו  שבת דוחה מילה איזו ישראל; לקהל שנכנס גר מילת
מחמת  אחיו שמתו מי וכן החולה תינוק דין דוחה; אינה

מילה.

.‡˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰ÏÈÓ2, ƒ»ƒ¿«¬≈∆«»ƒ»∆»»≈
B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ ÏBnÈ ‡Ï ¯L‡ ¯ÎÊ Ï¯ÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈»»¬∆…ƒ∆¿«»¿»

‰˙¯ÎÂ3ÏeÓÏ ·‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓe .‰ÈnÚÓ ‡Â‰‰ LÙp‰ ¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒ≈«∆»ƒ¿»«»»»
Ba ˙‡4·¯‰ ÏÚÂ ,5„ÈÏÈ ,ÂÈ„·Ú ˙‡ ÏeÓÏ6˙Èa ∆¿¿«»«»∆¬»»¿ƒ»ƒ

ÛÒk ˙˜Óe7- Ô˙B‡ ÏÓ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ B‡ ·‡‰ ¯·Ú . ƒ¿«∆∆»«»»»»¿…»»
ÈeÏz ˙¯k‰ ÔÈ‡L ,˙¯k ·iÁ BÈ‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈«»»≈∆≈«»≈»

BÓˆÚ Ï¯Úa ‡l‡8Ó ÔÈcŒ˙È·e .Ôa‰ B˙B‡ ÏeÓÏ ÌÈeˆ ∆»∆»≈«¿≈ƒ¿Àƒ»«≈
BpÓÊa „·Ú‰ B‡9‡ÏÂ Ï‡¯NÈa Ï¯Ú eÁÈpÈ ‡ÏÂ , »∆∆ƒ¿«¿…«ƒ»≈¿ƒ¿»≈¿…

.Ô‰È„·Ú·¿«¿≈∆

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

xW` ,xkf lxre" :xn`PW ,zxM dilr oiaIgW dUr zevn dlin"¦¨¦§©£¥¤©¨¦¨¤¨¨¥¤¤¡©§¨¥¨¨£¤
."diOrn `idd WtPd dzxkpe - Fzlxr xUA z` lFOi `lŸ¦¤§©¨§¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

ולא  במילה הכרת חיוב של בפסוק פתח מדוע להבין צריך
המצוה. של החיובי במקור

פרטית  מצוה היותה מלבד המילה, מצות בזה: והביאור
בין  "ברית" כללי ענין גם היא התורה, מצוות מתרי"ג ואחת
(וי"ל  וביניכם" ביני . . בריתי "זאת – והקב"ה ישראל
"מאוסה  מילה הלכות בסוף במ"ש כוונתו עיקר גם שזוהי
הגויים  כל כי שנאמר הגויים, בה שנתגנו הערלה היא
זו  וברית "ישראל") לכללות נוגע המילה שענין ערלים"
לברית  קודם כי טובים ומעשים תורה של לברית קדמה
ישראל  מציאות שיהיה צריך התומ"צ קיום על ישראל עם

עמו. הברית ע"י נעשית זו והרי
זה  שאין כרת, עלי' שחייבים מ"ע היא מילה כך, משום
שנוגע  מפני בעיקר אלא אחת, מ"ע ביטול על רק עונש

ישראל. של ענינו לעצם
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קי dlin zekld - dad` xtq - oeiq a"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מצות  של הגדולה בחשיבותה לפתוח שרצה וכיוון
כי  שבמילה הכרת בחיוב המדבר הפסוק הביא המילה,
שקודמת  המילה של ומעלתה גודלה את המבטא הוא

מצוות. התרי"ג כל קיום על לברית
.35 dxrd 57 cenr 'l wlg y"ewl

קיימוה.2) לא הנפש 3)אם אין וכן זמנו, לפני שימות
ה"א). (פ"ח, תשובה בהל' כמבואר הבא, העולם לחיי זוכה

וימל 4) ד): כא, (בראשית שנאמר ע"א. כט, קידושין
בנו. יצחק את הכנענים.5)אברהם לעבדיו זה 6)האדון

ברשות  וילדה שנתעברה - כנענית שפחה - לאמו שנולד
ה"ג.7)ישראל. בסמוך כמבואר הגויים, מן האדון שקנהו

וגו'.8) הנפש ונכרתה ימול... לא אשר זכר וערל ככתוב:
המול9) שנאמר: ע"א. כט, ÏÎקידושין ÌÎÏ זה הרי זכר,

הדין. לבית מיוחד ציווי

.·BzÚcÓ ‡lL Ì„‡ ÏL Ba ÔÈÏÓ ÔÈ‡10‡l‡ , ≈»ƒ¿∆»»∆…ƒ«¿∆»
ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,BÏeÓÏ ÚÓÂ ¯·Ú ÔkŒÌ‡ƒ≈»«¿ƒ¿«¿∆≈ƒ»ƒ¿«

ÌlÚ˙ .BÁ¯k11,Ïc‚iLk - B˙B‡ eÏÓ ‡ÏÂ ÔÈcŒ˙ÈaÓ »¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ¿…»¿∆ƒ¿«
BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÏ ·iÁ ‡e‰12¯·ÚiL ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ . «»»∆«¿¿»»∆«¬…

Ïh·Ó ‡e‰ È¯‰ - BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÈ ‡ÏÂ Ïc‚iMÓ ÂÈÏÚ»»ƒ∆ƒ¿«¿…»∆«¿¬≈¿«≈
˙¯k ·iÁ BÈ‡ Ï·‡ .‰NÚ ˙ÂˆÓ13˙eÓiL „Ú ,14 ƒ¿«¬≈¬»≈«»»≈«∆»
.„ÈÊÓa Ï¯Ú ‡e‰Â¿»≈¿≈ƒ

מידו 10) לחטפה לנו אסור האב, על מוטלת שהמצוה מאחר
חבירו וקדם ששחט באחד "מעשה צא:) וחייבו (ב"ק וכסה,

זהובים". עשרה לו ליתן גמליאל רבינו 11)רבן דקדק
בפלוני  ידעו ולא הרגישו שלא מביתֿהדין "נתעלם לומר,
יתכן  לא כי ביתֿדין", "עבר לומר אין אבל ערל, שהוא
לעשות. עליהם המוטלת מצוה על במזיד יעבור שביתֿדין

י"ט,12) פרק (שבת המשנה" ב"פירוש רבינו דברי השווה
ו). זמנו.13)משנה לפני נפשו 14)למות תכרת ואז

בחיוב  הוא אין - חי שהוא עוד כל אבל הבא, עולם מחיי
הוא  המצוה. את ולקיים עצמו ולמול לתקן בידו שהרי כרת,

אשר זכר וערל תורה: ÏÂÓÈשכתבה ‡Ï אשר - ונכרתה ...
לומר  עתיד, בלשון "ימול" לא אלא נאמר, לא "מל" לא
אלא  עליו חל כרת עונש ואין עליו מוטלת המצוה ימיו שכל
והראב"ד  ספר'). ('קרית לתקן בידו עוד שאין מותו לאחר
בכל  שהרי כרת, בחיוב יום כל עומד הוא ולדעתו חולק,
נפטר  מל שאם אלא בוראו, מצות מבטל הוא מל שלא יום

מהחיוב.

.‚Ï‡¯NÈ ˙eL¯a „ÏBpL „·Ú „Á‡15„·Ú „Á‡Â , ∆»∆∆∆«ƒ¿ƒ¿»≈¿∆»∆∆
ÌÈ˙ek‰ ÔÓ Á˜Ïp‰16‡l‡ ;Ô˙B‡ ÏeÓÏ ·¯‰ ·iÁ , «ƒ¿»ƒ«ƒ«»»«»»∆»

ÌBia ÏBn ÛÒk ˙˜Óe ,‰BÓLÏ ÏBn ˙Èa „ÈÏiL∆¿ƒ«ƒƒƒ¿»ƒ¿«∆∆ƒ«
BÓBÈa ÏBn ,„ÏBpL ÌBia BÁ˜Ï elÙ‡ .Á˜ÏpL17. ∆ƒ¿«¬ƒ¿»«∆«ƒ¿

בית".15) "יליד בסמוך הנקרא הנקרא 16)הוא הוא
יב). יז, (בראשית הכתוב כלשון כסף", שבת 17)"מקנת

"ובן  אומר: אחד כתוב שם: רש"י של וכהסברו ע"ב. קלה,
ÌÈÓÈ ˙ÂÓ˘ימולÌÎÏ'וגו כסף" ומקנת בית יליד זכר כל

כספך", ומקנת ביתך יליד ימול "המול אומר: אחד וכתוב
הדומה  שכל ומסתבר ימים? לשמונה בו מפורש ולא

הוא  שהרי לשמונה, נימול ישראל בבית שנולד לישראל,
דומה  אינו שנולד, אחרי רבו שקנהו עבד וכל "לכם". דומה
לכם" ימול ימים שמנת "ובן בו קורא אתה ואין לישראל

נימול. הוא קנייתו ביום וגו' ימול" "המול אלא

.„BÓLÏ ÏBnpL ÛÒk ˙˜Ó LÈ˙Èa „ÈÏÈ LÈÂ ,‰ ≈ƒ¿«∆∆∆ƒƒ¿»¿≈¿ƒ«ƒ
Á˜ÏÂ ,‰ÁÙL Á˜Ï ?„ˆÈk .„ÏBpL ÌBia ÏBnpL∆ƒ«∆«≈«»«ƒ¿»¿»«

dnÚ d¯aÚ18‰„ÏÈÂ19‰BÓLÏ ÏBn ‰Ê È¯‰ -20; À»»ƒ»¿»¿»¬≈∆ƒƒ¿»
¯aÚ‰ È¯‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa ¯aÚ‰ Á˜lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»«»À»ƒ¿≈«¿«¬≈»À»

ÛÒk ˙˜Ó BÓˆÚ21,„ÏBpL Ì„˜ Bn‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ - «¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»»ƒ…∆∆«
.‰BÓLÏ ÏBnƒƒ¿»

מקנתה.18) בשעת מעוברת ישראל.19)שהיתה ברשות
קנויה 20) אמו שגם בשעה ישראל ברשות ונולד הואיל

שמונת  "ובן בו קורא ואתה ל"לכם", דומה זה הרי לישראל,
זכר". כל לכם ימול לומר 21)ימים רבינו נתכוין כאן

העובר  את אלא קנה לא מתחילה שאפילו גדול, יותר חידוש
וקנה  נמלך שבינתיים אלא אמו, את לקנות חשב ולא בלבד
כסף" כ"מקנת נידון העובר אין שילדתו, טרם אמו את גם
לפני  נקנתה ואמו הואיל לשמונה, ונימול בית" כ"יליד אלא
שבת  במס' השנויה ברייתא מתוך רבינו למד זה וכל לידתו.

מילה. הל' רבינו" "תשובות במוספנו וראה ע"ב. קלה,

.‰‰È¯aÚÏ ‰ÁÙL Á˜Ï22ŒÏÚ ‰ÁÙL Á˜lL B‡ , »«ƒ¿»¿À»∆»∆»«ƒ¿»«
˙e„·Ú ÌLÏ dÏÈaË‰Ï ‡lL ˙Ó23ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿»∆…¿«¿ƒ»¿≈«¿««ƒ

B˙eL¯a „ÏBpL24„ÏBp‰ È¯‰L ,„ÏBpL ÌBia ÏBn , ∆«ƒ¿ƒ«∆«∆¬≈«»
ÌBi‰ el‡Îe Bc·Ï ÛÒk ˙˜Ó ‡e‰ el‡k ,‰f‰«∆¿ƒƒ¿«∆∆¿«¿ƒ«

e‰˜25˙eÁÙL ÏÏÎa Bn‡ ÔÈ‡L ,26È„k ,Ï‡¯NÈ »»∆≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿≈
˙Èa „ÈÏÈ Ôa‰ ‰È‰iL27Bn‡ ‰Ï·Ë Ì‡Â .28¯Á‡ ∆ƒ¿∆«≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»ƒ««

‰BÓLÏ ÏBn ‰Ê È¯‰ - ‰„ÏiL29. ∆»¿»¬≈∆ƒƒ¿»

דומה 22) זה ואין בוולדותיה, אלא האם בגוף חלק לו שאין
ישראלית,23)ל"לכם". כאשה במצוות חייבת שתהיה

מצוות. עול עליה ואין שהיתה כמו גויה תשאר אלא
לשמונה.24) הנימול בית" "יליד כדין לידון ראוי והיה
לידתו.25) שירות 26)אחרי מופשט, שם - שפחּות

מוכר  אדם שאין "כשם אישות, - והפכה ועבודתה, השפחה
יח.). (קידושין אישּות" אחר לשפחּות בתו אינו 27)את כי

לאמו  ישראל ברשות שנולד עבד אלא בית" "יליד נקרא
שם). (שבת, לידתו לפני לישראל הקנויה השפחה

ישראל.28) שפחּות בכלל היא והרי עבדות, זה 29)לשם
עלֿמנת  שפחה שלקח מי על האחרון הדין על רק מוסב
לעשות  לידתו לאחר הטבילה מועילה אז כי להטבילה, שלא
והטבילה  הואיל כי לשמונה, להמול בית" "יליד כדין
האם  קנה כאילו זה והרי מתחילה, שהתנה התנאי נתבטל
שפחה  ב"לקח אבל ג). ס"ק רסז, סי' ליו"ד (ט"ז תנאי בלא
אין  - שילדה אחרי עבדות לשם הטבילה אפילו לעובריה"
לרבו, קנויה אמו היתה לא שנולד ובשעה הואיל מועיל, זה
(כסףֿ לידתו ביום ונימול בעלמא כסף" כ"מקנת הוא הרי

משנה).

.Â„·Ú‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,Ì"ekÚ‰ ÔÓ ÏB„b „·Ú Á˜Ï»«∆∆»ƒ»«¿…»»»∆∆
ÔÈÏbÏ‚Ó - ÏBÓÏ30¯NÚŒÌÈL Ïk BnÚ¯˙È ;L„Á ƒ¿«¿¿ƒƒ»¿≈»»…∆»≈
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Ï¯Ú ‡e‰Lk BÓi˜Ï ¯eÒ‡ ,ÔkŒÏÚ31¯ÊBÁ ‡l‡ , «≈»¿«¿¿∆»≈∆»≈
Ïˆ‡ ‡e‰Â ‰lÁzÓ ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .Ì"ekÚÏ B¯ÎBÓe¿¿«¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»¿≈∆
‡e‰Â BÓi˜Ï ¯zÓ - B˙B‡ ÏeÓÈ ‡lL ,Ì"ekÚ‰ Ba«̄»«∆…»À»¿«¿¿
Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜iL „·Ï·e ,Ï¯Ú»≈ƒ¿«∆¿«≈»»∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈

Á32·LBz ¯‚k ‰È‰ÈÂ33ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . …«¿ƒ¿∆¿≈»¬»ƒ…ƒ≈»»
„iÓ ‚¯‰È - ˙BˆÓ Ú·L34·LBz ¯b ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .35 ∆«ƒ¿≈»≈ƒ»¿≈¿«¿ƒ≈»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡36. ∆»ƒ¿«∆«≈≈

מח:).30) (יבמות להמול שיתרצה עליו להשפיע משתדלים
(בראשית 31) עבדיו את למול לאברהם הקב"ה שציוה לפי

שם). ('תוספות' ערלים לקיימם לנו אסור יג) והן:32)יז,
גזל, עריות, גילוי דמים, שפיכות השם, ברכת זרה , עבודה

החי. מן ואבר מצוות 33)דינים שבע עליו שקיבל גוי זה
לפי  תושב? שמו נקרא "ולמה טבל. ולא מל ולא נח, בני
רבינו  (מלשון ישראל" בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר
ה"ו). פ"י, ע"ז הל' וראה ה"ז. פ"יד, ביאה איסורי הל'

כג,34) (שמות שנאמר משום בינינו, להניחם לנו שאסור
משה  נצטוה "וכן לי. אותך יחטיאו פן בארצך ישבו לא לג):
מצוות  לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה, מפי רבינו
פ"ח, מלכים (הל' יהרג" קיבל שלא מי וכל נח, בני שנצטוו
לגויים  ומוכרו חוזר הוא הרי תקיפה, ידינו וכשאין ה"י).

בו.35)מיד. ולהחזיק להחיותו עליו מצווים שנהיה
וגד 36) ראובן שבט משגלו בטל והיובל ע"א. כט, ערכין

עבד  מקיימים אין ולפיכך לב:) (שם, המנשה שבט וחצי
למול) רוצה ואינו נח בני מצוות שבע עליו (שקיבל כזה
ביאה  איסורי בהל' רבינו דברי השווה היובל. בזמן אלא

ה"ט. פ"יד,

.Ê‰lÁz ‰ÏÈÓ ·iÁ ,Ï‡¯NÈ Ï‰˜Ï ÒÎpL ¯b37Ì‡Â . ≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»≈«»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
Ì"ekÚ ‰È‰Lk ÏÓ38˙È¯a Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï CÈ¯ˆ -39 »¿∆»»«»ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ

Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜ ÔÎÂ .¯ib˙pL ÌBia40CÈ¯ˆ , «∆ƒ¿«≈¿≈»»∆«¿∆»»ƒ
˙È¯a Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï41,ÒBÈ‚B¯c‡ .ÈÈÓM‰ ÌBia ¿«ƒƒ∆«¿ƒ««¿ƒƒ«¿¿ƒ

k ˙e·˜Â ¯ÎÊk ˙e¯ÎÊ BÏ LiL „eÏi‰ ‡e‰Â- ‰·˜ ¿«»∆∆«¿¿»»¿«¿ƒ¿≈»
ÈÈÓMa B˙B‡ ÏeÓÏ CÈ¯ˆ42ÔÙ„ ‡ˆBÈ ÔÎÂ .43ÈÓe , »ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈…∆ƒ

˙BÏ¯Ú ÈzL BÏ LiL44Ô‰ÈzL ˙‡ ÔÈÏÓ ,45ÈÈÓMa46. ∆∆¿≈»¿»ƒ∆¿≈∆«¿ƒƒ

ויטבול".37) שימול עד גר אינו "לעולם ע"ב: מו, יבמות
הערבים.38) כגון גירות, לשם תחת 39)שלא יכנס איך כי

קלה.). (שבת ברית דם בלי השכינה לו 40)כנפי שאין
ה"ב). פ"ב, לקמן (ראה העטרה את המחפה העור

נדבק 41) שהעור - היא כבושה ערלה שמא אנו שחוששים
מקור  למצוא מתלבט הכסףֿמשנה מרן ניכר. ואינו - בבשר
ממנו  להטיף צריך מהול כשהוא שנתגייר שגר רבינו, לפסק
מחלוקת  בזה יש ע"א, קלה, דף שבת במס' כי ברית, דם
ב"ר  במדרש אולם מי, כדברי הלכה שם הכריעו ולא תנאים
אומר: הגלילי יוסי רבי של בנו אלעזר "רבי אמרו: מו פ'
(גר  זה ועל מהול) (שנולד זה על וב"ה ב"ש נחלקו לא
ברית. דם ממנו להטיף צריך שהוא מהול) כשהוא שנתגייר
שלו  שמיני יום וחל מהול שנולד מי על נחלקו, מה על
וב"ה  השבת, את עליו מחללים אומרים שב"ש בשבת,

יצחק: רבי אמר מחללים. אין È¯·„Îאומרים ‰ÎÏ‰
„ÈÓÏ˙‰ שצריך מודים שהכל הרי אלעזר). רבי (הוא "

רסג, סי' ליו"ד הגר"א (ביאורי ברית דם מהול מגר להטיף
ו). השבת,42)ס"ק את עליו מחללים שאין אע"פ

ה"יא. בסמוך את 43)כמבואר וקרעו בלדתו קשתה שאמו
והוצי  עליו הדופן טמאה אמו שאין ואע"פ שם, דרך או

לשמונה, נימול יהא שלא אומרים אנו אין לידה, טומאת
קורא  אתה שאין מי קלה.): (שבת האומר אחד חכם כדעת
הפסוק  את בו קורא אתה אין וגו' ימים" שבעת "וטמאה בו:
הלכה  אלא בֿג) יב, (ויקרא ימול השמיני וביום  הסמוך:

שם. עליו החולקים זה.44)כחכמים על זה עורות שני
קלה:). שבת (רש"י, גידים שני אומרים: ויש

השבת.46)הערלות.45) את דוחה מילתן שאין אע"פ
תלוי  זה אין כי בשמיני זמנן בחול ה"יא, בסמוך כמבואר

קלה:). (שבת בזה

.ÁLÓM‰ ˙BÏÚ ¯Á‡ ,ÌBia ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÏÓ ÔÈ‡47 ≈»ƒ¿»∆»«««¬«∆∆
,‰pÓÊ· ‡lL ÔÈa ,dpÓÊ ‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBia ÔÈa -≈««¿ƒƒ∆¿«»≈∆…ƒ¿«»
- ÈÈÓM‰ ÌBia :¯Ó‡pL ,‰‡Ï‰Â ÈÚÈLzÓ ‡e‰L∆ƒ¿ƒƒ»»¿»∆∆¡«««¿ƒƒ

‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBia48- ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ ÏÓ . «¿…«»¿»»ƒ∆»»««««
¯Lk49‰ÂˆÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰ÏÈnÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . »≈¿»«»≈«ƒ»¿««ƒ≈ƒ¿»

˙BˆnÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈ¯fL ,ÌBi‰ ˙lÁ˙a ÌÈc˜‰Ï50. ¿«¿ƒƒ¿ƒ««∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«ƒ¿

החמה.47) הנץ זמן לי 48)הוא "אין ע"ב: עב, יבמות
לרבות  מניין ביום, אלא נימול שאין לשמיני נימול אלא
וי"ו  "וביום" לומר: תלמוד וכו'? לעשרה לתשעה נימול
ביום. אלא נימולים שאין הנימולים כל לרבות מיותרת

נחשב 49) השחר מעלות ההלכה, שמצד ע"א. כ, מגילה
לכתחילה  צריכים בו בקיאים הכל שאין לפי אלא יום,

שם). (רש"י החמה הנץ עד ע"א.50)להמתין ד, פסחים
ג): כב, (בראשית בבוקר.ÌÎ˘ÈÂשנאמר אברהם

.Ë˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc dpÓÊ· ‰ÏÈÓ51,dpÓÊ· ‡lLÂ ; ƒ»ƒ¿«»»∆««»¿∆…ƒ¿«»
˙aM‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁBc dÈ‡52ÔÈ·e .·BËŒÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ≈»»…∆««»¿…∆≈

?„ˆÈk .˙Ú¯v‰ ˙‡ ‰ÁBc ,dpÓÊ· ‡lL ÔÈ·e dpÓÊaƒ¿«»≈∆…ƒ¿«»»∆«»»«≈«
˙¯‰· ‰˙È‰ Ì‡L53ÌÚ dÎ˙BÁ ,‰Ï¯Ú‰ ¯BÚa ∆ƒ»¿»«∆∆¿»»¿»¿»ƒ

Œ‡Ïa ˙Ú¯v‰ Ú‚ ˙ˆÈˆwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰Ï¯Ú‰»»¿»««ƒ∆¿ƒ«∆««»««¿…
Ú˙‰N54‰NÚ ‡B·È -55‰NÚ˙Œ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ56. «¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆

בשבת"51) אפילו "ביום - וגו' השמיני וביום שנאמר:
ימול". "ובשמיני לכתוב: היה די כי קלז.), שם,52)(שבת

כשנימול  אלא בשבת מילה נתרבתה לא כי ע"א. קלג,
השמיני". "וביום ככתוב: צרעת,53)בשמיני, נגע

ב). יג, (ויקרא בתורה כד,54)המפורש (דברים שנאמר
מקום  וכל וגו'. ולעשות לשמור... הצרעת בנגע השמר ח):
שלא  הזהר כלומר: תעשה', 'לא אלא אינו "השמר" שנאמר

הבהרת. מילה.55)תקוץ מצות קלב,56)של שבת
תעשה' 'לא בה יש בהרת שקציצת הוכיחו ושם ע"ב.
היא  הכהנים" אתכם יורו אשר ככל "ולעשות שכן ו'עשה',
מפני  שתיהן, דוחה מילה מצות זאת ובכל מצותֿעשה,

"ימול במילה: שיש ·˘¯שכתוב ואפילו "בשר - ערלתו"
לרבות  ונדרשת היא, מיותרת "בשר" תיבת שגם בהרת", שם

בהרת. במקום

.È˙ÏÈÓ Ck ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ÌÈa‰ ˙ÏÈnL ÌLk¿≈∆ƒ««»ƒ»∆««»»ƒ«
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,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ,‰BÓLÏ ÌÈÏBn Ô‰L ,ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ∆≈ƒƒƒ¿»»∆««»
˙aLa Ô‰lL ÈÈÓL ÏÁ Ì‡57‡lL ,˙Èa „ÈÏÈÓ ıeÁ ; ƒ»¿ƒƒ∆»∆¿«»ƒƒ»ƒ∆…

Bn‡ ‰Ï·Ë58ÏBnpL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,‰„ÏiL „Ú »¿»ƒ«∆»¿»∆««ƒ∆ƒ
˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ,‰BÓLÏ59. ƒ¿»≈∆∆««»

מילת 57) וגם השבת", את דוחה בזמנה "מילה אמרו: שהרי
זה. בכלל בשמיני גירות.58)עבדים כי 59)לשם

או  לשמונה נימול אם קלה:) (שבת בגמרא היא מחלוקת
הולכים  אנו מי, כדברי הלכה הוכרעה ולא והואיל לאחד,
שמא  - שמיני יום לפני אותו מלים אין מספק: לחומרא בו
עליו  מחללים ואין לשמונה, נימול האומר כדעת הלכה
והרי  לאחד, נימול האומר כדעת הלכה שמא - מספק השבת
ביום  אלא אותו מלים אין לפיכך בזמנה. שלא מילה זו
ס"ק  רסז, סי' ליו"ד (ש"ך ללידתו תשיעי יום שהוא ראשון
שילדה, קודם אמו טבלה שלא כסף" ל"מקנת והואֿהדין ז).
את  דוחה אינה ה"ד, לעיל כמבואר לשמונה שנימול שאע"פ
רסז  סי' יו"ד בשו"ע מבואר וכן כאן. האמור מטעם השבת
ב'דרכי  הובאה ירוחם רבינו שדעת להעיר וכדאי ב. סעיף
בשום  שבת דוחה עבדים מילת שאין רסז, סי' יו"ד משה'
מילה  הותרה לא כי לידתו, לפני אמו טבלה אפילו פנים

בישראל. אלא בשבת

.‡ÈL„Áa „ÏBpL ÈÓe ,Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË»̃»∆«¿∆»ƒ∆««…∆
ÏÙk ‡e‰L ,B˙i¯a ¯ÓbzL Ì„˜ ,B¯eaÚÏ ÈÈÓM‰60, «¿ƒƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈¿ƒ»∆¿≈∆

ÈÁ BÈ‡L ÈtÓ61ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ ,62ÈÓe ,ÒBÈ‚B¯c‡Â , ƒ¿≈∆≈«¿≈…∆¿«¿¿ƒƒ
˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ - ˙BÏ¯Ú ÈzL BÏ LiL63‡l‡ , ∆∆¿≈»¿≈ƒ∆««»∆»

.Ô‰lL ÈÚÈLz ÌBÈ ‡e‰L ,˙aLa „Á‡a ÔÈÏBnƒƒ¿∆»¿«»∆¿ƒƒ∆»∆

ג):60) ו, (קהלת ונזכר לידתו, זמן קודם אמו מבטן הנופל
הנפל. ממנו לטלטלו 61)טוב ואסור כאבן, הוא והרי

מצוה. מילתו שאין עליו 62)בשבת טמאה אמו שאין
בביאורנו. ה"ז לעיל וראה לידה, אלה 63)טומאת כל כי

כבושה  ערלתו שמא ספק מהול, כשהוא נולד הם, ספקות
מילה. צריך ואינו כלל ערלה לו אין שמא מילה, וצריך
- "ערלתו" אמרה והתורה נקבה, ספק זכר ספק אנדרוגינוס,
משמע, "ערלתו" כי ספק, ולא השבת את דוחה ודאי, ערלתו
הרי  - ערלות שתי לו שיש מי אחר. של ולא זה של ערלתו
אינה  מהן ואיזו בשמיני, ומצותה ערלה מהן איזו הוא ספק
בן  מספק. שבת דוחים ואין "ערלתו" בכלל ואינה ערלה
לטלטלו  ואסור הוא כמת שהרי מצוה, מילתו אין שמונה
ע"פ  לשמונה נימול אם בכלל ספק יש דופן, יוצא בשבת.
לשמונה" נימול אין לידה, טמאה אמו שאין "כל הכלל:
אין  אבל בשמיני, שנימול לחומרא בו הולכים ולפיכך
דינו  הזכיר לא שרבינו להעיר וראוי השבת. את דוחה מילתו
לפני  שנקרע ונקבות) זכרות סימני לו (אין טומטום של
ה'בית  ולדעת בשבת. נימול אם זכר, ונמצא ימים שמונה
הש"ס  סוגיית פי על בשבת, נימול - רבינו בדברי יוסף'
"זכר  שיהא זה על מקפידים אנו אין כי קכז.) (בבאֿבתרא

ס"י. רסו, סי' ביו"ד ההלכה נפסקה וכך לידה", משעת

.·È˙BLÓM‰ ÔÈa „ÏBpL ÈÓ64˜ÙÒ ,ÌBia ˜ÙÒ - ƒ∆«≈«¿»»≈«»≈
‡e‰L ,ÈÚÈLzÏ ÏBnÂ ,‰ÏÈl‰ ÔÓ ÔÈBÓ - ‰ÏÈla««¿»ƒƒ««¿»¿ƒ«¿ƒƒ∆
,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙aL ·¯Ú „ÏB Ì‡Â .ÈÈÓL ˜ÙÒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ«∆∆«»≈«¿»

„Á‡a ÏBn ‡l‡ ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡65,˙aLa ≈∆∆««»∆»ƒ¿∆»¿«»
˜ÙqÓ ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡L66. ∆≈ƒ∆««»ƒ»≈

הוא 64) בינונים, כוכבים שלשה שיראו עד החמה משתשקע
הל' רבינו (לשון מקום" בכל השמשות בין הנקרא הזמן
מתרגם  ו) יב, (שמות הערבים בין ה"ד). פ"ה, שבת

שמשיא". "בין ספק 65)אונקלוס: תשיעי, ספק שהוא
ט"ו 66)עשירי. הלכה בסמוך וראה ע"א. קלה, שבת

ובביאורנו.

.‚ÈÈÈÓM‰ L„Áa „ÏBpL ÈÓ67ÌÏL ‰È‰ Ì‡ - ƒ∆««…∆«¿ƒƒƒ»»»≈
‰Ú·L Ô·e ,ÌÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ ,ÂÈ¯tˆ·e B¯ÚNaƒ¿»¿ƒ»¿»¬≈∆»»»≈∆ƒ¿»

‰‰zLpL ‡l‡ ,‡e‰68BÈ‡Â ,˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓe , ∆»∆ƒ¿«»À»¿«¿¿¿«»¿≈
B¯ÚNe „ÏB Ì‡ Ï·‡ .˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓe ,Ô·‡Î»∆∆»ƒ¿«»¬»ƒ«¿»
Ôa ‰Ê È¯‰ - Ô˙i¯·k ÔÈÓÏL ÂÈ¯tˆ ÔÈ‡Â ,Èe˜Ï»¿≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»»¬≈∆∆
,‰ÚL˙a ‡l‡ „Ïe‰Ï Èe‡¯ ‰È‰ ‡lL ,È‡cÂ ‰BÓL¿»««∆…»»»¿ƒ»≈∆»¿ƒ¿»
¯eÒ‡Â ,Ô·‡k ·eLÁ ‡e‰ CÎÈÙÏe ;¯ÓbiL Ì„˜ ‡ˆÈÂ¿»»…∆∆ƒ»≈¿ƒ»»»∆∆¿»

˙aLa BÏËÏËÏ69ÌÈLÏL ‰‰L Ì‡ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿«¿¿¿«»¿««ƒ≈ƒ»»¿ƒ
‡ÓÈ˜ ÏL „ÏÂ ‡e‰ È¯‰ ,ÌBÈ70¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â , ¬≈»»∆¿»»«¬≈ƒ¿»

¯·c ÏÎÏ ÔÈ„ÏBp‰71ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰ML ÏkL , «»ƒ¿»»»∆…∆»»¿ƒ
.ÏÙ BÈ‡ ,Ì„‡a»»»≈»∆

ע"ב.68)לעיבורו.67) ס, מלים 69)יבמות אין ולפיכך
בשבת. אלא 70)אותו הוא שבעה שבן לחיות, שראוי

(שם). בשבת,71)שנשתהה הגל את עליו שמפקחים
ה"ו). פ"ב, רוצח הל' (ראה רוצח משום עליו חייב וההורגו
(ראה  הייבום ומן החליצה מן אביו נשי את פוטר הוא וכן

ועוד). ה"ה פ"א, יבום הל'

.„È„ÏB Ì‡ - B¯eaÚÏ ÈÚÈ·M‰ L„Áa „ÏBpL ÈÓƒ∆««…∆«¿ƒƒ¿ƒƒ«
ÌÏL72˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓe ,‡ÓÈ˜ ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ ,73. »≈¬≈∆»»∆¿»»»ƒ¿«»

˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓ - ‰BÓL Ôa ˜ÙÒ ,‰Ú·L Ôa ˜ÙÒ»≈∆ƒ¿»»≈∆¿»»ƒ¿«»
ÌÏLÂ ,‡e‰ ‰Ú·L Ôa Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ74- ‡e‰ «»»ƒƒ∆ƒ¿»¿»≈

È¯‰ - ‡e‰ ‰BÓL Ôa Ì‡Â ;˙aL ‰Á„iL ‡e‰ ÔÈ„a¿ƒ∆ƒ¿∆«»¿ƒ∆¿»¬≈
‡e‰ ¯Na CzÁÓk ÏnL ‰Ê75Ì‡ ,ÏÙ ‰fL ÈÙÏ , ∆∆»ƒ¿«≈»»¿ƒ∆∆≈∆ƒ

‰BÓL Ôa ‡e‰76. ∆¿»

ושערו.72) צפרניו שלמו שלא אע"פ שבן 73)באבריו,
שמונה  בן אלא נפל לך ואין תשעה, כבן לחיות ראוי שבעה
שבעה  בן וכן לעיל, וכמבואר ושערו, צפרניו שלמו שלא
להוולד  ראוי היה שלא אומרים שאנו אבריו שלמו שלא

ויצא. וקדם בשמונה שלם 74)אלא אינו אבל באבריו,
נותן  הדין הרי אלה, בכל שלם היה אילו כי וצפרניו, בשערו
כמו  שמונה, בן ודאי כשהוא אפילו אותו מלים שיהיו

הקודמת. בהלכה משום 75)שמבואר עליו חייב שאין
בשבת. חבורה עליו 76)עושה חייב שאין כמת, הוא והרי

לטלטלו, שאסור ואע"פ קלו.) (שבת בשבת חובל משום
אלא  התורה מן אינו טלטול איסור כאבן, הוא שהרי
בן  בוודאי כן לא התירו, מצוה ספק ובמקום מדרבנן,
אותו  מלים אין מצוה, ספק אפילו בו אין שאז שמונה
זו, הלכה ביאור לצורך. שלא טלטול איסור משום בשבת
פ"א, יבום בהל' (הובאה משנה' ה'מגיד הרב דעת עלֿפי
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בהבנת  משנה' ה'כסף של וכפירושו רבינו, בדברי ה"ה)
משנה'. ה'מגיד דברי

.ÂËÔÈa Bn‡ ÈÚÓÏ ıeÁ BL‡¯ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»…ƒ¿≈ƒ≈
˙BLÓM‰77ÈÏÈÏa ‡l‡ BlÎ ‡ˆÈ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¿»««ƒ∆…»»À∆»¿≈≈

˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ - ˙aL78BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ . «»≈»ƒ¿«»¿»ƒ∆≈
ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„79, ∆∆««»≈∆∆ƒ

ÈL ·BË ŒÌBÈ ˙‡ ‰ÁB„Â80ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL·e . ¿∆∆≈ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁB„ BÈ‡ ,‰M‰ŒL‡…̄«»»≈∆…∆»ƒ¿…∆

ÈM‰81ÔÎÂ .82˙‡ ‰ÁBc dÈ‡ dpÓÊ· ‡lL ‰ÏÈÓ «≈ƒ¿≈ƒ»∆…ƒ¿«»≈»»∆
.‰M‰ŒL‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒƒ∆…«»»

שבת.77) ערב לו 78)של מונים אנו כי ע"ב. מב, נדה 
ראשו, "יצא הכלל: ע"פ ראשו הוצאת משעת ימים שמונה
שבת  בערב השמשות בין כנולד הוא והרי כילוד" הוא הרי

ה"יב. לעיל כאמור השבת, את דוחה כי 79)שאינו
(ויקרא  שבתון הראשון ביום מצותֿעשה: בו יש יוםֿטוב
תעשו, לא עבודה מלאכת כל לאֿתעשה: ומצות לט) כג,
(שבת  ו'עשה' 'לאֿתעשה' דוחה מילה של מצותֿעשה ואין

לא 80)קלג.). לארץ חוץ בני כי ספק, משום אלא שאינו
את  שקדשו (בזמן החודש של המדוייקת קביעותו את ידעו
בקביעות  שידעו ישראל ובארץ הראיה), ע"פ החודש
אין  כיום וכן יוםֿטוב. בלבד אחד יום אלא עשו לא החודש
בקביעות  אנו בקיאים כי ישראל, בארץ שני' 'יוםֿטוב
כיום  הם שבקיאים אףֿעלֿפי לארץ חוץ ובני החודש,
ימיםֿ שני עושים אין ישראל, ארץ כבני החודש בקביעות

בידיהם. אבותיהם מנהג משום אלא שני 81)טובים כי
ארוך  אחד וכיום להם, אחת קדושה ראשֿהשנה של  ימים
שני  אותו עושים אנו ישראל בארץ ואפילו חשובים, הם
ה"זֿח. פ"ה, החדש קידוש בהל' יפה מבואר והטעם ימים,
עשר  לאחד לעשרה, לתשעה, לשמונה, נימול שקטן נמצא
השמשות, בין נולד לשמונה. כדרכו, כיצד? עשר, ולשנים
לעשרה  נימול שבת, ערב של השמשות בין לתשעה. נימול
הוא, תשיעי יום שמא הבאה, בשבת למולו (שאיֿאפשר
יוםֿטוב  חל השבת). את דוחה אינה בזמנה שלא ומילה
בזמנה  שלא מילה אין (כי לאחדֿעשר נימול שבת, לאחר
שבת, אחר ראשֿהשנה של יוםֿטוב חל יוםֿטוב). את דוחה

מ"ה). פ"יט, (שבת לשניםֿעשר "וכן"82)נימול תיבת
טעמם  זו, בהלכה המנויים הדינים כל שהרי מאד, דחוקה
והגאון  ויו"ט. שבת דוחה אינה בזמנה שלא שמילה מפני
וכוונת  "וכן". במקום "וכל" מגיה רבינוביץ' דוד אליהו רק
שלא  מתקיימת התינוק שמילת מקרה שכל לומר, רבינו
אחר  אונס שאירע או השמיני, ביום שחלה כגון בזמנה,

בשבת. נימול הוא אין בו, וכיוצא בזמנו אותו מלו שלא

.ÊË‡È¯·iL „Ú B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ83BÏ ÔÈBÓe ; ∆≈»ƒ«∆«¿ƒƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰Ú·L BÈÏÁÓ ‡È¯·iL ˙ÚÓ84, ≈≈∆«¿ƒ≈»¿ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡ ÔÈÏÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰nÁ ezˆÏÁLa85‰Ê ÈÏÁa ‡ˆBiÎÂ ,86Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆¬»««»¿«≈»√ƒ∆¬»ƒ

ÂÈÈÚ eÁ˙tiL ˙Úa - ÂÈÈÚ BÏ e·‡k87ÔÈÏÓ ,e‡Ù¯ÈÂ »¬≈»¿≈∆ƒ»¿≈»¿≈»¿»ƒ
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,„iÓ B˙B‡ƒ»¿≈…«≈»∆

ה):83) יח, (ויקרא אמרה והתורה סכנה, לידי יבוא שמא

- בהם וחי האדם אותם יעשה אשר חוקותי... את ושמרתם
עד.). (סנהדרין בהם" שימות ולא בהם, "וחי חז"ל: ודרשו

אע"פ 84) השמיני, ליום שנימול חולה, שאינו בתינוק כן לא
כגון  לעת, מעת ימים שבעה עליו עברו לא עדיין שלפעמים
בשעות  בשמיני ונימול היום, בחצות ראשון ביום שנולד

עא:). (יבמות מגופו.85)הבוקר ויצא החום ממנו שנשלף
לנדרים  והר"ן לד:). לברכות (רש"י הקדחת חולי - חמה
המזדיין  כאדם חמה, לבשתו חמה, חלצתו מפרש: (מא.)

חלוץ. נקרא - שעליו זיין כלי כל 86)שע"י חולי שהוא
ה'נמוקי 87)הגוף. וכתב אחד, אבר של חולי אלא שאינו

ממתינים  בעינים גדול כאב לו יש שאם פ"ח) (יבמות יוסף'
יותר  חמור זה שחולי שלמים, ימים שבעה שנתרפא אחר
העינים  גידי כח:): (ע"ז אמרו שהרי הקדחת, מחולי

תלויים. הלב בטרפש ומאורם,

.ÊÈÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,¯˙BÈa ˜¯È BlL ÈÈÓMa ‡ˆÓpL ÔË»̃»∆ƒ¿»«¿ƒƒ∆»…¿≈≈»ƒ
Ì„ Ba ÏtiL „Ú B˙B‡88‰‡¯Ók ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ , «∆ƒ…»¿««¿«¿»¿«¿≈

ÈÓk ,¯˙BÈa Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ‡È¯a‰ ÌÈpËw‰«¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»»»…¿≈¿ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,B˙B‡ eÚ·vL89BÓc Ba ÚÏaiL „Ú ∆»¿≈»ƒ«∆ƒ»«»

ÌÈpËw‰ ¯‡Lk ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ90ÈÏÁ ‰fL ÈtÓ , ¿««¿«¿»ƒ¿»«¿«ƒƒ¿≈∆∆…ƒ
.‰a¯‰ el‡ ÌÈ¯·„a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ .‡e‰¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ≈«¿≈

צרכו.88) כל דם בו מצוי 89)שיתאסף דמו כל שעכשיו
קלד. (שבת דמו כל יצא וכשימולוהו לבשר, עור בין
הלכתי  אחת פעם נתן, רבי "אמר שם: ומסופר שם). וברש"י
שני  ומת, ראשון בנה שמלה לפני אשה ובאת הים, לכרכי
לה, אמרתי אדום. שהוא ראיתיו לפני, הביאתו שלישי ומת,
דמו  בו שבלע עד לו המתינה דמו, בו שיבלע עד לו המתיני
שמי". על הבבלי נתן לו קוראים והיו וחיה, אותו ומלה

אדום 90) או ירוק נמצא לא שאפילו משמע, רבינו מדברי
הקטנים  כשאר מראיו חזרו ביום ובו השמיני, ביום אלא
ימים  שבעה לו ממתינים ואין מיד, אותו מלים הבריאים,
"שנמצא  ואמר: רבינו שדייק וזה רסג) סי' יו"ד (ב"ח
ביום  זה ראו שאם להורות וכו' ביותר" ירוק שלו בשמיני
אותו  מלים ירוק, מצאוהו לא השמיני וביום השביעי,

קלוגר). לר"ש שלמה' ('בנין בשמיני

.ÁÈ‰ÏnL ‰M‡91,‰ÏÈÓ ˙ÓÁÓ ˙Óe ,ÔBL‡¯ da ƒ»∆»»¿»ƒ≈≈¬«ƒ»
˙‡ ‰ÏÈLÎ‰L˙ÓÁÓ ˙Óe ,ÈM‰ ˙‡ ‰ÏÓ ÔÎÂ ;BÁk ∆ƒ¿ƒ»∆…¿≈»»∆«≈ƒ≈≈¬«

- ÈM‰ dÏÚaÓ ÔÈa ,ÔBL‡¯‰ dÏÚaÓ ÔÈa - ‰ÏÈÓƒ»≈ƒ«¿»»ƒ≈ƒ«¿»«≈ƒ
ÈLÈÏM‰ ˙‡ ÏeÓÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰92ÔÈÈzÓÓ ‡l‡ ,BpÓÊa ¬≈∆…»∆«¿ƒƒƒ¿«∆»«¿ƒƒ

„ÏÂ ‡l‡ ,ÔÈÏÓ ÔÈ‡ .BÁk ˜fÁ˙ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú BÏ«∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈…≈»ƒ∆»»»
Ïk‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˙kqL ,ÈÏÁ ÌeL Ba ÔÈ‡L93; ∆≈…ƒ∆«»«¿»»∆«…

LÙ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÏeÓÏ ¯LÙ‡Â¿∆¿»»¿««¿«¿ƒ∆¿»¿«¬ƒ∆∆
.ÌÏBÚÏ Ï‡¯NiÓ ˙Á‡««ƒƒ¿»≈¿»

אותו.91) מלה עצמה שהיא ולא למול, בנה שנתנה
מתים 92) שבניה זו אשה הוחזקה כי ע"ב. סד, יבמות

באשה  אלא קפידא שאין משמע רבינו מדברי מילה. מחמת
והדם  רופף, שדמה למשפחתה אנו חוששים כי בניה, שמתו
לא.) (נדה חז"ל כמאמר האשה, מחלק הוא בוולד הנוצר
מזרעת  אמו ואמו... ואביו הקב"ה, באדם, שותפים שלשה
בניו  שני לו שמתו איש אבל וכו', ודם בשר שממנו אודם
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ומלים  לו, חוששים אין נשים משתי נולדו אם מילה, מחמת
יוסף' ב'בית (הובא מנוח רבינו דעת אבל השלישי, בנו את
סכנת  בספק להקל ואין חוששים, באיש שגם רסג) סי' יו"ד
ב). סעיף רסג, סי' (יו"ד בשו"ע ההלכה נפסקה וכך נפשות.

(הובא 93) גאון נחשון רב כתב ה"ג. פ"ב שבת הל' ראה
להיות  שיגיע קודם שמת תינוק פ"ג): קטן למועד ברא"ש
ממנו  חרפתו להסיר קברו, על אותו מלים ימים, שמונה בן
שם  לו וקוראים מילתו, על מברכין ואין בערלתו, יקבר שלא
ותהיה  המתים בתחיית ויחיה השמים מן שירחמוהו לזכר
ה  סעיף רסג, סי' יו"ד (וראה אביו את להכיר דיעה בו
"קטן  קי:): (סנהדרין התלמוד דברי לזה וסמך שם) בהגהה

(הגר"א). שנימול" משעה הבא? לעולם בא מאימתי

á"ôùú'ä ïåéñ â"ë éòéáø íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) מילה מכשירי מוהלים; כיצד למול; הכשרים הם מי

טוב. ויום שבת דוחים

.‡Ï¯Ú elÙ‡Â .ÏeÓÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰2„·ÚÂ3‰M‡Â4 «…¿≈ƒ»«¬ƒ»≈¿∆∆¿ƒ»
ÔË˜Â5LÈ‡ ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÔÈÏÓ6Ì"ekÚ Ï·‡ . ¿»»»ƒƒ¿∆≈»ƒ¬»«
‡Ï7ÏÏk ÏeÓÈ8ÏeÓÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÓ Ì‡Â . …»¿»¿ƒ»≈»ƒ«¬…¿»

‰iL9¯ˆa elÙ‡Â ,ÔÈÏÓ Ïk·e .10ÏÎ·e ˙ÈÎeÎÊ·e ¿ƒ»«…»ƒ«¬ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»
˙ÈÓe¯˜a ÏeÓÈ ‡ÏÂ .˙¯BkL ¯·c11ÈtÓ ,‰˜ ÏL »»∆≈¿…»ƒ¿ƒ∆»∆ƒ¿≈

‰kq‰12ÏÊ¯·a ÏeÓÏ ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe .13ÔÈa - ««»»ƒ¿»ƒ«À¿»»¿«¿∆≈
.ÔÈkÒa Ï‡¯NÈ ÏÎ e‚‰Â .ÌÈ¯tÒÓa ÔÈa ,ÔÈkÒa¿«ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ¿»¬»ƒ¿»≈¿«ƒ

ועדיין 2) מילה, מחמת אחיו שמתו מפני נימול שלא ישראל
אבל  י"ח). הלכה א, (פרק לעיל כמבואר כוחו, נתחזק לא

בזד  ברית להפיר "בבית מתכוון הובא מנוח, (רבי לא ון,
רסד). סימן דעה יורה מחוייב 3)יוסף" שאינו פי על אף

שאין  עשה במצוות המחוייבת כאשה אלא המצוות, בכל
כשר. העבד גם למול כשרה שהאשה מתוך אבל גרמן, הזמן

א).4) עמוד כז דף זרה (עבודה מילה בת שאינה פי על אף
מצוה,5) לשם לכוון יודע ואינו דעת בר שאינו פי על אף

(שם). לשמה צריכה אינה מילה שיש 6)אבל במקום כי
יט). פרק סוף לשבת (רי"ף לכולם קודם הוא איש שם

המל 7) בו קרא ימול", "הימול שנאמר: שם) זרה (עבודה
מתוך  אשה אבל אחרים, ימול מהול שהוא מי ימול: -

וכשרה. כמהולה היא הרי מילה בת אפילו 8)שאינה
שימול. מי שם שאין גדול"9)במקום המצוות וב"ספר

ברית  דם ממנו ולהטיף לחזור צריך פנים כל שעל כתב
סובר  רבינו שגם וייתכן מהול, כשהוא מנולד עדיף שאינו

רס"ד). סימן דעה יורה יוסף ("בית חדה,10)כך אבן
צור  ציפורה ותיקח כה): פסוק ד, פרק (שמות ככתוב

בנה. ערלת את עץ.11)ותכרות קנה של החד הצד
לחוש 12) ויש אותה, כשדוחקים ממנה ניתזים שקסמים

שם). וברש"י ב עמוד טז דף (חולין הגיד את ינקבו שמא
לעשות 13) עצים "כורתים א) משנה י"ט, פרק (שבת

ליורה  ב"פרישה" וראה בו). (למול ברזל" לעשות פחמים
לזה. טעם ז) קטן סעיף רס"ד (סימן דעה

.·‰tÁÓ‰ ¯BÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ?ÔÈÏ‰BÓ „ˆÈk14 ≈«¬ƒ¿ƒ∆»»«¿«∆

‰ ˙‡‰¯ËÚ15CkŒ¯Á‡Â .‰¯ËÚ‰ Ïk ‰lb˙zL „Ú , ∆»¬»»«∆ƒ¿«∆»»¬»»¿««»
ÔÈÚ¯Bt16¯BÚ‰ ÔÓ ‰hÓlL C¯‰ Ìe¯w‰ ˙‡17 ¿ƒ∆«¿»«∆¿«»ƒ»

¯Na ‰‡¯iL „Ú Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ B¯ÈÊÁÓe ,Ô¯tva«ƒ…∆«¬ƒ¿»¿»«∆≈»∆¿«
Ìc‰ ‡ˆiL „Ú ‰ÏÈn‰ ˙‡ ıˆBÓ CkŒ¯Á‡Â .‰¯ËÚ‰»¬»»¿««»≈∆«ƒ»«∆≈≈«»

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈ˜BÁ¯ ˙BÓB˜nÓ18ÏÎÂ . ƒ¿¿ƒ¿≈∆…»ƒ≈«»»¿»
B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ,ıˆBÓ BÈ‡L ÈÓ19,ıˆBnL ¯Á‡Â . ƒ∆≈≈«¬ƒƒ¿««∆≈
‰iË¯ B‡ ˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙B20.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»¿«≈»∆

עד 15)המכסה.14) (האבר) הגיד שבראש הבשר הוא
ויורד  משפע הגיד שממנו הגיד, את המקיף הגבוה לחוט

הקרקע. כפול 17)קורעים.16)לצד  הערלה  עור  כי
ראש  את מכסה והוא מאוד, דק והפנימי עבה, העליון הוא,

מתחמם 18)הגיד. הגיד שבבשר הדם החבורה, ידי שעל
דף  (שבת מקורה זו הלכה כל הגיד. שיצבה ואפשר ונקפה.

ב). עמוד מוהל.19)קלג מלהיות אותו מפטרים
את 20) ומרפאה הדם, העוצרת במשחה מרוחה תחבושת

הפצע.

.‚ÔÈˆÈˆ LÈ21ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ LÈÂ ,‰ÏÈn‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ≈ƒƒ¿«¿ƒ∆«ƒ»¿≈ƒƒ∆≈
‰Ï¯Ú‰ ¯BÚÓ ¯‡L Ì‡ ?„ˆÈk .‰ÏÈn‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ¿«¿ƒ∆«ƒ»≈«ƒƒ¿«≈»»¿»

d‰·b ·¯ ‰ÙBÁ‰ ¯BÚ22Ï¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰¯ËÚ ÏL «∆…»¿»∆¬»»¬≈∆»≈
·kÚÓ‰ ıÈˆ ‡e‰ ¯BÚ‰ ‰ÊÂ ;‰È‰L ˙BÓk23‡Ï Ì‡Â . ¿∆»»¿∆»ƒ«¿«≈¿ƒ…

·b ·¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L ,ËÚÓ ‡l‡ epnÓ ¯‡LÏL d‰ ƒ¿«ƒ∆∆»¿«∆≈∆…»¿»∆
·kÚÓ BÈ‡L ıÈˆ e‰Ê - ‰¯ËÚ24. ¬»»∆ƒ∆≈¿«≈

בעטרה.21) מדובקים שנשארו הערלה וקל 22)נימי
היקפה. לרוב שנית.23)וחומר לחתכו ואין 24)וצריך

א). עמוד קלז דף (שבת שנית אותו מלים

.„‰ÏÈna ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk - Ïn‰25ÏÚ ÔÈa ¯ÊBÁ , «»»¿«∆≈«ƒ»≈≈«
;ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚ ÔÈa ÔÈ·kÚnL ÔÈˆÈv‰«ƒƒ∆¿«¿ƒ≈«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ

L¯t26ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚ ,¯ÊBÁ ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ , ≈««ƒƒ«¿«¿ƒ≈«ƒƒ∆≈»
¯ÊBÁ BÈ‡ ÔÈ·kÚÓ27‡ Ú¯Ù ‡ÏÂ ÏÓ .‰ÏÈn‰ ˙28- ¿«¿ƒ≈≈»¿…»«∆«ƒ»

ÏÓ ‡Ï el‡k29. ¿ƒ…»

ממנה.25) ידיו סילק ידיו.26)שלא אינו 27)סילק
ולמול  לחזור לו שאסור מפרשים: ויש ולמול. לחזור מחוייב
זו  הלכה ומקור המשנה). (מרכבת התינוק צער משום
המפרשים  רוב אולם ב). עמוד קלג דף (שבת בברייתא
אבל  בשבת, במילה זו ברייתא מפרשים בראשם ורש"י
מעכבים, שאינם אפילו ציצים על לחזור שצריך וודאי בחול
חוזר  אינו בחול שאפילו לו מניין רבינו על תמהים ורבים
רבי  והגאון נ) סימן אריה שאגת בשאלותֿותשובות (ראה
רבינו  לשיטת נאמן מקור הביא רבינוביץ' דוד אליהו
הגר  שבמילת ב עמוד מז דף יבמות במסכת ערוך מתלמוד
חוזרים  המילה את המעכבים ציצים בו "נשתיירו שם: אמרו
מעכבים  שאינם ציצים שעל משמע - שנייה" אותו ומלים
אינה  שהרי בחול, אלא אינה הגר מילת והרי חוזרים, אינם

היא. בזמנה שלא שמילה שבת, את 28)דוחה קרע שלא
העטרה. בשר את וגילה הדק קלז 29)הקרום דף (שבת

ולא  - בתורה הפריעה נתפרשה שלא פי על שאף ב) עמוד
אבל  - ב) עמוד עא דף (יבמות אבינו לאברהם פריעה ניתנה
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שלא  מי ולפיכך מסיני, למשה הלכה פי על בה נצטווינו
כלל. נימול לא כאילו כרת בעונש הוא עדיין נפרע,
ימול, "המול דרשו: א) הלכה ח, פרק (יבמות ובירושלמי

לפריעה". ואחת למילה, אחת מילות, לשתי מכאן

.‰ÏcÏ„Óe C¯ B¯NaL ÔË˜30ÏÚa ‰È‰L B‡ ,¯˙BÈa »»∆¿»«¿À¿»¿≈∆»»««
¯Na31B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - Ïe‰Ó BÈ‡ el‡k ‰‡¯iL „Ú , »»«∆≈»∆¿ƒ≈»ƒ

‰M˜˙iL ˙Úa32CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ïe‰Ó ‡e‰L ‰‡¯ Ì‡ : ¿≈∆ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆»≈»ƒ
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯Na‰ ˙‡ Ôw˙Ï CÈ¯ˆÂ ,ÌeÏk33ÈtÓ , ¿¿»ƒ¿«≈∆«»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó34Ïe‰Ó ‰‡¯ ‡Ï ‰M˜˙iL ˙Úa Ì‡Â ; «¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…ƒ¿∆»
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÏcÏ„Ó‰ ¯Na‰ ˙‡ ÔÈˆˆB˜Â ÔÈ¯ÊBÁ -¿ƒ¿¿ƒ∆«»»«¿À¿»ƒ»ƒ»

ÈeM˜ ˙Úa ‰ÈeÏ‚ ‰¯ËÚ‰ ‰‡¯zL „Ú35‰Ê ¯·„Â . «∆≈»∆»¬»»¿»¿≈ƒ¿»»∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ36‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ ; ƒƒ¿≈¿ƒ¬»ƒ«»««ƒ∆

ÌÚt ÏeÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÏÓe ÏÈ‡B‰ ,Ï¯Úk ‰‡¯ƒ¿∆¿»≈ƒ»≈»ƒ»««
‰iL37. ¿ƒ»

ותלוי.30) שלמעלה 31)רפוי הבשר ונראה שמן שהוא
וחופה  חוזר הוא כאילו - ערלתו שניטלה לאחר - מערלתו

העטרה. ונמתח.32)את מתפשט יש 33)ובשרו
למעלה  הגיד סביב ולקשרו לאחוריו, העור לדחוק להשתדל
ואם  למטה, יחזור ולא שם שיעמוד אפשר אם העטרה, מן
(תרומת  כלום ממנו לחתוך צריך אין זו בדרך אפשר אי

רסד). סימן דעה ליורה בב"ח הובא שלא 34)הדשן,
ערל. שהוא בו ב).35)יחשדו עמוד קלז דך (שבת

היה 36) "ואם ה): משנה י"ט פרק (שם המשנה לשון שכך
מרא  מפני מתקנו בשר התורה בעל שמן משמע - העין" ית

שנית. מילה צריך הנימולים 37)אינו כשאר הוא והרי
ז, פרק תרומות הלכות (ראה ובפסח בתרומה לאכול ומותר

י). הלכה

.Â,ÔÈÚ¯BÙe ,ÔÈÏÓ :˙aLa ‰ÏÈÓ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚƒ»»¿≈ƒ»¿«»»ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ ¯ÊBÁÂ ,ÔÈˆˆBÓe¿ƒ¿≈«ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ

˘¯tL38‡lL ÔÓÊ Ïk ,ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚÂ , ∆≈«¿«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ»¿«∆…
L¯Ù39˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ;40È¯ÈLÎÓ Ï·‡ . ≈«¿≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¬»«¿ƒ≈
‰ÏÈÓ41‡lL È¯‰ ?„ˆÈk .˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ ƒ»≈»ƒ∆««»≈«¬≈∆…

ÔÈ‡È·Ó ‡ÏÂ ,˙aLa ÔÈkÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - ÔÈkÒ e‡ˆÓ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿«»¿…¿ƒƒ
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ B˙B‡42ÈB·Ó elÙ‡Â .43,·¯ÚÓ BÈ‡L ƒ»¿»«¬ƒ»∆≈¿…»

¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡44·e¯Ú ÔÈ‡Â . ≈¿ƒƒ≈»≈¿»≈¿≈≈
ÔÈkq‰ ˙‡·‰ ÈtÓ ‰Á„ Ì‰È¯·cÓ45¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬»«««ƒƒ¿∆¿»
˙aL ·¯ÚÓ B‡È·‰Ï46. «¬ƒ≈∆∆«»

ידיו.38) שבת 39)שסילק ניתנה הערלה חיתוך שכל
התחלה  זו שהרי חוזר אינו משפירש, אבל אצלה. להידחות
להידחות. שבת ניתנה לא אלו ועל עצמה בפני

משום 40) בשבת אסורה שרפואה פי על אף תחבושת,
בו  שיש חולי שזה מותרת, המילה רפואת סממנים שחיקת

המילה,41)סכנה. את ומאפשרים מכינים שהם דברים
שבת. בערב לעשותם היה חפץ 42)ואפשר להעביר שאסור

ביניהן. עירבו לא אם לרשות מרשות רחוב 43)בשבת
לרשות  פתוחה הרביעית והרוח צדדיו, משלושת שסתום
מותר  התורה ומן לכותל, מכותל עליו נתונה וקורה הרבים,
שכל  למבוי, מהחצרות להוציא מותר וכן בכולו, לטלטל

אסור  סופרים שמדברי אלא היחיד, כרשות הוא הרי המבוי
- עירוב ביניהן. עירבו לא אם למבוי, מהחצרות להוציא
וראה  בביאורנו, ג הלכה י"א, פרק ברכות הלכות לעיל מבואר
רבינו: שכתב וזה וֿז), הלכות א, (פרק עירובין הלכות
היחיד  מרשות רק שלא לומר מעורב" שאינו מבוי "ואפילו
להוציא  התורה מן שאסור הרבים רשות דרך היחיד לרשות
מדברי  אלא בהעברתו איסור שאין מבוי דרך אלא לזה, מזה

בשבת. למילה סכין להביא אסור - דרך 44)סופרים
אלא  מבוי דרך להביא האיסור שאין להעיר וראוי המבוי.
יום  כל מונחים שהיו כלים אבל הבית בתוך ששבתו כלים
מבוי  דרך אפילו לחצר מחצר להעבירם מותר בחצר, השבת
ג, (פרק עירובין הלכות רבינו בדברי כמבואר מעורב, שאינו

יט). מילה.45)הלכה למצוות הוא:46)המיועדת וכלל
דף  (שבת שבת" דוחה אינו שבת מערב לעשותו שאפשר "כל
פסחים  וראה זו. הלכה כל מקור ב עמוד ושם א) עמוד קל
כרת". במקום דבריהם העמידו (סכין) "איזמל א עמוד צב דף

.ÊdÏ ÔÈ˜ÁBL ÔÈ‡ ÔÎÂ47dÏ ÔÈnÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓÓÒ ¿≈≈¬ƒ»«¿»ƒ¿≈¿«ƒ»
ÔÈnÁ48˙ÈÏtÒ‡ dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,49ÔÈÙ¯BË ÔÈ‡Â ,50 «ƒ¿≈ƒ»ƒ¿¿»ƒ¿≈¿ƒ

ÔBnk ˜ÁL ‡Ï Ì‡Â .ÔÓLÂ ÔÈÈ51ÒÚBÏ - ˙aL ·¯ÚÓ «ƒ»∆∆¿ƒ…»««≈∆∆«»≈
ÂÈpLa52‰Ê Ô˙B - ÔÓLÂ ÔÈÈ Û¯Ë ‡Ï Ì‡Â .Ô˙BÂ ¿ƒ»¿≈¿ƒ…»««ƒ»∆∆≈∆

B˙BNÚÏ ¯LÙ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .BÓˆÚÏ ‰ÊÂ BÓˆÚÏ¿«¿¿∆¿«¿∆«¿»…∆∆¿»«¬
ÁÎL Ì‡ Ï·‡ .˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ,˙aL ·¯ÚÓ≈∆∆«»≈∆∆««»¬»ƒ»«

ÈÚÈLzÏ ‰ÏÈn‰ ‰Ácz - ÔÈ¯ÈLÎn‰ eÈÎ‰ ‡ÏÂ53. ¿…≈ƒ««¿ƒƒƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ

אחת 47) היא הטחינה מלאכת שהרי לרפאותה למילה,
עמוד  עג דף (שבת בשבת שנאסרו מלאכות ותשע משלושים

המילה.48)א). לפני התינוק את שעשיית 49)לרחוץ
שבת. מערב להכין אפשר רגילים 50)האספלנית מערבין.

- בקערה ביצה שטורפים כדרך - בקערה ויין שמן לערב היו
לטרוף  אסור ובשבת לרפואה, המילה על ממנה ולטפטף

סממנים. שחיקת משום ריחני,51)גזירה זרע מין
במקרא  ונמצא בלע"ז) (קיממעל תנור למאפה בו ומשתמשים

כז). פסוק כח, פרק לשנות 52)(ישעיה שאפשר מה שכל
י"ט, פרק (שבת זו הלכה כל ומקור משנים. שבת ְִַבמלאכת

ב). במילה 53)משנה אלא מילה, מפני שבת הודחה שלא
של  עשה מצוות מקיים הוא שבת דיחוי שבשעת עצמה,
בהכנתם  מצוה לו אין שעדיין לא, במכשיריה אבל מילה,

ספר"). ("קרית

.ÁÔÈnÁ‰ eÎtL CkŒ¯Á‡Â ,˙aLa ÔËw‰ ˙‡ eÏÓ54 »∆«»»¿«»¿««»ƒ¿¿««ƒ
ÈtÓ ,˙aLa Ïk‰ BÏ ÔÈNBÚ - ÔÈÓÓq‰ e¯ft˙ B‡ƒ¿«¿««¿»ƒƒ«…¿«»ƒ¿≈

‡È‰ ‰kqL55˙‡ ıÈÁ¯‰Ï Ôk¯cL ÌB˜Ó .BÏ ∆«»»ƒ¿∆«¿»¿«¿ƒ∆
ÔËw‰56ÔÈa - ‰ÏÈn‰ ÌBÈa ˙aLa B˙B‡ ÔÈˆÈÁ¯Ó , «»»«¿ƒƒ¿«»¿«ƒ»≈

‰ÏÈn‰ ¯Á‡Ï ÔÈa ,‰ÏÈn‰ ÈÙÏ57ÏL ÈLÈÏM· B‡ , ƒ¿≈«ƒ»≈¿«««ƒ»«¿ƒƒ∆
‰ÏÈÓ58BÙeb Ïk ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL59, ƒ»∆»ƒ¿¿«»≈¿ƒ«»

,˙aL ·¯ÚÓ enÁe‰L ÔÈnÁa ÔÈa ;‰ÏÈÓ ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa≈¿ƒ«ƒ»≈¿«ƒ∆«≈∆∆«»
˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa ÔÈa60‡È‰ ‰kqL ÈtÓ , ≈¿«ƒ∆«¿«»ƒ¿≈∆«»»ƒ

BÏ61.

המילה.54) את בהם שבת 55)שרוחצים היא שדחוייה
תידחה  המילה לפני נשפכו אם אבל נפשות, סכנת אצל
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אל  אדרבה כי הסכנה, מפני מים להחם להתיר אין כי ַהמילה,
והרשב"א. הרז"ה דעת וכן יסתכן, ואל כדי 56)ימול ְַ

והילד 58)לרפאותו.57)לחזקו. מתגברת המחלה שאז
כה): פסוק לד, פרק (בראשית שנאמר לדבר, וזכר בסכנה,

כואבים. בהיותם השלישי ביום שגזרו 59)ויהי פי על אף
שהוחמו  בחמים ואפילו בחמים הגוף כל רחיצת על חכמים
גזירה, משום א) עמוד מ דף (בשבת כמבואר שבת, מערב
מערב  ואומרים בשבת, המים מחמים שהיו הבלנים מפני
הגזירה  שאין - התירו מילה מצוות במקום - הוחמו שבת

יט). פרק לשבת (ר"ן כך כל בה רק 60)שייכת מוסב זה
המילה  לפני הרחיצה על אבל השלישי, ביום מילה רחיצת על
ואין  יסתכן. ולא ימול לא אדרבה כי מועיל, זה נימוק אין
שהוחמו  בחמים אלא המילה לפני בחמין לרחיצה היתר
לגוי  ולומר עצמו, לצורך בשבת גוי שחיממם או שבת מערב
במוספנו  וראה אסור. - התינוק לצורך בשבת שיחמם
זה  בעניין שהשיב מה ב פרק מילה להלכות רבינו" "תשובות

לוניל. ב,61)לחכמי פרק שבת (הלכות רבינו לשון וזה
בו  שיש לחולה שבת בחילול להתמהמה "ואסור ג): הלכה
הא  - בהם", וחי האדם אותם יעשה "אשר שנאמר: סכנה,
וחסד  רחמים אלא בעולם, נקמה התורה משפטי שאין למדת
שבת  חילול שזה שאומרים המינים ואלו בעולם, ושלום
וגם  כה): פסוק ח, פרק (יחזקאל אומר הכתוב עליהם ואסור,

בהם". יחיו לא ומשפטים טובים לא חוקים להם נתתי אני

.Ë¯ÓB‡ - ˙aL ·¯ÚÓ ÔÈkÒ e‡È·‰ ‡ÏÂ eÁÎL»¿¿…≈ƒ«ƒ≈∆∆«»≈
ÔÈkÒ ‡È·‰Ï Ì"ekÚÏ62‡È·È ‡lL „·Ï·e ;˙aLa ¿«¿»ƒ«ƒ¿«»ƒ¿«∆…»ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯c B˙B‡63¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ∆∆¿»«ƒ¿»∆»»»»»
˙e·L ÌeMÓ eÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙aLa B˙iNÚL64¯zÓ , ∆¬ƒ»¿«»¬»»≈ƒ¿À»

‰ÂˆÓ ˙BNÚÏ È„k ,Ô˙B‡ ˙BNÚÏ Ì"ekÚÏ ¯ÓBÏ eÏ»«¿««¬»¿≈«¬ƒ¿»
ÌeMÓ eÈÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙iNÚL ¯·„Â ;dpÓÊaƒ¿«»¿»»∆¬ƒ»¬»»≈ƒ

‰Î‡ÏÓ65B˙BNÚÏ Ì"ekÚÏ ¯ÓBÏ eÏ ¯eÒ‡ , ¿»»»»«¿««¬
˙aLa66. ¿«»

אלא 62) בהעברתו איסור שאין מעורב שאינו מבוי דרך
התירו. מילה מצוות ולצורך סופרים שאיסור 63)מדברי

התורה. מן הוא הרבים ברשות שבות 64)ההעברה
אלא  התורה, מן אסורה שאינה מלאכה וכל שבת, ממלאכת
מלשון  "שבות" נקראת לעשותה שלא עליה גזרו שחז"ל

תשבות". השביעי רשות 65)"וביום דרך חפץ העברת וגם
היא  לרשות מרשות ש"הוצאה" היא מלאכה הרבים

בשבת. האסורות מלאכות ותשע אפילו 66)משלושים
רבינו  דברי והשווה א) עמוד סח דף (עירובין מצוה לצורך
לגוי  לומר לנו שאסור והטעם ט), הלכה ו (פרק שבת הלכות
קלה  שבת תהיה שלא "כדי בשבת, מלאכה בשבילנו לעשות
שבת  הלכות רבינו (מלשון בעצמנו" לעשות ונבוא בעינינו
אמרו  וכן הוא, סופרים מדברי זה ודבר א). הלכה ו, פרק

שבות". - לגוי "אמירה א): עמוד קנ דף (שבת

.ÈdpÓÊa elÙ‡ ,‰ÏÈÓ È¯ÈLÎÓ67˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ , «¿ƒ≈ƒ»¬ƒƒ¿«»≈»ƒ∆
.·BËŒÌBÈ ·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ ,·BËŒÌBÈƒ¿∆¿»«¬»≈∆∆
‰ÏÈÓ È¯ÈLÎÓ eÁ„ ‡Ï Ì‡ :ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â¿«»…∆«¿»ƒƒ…»«¿ƒ≈ƒ»

Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,˙e·L68‰NÚ˙Œ‡Ï eÁ„È C‡È‰ , ¿∆ƒƒ¿≈∆≈«ƒ¿…«¬∆

‰¯BzaL69,·BËŒÌBÈa ÔÈnÒ dÏ ÔÈ˜ÁBL Ï·‡ ? ∆«»¬»¬ƒ»«»ƒ¿
‰¯„˜Ï Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰70ÔÓLÂ ÔÈÈ dÏ ÔÈÙ¯BËÂ ,71. ƒ¿»ƒ¿≈»¿¿ƒ»«ƒ»»∆

השמיני.67) ישראל 68)ביום ידי על סכין הבאת כגון,
ו. הלכה לעיל כמבואר מעורב, שאינו מבוי שהרי 69)דרך

כג, פרק (ויקרא שנאמר התורה, מן במלאכה אסור טוב יום
לעיל  אמרנו וכבר תעשו לא עבודה מלאכת כל ח): פסוק
לא  דוחה עשה מטעם מילה מכשירי להתיר שאין ז, הלכה

לבשל 70)תעשה. מותר שהרי התבשיל את בהם לתבל
משום  בו אין בריאים מאכל שהוא דבר וכל טוב, ביום

בשבת. רפואה כי 71)איסור א) עמוד קלד דף (שבת
מדבריהם, אלא בשמן יין טריפת איסור אין בשבת אפילו
צרכי  משום התירו טוב וביום סממנים, שחיקת משום גזירה

רוקח"). ("מעשה מילה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ועבדים;1) גרים מילת ברכת הבן; ואבי המוהל ברכת נוסח

וחשיבותה. מילה מצות ערך

.‡ÏeÓiL Ì„˜ C¯·Ó Ïn‰2ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ : «»¿»≈…∆∆»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
˙‡ ÏÓ Ì‡Â .B¯·Á Ôa ÏÓ Ì‡ - ‰ÏÈn‰ ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»««ƒ»ƒ»∆¬≈¿ƒ»∆

Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ eeˆÂ :C¯·Ó - Ba3C¯·Ó Ôa‰ È·‡Â ,4 ¿¿»≈¿ƒ»»∆«≈«¬ƒ«≈¿»≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :˙¯Á‡ ‰Î¯a¿»»«∆∆»«»¡…≈∆∆»»

BÒÈÎ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡5ÏL B˙È¯·a ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ∆
¯˙È ,Ba ˙‡ ÏeÓÏ ·‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ .eÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒƒ¿»«»»»∆¿»≈
.Ô‰ÈÈaL Ï¯Ú Ïk eÏeÓiL Ï‡¯NÈ ÔÈeˆnL ‰ÂˆÓ ÏÚ«ƒ¿»∆¿Àƒƒ¿»≈∆»»»≈∆≈≈∆
‰Î¯a ‰È¯Á‡ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,ÂÈ·‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈»»ƒ≈¿»¿ƒ«¬∆»¿»»

BÊ6‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .7B‡ ÔÈcŒ˙Èa d˙B‡ eÎ¯·iL , ¿≈ƒ∆»∆¿»¿»≈ƒ
.Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,ÌÚ‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ»»¿≈»«¬≈

"שכל 2) ה"ב) פ"יא, ברכות (הל' לעיל נתבאר כבר
בין  חובה, שאינה מצוה בין למקום אדם שבין מצותֿעשה
לעשייתה". קודם עליה מברך - חובה שהיא מצוה

ברכות 3) בהל' רבינו שקבע הכלל ע"פ ע"ב. ז, פסחים
"לעשות". מברך: לעצמו, מצוה העושה שכל ה"יא) (פ"יא,
האב  על ומצוה והיות העשייה". "על מברך: לאחרים עשאה
מצוה  העושה כדין "למול" מברך הוא לפיכך בנו, את למול
זו  מילה על מצווה שאינו חבירו בן את המל אבל לעצמו,
מברך  הוא לפיכך חובתו, ידי האב את בה מוציא הוא אלא

המילה". שבירך 4)"על הראשונה הברכה על נוסף
בנו. מילת על בירך כשאחר או אףֿעלֿפי 5)כשמל,

הבן  את הכניס כבר וזה (לעתיד) להבא משמע ש"להכניסו"
הזאת  המילה על מכוונת אינה ברכתו עיקר אבל בברית?
מצוה  על שציונו לה' שבח נותן אלא עכשיו, רק שנתקיימה
זו  שמילה ולהודיע לגלות כעת, לברכה ותיקנו בכללה. זו
('תוספות' עבודהֿזרה לשם ולא הקב"ה לשם נעשית
אחר  מברכה למה לתמוה אין זה, ומטעם ז.). לפסחים
לפני  אותה שמברכים המצוות" ל"ברכת בניגוד העשייה,
שבח  ברכת אלא המצוות" "ברכת זו אין כי העשייה?
בתשובתו, רבינו כתב וכן (כסףֿמשנה). בעלמא והודאה
של  בנו אברהם רבינו אולם רבינו". "תשובות במוספנו ראה
המילה, לפני זו ברכה לברך שדעתו אביו על מעיד הרמב"ם
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שחיבר  הרמב"ם (חידושי לפניו מעשה ונעשה הורה וכזה
וב"קובץ" ב', עמ' א' דף רוקח" "מעשה בספר הובאו בנו,

נב:). דף ליפסיא משום 6)דפ' לאב, ניתקנה זו ברכה כי
נוסחנו  ישראל. כל מעל יותר עליו המוטלת מצוה תוספת
אחריה. כתוב: אחרים ובדפוסים התימנים, כת"י כנוסח

יהודאי 7) ורב פ"א. לקידושין ברא"ש הובא גאון, האי רב
ב. פרק ח"ב ב"האשכול" הובא גאון,

.·ÔÈ„ÓBÚ ÌL eÈ‰ Ì‡Â8BzÒÎ‰L ÌLk :ÌÈ¯ÓB‡ , ¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
ÌÈNÚÓÏe ‰tÁÏe ‰¯B˙Ï e‰ÒÈÎz Ôk ,˙È¯aÏ«¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»¿À»¿«¬ƒ

ÌÈ·BË9. ƒ

ונקט 8) המילה. בשעת הנוכחים אנשים עוד יש אם כלומר,
וסמך  המילה, בשעת לעמוד מצוה כי "עומדים" רבינו
הודגש  וכן ג) כג, (מלכיםֿב בברית העם כל ויעמוד לדבר:
כשמביאים  וכן אומרים", "העומדים קלז:) (שבת בתלמוד
התינוק  נושאי מפני עומדים הכל הברית לחדר התינוק
פ"ג, לביכורים ('ברטנורא' המצוה לעושי כבוד לחלוק
מילה, הברית בשעת אנשים עשרה שיהיו צריך וגם מ"ג).
מבית  ליוצא אמו, ממעי שיצא הנימול תינוק מדמים שאנו
לעיל  כמבואר עשרה, בפני להודות המחוייב האסורים
מילה  מצות לעכב שאין אלא ה"ח). פ"י, ברכות (הלכות

רסה). סי' ליו"ד משה' ('דרכי עשרה קלז,9)כשאין שבת
את  למול חייב שהאב ההלכה ע"פ מכוונת זו אמירה ע"ב.
כט.) (קידושין אשה ולהשיאו תורה ללמדו לפדותו בנו,
אלו. מצוות עליו מוטלות והלאה שמהיום לאב מרמזת והיא
חייב  שהבן אע"פ באחרונה, טובים" "מעשים והזכירו
בן  כשהוא רק הוא חופה וזמן שנה, י"ג מבן במצוות
עד  מעניש מעלה של ביתֿדין שאין לפי שנה, שמונהֿעשרה
בן  בהיותו כן לפני לחופה נכנס והוא עשרים, בן שיהיה

(אבודרהם). שמונהֿעשרה

.‚Ïn‰ B‡ Ôa‰ È·‡ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â10ÔÓ „Á‡ B‡ ¿««»¿»≈¬ƒ«≈«»∆»ƒ
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÌL ÔÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»»«»¡…≈∆∆»»

„È„È Lc˜ ¯L‡11B¯‡La ˜ÁÂ ÔËaÓ12,ÌN ¬∆ƒ«¿ƒƒ∆∆¿…ƒ¿≈»
ÂÈ‡ˆ‡ˆÂ13L„˜ ˙È¯a ˙B‡a Ì˙Á14¯ÎNa Ôk ÏÚ . ¿∆¡»»»«¿¿ƒ…∆«≈ƒ¿«

e˜ÏÁ ÈÁ Ï‡ ,˙‡Ê15e¯eˆ16˙e„È„È ÏÈv‰Ï ‰eˆ ,17 …≈«∆¿≈≈«≈¿«ƒ¿ƒ
e¯‡L18˙ÁMÓ19e¯N·a ÌN ¯L‡ B˙È¯a ÔÚÓÏ20. ¿≈≈ƒ««¿««¿ƒ¬∆»ƒ¿»≈

C¯·Ó Ôa‰ È·‡Â .˙È¯a‰ ˙¯Bk ,'‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈«¿ƒ«¬ƒ«≈¿»≈
eÈÁ‰L"21." ∆∆¡»

ואחר 10) המילה, מחמת שנתלכלכו פיו ורוחץ ידיו ונוטל
(שם). מברך אשר 11)כך שם: על ידיד, נקרא אבינו יצחק

זו, למצוה נתקדש שנולד שטרם א) כב, (בראשית אהבת
בן... לך יולדת אשתך שרה אבל יט): יז, (שם, ככתוב
מילה. ברית זו - בריתי וגו' אתו בריתי את והקימותי

של 12) בבשרו חקוקים שאינם החוקים כשאר לא בבשרו,
וכדומה. וציצית תפילין כמו הצאצאים 13)אדם, ובניו,

בניא. ובני בניא יונתן: מתרגם כד) כב, (ישעיה והצפיעֹות
מילה,14) באות הקב"ה חתמם לדורותם אחריו בניו שגם

ובינינו. ה' בין קדושה ברית מילה 15)שהיא מצות בשכר
ז): יז, (בראשית ככתוב וחלקנו, לנחלתנו הקב"ה נעשה
אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות בריתי... את והקימותי

וכו'.16) צורנו" "אתה כאומר: בבקשה, לה' פונה הוא כאן
רבינו". "תשובות במוספנו חביבה 17)וראה שהיא הנפש,

נפשי. ידידות את נתתי ז): יב, (ירמיה הכתוב מלשון מהכל,
מותנו.18) אחרי לנו הנשארת הנפש או שבגופנו, הנפש
בדם 19) את גם יא): ט, (זכריה הנביא אמר וכן מגיהנום,

חז"ל  אמרו וכן בו. מים אין מבור אסיריך שלחתי בריתך
גיהנום  של פתחו יד על יושב אבינו "אברהם יט.): (עירובין

שנימול". מי כל את נמצא 20)ומעלה זו ברכה נוסח
ברכה  מביא בתשובותיו שרבינו להעיר, וכדאי קלז: בשבת
רבינו". "תשובות במוספנו ראה אחר. בנוסח זו

עת,21) בכל מצויה ואינה תמידית אינה זו מצוה "שהרי
רבינו  (מלשון לזמן" מזמן שהיא למצוה דומה היא והרי
רבינו, על חולקים ורבים ה"ט). פ"יא, ברכות הל' לעיל
שאין  משום מילה, בברית "שהחיינו" לברך שאין וסוברים
התינוק  וכאן וחדוה, שמחה בשעת אלא זו ברכה מברכים
אולם  מ:). לעירובין 'תוספות' ח.; כתובות (ראה מצטער
שהחיינו" "ברכת שאין זו סברא דוחים מיימוניות' ב'הגהות
אביו  "מת הוא: ערוך תלמוד שהרי צער, מחמת מתבטלת
הוא  ולבסוף אמת, דיין ברוך אומר בתחילה - יורשו והוא
וראה  ; נט: (ברכות אחים] עמו אין [אם שהחיינו" מברך
לו, ס"ק רסה סי' ביו"ד והגר"א ה"ז). פ"י, ברכות הל' לעיל
שמחת  על לא המצוה שמחת על היא הברכה כי אומר:

תלד): סימן (ח"א הרדב"ז כתב מזו וגדולה ˘·Èהגוף,
ÌÈÒÂ‡‰ בעצמם מברכים השכינה, כנפי תחת להכנס הבאים

מחמת  שמצטערים ואע"פ שהחיינו, ברכת מילתם בשעת
שמחה אין ‰Ï·הכאב, ˙ÁÓ˘ ‡Ï‡ שהגוף אע"פ כי ,

ועל שמח, הלב Í¯·Óמצטער ‡Â‰ ·Ï‰ ˙ÁÓ˘ והכתוב
כמוצא  אמרתיך על אנכי שש קסב): קיט, (תהלים אומר
בכל  "ונהגו המילה. על קל.) (שבת חז"ל ודרשוהו רב, שלל
מצרים  ובמלכות וסביבותיה וסוריא ישראל ארץ מלכות

ז). סעיף רסה, סי' השו"ע (לשון כרבינו" שהחיינו לברך

.„eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ,ÌÈ¯b‰ ˙‡ Ïn‰«»∆«≈ƒ¿»≈»«»¡…≈
ÏeÓÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ22˙‡ ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»∆

ÛÈh‰Ïe ÌÈ¯b‰23Ì„ ‡ÏÓÏ‡L ,˙È¯a Ìc epnÓ «≈ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿»≈«
‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL ,ı¯‡Â ÌÈÓL eÓi˜˙ ‡Ï ˙È¯a‰«¿ƒ…ƒ¿«¿»«ƒ»»∆∆∆¡«ƒ…

˙È¯·ÈzÓN ‡Ï ı¯‡Â ÌÈÓL ˙BwÁ ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ È24. ¿ƒƒ»»»¿»À»«ƒ»»∆…»¿ƒ

גר 22) מילת כי אחרים, להוציא מצוה כעושה זה שאין
בו  שהקודם אלא בדבר, שוים וכולם ישראל, כל על מוטלת
בנו" את המל "אב כדין "למול" מברך ולפיכך זכה,

ה"א. לעיל המתגיירים 23)המבואר גרים כמה שיש לפי
ועיקר  נימולים, תיקנו כשהם לפיכך ברית, דם הטפת מילתם

שם). ובר"ן פ"יט, לשבת (רי"ף כן לכולם שבת 24)לומר
את  מקיימת שהתורה הוא שידוע אע"פ כי ע"א. קלז,
ערים, אדם שבני בזמן אלא התורה עסק אין אבל העולם,
העולם? אז מקיים מי מיטותיהם על ישינים שהם ובשעה
וראויה  ובקומו בשכבו אדם של בגופו דבוקה המילה אבל
כשהם  שאפילו בלילה, וגם ביום גם העולם את לקיים היא
נדרים  יעקב" ל"עין (רי"ף זו במצוה מוכתרים הם ישינים
ירמיה  שמעוני בילקוט (הובא במדרש שאמרו וזה לא:),

נוהגת שהיא ברית זה אי וראה, "צא ÏÈÏ·Â‰לג): ÌÂÈ· אי ?
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בגרים  זה נוסח לומר ותיקנו מילה". אלא מוצא אתה
אלהים  שאמר אף כי בזה, לרמוז בסמוך, כמבואר ובעבדים,

תשמרו... אשר בריתי "זאת ‡ÍÈ¯Áלאברהם: ÍÚ¯Ê ÔÈ·Â"
ישראל  בני את אלא כוללת הברית שאין מזה נראה והיה
במילתם  מדגיש הוא לפיכך אברהם, של המיוחד זרע שהם
אלה  וגם בכללה, הבריאה כל את מקיים הברית שדם
יעקב" ל"עין ('הבונה' העולם מקיימי בכלל נכנסו כשנימולו
כן  על כי - דעת בני שהם מפני מפרשים: ויש קלז:). שבת
עול  עליהם שיקבלו כדי אותם, ומעודדים - הם מבוגרים
מהם  הנוטף לדם ידאגו ולא בשמחה, ומצוות תורה

פ"יט). שבת ('המאור'

.‰ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Ó ,Bc·Ú ˙‡ Ïn‰«»∆«¿¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏeÓÏ eeˆÂ25,˙È¯a Ìc Ô‰Ó ÛÈh‰Ïe ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ¿ƒ»»∆»¬»ƒ¿«ƒ≈∆«¿ƒ

Ì‡Â .ı¯‡Â ÌÈÓL eÓi˜˙ ‡Ï ˙È¯a Ì„ ‡ÏÓÏ‡L∆ƒ¿»≈«¿ƒ…ƒ¿«¿»«ƒ»»∆¿ƒ
˙ÏÈÓ ÏÚ" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡ ÏL „·Ú ÏÓ26."ÌÈ„·Ú‰ »∆∆∆¬≈ƒ¿»≈«ƒ«»¬»ƒ

ÏB„b Ì„‡ Ïn‰Â27C¯·iL „Ú B˙Â¯Ú ˙BqÎÏ CÈ¯ˆ ,28, ¿«»»»»»ƒ¿«∆¿»«∆¿»≈
.B˙B‡ ÏÓe e‰l‚Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿«≈»

כאב 25) זה והרי למולו, האדון על ביחוד מוטלת שהמצוה
"למול". המברך בנו את מצוה 26)המל העושה כדין
ה"א. לעיל וכמבואר או 27)לאחרים, ועבד, גר כגון

גדול. כשהוא שנימול ערל פ"יט.28)ישראל שבת רי"ף,
הברכה. בשעת ערותו לכסות צורך אין קטן במילת אבל
ה"טז) פ"ג, שמע קריאת (הל' לעיל רבינו שכתב ואע"פ
לומר  אפשר הקטן, ערות נגד שמע קריאת לקרוא שאסור
יש  גם רבינו. נתכוין לא - ימים שמונה בן - כך כל שלקטן
תיקון  ומשום מילה, מצות לשם מתכוין הרי שכאן לחלק,
קדוש", מחניך "והיה בו: קורא אני מתגלית, ערותו מילה
(הרא"ש  דבר" ערות בך יראה "ולא משום: בזה ואין
ובהערתנו  רבינו" "תשובות במוספנו וראה פ"ג). לברכות

שם.

.ÂÏe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜Â ,¯ib˙pL Ì„˜ ÏnL ¯b≈∆»…∆∆ƒ¿«≈¿»»∆«¿∆»
‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,˙È¯a Ìc epnÓ ÔÈÙÈhnLk -29. ¿∆«ƒƒƒ∆«¿ƒ≈»¿ƒƒ¿»»

ÒBÈ‚B¯c‡ ÔÎÂ30ÈtÓ ,B˙ÏÈÓ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ , ¿≈«¿¿ƒ≈¿»¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈
È‡cÂ ¯ÎÊ BÈ‡ ‡e‰L31. ∆≈»»««

בקטן 29) כי מספק, אלא אינה אלו של דמם שהטפת מפני
מלידה, נימול הוא והרי כבושה ערלתו אין שמא להניח יש
שבת  ב'תוספות' הובא חננאל' ('רבינו פוסקים יש ובגר
בן  שמעון רבי כדעת הטפה, צריך שאינו מו:) יבמות קלה.;
ולהטיף, להחמיר יש מספק ולפיכך קלה.) (שבת אלעזר
שאינה  ברכה חשש משום הספק, על מברכים אין אבל
הש"ך  (ע"פ ה"טז פ"יא, ברכות הל' לעיל וכמבואר צריכה,

סק"א). רסח, סי' ונקבות 30)יו"ד כזכר, זכרות לו שיש
וראה 31)כנקבה. הספק. על מברכים שאין אמרנו וכבר

זה. בנידון לרבינו ארוכה תשובה רבינו' 'תשובות במוספנו
שבת  למסכת ישראל' ה'תפארת דברי כאן להביא וכדאי
שאין  כתבו מקרוב "וחדשים הכותב: מ"ג) יט, (פרק
שוא  דבר פיהם אשר אומר ואני כלל, בנמצא אנדרוגינוס
מלתי  כשתיםֿעשרה זה זר, ולא ראו ועיני שקר, ימין וימינם
נקב  לו היה ולא כהוגן, זכרות לו שהיתה כזה, ילד בעצמי

בליטה  נמשכת היתה לנקב הראוי שממקום רק הגיד, בראש
ושם  הכיס, באמצע למטה עד הגיד לאורך חוט כמו בעור
חמשֿ לפני וזה השתין... ומשם כראוי, נקבות לו היתה
כשר  אם עליו לשאול כבש אחד קצב לי הביא שנה עשרה
סמוך  ונקבות האילים, ככל למטה זכרות בו והראני הוא,

הרחלות". ככל לאחוריים

.ÊÈtÓ B‡ ‰kÓ ÈtÓ B˙Ï¯Ú CzÁÏ CÈ¯vL Ì"ekÚ«∆»ƒ¿«≈»¿»ƒ¿≈«»ƒ¿≈
BÏ CzÁÏ Ï‡¯NÈÏ ¯eÒ‡ ‰È‰ - Ba „ÏBpL ÔÈÁL¿ƒ∆«»»»¿ƒ¿»≈«¿…

Ì˙B‡ ÌÈÏÚÓ ÔÈ‡ Ì"ekÚ‰L ;d˙B‡32‰˙ÈÓ È„ÈÓ »∆»«≈«¬ƒ»ƒ≈ƒ»
‰ÂˆÓ ˙ÈNÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÈÏ‡ Ô˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ»≈∆»««ƒ∆«¬≈ƒ¿»

‰ÂˆnÏ Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,BÊ ‰‡eÙ¯a33Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿»∆¬≈…ƒ¿«≈«ƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈÓÏ Ì"ekÚ‰ Ôek˙34ÏeÓÏ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ , ƒ¿«≈»«¿ƒ»À»¿ƒ¿»≈»

B˙B‡35.

שנאמר 32) עבודהֿזרה, עובדי גויים לרפאות שאסור
גוי  שנאמר מקום "וכל כו:). (ע"ז תחנם ולא ג): ז, (דברים
אסורות  מאכלות הל' רבינו (לשון ע"ז" עובד זה הרי סתם,
ירפאנו, לא אם לאיבה לחוש שיש במקום אבל ה"ח). פ"יא,
ה"ב). פ"י, ע"ז הל' (ראה בשכר אותו לרפא מותר

בלבד.33) רפואה לשם לא 34)אלא מילה, מצות לשם
בהל' ורבינו גירות. נח לשם "בן כותב: ה"י) (פ"י, מלכים

שכר, לקבל כדי התורה מצוות משאר מצוה לעשות שרצה
במוספנו  וראה כהלכתה", לעשותה אותו מונעים אין

רבינו'. בכך.35)'תשובות שמרפאו אע"פ

.Á,ÌÈBb‰ d· epb˙pL ,‰Ï¯Ú‰ ‡È‰ ‰Òe‡Ó¿»ƒ»»¿»∆ƒ¿«»«ƒ
ÌÈÏ¯Ú ÌÈBb‰ ÏÎ Èk :¯Ó‡pL36‡È‰ ‰ÏB„‚e . ∆∆¡«ƒ»«ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÏnL „Ú ÌÏL eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ‡¯˜ ‡lL ,‰ÏÈn‰37, «ƒ»∆…ƒ¿»«¿»»»ƒ»≈«∆»
ÈÈa È˙È¯· ‰z‡Â ÌÈÓ˙ ‰È‰Â ÈÙÏ Cl‰˙‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«≈¿»«∆¿≈»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ≈ƒ
,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÏL B˙È¯a ¯Ùn‰ ÏÎÂ .'B‚Â EÈ·e≈∆¿¿»«≈≈¿ƒ∆«¿»»»ƒ

B˙Ï¯Ú ÁÈp‰Â38dÎLÓ B‡39Ba LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿ƒƒ«»¿»¿»»««ƒ∆∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰¯Bz40. »«¬ƒƒ≈≈∆»»«»

מי 36) כי כו): יז, (שמואלֿא ונאמר ע"ב. לא, נדרים
הזה. הערל חומדים 37)הפלשתי שאנו זה שם. נדרים,

יש  הברכים, על - שנימול בשעה - התינוק לאחוז ומתאוים
שמעוני' ב'ילקוט (הובא טוב' 'שוחר במדרש סמך לזה
כמוך! מי ה' תאמרנה עצמותי כל הפסוק: על לה) תהלים
המצוות, בהם ומקיים אברי בכל משבחך אני דוד, אמר
ראשכם", פאת תקיפו "לא מקיים אני - ראשי בשערות
וכו' ציצית עטיפת - בצוארי בראשי, מניח אני - ותפילין
עושה  אני בהן - ברכיים ופריעה, מילה מצות - הגיד וכו',

ÒÂ˜È„Ò לעשות נוהגים וכן ופריעה". מילה בשעת לילדים
אליעזר' דרבי 'פרקי דברי עלֿפי הנביא, אליהו לכבוד כסא
עליו  נגלה מארץֿישראל אליהו שברח "בשעה (פ"כט):
קנאתי  קנא לו: אמר אליהו? פה לך מה לו: ואמר הקב"ה
אתה  לעולם הקב"ה: לו אמר י), יט, מלכיםֿא (ראה לה'
ישראל  שאין חייך מקנא, אתה וכאן בשטים... קנאת מקנא,
התקינו  מכאן בעיניך, רואה שאתה עד מילה ברית עושים
שנאמר  הברית, למלאך כבוד מושב עושים שיהו חכמים
בא. הנה חפצים אתם אשר הברית ומלאך א): ג, (מלאכי
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רסה). סי' יו"ד 'טור' עצמו.38)(ראה את מל שלא
את 39) וכיסה שנשתרבב עד אברו בעור ומשך מהול, שהיה

מהול. יראה שלא כדי פ"א,40)העטרה פאה ירושלמי
ה"א.

.Ë‰Ï˙ ‡lL - ‰ÏÈÓ ‰¯eÓÁ ‰nk ‰‡¯e ‡Ba¿≈«»¬»ƒ»∆…ƒ¿»
˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ ‰ÈÏÚ ea¯ ‰LÓÏ41ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆«≈»∆»¬ƒ»»««««ƒ

· ‰È‰LLÏL Ô‰ÈÏÚ e˙¯Î ‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ÏÎÂ .C¯c ∆»»«»∆¿»ƒ¿«»ƒ¿¿¬≈∆»
,'‰ ‰eˆ ¯L‡ ˙È¯a‰ È¯·c ‰l‡ :¯Ó‡pL ,˙B˙È¯a¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¬∆ƒ»
‡e‰ ÌLÂ ;·¯Áa Ìz‡ ˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈¿»
'‰ ˙È¯·a E¯·ÚÏ ,ÌÎlk ÌBi‰ ÌÈ·v Ìz‡ :¯ÓB‡≈«∆ƒ»ƒ«À¿∆¿»¿¿ƒ¿ƒ
e˙¯Î ‰ÏÈn‰ ÏÚÂ .˙B˙È¯a LÏL È¯‰ - EÈ‰Ï‡¡…∆¬≈»¿ƒ¿««ƒ»ƒ¿¿

˙B˙È¯· ‰¯NÚŒLÏL42‰z‡Â :eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÌÚ ¿∆¿≈¿ƒƒ«¿»»»ƒ¿∆¿»
˙‡ È˙Ó˜‰Â ,Cz‡ È˙È¯· ‰p‰ È‡ ,EÈ·e ÈÈa È˙È¯·¿ƒƒ≈ƒ≈∆¬ƒƒ≈¿ƒƒƒ»«¬ƒ…ƒ∆
È˙È¯a ˙‡ ‰z‡Â ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,EÈ·e ÈÈa È˙È¯a¿ƒƒ≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«»∆¿ƒƒ
,˙È¯a ˙B‡Ï ‰È‰Â ,e¯ÓLz ¯L‡ È˙È¯a ˙‡Ê ,¯ÓLƒ̇¿……¿ƒƒ¬∆ƒ¿¿¿»»¿¿ƒ
È˙È¯a ˙‡ ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,ÌÎ¯N·a È˙È¯· ‰˙È‰Â¿»¿»¿ƒƒƒ¿«¿∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ
˙‡Â ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,Bz‡ È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Â ,¯Ù‰≈««¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒƒ¿ƒ»¿∆

.˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜‡ È˙È¯a¿ƒƒ»ƒ∆ƒ¿»

להצילו,41) לו עמדו לא רבינו משה של זכויותיו שכל
ביקש  שנתרשל מיד אלא המילה, מן שנתרשל בשעה
במלון  בדרך ויהי כד): ד, (שמות שנאמר להרגו, המלאך
את  ותכרות צור צפורה ותקח המיתו, ויבקש ה' ויפגשהו
יוסי, רבי "אמר בברייתא: שנינו (לא:) ובנדרים בנה. ערלת
אמר: כך אלא המילה, מן רבינו משה שנתרשל חסֿושלום
שלשה  ואשהה אמול היא... סכנה - (לדרך) ואצא אמול
מה  מפני אלא מצרים"! שוב "לך לי: אמר הקב"ה ימים,
להתעסק  לו והיה תחילה" במלון שנתעסק "מפני נענש?
היתה  שלא היה, למצרים סמוך מלון ואותו תחילה, במילה
התעסקות  של שעה שמלוא הרי כזו, קצרה בדרך סכנה עוד

לו. נתלתה לא (פ"ג,42)במלון בנדרים זו הלכה כל מקור
ישראל  שמסרו מצוה "כל אמרו: קל.) (שבת וחז"ל מ"יא).
ומילה, ע"ז כגון המלכות, גזירת בשעת למיתה עליה עצמם
ישראל  מסרו שלא מצוה וכל בידם, מוחזקת היא עדיין
היא  עדיין תפילין כגון המלכות, גזירת בשעת עליה עצמם
עליהם  שקיבלו מצוה "כל (שם): אמרו וכן בידם". מרופה
בשמחה" אותה עושים עדיין מילה... כגון בשמחה,

שם). רש"י משתה, (שעושים
ÔÚiÒcְִֵֶַָָָספר אהבה -סדר ּתפי ּלֹות ּכל ה ּׁשנה  ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

-dad̀xtq
dpXd lM zFNtY xcq¥¤§¦¨©¨¨

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."dpXd lM zFNtY xcq"¥¤§¦¨©¨¨

דברים: כמה להעיר יש התפילות בסדר
עניין  שהוא עליו מוכיח התפילות סדר של מיקומו א.
ספר  שבסוף מילה הלכות לאחרי נסדר שהרי לעצמו,
הלכות  לאחרי ומיד שבת) (הלכות זמנים ספר ולפני אהבה

הספר, סיום שזהו כלומר דסייען" רחמנא "בריך כתב מילה
וא"כ  עצמו בפני נפרד עניין הוא התפילות שסדר ונמצא
בסוף  התפילות סדר אודות מאומה הזכיר לא מדוע תמוה
ספרו  כתב והרי ה'יד', ספר לכל ה"מפתח" שהיא ההקדמה
והספרים  ההלכות הפרקים, מספר כולל הדיוק בתכלית
שכתב. התפילה מצות סדר אודות דבר הזכיר לא ומדוע

אמירת  הוא התפילות בסדר שמזכיר הראשון הדבר ב.
לחלק  שאין רואים ומכאן בזהר מקורו זה עניין "צו" פרשת
אחת. תורה שהכל התורה ופנימיות דתורה נגלה בין ח"ו

השנה  כל של ההפטרות כל מונה התפלות" "סדר בסוף ג.
ומיד  נצבים הפטרת ומביא וילך, פרשת הפטרת מלבד
זו  אולי בכת"י ולבדוק לעיין ויש האזינו. הפטרת לאחרי'

המדפיסים. או המעתיק השמטת
כל  נהגו "וכן ומסיים: מוסיף ההפטרות פירוט לאחר ד.
באב  תשעה מאחר ישעיהו בנחמות מפטירין להיות העם
עמי  נחמו נחמו באב תשעה שאחר בשבת השנה, ראש עד
עוד  מוסיף בפסיקתא אבל בה'". אשיש שוש בשביעית . .
וכן  ו"שובה") ("דרשו" דתיובתא" "תרתי הפטרות שתי
דתיובתא, תרתי כלל מזכיר אינו הרמב"ם אבל בטור הובא
ללמדנו  אינו ישעיהו בדברי במפטירין שכוונתו לומר ויש

טוב. בדבר לסיים בכדי אלא ההפטרות סדר
.'k oniq dad` xtq zekln oii

¯ÁMa ÌBÈ ÏÎa ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ e‚‰2ÔÈ¯BwL ¯Á‡ . »¬»»ƒ¿¿»«««««∆ƒ
"Âˆ" ,˙L¯t3ÌÈ‰k ˙k¯·e4el‡ .BÊ ‰LÓ ÔÈ¯B˜ »»««ƒ¿«…¬ƒƒƒ¿»≈

ÌÈ¯·„5‰‡t‰ ¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡L6ÌÈ¯eka‰Â ¿»ƒ∆≈»∆ƒ«≈»¿«ƒƒ
ÔBÈ‡¯‰Â7el‡ .‰¯Bz „eÓÏ˙Â ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ¿»≈»¿ƒ¬»ƒ¿«¿»≈

Ô¯w‰Â ‰f‰ ÌÏBÚa Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ì„‡L ÌÈ¯·„8 ¿»ƒ∆»»≈≈≈∆»»«∆¿«∆∆
˙eÏÈÓ‚e Ì‡Â ·‡ „eak .‡a‰ ÌÏBÚÏ BÏ ˙Ói«̃∆∆»»«»ƒ»»≈¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ9‰lÙz ÔeiÚÂ10˙ÓkL‰Â ÌÈÏBÁ ¯ew·e ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¿»«
ÔÈa ÌBÏL ˙‡·‰Â ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰Â L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»¿«¿»«¿ƒ«¬»«»≈
Èa¯ ¯Ó‡ .Ìlk „‚k ‰¯Bz „eÓÏ˙Â B¯·ÁÏ Ì„‡»»«¬≈¿«¿»¿∆∆À»»««ƒ

‡¯ÈÊ11elÙ‡L ÔÓˆÚ ÏÚ e¯ÈÓÁ‰ Ô‰ Ï‡¯NÈ ˙Ba ≈»¿ƒ¿»≈≈∆¡ƒ««¿»∆¬ƒ
.ÌÈi˜ ‰Ú·L ‰ÈÏÚ ˙B·LBÈ Ïc¯Ák Ìc ˙tË ˙B‡B¯ƒ«»¿«¿»¿»∆»ƒ¿»¿ƒƒ

e‰iÏ‡ È·„ ‡z12ÁË·Ó ÌBÈ ÏÎa ˙BÎÏ‰ ‰BM‰ Ïk »»¿≈≈ƒ»»«∆¬»¿»À¿»
ÌÏBÚ ˙BÎÈÏ‰' ,¯Ó‡pL .‡a‰ ÌÏBÚ‰ Ôa ‡e‰L BÏ13 ∆∆»»«»∆∆¡«¬ƒ»

Èa¯ ¯Ó‡ .'˙BÎÏ‰' ‡l‡ '˙BÎÈÏ‰' È¯˜z Ï‡ .'BÏ«ƒ¿≈¬ƒ∆»¬»»««ƒ
‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡14ÌÈa¯Ó ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ∆¿»»»««ƒ¬ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒ

''‰ È„enÏ CÈa ŒÏÎÂ' ,¯Ó‡pL .ÌÏBÚa ÌBÏL15 »»»∆∆¡«¿»»«ƒƒ≈
„Â„Ï ¯BÓÊÓ .'ÂÎÂ16ÔkLÈŒÈÓ EÏ‰‡a ¯e‚ÈŒÈÓ '‰ ¿ƒ¿¿»ƒƒ»¿»√∆ƒƒ¿…

„˜ ¯‰aÌÏBÚÏ .˜„ˆ ÏÚBÙe ÌÈÓz CÏB‰ EL17‡‰È ¿«»¿∆≈»ƒ≈∆∆¿»¿≈
¯·B„Â ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰„BÓe ¯˙Òa ÌÈÓL ‡¯È Ì„‡»»¿≈»«ƒ¿≈∆∆«»¡∆¿≈
ÏÚ ‡Ï ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ¯Ó‡ÈÂ ÌkLÈÂ B··Ïa ˙Ó‡¡∆ƒ¿»¿«¿≈¿…«ƒ»»ƒ…«
ÏÚ Èk EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ƒ̂¿≈¬«¿«ƒƒ«¬≈¿»∆ƒ«
ecÒÁ ‰Ó eÈiÁ ‰Ó e‡ ‰Ó .ÌÈa¯‰ EÈÓÁ«̄¬∆»«ƒ»»∆«≈∆«¿≈
¯Ó‡pŒ‰Ó e˙¯e·bŒ‰Óe eÁkŒ‰Ó e˙˜„vŒ‰Ó«ƒ¿»≈«…≈«¿»≈«…«

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



קיי dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - oeiq b"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

EÈÙÏ ÔÈ‡k ÌÈ¯Bab‰ŒÏk ‡Ï‰ eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…≈¬…»«ƒƒ¿«ƒ¿»∆
ÌÈB·e ÚcÓ ÈÏ·k ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ ‡Ïk ÌM‰ ÈL‡Â¿«¿≈«≈¿…»«¬»ƒƒ¿ƒ«»¿ƒ
eÈiÁ ÈÓÈÂ e‰·Â e‰z eÈNÚÓ ÏÎ Èk ÏkN‰ ÈÏ·kƒ¿ƒ«¿≈ƒ»«¬≈…»…ƒ≈«≈

EL„˜ È¯·„a ·e˙kL BÓk EÈÙÏ Ï·‰18¯˙BÓe' ∆∆¿»∆¿∆»¿ƒ¿≈»¿¿«
Èa .E˙È¯· Èa EnÚ eÁ‡ Ï·‡ .'B‚Â 'Ì„‡‰»»»¿¬»¬«¿«¿¿≈¿ƒ∆¿≈
Ú¯Ê .‰i¯Bn‰ ¯‰a BÏ zÚaLpL E·‰B‡ Ì‰¯·‡«¿»»«¿∆ƒ¿«¿»¿««ƒ»∆«
·˜ÚÈ ˙„Ú .EÁaÊÓ ÈabŒÏÚ „˜ÚpL E„ÈÁÈ ˜ÁˆÈƒ¿»¿ƒ¿∆∆¡«««≈ƒ¿«¬¬««¬…
E˙ÁÓNÓe B˙B‡ z·‰‡L E˙·‰‡nL E¯BÎ· Eaƒ¿¿∆∆≈«¬»¿∆»«¿»ƒƒ¿»¿

Ï‡¯NÈ B˙B‡ ˙‡¯˜ BaŒzÁÓNL19Ôe¯LÈÂ20CÎÈÙÏ . ∆»«¿»»»»ƒ¿»≈ƒÀ¿ƒ»
Á·L ÔzÏÂ E¯‡ÙÏe EÁaLÏe EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡»«»ƒ¿¿¿«≈¬¿»¬∆¿ƒ≈∆«
ÌBÈŒÏÎa EÈÙÏ ¯ÓBÏ e‡ ÔÈ·iÁÂ .EÓLÏ ‰‡„B‰Â¿»»ƒ¿∆¿«»ƒ»«¿»∆¿»
.„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ¯˜·Â ·¯Ú∆∆»…∆¿«ƒ¿»≈¡…≈∆»
‰ÙiŒ‰Ó eÏ¯Bb ÌÈÚpŒ‰Ó e˜ÏÁ ·BhŒ‰Ó eÈ¯L‡«¿≈«∆¿≈«»ƒ»≈«»»
ŒÏÎa ÔÈ·È¯ÚÓe ÔÈÓÈkLÓ e‡L eÈ¯L‡ .e˙M¯È¿À»≈«¿≈∆»«¿ƒƒ«¬ƒƒ¿»
'‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÌÈ¯ÓB‡Â ¯˜·Â ·¯Ú „ÈÓz ÌBÈ»ƒ∆∆»…∆¿¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL Ì„˜ ‡e‰ ‰z‡ .„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡¡…≈∆»«»…∆∆ƒ¿»»»
ÌÏBÚa ‡e‰ ‰z‡ ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL ¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡«»««∆ƒ¿»»»«»»»
ÔBL‡¯ ‡e‰ ‰z‡ .‡a‰ ÌÏBÚÏ ‡e‰ ‰z‡Â ‰f‰«∆¿«»»»«»«»ƒ
LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓL Lc˜ ÔB¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡Â¿«»«¬«≈ƒ¿«»¿«»

dÈa‚˙Â Ìe¯z E˙ÚeLÈ·e EÓÏBÚa21Ce¯a .e¯˜ »»∆ƒ»¿»¿«¿ƒ««¿≈»
ÌÈa¯a BÓL Lc˜Ó‰22eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡ . «¿«≈¿»«ƒ«»¡…≈

ÌÈÓM‰ ÈÓL·e ˙ÁzÓ ı¯‡‰ŒÏÚÂ ÏÚnÓ ÌÈÓMa«»«ƒƒ««¿«»»∆ƒ««ƒ¿≈«»«ƒ
ÔB¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡Â ÔBL‡¯ ‡e‰ ‰z‡ .ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«»ƒ¿«»«¬
˙BÙk Úa¯‡Ó EÈÂ˜ ıa˜ .ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓeƒ«¿»∆≈¡…ƒ«≈…∆≈«¿««¿
‡e‰Œ‰z‡ Èk ÌÏBÚ È‡aŒÏk eÚ„ÈÂ e¯ÈkÈ ı¯‡‰»»∆«ƒ¿≈¿»»≈»ƒ«»

Ec·Ï ÌÈ‰Ï‡‰23˙ÈNÚ ‰z‡ .ı¯‡‰ ˙BÎÏÓÓŒÏÎÏ »¡…ƒ¿«¿¿»«¿¿»»∆«»»ƒ»
EÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa ÈÓe .ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡∆«»«ƒ¿∆»»∆ƒ¿»«¬≈»∆
.‰NÚzŒ‰Ó EÏ ¯Ó‡iL ÈÓ ÌÈBzÁz· B‡ ÌÈBÈÏÚa»∆¿ƒ««¿ƒƒ∆…«¿««¬∆

k enÚ ‰NÚ ÌÈÓMaL eÈ·‡ŒÏÚ ezÁË·‰L BÓ »ƒ∆«»«ƒ¬≈ƒ»¿∆ƒ¿«¿»«
‡È‰‰ ˙Úa EÊBÁ È„È24Èˆa˜ ˙Ú·e ÌÎ˙‡ ‡È·‡ ¿≈∆»≈«ƒ»ƒ∆¿∆»≈«¿ƒ

ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÎa ‰l‰˙ÏÂ ÌLÏ ÌÎ˙‡ Ôz‡ŒÈk ÌÎ˙‡∆¿∆ƒ∆≈∆¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ»¿…«≈»»∆
¯Ó‡Â .'‰ ¯Ó‡ ÌÎÈÈÚÏ ÌÎÈ˙e·LŒ˙‡ È·eLa25 ¿ƒ∆¿≈∆¿≈≈∆»«¿∆¡«

ÈÓL ÌÈÓM‰Œ˙‡ ˙ÈNÚ ‰z‡ Ec·Ï '‰ ‡e‰Œ‰z‡«»¿«∆«»»ƒ»∆«»«ƒ¿≈
ÌÈni‰ ‰ÈÏÚ ¯L‡ŒÏÎÂ ı¯‡‰ Ì‡·ˆŒÏÎÂ ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»¿»»»»∆¿…¬∆»∆»««ƒ
ÌÈÓM‰ ‡·ˆe ÌlkŒ˙‡ ‰iÁÓ ‰z‡Â Ì‰a ¯L‡ŒÏÎÂ¿»¬∆»∆¿«»¿«∆∆À»¿»«»«ƒ
z¯Áa ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ '‰ ‡e‰ ‰z‡ .ÌÈÂÁzLÓ EÏ¿ƒ¿«¬ƒ«»»¡…ƒ¬∆»«¿»
.Ì‰¯·‡ BÓL zÓNÂ ÌÈcNk ¯e‡Ó B˙‡ˆB‰Â Ì¯·‡a¿«¿»¿≈≈«¿ƒ¿«¿»¿«¿»»

enzÈ ‡Ï EÈ˙BLe ‡e‰ ‰z‡26'‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ . «»¿∆…ƒ»∆∆»»
ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a „Ú 'ÂÎ CÏÓ '‰ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿»»∆»»«»¿»

:ÔÓ‡Â ÔÓ‡»≈¿»≈
ה"י).2) פ"ז, תפלה (הל' לעיל הנזכרות התורה ברכות אחרי
התמיד".3) "פרשת והיא כח), (במדבר ישראל בני את
(לעיל 4) רבינו הזכירן כבר אלו פרשיות ושתי כג. ו, שם,

התורה. ברכת אחרי לקרותן ה"יא) פ"ז, תפלה הל'
מ"א.5) פ"א, פאה בסוף 6)מסכת להניח חייב שאדם

ט). יט, (ויקרא ככתוב לעניים, אדם 7)שדהו שחייב
(שמות  ככתוב רגלים, בשלש המקדש בית בחצר להיראות

וגו'. את זכורך כל יראה בשנה פעמים שלש יז): כג,
גוף 8) יקראו בקרנים, שהכוח "בעבור ועצמותו, הדבר עיקר

כח). כג, לויקרא (רמב"ן קרנו" כגון 9)הדבר שבגופו,
חסדים  גמילות אבל וכו' המת וקבורת חולים ביקור
שיעור, לה יש בה, וכיוצא שבויים פדיון כגון שבממון,
חמישית  כדי עד לידו כזו מצוה שתבוא פעם בכל שיתן
(כתובות  כמאמרם מחוייב, אינו ויותר שבנכסיו, מהריוח
שם). (רע"ב מחומש" יותר יבזבז אל "המבזבז, נ.):

במסכת 10) בברייתא נמצא ואילך מכאן בתפילתו, לכוין
ובכת"י  יא:). (ברכות ה'תוספות' כעדות קכז. שבת
מה  אלא לפנינו שאין נמצא הזו, הפיסקא כל אין התימנים,
מפני  - זו וברייתא משנה וקוראים פ"א. פאה במשנה ששנוי
"ואין  תנאים, מחלוקת מבלי הן, פסוקות הלכות שאלה
צריכה  שאינה פסוקה" הלכה מתוך אלא להתפלל עומדין
וברש"י  לא. (ברכות בתפילתו בה מהרהר יהא ולא עיון,
במקרא, למד התורה ברכות אחרי שתיכף נמצא שם),
יא:). לברכות ב'תוספות' (ראה ובברייתא במשנה

"איסורי 11) הלכות רבינו בדברי ומפורש ע"א. לא, ברכות
ג. הלכה יא, פרק ע"ב.12)ביאה" כח, מגילה

ו.13) ג, הלכות 14)חבקוק אלה וכל ע"א. סד, ברכות
הן. פסוקות יג.15)ואגדות נד, טו,16)ישעיה תהלים

רוקח' וב'מעשה הזו. הפיסקא כל אין התימנים, ובכת"י א.
בסוגריים. מוקפת כא.17)היא פרק אליהו, דבי תנא

יט.18) ג, כט).19)קהלת לב, (בראשית שררה לשון
ב).20) מד, (ישעיה התואר נו"ן בתוספת יושר, לשון
והכל 21) ותגבה, לומר: הגיה ישראל" "עבודת בסידור

הנוסח  וכן בישועתך. ותגבה שתרגום "קרננו" אל מוסב
מו. סי' או"ח תוקנה 22)ב'טור' זו הודאה ברכת עיקר

שמע, קריאת לקרוא לא עליהם שגזרו השמד דורות כנגד
ברבים, שמו מקדש מסיים: ולפיכך בסתר, לקראה והוכרחו
שמו  את לקדש ויכולים הגזירה שנתבטלה לה' בזה להודות

הלקט'). ('שבלי עשרה של ובמנין כנוסח 23)בגלוי
"לכל". אחר: ובנוסח רוקח', כ.24)'מעשה ג, צפניה

ו.25) ט, התימנים,26)נחמיה ובכת"י כח. קב, תהלים
אינה. הזאת הפיסקא כל

˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt ÈÙÏ ÔÈÎ¯·nL ‰BL‡¯ ‰Î¯a27 ¿»»ƒ»∆¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«¿ƒ
.‡e‰ Ce¯a .ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L Ce¯a .dÁÒ e‰Ê∆À¿»»∆»«¿»»»»»
ÌÁ¯Ó Ce¯a .Ìi˜Óe ¯ÊBb Ce¯a .‰NBÚÂ ¯ÓB‡ Ce¯a»≈¿∆»≈¿«≈»¿«≈
¯È·ÚÓ Ce¯a .˙Bi¯a‰ŒÏÚ ÌÁ¯Ó Ce¯a .ı¯‡‰ŒÏÚ«»»∆»¿«≈««¿ƒ»«¬ƒ
.ÂÈ‡¯ÈÏ ·BË ¯ÎN ÌlLÓ Ce¯a .‰¯B‡ ‡È·Óe ‰ÏÙ‡¬≈»≈ƒ»»¿«≈»»ƒ≈»
·ÊÎ ‡ÏÂ ‰ÁÎL ‡Ï ‰ÏÂÚ ‡Ï EÈÙÏ ÔÈ‡L Ce¯a»∆≈¿»∆…«¿»…ƒ¿»¿…»»
Ce¯a .„ÁL ÁwÓ ‡ÏÂ ÌÈÙ ‡BNÓ ‡Ï ‰Ó¯Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿»…«»ƒ¿…ƒ«…«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ÁˆÏ Ìi˜Â „ÚÏ ÈÁ Ï‡≈«»«¿«»»∆«»«»¡…≈∆∆
¯‡ÙÓe ÁaLÓ BnÚ ÈÙa Ïl‰Ó‰ Ï‡‰ .ÌÏBÚ‰»»»≈«¿À»¿ƒ«¿À»¿…»
Ec·Ú „Â„ È¯ÈL·e .ÂÈ„·ÚÂ ÂÈ„ÈÒÁŒÏk ÔBLÏaƒ¿»¬ƒ»«¬»»¿ƒ≈»ƒ«¿¿
E„B ˙B¯ÈÓÊ·e ˙BÁ·La eÈ‰Ï‡ '‰ EÏl‰ EÁÈLÓ¿ƒ¬¿«∆¿¡…≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
„ÈÁÈ eÈ‰Ï‡ ekÏÓ EÓL ¯ÈkÊÂ E¯‡Ùe EÁaLe¿«≈¬¿»∆¿¿«¿ƒƒ¿«¿≈¡…≈»ƒ
Ce¯a .BÓL „Ú È„Ú ¯‡ÙÓe ÁaLÓ .ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ≈»»ƒ¿À»¿…»¬≈«¿»
ÔÈ˜eÒt ÔÈ¯B˜Â .˙BÁaLza Ïl‰Ó CÏÓ '‰ ‰z‡«»∆∆¿À»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„B·Î È‰È .el‡28ÂÈNÚÓa '‰ ÁÓNÈ ÌÏBÚÏ '‰'ÂÎ ≈¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿«¬»
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dpydקיב lk zelitz xcq - dad` xtq - oeiq b"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ˜eÒt ‡¯B˜ Ck ¯Á‡Â .ÌÈÏz ÛBÒ „Ú 'BÎ È¯L‡«¿≈«ƒƒ¿««»≈¿ƒ
ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a .el‡29ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ . ≈»¿»»≈¿»≈ƒ¿…¿»

ÔÓ‡Â ÔÓ‡30„ÈÂc C¯·ÈÂ .31Ï‰w‰ŒÏk ÈÈÚÏ '‰Œ˙‡ »≈¿»≈«¿»∆»ƒ∆¿≈≈»«»»
:'ÂÎÂ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a „ÈÂc ¯Ó‡iÂ«…∆»ƒ»«»¡…≈ƒ¿»≈¿

.dÁÒ e‰Ê ˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt ¯Á‡ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a¿»»«¬»∆««¿≈«¿ƒ∆À¿»
ÏB„b‰ CÏn‰ Ï‡‰ ekÏÓ „ÚÏ EÓL ÁazLÈƒ¿««ƒ¿»««¿≈»≈«∆∆«»
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰‡ EÏ Èk .ı¯‡·e ÌÈÓMa LB„w‰Â¿«»«»«ƒ»»∆ƒ¿»∆¡…≈
dÙBÒ „Ú ‰¯ÈM‰ ‡¯B˜Â .'ÂÎÂ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿¿≈«ƒ»«»

ÌB˜n‰ ‚‰Ók32. ¿ƒ¿««»
ובביאורנו.27) ה"יב, פ"ז תפלה הל' לעיל ראה
יז.28) פרק סוף סופרים במסכת וראה לא. קד, תהלים
נג.29) פט, יש 30)תהלים ואולי בתנ"ך, כזה פסוק אין

לעולם... כבודו שם "וברוך לומר: וצריך סופר, טעות כאן
יט). עב, (תהלים ואמן" יֿיד.31)אמן כט, הימיםֿא דברי

רבינו 32) בדברי וכמבואר "האזינו", שירת או הים, שירת
ה"יג. פ"ז, תפלה הל' לעיל

k e‚‰ ˙aLaÁÒ BÊ ‰Î¯a ÈÙÏ ÛÈÒB‰Ï ÌÚ‰ Ï ¿«»»¬»»»¿ƒƒ¿≈¿»»…«
ÈÁŒÏk ˙ÓL .‰Ê33.eÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ C¯·z ∆ƒ¿«»«¿»≈∆ƒ¿¡…≈

„ÈÓz ekÏÓ E¯ÎÊ ÌÓB¯˙e ¯‡Ùz ¯NaŒÏk Áe¯Â¿«»»»¿»≈¿≈ƒ¿¿«¿≈»ƒ
EÈ„ÚÏaÓe .Ï‡ ‰z‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ÌÏBÚÓe .¯B„Â ¯B„Ï¿»≈»¿«»«»≈ƒ«¿»∆
‰„Bt ÚÈLBÓe Ï‡Bb CÏÓ eÏ ÔÈ‡Â ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡≈¡…ƒ¿≈»∆∆≈ƒ«∆
Ò¯ÙÓ .‰z‡ ‡l‡ ‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe«ƒ¿»≈»»¿»∆»»»¿«¿≈
Ïl‰Ó‰ .˙B„ÏBz‰ ÔB„‡ .˙Bi¯aŒÏk dBÏ‡ .ÌÁ¯Óe¿«≈¡«»¿ƒ¬«»«¿À»
ÌÈÓÁ¯a ÂÈ˙Bi¯·e „ÒÁa BÓÏBÚ ‚‰Ó‰ .˙BÁaLza«ƒ¿»«¿«≈»¿∆∆¿ƒ»¿«¬ƒ
¯¯BÚÓ‰ .ÔLÈÈ ‡ÏÂ ÌeÈ ‡Ï ˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ .ÌÈa«̄ƒ¡…ƒ¡∆…»¿…ƒ««¿≈
‡ÙB¯Â ÌÈÏÙB CÓBÒ .ÌÈÓc¯ ıÈ˜n‰Â ÌÈLÈ¿≈ƒ¿«≈ƒƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿≈
el‡Â .ÌÈ„BÓ eÁ‡ EÏe .ÌÈ¯eÒ‡ ¯ÈzÓe ÌÈÏBÁƒ«ƒ¬ƒ¿¬«¿ƒ¿ƒ
ÂÈlb ÔBÓ‰k ‰p¯ eBLÏe Ìik ‰¯ÈL ‡ÏÓ eÈÙƒ»≈ƒ»«»¿≈ƒ»«¬«»
˙B¯È‡Ó eÈÈÚÂ ÚÈ˜¯ È·Á¯Ók Á·L eÈ˙B˙ÙNÂ¿ƒ¿≈∆«¿∆¿¬≈»ƒ«¿≈≈¿ƒ
eÈÏ‚¯Â ÌÈÓL È¯Lk ˙BLe¯Ù eÈ„ÈÂ Á¯iÎÂ LÓMk«∆∆¿«»≈«¿»≈¿¿ƒ¿≈»«ƒ¿«¿≈
'‰ EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ˜ÈtÒÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏi‡k ˙Bl«̃»«»≈»«¿ƒƒ¿¿
˙Á‡ŒÏÚ EÓLŒ˙‡ C¯·Ïe eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿»≈∆ƒ¿«««

·¯Â ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡ ÛÏ‡Ó34Èa¯35˙B··¯ [Èa¯] ≈∆∆«¿≈¬»ƒ¿…À≈ƒ≈¿»
ÌÚÂ enÚ ˙ÈNÚL ˙B¯e·‚e ÌÈq ˙B·Bh‰ ÌÈÓÚt¿»ƒ«ƒƒ¿∆»ƒ»ƒ»¿ƒ
eÈ‰Ï‡ '‰ ezÏ‡b ÌÈ¯ˆnÓ ÌÈÙlÓ .eÈ˙B·‡¬≈ƒ¿»ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿»¡…≈
Ú·N·e ezÊ ·Ú¯a .e˙È„t ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓƒ≈¬»ƒ¿ƒ»¿»»«¿»¿«
ÌÈ‡ÏÁÓe ezËlÓ ¯·cÓe ezÏv‰ ·¯ÁÓ .ezÏkÏkƒ¿«¿»≈∆∆ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«¿»≈√»ƒ

e˙Èlc ÌÈa¯ ÌÈÚ¯36'‰ EÈÓÁ¯ ee¯ÊÚ ‰p‰ „ÚÂ . »ƒ«ƒƒƒ»¿«≈»¬»«¬∆
z‚ltL ÌÈ¯·‡ Ôk ÏÚ .EÈ„ÒÁ ee·ÊÚ ‡ÏÂ eÈ‰Ï‡¡…≈¿…¬»¬»∆«≈≈»ƒ∆ƒ«¿»
zÓN ¯L‡ ÔBLÏÂ eÈt‡a zÁÙpL ‰ÓLe Áe¯Â ea»¿«¿»»∆»«¿»¿«≈¿»¬∆«¿»

Ô‰ eÈÙa37eÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ eÎ¯·ÈÂ e„BÈ Ì‰ ¿ƒ≈≈ƒ»¿∆ƒ¿¡…≈
¯ÈL ¯BÓÊÓ' Ïk ˙B¯˜Ï e‚‰ ÔÎÂ .'ÂÎÂ ÁazLÈ 'ÂÎÂ¿ƒ¿««¿¿≈»¬ƒ¿»ƒ¿ƒ

'˙aM‰ ÌBÈÏ38„˜ÌBÈa ˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt eÏÈÁ˙iL Ì ¿««»…∆∆«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿
˙B¯˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ˙aM‰««»¿«ƒƒ¿≈¿∆»¬ƒ¿

ÏB„b‰ Ïl‰39LÈÂ .˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt Ì„˜ ˙B˙aLa «≈«»¿«»…∆¿≈«¿ƒ¿≈
˙BÏÚn‰ ¯ÈL ˙B¯˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó40Ïk‰ - ¿»»¬ƒ¿ƒ««¬«…

:Ì‚‰Ók¿ƒ¿»»

שם 33) ונקרא מ"ז). פ"י, (פסחים המשנה בתקופת מקורו
"נשמת  שהוא: קיח.) (שם, בתלמוד ופירשו השיר', 'ברכת
(ו:). תענית במסכת נזכרים זה מנוסח וקטעים חי". כל

איננה.34) זו תיבה מנטובה, ודגשות 35)בדפוס רבבי,
וטעות  בשורק, רובי קורא עם והמון הכפל, לחסרון הבי"ת

('אבודרהם'). כי 36)היא ה' ארוממך כמו: רוממתנו,
ב). ל, (תהלים הנה 37)דליתני הן ודוגמתו: הנה, ִֵלשון

הןֿהם, מנקדים: ויש טז). לא, (במדבר ישראל לבני ֶהיו
ישראל'. 'עבודת סדר ט) כג, (שם, ישכון לבדד הןֿעם כמו:

צב.38) נקרא 39)תהלים ולמה שבתהלים. קלו פרק הוא
עולם  של ברומו יושב שהקב"ה מפני גדול, הלל שמו
לכל  לחם נותן זה: בפרק שכתוב בריה", לכל מזונות ומחלק

וברש"י). קיח, (פסחים וגו' קכאֿקכד.40)בשר תהלים

.dÁÒ ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È¯˜ ÈÙlL ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ«¿«ƒÀ¿»
‡¯B·e ¯B‡ ¯ˆBÈ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»≈≈
˙·‰‡ - ‰iL ‰Î¯a .˙B¯B‡n‰ ¯ˆBÈ „Ú 'ÂÎ CLÁ…∆«≈«¿¿»»¿ƒ»«¬«
‰¯˙ÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÏÓÁ eÈ‰Ï‡ '‰ ez·‰‡ ÌÏBÚ»¬«¿»¡…≈∆¿»¿»ƒ≈»
Ï‡¯NÈ BnÚa „Ú 'ÂÎ ekÏÓ eÈ·‡ eÈÏÚ zÏÓÁ»«¿»»≈»ƒ«¿≈«¿«ƒ¿»≈

:‰·‰‡a¿«¬»
 ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È¯˜ ¯Á‡lL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a.dÁÒ ¿»»«¬»∆¿««¿ƒ«¿«ƒÀ¿»

.Ï‡¯NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ ·ÈvÈÂ ˙Ó‡¡∆¿«ƒ¿«»«»»«ƒ¿»≈
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‰BL‡¯ ‰Î¯a - ˙È·¯Ú·e¿«¿ƒ¿»»ƒ»»«»¡…≈
Ce¯a „Ú ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ B¯·„a ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»«¬ƒ¬»ƒ«»
˙·‰‡ - ‰iL ‰Î¯a .ÌÈ·¯Ú ·È¯Ún‰ '‰ ‰z‡«»««¬ƒ¬»ƒ¿»»¿ƒ»«¬«
‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ z·‰‡ EnÚ Ï‡¯NÈ ˙Èa ÌÏBÚ»≈ƒ¿»≈«¿»«¿»¿«»«»

Ï‡¯NÈ BnÚ ·‰B‡ '‰41¯Á‡lL ‰BL‡¯ ‰Î¯a . ≈«ƒ¿»≈¿»»ƒ»∆¿««
˙Ó‡ .dÁÒ ‡È‰ BÊ ˙È·¯Ú ÏL ÚÓL ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«∆«¿ƒƒÀ¿»¡∆

‰eÓ‡Â42'‰ ‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎ eÈÏÚ Ìi˜ ˙‡ÊŒÏk ∆¡»»…«»»≈«»«»
.dÁÒ ‡È‰ BÊ ‰B¯Á‡ ‰Î¯· .Ï‡¯NÈ Ï‡b»«ƒ¿»≈¿»»«¬»ƒÀ¿»
¯ÓBL Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ ÌBÏLÏ eÈ‰Ï‡ '‰ e·ÈkL‰«¿ƒ≈¡…≈¿»¿«»≈

ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a .„ÚÏ Ï‡¯NÈ BnÚ43'ÂÎ ÔÓ‡Â ÔÓ‡ «ƒ¿»≈»«»¿»»≈¿»≈
ÁÓNÈÂ eÈÈÚ e‡¯È .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t „Ú«»ƒ»ƒ≈¡∆ƒ¿≈≈¿ƒ¿«

CÏÓÈ '‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ „Ú 'ÂÎ epaÏ44ÌÏBÚÏ ƒ≈«∆∆»»ƒ¿…¿»
ÚˆÓ‡a ÌÈ˜eÒt C¯·Ï ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰Â .„ÚÂ»∆¿»¬ƒ¿»»»¿»≈¿ƒ¿∆¿«

ÌÚ‰ŒÏk ‡¯iÂ .‰Ê ÁÒa ÔÈ‡¯B˜Â ‰Î¯a45eÏtiÂ ¿»»¿¿ƒ¿…«∆««¿»»»«ƒ¿
‡e‰ '‰ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡e‰ '‰ e¯Ó‡iÂ Ì‰ÈtŒÏÚ«¿≈∆«…¿»¡…ƒ

eÚÈLB‰ .ÌÈ‰Ï‡‰46eÏÈv‰Â eˆa˜Â eÚLÈ È‰Ï‡ »¡…ƒƒ≈¡…≈ƒ¿≈¿«¿≈¿«ƒ≈
.E˙l‰˙a ÁazL‰Ï EL„˜ ÌLÏ ˙B„B‰Ï ÌÈBb‰ ŒÔÓƒ«ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»∆

LhÈ ‡Ï Èk47Èk ÏB„b‰ BÓL ¯e·Úa BnÚŒ˙‡ '‰ ƒ…ƒ∆««¬¿«»ƒ
ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ .ÌÚÏ BÏ ÌÎ˙‡ ˙BNÚÏ '‰ ÏÈ‡B‰48 ƒ«¬∆¿∆¿»¿»ƒƒ

ÔBiˆ ¯‰a‰ÎeÏn‰ '‰Ï ‰˙È‰Â ÂNÚ ¯‰Œ˙‡ ËtLÏ ¿«ƒƒ¿…∆«≈»¿»¿»««¿»
CÏÓÏ '‰ ‰È‰Â49'‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ ¿»»¿∆∆«»»»∆««ƒ¿∆

EÓL „ÁÈ ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ .„Á‡ BÓLe „Á‡∆»¿∆»¡…≈∆«»«ƒ«≈ƒ¿
.„ÈÓz eÈÏÚ E˙eÎÏÓe EÓLŒ˙‡ Ìi˜ eÈÏÚ Èe¯w‰«»»≈«≈∆ƒ¿«¿¿»≈»ƒ

B„Èa ¯L‡ ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ ˙BLÙ E„Èa50LÙ ¿»¿«¿««ƒ¿«≈ƒ¬∆¿»∆∆
ÈÁe¯ „È˜Ù‡ E„Èa .LÈ‡ ¯NaŒÏk Áe¯Â ÈÁŒÏk51 »«¿«»¿«ƒ¿»¿«¿ƒƒ

Ô‡ˆÂ EnÚ eÁ‡Â .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t»ƒ»ƒ≈¡∆«¬«¿«¿¿…
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E˙ÈÚ¯Ó52¯tÒ ¯B„Â ¯B„Ï ÌÏBÚÏ EÏ ‰„B «¿ƒ∆∆¿¿»¿»¿«≈
ÈLÙ ‰ÏÈv‰ '‰ .E˙Ï‰z53ÔBLlÓ ¯˜LŒ˙ÙNÓ ¿ƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ¿«∆∆ƒ»

ÚLB Ï‡¯NÈ .‰iÓ¯54‡Ï ÌÈÓÏBÚ ˙ÚeLz ÈÈa ¿ƒ»ƒ¿»≈««»¿«»ƒ…
eÈ‰Ï‡ '‰ È‰È .„Ú ÈÓÏBÚ „Ú eÓÏkz ‡ÏÂ eL·≈̇¿…ƒ»¿«¿≈«¿ƒ¡…≈

enÚ55ŒÏ‡Â e·ÊÚÈŒÏ‡ .eÈ˙B·‡ŒÌÚ ‰È‰ ¯L‡k ƒ»«¬∆»»ƒ¬≈«««¿≈¿«
¯ÓLÏ ÂÈÎ¯cŒÏÎa ˙ÎÏÏ ÂÈÏ‡ e··Ï ˙Bh‰Ï eLhÈƒ¿≈¿«¿»≈≈»»∆∆¿»¿»»ƒ¿…
Ïk .eÈ˙B·‡Œ˙‡ ‰eˆ ¯L‡ ÂÈËtLÓe ÂÈwÁÂ ÂÈ˙BˆÓƒ¿»¿À»ƒ¿»»¬∆ƒ»∆¬≈…

‰ÓLp‰56Ce¯a .ÌBia '‰ Ce¯a .dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z «¿»»¿«≈»«¿»»«»
.eÓe˜a '‰ Ce¯a .eaÎLa '‰ Ce¯a .‰ÏÈla '‰««¿»»¿»¿≈»¿≈
Ce¯a .E˙eÓ‡·e EÈwÁa ÁÈNÂ ‰ÏÒ EÏl‰ „ÈÓz»ƒ¿«∆∆∆»¿»ƒ«¿À∆∆¡»∆»
eÈÏÚ CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ B„B·Îa CÏBn‰ '‰ ‰z‡«»«≈ƒ¿«¿«»»ƒƒ¿…»≈

'ÂÎÂ57: ¿
ישראל41) עמו כתוב: הקדומים, ÚÏ„.ובדפוסים
וכו'.42) אמונה אמת התימנים: פט,43)ובכת"י תהלים
הוא 44)נג. מורכב אלא בתנ"ך, מיוחד פסוק זה אין
טז;מה  י, תהלים - מלך ה' שונים: פסוקים שלשה תחלות

ופירושו: יח. טו, שמות - ימלוך ה' א; צג, שם, - מלך ה'
העולם, שנברא קודם מלך הוא העולם, משנברא מלך הוא
סופרים  במסכת נזכר זה פסוק והרכב לעולם, ימלוך הוא

ה"ח. לט.45)פ"יד, יח, הימיםֿא 46)מלכיםֿא דברי
לה. כב.47)טז, יב, כא.48)שמואלֿא א, עובדיה

ט.49) יד, י.50)זכריה יב, ו.51)איוב לא, תהלים
יג.52) עט, ב.53)שם, קכ, יז.54)שם, מה, ישעיה
נז.55) ח, ו.56)מלכיםֿא קנ, ובכת"י 57)תהלים

רבינו  לשיטת בהתאם אמן. ועד, לעולם ימלוך התימנים:
מ"ברוך  אלו נוספים פסוקים ה"טז. פ"א, ברכות הל' לעיל
נהגו  וכו' בכבודו" "המולך הברכה: לחתימת עד לעולם" ה'
ויש  הואיל רשות, ערבית תפילת כשהיתה בתחילה לאמרם
שבתפילת  ברכות י"ח כנגד אזכרות שמונהֿעשרה בהם
קדיש  ואומרים בברכה עליהם חותמים והיו עשרה', 'שמונה
הדבר  נשאר לחובה עליהם שקבעוה למרות ואח"כ ויוצאים,
היה  וכן מלאמרם, נמנעים החכמים ומקצת הראשון, כמנהג
נוהגים  אנו וכן פא). ברכות יונה' ('רבינו נוהג הרמב"ן
סי' באו"ח הגר"א פסק עלֿפי לאמרם, שלא ישראל בארץ

רלו.

á"ôùú'ä ïåéñ ã"ë éùéîç íåé
Ô¯ecÒÂ ‰lÙz‰ ˙BÎ¯a ÁÒ
‰̆‰ÏÎ̇ÂÏÈÙ̄̇„Ò-‰·‰‡̄ÙÒ

…«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È‰Ï‡ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‡»«»¡…≈≈…≈¬≈¡…≈
ÏB„b‰ Ï‡‰ ·˜ÚÈ È‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ È‰Ï‡ Ì‰¯·‡«¿»»¡…≈ƒ¿»≈…≈«¬…»≈«»
È„‡ ÌÏBÚÏ ¯Bab ‰z‡ · :'ÂÎÂ ‡¯Bp‰Â ¯Bab‰«ƒ¿«»¿«»ƒ¿»¬…»
Ïh‰ „È¯BÓ) ÚÈLB‰Ï ·¯ ‰z‡ ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ.( ¿«≈≈ƒ«»«¿ƒ«ƒ«»

ÌLb‰ „È¯BÓe Áe¯‰ ·ÈMÓ)2„ÒÁa ÌÈiÁ ÏkÏÎÓ .( «ƒ»«ƒ«»∆¿«¿≈«ƒ¿∆∆
:'ÂÎÂ ÌÈÏÙB CÓBÒ ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯a ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ¿«≈≈ƒ¿«¬ƒ«ƒ≈¿ƒ¿
ÌBÈŒÏÎa ÌÈLB„˜e LB„˜ EÓLÂ LB„˜ ‰z‡ ‚«»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‰z‡ „ :LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰Ïq EeÏÏ‰È¿«¿∆»»«»»≈«»«»
Ez‡Ó epÁÂ ‰Èa LB‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï ÔBÁ≈¿»»««¿«≈∆¡ƒ»¿»≈≈ƒ¿
ÔBÁ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ÏkN‰Â ‰È·e ‰ÓÎÁ ‰Úc≈»»¿»ƒ»¿«¿≈»«»≈

EÈ˙BˆÓa e˜a„Â E˙¯B˙Ï eÈ·‡ e·ÈL‰ ‰ :˙Úc‰«»«¬ƒ≈»ƒ¿»∆¿«¿≈¿ƒ¿∆
‰ÓÏL ‰·eL˙· e¯ÈÊÁ‰Â E˙„B·ÚÏ ekÏÓ e·¯˜Â¿»¿≈«¿≈«¬»∆¿«¬ƒ≈ƒ¿»¿≈»
eÏ ÁÏÒ Â :‰·eL˙· ‰ˆB¯‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .EÈÙÏ¿»∆»«»»∆ƒ¿»¿«»
Èk CÏ eÚLÙ Èk ekÏÓ eÏ ÏÁÓ e‡ËÁ Èk eÈ·‡»ƒƒ»»¿…»«¿≈ƒ»«¿»ƒ
‰a¯n‰ ÔepÁ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰z‡ ÁlÒÂ ·BË Ï‡≈¿«»»»»«»«««¿∆
eÈc Ôe„Â e·È¯ ‰·È¯Â eÈÚ· ‡Œ‰‡¯ Ê :ÁÏÒÏƒ¿…«¿≈»¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈¿ƒ≈
Ce¯a .‰˙‡ ˜ÊÁ Ï‡Bb CÏÓ Ï‡ Èk eÏ‡‚Ï ¯‰Óe«≈¿»√≈ƒ≈∆∆≈»»»»»
‡Ù¯Â eÈ‰Ï‡ '‰ e‡Ù¯ Á :Ï‡¯NÈ Ï‡Bb '‰ ‰z‡«»≈ƒ¿»≈¿»≈¡…≈¿≈»≈
‰‡eÙ¯ ‰ÏÚ‰Â .‰z‡ e˙l‰˙ Èk ‰ÚLeÂ eÚÈLB‰ƒ≈¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ»≈»»¿«¬≈¿»
.‰z‡ ÔÓÁ¯Â ‡ÙB¯ Ï‡ Èk eÈ‡eÏÁzŒÏÎÏ ‰ÓÏL¿≈»¿»«¬≈ƒ≈≈¿«¬»»»
'‰ eÎ¯a Ë :Ï‡¯NÈ BnÚ ÈÏBÁ ‡ÙB¯ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈≈«ƒ¿»≈»¿≈
Ô˙Â eÈ˙BLŒ˙‡ C¯·e eÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa eÈ‰Ï‡¡…≈¿»«¬≈»≈»≈∆¿≈¿≈

¯ËÓe ÏË)3‰Ó„‡‰ ÈtŒÏkŒÏÚ ‰Î¯a (‰Î¯·Ï «»»ƒ¿»»¿»»«»¿≈»¬»»
Ce¯a .Ï·˙ Èt ‰e¯Â EÈ˙BÎ¯aÓ ÌÏBÚ‰Œ˙‡ ÚaNÂ¿««∆»»ƒƒ¿∆¿«≈¿≈≈≈»
e˙e¯ÁÏ ÏB„‚ ¯ÙBLa Ú˜z È :ÌÈM‰ C¯·Ó '‰ ‰z‡«»¿»≈«»ƒ¿«¿»»¿≈≈
˙BÙk Úa¯‡Ó eÈ˙BiÏb ÏkŒ˙‡ ıa˜Ï Ò ‡NÂ¿»≈¿«≈∆»»À≈≈«¿««¿
BnÚ ÈÁ„ ıa˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .eˆ¯‡Ï ı¯‡‰ŒÏk»»»∆¿«¿≈»«»¿«≈ƒ¿≈«
eÈˆÚBÈÂ ‰BL‡¯·k eÈËÙBL ‰·ÈL‰ ‡È :Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ»¿≈¿»ƒ»¿¬≈
‰z‡ eÈÏÚ CÏÓe ‰Á‡Â ÔB‚È epnÓ ¯Ò‰Â ‰lÁz·k¿«¿ƒ»¿»≈ƒ∆»«¬»»¿…»≈«»
‰z‡ Ce¯a .ËtLÓ·e ˜„ˆa ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁa Ec·Ï¿«¿¿∆∆¿«¬ƒ¿∆∆¿ƒ¿»»«»

ÌÈÈLÏnÏ ·È :ËtLÓe ‰˜„ˆ ·‰B‡ CÏÓ '‰4Ï‡ ∆∆≈¿»»ƒ¿»««¿ƒƒ«
e„·‡È Ú‚¯k Ìlk ÔÈÒB¯e˜Èt‡‰ŒÏÎÂ ‰Â˜˙ È‰z¿ƒƒ¿»¿»»∆ƒƒÀ»¿∆«…≈
Ce¯a .eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ¯aL˙e ¯wÚz ÔB„Ê ˙eÎÏÓe«¿»¿«≈¿«≈ƒ¿≈»¿»≈»
ŒÏÚ ‚È :ÌÈ„Ê ÚÈÎÓe ÌÈÚL¯ ¯·BL '‰ ‰z‡«»≈¿»ƒ«¿ƒ«≈ƒ«
˙È¯‡LŒÏÚÂ ˜„v‰ È¯bŒÏÚÂ ÌÈ˜Ècv‰ŒÏÚÂ ÌÈ„ÈÒÁ‰«¬ƒƒ¿«««ƒƒ¿«≈≈«∆∆¿«¿≈ƒ
¯ÎN Ô˙Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÓÁ¯ eÓ‰È Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ«¿≈ƒ¿»≈∆¡«¬∆¡…≈¿≈»»
ÔkLz „È :'ÂÎÂ ˙Ó‡a EÓLa ÌÈÁËBa‰ ÏÎÏ ·BË¿…«¿ƒ¿ƒ¿∆¡∆¿ƒ¿…
ÔÈa d˙B‡ ‰·e z¯ac ¯L‡k E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È CB˙a¿¿»«ƒƒ¿«¬∆ƒ«¿»¿≈»ƒ¿«
:ÌÈÏLe¯È ‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a .eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ÌÏBÚ»ƒ¿≈»¿»≈»«»≈¿»»ƒ
Ìe¯˙ B¯˜Â ÁÈÓˆ˙ ‰¯‰Óa „Âc ÁÓˆŒ˙‡ ÂË∆∆«»ƒƒ¿≈»«¿ƒ«¿«¿»
ÊË :‰ÚeLÈ Ô¯˜ ÁÈÓˆÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a .E˙ÚeLÈaƒ»∆»«»«¿ƒ«∆∆¿»
Ïa˜Â eÈÏÚ ÌÁ¯Â ÒeÁÂ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏB˜ ÚÓL¿«≈¡…≈¿¿«≈»≈¿«≈

ekÏÓ e˙lÙzŒ˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a5Ï‡ Ì˜È¯ ¿«¬ƒ¿»∆¿ƒ»≈«¿≈≈»«
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¯ ÊÈ :'ÂÎÂ ÚÓBL ‰z‡ Èk e·ÈLz¿ƒ≈ƒ«»≈¿¿≈¡…≈
¯È·„Ï ‰„B·Ú‰ ·L‰Â ‰ÚL Ì˙lÙ˙ÏÂ Ï‡¯NÈ EnÚa¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»»¿≈¿»≈»¬»ƒ¿ƒ
'‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ Ì˙lÙ˙e Ï‡¯NÈ ÈM‡Â E˙Èa≈∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ»»¿»«»
‰z‡L CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ ÁÈ :ÔBiˆÏ B˙ÈÎL ¯ÈÊÁn‰««¬ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¬«¿»»«»
Ô‚Óe eÈiÁ ¯eˆ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰¡…≈≈…≈¬≈«≈»≈
E˙l‰z ¯tÒe EÏ ‰„B ¯B„Â ¯B„Ï ‰z‡ eÚLÈƒ¿≈«»¿»∆¿¿«≈¿ƒ»∆

ÌBÏL ÌÈN ËÈ :'ÂÎÂ eÈiÁŒÏÚ6ÔÁ ‰Î¯·e ‰·BË ««≈¿ƒ»»¿»»≈
elk eÎ¯·e EnÚ Ï‡¯NÈŒÏÚÂ eÈÏÚ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ»∆∆¿«¬ƒ»≈¿«ƒ¿»≈«∆»¿≈À»
‰·‰‡ ÌÈiÁÂ ‰¯Bz eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ z˙ EÈt ¯B‡nÓƒ¿»∆»«»»¡…≈»¿«ƒ«¬»
·¯' (‰iL) ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa .'ÂÎÂ¿ƒ««»≈ƒ¿»»¿ƒ»«
.'ÂÎÂ '„ÒÁa ÌÈiÁ ÏkÏÎÓ Ïh‰ „È¯BÓ ÚÈLB‰Ï¿ƒ«ƒ«»¿«¿≈«ƒ¿∆∆¿
eÈ‰Ï‡ '‰ eÎ¯a' ‰Ê ÁÒa ˙ÈÚÈL˙ ‰Î¯a C¯·Óe¿»≈¿»»¿ƒƒ¿…«∆»¿≈¡…≈
ÔBˆ¯ ÈÏÏËa e˙LŒ˙‡ C¯·e eÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa¿»«¬≈»≈»≈∆¿»≈¿«¿≈»
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C¯·Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .˙B·Bh‰ ÌÈMk ‰·„e ‰Î¯a¿»»¿»»«»ƒ«»«»¿»≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ·e ˙aL È‡ˆBÓ ÏÈÏ· .'ÌÈM‰«»ƒ¿≈»≈«»¿»≈«ƒƒ
,‰Ê ÁÒa ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a C¯·Ó ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È‡ˆBÓ·e¿»≈»ƒƒ¿»≈¿»»¿ƒƒ¿…«∆
‰z‡ .‰Èa LB‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï ÔBÁ ‰z‡'«»≈¿»»««¿«≈∆¡ƒ»«»
Ï‡¯NÈ ÔÈa CLÁÏ ¯B‡ ÔÈa ÏÁÏ L„˜ ÔÈa zÏc·‰ƒ¿«¿»≈…∆¿…≈¿∆≈ƒ¿»≈
ÌLk .‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈa ÌÈnÚÏ»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈««¬∆¿≈
ÈÈÓŒÏkÓ eÏÈv‰Â e„t Ôk ÏÁÏ L„˜ ÔÈa zÏc·‰L∆ƒ¿«¿»≈…∆¿…≈¿≈¿«ƒ≈ƒ»ƒ≈

˙BLb¯˙n‰ ˙BiÚ¯t ÈÈÓŒÏkÓe ˙ÈÁLÓ7‡·Ï «¿ƒƒ»ƒ≈À¿»ƒ«ƒ¿«¿»…
ÈL‡¯a .'ÂÎÂ 'Ez‡Ó epÁÂ Ïk‰ŒÔÓ e¯ÓLÂ ÌÏBÚa»»¿»¿≈ƒ«…¿»≈≈ƒ¿¿¿»≈
‰¯NÚŒÚ·L ˙k¯·a ÛÈÒBÓ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á√»ƒ¿À∆≈ƒ¿ƒ¿«¿«∆¿≈
‰Ê ÁÒa d˙B‡ C¯·Óe ‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Úa¿«¿ƒ¿«¬ƒƒ¿»¿»≈»¿…«∆
.EnÚ Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú „Ú 'ÂÎÂ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¯'¿≈¡…≈¿«¬«ƒ¿»≈«∆

'ÂÎÂ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡8‰ÈÊÁ˙Â ¡…≈≈…≈¬≈«¬∆¿»…¿¿∆¡∆»
‡¯˜Ó ÌBÈa' ¯ÓB‡ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e .'ÂÎÂ eÈÈÚ≈≈¿¿À∆≈≈¿ƒ¿»
ÌBÈa') B‡ '‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á „ÚBÓ ÌBÈa ‰f‰ L„…̃∆«∆¿≈««««∆¿
‚Á „ÚBÓ ÌBÈa' (B‡ '‰f‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á „ÚBÓ≈««»«∆¿≈«
˙k¯a „ÈÁi‰ C¯·Ó ˙ÈÚz ÌBÈa .'‰f‰ ˙Bkq‰«À«∆¿«¬ƒ¿»≈«»ƒƒ¿«
ÒeÁ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏB˜ ÚÓL' ‰Ê ÁÒa ‰¯NÚŒLL≈∆¿≈¿…«∆¿«≈¡…≈
e˙lÙz ˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a Ïa˜Â eÈÏÚ ÌÁ¯Â¿«≈»≈¿«≈¿«¬ƒ¿»∆¿ƒ»≈

eÚ .e·ÈLz Ï‡ Ì˜È¯ ekÏÓ EÈÙlÓ9eÚ eÈ·‡ ƒ¿»∆«¿≈≈»«¿ƒ≈¬≈»ƒ¬≈
¯zÒz Ï‡ .eÁ‡ ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ· Èk e˙ÈÚz ÌBˆ ÌBÈa¿«¬ƒ≈ƒ¿»»¿»¬«¿««¿≈
‰È‰Â e˙Lwa ÚBÓMÓ EÊ‡ ÌÏÚz Ï‡Â epnÓ EÈt»∆ƒ∆¿««¿≈»¿¿ƒ¿««»»≈∆¿≈
‰z‡Â ¯a„ ‰Ú˙ ‰z‡Â ‡¯˜ Ì¯Ë .eÚÂLÏ ·B¯»̃¿«¿≈∆∆ƒ¿»¿«»«¬∆¿«≈¿«»

¯Ó‡pL ¯·ck ÚÓL˙10‰Ú‡ È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â ƒ¿««»»∆∆¡«¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆
˙lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk ÚÓL‡ È‡Â ÌÈ¯a„Ó Ì‰ „BÚ≈¿«¿ƒ«¬ƒ∆¿«ƒ«»≈«¿ƒ«
¯eaˆ ÁÈÏLe .'‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰t Ïk»∆»«»≈«¿ƒ»¿ƒ«ƒ
‰Î¯a ¯Á‡ dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a ‰Ê ÁÒ ¯ÓB‡≈…«∆¿»»ƒ¿≈«¿»««¿»»
˙Úa ‰BÚ Ï‡ Èk' „Ú 'ÂÎÂ 'eÚ' ¯ÓB‡ .˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈¬≈¿«ƒ≈∆¿≈
‰z‡ Ce¯a .‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe ‰„Bt ‰¯»̂»∆«ƒ¿»≈»»¿»»«»
˙k¯a C¯·Ó ·‡· ‰ÚL˙a .'‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰»∆¿≈»»¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ¿«
Ï‡¯NÈŒÏÚ eÈÏÚ '‰ ÌÁ¯' ‰Ê ÁÒa ‰¯NÚŒÚa¯‡«¿«∆¿≈¿…«∆«≈»≈«ƒ¿»≈
‰·¯Á‰ ‰Ï·‡‰ ¯ÈÚ‰ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÈŒÏÚÂ EnÚ«∆¿«¿»«ƒƒ∆»ƒ»¬≈»∆√≈»
dÏ L‡¯Â ˙·LBi‰ .ÌÈ¯Ê „Èa ‰e˙p‰ ‰ÓÓBM‰«≈»«¿»¿«»ƒ«∆∆¿…»

ÈeÙÁ11˙BBÈ‚Ï ‰eÚl·ÈÂ .‰„ÏÈ ‡lL ‰¯˜Ú ‰M‡k12 »¿ƒ»¬»»∆…»»»«¿«¿»ƒ¿
ÏÎ‡Ó EÈ„·Ú ˙Ï· eziÂ .ÌÈÏÈÒÙ È„·BÚ ‰eL¯ÈiÂ«ƒ»»¿≈¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«¬»∆«¬»
¯¯Óa ÔBiˆ ÔkŒÏÚ .ı¯‡‰ ˙Ó‰·Ïe ÌÈÓM‰ ÛBÚÏ¿«»«ƒ¿∆¡«»»∆«≈ƒ¿∆∆
Ì‰ÈÏÏÁŒÏÚ ÈaÏ ÈaÏ dÏB˜ Ôzz ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰k·zƒ¿∆ƒ»«ƒƒ≈»ƒƒƒƒ««¿≈∆
‰‡¯e ‰ËÈa‰Â '‰ ‰‡¯ .Ì‰È‚e¯‰ŒÏÚ ÈÚÓ ÈÚÓ≈«≈««¬≈∆¿≈¿«ƒ»¿≈
„È˙Ú ‰z‡ L‡·e dzv‰ L‡· Èk ‰pÓÁÂ ‰È˙BÓÓBL¿∆»¿«¬∆»ƒ»≈ƒ«»»≈«»»ƒ

·e˙kk .d˙B·Ï13L‡ ˙ÓBÁ '‰ŒÌ‡ dlŒ‰È‰‡ È‡Â ƒ¿»«»«¬ƒ∆¿∆»¿À«≈
‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a .dÎB˙a ‰È‰‡ „B·ÎÏe ·È·Ò»ƒ¿»∆¿∆¿»»«»≈
ÁÒa ‰¯LÚŒ‰ÓL ˙k¯a C¯·Ó ÌÈ¯eÙa .'ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿…∆∆¿≈¿…«
eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡L CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ' ‰Ê∆ƒ¬«¿»»«»¡…≈
CÏ ˙B„e˜t‰ eÈ˙BÓLŒÏÚ E„Èa ÌÈ¯eÒn‰ eÈiÁŒÏÚ««≈«¿ƒ¿»∆«ƒ¿≈«¿»
˙Ú ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ ÌBÈÂ ÌBÈŒÏÎaL EÈqŒÏÚ«ƒ∆∆¿»»¿«ƒ¿¿∆∆¿»≈
.'eÎÂ ˙BÚeLz‰ŒÏÚÂ ˙B¯e·b‰ŒÏÚÂ ÌÈqp‰ŒÏÚ .'ÂÎ««ƒƒ¿««¿¿««¿¿

Èk ·Bh‰ .CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚÂ¿«À»¡…≈»ƒ»«ƒ
,‰Ê ÁÒa BÊ ‰Î¯a C¯·Ó ‰kÁa .'ÂÎÂ 'eÏÎŒ‡Ï…»¿«¬À»¿»≈¿»»¿…«∆
ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ' „Ú 'ÂÎ 'CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ'ƒ¬«¿»«¿«ƒ¿¿∆∆¿»
Œ¯Á‡Â' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈqp‰ ÏÚ' 'ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜·Â ·¯Ú ˙Ú≈∆∆»…∆¿»√»ƒ««ƒƒ«¿««
‰Î¯a ÌÏBÚÏ C¯·Ó ¯eaˆ ÁÈÏL .'ÂÎÂ 'EÈ· e‡a Ôk≈»»∆¿¿ƒ«ƒ¿»≈¿»¿»»

CÎÈÏÓÂ CLÈc˜' ‰Ê ÁÒa ˙ÈLÈÏL14EÏ LlLe ¿ƒƒ¿…«∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«≈¿
E‡È· „ÈŒÏÚ ¯eÓ‡‰ ¯·ck ˙LlLÓ ‰M„˜15‡¯˜Â ¿À»¿À∆∆«»»»»««¿ƒ∆¿»»

‡ÏÓ ˙B‡·ˆ '‰ LB„˜ LB„˜ LB„˜ ¯Ó‡Â ‰ÊŒÏ‡ ‰Ê∆∆∆¿»«»»»¿»¿…
ÂÈ˙¯LÓe ÌÏBÚ ‡ÏÓ BÏ„‚Â B„B·k .B„B·k ı¯‡‰ŒÏÎ»»»∆¿¿¿»¿»≈»¿»¿»
Ì˙nÚÏ BˆÈ¯Ú‰Ï B„B·k ÌB˜Ó ‰i‡ ÌÈÏ‡BL¬ƒ«≈¿¿¿«¬ƒ¿À»»

Ce¯· ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÁaLÓ16.BÓB˜nÓ '‰ „B·k ¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿
ÌÈkÁÓ Èk eÈÏÚ CÏÓ˙Â ÚÈÙB˙ ekÏÓ EÓB˜nÓƒ¿¿«¿≈ƒ«¿ƒ¿…»≈ƒ¿«ƒ
ÔkL˙ eÈÓÈ·e eÈiÁa ÔBiˆa CÏÓz È˙Ó .CÏ eÁ‡¬«¿»»«ƒ¿…¿ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿…
¯B„Â ¯B„Ï E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È CB˙a Lc˜˙˙Â Ïcb˙zƒ¿««¿ƒ¿««¿¿»«ƒƒ¿¿»
¯·ck EfÚ ˙eÎÏÓa ‰È‡¯˙ eÈÈÚÂ ÌÈÁˆ ÁˆÏ¿≈«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿∆»¿«¿À∆«»»
E˜„ˆ ÁÈLÓ „Â„ È„ÈŒÏÚ EL„˜ È¯·„a ¯eÓ‡‰»»¿ƒ¿≈»¿¿«¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆

CÏÓÈ17.dÈeÏÏ‰ ¯B„Â ¯B„Ï ÔBiˆ CÈ‰Ï‡ ÌÏBÚÏ '‰ ƒ¿…¿»¡…«ƒƒ¿»«¿»
LÈc˜ E˙M„˜ ÌÈÁˆ ÁˆÏe EÏ„b „Èb ¯B„Â ¯B„Ï¿»«ƒ»¿∆¿≈«¿»ƒ¿À»¿«¿ƒ
ÏB„b CÏÓ Ï‡ Èk LeÓÈ ‡Ï eÈtÓ eÈ‰Ï‡ EÁ·LÂ¿ƒ¿¬¡…≈ƒƒ…»ƒ≈∆∆»
˙Úa .'LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰z‡ LB„˜Â¿»»»»«»»≈«»»≈
'‰ÊŒÏ‡ ‰Ê ‡¯˜Â' ,BÊ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ¯eaˆ ÁÈÏML∆¿ƒ«ƒ≈ƒ¿»»¿»»∆∆∆

'LB„˜ LB„˜ LB„˜' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk18e .'ÂÎÂ‡e‰LÎ »»»ƒ»»»¿¿∆
ÌÈÁaLÓ' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk 'B„B·k ÌB˜Ó ‰i‡' ¯ÓB‡≈«≈¿¿»»»ƒ¿«¿ƒ
'eÈÓÈ·e eÈiÁa' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .'ÂÎ 'Ce¯a ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»¿∆≈¿«≈¿»≈
„Â„ È„ÈŒÏÚ' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»≈¿∆≈«¿≈»ƒ
.'ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÚ‰ Ïk 'E˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿∆»»»¿ƒƒ¿…¿»
.Ô‰nÚ ‡¯B˜ ‡e‰ ¯eav‰ ÔÈBÚL ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒ∆ƒ«ƒ≈ƒ»∆
„ÈÁi‰ „Á‡Â .BnÚ ÔÈBÚ Ô‰L ˙Úa BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ¿…«¿ƒ«»≈∆≈ƒƒ¿∆»«»ƒ
‰M‰ L‡¯nL ÌÈÓÈ ‰¯NÚa - ¯eaˆ ÁÈÏM‰ „Á‡Â¿∆»«¿ƒ«ƒ»¬»»»ƒ∆≈…«»»
¯eÓ‡k' BÊ ‰Î¯a ÛBÒa ¯ÓB‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ „Ú19 ««ƒƒ≈¿¿»»»»

Lc˜ LB„w‰ Ï‡‰Â ËtLna ˙B‡·ˆ '‰ da‚iÂ«ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿»≈«»ƒ¿«
¯eaˆ ÁÈÏL .'LB„w‰ CÏn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰˜„ˆaƒ¿»»»«»«∆∆«»¿ƒ«ƒ
‰lÙz Ïk ¯Á‡Â ‰lÙz Ïk Ì„˜ ÌÏBÚÏ 'LÈc˜' ¯ÓB‡≈«ƒ¿»…∆»¿ƒ»¿««»¿ƒ»

ÌBi‰ ¯„Ò ¯ÓB‡L ¯Á‡Â20¯„Ò ¯Ó‡iL ˙Ú ÏÎa . ¿««∆≈≈∆«¿»≈∆…«≈∆
ÌBi‰21ËÚÓ ÔpÁ˙È22ÌÈÏLiLÎe .'LÈc˜' ¯Ó‡ÈÂ «ƒ¿«≈¿«¿…««ƒ¿∆«¿ƒ

ÌÈeÁ˙ È¯·„a ÔpÁ˙iL ˙Ú ÏÎ·e ‰¯Bza ˙B¯˜Ï23 ƒ¿«»¿»≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿≈«¬ƒ
'LÈc˜' ¯Ó‡È ÂÈeÁz ¯Ó‚iLk24: ¿∆ƒ¿…«¬»…««ƒ

ב,2) פרק תפילה הלכות לעיל וכמבואר הגשמים, בימות
טו. טז.3)הלכה הלכה ב, פרק תפילה הלכות לעיל ראה

בטור 4) הנוסח וכן ולמשומדים, כתוב: ש"י וונציא בדפוס
לעיל  הכסףֿמשנה מדברי נראה וכן קיח, סימן חיים אורח
את  היודע ישראל - משומד א. הלכה ב, פרק תפילה הלכות
(שמות  בו יאכל לא נכר בן כל בו. למרוד ומתכוון בוראו
דישתמד. ישראל בר כל אונקלוס: מתרגם מג) פסוק יב, פרק

וכו'.5) מלכנו ומלפניך כתוב: (שכו) מנטובה בדפוס
אומר:6) שלום" ל"שים הש"ץ כשיגיע כהן, שם "וכשאין

רבינו  (לשון וכו' בברכה" ברכנו אבותינו ואלוקי אלוקינו
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קטו dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - oeiq c"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

י). הלכה טו, פרק תפילה הלכות מסתערות 7)לעיל
ועוד. א. עמוד יז דף ברכות במסכת ונזכר פתאום.

הזה.8) החודש ראש הנוסח:9)ביום מנטובה ובדפוס
וכו'. אלוקינו ה' כד).10)עננו פסוק סה, פרק (ישעיה

פסוק 11) טו, פרק (שמואלֿב הכתוב כלשון ומכוסה, עטוי
חפוי. לו וראש חז"ל 12)ל): כלשון מלחמה, מחנות

א). עמוד קכג דף ט).13)(חולין פסוק ב, פרק (זכריה
"ונמליכך".14) במקום "ונעריצך" התימנים יד בכתב
ג).15) פסוק ו, פרק פסוק 16)(ישעיה ג, פרק (יחזקאל
י).17)יב). פסוק קמ, פרק ובמדרש 18)(תהילים

ו, פרק (ישעיה יעופף "ובשתיים אמרו: צו פרשת תנחומא
בשעה  רגליו על אדם לעוף חז"ל תיקנו מכאן ב) פסוק
כלפי  עקביו מרים כלומר: וכו', קדוש קדוש אומר ִֵשש"ץ
מיד, וחוזר הבורא מהות את להשיג רוצה כאילו מעלה

קכה. סימן חיים אורח ערוך" "שולחן (ישעיה 19)וראה
טז). פסוק ה, לציון 20)פרק "ובא קדושת סדר הוא

ו. הלכה ט, פרק תפילה בהלכות הנזכר פרט 21)גואל"
טובים וימים היום"לשבתות "סדר בהם אומר שאינו

בלבד. במנחה אלא מביאו 22)בבוקר, התחנונים וסדר
הקדיש". "נוסח אחרי הבא בפרק מפורטים 23)רבינו

הבא. הסליחות.24)בפרק אחרי קדיש אומרים אנו וכן
שמונה  תפילת אחרי תחנונים אומרים שאנו יום ובכל
גמר  עד שאחריה, קדיש לומר מאחרים אנו עשרה,

התחנונים.

LÈcw‰ ÁÒ1 …«««ƒ
ולקדשו 1) השם את בה לשבח זו תפילה חז"ל תיקנו

מכירים  היו שלא הארץ עמי גם אותה שיבינו וכדי ברבים,
ארמית  בלשון תיקנוה בלבד, ארמית אלא הקודש בלשון
זו, תפילה נזכרת ובתלמוד א). עמוד ג דף ברכות (תוספות
עמוד  ג דף ברכות ראה מבורך", הגדול שמיה "יהא בשם:
ובשם  ועוד. ב עמוד קיט דף שבת א; עמוד נז דף א;
ובפרק  י"ב; הלכה ט"ז, פרק סופרים במסכת נזכרת "קדיש"

המסכת. באותה מקומות ובעוד א הלכה י"ט,

‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È2‡¯·c ‡ÓÏÚa3d˙eÚ¯Î4 ƒ¿««¿ƒ¿««¿≈«»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈
d˜¯t ÁÓˆÈÂ d˙eÎÏÓ CÈÏÓÈÂ5dÁÈLÓ ·¯˜ÈÂ ¿«¿ƒ«¿≈¿«¿«À¿»≈ƒ»≈¿ƒ≈

dnÚ ˜¯ÙÈÂ6˙ÈaŒÏÎc ÔB‰ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e ÔBÎÈiÁa ¿ƒ¿…«≈¿«≈¿≈¿«≈¿»≈
‡Ï‚Úa Ï‡¯NÈ7dÓL ‡‰È .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ·È¯˜ ÔÓÊ·e ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿»≈¿≈¿≈

‡iÓÏÚ ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ C¯·Ó ‡a¯8.'ÂÎÂ C¯a˙È . «»¿»«¿»«¿»¿≈»¿«»ƒ¿»«¿
Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È' ¯eaˆ ÁÈÏL ¯Ó‡iL ˙ÚadÓL »≈∆…«¿ƒ«ƒƒ¿««¿ƒ¿««¿≈

‰lÁz ¯ÓB‡ ‡e‰L ˙Ú·e .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk '‡a«̄»»»»ƒ»≈»≈∆≈¿ƒ»
‡a¯ dÓL ‡‰È ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk 'ÔÓ‡ e¯Ó‡Â'¿ƒ¿»≈»»»ƒ»≈¿≈¿≈«»
ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓe .'‡iÓÏÚ ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ C¯·Ó¿»«¿»«¿»¿≈»¿«»ƒ¿«¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰9'C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È ÔÓ‡' ˙BÚÏ »ƒƒ«¬»≈¿≈¿≈«»¿»«
BÁk ÏÎa10Ïk 'C¯a˙È' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .Ì„‡ ÏL ¿»…∆»»¿∆≈ƒ¿»«»

Ïk '‡e‰ CÈ¯a' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿∆≈¿ƒ»
'ÔÓ‡ e¯Ó‡Â' ÛBqa ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿∆≈«¿ƒ¿»≈
LÈc˜ ÏÎa ÔÈBÚ ‰f‰ ¯„qÎÂ .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»≈¿«≈∆«∆ƒ¿»«ƒ

‡¯˙a LÈc˜ .LÈc˜Â11ÁÈÏL ¯ÓB‡L LÈc˜ Ïk - ¿«ƒ«ƒ»¿»»«ƒ∆≈¿ƒ«
ÂÈ¯Á‡ ¯ÓB‡ BÈ‡L ‰lÙz‰ ¯ÓBbL ¯Á‡ ¯eaƒ̂««∆≈«¿ƒ»∆≈≈«¬»

e‚‰ - ÔÈ¯ËÙÂ B˙B‡ ÔÈÚÓBL ÌÚ‰ Ïk ‡l‡ ÌeÏk¿∆»»»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»¬
ÔB‰˙BÏˆ Ïa˜˙z' BÊ ‡ÁÒ BÙBÒa ÛÈÒB‰Ï ÌÚ‰12 »»¿ƒ¿À¿»ƒ¿«≈¿¿

ÔB‰˙eÚ·e (ÔB‰˙BÏˆe ÔB‰˙eÚa „·Ú˙˙Â)13˙ÈaŒÏÎc ¿ƒ¿¬«»¿¿¿»¿¿»≈
‡iÓL·c ÔB‰e·‡ Ì„˜ Ï‡¯NÈ14‡a¯ ‡ÓÏL ‡‰È .15 ƒ¿»≈√»¬¿ƒ¿«»¿≈¿»»«»

ÏÚÂ ‡ÏÚÂ ÔBÎÈÏÚ ‡iÓMÓ ‡˜¯Ùe ‡zÚiÒÂ¿ƒ«¿»À¿»»ƒ¿«»¬≈«¬»»¿«
ÌBÏL ‰NBÚ .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈc ÔB‰Ï‰¿̃«¿¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈∆»
ŒÏkŒÏÚÂ eÈÏÚ ÌBÏL ‰NÚÈ ÂÈÓÁ¯· ‡e‰ ÂÈÓB¯Óaƒ¿»¿«¬»«¬∆»»≈¿«»

.'ÔÓ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈
הגדול.2) ר"א 4)שברא.3)שמו הגאון ולדעת כרצונו.

ויתקדש" "יתגדל אל חוזרת "כרעותיה" תיבת ז"ל מוילנה
וראיה  ברא. אשר בעולם כרצונו יתקדש הגדול שמו כלומר:
אומרים  שאנו וכו' ויתקדש יתגדל הכל על של הנוסח לכך,
שברא.. "בעולמות בו: שאומרים התורה קריאת לפני בשבת
אל  בהכרח חוזרת "כרצונו" שתיבת יראיו" וכרצון כרצונו

ויתקדש". עמו.6)גאולתו.5)"יתגדל יגאל
שצית 7) תרגומו: ה) כ, (איוב מקרוב רשעים רננת בקרוב,

עולמים.8)בעגל. ולעולמי קיט.).9)לעולם (שבת
רם.10) ובקול כוונתו תפילתם.12)אחרון.11)בכל
תחנתם 13) ואת תפלתם את השמים ושמעת תחנתם, תיעשה

בעותהון. וית צלותהון ית תרגומו: מה) ח, (מלכיםֿא
שבשמים.14) אביהם וגאולה 15)לפני ועזרה רב שלום

ישראל. קהלות כל על ועלינו עליכם

Ôa¯c LÈc˜16¯˙È B‡ Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ Ïk - «ƒ¿«»«»¬»»ƒƒ¿»≈»≈
‰tŒÏÚL ‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔÈ˜ÒBÚL17elÙ‡Â ∆¿ƒ¿«¿»∆«∆«¬ƒ

˙BL¯„Óa18˙B„b‰· B‡19„Á‡ ¯ÓB‡ ÔÈÓiÒÓ Ô‰Lk ¿ƒ¿»¿«»¿∆≈¿«¿ƒ≈∆»
‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È' ‰Ê ÁÒa LÈc˜ Ô‰Ó≈∆«ƒ¿…«∆ƒ¿««¿ƒ¿««¿≈«»

‡i˙Ó ‡ÈÈÁ‡Ïe ‡ÓÏÚ ‡˙cÁÏ „È˙Úc20˜¯ÙÓÏe «¬ƒ¿«»»»¿»¿«√»»≈«»¿ƒ¿«
‡iiÁ21ÌÏLe¯È„ ‡z¯˜ È·ÓÏe22‡ÏÎÈ‰ ‡ÏÏÎLÏe ««»¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿∆¿«¿»»≈¿»

‡LÈc˜23‡Ú¯‡ŒÔÓ ‰‡¯Î ‡ÁÏt ¯˜ÚÓÏe «ƒ»¿∆¡«À¿»»À¿»»ƒ«¿»
d„eÁÈÂ dÂÈÊa d¯˙‡Ï ‡iÓL„ ‡ÁÏt ‡·˙‡ÏÂ¿«¬»»À¿»»ƒ¿«»¿«¿≈¿ƒ≈¿ƒ≈

‡˙ÓÁÂ' „Ú 'ÂÎÂ 'd˙eÎÏÓ CÈÏÓÈÂ24Ô¯ÈÓ‡c ¿«¿ƒ«¿≈¿«¿∆¡»»«¬ƒ»
‡ÓÏÚa25Ôa¯ŒÏÚ .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â26ÔB‰È„ÈÓÏzŒÏÚÂ ¿»¿»¿ƒ¿»≈««»«¿««¿ƒ≈

Èc ‡˙È¯B‡a ÔÈ˜ÒÚc ÔB‰È„ÈÓÏ˙ È„ÈÓÏzŒÏÚÂ¿««¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔBÎÏe ÔB‰Ï ‡‰È ¯˙‡Â ¯˙‡ŒÏÎa È„Â Ô„‰ ‡¯˙‡·¿«¿»»≈¿ƒ¿»¬««¬«¿≈¿¿
ÔB‰e·‡ Ì„wÓ ‡ÁÂ¯e ‡zÚiÒÂ ÈÓÁ¯Â ‡cÒÁÂ ‡pÁƒ»¿ƒ¿»¿«¬≈¿ƒ«¿»¿»»ƒ√»¬
e‰ÊÂ .'ÂÎÂ '‡ÓÏL ‡‰È .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ‡iÓL·c¿ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¿»»¿¿∆

Ôa¯c LÈc˜ ‡¯˜p‰27. «ƒ¿»«ƒ¿«»«
ושלומם,16) (רבנן) החכמים חיי על בו שמתפללים

בסמוך. משנה.17)כמבואר וספרי"18)כגון "ספרא
פסוקים. מדרשי שהסמיכום 19)שהם והגיון חכמה דברי

נדרים  רא"ש (ראה לדינים ענין בהם ואין המקרא על חכמינו
סופרים 20)לו:). מס' (ראה המתים ולהחיות העולם לחדש

בסופו). החיים.21)פ"יט עיר 22)לגאול לבנות
ולעקור 23)ירושלים. המקדש) (בית הקדש היכל ולבנות

בזיוו  למקומו השמים פולחן ולהשיב הארץ מן זרה עבודה
אחרי  הקברות בבית אלא זה נוסח אומרים אנו ואין וביקרו,

בתלמוד. מסכת ובסיום המת, קשה 24)קבורת זו תיבה
הנזכרים  ושבח שיר לדברי נחמה ענין מה כי להולמה
מפרש  יפה" "תפלה בסידורו והקבלה" "והכתב לפניה,

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



dpydקטז lk zelitz xcq - dad` xtq - oeiq c"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נחמה, להתפארות קוראים בערבית שכן ותפארת הלול לשון
מב) כז, (בראשית להרגך לך מתנחם אחיך עשיו הנה וכן:
וראה  שיהרגך. – אנשים בפני ומתגאה מתפאר פירושו:

נו. סימן או"ח אדם 25)בטור לבני בעולם האמורים
בהם. העוסקים 26)לשבחם תלמידיהם. ועל רבנינו על

ולכם  להם יהיה ומקום מקום ושבכל הזה שבמקום בתורה
שבשמים. אביהם מלפני וריוח וסיוע רחמים וחסד חן

הזכיר 27) לא רבנו ושלומם. החכמים לחיי בו שמתפללים
"נמצא  כותב: שעו ליו"ד הרמ"א ובהגהות "קדישֿיתום",
לומר  נהגו כן על (שמת)... אב על קדיש לומר במדרשות
להפטיר  נהגו וכן חודש, עשר שנים בתרא קדיש ואם אב על
השבת... במוצאי התיבה) (לפני ערבית ולהתפלל בנביא
מן  ואמו אביו את פודה ברבים ומקדש מתפלל וכשהבן
יוחנן  ברבן מעשה פ"יז סוף זוטא באליהו (וראה הגיהנום".
את  והנחתי אני... מת לו אמר אחד... אדם שמצא זכאי בן
בבקשה  לכן מעוברת, היא שזכר אני ויודע מעוברת אשתי
שנים, חמש בן שיהיה עד שיולד משעה בו זהיר הוה ממך
את  ברכו שיאמר בשעה כי למקרא, רבו לבית אותו הולך
זרוע" וב"אור גיהנם". של מדינה אותי יעלו אז המבורך ה'

כנען  בארץ "מנהגנו כתוב: נ' אות שבת (ארצות הל'
"אין  הצבור שאמר לאחר ריינוס בני מנהג וכן הסלבים)
מעשה  מצינו וכן קדיש... ואומר היתום עומד כאלהינו"
כפחם  ושחור ערום שהיה אחד אדם שראה עקיבא ברבי
הסוס, במרוצת רץ והיה טעונין עשרה ראשו על טוען והיה
עבודה  עושה אתה למה א"ל והעמידו... עקיבא ר' עליו גזר
ירגזו  שמא תעכבני אל ממך בבקשה לו אמר כזאת... קשה
אותו  לו: אמר מעשיך? מה א"ל עלי, הממונים אותם עלי
עצים  לחטוב אותי שולחים יום ובכל הוא, מת האיש
בעולם  מלאכתך היתה מה בני א"ל בהם, אותי ושורפים
העם  מראשי והייתי הייתי, המס גבאי א"ל ממנו, שבאת
שמעת  כלום א"ל העניים, את והורג לעשירים פנים ונושא
מהם. שמעתי א"ל תקנה? לך יש אם עליך מהממונים
ואומר  בקהל עומד שהוא בן העני לזה לו היה שאלמלא
ועונים  יתגדל יאמר או וכו' ה' ברוך אחריו ועונים ברכו...
מן  האיש אותו מתירים מיד – רבא שמיה יהא אחריו
דבי  דתנא מורמש"א אלעזר ה"ר מצא וכן הפורענות...
הפורענות". מן אביו את מציל יתגדל האומר קטן אליהו,

פ"ב. רבתי כלה וראה

ÌÈ˜eÒÙe ÌÈ¯·„a ÌÈt ˙ÏÈÙa ÔpÁ˙‰Ï e‚‰Óƒ¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
CÎÈÙÏ .Ô˙ˆ˜Óa ÌÈÓÚÙe ÔlÎa ÌÈÓÚt - el‡28È‡ ≈¿»ƒ¿À»¿»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ»¬ƒ

È‰Ï‡ ÌÏBÚ‰ ÔB„‡ EÈÙÏ ÔpÁ˙Óe ‰ÂÁzLÓe Ú¯BÎ≈«ƒ¿«¬∆ƒ¿«≈¿»∆¬»»¡…≈
ÌÈ‰Ï‡‰eÈ˙B˜„ˆŒÏÚ ‡Ï Èk .ÌÈB„‡‰ ÈB„‡Â29 »¡…ƒ«¬≈»¬ƒƒ…«ƒ¿≈

EÈÓÁ¯ŒÏÚ Èk EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡¬«¿«ƒƒ«¬≈¿»∆ƒ««¬∆
Ï‡ ‰NÚÂ ‰·ÈL˜‰ '‰ ‰ÁÏÒ '‰ ‰ÚÓL '‰ .ÌÈa¯‰»«ƒ¿»»¿»»«¿ƒ»«¬≈«
Œ‰Óe ¯a„pŒ‰Ó ÌM‰ EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó .¯Á‡z¿«≈«…«¿»∆«≈«¿«≈«

e‡ËÁ .˜cËˆp30e¯ÒÂ e„¯Óe eÚL¯‰Â eÈÂÚ ƒ¿«»»»»ƒ¿ƒ¿«¿»«¿¿«¿
‰˜„v‰ '‰ EÏ .EÈËtLnÓe EÈ˙BˆnÓ31˙La eÏÂ ƒƒ¿∆ƒƒ¿»∆¿«¿»»¿»∆

‰ÙtÎÂ eÈ˙‡hÁ ÈtÓ eÈÙ e¯ÁL‰ .ÌÈt‰«»ƒÀ¿¬»≈ƒ¿≈«…≈¿ƒ¿¿»
‡ÏÂ ·ÈL‰Ï ‰t eÏ ÔÈ‡ .eÈ˙BÓL‡ ÈtÓ e˙ÓB˜»≈ƒ¿≈«¿≈≈»∆¿»ƒ¿…

ÈzLa È‰Ï‡ .L‡¯ ÌÈ¯‰Ï ÁˆÓ32ÌÈ¯‰Ï ÈzÓÏÎÂ ≈«¿»ƒ…¡…«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ

L‡¯ ‰ÏÚÓÏ „Ú ea¯ eÈ˙BBÚ Èk EÈÏ‡ Èt È‰Ï‡¡…«»«≈∆ƒ¬≈««¿«¿»…
‰NÚ ÌÈNÚÓ ea ÔÈ‡ .ÌÈÓMÏ „Ú ‰Ï„‚ e˙ÓL‡Â¿«¿»≈»¿»««»«ƒ≈»«¬ƒ¬≈
ezÁË·‰L BÓk eÚÈLB‰Â EÓL ÔÚÓÏ ‰˜„ˆ enÚƒ»¿»»¿««¿∆¿ƒ≈¿∆ƒ¿«¿»

E‡È· È„ÈŒÏÚ33È˙l‰˙e Èt‡ CÈ¯‡‡ ÈÓL ÔÚÓÏ «¿≈¿ƒ¬¿««¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
ÌÎÚÓÏ ‡Ï .E˙È¯Î‰ ÈzÏ·Ï CÏ - ÌËÁ‡34È‡ ∆¡»¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒ∆…¿««¿∆¬ƒ

ÌzÏlÁ ¯L‡ ÈL„˜ ÌLÏ Ì‡ Èk Ï‡¯NÈ ˙Èa ‰NBÚ∆≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¬∆ƒ«¿∆
eÏ ‡Ï .ÌL Ì˙‡a ¯L‡ ÌÈBba35eÏŒ‡Ï '‰ «ƒ¬∆»∆»…»…»

‰nÏ .EzÓ‡ŒÏÚ EcÒÁŒÏÚ „B·k Ôz EÓLÏŒÈkƒ¿ƒ¿≈»««¿¿«¬ƒ∆»»
ÔÙzŒÏ‡ '‰ ‡p‡ .Ì‰È‰Ï‡ ‡ ‰i‡ ÌÈBb‰ e¯Ó‡È36 …¿«ƒ«≈»¡…≈∆»»«≈∆

ŒÁÏÒ .B˙‡hÁŒÏ‡Â BÚL¯ŒÏ‡Â ‰f‰ ÌÚ‰ ÈL˜ŒÏ‡∆¿ƒ»»«∆¿∆ƒ¿¿∆«»¿«
‡37˙‡N ¯L‡ÎÂ EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ ÌÚ‰ ÔBÚÏ »«¬»»«∆¿…∆«¿∆¿«¬∆»»»

eBÚÏ zÁÏÒÂ ‰p‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ ‰f‰ ÌÚÏ38·¯ Èk »»«∆ƒƒ¿«ƒ¿«≈»¿»«¿»«¬≈ƒ«
‰ÚÓL '‰ .‡e‰39‰NÚÂ ‰·ÈL˜‰ '‰ ‰ÁÏÒ '‰ ¿»»¿»»«¿ƒ»«¬≈

E¯ÈÚŒÏÚ ‡¯˜ EÓL Èk È‰Ï‡ EÚÓÏ ¯Á‡zŒÏ‡Â¿«¿««¿««¿¡…«ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿
:EnÚŒÏÚÂ¿««∆

"לפניך".28) הנוסח: התימנים יד ט,29)בכתב (דניאל
ה).30)יח). ט, ז).31)(דניאל ט, ט,32)(שם (עזרא

ט).33)ו). מח, כב).34)(ישעיה לו, (יחזקאל
אֿב).35) קטו, כז).36)(תהלים ט, (דברים
יט).37) יד, יא).38)(במדבר כה, (תהלים הכתוב כלשון
יט).39) ט, (דניאל

dÈa‚nLk ÌÈt ˙ÏÈÙ ¯Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿ƒ¿«≈««¿ƒ«»ƒ¿∆«¿ƒ«
eÁ‡Â .el‡ ÌÈ˜eÒÙa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÂÈt40Ú„ ‡Ï »»ƒ««¿«ƒ¿ƒ≈«¬«¿…≈«

EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ .eÈÈÚ EÈÏÚ Èk ‰NÚpŒ‰Ó41'‰ ««¬∆ƒ»∆≈≈¿…«¬∆
eÏŒ¯kÊz Ï‡ .‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk EÈ„ÒÁÂ42˙BBÚ «¬»∆ƒ≈»≈»«ƒ¿»»¬

.„‡Ó eBl„ Èk EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ÌÈBL‡ƒ̄ƒ«≈¿«¿«¬∆ƒ«¿…
‰Óe˜43cÒÁ È‰È .EcÒÁ ÔÚÓÏ e„Ùe el ‰˙¯ÊÚE44 »∆¿»»»¿≈¿«««¿∆¿ƒ«¿¿

˙BBÚ Ì‡ .CÏ eÏÁÈ ¯L‡k eÈÏÚ '‰45dÈŒ¯ÓLz »≈«¬∆ƒ«¿»ƒ¬ƒ¿»»
'‰ .‡¯ez ÔÚÓÏ ‰ÁÈÏq‰ EnÚ Èk .„ÓÚÈ ÈÓ '‰ƒ«¬…ƒƒ¿«¿ƒ»¿««ƒ»≈

‰ÚÈLB‰46‡e‰ Èk .e‡¯˜ ÌBÈ· eÚÈ CÏn‰47Ú„È ƒ»«∆∆«¬≈¿»¿≈ƒ»«
e¯ÊÚ .eÁ‡ ¯ÙÚ Èk ¯eÎÊ e¯ˆÈ48eÚLÈ È‰Ï‡ ƒ¿≈»ƒ»»¬»¿»¿≈¡…≈ƒ¿≈

eÈ˙‡hÁŒÏÚ ¯tÎÂ eÏÈv‰Â EÓLŒ„B·k ¯·cŒÏÚ«¿«¿¿∆¿«ƒ≈¿«≈««…≈
ÌBi‰Œ¯„Ò ¯Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰ ÔÎÂ .EÓL ÔÚÓÏ¿««¿∆¿≈»¬»»¿ƒ¿«≈««≈∆«

Ì‰¯·‡ È‰Ï‡ '‰ .el‡ ÌÈeÁ˙a49Ï‡¯NÈÂ ˜ÁˆÈ ¿«¬ƒ≈¡…≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈
··Ï ˙B·LÁÓ ¯ˆÈÏ ÌÏBÚÏ ˙‡ÊŒ‰¯ÓL eÈ˙B·‡¬≈»¿»…¿»¿≈∆«¿¿¿«

ÌeÁ¯ ‡e‰Â .EÈÏ‡ Ì··Ï ÔÎ‰Â EnÚ50ÔBÚ ¯tÎÈ «∆¿»≈¿»»≈∆¿«¿«≈»
'‰ ‰z‡ Èk .'Â‚Â51ŒÏÎÏ „ÒÁŒ·¯Â ÁlÒÂ ·BË ¿ƒ«»¿«»¿«∆∆¿»

E˙˜„ˆ .EÈ‡¯˜52ŒÈÓ .˙Ó‡ E˙¯B˙Â ÌÏBÚÏ ˜„ˆ …¿∆ƒ¿»¿∆∆¿»¿»¿¡∆ƒ
EBÓkŒÏ‡53·eLÈ .ÚLt ÏÚ ¯·BÚÂ ÔBÚ ‡NB ≈»≈»¿≈«∆«»

ÌBÈ ÌBÈ '‰ Ce¯a .'B‚Â eÈ˙BBÂÚ LaÎÈ eÓÁ¯È54 ¿«¬≈ƒ¿¬≈¿»
enÚ ˙B‡·ˆ '‰ .‰ÏÒ e˙ÚeLÈ Ï‡‰ eÏŒÒÓÚÈ55 «¬»»»≈¿»≈∆»¿»ƒ»
È¯L‡ ˙B‡·ˆ '‰ .‰ÏÒ ·˜ÚÈ È‰Ï‡ eÏŒ·bNÓ56 ƒ¿«»¡…≈«¬…∆»¿»«¿≈

Ce¯a e‡¯Ba Ce¯a eB„‡ Ce¯a .Ca ÁËBa Ì„‡»»≈«»»¬≈»¿≈»
eÏ Ô˙Â ÌÈÚBz‰ŒÔÓ eÏÈc·‰Â B„B·ÎÏ e‡¯aL∆¿»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿»«»
ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ ea¯ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙Ó‡ ˙¯Bz57 «¡∆«¿≈∆«≈¿«≈»»«

B˙¯Bz „eÓÏ˙Ï eaÏ ÁzÙÈ ÔÓÁ¯‰ .eÎB˙a (dÚË)¿»»¿≈»«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿»
BBˆ¯ ˙BNÚÏ B˙¯B˙Â B˙‡¯ÈÂ B˙·‰‡ eaÏa ÔzÈÂ¿ƒ≈¿ƒ≈«¬»¿ƒ¿»¿»«¬¿
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Ú‚È ‡Ï ÔÚÓÏ ‰ˆÙÁ LÙ·e ÌÏL ··Ïa B„·ÚÏe¿»¿¿≈»»≈¿∆∆¬≈»¿««…ƒ«
˜È¯Ï58ÌÈÓÁ¯Â ÔBˆ¯ È‰È Ôk .‰Ï‰aÏ „Ï ‡ÏÂ »ƒ¿…≈≈«∆»»≈¿ƒ»¿«¬ƒ

ÌÏBÚa EÈwÁ ¯ÓLÏ ‰ÈÁpL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆ƒ¿∆ƒ¿…À∆»»
ÈiÁÏ ·BË L¯ÈÂ ‰kÊpL È„k ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏÂ ‰f‰«∆¿ƒ«»ƒ«¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿«≈

E¯nÊÈ ÔÚÓÏ .‡a‰ ÌÏBÚ‰59'‰ ÌcÈ ‡ÏÂ „B·Î »»«»¿««¿«∆¿»¿…ƒ…
ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .j„B‡ ÌÏBÚÏ È‰Ï‡60ÔBÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ ¡…«¿»∆»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿

‡¯˜Ï ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰ :ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ '‰ EÈÙÏ ÈaÏƒƒ¿»∆ƒ¿¬ƒ»¬ƒ¿»»»ƒ¿…
eÈ‰L ¯BÓÊÓ ¯ÈL el‡ ÌÈeÁz ¯Á‡ ÌBÈ ÏÎa¿»«««¬ƒ≈ƒƒ¿∆»
ÔÈ¯B˜Â ÌBi‰ B˙B‡a Lc˜n‰ ˙È·a ÌÈ¯ÓB‡ ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ

'‡N‡ ÈLÙ '‰ EÈÏ‡ „Â„Ï'61ÔÈ¯B˜Â .¯BÓÊn‰ Ïk ¿»ƒ≈∆«¿ƒ∆»»«ƒ¿¿ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡'»««ƒ∆¿»»»««ƒ¬ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ
ÔÈ‡ eB„‡k ÔÈ‡ eÈ‰Ï‡k ÔÈ‡ .'ÂÎÂ 'ÌBÏL ÌÈa¯Ó«¿ƒ»¿≈≈…≈≈«≈≈
ÈÓ eB„‡Î ÈÓ eÈ‰Ï‡Î ÈÓ .eÚÈLBÓk ÔÈ‡ ekÏÓk¿«¿≈≈¿ƒ≈ƒ≈…≈ƒ«≈ƒ
‰„B eÈ‰Ï‡Ï ‰„B .eÚÈLBÓÎ ÈÓ ekÏÓÎ¿«¿≈ƒ¿ƒ≈∆≈…≈∆
‡e‰ ‰z‡ .eÚÈLBÓÏ ‰„B ekÏÓÏ ‰„B eB„‡Ï«≈∆¿«¿≈∆¿ƒ≈«»

z‡ eB„‡ ‡e‰ ‰z‡ eÈ‰Ï‡‰z‡ ekÏÓ ‡e‰ ‰ ¡…≈«»¬≈«»«¿≈«»
Ìe˜˙ ‰z‡ .eÚÈLBÓ ‡e‰62˙ÚŒÈk ÔBiˆ ÌÁ¯z ƒ≈«»»¿«≈ƒƒ≈

ÌÈ˜Ècˆ C‡ .„ÚBÓ ‡·ŒÈk dÁÏ63EÓLÏ e„BÈ ¿∆¿»ƒ»≈««ƒƒƒ¿∆
E· eÁË·ÈÂ EÈtŒ˙‡ ÌÈ¯LÈ e·LÈ64Èk EÓL ÈÚ„BÈ ≈¿¿»ƒ∆»∆¿ƒ¿¿¿¿≈¿∆ƒ

ÌÈnÚ‰ŒÏk Èk .'‰ EÈL¯B„ z·ÊÚŒ‡Ï65LÈ‡ eÎÏÈ …»«¿»¿∆ƒ»»«ƒ≈¿ƒ
ÌÏBÚÏ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌLa CÏ eÁ‡Â ÂÈ‰Ï‡ ÌLa¿≈¡…»«¬«¿≈≈¿≈¡…≈¿»

.„ÚÂ»∆
יב).40) כ, הימיםֿב ו).41)(דברי כה, (תהלים
ח).42) עט, כז).43)(שם מד, כב).44)(שם לג, (שם
גֿד).45) קל, י).46)(שם כ, יד).47)(שם קג, (שם
ט).48) עט, יח).49)(תהלים כט, הימיםֿא (דברי
לח).50) עח, ה).51)(תהלים פו, קיט,52)(שם (שם

יחֿיט).53)קמב). ז, כ).54)(מיכה סח, (תהלים
ח).55) מו, יג).56)(שם פד, נטעה,57)שם ובדפו"א:

רוקח"). ו"מעשה (ונציא התורה אל מלשון 58)חוזר
כג. סה, ישעיה יג).59)הכתוב ל, יט,60)(תהלים (שם

כה).61)טו). פרק יד).62)(שם, קב, (תהלים
יד).63) קמ, יא).64)(שם ט, ה).65)(שם ד, (מיכה

‰f‰ ¯Ùqa e¯Ó‡ ¯·k66ÌÈÓÈÂ ˙B˙aM‰ ÈÓÈaL ¿»»«¿«≈∆«∆∆ƒ≈««»¿»ƒ
- ˙BÎ¯a Ú·L ‰lÙz ÏÎa Ì„‡ Ïlt˙Ó ÌÈ·BËƒƒ¿«≈»»¿»¿ƒ»∆«¿»
˙Á‡ ‰Î¯·e ˙BB¯Á‡ LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏL»ƒ¿»«¬¿»»««
ÌÈ¯etk‰ ÌBi·e ‰M‰ L‡¯·e .ÌBi‰ ÔÈÚÓ ˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ≈≈«¿…«»»¿«ƒƒ
˙lÙ˙·e ˙BÎ¯a LÏL ÚˆÓ‡a Ïlt˙Ó Ï·BÈ ÏL∆≈ƒ¿«≈¿∆¿«»¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÓÈ ÈLa ÛÒeÓa Ïlt˙Ó ‡ˆÓÂ .„·Ïa ÛÒeÓ»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ
BlÁ ÛÒeÓ·e L„Á L‡¯ ÛÒeÓ·e .˙BÎ¯a ÚLz el‡≈≈«¿»¿«……∆¿«À
LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏL - Ú·L Ïlt˙Ó „ÚBÓ ÏL∆≈ƒ¿«≈∆«»ƒ¿»

:ÚˆÓ‡a ˙Á‡ ‰Î¯·e ˙BB¯Á‡«¬¿»»««¿∆¿«
הֿח.66) פ"ב, תפלה הלכות

˙BiÚˆÓ‡‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«»«¿»»∆¿»ƒ
zLc˜ ‰z‡' - ˙aL ÈÏÈÏ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆≈≈«»«»ƒ«¿»
ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚÓ ˙ÈÏÎz EÓLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈŒ˙‡∆«¿ƒƒƒ¿∆«¿ƒ«¬≈»«ƒ»»∆
¯eÓ‡k ÌÈpÓf‰ŒÏkÓ BzLc˜Â ÌÈÓi‰ŒÏkÓ BzÎ¯·e2 ≈«¿ƒ»«»ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿«ƒ»»

.'B‚Â 'B˙B‡ Lc˜ÈÂ ÈÚÈ·M‰ ÌBiŒ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ C¯·ÈÂ«¿»∆¡…ƒ∆«¿ƒƒ«¿«≈¿

.'ÂÎÂ e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿≈»ƒ¿»≈¿
˙zÓa ‰LÓ ÁÓNÈ' - ¯ˆBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆≈ƒ¿«∆¿«¿«
BL‡¯a ˙¯‡Ùz ÏÈÏk .BÏ ˙‡¯˜ ÔÓ‡ „·Ú Èk B˜ÏÁ∆¿ƒ∆∆∆¡»»»»¿ƒƒ¿∆∆¿…

z˙3ÈL B„Èa „È¯B‰ ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ EÈÙÏ B„ÓÚa »«»¿»¿¿»∆««ƒ«ƒ¿»¿≈
·e˙k ÔÎÂ ˙aL ˙¯ÈÓL Ô‰a ·e˙ÎÂ ÌÈ·‡ ˙BÁeÏ¬»ƒ¿»»∆¿ƒ««»¿≈»

E˙¯B˙a4E˙eÎÏÓ· eÁÓNÈ .'eÎ Ï‡¯NÈ È· e¯ÓLÂ ¿»∆¿»¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿¿«¿¿
eÈ‰Ï‡ .ÈÚÈ·L ÈLc˜Ó ÌÚ ‚Ú È‡¯B˜ ˙aL È¯ÓBL¿≈«»¿≈…∆«¿«¿≈¿ƒƒ¡…≈
Ce¯a' „Ú 'ÂÎ 'e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿≈»ƒ¿»≈«»
ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'˙aM‰ Lc˜Ó '‰ ‰z‡«»¿«≈««»¿»»∆¿»ƒ∆«
¯BÓL ˙aL ˙ÂˆÓ ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ ˙Èeˆ ‰LÓÏ' - ˙aL«»¿∆ƒƒ»««ƒ«ƒ¿««»»

B·e ¯BÎÊÂ5ˆÔa¯˜ EÏ ·È¯˜‰Ï eÈ‰Ï‡ '‰ e˙Èe ¿»ƒƒ»¡…≈¿«¿ƒ¿»¿«
Èe‡¯k ÛÒeÓ6eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È . »»»¿ƒ»ƒ¿»∆¡…≈

ÁBn‰ ÌBÈ ÛÒeÓ ˙‡Â 'ÂÎÂ eˆ¯‡Ï eÏÚzL7‰f‰ ∆«¬≈¿«¿≈¿¿∆««»««∆
‡ÏÂ .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ' „Ú 'ÂÎ '·È¯˜Â ‰NÚ«¬∆¿«¿ƒ««¿≈∆«¿∆¿…

˙Bˆ¯‡‰ ÈÈB‚Ï ekÏÓ Bz˙8ekÏÓ BzÏÁ‰ ‡ÏÂ ¿««¿≈¿≈»¬»¿…ƒ¿«¿«¿≈
ÌÈÏ¯Ú ekLÈ ‡Ï B˙ÁeÓa Ìb ÌÈÏÈÏ‡ È„·BÚÏ9. ¿¿≈¡ƒƒ«ƒ¿»…ƒ¿¿¬≈ƒ

z¯Áa Ìa ¯L‡ Ôe¯LÈ Ú¯Ê Bz˙ Ï‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿»≈¿«∆«¿À¬∆»»«¿»
˙cÓÁ10eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .˙‡¯˜ B˙B‡ ÌÈÓÈ ∆¿«»ƒ»»»¡…≈≈…≈¬≈

Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a' „Ú 'ÂÎ 'e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¿̄≈»ƒ¿»≈«»«»¿«≈
‰z‡' - ˙aL ˙ÁÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'˙aM‰««»¿»»∆¿»ƒ∆ƒ¿««»«»
.ı¯‡a „Á‡ ÈBb Ï‡¯NÈ EnÚÎ ÈÓe „Á‡ EÓLÂ „Á‡∆»¿ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆»»»∆
Ì‰¯·‡ .z˙ EnÚÏ ‰ÚeLÈ ˙¯ËÚÂ ‰l‰z ˙¯ËÚ¬∆∆¿ƒ»«¬∆∆¿»¿«¿»«»«¿»»

B· eÁeÈ ÂÈ·e ·˜ÚÈ Ôp¯È ˜ÁˆÈ Ï‚È11‰ÓÏL ‰ÁeÓ »≈ƒ¿»¿«≈«¬…»»»¿»¿≈»
‡È‰ Ez‡Ó Èk eÚ„ÈÂ EÈ· e¯ÈkÈ .d· ‰ˆB¯ ‰z‡L»«»∆»«ƒ»∆¿≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ
ÌBÈa ÔB‚ÈÂ ‰¯ˆ È‰zŒÏ‡Â eÈ·‡ eÏÈÁz .Ì˙ÁeÓ¿»»«¿ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ»»¿»¿

.'ÂÎÂ 'eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .e˙ÁeÓ¿»≈¡…≈≈…≈¬≈¿
ג.2) ב, כט).3)בראשית לד, (שמות פניו עור קירון הוא
טז.4) לא, ('אבודרהם').5)שם, סיני הר אל חוזר
מועט 6) מוסף תמצא לא החגים מוספי שבכל לפי

הקב"ה, לפני תיגר השבת קראה וע"ז כשבת, (בקרבנות)
כפולים, מעשיך שכל לפי לך, הראוי קרבנך זהו לה: אמר
השבת, ליום שיש מזמור צב): (תהלים שנאמר כפול, שיר
עונג  לשבת וקראת יג): נח, (ישעיה שנאמר כפול, עונג

שנ  כפול, לחם מכובד... ה' כב):לקדוש טז, (שמות אמר
כבשים, שני כפול: להיות קרבנך ראוי לפיכך - משנה לחם

" התורה,ÈÂ‡¯Îוזהו על בפירושם התוספות' ('בעלי "
ט). כח, ע"ז.8)המנוחה.7)במדבר עובדים שאינם

מצוות 9) שבע עליהם שקיבלו גרים אלא ואלו אלו שאינם
ירחי'). ('אבן נח ויכל 10)בני ב): ב, (בראשית שנאמר

וכן  ה', וחמיד ב'ירושלמי': ותרגומו השביעי, ביום אלהים
('אבודרהם'). המלך דוד (נפש) ותכל לט): יג, (שמואלֿב

ינוחו 11) ובניו כשיעקב ישמחו ויצחק אברהם כלומר:
שיצחק  מפני ליצחק, ורינה לאברהם גילה וייחס בשבת,
לו  ויש מאברהם, יותר השבת להם שניתנה יעקב לבני קרוב
(ישעיה  שנאמר מגילה, יותר היא ורינה ממנו, יותר שמחה
בפה  ורינה בלב, היא שגילה ועוד, ורנן. גילת אף ב): לה,

('אבודרהם').
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ÈL‡¯' - L„ÁŒL‡¯ ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆«……∆»≈
‰¯tk ÔÓÊ z˙ EnÚÏ ÌÈL„Á12Ì˙B„ÏBzŒÏÎÏ √»ƒ¿«¿»«»¿««»»¿»¿»

˙‡hÁ È¯ÈÚNe ÔBˆ¯ ÈÁ·Ê EÈÙÏ ÌÈ·È¯˜Ó Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»«¿ƒƒ¿»∆ƒ¿≈»¿ƒ≈«»
eÈ‰È ÌlÎÏ ÔB¯kÊ Ì„Úa ¯tÎÏ13„iÓ ÌLÙ ˙ÚeLz ¿«≈«¬»ƒ»¿À»ƒ¿¿««¿»ƒ«

L„Á L‡¯ ˙ÏBÚÂ ÔÈÎz ÔBiˆa L„Á ÁaÊÓ .‡BN≈ƒ¿≈«»»¿ƒ»ƒ¿«……∆
ÈÙÏ ÌÈ¯eÓ‡‰ E¯ÈÚa ÚÓL „Â„ È¯ÈL .ÂÈÏÚ ‰ÏÚ«¬∆»»ƒ≈»ƒƒ¿«¿ƒ¿»¬ƒƒ¿≈

ÌÏBÚ ˙·‰‡ .EÁaÊÓ14Ì‰Ï ‡È·z15˙B·‡ ˙È¯·e ƒ¿¿∆«¬«»»ƒ»∆¿ƒ»
eÈ‡ËÁ ÈtÓ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .¯kÊz ÌÈaÏ«»ƒƒ¿…¡…≈≈…≈¬≈ƒ¿≈¬»≈
ÔBˆ¯ È‰È .e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á¯˙Â eˆ¯‡Ó eÈÏb»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿ƒ»
ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â eˆ¯‡Ï eÏÚzL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆«¬≈¿«¿≈¿∆«
È‰È .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ' „Ú 'ÂÎ '‰f‰ L„Á‰ L‡…̄«…∆«∆««¿≈∆«¿∆¿ƒ
LcÁzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈
ÔÁÏ ‰Î¯·ÏÂ ‰·BËÏ ‰f‰ L„Á‰ L‡¯Œ˙‡ eÈÏÚ»≈∆…«…∆«∆¿»¿ƒ¿»»¿≈
L„Á‰ L‡¯ È‰ÈÂ ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ ÌÈÓÁ¯Ïe „ÒÁÏe¿∆∆¿«¬ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ…«…∆
‰lÁz .eÈ˙B¯ˆÂ eÈ˙‡hÁŒÏÎÏ ÛBÒÂ ı˜ ‰f‰«∆≈¿¿»«…≈¿»≈¿ƒ»
˙Bn‡‰ŒÏkÓ Ï‡¯NÈ EnÚa Èk eLÙ ˙e„ÙÏ L‡¯Â¿…ƒ¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ»»À
'‰ ‰z‡ Ce¯a .z˙ Ì‰Ï ÌÈL„Á ÈL‡¯Â z¯Áa»«¿»¿»≈√»ƒ»∆»«»»«»
˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'ÌÈL„Á ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ¿»»∆¿»ƒ
‰z‡' - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„Á L‡¯ ÛÒenÓƒ«……∆∆»ƒ¿¿«»«»

Ó EÓÏBÚ z¯ˆÈÈÚÈ·M‰ ÌBia EzÎ‡ÏÓ ˙Èlk Ì„w »«¿»»¿ƒ∆∆ƒƒ»¿«¿¿««¿ƒƒ
˙BBLl‰ŒÏkÓ ea ˙Èˆ¯Â ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ea z¯Áa»«¿»»ƒ»»«ƒ¿»ƒ»»ƒ»«¿
E˙„B·ÚÏ ekÏÓ ez·¯˜Â EÈ˙BˆÓa ezLc˜Â¿ƒ«¿»¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆
'‰ eÏŒÔzzÂ .˙‡¯˜ eÈÏÚ LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓLÂ¿ƒ¿«»¿«»»≈»»»«ƒ∆»
¯tÎÏ ‰f‰ L„Á L‡¯ ÌBÈÂ ‰ÁeÓÏ ˙B˙aL eÈ‰Ï‡¡…≈«»ƒ¿»¿……∆«∆¿«≈
„Ú 'ÂÎÂ 'eÈ‡ËÁ ÈtÓe .EÈÙÏ e‡ËÁL e„Úa«¬≈∆»»¿»∆ƒ¿≈¬»≈¿«

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â Ô˙ÎÏ‰k ÌÈÙÒeÓe'16‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ »ƒ¿ƒ¿»»¿∆¿≈«»««∆
˙Ba¯˜Œ˙‡ ·È¯˜Â ‰NÚ ‰f‰ L„Á‰ L‡¯ ÌBÈÂ¿…«…∆«∆«¬∆¿«¿ƒ∆»¿¿
z·˙kL BÓk EBˆ¯ ˙ÂˆÓk Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙B·BÁ≈¿ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»
ÔBˆ¯ È‰È .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ E˙¯B˙a eÈÏÚ»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆¿ƒ»
'ÂÎÂ 'LcÁzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈¿
eLc˜Â e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ .eLÙ ˙e„ÙÏ' „Ú«ƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿»≈¿«¿≈
È·‰B‡ Ï‡¯NÈŒÏk Ì· eÁeÈÂ' „Ú 'ÂÎ 'EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆«¿»»»ƒ¿»≈¬≈
ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .EÓL¿∆»«»¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿»≈

.'ÌÈL„Á√»ƒ

מקדש 12) טומאת על מכפר היה ראשֿחודש ששעיר
יז): י, (ויקרא אומר הכתוב וכן ב:), (שבועות וקדשיו

העדה. עון את לשאת לכם נתן הקרבנות 13)ואותה
לטובה. ה' לפני ישראל זכרון עוד 14)מעלים יהיה שלא

גאולתם. אחרי תולדותם.15)שעבוד שהם 16)לכל
ר"ח. ושל שבת, של שנים:

˙È·¯Ú - ÁÒt ÏL ·BË ÌBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆∆∆««¿ƒ
z·‰‡ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÁÓe ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿»«»¿«¿»ƒ»»«ƒ»«¿»

BBLl‰ŒÏkÓ ea ˙Èˆ¯Â e˙B‡˙17ezLc˜Â »¿»ƒ»»ƒ»«¿¿ƒ«¿»
ÏB„b‰ EÓLÂ E˙„B·ÚÏ ekÏÓ ez·¯˜Â EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆¿ƒ¿«»
ÌÈ„ÚBÓ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ .˙‡¯˜ eÈÏÚ LB„w‰Â¿«»»≈»»»«ƒ∆»¡…≈¬ƒ

‰ÁÓNÏ18ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ19‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡ ÔBLLÏ ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿»

e˙e¯Á ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆««««∆¿«≈≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ‰·‰‡a¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¡…≈≈…≈¬≈

e‡ÈN‰Â 'ÂÎ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ20˙k¯aŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ «¬∆¿»…¿«ƒ≈¡…≈∆ƒ¿«
z¯Ó‡ ¯L‡k ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ EÈ„ÚBÓ21˙Èˆ¯Â ¬∆¿«ƒ¿»«¬∆»«¿»¿»ƒ»

ÁnNÂ E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â .‰ÏÒ eÎ¯·z Ôk eÎ¯·Ï¿»¿≈≈¿»¿≈∆»¿≈∆¿≈¿»∆¿««
Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ E˙ÚeLÈa eLÙ«¿≈ƒ»∆¿»«»¿«≈ƒ¿»≈

'ÌÈpÓf‰Â22. ¿«¿«ƒ

סו,17) (ישעיה הכתוב מלשון ללשונותיהן, האומות מכל
בחגך.18)יח). ושמחת יד): טו, (דברים שנאמר
ד).19) כג, (ויקרא מועדים של תרגום מלשון 20)הוא

כאן  שבאה אלא ה) כד, (תהלים ה' מאת ברכה ישא הכתוב:
טז). כב, (ויקרא אותם והשיאו כמו: "הפעיל", בבנין

טו.21) טז, תלויים 22)דברים התורה מועדי שכל לפי
בזמן  - השבועות חג האביב, בזמן - הפסח חג בזמנים,
לומר: חז"ל תיקנו האסיף, בזמן - הסוכות חג הקציר,
בא). לפרשת בחיי' ('רבינו "מועדים" במקום: "והזמנים",

z¯Á· ‰z‡' - ÁÒt‰ ÛÒenÓ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯ae ¿»»∆¿»ƒƒ««∆««»¿«¿»
ÈtÓe' .'ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈnÚ‰ŒÏkÓƒ»»«ƒ«≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÔÈ‡Â e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á¯˙Â eˆ¯‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ¬»≈»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿≈
EÈÙÏ ˙BÂÁzL‰Ïe ˙B‡¯‰Ï ˙BÏÚÏ ÔÈÏBÎÈ e‡»¿ƒ«¬¿≈»¿ƒ¿«¬¿»∆

E˙¯ÈÁa ˙È·a23LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èaa E¯„‰ ‰Âa ¿≈¿ƒ»∆ƒ¿≈¬»∆««ƒ«»¿«»
‰ÁlzLpL „i‰ ÈtÓ ÂÈÏÚ EÓL ‡¯˜pL24.ELc˜Óa ∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿≈«»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆

ÂÈÏÚ ÌÁ¯˙e ·eLzL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆¡…≈∆»¿«≈»»
ÌÈBb‰ ÔÈaÓ eÈ¯eÊt ıa˜˙e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a eÈÏÚÂ¿»≈¿«¬∆»«ƒ¿«≈¿≈ƒ≈«ƒ
E¯ÈÚ ÔBiˆÏ e‡È·‰Â .ı¯‡ È˙k¯iÓ Òpk eÈ˙BveÙe¿≈«≈ƒ«¿¿≈»∆«¬ƒ≈¿ƒƒ¿
ÌLÂ ÌÏBÚ ˙ÁÓNa ELc˜Ó ˙Èa ÌÈÏLe¯ÈÏÂ ‰p¯a¿ƒ»¿ƒ»«ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«»¿»
Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙B·BÁ ˙Ba¯˜Œ˙‡ EÈÙÏ ‰NÚ25 «¬∆¿»∆∆»¿¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿»

Ô˙ÎÏ‰k ÔÈÙÒeÓe26L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â »ƒ¿ƒ¿»»¿∆«ƒ¿»…∆
EÈÙÏ ·È¯˜Â ‰NÚ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««««∆«¬∆¿«¿ƒ¿»∆
È„ÈŒÏÚ E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙ÎL BÓk EBˆ¯ ˙ÂˆÓk¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈
e‡ÈN‰Â 'ÂÎÂ eÈÏÚ ÌÁ¯ ÔÓÁ¯ CÏÓ .Ec·Ú ‰LÓ∆«¿∆∆∆«¬»«≈»≈¿¿«ƒ≈

.'ÌÈÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ¿»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

הזה.23) הבית את והקדשתי בחרתי טז): ז, (דה"ב ככתוב
מקדשיך.24) באש שלחו ז): עד, (תהלים ככתוב
בין 25) אחד וכבש בבוקר אחד כבש בתורה, הכתוב

לפני 26)הערבים. עולה קרבן בתורה, הכתוב כסדרם לא
חטאת  מסיני, שנאמרה ההלכה כפי אלא חטאת, קרבן
הכהן  ר"ש (הגהות צ. בזבחים כמבואר לעולה, קודמת

ח:). ר"ה אחיו, בשם מוילנה

˙Bkq‰ ‚Á·e ˙BÚe·L ‚Áa Ïlt˙Ó ‡e‰ ‰f‰ ÁÒp·e«…««∆ƒ¿«≈¿«»¿««À
‡e‰ ˙BÚe·M‰ ‚ÁaL ‡l‡ .¯˙È ‡Ï·e ÔB¯ÒÁ ‡Ïa¿…∆¿¿…»≈∆»∆¿««»
‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡≈∆ƒ¿»…∆«∆∆«
¯ÎÊ ‰·‰‡a e˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊ ‰f‰ ˙BÚe·M‰«»«∆¿«««»≈¿«¬»≈∆
ÛÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ‡e‰ ÛÒen·e .'ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏƒƒ«ƒ¿»ƒ«»≈¿∆«
.'‰f‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈƒ¿»…∆«∆««»«∆
L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BkÒa ÔÎÂ¿≈¿À≈∆ƒ¿»…∆
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קיט dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - oeiq c"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

'‰·‰‡a e˙ÁÓN ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bkq‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««À«∆¿«ƒ¿»≈¿«¬»
‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL·e .'ÂÎÂ¿ƒ¿ƒƒ¬∆∆≈∆ƒ¿»
ÔÓÊ ‰f‰ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆«¿ƒƒ¬∆∆«∆¿«
ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ .'ÂÎ 'e˙ÁÓNƒ¿»≈¿≈«»≈¿∆«
ÏÁ Ì‡Â .'ÂÎ 'ÈÈÓL ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BËƒ¿»…∆«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
„Ú 'ÂÎ 'ez¯Á· ‰z‡' ¯ÓB‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ·BË ÌBÈƒ¿¿«»≈«»¿«¿»«
ÌÈ„ÚBÓ ‰ÁeÓÏ ˙B˙aL eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ'«ƒ∆»¡…≈«»ƒ¿»¬ƒ
‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈŒ˙‡ ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ ‰ÁÓNÏ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆«»««∆
.'ÂÎ 'ÈBÏt ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡Â¿∆ƒ¿»…∆«∆∆¿ƒ
'‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ ÈÙÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ¿≈«»≈¿∆¿≈«»««∆
‰M‰ L‡¯a ˙aM‰ ¯ÈkÊÓ ‡e‰ BÊ C¯c ÏÚÂ .'ÂÎ¿«∆∆«¿ƒ««»¿…«»»
¯‡La ÔÈa - ˙aLa ˙BÈ‰Ï eÏÁ Ì‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e¿«ƒƒƒ»ƒ¿¿«»≈ƒ¿»

ÙzLÏL ÏL ˙BlÙz‰ ÏÎa Ì˙BÁÂ - ÛÒena ÔÈa ˙Bl ¿ƒ≈«»¿≈¿»«¿ƒ∆»
L‡¯·e .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó' ÌÈÏ‚¿̄»ƒ¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿…
˙aM‰ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ CÏÓ' Ì˙BÁ ‰M‰«»»≈∆∆«»»»∆¿«≈««»

'ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ27CÏÓ' - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e . ¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¿«ƒƒ∆∆
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ«»»»∆¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿

.'ÌÈ¯etk‰«ƒƒ

ביום 27) כי תרועה, זכרון כד): כג, (ויקרא הכתוב מלשון
השנה  (ראש השופר ידי על לטובה לפניו זכרוננו עולה הזה
השנה  שראש (אףֿעלֿפי ראשֿחודש של מזכיר ואינו טז.)
ולכאן" לכאן עולה אחד ש"זכרון תשרי) חודש בראש חל
שנאמר  הזכרון, בכלל ראשֿחודש גם כלומר: מ:) (עירובין
והיו  חדשיכם.... ובראשי שמחתכם.... וביום י): י, (במדבר

אלהיכם. לפני לזכרון לכם

‰M‰ L‡¯28ÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ÌÚ‰ ·¯ e‚‰ . …«»»»¬…»»≈…«»»¿«
.ÌÈÓi‰ ˙¯NÚa ‰lÙz ÏÎa ÛÈÒB‰Ï ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»«¬∆∆«»ƒ
Ce¯a 'ÂÎ ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' ÌÈÙÈÒBÓ ‰BL‡¯ ‰Î¯·aƒ¿»»ƒ»ƒƒ»¿≈¿«ƒ»
ÈÓ' ,‰iL ‰Î¯·a ÔÈÙÈÒBÓe .'Ì‰¯·‡ Ô‚Ó '‰ ‰z‡«»»≈«¿»»ƒƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ
‰z‡ Ce¯a .ÌÈÓÁ¯a ÂÈ¯eˆÈ ¯ÎBÊ ÌÈÓÁ¯‰ ·‡ EBÓÎ»«»«¬ƒ≈¿»¿«¬ƒ»«»
Œ‰BÓL ˙k¯·a ÔÈÙÈÒBÓe .'ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ '‰¿«≈«≈ƒƒƒ¿ƒ¿«¿∆

‰¯NÚ29‰B¯Á‡ ‰Î¯··e .'ÂÎÂ 'EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ'30 ∆¿≈¿…«¬∆¿ƒ¿»»«¬»
ÏL ‰ÏÈÚ ˙lÙ˙·e .'ÂÎÂ 'ÌÈiÁ ¯ÙÒ·e' ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
- 'ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' (ÌB˜Óa) ˙k¯·a ¯ÓB‡ ÌBv‰ ÌBÈ«≈¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈««ƒ

˙BÓB˜Ó ‚‰Ó ˙BÙÒBz‰ el‡ ÏÎÂ .'eÓ˙Á'31LÈÂ . »¿≈¿»≈«»ƒ¿«¿¿≈
.¯·„ eÙÈÒBÈ ‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó¿∆»¬∆…ƒ»»

ביום 28) השנה ראש חל שאם מיימוניות' ב'הגהות כתוב
ולומר  להשכים אחד שבוע מקדימים שלישי, ביום או שני
יום  ערב עד הסליחות באמירת וממשיכים 'סליחות',

ה"הודאה".29)הכפורים. ברכת ברכת 30)היא היא
שלום". אחרי 31)"שים מלכנו" "אבינו לומר ומנהגנו

('הגהות  בחול כשחל השנה, בראש שחרית תפילת
מיימוניות').

‰Ê ÁÒa ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ÔÈÎ¯·nL ËeLt ‚‰Óƒ¿»»∆¿»¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿…«∆
‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈÓÈ ÈLaƒ¿≈»ƒ∆…«»»¿»¿ƒ»¿ƒ»
d˙B‡ C¯·Ï ˙ˆ˜Ó e‚‰ ÔÎÂ ˙BlÙz‰ Úa¯‡Ó≈«¿««¿ƒ¿≈»¬ƒ¿»¿»≈»
ÏL ˙BlÙz LÓÁÓ ‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa ÁÒp‰ B˙B‡a¿«…«¿»¿ƒ»¿ƒ»≈»≈¿ƒ∆

EÓLÂ LB„˜ ‰z‡' :dÁÒ e‰ÊÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ¿∆À¿»«»»¿ƒ¿
Ôz ÔÎ·e .‰Ïq EeÏÏ‰È ÌBÈŒÏÎa ÌÈLB„˜e LB„»̃¿ƒ¿»¿«¿∆»¿≈≈
ÏÚ E˙ÓÈ‡Â EÈNÚÓŒÏk ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ EcÁt«¿¿¡…≈«»«¬∆¿≈»¿«
eÂÁzLÈÂ ÌÈNÚn‰ŒÏk Ee‡¯ÈÈÂ ˙‡¯aMŒ‰ÓŒÏk»«∆»»»¿ƒ»»««¬ƒ¿ƒ¿«¬
˙BNÚÏ ˙Á‡ ‰c‚‡ ÌlÎ eNÚÈÂ ÌÈ‡e¯a‰ŒÏk EÈÙÏ¿»∆»«¿ƒ¿≈»À»¬À»∆»«¬
‰l‰z EnÚÏ „B·k Ôz ÔÎ·e .'ÂÎ ÌÏL ··Ïa EBˆ¿̄¿¿≈»»≈¿≈≈»¿«∆¿ƒ»
‰t ÔBÁ˙Ùe EÈL¯B„Ï ‰·BË ‰Â˜˙Â EÈ‡¯ÈÏƒ≈∆¿ƒ¿»»¿¿∆ƒ¿∆
˙ÁÈÓˆe E¯ÈÚÏ ÔBNN Eˆ¯‡Ï ‰ÁÓN CÏ ÌÈÏÁÈÓÏ«¿«¬ƒ»ƒ¿»¿«¿∆»¿ƒ∆¿ƒ«
EÁÈLÓ ÈLÈŒÔ·Ï ¯ ˙ÎÈ¯ÚÂ Ec·Ú „Â„Ï Ô¯∆̃∆¿»ƒ«¿∆«¬ƒ«≈¿∆ƒ«¿ƒ∆

ˆ Ê‡Â .eÈÓÈa ‰¯‰ÓaÌÈ¯LÈÂ eÁÓNÈÂ e‡¯È ÌÈ˜Èc ƒ¿≈»¿»≈¿»«ƒƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ»ƒ
'‰ CÏÓÈ EL„˜ È¯·„a ·e˙kk 'ÂÎ ÌÈ„ÈÒÁÂ eÊÏÚÈ«¬…«¬ƒƒ«»¿ƒ¿≈»¿∆ƒ¿…
·e˙ÎÂ .dÈeÏÏ‰ ¯B„Â ¯B„Ï ÔBiˆ CÈ‰Ï‡ ÌÏBÚÏ¿»¡…«ƒƒ¿»«¿»¿»

'LB„w‰ CÏn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a 'B‚Â '‰ da‚iÂ32. «ƒ¿«¿»«»«∆∆«»
יח).32) הלכה ב, (פרק תפילה הלכות לעיל השווה

˙È¯ÁL ˙È·¯Ú - ‰M‰ L‡¯ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆…«»»«¿ƒ«¬ƒ
eÏŒÔzzÂ .'ÂÎ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÁÓeƒ¿»«»¿«¿»ƒ»»«ƒ«ƒ∆»

‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰33ÔB¯ÎÊ ¡…≈∆ƒ¿»…∆«∆ƒ¿
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ‰·‰‡a ‰Úe¯z¿»¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¡…≈≈…≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡¬≈«¬∆¿»…¡…≈≈…≈¬≈
ÏÚ ‡Np‰Â E„B·Îa Blk ÌÏBÚ‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ¿…«»»»Àƒ¿∆¿ƒ»≈«
ÏÚ EfÚ ÔB‡b ¯„‰a ÚÙB‰Â E¯˜Èa ı¯‡‰ŒÏk»»»∆ƒ»∆¿««¬«¿À∆«
‰z‡ Èk ÏeÚtŒÏk Ú„ÈÂ .Eˆ¯‡ Ï·˙ È·LBÈŒÏk»¿≈≈≈«¿∆¿≈«»»ƒ«»
Ïk ¯Ó‡ÈÂ Bz¯ˆÈ ‰z‡ Èk ¯eˆÈŒÏk ÔÈ·ÈÂ BzÏÚt¿«¿¿»ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿…«…
Ce¯a .'ÂÎ eLc˜ 'ÂÎÂ '‰ Bt‡a ‰ÓLe Áe¯ ¯L‡¬∆«¿»»¿«¿«¿≈»
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡«»∆∆«»»»∆¿«≈ƒ¿»≈¿

.'ÔB¯kf‰«ƒ»
בשלש 33) כמו וכו' חגים לשמחה מועדים אומרים ואין

שלמי  בו שמביאים יום אלא חג קרוי שאין לפי - רגלים
ראש  אבל בחגך", "ושמחת שמחה: כתוב ובהם חגיגה,
חגים  קרויים ואינם שמחה בהם אין הכיפורים ויום השנה
פריז). כת"י ויטרי במחזור לתפילות, בפירושו רש"י (לשון
ברכת  את "והשיאנו... בהם אומרים אין זה ומטעם

ולששון". לשמחה מועדיך...

ÛÒeÓ ÏL ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a LÏMÓ ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»ƒ»…¿»∆¿»ƒ∆«
'ÂÎ eÈ‡ËÁ ÈtÓe ez¯Á· ‰z‡' - ‰M‰ L‡…̄«»»«»¿«¿»ƒ¿≈¬»≈

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â34ÔB„‡Ï ÁaLÏ eÈÏÚ' .·e˙kL BÓk 'ÂÎ ¿∆¿≈¿∆»»≈¿«≈««¬
ÈÈB‚k eNÚ ‡lL ˙ÈL‡¯a ¯ˆBÈÏ ‰l„b ˙˙Ï Ïk‰«…»≈¿À»¿≈¿≈ƒ∆…»»¿≈
‰Ï‡L‡ ÂÈÙ ‰lÁ‡ Ï‡Ï ‰ÏÈÁB‡ .'ÂÎÂ ˙Bˆ¯‡‰»¬»¿ƒ»»≈¬«∆»»∆¿¬»
BfÚ ‰¯ÈL‡ ÌÚ Ï‰˜a ¯L‡ ÔBLÏ ‰ÚÓ epnÓ35 ƒ∆«¬≈»¬∆ƒ¿««»ƒ»À

'‰ ‰z‡ Ce¯a .'ÂÎ ÂÈÏÚÙÓ „Úa ˙B¯ ‰ÚÈa‡«ƒ»¿»¿«ƒ¿»»»«»
EÈwÁ È„nÏ36˙B‡¯Ï eÈ‰Ï‡ '‰ EÏ ‰e˜ ÔkŒÏÚ . «¿≈ƒÀ∆«≈¿«∆¿¡…≈ƒ¿

eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'BÎÂ EfÚ ˙¯‡Ù˙a ‰¯‰Ó¿≈»¿ƒ¿∆∆À∆¿¡…≈≈…≈¬≈
Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎ CÏÓ¿…»«»∆∆«»»»∆¿«≈

˙¯‰ ÌBi‰ .ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ37ÌBi‰ ÌÏBÚ ƒ¿»≈¿«ƒ»«¬«»«
Ì‡ ÌÈ·k Ì‡ ÌÏBÚ È¯eˆÈŒÏk ËtLna „ÈÓÚÈ«¬ƒ«ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»ƒƒ
Ì‡ ÌÈa ÏÚ ·‡ ÌÁ¯k eÓÁ¯ ÌÈ·k Ì‡ ÌÈ„·Úk«¬»ƒƒ¿»ƒ«¬≈¿«≈»«»ƒƒ
- ‰iL ‰Î¯a .'ÂÎÂ '˙BÈeÏz EÏ eÈÈÚ ÌÈ„·Úk«¬»ƒ≈≈¿¿¿¿»»¿ƒ»
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'ÂÎ Ì„˜ È¯eˆÈŒÏk „˜BÙe ÌÏBÚ ‰NÚÓ ¯ÎBÊ ‰z‡'«»≈«¬≈»≈»¿≈∆∆
‰ÁÎL ÔÈ‡Â ÌÏBÚÓ ‡e‰ ‰z‡ ˙BÁkLp‰ ¯ÎBÊ Èkƒ≈«ƒ¿»«»≈»¿≈ƒ¿»
.'ÂÎÂ ¯kÊz BÚ¯ÊÏ ˜ÁˆÈ ˙„˜ÚÂ E„B·Î ‡qÎ ÈÙÏƒ¿≈ƒ≈¿∆«¬≈«ƒ¿»¿«¿ƒ¿…
È¯eˆÈŒÏk ËtLna „ÈÓÚÈ ÌBi‰ ÌÏBÚ ˙¯‰ ÌBi‰«¬«»««¬ƒ«ƒ¿»»¿≈
eÓÁ¯ ÌÈ·k Ì‡ ÌÈ„·Úk Ì‡ ÌÈ·k Ì‡ ÌÏBÚ»ƒ¿»ƒƒ«¬»ƒƒ¿»ƒ«¬≈
‰z‡' - ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a .'ÂÎ 'ÌÈa ÏÚ ·‡ ÌÁ¯k¿«≈»«»ƒ¿»»¿ƒƒ«»

Ú ¯a„Ï EL„˜ ÌÚ ÏÚ E„B·k ÔÚa ˙ÈÏ‚ÔÓ Ìn ƒ¿≈»«¬«¿∆««»¿∆¿«≈ƒ»ƒ
'ÂÎ ÚÓBL ‰z‡ Èk 'ÂÎ EÏB˜ ÌzÚÓL‰ ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿«¿»∆ƒ«»≈«
'ÂÎ 'ÌÏBÚ ˙¯‰ ÌBi‰ .‰Úe¯z ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈«¿»«¬«»

.‰ÏÚÓÏ ·e˙kk«»¿«¿»
תשרי.34) ראשֿחודש מוסף גם אנו 35)לכלול ואין

שחוזר  בשעה הש"ץ כיֿאם בלחש בתפילה זה אומרים
"אשר  הלשון כמשמעות לש"ץ "רשות" שהיא לפי בקול,

('אבודרהם'). עוזו" אשירה עם יב.36)בקהל קיט, תהלים
נגמר 37) השנה בראש כי יז), כ, (ירמיה הכתוב מלשון

רבה  (ויקרא במדרש שאמרו כמו ולידתו, עולם של הריונו
העולם", נברא באלול בכ"ה אליעזר, רבי בשם "תני כט): פ'
אדם  נברא השנה, ראש הוא לבריאתו, ששי שביום נמצא

('אבודרהם'). זה ביום נידון העולם ולכך הראשון

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÌBˆ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a38˙È·¯Úa - ¿»»∆¿»ƒ∆«ƒƒ¿«¿ƒ
.'ÂÎ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÏÈÚe ‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ»«»¿«¿»
ÌBÈŒ˙‡Â ‰f‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ«ƒ∆»¡…≈∆«ƒƒ«∆¿≈
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ ‰ÏÈÁÓÏ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Óƒ¿»…∆«∆ƒ¿ƒ»¿¡…≈≈…≈
„˜tÈÂ ÚÓMÈ ‰ˆ¯ÈÂ ‰‡¯È ÚÈbÈ ‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡¬≈«¬∆¿»«ƒ«≈»∆¿≈»∆ƒ»«¿ƒ»≈
ÌÈÏLe¯È ÔB¯ÎÊ eÈ˙B·‡ ÔB¯ÎÊ eB¯ÎÊ EÈÙÏ ¯ÎfÈÂ¿ƒ»≈¿»∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿¿»«ƒ
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ „Âc Ôa ÁÈLÓ ÔB¯ÎÊÂ E¯ÈÚƒ∆¿ƒ¿»ƒ«∆»ƒ¡…≈≈…≈
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B·‡¬≈¿…«¬≈¿¡…≈≈…≈
'ÂÎ Ìi˜Â ˙Ó‡ E¯·„e .'ÂÎ eLc˜ .'ÂÎ CÏÓ eÈ˙B·‡¬≈¿…«¿≈¿»¿¡∆¿«»
'ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»∆∆«»»»∆∆∆≈¿≈«
,ez¯Á· ‰z‡' - ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'ÂÎÂ¿¿»»∆¿»ƒ∆»«»¿«¿»

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â ,eÈ‡ËÁ ÈtÓe39‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ÌBÈ ƒ¿≈¬»≈¿∆¿≈ƒ¿»…∆«∆
eÈ‰Ï‡ .'ÂÎ EBˆ¯ ˙ÂˆÓÎ EÈÙÏ ·È¯˜Â ‰NÚ«¬∆¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿∆¡…≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBˆ ÌBÈ· eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿…«¬≈¿«ƒƒ
ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓe' „Ú 'ÂÎ 'eÈÚLt ¯·Ú‰Â ‰ÁÓ ‰f‰«∆¿≈¿«¬≈¿»≈«ƒ«¿»∆≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ eÏ»∆∆≈¿≈«¿¡…≈≈…≈¬≈
ŒÏk ÏÚ ‡Np‰Â E„B·Îa Blk ÌÏBÚ‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ¿…«»»»Àƒ¿∆¿ƒ»≈«»
„Ú .'ÂÎÂ 'EfÚ ÔB‡b ¯„‰a ÚÙB‰Â E¯˜Èa ı¯‡‰»»∆ƒ»∆¿««¬«¿À∆¿«
e˜ÏÁ Ô˙Â EÈ˙BˆÓa eLc˜ .‰ÏLÓ Ïka B˙eÎÏÓe'«¿«…»»»«¿≈¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈
¯‰ËÂ E˙ÚeLÈa eÁnNÂ E·ehÓ eÚaNÂ E˙¯B˙a¿»∆¿«¿≈ƒ∆¿«¿≈ƒ»∆¿«≈
'‰ ‰z‡ Ce¯a' „Ú .'ÂÎ 'E¯·„e ˙Ó‡a Ec·ÚÏ eaÏƒ≈¿»¿¿∆¡∆¿»¿«»«»

.'ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒƒ
באים 38) הכיפורים יום "ערב מיימוניות': ב'הגהות כתוב

אומר  אינו והחזן ומתוודים, מנחה ומתפללים הכנסת לבית
סעודה  ואוכלים ולוקים, קדיש ואומר הש"ץ), (בחזרת וידוי
החזן  שיעמוד קודם הכיפורים יום בליל המפסקת.
עמהם  להתפלל לעבריינים חרם מתירים (להתפלל),
והקהל  פעמים, שלש נדרי" "כל ואומר: החזן ומתעטף
וכו'. ברכו" ואומר: שהחיינו, אומר: ואחרֿכך עמו... בלחש

ואנו 39) וחטאת, עולות שהם המוסף קרבנות כלומר:
ואת מוסף ÛÒÂÓאומרים אלא בו שאין הזה, הכיפורים יום

ב'ירושלמי' שאמרו כמו המקום, כמנהג והכל בלבד. אחד
(לבני  להם מכתב שלח יוסי "רבי ה"ט): פ"ג, (עירובין
('סדר  מועדות סדרי לכם שכתבו אףֿעלֿפי הגולה)
אל  מיימוניות') ב'הגהות וכן שם, העדה' 'קרבן התפילות',

נפש". נוחי אבותיכם מנהג תשנו

BÓk' ¯ÓB‡ ‡e‰Lk ÔÈÙÒen‰ ˙BlÙz ÏÎa ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿»¿ƒ«»ƒ¿∆≈¿
E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙kL¯ÈkÊÓ 'Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆«¿ƒ

‡¯B˜Â ‰¯Bza ÌÈ·e˙k Ì‰L BÓk ÌBi‰ B˙B‡ ˙Ba¯»̃¿¿«¿∆≈¿ƒ«»¿≈
BÓk' ¯Ó‡L ÔÂÈk - ¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˜eÒt‰ Ì˙B‡»«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ≈»∆»«¿

CÈ¯ˆ BÈ‡ ·eL - 'E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙kL40: ∆»«¿»»≈¿»∆≈»ƒ
ע"א.40) לה, השנה ראש

Èece‰ ÁÒ1 …««ƒ
Ï‡Â e˙lÙz EÈÙÏ ‡·z eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈»…¿»∆¿ƒ»≈¿«
Û¯Ú ÈL˜e ÌÈÙ ÈfÚ e‡ ÔÈ‡L e˙pÁzÓ ÌlÚ˙zƒ¿««ƒ¿ƒ»≈∆≈»«≈»ƒ¿≈…∆
Ï·‡ e‡ËÁ ‡ÏÂ eÁ‡ ÌÈ˜Ècˆ EÈÙÏ ¯Ó‡pL2 ∆…«¿»∆«ƒƒ¬«¿¿…»»¬»

e„‚a eÓL‡ eÈ˙B·‡Â eÁ‡3eÏÊb4ÈÙ„ e¯ac5 ¬«¿«¬≈»«¿»«¿»«¿ƒ«¿…ƒ
˙Ó‡ Èk' „Ú .'ÂÎ 'eÒÓÁ e„Ê eÚL¯‰Â eÈÂÚ‰∆¡ƒ¿ƒ¿«¿«¿»«¿«ƒ¡∆

eÚL¯‰ eÁ‡Â ˙ÈNÚ6'‰ EÈÙÏ ¯Ó‡p Œ‰Ó . »ƒ»«¬«¿ƒ¿»¿«…«¿»∆
ÌÈ˜ÁL ÔÎBL EÈÙÏ ¯tÒŒ‰Óe ÌB¯Ó ·LBÈ eÈ‰Ï‡¡…≈≈»«¿«≈¿»∆≈¿»ƒ
ÈÊ¯ Ú„BÈ ‰z‡ .Ú„BÈ ‰z‡ ˙BÏ‚p‰Â ˙B¯zÒp‰ ‡Ï‰¬…«ƒ¿»¿«ƒ¿«»≈««»≈«»≈

z‡ .ÈÁŒÏÎ È¯˙Ò ˙BÓeÏÚ˙Â ÌÏBÚŒÏk NÙBÁ ‰ »¿«¬ƒ¿≈»««»≈»
ÌÏÚ ¯·cŒÏk ÔÈ‡ .·ÏÂ ˙BÈÏk ÔÁB·e ÔË· È¯„Á«¿≈»∆≈¿»»≈≈»»»∆¿»
ÔBˆ¯ È‰È ÔÎ·e .EÈÈÚ „‚pÓ ¯zÒ ÔÈ‡Â jnÓƒ∆»¿≈ƒ¿»ƒ∆∆≈∆¿≈¿ƒ»
ÏÚ eÏ ÏÁÓzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆ƒ¿…»«
ÁÏÒ˙Â eÈ˙BBÚŒÏk ÏÚ eÏ ¯tÎ˙e eÈ˙‡hÁŒÏk»«…≈¿«≈»«»¬≈¿ƒ¿«

.eÈÚLtŒÏk ÏÚ eÏ»«»¿»≈
קץ 1) והוא לכל... תשובה זמן "שהוא הכיפורים, ביום

תשובה  לעשות הכל חייבים לפיכך לישראל, וסליחה מחילה
פ"ב, תשובה הל' רבינו (מלשון הכיפורים" ביום ולהתוודות
בי  אבן וידו מלשון והרחקתו, החטא עזיבת - וידוי ַה"ז).
תשובה  (הל' המדע" ב"ספר פירשנוהו וכבר נג), ג, (איכה

ג'). אות בביאורנו ה"א אשמים 2)פ"א, אבל כמו: באמת,
כא). מב, (בראשית את 4)בבוראנו.3)אנחנו איש

פירש:5)רעהו. קמחי יוסף ר' והחכם וזלזול, גנאי דבר
בלב. ואחד בפה אחד כלומר: פיות. שתי פי, דו - דופי

אמרו:6) ושמחי" "רני פ' רבתי ובפסיקתא לג. ט, נחמיה
של  צדקתם לכם ואודיע בואו השרת, למלאכי הקב"ה "אמר
עליהם  הבאתי ויסורים צרות כמה בעולם טענתים שאני בני,
צדיק  אותי קוראים אלא בי בעטו ולא שעה ובכל דור בכל
עלינו  הבא כל על צדיק ואתה אומרים: שהם רשעם, בפני

הרשענו". ואנחנו

Ò‡a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ7e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿…∆¿«≈¿∆»»
˙Ú„ ÈÏ·a EÈÙÏ8ÈeÏ‚a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆ƒ¿ƒ»««≈¿∆»»¿»∆¿»

‰Ó¯Ó·e ˙Ú„a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ9ÏÚ . ¿«≈¿∆»»¿»∆¿««¿ƒ¿»«
·l‰ ¯e‰¯‰a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ10‡ËÁ ÏÚÂ ≈¿∆»»¿»∆¿ƒ¿«≈¿«≈¿

‰t ÈecÂa EÈÙÏ e‡ËÁL11e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿ƒ∆«≈¿∆»»
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„È ˜ÊÁa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ÔB„Êa EÈÙÏ12. ¿»∆¿»¿«≈¿∆»»¿»∆¿…∆»
ÌÈ˙ÙN ˙‡ÓËa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ13ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿À¿«¿»«ƒ¿«

Ú¯‰ ¯ˆÈa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ14‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿≈∆»»«≈¿
ÌÈÚ„BÈa EÈÙÏ e‡ËÁL15e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿¿ƒ¿«≈¿∆»»

EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .ÌÈÚ„BÈ ‡Ïa EÈÙÏ¿»∆¿…¿ƒ«≈¿∆»»¿»∆
ÔBLÏa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ·ÊÎ·e LÁÎa¿««¿»»¿«≈¿∆»»¿»∆¿»

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Óa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .Ú¯‰16ÏÚÂ »»«≈¿∆»»¿»∆¿«¿ƒ»«ƒ¿«
˙Èa¯Ó·e CLa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ17‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿∆∆¿«¿ƒ«≈¿
eÈ˙B˙ÙN ÁÈNa EÈÙÏ e‡ËÁL18‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿ƒ«ƒ¿≈¿«≈¿

˙BÓ¯ ÌÈÈÚa EÈÙÏ e‡ËÁL19e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿≈«»«≈¿∆»»
‰t ÔBÁ˙Ùa EÈÙÏ20EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ¿»∆¿ƒ¿∆¿«≈¿∆»»¿»∆

ÌÈÏ‚¯ È„Úˆa21˙ˆÈÙ˜a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿«¬≈«¿«ƒ«≈¿∆»»¿»∆ƒ¿ƒ«
„È22EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂÏÚ .˙Ú„·e ÔBˆ¯a »¿«≈¿∆»»¿»∆¿»¿»««

e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ‰‚‚La EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ≈¿∆»»¿»∆ƒ¿»»¿«≈¿∆»»
··Ï ÔB‰Ó˙a EÈÙÏ23ÔÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆¿ƒ¿≈»«¬»ƒ∆»«»ƒ

˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ24Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¬≈∆«»«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆
‰ÏBÚ25ÏÚ .Ôa¯˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . »«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»«

È‡cÂ ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ26ÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»«««
ÈeÏz ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ27ÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»»«

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ28. ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»∆¿≈
‰NÚ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ29ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆¬≈«¬»ƒ

(e˜zpL) ezpL ‰NÚ˙ ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L∆»«»ƒ¬≈∆…«¬∆∆ƒ¿∆ƒ¿
‰NÚÏ30‰˙ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆ƒ»

ÌÈÓL È„Èa31Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ƒ≈»»ƒ«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆
˙¯k32ÏÚ .˙e˜ÏÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . »≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆«¿«

ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓ Úa¯‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆«¿«ƒ≈ƒ
‚¯‰ ‰Ù¯N ‰ÏÈ˜Ò33ÏÚÂ eÏ ÌÈeÏb‰ ÏÚ .˜ÁÂ ¿ƒ»¿≈»∆∆»∆∆««¿ƒ»¿«

EÈÙÏ Ìe¯Ó‡ ¯·k eÏ ÌÈeÏb‰ .eÏ ÌÈeÏb ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ»«¿ƒ»¿»¬«¿¿»∆
‰z‡ eÈ‡ËÁŒÏk eÏ ÌÈeÏb ÌÈ‡LÂ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿∆≈»¿ƒ»»¬»≈«»

·e˙kk ˙B¯zÒp‰ŒÏk Ú„BÈ34eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙B¯zÒp‰' ≈«»«ƒ¿»«»«ƒ¿»«¡…≈
‰z‡ Èk .'ÂÎÂ 'ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe eÏ ˙BÏ‚p‰Â¿«ƒ¿»¿»≈«»¿ƒ«»

ÔÏÁBÓe ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯NÈÏ ÔÁÏBÒ35Ôe¯LÈ ÈË·LÏ ¿»¿ƒ¿»≈ƒ»»¬»¿ƒ¿≈¿À
„Ú ,È‰Ï‡ .ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ eÏ ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓeƒ«¿»∆≈»∆∆≈¿≈«¡…««

Èz¯ˆB ‡lL36‡Ï el‡k Èz¯ˆBpL ÂLÎÚÂ È‡„Î ÈÈ‡ ∆…«¿ƒ≈ƒ¿«¿«¿»∆«¿ƒ¿ƒ…
È‡ È¯‰ .È˙˙ÈÓa ¯ÓÁÂ Ï˜ ÈiÁ· È‡ ¯ÙÚ .Èz¯ˆB«¿ƒ»»¬ƒ¿«««»…∆¿ƒ»ƒ¬≈¬ƒ
ÔBˆ¯ È‰È ‰nÏÎe ‰Le· ‡ÏÓ ÈÏÎk È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…«ƒ¿ƒ»≈»¿ƒ»¿ƒ»
‰ÁÓ È˙‡ËÁMŒ‰Óe „BÚ ‡ËÁ‡ ‡lL EÈÙlÓƒ¿»∆∆…∆¡»«∆»»ƒ¿≈
ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .ÔÈ¯eqÈ È„ÈŒÏÚ ‡Ï Ï·‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ¬»…«¿≈ƒƒƒ¿¿»

ÈÙ È¯Ó‡37.'ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ '‰ EÈÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆ƒ¿¬ƒ
אפילו 7) עליהם שחייב חטאים ויש לעבור, שאנסוהו

גזירת  בשעת וכן דמים, ושפיכות ע"ז כגון: באונס. כשעבר
כמבואר  קלה, מצוה אפילו יעבור ואל יהרג המלכות

(עד.). הדעת 8)בסנהדרין בכח כראוי השתמש שלא
יג, (משלי ככתוב אותו, ולדעת התורה לעסק בנו שניתן

בדעת. יעשה ערום כל שרימה 9)טז): דעת, של במרמה
בכוונה. רעהו (יומא 10)את אמרו וחז"ל הלב, במחשבות

מעבירה". קשים עבירה "הרהורי רק 11)כט.): שהתוודה

עמו. בל ולבו לו.12)בפה, להרע חבירו על שנתחזק
את 13) המנבל "כל לג.): (שבת אמרו וחז"ל נבלה, ָבדברי

גיהנם". לו מעמיקים יצרֿהרע 14)פיו את בעצמו שמגרה
ממנה.15)עליו. ויודעים רבים, בפני עבירה שעשה

תתורו..16) ולא ככתוב: לו, וחמד ערוה דבר בעיניו שראה
אחריהם. זונים אתם אשר עיניכם ככתוב 17)ואחרי

לא  ובמרבית בנשך, לו תתן לא כספך את לז): כה, (ויקרא
אכלך. ויש 18)תתן בסידורו). (הריעב"ץ בטלה דברי

יושבי  בו ישיחו מלשון: בחבירו, רעה שדיבר מפרשים:
יג). סט, (תהלים מלמעלה 19)שער הבריות על שמביט

יז). ו, (משלי הכתוב מלשון דברים,20)למטה, ברוב
פשע. יחדל לא דברים ברב יט): י (שם, למהר 21)ככתוב
יח). ו, (משלי הכתוב כלשון רע. מלתת 22)לעשות

בדעתו 23)צדקה. מטורף שהיה כלומר: כז. כח, דברים
להטיל  המתפלספים ברשת שנלכד מפרשים: ויש וחטא.
בתורה  פרטית, בהשגחה ה', במציאות תורתנו, בעיקרי ספק
דבר  כל על וספיקות תמהון מלא החלול הלב כי השמים, מן
(בעל  בעיניו רופפו אבות וקבלת והאמונה הואיל וחזיון,

והקבלה'). בשוגג 24)'הכתב נכשל אם כגון חטאת, קרבן
מ"א. פ"א, כריתות במס' מנויים והם כרת, שזדונם בדברים

בסוכות 25) בסוכה ישב שלא מצותֿעשה, שביטל כגון
לזה: רמז עבירה, הרהורי על לכפר באה עולה וכן וכדומה,

לב). כ, (יחזקאל רוחכם על את 26)והעולה שגזל כגון ָ
הגזילה  את ישלם כשיודה לשקר, עליו ונשבע וכיחש חבירו
שהעבירה  - ודאי כגֿכה). ה, (ויקרא אשם קרבן ויביא

בבירור. לו שזדונה 27)ידועה עבירה עבר אם לו שספק
שיוודע  עד מהפורענות עליו להגן אשם מביא לא, או כרת
שגגתו. על חטאת קרבן יביא ואז שגג, שבוודאי לו

ויורד 28) לעשיר עולה ידו, תשיג אשר כפי אדם שמביאו
ביתֿדין  השביעוהו שאם העדות, שבועת על בא והוא לעני.
ונשבע  עדותו כבש והוא שיעידנו, לחבירו עדות יודע שאם

א). ה, (ויקרא מצות 29)לשקר ביטל כגון 'עשה', עונש
וכדומה. תפילין או הניתק 30)ציצית גזילה של לאו כגון

את  "והשיב ולקיים: הגזילה את להשיב שבידו ל'עשה'
טז.). (מכות ל'עשה' הניתק לאו על לוקין ואין הגזילה"

זמנו.31) לפני הבא,32)שמת עולם מחיי נכרתת שנפשו
בידי  מיתה חייבי כל רבינו מונה פ"יט סנהדרין ובהלכות
בהן  שאין לאֿתעשה מצוות וכל כריתות, וחייבי שמים,

בלבד. מלקות וכל 33)אלא בסייף, ראשו את שמתיזים
פ"טו. שם, רבינו בדברי מפורשות ביתֿדין מיתות

כח.34) כט, בו 35)דברים נמצאות והמחילה שהסליחה
תמיד. לנו שסולח הקב"ה והוא אני 36)בקביעות, מה

חשיבותי. טו.37)ומה יט, תהלים

‰ÁÓe ÛÒeÓe ˙È¯ÁL ˙È·¯Úa ‰cÂ˙Ó ‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆ƒ¿«∆¿«¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿»
ÈecÂ ¯ÓB‡ „ÈÁi‰L ‡l‡ .¯eaˆ ÁÈÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÔÈa≈»ƒ≈¿ƒ«ƒ∆»∆«»ƒ≈ƒ
Ì„˜ 'ÌBÏL ÌÈN' ¯ÓBbL ¯Á‡ B˙lÙz ¯Á‡ ‰Ê∆««¿ƒ»««∆≈ƒ»…∆
CB˙a B¯ÓB‡ ¯eaˆ ÁÈÏLe ˙BÚÈÒt LÏL ÚÈÒÙiL∆«¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿¿
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡' ¯Ó‡iL Ì„˜ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ…∆∆…«¡…≈≈…≈¬≈

Œ¯Á‡Â ‰f‰ ¯„qk ÈecÂ ‰cÂ˙Ó 'eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓCk ¿…«¬≈ƒ¿«∆ƒ«≈∆«∆¿««»
:'ÌÈ¯etk‰ ÌBˆ ÌBÈa eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ' ¯ÓB‡≈¿…«¬≈¿«ƒƒ

EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó' - ‰f‰ ¯„qk ‰cÂ˙Ó ‰ÏÈÚaƒ¿ƒ»ƒ¿«∆«≈∆«∆«…«¿»∆
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‰Ó 'ÂÎ ˙BÓlÓ ea¯ eÈ˙BBÚ Èk 'ÂÎ ÌB¯Ó ·LBÈ≈»ƒ¬≈«ƒƒ¿»
eÈNÚn Œ‰Ó e˜„vŒ‰Ó ecÒÁ ‰Ó eÈiÁ ‰Ó e‡»∆«≈∆«¿≈«ƒ¿≈««¬≈
ÔÈ‡k ÌÈ¯Bab‰ŒÏk ‡Ï‰ eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó«…«¿»∆¡…≈¬…»«ƒƒ¿«ƒ
ÚcÓ ÈÏ·k ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ ‡Ïk ÌM‰ ÈL‡Â EÈÙÏ¿»∆¿«¿≈«≈¿…»«¬»ƒƒ¿ƒ«»
eÈiÁ ÈÓÈÂ e‰z eÈNÚÓ ÏÎ Èk ÏkN‰ ÈÏ·k ÌÈB·e¿ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ…«¬≈…ƒ≈«≈

·e˙kk EÈÙÏ Ï·‰38ÔÈ‡ ‰Ó‰a‰ŒÔÓ Ì„‡‰ ¯˙BÓe ∆∆¿»∆«»«»»»ƒ«¿≈»»ƒ
L‡¯Ó LB‡ zÏc·‰ ‰z‡ Ï·‡ .Ï·‰ Ïk‰ Èkƒ«…»∆¬»«»ƒ¿«¿»¡≈…
‰NÚzŒ‰Ó EÏ ¯Ó‡È ÈÓ Èk EÈÙÏ „ÓÚÏ e‰¯ÈkzÂ««ƒ≈«¬…¿»∆ƒƒ…«¿««¬∆
Œ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ .CÏŒÔzÈŒ‰Ó ˜cˆÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿««ƒ∆»«ƒ∆»¡…≈∆
ÔÚÓÏ eÈ˙‡hÁŒÏÎÏ ‰ÏÈÁÓ ı˜ ‰f‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ«∆≈¿ƒ»¿»«…≈¿««
·Ïa EBˆ¯ ÈwÁ ˙BNÚÏ ·eLÂ eÈ„È ˜LÚÓ ÏcÁ∆¿«≈…∆»≈¿»«¬À≈¿¿¿≈

¯Ó‡pL ¯·ck ÌÏL39e‰‡¯˜ B‡ˆn‰a '‰ eL¯c »≈«»»∆∆¡«ƒ¿¿ƒ»¿¿»À
ÂÈ˙·LÁÓ ÔÂ‡ LÈ‡Â Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ ·B¯˜ B˙BÈ‰aƒ¿»«¬…»»«¿¿ƒ»∆«¿¿…»
‰a¯ÈŒÈk eÈ‰Ï‡ŒÏ‡Â e‰ÓÁ¯ÈÂ '‰ŒÏ‡ ·LÈÂ¿»…∆ƒ«¬≈¿∆¡…≈ƒ«¿∆
ÔepÁ ·ÈËÓe ·BË ˙BÁÈÏÒ dBÏ‡ ‰z‡Â .ÁBÏÒÏƒ¿«¿«»¡«¿ƒ≈ƒ«
‰ˆB¯ ·ÈË‰Ï ‰a¯Ó „ÒÁŒ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÌeÁ¯Â¿«∆∆««ƒ¿«∆∆«¿∆¿≈ƒ∆
Ô˙˙ÈÓa ıÙÁ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚL¯ ÏL Ô˙·eL˙aƒ¿»»∆¿»ƒ¿≈«»»≈¿ƒ»»

·e˙kk40Èk ÚL¯‰ ˙BÓa ıtÁ‡ Ì‡ '‰ Ì‡ È‡ ÈÁ «»«»ƒ¿Àƒ∆¿…¿»»»ƒ
ÌÎÈÎ¯cÓ e·eL e·eL .‰ÈÁÂ Bk¯cÓ ÚL¯ ·eLaŒÌ‡ƒ¿»»ƒ«¿¿»»ƒ«¿≈∆
eÏa˜Â e·ÈL‰ .Ï‡¯NÈ ˙Èa e˙eÓ˙ ‰nÏÂ ÌÈÚ¯‰»»ƒ¿»»»≈ƒ¿»≈¬ƒ≈¿«¿≈
ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .EcÒÁ Ï„‚k ÁÏÒe eÏ ÏÁÓe¿…»¿«¿…∆«¿∆ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ
:'eÎÂ 'ÌBÏL ‰NBÚ .'ÂÎ '‰ EÈÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â¿∆¿ƒƒ¿»∆∆»¿

יט.38) ג, ו.39)קהלת נה, יא.40)ישעיה לג, יחזקאל

á"ôùú'ä ïåéñ ä"ë éùéù íåé
ÔBÊn‰ ˙k¯a ÁÒ

‰̆‰ÏÎ̇ÂÏÈÙ̄̇„Ò-‰·‰‡̄ÙÒ
…«ƒ¿««»

ÌÏBÚ‰Œ˙‡ Ôf‰ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»«»∆»»
ÔÁa B·eËa Blk1ÏkÏ Ò¯ÙÓe ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁ·e À¿¿≈¿∆∆¿«¬ƒ¿«¿≈«…

¯eÓ‡k2ÔÈÎÓe ÔBˆ¯ ÈÁŒÏÎÏ ÚÈaNÓe E„ÈŒ˙‡ Á˙Bt »»≈«∆»∆«¿ƒ«¿»«»≈ƒ
Ôf‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‡¯a ¯L‡ ÂÈ˙Bi¯aŒÏÎÏ ÔBÊÓ»¿»¿ƒ»¬∆»»»«»«»
Èk ekÏÓ EÎ¯·e eÈ‰Ï‡ '‰ EÏ ‰„B .Ïk‰Œ˙‡∆«…∆¿¡…≈¿»∆¿«¿≈ƒ
˙È¯a ‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡ eÈ˙B·‡Œ˙‡ zÏÁ‰3 ƒ¿«¿»∆¬≈∆∆∆¿»»¿»»¿ƒ
˙ÈaÓ e˙È„Ùe ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e˙‡ˆB‰L ÏÚ ‰¯B˙Â¿»«∆≈»≈∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ≈
EBˆ¯ ÈwÁ ÏÚ ez„nlL E˙¯Bz ÏÚ ÌÈ„·Ú¬»ƒ«»¿∆ƒ«¿»«À≈¿¿
CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚ ezÚ„B‰L∆«¿»«À»¡…≈»ƒ»

¯eÓ‡k EÓLŒ˙‡ ÌÈÎ¯·Óe4zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ¿»¿ƒ∆¿∆»»¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
Ce¯a .CÏ Ô˙ ¯L‡ ‰·Bh‰ ı¯‡‰ŒÏÚ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡≈¡…∆«»»∆«»¬∆»«»»
eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ .ÔBÊn‰ŒÏÚÂ ı¯‡‰ŒÏÚ '‰ ‰z‡«»«»»∆¿««»«≈¡…≈
ÔkLÓ ÔBiˆŒÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÈŒÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈŒÏÚ«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«
ÂÈÏÚ EÓL ‡¯˜pL LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èa‰ŒÏÚÂ E„B·k¿∆¿«««ƒ«»¿«»∆ƒ¿»ƒ¿»»
‰·e eÈÓÈa dÓB˜ÓÏ ¯ÈÊÁz EÁÈLÓ „Âc ˙eÎÏÓe«¿»ƒ¿ƒ∆«¬ƒƒ¿»¿»≈¿≈
‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a z¯ac ¯L‡k ·B¯˜a ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»«¬∆ƒ«¿»»«»∆

ÌÈÏLe¯ÈŒ˙‡ ÂÈÓÁ¯·5CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿«¬»∆¿»»ƒ»«»¡…≈∆∆
eÏ‡Bb e‡¯Ba e¯Èc‡ ekÏÓ eÈ·‡ Ï‡‰ ÌÏBÚ‰»»»≈»ƒ«¿≈«ƒ≈¿≈¬≈
ŒÏÎaL ·ÈËn‰Â ·Bh‰ CÏn‰ ·˜ÚÈ LB„˜ eLB„¿̃≈¿«¬…«∆∆«¿«≈ƒ∆¿»
·BËŒÏÎÂ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ eÏÓBb ÌBÈÂ ÌBÈ6. »¿≈≈»∆∆¿«¬ƒ¿»

ÁˆÏ ¯‡t˙È ÔÓÁ¯‰ .ÌÈ¯Bc ¯B„Ï ÁazLÈ ÔÓÁ¯‰»«¬»ƒ¿««¿ƒ»«¬»ƒ¿»≈¿≈«
˙Èa ÔÈ·Ïe ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ekÊÈ ÔÓÁ¯‰ .ÌÈÁˆ¿»ƒ»«¬»¿«≈ƒ«»ƒ«¿ƒ¿«≈

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏe Lc˜n‰7ÏBc‚Ó .8BkÏÓ ˙BÚeLÈ «ƒ¿»¿«≈»»«»ƒ¿¿«¿
ÌÈ¯ÈÙk 'B‚Â9e„B‰ 'B‚Â e·Ú¯Â eL¯10Èk ·BË Èk '‰Ï ¿¿ƒƒ»¿»≈¿«ƒƒ

:BcÒÁ ÌÏBÚÏ¿»«¿
יפות.1) ובפנים יפה, פסוק 2)בעין קמה, פרק (תהילים

פרק 3)טז). ברכות הלכות לעיל השווה מילה, ברית זו
ג. הלכה י).4)ב, פסוק ח, פרק מה 5)(דברים ולפי

עונה  ט"ז הלכה א, פרק ברכות הלכת לעיל  רבינו שכתב
עצמו. ברכת על אמן הרביעית 6)כאן הברכה סוף כאן

עמוד  מח דף (ברכות ביתר הרוגי כנגד יבנה חכמי שתיקנוה
הגאונים  בימי שנתוספה מאוחרת הוספה ואילך מכאן ב)

צט). סימן בו הוא 7)(כל הרחמן אברבנאל: יד בכתב
בכבוד. ואנו 8)יפרנסנו נא). פסוק כב, פרק (שמואלֿב

שבתהילים  הפסוק כנגד וגו' מגדיל החול בימי לומר נוהגים
טוב" "שוחר ובמדרש מגדיל. בו שכתוב נא פסוק יח, פרק
אמרו: קסד) רמז שמואל שמעוני בילקוט (הובא יח פרק
יודין  רב מגדול? אומר אחד וכתוב מגדיל אומר אחד כתוב
אלא  אחת, בבת באה זו אומה של ישועתה שאין לפי אמר,
המשיח  מלך לה שנעשה מגדול ומהו והולכת, מתגדלת
שם  מגדל י); פסוק יח, פרק (משלי שנאמר גדול, כמגדל
ימי  דמיון שהם החול בימי ולפיכך ונשגב, צדיק ירוץ בו ה'
שהקדושֿברוךֿהוא  בניין על לרמז "מגדיל" אומרים הגלות
נגד  מכוונת שהיא ובשבת ומגדילה, והולך בבניינה עוסק
הישועה  גמר על לרמוז מגדול אומרים המשיח ימי
תפילה, (עיון עוז כמגדל ונעשית צרכה כל שנתגדלה
כשבת, דינו חודש וראש התפילות"). "אוצר לסידור
יא), פסוק א, פרק (ישעיה מקרא קרוא ושבת חודש וסימנך:

(לבוש). בנביאים שכתוב כמו פרק 9)כלומר, (תהילים
יא). פסוק א).10)לד, פסוק קלו, פרק (שם,

‰ÈÙÏ C¯·Ó ‡È·a ¯ÈËÙn‰11'‰ ‰z‡ Ce¯a' ««¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿»∆»»«»
BË ÌÈ‡È·a ¯Áa ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ÌÈ·12 ¡…≈∆∆»»¬∆»«ƒ¿ƒƒƒ

˙Ó‡a ÌÈ¯Ó‡p‰ Ì‰È¯·„· ‰ˆ¯Â13'‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿»»¿ƒ¿≈∆«∆¡»ƒ∆¡∆»«»
Bc·Ú ‰LÓ·e ‰¯Bza ¯ÁBa‰14BnÚ Ï‡¯NÈ·e «≈«»¿∆«¿¿ƒ¿»≈«

Ce¯a' ‰È¯Á‡Ï C¯·Óe .'˜„v‰Â ˙Ó‡‰ È‡È··eƒ¿ƒ≈»¡∆¿«∆∆¿»≈¿«¬∆»»
ÌÈÓÏBÚ‰ŒÏk ¯eˆ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»»»»ƒ
‰NBÚÂ ¯ÓB‡‰ ÔÓ‡p‰ Ï‡‰ ˙B¯Bc‰ŒÏÎa ˜Èc«̂ƒ¿»«»≈«∆¡»»≈¿∆
ÔÓ‡ .˜„ˆÂ ˙Ó‡ ÂÈ¯·„ŒÏk ¯L‡ Ìi˜Óe ¯a„Ó15 ¿«≈¿«≈¬∆»¿»»¡∆»∆∆∆¡»

„Á‡ ¯·„Â EÈ¯·c ÌÈÓ‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡«»¡…≈¿∆¡»ƒ¿»∆¿»»∆»
.‰z‡ ÔÓ‡ Ï‡ Èk Ì˜È¯ ·eLÈ ‡Ï ¯BÁ‡ EÈ¯·cÓƒ¿»∆»…»≈»ƒ≈∆¡»»»
ÌÁ¯ .ÂÈ¯·cŒÏÎa ÔÓ‡p‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»»≈«∆¡»¿»¿»»«≈
LÙ ˙Óe‚ÚÏÂ eÈiÁ ˙Èa ‡È‰ Èk ÔBiˆŒÏÚ16 «ƒƒƒ≈«≈¿«¬«∆∆

ÚÈLBz17'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰¯‰Ó ‰·˙Â eÈÓÈa ‰¯‰Ó ƒ«¿≈»¿»≈¿ƒ¿∆¿≈»»«»
ÁÈÓˆ˙ ‰¯‰Ó Ec·Ú „Âc ÁÓˆŒ˙‡ .ÌÈÏLe¯È ‰Ba≈¿»»ƒ∆∆«»ƒ«¿¿¿≈»«¿ƒ«
ÏÚ .„Âc Ô‚Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .E˙ÚeLÈa Ìe¯z B¯˜Â¿«¿»ƒ»∆»«»»≈»ƒ«

‰„B·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Bz‰18ÌBÈ ÏÚÂ ÌÈ‡È·p‰ ÏÚÂ «»¿«»¬»¿««¿ƒƒ¿«
„B·ÎÏ ‰M„˜Ï eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ z˙pL ‰f‰ ÁBn‰«»««∆∆»«»»¡…≈ƒ¿À»¿»

ÔÈÎ¯·Ó e‡ Ïk‰ ÏÚ .˙¯‡Ù˙Ïe‰z‡ Ce¯a .EÓL ¿ƒ¿∆∆««…»¿»¿ƒ¿∆»«»
'˙aM‰ Lc˜Ó '‰19ÌBÈ ÏÚÂ' ¯ÓB‡ ‡e‰ ·BË ÌBÈ·e . ¿«≈««»¿≈¿«
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קכג dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - oeiq d"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ eÏ z˙pL ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BËƒ¿»…∆«∆∆»«»»¿»¿ƒ¿»
‰È‰ Ì‡Â .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»»
Lc˜Ó' Ì˙BÁÂ Ì‰ÈL ÏÏBk - ·BË ÌBÈÂ ˙aL«»¿≈¿≈∆¿≈¿«≈
Ì˙BÁ ‡e‰L ÁÒpk .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«…«∆≈
Ì˙BÁ ‡e‰ Ck ÌBi‰ B˙B‡a ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯·a ‰lÙza«¿ƒ»ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«»≈

BÊ ‰B¯Á‡ ‰Î¯·a20. ƒ¿»»«¬»
ההפטרה.11) קריאת השקר 12)לפני לנביאי פרט

לישראל  טובים הם הנביאים מפרשים: ויש (אבודרהם)
ישראל). (עבודת הטובה בדרך אותם שמדריכים

י):13) ט, (דניאל שנאמר תורה, כדברי דבריהם ששקולים
הנביאים. עבדיו ביד לפנינו נתן אשר בתורותיו ללכת

נביאים 14) של רבם למשה חוזר הנביאים, את שהזכיר מפני
וכדי  הכבוד, מפני לתורה חוזר הוא וכן כבוד, לו לחלוק
ב"ברוך" בהם פותח הנביאים אחר שמזכירם יראה שלא
התחלת  של המשכה אלא עצמה בפני ברכה זו אין אבל

ה"טו). פ"יב, תפלה הל' לעיל (כס"מ, "ומיד 15)הברכה
הוא  זה ודבר וכו' אתה נאמן ואומרים העם עומדים
אותו  עונים מזרח שבני מערב, ובני מזרח בני ממחלוקת
לענינו  המפטיר חוזר ואח"כ בעמידה מערב ובני בישיבה,
ומטעם  ה"י). יג, סופרים (מס' וכו' הוא" אתה נאמן ואומר:
לפי  אתה) ל"נאמן וצדק אמת (בין במחזורים הפסק יש זה
(תוספות  שבח בדברי כאן להפסיק רגיל היה שהצבור

היא. אחת ברכה הכל אולם קד:). כנוי 16)לפסחים
לאביון  נפשי עגמה מלשון: בגולה, הדואבת ישראל לכנסת

כה). ל, ובדפו"א 17)(איוב ועוד. מנטובה ונציא כנוסח
זה. את 18)אין ממלאת התפלה וכיום המקדש, עבודת זו
עם 19)מקומה. ויחד חמש הן הפטרה ברכות שכל נמצא

כנגד  – שבע הן התורה על מברך שהמפטיר הברכות שתי
מפני  – ה"א) יד, פ' סופרים (מסכת שבתורה קרואים שבעה
בנביאים  וקראו בתורה יקראו שלא ישראל על גזרו שפעם
"הפטרה" נקראת זה ומטעם שבתורה, קרואים שבעה כנגד
רפ"ד). (לבוש גזירה בשעת התורה מקריאת בה שנפטרו לפי

מקדש 20) הארץ כל על מלך חותם. הוא השנה בראש כגון
לעיל. כמפורש הזכרון, ויום ישראל

ÏÎa ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ ·¯ e‚‰pL ˙BÈÚ‰)»ƒ¿»∆»¬…»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»
- ˙ÈL‡¯a :(Ô‰ Âl‡Â Ô‰a ÔÈ¯ÈËÙÓe ˙aLÂ ˙aL«»¿«»«¿ƒƒ»∆¿≈≈¿≈ƒ
ÌÈ˙ÈLÚ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡' „Ú 'BaŒCÓ˙‡ Èc·Ú Ô‰'≈«¿ƒ∆¿»«≈∆«¿»ƒ¬ƒƒ

‰ÈÚLÈa 'ÌÈz·ÊÚ ‡ÏÂ21‰¯˜Ú Èp¯' - Á ˙„ÏBz . ¿…¬«¿ƒƒ«¿»¿……«»ƒ¬»»
‰ÈÚLÈa 'ÈÏ‡ eÎÏe ÌÎÊ‡ eh‰' „Ú '‰„ÏÈ ‡Ï22. …»»»««»¿¿∆¿≈»ƒ«¿»

'‰ È‡ Èk' „Ú '‰ÂL‡Â ÈeÈn„˙ ÈÓŒÏ‡Â' - EÏŒCÏ∆¿¿∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿∆«ƒ¬ƒ
‰ÈÚLÈa 'Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÌÚ‡23- ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ . ∆¡≈¡…≈ƒ¿»≈ƒ«¿»«≈»≈»

‡NzÂ' „Ú 'ÌÈ‡È·p‰ È· ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â'¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ««ƒ»
ÌÈÎÏÓa '‡ˆzÂ daŒ˙‡24˙lÁz - ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ . ∆¿»«≈≈ƒ¿»ƒ«ƒ¿«≈»»¿ƒ«

ÌÈÎÏÓa 'ÌÏBÚÏ CÏn‰ ÈB„‡ ÈÁÈ' „Ú ¯Ùq‰25. «≈∆«¿ƒ¬ƒ«∆∆¿»ƒ¿»ƒ
„Èa Ï‡¯NÈŒÏ‡ '‰ ¯·„ ‡NÓ' - ˜ÁˆÈ ˙„ÏBz¿…ƒ¿»«»¿«∆ƒ¿»≈¿«

¯NÚŒÈ¯˙a 'Â‚Â '˙ÁÓ '‰Ï ‰·¯ÚÂ' „Ú 'ÈÎ‡ÏÓ26. «¿»ƒ«¿»¿»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬«
‡eÏ˙ ÈnÚÂ' - ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ‡È··e' „Ú 'È˙·eLÓÏ ÌÈ «≈≈«¬…¿«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ

¯NÚŒÈ¯˙a '‰ÏÚ‰27'‰È„·Ú ÔBÊÁ' - ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ . ∆¡»ƒ¿≈¬««ƒ¿««¬…¬…«¿»
‰LÏL ÏÚ' - ·˜ÚÈ ·LiÂ .¯NÚŒÈ¯˙a B¯ÙÒ ÛBÒ „Ú«ƒ¿ƒ¿≈¬««≈∆«¬…«¿»

'‡¯ÈÈ ‡Ï ÈÓ ‚‡L ‰È¯‡' „Ú 'Ï‡¯NÈ ÈÚLtƒ¿≈ƒ¿»≈««¿≈»»ƒ…ƒ»
¯NÚŒÈ¯˙a28.‰p‰Â ‰ÓÏL ı˜ÈiÂ' - ıwÓ È‰ÈÂ ƒ¿≈¬««¿ƒƒ≈«ƒ«¿……¿ƒ≈

ÌÈÎÏÓa 'CÏÓ ‰ÓÏL CÏn‰ È‰ÈÂ' „Ú 'ÌBÏÁ29. ¬««¿ƒ«∆∆¿……∆∆ƒ¿»ƒ
„Ú '„Á‡ ıÚ EÏ Á˜ Ì„‡ŒÔ· ‰z‡Â' - ÂÈÏ‡ LbiÂ«ƒ«≈»¿«»∆»»«¿≈∆»«

Ï‡˜ÊÁÈa ''‰ È‡ Èk ÌÈBb‰ eÚ„ÈÂ'30- ·˜ÚÈ ÈÁÈÂ . ¿»¿«ƒƒ¬ƒƒ∆¿≈«¿ƒ«¬…
‡qkŒÏÚ ·LÈ ‰ÓÏLe' „Ú '˙eÓÏ „Â„ ÈÓÈ e·¯˜iÂ'«ƒ¿¿¿≈»ƒ»«¿……»««ƒ≈

ÌÈÎÏÓa 'ÂÈ·‡ „Âc31. »ƒ»ƒƒ¿»ƒ
אֿטז).21) ג).22)(מב, אֿנה, יז).23)(נד, כהֿמא, (מ,
אֿלז).24) אֿלה).25)(ד, פרקים:26)(שם, (מלאכי,

ד). ג, יד).27)א, יב, – ז יא, ו 28)(הושע ב, (עמוס
ח). ג, א).29)– ד, – טו טוֿכח).30)(ג. (לז,

אֿיב).31) (ב,

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

ceC KlOd ipFc` igi" cr - ["ceC KlOde" -] dxU iIg EidIe"©¦§©¥¨¨§©¤¤¨¦©§¦£¦©¤¤¨¦
."mlFrl§¨

ומובן  הפרשה, מעין להיות צריכה שההפטרה ידוע הנה
דוד  שעשה הפעולות על מסופר בה ההפטרה שתוכן
הפרשה  לתוכן דומה בימים" בא "זקן בהיותו המלך

בימים". בא זקן "ואברהם של הזמן על ברובה המדברת
בפסוק  לסיים שצריך הפוסקים דעת היא לכך בהתאמה
כי  מאוד" מלכותו ותכון אביו דוד כסא על ישב "ושלמה
הפלגשים  בני את אברהם שלח כיצד מסופר בפרשה גם
מות  שלאחר הזמן על גם שם ומדובר ביצחק, ובחר
יצחק  את אלקים ויברך אברהם מות אחרי "ויהי - אברהם
ב"יחי  לסיים הרמב"ם פסק מדוע להבין צריך אבל גו'"

לעולם". דוד המלך אדוני
והרמב"ם  רש"י במחלוקת תלוי המנהגים שחילוקי וי"ל
מה  מפני וא"ת מלך, בן מלך מושחין "אין הגמרא בביאור
שם  ומביאה אדוני'" של מחלוקת מפני שלמה את משחו
בזמן  ישראל בקרב ובניו "הוא פפא רב של הלימוד
מחלוקת  איכא כי . ." רש"י ופירש כו'" בישראל ששלום

היא  ירושה פסק לאו הרמב"ם אבל בתחלה", משיחה ובעי
לסלק  כדי אותו מושחין מחלוקת שם היתה אם . ."

לבדו". מלך שזהו לכל ולהודיע המחלוקת
לדעת  מלך, בן מלך משיחת בגדר שנחלקו באחרונים ופירשו

מחלוקת שם שיש בזמן המלכות רש"י ירושת בטלה
לדעת  אבל חדש, מלך הקמת דרך על היא והמשיחה
המלכות  ירושת בטלה לא מחלוקת שם כשיש גם הרמב"ם
ולכן  המחלוקת" "לסלק כדי רק הוא אותו שמושחין ומה
כי  לעולם" דוד המלך אדוני ב"יחי ההפטרה לסיים פסק

דוד  שלמה כשהודיע מלכות הרי אחריו ימלוך ששלמה
אביו  דוד כסא על ישב "ושלמה בפסוק צורך ואין לו ירושה

שלו. המלכות שהרי כו'"
שהמלכות  רש"י כדעת סברו הנ"ל הפוסקים משא"כ

מחלוקת היא במקום ירושה במקום לאו והמשיחה
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לסיים  צריך ולכן חדש, מלך הקמת דרך על היא מחלוקת
כו' אביו דוד כסא על ישב ששלמה ולהודיע ההפטרה

סוף  שהרי צרכם, כל מתיישבים הדברים אין עדיין אבל
שלא  ומדוע אביו מות לאחר יצחק על התורה מספרת סוף
מות  לאחר שלמה על היינו התוכן באותו ההפטרה לסיים

דוד.
כתב  המקדש כלי בהלכות בהקדים: יובן בזה והביאור
שם  היתה ואם . . מלך בן מלך מושחין "אין הרמב"ם
לכל  ולהודיע המחלוקת לסלק כדי אותו מושחין מחלוקת
אבל  מלכים בהלכות גם הביא זו הלכה לבדו" מלך שזהו
"ולהודיע  מוסיף ואינו המחלוקת" לסלק "כדי רק כתב שם
המקדש  כלי שבהלכות הדבר וטעם לבדו". מלך שזהו לכל
מלכים  הלכות אבל בלבד, דוד בית מלכי במשיחת עוסק

ישראל. במלכי גם עוסקות
דוד  בית ש"מלכי הוא ישראל למלכי דוד מלכי בין ההבדל
עולם" עד נכון יהי' כסאך שנאמר לעולם, העומדים הם
המלכות  תפסק ישראל משאר מלך יעמוד "אם אבל
מלשונות  ידעת לבד המלכות "אבל המצות ובספר מביתו"
מלכות  כתר אמרו ובפירוש דוד. בה שזכה הנבואה ספרי
מלך  אין הדורות כל סוף עד אחריו זרעו וכן דוד, בו זכה
ומזרע  דוד מזרע אלא רבינו משה תורת שמאמין למי
דוד  בית מלכי בין שההבדל היינו כו'". דווקא שלמה
עומדים  דוד בית שמלכי בזמן רק לא הוא ישראל למלכי
המלוכה  גדר בעצם גם אלא ישראל, מלכי משא"כ לעולם
בדוד  רק הוא המלכות גדר ועצם מלכות בכתר זכה שדוד
שבטי  משאר מלך שיתמנה יתכן ה'" ב"ציווי ורק ובבניו,
בי'" קרינא "נכרי דוד מלכות שלגבי כך כדי עד ישראל.

ישראל". כל יצאו דוד "משנבחר במכילתא וכתב
בשמן  נמשחו דוד בית מלכי רק זה שמטעם לומר ויש
לי  זה ש"יהי' באופן משה ע"י שנעשה המשחה
משיחת  פועלת ולכן לבא" לעתיד קיים ו"כולו לדורותיכם"
במלכות  והנצחיות הקיום – ה"לדורותיכם" את השמן
הזכיר  זה מטעם לעולם", "עומדים דוד בית מלכי שיהיו
המשחה  בשמן דין הוא כי המקדש כלי בהלכות זו הלכה
המחלוקת  לסלק רק לא נועדה דוד בית במלכי שהמשיחה
המלוכה  הורשת היינו לבדו" מלך שזהו לכל "להודיע אלא

בלבד. דוד בית למלכי שניתנה הבלעדית
מלכות  הורשת והוא נוסף ענין ישנו שלמה במשיחת והנה
מלך  "אין הרמב"ם כדברי בלבד, ולזרעו לו דוד בית
אמרה  ולכן בלבד" שלמה ומזרע דוד מבית אלא לישראל
כי  מלכותן" נמשכה בקרן שנמשכו ושלמה "דוד הגמרא

דוד. בית מלכות מיסוד חלק היא שלמה משיחת
הבאה  ישראל עם לייסוד דוד בית מלכות ייסוד דומה לפ"ז
יצחק  אברהם – האבות בשלושת הקב"ה בחירת מצד

דוד  בית מלכות של והנצחי הייחודי שמעמדה – ויעקב
ובשלמה. בדוד הקב"ה מבחירת נובע

למלוכה  שלמה של עלייתו על בהפטרה קוראים אין לכן
בהם  ואין דוד בית מלכות לייסוד השלמה הוא תוכנה כי
עם  ייסוד נשלם לא עדיין שבה שרה, חיי לפרשת דמיון

יעקב. לידת היתה לא עדיין כי ישראל
.106 cenr d"k wlg y"ewl

„Ú 'ÌÈÏLe¯ÈŒ˙‡ Ú„B‰ Ì„‡ Ôa' - ˙BÓL ‰l‡Â¿≈∆¿∆»»«∆¿»«ƒ«
Ï‡˜ÊÁÈa 'ÌL CÏ ‡ˆiÂ'32„BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ' - ‡¯‡Â . «≈≈»≈ƒ∆¿≈»≈»¿…ƒ¿∆

˙È·Ï Ô¯˜ ÁÈÓˆ‡ ‡e‰‰ ÌBia' „Ú 'Ï‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿»≈««««¿ƒ«∆∆¿≈
Ï‡˜ÊÁÈa 'Ï‡¯NÈ33'ÌÈ¯ˆÓ ‡NÓ' - ‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a . ƒ¿»≈ƒ∆¿≈…∆«¿…«»ƒ¿«ƒ

‰ÈÚLÈa '˙B‡·ˆ '‰ BÎ¯a ¯L‡' „Ú34ÁlLa È‰ÈÂ . «¬∆≈¿¿»ƒ«¿»«¿ƒ¿««
Ë˜LzÂ' „Ú 'ÌÈ‰Ï‡ ÚÎiÂ' ÔÓ ‰¯B·c ˙¯ÈL -ƒ«¿»ƒ««¿«¡…ƒ««ƒ¿…

ÌÈËÙLa '‰L ÌÈÚa¯‡ ı¯‡‰35- B¯˙È ÚÓLiÂ . »»∆«¿»ƒ»»¿…¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿
'‰¯Nn‰ ‰a¯ÓÏ' „Ú 'e‰ÈfÚ CÏn‰ ˙BÓŒ˙La'ƒ¿««∆∆Àƒ»«¿«¿≈«ƒ¿»

‰ÈÚLÈa36‰È‰ ¯L‡ ¯·c‰' - ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â . ƒ«¿»¿≈∆«ƒ¿»ƒ«»»¬∆»»
'·Î¯ŒÔa ·„BÈÏ LÈ‡ ˙¯kÈ ‡Ï' „Ú 'e‰ÈÓ¯ÈŒÏ‡∆ƒ¿¿»«…ƒ»≈ƒ¿»»∆≈»

‰ÈÓ¯Èa37„Ú '‰ÓÏLÏ ‰ÓÎÁ Ô˙ '‰Â' - ÈÏ eÁ˜ÈÂ . ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ«»«»¿»ƒ¿……«
ÌÈÎÏÓa 'Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzÎLÂ'38‰eˆz ‰z‡Â . ¿»«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»¿«∆

„Ú '˙Èa‰Œ˙‡ Ï‡¯NÈ [-˙Èa] (Èa)Œ˙‡ '„b‰' -«≈∆¿≈≈ƒ¿»≈∆««ƒ«
Ï‡˜ÊÁÈa 'ÌÎ˙‡ È˙Èˆ¯Â'39'‰ ¯·„e' - ‡N˙ Èk . ¿»ƒƒ∆¿∆ƒ∆¿≈ƒƒ»¿«

ÌÈÎÏÓa 'CÏiÂ ·‡Á‡ ·k¯iÂ' „Ú 'e‰iÏ‡ŒÏ‡ ‰È‰40. »»∆≈ƒ»««ƒ¿««¿»«≈∆ƒ¿»ƒ
Ì¯ÈÁ Œ˙‡ ÁwiÂ ‰ÓÏL CÏn‰ ÁÏLiÂ' - Ï‰˜iÂ««¿≈«ƒ¿««∆∆¿……«ƒ«∆ƒ…

ÌÈÎÏÓa '˙Î‡ÏÓ ÌzzÂ' „Ú '¯vÓ41È„e˜Ù ‰l‡(Â) . ƒ…««ƒ…¿∆∆ƒ¿»ƒ≈∆¿≈
'˙Èa‰ ˙B˙Ï„Ï ˙B˙t‰Â' „Ú 'Ì¯ÈÁ NÚiÂ' -«««ƒ»«¿«…¿«¿«»ƒ

ÌÈÎÏÓa)42.( ƒ¿»ƒ
אֿיד).32) כא).33)(טז, כט, – כה פרק 34)(כח, כל
אֿלא).35)יט. ה, – כג ואנו 36)(ד, ו, ט, – אֿז (ו,

ט  לפרק ומדלגים ו פסוק פ"ז עד ו פרק מתחלת קוראים
לכך). נתכוון רבנו גם ואולי י, לה.37)פסוק פרק כל

אֿיג).38) ו, – כו יֿכז).39)(ה, אֿמה).40)(מג, (יח,
יגֿכב).41) מֿנ).42)(ז, (שם,

CÏÓ '‰ ¯Ó‡ ‰k' „Ú 'ÈÏ Èz¯ˆÈ eÊŒÌÚ' - ‡¯˜iÂ«ƒ¿»«»«¿ƒƒ«…»«∆∆
‰ÈÚLÈa 'Ï‡¯NÈ43eÙÒ ÌÎÈ˙BÏÚ' - Ô¯‰‡Œ˙‡ Âˆ . ƒ¿»≈ƒ«¿»«∆«¬……≈∆¿

''‰ Ì‡ ÈzˆÙÁ ‰l‡a' „Ú 'ÌÎÈÁ·ÊŒÏÚ«ƒ¿≈∆«¿≈∆»«¿ƒ¿À
e‰ÈÓ¯Èa44ÌBia È‰ÈÂ .„Âc „BÚ ÛÒiÂ' - ÈÈÓM‰ ¿ƒ¿¿»«¿ƒ««¿ƒƒ«…∆»ƒ

E··Ïa ¯L‡ Ïk' „Ú 'Ï‡¯NÈa ¯eÁaŒÏkŒ˙‡∆»»¿ƒ¿»≈«…¬∆ƒ¿»¿
Ï‡eÓLa (ÌÈÎÏÓa)45‡a LÈ‡Â' - ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡ . ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»ƒ«¿ƒ«¿ƒ»

'ı¯‡ ˙¯·k Bz‡Ó CÏiÂ' „Ú '‰LÈÏL ÏÚaÓƒ««»ƒ»««≈∆≈ƒƒ¿«»∆
ÌÈÎÏÓa46'ÌÈL‡ ‰Úa¯‡Â' - ‰È‰z ˙‡Ê .47‚l„Óe ƒ¿»ƒ…ƒ¿∆¿«¿»»¬»ƒ¿«≈

ÌÈÎÏÓa 'ÂÈt ÏÚÓ ÌÎÈÏL‰ ‡ÏÂ' „Ú48˙BÓ È¯Á‡ . «¿…ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ¿»ƒ«¬≈
'ÌÈB‚(‰) ÈÈÚÏ Ca zÏÁÂ' „Ú 'ËtL˙‰ ËtL˙‰' -¬ƒ¿…¬ƒ¿…«¿ƒ«¿¿»¿≈≈ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa49È˜fÓ ÌÈL‡ e‡a' - eÈ‰z ÌÈL„˜ . ƒ∆¿≈¿…ƒƒ¿»¬»ƒƒƒ¿≈
Ï‡˜ÊÁÈa '˙Bˆ¯‡‰ŒÏÎÏ ‡È‰ È·ˆ' „Ú 'Ï‡¯NÈ50. ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿»»¬»ƒ∆¿≈

¯Ó‡„Ú '˜B„ˆ Èa ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰Â' - ÌÈ‰k‰ŒÏ‡ ¡…∆«…¬ƒ¿«…¬ƒ«¿ƒƒ¿≈»«
Ï‡˜ÊÁÈa '‰Ù¯Ëe ‰Ï·ŒÏk'51ÈfÚ '‰' - ÈÈÒ ¯‰a . »¿≈»¿≈»ƒ∆¿≈¿«ƒ«Àƒ
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‰ÈÓ¯Èa '‡Ù¯‡Â '‰ È‡Ù¯' „Ú 'ÈfÚÓe52È˙˜ÁaŒÌ‡ . »Àƒ«¿»≈ƒ¿≈»≈¿ƒ¿¿»ƒ¿À…«
„iÓ ÌÈzÏv‰Â' „Ú 'Ï‡¯NÈ ÈÚB¯ ŒÏÚ ‡·p‰' -ƒ»≈«≈ƒ¿»≈«¿ƒ«¿ƒƒ«

Ï‡˜ÊÁÈa 'Ì‰a ÌÈ„·BÚ‰53. »¿ƒ»∆ƒ∆¿≈
ו).43) מד, – כא נוהגים 44)(מג, ואנו כג). ט, – כא (ז,

כב. ט, פרק עד ומדלגים ג ח, עד (שמואלֿב 45)לקרוא
ג). ז, – א יט).46)ו, ה, – מב ד, (שם,47)(מלכיםֿב

גֿכ). כג).48)ז, יג, אֿט 49)(שם, (כ,50)ז).(כב,
הפרק.51)אֿטו). סוף עד  טו יז,52)מד, – יט (טז,

אֿכז).53)יד). (לד,

„Ú 'Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓ ‰È‰Â' - ÈÈÒ ¯a„Óa¿ƒ¿«ƒ«¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈«
¯NÚŒÈ¯˙a '‰eÓ‡a ÈÏ CÈzN¯‡Â'54È‰ÈÂ' - ‡N . ¿≈«¿ƒƒ∆¡»ƒ¿≈¬«»«¿ƒ

''‰ e‰Î¯·ÈÂ ¯Úp‰ Ïc‚iÂ' „Ú '‰Ú¯vÓ „Á‡ LÈ‡ƒ∆»ƒ»¿»««ƒ¿«««««¿»¿≈
ÌÈËÙLa55È„È' „Ú 'ÔBiˆŒ˙· ÈÁÓNÂ Èp¯' - E˙ÏÚ‰a . ¿…¿ƒ¿«¬…¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿≈

¯NÚŒÈ¯˙a '˙Èa‰ e„qÈ Ï·a¯Ê56ÁÏLiÂ' - EÏŒÁÏL . ¿À»∆ƒ¿««ƒƒ¿≈¬«¿«¿«ƒ¿«
'B‚Â 'È·LBÈŒÏk e‚Ó Ì‚Â' „Ú 'ÔeŒÔa ÚLB‰È¿À«ƒ«¿«»…»¿≈¿

ÚLB‰Èa57'ÌÚ‰ŒÏ‡ Ï‡eÓL ¯Ó‡iÂ' - Á¯˜ ÁwiÂ . ƒÀ««ƒ«…««…∆¿≈∆»»
Ï‡eÓLa 'BnÚŒ˙‡ '‰ LBhÈ ‡Ï Èk' „Ú58˙wÁ ˙‡Ê . «ƒ…ƒ∆«ƒ¿≈…À«

'‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ' „Ú 'È„ÚÏb‰ ÁzÙÈÂ' - ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ»ƒ»ƒ»
ÌÈËÙLa59„Ú '·˜ÚÈ ˙È¯‡L ‰È‰Â' - ˜Ïa ‡¯iÂ . ¿…¿ƒ««¿»»¿»»¿≈ƒ«¬…«

¯NÚŒÈ¯˙a 'EÈ‰Ï‡ŒÌÚ ˙ÎÏ Úˆ‰Â'60„ÈÂ' - ÒÁÈt . ¿«¿≈«∆∆ƒ¡…∆ƒ¿≈¬«ƒ¿»¿«
'e‰iÏ‡ È¯Á‡ CÏiÂ Ì˜iÂ' „Ú 'e‰iÏ‡ŒÏ‡ ‰˙È‰ '‰»¿»∆≈ƒ««»»«≈∆«¬≈≈ƒ»

ÌÈÎÏÓa61ŒÈ· ‰hÓÏ ‰LÓ ÔziÂ' - ˙Bhn‰ ÈL‡¯ . ƒ¿»ƒ»≈«««ƒ≈∆¿«≈¿≈
ÚLB‰Èa 'ı¯‡‰Œ˙‡ (˜lÁÓ) e˜ÏÁiÂ' „Ú 'Ô·e‡¯62. ¿≈«««¿¿≈«≈∆»»∆ƒÀ«

Ï‡¯NÈŒÈ· eziÂ' „Ú '˙BÏÁp‰Œ‰l‡' - ÈÚÒÓ ‰l‡≈∆«¿≈≈∆«¿»««ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
ÚLB‰Èa 'ÌiÂÏÏ63. «¿ƒƒƒÀ«

אֿכב).54) ב, בֿכד).55)(הושע יד 56)(יג, ב, (זכריה
דֿט). הפרק.57)– סוף עד א יד 58)ב, יא, (שמואלֿא

כב). יב, הפרק).59)– סוף עד א ו 60)(יא, ה (מיכה
ח). ז. כא).61)– יט, – מו יח, טו 62)(מלכים ֿא יג,

ה). יד, ג).63)– כא – נא (יט,

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."gxw gTIe"©¦©Ÿ©

קרח, ולא קרח" "ויקח הפרשה שם הרס"ג כתב וכן
"שם  היפך הוא ש"קרח" הוא בזה הטעם י"ל ולכאורה
מסקינן  דלא בשמותן תעלה "רקביבות ירקב" רשעים
גם  קרא זה מטעם קרח". "ויקח הלשון משא"כ בשמייהו"
מוכרח  אינו ברמב"ם אבל "בלק". ולא בלק" "וירא פרשת

יותר. או מילים בשתי הפרשיות לרוב שקרא כיון כ"כ
.49 'rd 191 'r g"ig y"ewl

„Ú 'Ï‡¯NÈ Ï‡ '‰ ¯ac ¯L‡' - ÌÈ¯·c‰ ‰Ï‡≈∆«¿»ƒ¬∆ƒ∆∆ƒ¿»≈«
‰ÈÓ¯Èa 'ÌÚÏ ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â'64Ïlt˙‡Â' - ÔpÁ˙‡Â . ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»»∆¿««»∆¿«≈

˙B„N' „Ú '‰˜n‰ ¯ÙÒŒ˙‡ Èz˙ È¯Á‡ '‰ŒÏ‡∆«¬≈ƒƒ∆≈∆«ƒ¿»«»
‰ÈÓ¯Èa 'e˜È ÛÒka65˙‡¯˜Â CÏ‰' - ·˜Ú ‰È‰Â . «∆∆ƒ¿¿ƒ¿¿»¿»»≈∆»…¿»»»

ÈÏLe¯È ÈÊ‡aB·e ÌÈBb (ÏÎ) B· eÎ¯a˙‰Â' „Ú 'Ì ¿»¿≈¿»«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ
‰ÈÓ¯Èa 'eÏl‰˙È66ÌÈ‡a ÌÈÓÈ ‰p‰' - ÈÎ‡ ‰‡¯ . ƒ¿«»¿ƒ¿¿»¿≈»…ƒƒ≈»ƒ»ƒ

'ÌÈ¯zÒna LÈ‡ ¯˙qÈŒÌ‡' „Ú 'È˙Ó˜‰Â '‰ Ì‡¿À«¬ƒ…ƒ«ƒƒ»≈ƒ«ƒ¿»ƒ

‰ÈÓ¯Èa67„Ú 'Ï‡eÓL Ô˜Ê ¯L‡k È‰ÈÂ' - ÌÈËÙL . ¿ƒ¿¿»…¿ƒ«¿ƒ«¬∆»≈¿≈«
Ï‡eÓLa 'eÎÏ Ï‡¯NÈ ÈL‡ŒÏ‡ Ï‡eÓL ¯Ó‡iÂ'68. «…∆¿≈∆«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈

'‰Â' „Ú 'Ì‰ÈÁÓŒ˙‡ ÌÈzLÏÙ eÙÒ‡iÂ' - ‡ˆ˙ŒÈkƒ≈≈«««¿¿ƒ¿ƒ∆«¬≈∆««
Ï‡eÓLa 'CnÚ ‰È‰È69‰·È Ê‡' - ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â . ƒ¿∆ƒ»ƒ¿≈¿»»ƒ»»ƒ¿∆

ÚLB‰Èa '‡e‰‰ ÌBik ‰È‰ ‡ÏÂ' „Ú 'ÁaÊÓ ÚLB‰È70. ¿À«ƒ¿≈««¿…»»««ƒÀ«
'Ï‡¯NÈ ÈË·LŒÏkŒ˙‡ ÚLB‰È ÛÒ‡iÂ' - ÌÈ·v Ìz‡«∆ƒ»ƒ«∆¡…¿À«∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÚLB‰Èa 'ÌzÚË ‡Ï ¯L‡ ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈÓ¯k' „Ú71. «¿»ƒ¿≈ƒ¬∆…¿«¿∆ƒÀ«
e·ÈL‰Â' „Ú 'Ê¯‡‰ ˙¯nvÓ È‡ ÈzÁ˜ÏÂ' - eÈÊ‡‰«¬ƒ¿»«¿ƒ»ƒƒ«∆∆»∆∆«¿»ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa 'eÈÁÂ72˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ' - ‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ . ƒ¿ƒ∆¿≈¿…«¿»»«¿ƒ«¬≈
'ÚLB‰ÈŒ˙‡ '‰ È‰ÈÂ' „Ú ‚l„Óe ''‰ „·Ú ‰LÓ∆∆∆¿«≈««¿ƒ∆¿À«

ÚLB‰Èa73. ƒÀ«
דֿכב).64) הפרק).65)(ל, סוף עד טז א 66)(לב, (ב,

ב). ד, הֿכד).67)– הפרק).68)(כג, סוף עד א, (ח,
אֿלז).69) יד).70)(יז, י, – ל אֿיג).71)(ח, (כד,
לב).72) יח, – כב ומדלק 73)(יז, הפרק סוף עד א (א,

כז). ו, לפרק

˙BiL¯Ù ÈzL da ÔÈ¯BwL ˙aL Ïk74da ÔÈ¯ÈËÙÓ »«»∆ƒ»¿≈»»ƒ«¿ƒƒ»
.˙BÓB˜n‰ ·¯a ‚‰n‰ BÊÂ .‰B¯Á‡ ‰L¯t ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»»»«¬»¿«ƒ¿»¿…«¿
e‰ÈÚLÈ ˙BÓÁa ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï ÌÚ‰ ·¯ e‚‰ ÔÎÂ¿≈»«…»»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆»¿«¿»
¯Á‡L ˙aMa .‰M‰ L‡¯ „Ú ·‡· ‰ÚLz ¯Á‡Ó≈««ƒ¿»¿»«…«»»««»∆««

'ÈnÚ eÓÁ eÓÁ' - ·‡· ‰ÚLz75¯Ó‡zÂ' - ‰iMa . ƒ¿»¿»«¬«¬«ƒ«¿ƒ»«…∆
'ÔBiˆ76'‰¯ÚÒ ‰iÚ' - ˙ÈLÈÏM· .77- ˙ÈÚÈ·¯a . ƒ«¿ƒƒ¬ƒ»…¬»»¿ƒƒ

'ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡'78ÈÓe˜' - ˙ÈLÈÓÁa . »…ƒ»…ƒ¿«∆¿∆«¬ƒƒƒ
'È¯B‡79'‰¯˜Ú Èp¯' - ˙ÈMMa .80NBN' - ˙ÈÚÈ·Ma . ƒ«ƒƒ»ƒ¬»»«¿ƒƒ

'‰a NÈN‡81.' »ƒ«
קדושים.74) מות אחרי מה 75)כגון וכל אֿיא. (מ,

רק  מסומנות ובדפו"א התימנים. מכת הוא כאן, שמוקף
ההפטרה. הפרק).76)התחלות סוף עד יד, (מט,

ה).77) נה, – יא ב).78)(נד, נב, – יב (נד,79)(נא,
כת"י 80)אֿח). כנוסח נוסחנו הפרק). סוף עד א (ס,

בחמישית: כתוב: ובנו"א כיום. נוהגים אנו וכן התימנים
כן. נוהגין אנו ואין עקרה, רני בששית: אורי, קומי

ט).81) סג, – י סא,

ÌÈÚa¯‡Â ‰ML ÂÈ˜¯t ÔÈÓe ÈL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈≈≈ƒƒ¿«¿»»ƒ»¿«¿»ƒ
‰lÙz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰Úa¯‡ - ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«¿««¿»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»
ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯NÚŒ‰LÓÁ - ÌÈ‰k ˙k¯·eƒ¿«…¬ƒ¬ƒ»»»¿»ƒƒ¿¿ƒƒ
- ˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰¯NÚ - ‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe¿»¿≈∆»¬»»¿»ƒƒ¿ƒƒ
.ÌÈ˜¯t ¯NÚŒ„Á‡ - ˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰LÏL¿»¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ
‰n‰ ÈaÏ ÔBNN Èk ,ÌÏBÚÏ EÈ˙B„Ú ÈzÏÁ»«¿ƒ≈¿∆¿»ƒ¿ƒƒ≈»

xtq `Ede iWilW xtq¥¤§¦¦§¥¤
miPnf§©¦

.· .˙aL ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ ‰ÊÂ .¯NÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿∆ƒ»ƒ¿«»
˙BÎÏ‰ .„ .¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ .‚ .ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«»ƒ¿
˙BÎÏ‰ .Â .‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ .‰ .·BË ÌBÈ ˙˙È·L¿ƒ«ƒ¿»≈«»ƒ¿
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˙BÎÏ‰ .Á .ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ .Ê .·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL»¿À»¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿
‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ .È .˙ÈÚz ˙BÎÏ‰ .Ë .L„Á‰ Lecƒ̃«…∆ƒ¿«¬ƒƒ¿¿ƒ»

.‰kÁÂ«¬À»

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

LÏLÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»
.ÈÚÈ·Ma ˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ
.˙aLa LÚÏ ‡lL (‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·∆…«¬¿»»∆…«¬…¿«»
˙‡ Lc˜Ï (‰ .˙aLa Ïe·bÏ ıeÁ ˙‡ˆÏ ‡lL („∆…»≈«¿¿«»¿«≈∆

.‰¯ÈÎÊa ˙aM‰ ÌBÈ««»ƒ¿ƒ»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

מניסן  החדשים סדר לפי הוא בתורה המועדים סדר
את  התורה מזכירה שבת, מצוות הקדמת ולאחר והלאה.
העומר, ספירת העומר, הקרבת מצוות הפסח, מצוות
שבו, קודש ומקרא השבועות שבחג הלחם שתי הקרבת
הקדוש  רבינו ש"הלך הרמב"ם וכתב וסוכות. יוהכ"פ ר"ה,
שבת, במסכת התחיל ולכן דאמור", המועדות פרשת אחר
מסכת  סידר השבת) מעניין (שהוא עירובין מסכת ואחרי'

וכו'. פסחים
באופן  וסידרם הרמב"ם שינה החזקה" ה"יד בספר אבל
(כבמשנה), ועירובין שבת סידר זמנים, ספר בתחילת אחר.
ומצה, חמץ יו"ט, שביתת (יוה"כ), העשור שביתת ולאח"ז
ה'מגיד  של הסברו פי על וגם וכו'. לולב סוכה, שופר,
המועדים, של חומרתן סדר על־פי הרמב"ם שסדרן משנה'
שסידרה  מהסדר יותר זה סדר נחשב במה מובן אינו הרי
החודש  קידוש הל' סידר מדוע ובנוסף (והמשנה), התורה
תלויה  המועדים כל קביעות והלא הספר, לסוף קרוב
הרמב"ם  שהביא הפסוק על־פי זה ומבאר החודש. בקידוש
לבי  ששון כי לעולם עדותיך "נחלתי זמנים לספר ככותרת
ב"כל  המדבר זמנים, לספר מתאים אינו שלכאורה המה",
אינו  שחיובן מצוות היינו ידועים", בזמנים שהן המצוות
סוכה, יו"ט, יוה"כ, שבת, - מסויימים בזמנים אלא תמידי
כו'" לעולם עדותיך "נחלתי הפסוק ואילו - וכו' לולב
שהן  אלו מצוות היפך שבמצוות, התמידיות את מדגיש
זה  חילוק מדגיש עצמו שהרמב"ם ועוד, ידועים. בזמנים

שהן המצוות כל בו ש"אכלול אהבה ספר zexiczבין

כגון  תמיד, ולזכרו המקום את לאהוב כדי בהן שנצטווינו
כל  בו "אכלול זמנים בספר משא"כ כו'", ותפילין ק"ש

בזמנים שהן כנ"ל.mireciהמצוות "
פרטים: שני יש הזמן, לפי הוא שחיובן במצוות והביאור:
וחלות  מצוה, של זמן שנהיה - הזמן על המצווה חלות
קידשה  - המועדות על התורה כשציוותה האדם. על החיוב
"אלה  ואמרה: המועדות לפרשת הקדימה ולכן הזמן, את
שיש  כלומר, מועדי" הם אלה קודש... מקראי ה' מועדי

האדם  על בהם הימים, משאר הנבדלים מיוחדים ימים
מצוותן. לקיים

ה'יד' בספר ברמב"ם שנסדרו כפי המועדות דיני אבל
ה  "הלכות ספר ה'גברא',שהוא חיובי של בסדר הם לכות"

באזהרות  מתחיל תחילה. החמורים החיובים את סידר ולכן
מלאכה  "כל כי העשור, שביתת ואח"כ שבת ואיסורים,
בעשור  זדונה על חייבין סקילה, בשבת זדונה על שחייבין
וח' וא' פסח, של וז' א' כי יו"ט שביתת והלכות כו'", כרת
בכל  שאסורין שווים כולם ור"ה השבועות חג סוכות, של
וקיומי  חיובי ואח"כ נפש, אוכל ממלאכת חוץ מלאכה
שביתת  יוה"כ הל' את קורא גם לכן שבמועדים. המצוות
פסח  הל' ואת בשביתה, ה'גברא' חיוב על שמורה העשור,
מחמץ  להישמר ה'גברא' חיוב שם על ומצה" "חמץ  קרא

מצה. ולאכול
עדותיך  "נחלתי בפסוק להדגיש הרמב"ם שמקדים וזהו
קבועים  בזמנים הם אלו שחיובים אף כי כו'" לעולם...
עדותיך  "נחלתי תמידיים: חיובים הם שגם הרי וידועים,

mlerl את "משעבדת" ויו"ט שבת שביתת של והאזהרה ,"
הרד"ק  וכפי' . לעולם אלא זמנים באותם רק לא ה'גברא'
בהם  מוחזק לי...שאני הם נחלה "שכמו זה: פסוק על
אחת  שעה מהם אצא שלא לעולם, בנחלתו המוחזק כאדם

בהם". אחזיק שלא
בתחילת  החודש קידוש הל' את הרמב"ם הקדים לא ולכן
הוא  זמנים בספר החידוש שעיקר להשמיענו זמנים, ספר
והגם  שנים, ומעברים חדשים מקדשים שבית־דין לא
זמנים  דספר המצוות בקיום מ"מ - האדם על הוא שהחיוב

הזמן. כל של ה'חפצא' על האדם פועל
.el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שאין 1) כדבר המלאכות, כל כוללים דברים רבינו בו כלל

התחלפות  ודיני לגופה, צריכה שאינה ומלאכה מתכוון
בעשיית  שניים נשתתפו ואם נשלמו, שלא או הכוונות
בזדון  מלאכה מקצת והעושין המקלקלין ודיני מלאכה,

בשוגג. ומקצתה

.‡.‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Î‡ÏnÓ ÈÚÈ·Ma ‰˙È·L¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿»»ƒ¿«¬≈
˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e :¯Ó‡pL2Ba ‰NBÚ‰ ÏÎÂ . ∆∆¡«««¿ƒƒƒ¿…¿»»∆

‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰Î‡ÏÓ3.‰NÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ , ¿»»ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆
ÏÚ ·iÁ e‰Óe .‰Î‡ÏÓ ÏÎ ‰NÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬∆»¿»»««»«

˙iNÚ4BBˆ¯a ‰NÚ Ì‡ ?‰Î‡ÏÓ5ÔB„Êa6·iÁ - ¬ƒ«¿»»ƒ»»ƒ¿¿»«»
˙¯k7‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .8Ï˜Ò -9Ì‡Â . »≈¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ

‰‚‚La ‰NÚ10‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -11. »»ƒ¿»»«»»¿««»¿»

פעמים 2) כמה הציווי שנכפל אף זה, במקרא רבינו בחר
והמתקבלת  הפשוטה הדרשה את לבחור דרכו כי בתורה,
ה"ו). פ"א עשור שביתת הל' לחםֿמשנה (ראה לענין

מצותֿעשה 3) כי רבו, בשם א') ו' (יבמות הרשב"א כתב
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על  עובר שעליה גמורה במלאכה דוקא היא "תשבות" של
שבת  באיסורי אבל מלאכה", כל תעשה "לא של ל"ת
דעת  כן לא אבל זו. 'עשה' אין בל"ת, נכללים שאינם
מן  "שנצטוינו כד): כג, (ויקרא התורה על בפירושו הרמב"ן
מלאכה, שאינן הדברים מן אפילו מנוחה לנו להיות התורה
הפירות  ולשקול התבואות למדוד היום כל שיטרח לא
מבית  והאבנים הכלים ולפנות יין החבית ולמלא והמתנות,
וממכר  מקח לכל מלא השוק ויהיה למקום... וממקום לבית
שלחנם  על והשולחנים מקיף והחנוני פתוחה החנות ותהיה
למלאכתם  משכימים הפועלים ויהיו לפניהם והזהובים
זה  שבכל בהם וכיוצא אלו לדברים כחול עצמם ומשכירין
יום  שיהיה שבתון, - התורה אמרה לכך מלאכה, משום אין
פכ"א  להלן וראה מלאכה". טורח יום לא ומנוחה, שביתה

עושה 4)ה"א. הוא ואין בשבת, האסורים לדברים פרט
והבהמות  עבדים שביתת או כד) (פרק דיבור כגון: מלאכה,

כ). לאנוס.5)(פרק לשוגג.6)פרט מבואר 7)פרט
א. ח, פרק תשובה "אומרין 8)בהל' בו: התרו עדים ששני

עליה  אתה וחייב היא, עבירה שזו תעשה, אל או פרוש לו
(הל' עושה" אני כן מנת על השיב: והעובר ביתֿדין, מיתת

ה"ב). פ"יב, פט"ו.9)סנהדרין שם ידע 10)ראה שלא
או  בשבת, אסורה זו שמלאכה ידע שלא או שבת, שהיום
(הל' כרת זו מלאכה עבירת על חייבים שבשבת ידע שלא

פ"ז). קרבן 11)שגגות שחלוק ויורד, עולה לקרבן בניגוד
שגגות  בהל' ומבואר קבוע, קרבנו כאן אבל עני, משל עשיר

ה"ד. פ"א,

.·¯·„ ‰NBÚ‰L ˙aL ˙BÎÏ‰a ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡»¿ƒ¿«»∆»∆»»
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ‰Ê∆«»¬≈∆«»»≈¿ƒ»»≈ƒ
·iÁ - ‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â .‰ÏÈ˜Ò ·iÁ - ‰‡¯˙‰Â¿«¿»»«»¿ƒ»¿ƒ»»≈«»

˙‡hÁ12. «»

מצאתי 12) רב, אמר ו: (ובשבת נג. סנהדרין ב. כריתות
אומר, יהודה בן איסי בה: וכתוב חייא רבי בי סתרים מגילת
מהן  אחת על חייב אינו אך חסר. ארבעים - מלאכות אבות
איזה  על יודעים אנו ואין לסקילה) הכוונה ה'תוספות' (לפי
בגדר  שאינה לנו ברור והכנסה הוצאה רק חייב, אינו מהם
אם  אלא חייב שיהא רבינו של דינו יתכן לא זה לפי הספק,
הגהות  - בודאי מהן אחת על חייב ואז מלאכות, שתי עשה

פיק. ישעיהו רבי הגאון

.‚‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰Ê ¯·„ ‰NBÚ‰L ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆∆¡»∆»∆»»∆»¬≈∆
¯eÒ‡ Ï·‡ ;Ôa¯w‰ ÔÓe ‰ÏÈ˜q‰ ÔÓe ˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«»≈ƒ«¿ƒ»ƒ«»¿»¬»»

·„ B˙B‡ ˙BNÚÏ˙aLa ¯13ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡Â .14, «¬»»¿«»¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÈkÓ ,ÔB„Êa B˙B‡ ‰NBÚ‰Â .‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ‰˜Á¯‰ ‡e‰Â¿«¿»»ƒ«¿»»¿»∆¿»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡15ÔÈNBÚ ÔÈ‡" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ . «««¿¿≈»»∆∆¡»≈ƒ
‰NBÚ‰ - "˙aLa CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ¯eÒ‡" B‡ "CÎÂ Ck»»»»«¬»»»¿«»»∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÔB„Êa ¯·„ B˙B‡»»¿»«ƒ«««¿

ע"א.13) קז, ודף ע"א. ג, חכמים.14)שבת מדברי
הסופר, הכהן עזרא כמו: סופרים, נקראו הראשונים החכמים
ומשפחות  ז), (עזרא ישראל על וחוקיו ה' מצות דברי סופר
וב'ירושלמי' ב) הימיםֿא, (דברי יעבץ יושבי סופרים
אלא  - סופרים? נקראו "למה מפרש: ה"א) פ"ה (שקלים

ל:) (קידושין וב'בבלי' ספורות". ספורות התורה את שעשו
האותיות  כל סופרים שהיו סופרים, ראשונים נקראו "לפיכך

מכת 15)שבתורה". אותו מכין ביתֿדין מדרבנן. מלקות
והגאונים  ה"ו) פ"יח, עדות הל' (ראה שיראו מה כפי מרדות
(תשובות  למוטב להחזירו מוסר, מכת - מרדות מכת פירשו
י"ג  היא פג) (יבמות רש"י לדעת טו); סי' סלוניקי הגאונים,
שהיא  כתב בתשובה והרשב"א תורה. של שליש מכות,

תיקנו. דאורייתא כעין רבנן, שתיקנו שכל ל"ט,

.„È¯‰ - "CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ¯zÓ" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆∆¡»À»«¬»»»¬≈
·iÁ BÈ‡" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .‰lÁzÎÏ ¯zÓ ‰Ê∆À»¿«¿ƒ»¿≈»»∆∆¡»≈«»

ÏÏk B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ - "ÌeÏkÓ ¯eËt" B‡ "ÌeÏk16. ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»

(כסף16ֿ) אותו מכין אין אבל בעשייתו, איסור צד יש
יב. קטן מועד ראה משנה).

.‰Ô˙iNÚ ˙ÚL·e ,˙aLa Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«À»ƒ«¬»¿«»ƒ¿«¬ƒ»»
‰NÚz ‡lL ¯LÙ‡Â ‰Î‡ÏÓ ÔÏÏ‚a ‰NÚzL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆ƒ¿»»¿»»¿∆¿»∆…≈»∆

‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ï Ôek˙ ‡Ï Ì‡ -17¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,18. ƒ…ƒ¿«≈¿»¿»»¬≈∆À»
ÏÒÙÒÂ ‡qÎÂ ‰hÓ Ì„‡ ¯¯Bb ?„ˆÈk19Ô‰a ‡ˆBiÎÂ20 ≈«≈»»ƒ»¿ƒ≈¿«¿»¿«≈»∆
¯tÁÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙aLa21Ú˜¯wa ıÈ¯Á ¿«»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¿…»ƒ««¿«

BÈ‡ - Ú˜¯w‰ e¯ÙÁ Ì‡ CÎÈÙÏe .Ô˙¯È¯b ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»¿««¿«≈
ÏÚ Ì„‡ Cl‰Ó ÔÎÂ .Ôek˙ ‡lL ÈÙÏ ,CÎa LLBÁ≈¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈¿≈¿«≈»»«

ÌÈ·NÚ Èab22¯˜ÚÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙aLa23 «≈¬»ƒ¿«»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¬…
ÂÈ„È ıÁB¯Â .LLBÁ BÈ‡ - e¯˜Ú Ì‡ CÎÈÙÏ .Ô˙B‡»¿ƒ»ƒ∆∆¿≈≈¿≈»»

Ba ‡ˆBiÎÂ ˙B¯t‰ ¯ÙÚa24Ôek˙È ‡lL „·Ï·e , «¬««≈¿«≈ƒ¿«∆…ƒ¿«≈
¯ÚN‰ ¯ÈM‰Ï25ÔÎÂ .LLBÁ BÈ‡ - ¯L Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿«ƒ«≈»¿ƒ»ƒ»«≈≈¿≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙aLa da Òk‰Ï ¯zÓ ,‰˜eÁ„ ‰ˆ¯tƒ¿»¿»À»¿ƒ»≈»¿«»««ƒ
,‰Ê ÔB‚k ,Ôek˙Ó ÔÈ‡L ¯·c Ïk ÔÎÂ .˙B¯B¯ˆ ¯ÈMnL∆«ƒ¿¿≈»»»∆≈ƒ¿«≈¿∆

.¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»

מתכוין.17) שאינו דבר התלמוד: בין 18)בלשון מחלוקת
והלכה  ועוד) ח: כתובות מא: (שבת שמעון ורבי יהודה רבי

שמותר. שמעון אפילו 19)כרבי קטנים, בין גדולים בין
בנוסח  בקרקע; חריץ נעשה אגב שדרך מרוצף, בלתי במקום
גבוהה  תיבה (מין ומגדל" "כסא כתוב התימנים, כת"י

לשמירה). דברים בה הבית,20)שישימו לרבץ גם ומותר
(או"ח  אבק יעלה שלא הבית קרקע על מים להזות דהיינו

שלז). ז.21)סי' פרק להלן ראה מלאכה, אב שהוא
יחף.22) הולך ואפילו לבשים, ובין לחים התולש 23)בין

קוצר. מלאכת של תולדה ח.24)הוא פרק להלן ראה
פ"ט.25) ראה דגוזז, תולדה

.ÂÈ‡ceL ‰Î‡ÏÓ BÏÏ‚a ˙ÈNÚÂ ,‰NÚÓ ‰NÚ Ï·‡¬»»»«¬∆¿«¬≈ƒ¿»¿»»∆««
tŒÏÚŒÛ‡ - ‰NÚÓ B˙B‡ ÏÈ·La ‰NÚzÔek˙ ‡lL È ≈»∆ƒ¿ƒ«¬∆««ƒ∆…ƒ¿«≈

dÏ26·iÁ ,27‰NÚz ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ,Úe„È ¯·c‰L ; »«»∆«»»»«∆ƒ∆¿»∆…≈»∆
˜ÁˆÏ ÛBÚ L‡¯Ï CÈ¯vL È¯‰ ?„ˆÈk .‰Î‡ÏÓ d˙B‡»¿»»≈«¬≈∆»ƒ¿…¿«∆
ÛBÒ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙aLa BL‡¯ C˙ÁÂ ,ÔËw‰ Ba«»»¿»«…¿«»««ƒ∆≈
,Úe„È ¯·c‰L ;·iÁ ,„·Ïa ÛBÚ‰ ˙‚È¯‰Ï B˙n‚Ó¿«»«¬ƒ«»ƒ¿««»∆«»»»«
‡a ˙Ân‰ ‡l‡ ,‰ÈÁÈÂ ÈÁ‰ L‡¯ CzÁiL ¯LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»∆«¿……««¿ƒ¿∆∆»«»∆»

BÏÈ·La28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

מוכרחת 26) תוצאה היא אך לה, נתכוין שלא אע"פ
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zayקכח zekld - mipnf xtq - oeiq d"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רבי 27)מעבודתו. מודה תרווייהו, דאמרו ורבא "אביי
ו:). (כתובות דחייב" - ימות ולא רישיה בפסיק שמעון

נהנה 28) היה לא שאם 'הערוך' בעל מרומי, נתן רבינו דעת
נקרא  והוא המעשה, אותו בשביל שנעשית מלאכה מאותו
מותר, ליה" ניחא דלא רישיה "פסיק הפוסקים בלשון

להלכה. הדבר הוכרע לא שב סי' ובאו"ח

.ÊBÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿»»¿«»««ƒ∆≈
‰ÈÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ÏL dÙe‚Ï CÈ¯ˆ29È¯‰ ?„ˆÈk . »ƒ¿»∆¿»»«»»∆»≈«¬≈

,‰ÏÈ˙tÏ B‡ ÔÓMÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ¯p‰ ˙‡ ‰akL∆ƒ»∆«≈ƒ¿≈∆»ƒ«∆∆«¿ƒ»
‡lL È„k B‡ ,Û¯NÈ ‡lL È„k B‡ „·‡È ‡lL È„k¿≈∆……«¿≈∆…ƒ»≈¿≈∆…
È¯‰Â ,‰Î‡ÏÓ Èeak‰L ÈtÓ - ¯ ÏL N¯Á Ú˜aÈƒ»«∆∆∆≈ƒ¿≈∆«ƒ¿»»«¬≈
,Èeak‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚ ŒÛ‡Â ,˙BaÎÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ

N¯Á‰ ÈtÓ B‡ ÔÓM‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰ak ‡ÏÂ30B‡ ¿…ƒ»∆»ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈«∆∆
ıBw‰ ˙‡ ¯È·Ún‰ ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰ÏÈ˙t‰ ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»¬≈∆«»¿≈««¬ƒ∆«
,˙ÏÁb‰ ˙‡ ‰aÎÓ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ¿»«ƒ«¿«∆∆««∆∆

·iÁ - ÌÈa¯ Ô‰a e˜BfÈ ‡lL È„k31ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿≈∆…ƒ»∆«ƒ«»¿««ƒ
‡l‡ ,‰¯·Ú‰‰ Ûe‚Ï B‡ Èeak‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«ƒ¿««¬»»∆»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˜f‰‰ ˜ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ«∆≈¬≈∆«»¿≈…«≈»∆

רבינו 29) ופסק עג:) (שבת שמעון ורבי יהודה רבי מחלוקת
אבל  עליה. חייב לגופה צריכה שאינה דמלאכה יהודה כרבי
- הראב"ד, חננאל, רבינו זה, על הראשונים) (רוב חולקים
רעח, סי' או"ח ערוך' וה'שולחן הרשב"א - הכרע אין ברי"ף
מדרבנן. אסור אבל - שפטור שמעון כרבי וסוברים

כט).30) (שבת בתוכה דולק שהנר חרס, של מנורה
פטור 31) לגופה צריכה שאינה שמלאכה ההלכה לפי אולם

בהם  יוזקו שלא כדי לכתחילה, מותר בזה - כח אות ראה -
שלד). סי' (או"ח רבים

.Á‰Î‡ÏÓ BÏ ‰NÚÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«¬»¿»»
‰ÈÏÚ ¯eËt - dÏ Ôek˙ ‡lL ˙¯Á‡32‡lL ÈÙÏ , «∆∆∆…ƒ¿«≈»»»∆»¿ƒ∆…

B‡ B¯·Áa ıÁ B‡ Ô·‡ ˜¯Ê ?„ˆÈk .Bz·LÁÓ ˙ÈNÚ«¬≈«¬«¿≈«»«∆∆≈«¬≈
Ô‚¯‰Ï È„k ‰Ó‰·a33B˙ÎÈÏ‰a ÔÏÈ‡ ¯˜ÚÂ CÏ‰Â ,34 ƒ¿≈»¿≈¿»¿»¿»«¿»«ƒ»«¬ƒ»

Ì‡ ,¯ÓÁÂ Ï˜ ‰Ê È¯‰ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‚¯‰ ‡ÏÂ¿…»«¬≈∆»¬≈∆«»…∆ƒ
Ôek˙pL ÔB‚k ,¯eÓÁ ¯eq‡ ‰NÚÂ Ï˜ ¯eq‡Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿ƒ«¿«¬»ƒ»¿∆ƒ¿«≈

˙ÈÏÓ¯Îa ˜¯ÊÏ35- ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô·‡‰ ‰¯·ÚÂ ƒ¿…¿«¿¿ƒ¿»¿»»∆∆ƒ¿»«ƒ
¯·c ˙BNÚÏ Ôek˙ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‡e‰L∆»¿≈…«≈»∆ƒ¿«≈«¬»»

¯Á‡ ¯·„ ‰NÚÂ ¯zn‰36˙‡ CzÁÏ Ôek˙pL ÔB‚k , «À»¿»»»»«≈¿∆ƒ¿«≈«¿…∆
Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ·iÁ BÈ‡ - ¯aÁÓ‰ ˙‡ C˙ÁÂ LeÏz‰«»¿»«∆«¿À»≈«»¿¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

תורה,32) אסרה מחשבת מלאכת גבי כז. בבאֿקמא במסכת
במלאכת  כתוב לעשות; בתחילה שחשב כמו מעשיו שיעשה
מחשבת", מלאכת בכל "לעשות לח) (שמות המשכן
עשו  שבמשכן כמו הסמוכה, שבת למלאכת ולומדים
אין  כך מקודם, והציור המחשבה לפי מכוונות מלאכות
המחשבה  מכפי המעשה נשתנה אם בשבת חייבים

א.33)שבתחילה. פי"א, להלן תולדה 34)עיין הוא
פ"ח. להלן רק 35)דקוצר, הוא לתוכה הוצאה איסור

עג). שבת (ראה פי"ד להלן אחר:36)מדרבנן, בנוסח
מער"ק). תימנים: (כת"י כגון" (האסורה) מלאכה "ונעשית

.ËB‡ ,˙B·Ï ËwÏÂ ˙B¯ÁL ÌÈ‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈ƒ¿…¿ƒ≈¿»
¯·c‰ Ct‰Â ,ÌÈ·Ú Ck ¯Á‡Â ÌÈ‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈ƒ¿««»¬»ƒ¿∆¿««»»
.¯eËt - ÌÈ‡z Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ÌÈ·Ú‰ ËwÏÂ¿ƒ≈»¬»ƒ«¿ƒ»¿««»¿≈ƒ»

·LÁM ‰Ó Ïk ËwlL ÈtŒÏÚŒÛ‡37ËwÏ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ««ƒ∆ƒ≈»«∆»«ƒ¿…ƒ≈
‡lL .‰NÚ ‰ek ‡ÏaL ,¯eËt - ·LÁL ¯„qk«≈∆∆»«»∆¿…«»»»»∆…

˙·LÁÓ ˙Î‡ÏÓ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡38. »¿»»∆»¿∆∆«¬∆∆

לגוף 37) נתכוין דאפילו יהושע, כרבי ע"א. יט, כריתות
נקרא  - האסורה אחרת מלאכה ועשה אסור, ולמעשה

לא). אות (ראה ופטור כאן:38)מתעסק נוסף אחר, בנוסח
על  שעבר שלקט בעת ידע לא שהרי כמתעסק, הוא "והרי

מחשבתו".

.ÈÔek˙ ,˙BÈe·k B‡ ˙B˜ÏBc ˙B¯ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿≈≈¿¿ƒ¿«≈
- BÊ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â BÊ ˜ÈÏ„‰Ï ,BÊ ˙‡ ‰aÎÂ BÊ ˙BaÎÏ¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆

d˙BNÚÏ ·LÁL ‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ‰NÚ È¯‰L ;·iÁ39. «»∆¬≈»»ƒ«¿»»∆»««¬»
BÊ ‰‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙pL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‡e‰ ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈»
‰Ê ˙‡ ‚¯‰Ï Ôek˙pL ÈÓÏ B‡ ,˙¯Á‡ ‰‡z ËwÏÂ¿ƒ≈¿≈»«∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬…∆∆
·LÁL ‰Î‡ÏÓ ˙ÈNÚ È¯‰L ;‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â¿»«∆∆∆¬≈«¬≈¿»»∆»«

.d˙BNÚÏ«¬»

לגוף 39) נתכוין דאם היא רבינו דעת ע"א. כ, כריתות
באופן  המעשה אותו ועשה האסור, באופן אחד ולמעשה
דעת  וכן עליו, השיג הראב"ד אבל חייב, - אחר בגוף האסור
שגם  סב.) סנהדרין עב. (שבת רבינוֿתם בשם ה'תוספות'
"מין  הנוסח: התימנים, בכת"י מקרבן; פטור זה באופן

"מן". במקום המלאכה"

.‡ÈÏ·‡40‰iL ˙BaÎÏe ‰BL‡¯ ˜ÈÏ„‰Ï Ôek˙ Ì‡ ¬»ƒƒ¿«≈¿«¿ƒƒ»¿«¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ‰aÎÂ ¯·c‰ Ct‰Â ,‰È¯Á‡«¬∆»¿∆¿««»»¿ƒ»ƒ»¿««»
BÊ ˜ÈÏ„‰Â BÊ ‰ak .¯eËt - ‰È¯Á‡ ‰iL ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬∆»»ƒ»¿ƒ¿ƒ
ÌÈc˜‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ;·iÁ - ˙Á‡ ‰ÓÈLaƒ¿ƒ»«««»∆««ƒ∆…ƒ¿ƒ
Ô‰ÈzL ‡l‡ ,d˙B‡ ¯Á‡ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,‰˜Ï„‰‰««¿»»¬≈∆…≈«»∆»¿≈∆
ÏÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ CÎÈÙÏe ,˙Á‡k¿««¿ƒ»«»¿≈…«≈»∆¿»

dÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ˜qÚ˙Óa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰41.¯eËt - »∆¿»»¿ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈»»

כבה,40) אחד ונר דולק אחד נר היה אם "אבל אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה ראשונה" להדליק כ,41)ונתכוון כריתות

אשר  חטאתו אליו הודע "או כג): ד, (ויקרא מהמקרא ע"א.
בין  דהיינו למתעסק, פרט יט. בכריתות נדרש בה", חטא
שהתכוון  או אחר, בגוף האיסור פעולת לאותה שהתכוון
התכוון  שלא או הגוף, באותו אפילו אחר איסור לפעולת
פטור  וכשעשאה מתעסק, נקרא בכולם כלל, איסור לפעולת

מקרבן.

.·ÈÏÚ ¯˙BÈa ˙ÈNÚÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«¬≈¿≈«
È¯‰ ?„ˆÈk .¯eËt - B˙ekÓ ˙eÁÙa ;·iÁ - B˙ek«»»«»¿»ƒ«»»»≈«¬≈

ÂÈ¯Á‡Ï ‡NÓ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙pL42- ÂÈÙÏ BÏ ‡·e , ∆ƒ¿«≈¿ƒ«»¿«¬»»¿»»
‰¯ÈÓL ˙ÈNÚÂ ,‰˙eÁt ‰¯ÈÓLÏ Ôek˙ È¯‰L ;·iÁ«»∆¬≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»¿«¬≈¿ƒ»
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ÂÈ¯Á‡Ï BÏ ‡·e ,ÂÈÙÏ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ .‰lÚÓ¿À»¬»ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»»»¿«¬»
B‰Ï Ôek˙ È¯‰L ;¯eËt -,‰lÚÓ ‰¯ÈÓLa ‡Èˆ »∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒ»¿À»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˙eÁt ‰¯ÈÓLa ‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈…«≈»∆

שם).42) וגמרא (במשנה צב: בשבת מבואר

.‚ÈB¯Na ÔÈa ‡Nn‰ CÈÏL‰Â ¯pÒa ¯e‚Á ‰È‰»»»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««»≈¿»
B‡ÈˆB‰Ï Bk¯cL ,‡Nn‰ ‰Ê ‡aL ÔÈa - B˜eÏÁÂ«¬≈∆»∆««»∆«¿¿ƒ
ÔkL ,·iÁ - ÂÈ¯Á‡Ï ‡aL ÔÈa ,ÂÈÙÏ ,˙‡f‰ C¯ca«∆∆«…¿»»≈∆»¿«¬»«»∆≈

¯ÊBÁ ˙BÈ‰Ï Bk¯c43. «¿ƒ¿≈

מחשבתו 43) ונתקיימה סביב, שיתהפך מתחילה וידע
הראשונה.

.„Èda ÏÈÁ˙‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«»¿ƒ¿ƒ»
¯eÚMk ‰NÚÂ44Ïk ÌÈÏL‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ¿»»«ƒ«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»

Ôek˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .dÓÈÏL‰Ï Ôek˙pL ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»≈«¬≈∆ƒ¿«≈
‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ˙aLa ¯ËL B‡ ˙¯b‡ ·zÎÏƒ¿…ƒ∆∆¿»¿«»≈¿ƒ…
B‡ ¯ËM‰ Ïk ·zÎÈÂ BˆÙÁ ÌÈÏLiL „Ú ‰Ê ·iÁ˙Èƒ¿«≈∆«∆«¿ƒ∆¿¿ƒ¿…»«¿»

˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎiMÓ ‡l‡ ,˙¯b‡‰ Ïk45ÔÎÂ .·iÁ »»ƒ∆∆∆»ƒ∆ƒ¿…¿≈ƒ«»¿≈
ÔÈËeÁ ÈL ‚¯‡iMÓ - ÌÏL „‚a ‚¯‡Ï Ôek˙ Ì‡45 ƒƒ¿«≈∆¡…∆∆»≈ƒ∆∆¡…¿≈ƒ

ÏÈ‡B‰ ,„‚a‰ ÌÈÏL‰Ï B˙ekL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·iÁ«»¿««ƒ∆«»»¿«¿ƒ«∆∆ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - ‰eÎa ¯eÚMk ‰NÚÂ¿»»«ƒ¿«»»«»¿≈…«≈»∆

מלאכה 44) כל שיעור ואילך, ח מפרק להלן הביא רבינו
רש"י  לדעת מכשיעור, פחות עשה ואם עליה, שחייבים
עד) (יומא שאמר יוחנן כרבי התורה מן אסור עד. בשבת
צבי' ב'חכם וראה עונש. בו ואין התורה מן אסור שיעור חצי

פו. להלן 45)סי' ראה זו, במלאכה עליו שחייבים שיעור
קג.). (שבת ופי"א פ"ו

.ÂË,Bc·Ï d˙B‡ ˙BNÚÏ ÏBÎÈ „ÈÁi‰L ‰Î‡ÏÓ Ïk»¿»»∆«»ƒ»«¬»¿«
d˙ˆ˜Ó ‰Ê ‰NÚL ÔÈa - ˙eÙzLa ÌÈL d˙B‡ eNÚÂ¿»»¿«ƒ¿À»≈∆»»∆ƒ¿»»

d˙ˆ˜Ó ‰ÊÂ46,BÊ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ‰Ê ¯˜ÚL ÔB‚k , ¿∆ƒ¿»»¿∆»«∆«≈∆≈¿
˙¯Á‡ ˙eL¯a ÈM‰ BÁÈp‰Â47d˙B‡ eNÚL ÔÈa , ¿ƒƒ«≈ƒƒ¿«∆∆≈∆»»

Ì‰ÈL eÊÁ‡L ÔB‚k ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ „Á‡k Ì‰ÈL¿≈∆¿∆»ƒ¿ƒ»¿«¿∆»¬¿≈∆
˙eL¯Ó e‰e‡ÈˆB‰Â ¯kk eÊÁ‡ B‡ e·˙ÎÂ ÒBÓÏ˜a¿À¿¿»¿»¬ƒ»¿ƒ≈¿

˙eL¯Ï48.ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈¿ƒ

"ואם 46) כז): ד, (ויקרא ממקרא בברייתא נלמד וג. ב. שבת
הארץ מעם בשגגה תחטא אחת ממצוות ·Â˘Ú˙‰נפש אחת

העושה  ולא כולה את העושה ואשם", תעשינה לא אשר ה'
אותה  ועשו שנים חייב, - אותה ועשה יחיד - מקצתה את

פטורין. הוצאה 47)- על חייב אין כי מבואר פי"ג להלן
השניה. ברשות ומניח זו מרשות חפץ עוקר אם אלא

בשבת.48) חייב רשויות אלו על פי"ג להלן ראה

.ÊË„Ú Bc·Ï d˙BNÚÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈∆»≈∆»«¬»¿««
e‰e‡ÈˆB‰Â ‰¯B˜ eÊÁ‡L ÌÈL ÔB‚k ,eÙ¯ËˆiL∆ƒ¿»¿¿¿«ƒ∆»¬»¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡a Ák ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒƒ¿≈…«¿∆»≈∆
„ÚÂ ‰lÁzÓ ˙eÙzLa d˙B‡ eNÚÂ ,Bc·Ï d˙BNÚÏ«¬»¿«¿»»¿À»ƒ¿ƒ»¿«

Ô‰ÈLÏ „Á‡ ¯eÚLÂ ,ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL ,ÛBÒ49Ák ‰È‰ . ¿≈∆«»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈∆»»…«
ÏBÎÈ BÈ‡ ÈM‰Â ,Bc·Ï BÊ ‰¯B˜ ‡ÈˆB‰Ï „Á‡a¿∆»¿ƒ»¿«¿«≈ƒ≈»

‰Ê - ‰e‡ÈˆB‰Â Ì‰ÈL eÙzzLÂ ,Bc·Ï d‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»¿«¿ƒ¿«¿¿≈∆¿ƒ»∆
L ÔBL‡¯‰BÈ‡ ÚiÒÓe ,‡e‰ ÚiÒÓ ÈM‰Â ,·iÁ ÏBÎÈ »ƒ∆»«»¿«≈ƒ¿«≈«¿«≈«≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ·iÁ«»¿¿≈…«≈»∆

רבי 49) יהודה, רבי בין צג:) (שבת במחלוקת שנוי זה דין
רבים. נגד כיחיד רבינו ופסק שמעון, ורבי מאיר

.ÊÈÔÈ¯eËt ÔÈÏ˜Ï˜Ó‰ Ïk50Ï·ÁL È¯‰ ?„ˆÈk . »«¿«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬≈∆»«
ÌÈ„‚a Ú¯˜ Ì‡ ÔÎÂ ,‰˙ÁL‰ C¯c ‰Ó‰·a B‡ B¯·Áa«¬≈ƒ¿≈»∆∆«¿»»¿≈ƒ»«¿»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰˙ÁL‰ C¯c ÌÈÏk ¯aL B‡ ÔÙ¯N B‡¿»»ƒ≈≈ƒ∆∆«¿»»¬≈∆

d¯ÙÚÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‡nb ¯ÙÁ .¯eËt51È¯‰ - »»«À»¿≈»ƒ∆»«¬»»¬≈
,‰Î‡ÏÓ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .¯eËÙe Ï˜Ï˜Ó ‰Ê∆¿«¿≈»««ƒ∆»»¿»»

.¯eËt - Ï˜Ï˜Ï B˙eÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿«»»¿«¿≈»

מה 50) דלפי ודע קה:). (שבת יהודה כרבי פסק רבינו
פטור  היינו פטור, שכתוב מקום דכל הפרק בתחילת שאמרנו
אסור  במקלקל הואֿהדין מדרבנן, כן לעשות ואסור מעונש

הראשונים). ורוב (הר"ן שנפסקה 51)מדרבנן אע"פ
עליה, חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה כי ההלכה למעלה

הוא. שמקלקל משום פטור כאן זאת בכל

.ÁÈÈ¯‰ ?„ˆÈk .·iÁ - Ôw˙Ï ˙Ó ÏÚ Ï˜Ï˜Ó‰ Ïk»«¿«¿≈«¿»¿«≈«»≈«¬≈
·zÎÏ È„k ˜ÁnL B‡ ,BÓB˜Óa ˙B·Ï È„k ¯˙qL∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿…
dÎB˙a ˙B·Ï È„k ‡nb ¯ÙÁL B‡ ,˜ÁnL ÌB˜na«»∆»«∆»«À»¿≈ƒ¿¿»

·iÁ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,˙B„BÒÈ52¯eÚLk Ô¯eÚLÂ . ¿¿»«≈»∆«»¿ƒ»¿ƒ
.Ôw˙Ó‰«¿«≈

"מלאכת 52) בשבת כי הוא והטעם קח:), (שבת משנה
שכוונתו  וכיון - לד אות ראה - תורה אסרה מחשבת"

הקלקול. על אף חייב לתקן, מנת על ומחשבתו

.ËÈ‚‚BLa d˙ˆ˜Ó ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿»»¿«»ƒ¿»»¿≈
ÔÈa ,‚‚L ÛBq·Ïe „ÈÊ‰L ÔÈa - ÔB„Êa d˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿»≈∆≈ƒ¿«»«≈

¯eËt - „ÈÊ‰ ÛBq·Ïe ‚‚ML53¯eÚL ‰NÚiL „Ú , ∆»«¿«≈ƒ»«∆«¬∆ƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÔB„Êa ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ dlk ‰Î‡Ïn‰«¿»»À»ƒ¿ƒ»¿«¿»¿««»
·iÁ - ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‰È‰È Ì‡Â ;˙¯k ·iÁ ‰È‰Èƒ¿∆«»»≈¿ƒƒ¿∆¿≈ƒ¿«¿»»«»

B‡ .‰ÏÈ˜Ò54‰‚‚La dlk ‰Î‡ÏÓ ¯eÚL ‰NÚiL ¿ƒ»∆«¬∆ƒ¿»»À»ƒ¿»»
˙‡hÁ ·iÁ ‰È‰È Ck ¯Á‡Â ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¿««»ƒ¿∆«»«»

.‰Úe·¿̃»

קב.).53) בשבת (ראה זו 54)מקרבן הלכה ביאור
פ"ב. שגגות בהל' רבינו שכתב מה וראה הפרק. בתחילת

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והחולים,1) נפש כפיקוח מפניו, שבת שנדחית מה בו כלל

שאינו  ומי הדברים, באלו וכיוצא והמלחמות החיה, ודיני
כמבואר  שידחה, הוא הכרח זה שגם שבת, הוא מתי יודע

שם.

.‡˙BLÙ ˙kÒ Ïˆ‡ ˙aL ‡È‰ ‰ÈeÁc2Ïk ¯‡Lk ¿»ƒ«»≈∆«»«¿»ƒ¿»»
˙Bˆn‰3Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ CÎÈÙÏ . «ƒ¿¿ƒ»∆∆≈«»»ƒ»

˙aLa ÂÈÎ¯ˆ4Ôn‡ ‡ÙB¯ Èt ÏÚ5.ÌB˜Ó B˙B‡ ÏL ¿»»¿«»«ƒ≈À»∆»
BÈ‡L ˜ÙÒ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˜ÙÒ»≈∆»ƒ¿«≈»»∆««»»≈∆≈
˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ ‡ÙB¯ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ ,CÈ¯»̂ƒ¿≈ƒ»«≈¿«≈»»∆««»
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˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - CÈ¯ˆ BÈ‡ ¯ÓB‡ ¯Á‡ ‡ÙB¯Â¿≈«≈≈≈»ƒ¿«¿ƒ»»∆
.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˜ÙqL ;˙aM‰««»∆¿≈¿»∆∆««»

ãycew zegiyn zecewp"jlnd qcxt" m"anx jeznã

zFWtp zpMq lv` zAW `id diEgC. §¨¦©¨¥¤©¨©§¨

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
עליו  אין פה.) (יומא הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין כו'"
ברמב"ם  (הובא - בהם" שימות ולא בהם, "וחי - פירכא

ה"ג). כאן
נפש' ש'פיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה
ש'פיקוח  שם) יומא (בגמרא קודם לימוד כבר ישנו עצמו
כל  בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה נפש'

נפש'. 'פיקוח מפני שנדחות המצוות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם
אלא  ה"ד) (פ"ב שבת ובהלכות ה"א) (פ"ה התורה יסודי
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב

בהם". שימות
כל  את נפש' 'פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
את  נפש' 'פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה
אלא  ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות, בכל השבת.
רק  אינה שבת אבל נדחים, הם נפש' 'פיקוח שבמקום

שמירתה,דחוי  על חיוב כל שאין אלא נפש' 'פיקוח מפני ה
כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש' 'פיקוח ובמקום

הלימוד  מלשון ששינה שבת, הל' ברמב"ם מדוייק זה עניין
המדבר  התורה, יסודי בהל' עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס
הגמרא  מביאה קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית
ולא  בהם, "וחי הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את
ש'פיקוח  כך על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם" שימות
זאת  כתב לא שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש'
של  ופירוש כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם
שימות  ולא בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק
נפש' 'פיקוח מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם"
נפש'. 'פיקוח במקום שבת חיוב כל אין שמלכתחילה אלא
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש' 'פיקוח בדין ההבדל בסיבת
וכפירש"י  ישראל, ובין הקב"ה בין אות היא שהשבת לומר
את  לכם בהנחילי בכם שבחרתי בינינו היא גדולה "אות
שבין  הגדולה" שה"אות ומכיון למנוחה", מנוחתי יום
היא  אין בשבת, השביתה של תוכנה היא וישראל הקב"ה

מישראל. איש של נפש' 'פיקוח במקום כלל מתקיימת
שישמור  כדי אחת שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל זהו
כו'" עליו ב"חלל כי בהם", "וחי הלימוד ובין הרבה" שבתות
היא  והשבת שבת, חילול כאן יש עכשיו שאמנם מודגש

בלימוד  אבל המצוות, כל כמו נפש' 'פיקוח אצל דחויה
לא  זו כי שבת, חילול כלל כאן שאין משמע בהם" מ"וחי

נפש'. 'פיקוח במקום כלל נצטוותה
(138 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

השבת?2) את שדוחה נפש לפיקוח מנין ע"ב. פה, יומא
משפטי  ואת חוקותי את ושמרתם ה) יח, (ויקרא שנאמר
רבי  בהם: שימות ולא בהם, וחי האדם אותם יעשה אשר
בני  ושמרו טז) לא, (שמות מהכתוב דורש מנסיא בן שמעון
"חלל  תורה אמרה השבת, את לעשות השבת את ישראל
פיקוח  אולם הרבה". שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו
מחליו  יקום שלא לנו ברור אם אפילו גם שבת, דוחה נפש
לחיי  רק היא והצלתו שבתות, עוד לשמור יזכה ולא זה,
שחטא  מה ויתקן שעה באותה תשובה יעשה "שמא שעה,

('המאירי'). פ"ה,3)בחייו" התורה יסודי בהל' כמבואר
הותרה,4)ה"א. כתב ולא "דחויה", שכתב רבינו מלשון

שבת, חילול בלא לעשות אפשר אם כי לכאורה נראה
דחויה  בין ההבדל הוא זה כי בהיתר, לעשות מחוייבים
שעי"ז  לחשוש שיש במקום אבל ו':), יומא (ראה והותרה

השבת. את מחללין - בריפוי איחור אחר:5)יהיה בנוסח
רופא, או מומחה דוקא ולאו רוקח'): ('מעשה נאמן" "רופא
במקצת, מומחים חשובים אדם בני סתם אפילו אלא

שכח). סי' (או"ח ידיהם על ומחללין

.·e‰e„Ó‡6CÎÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙aM‰ ÌBÈa7ÔÎÂ ¬»¿««»∆»ƒ¿»¿≈
È„k ·¯Ú‰ „Ú ÔÈzÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰ÓLÏƒ¿…»»ƒ≈¿ƒ«¿ƒ«»∆∆¿≈
ÌBi‰Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó ‡l‡ ,˙B˙aL ÈzL ÂÈÏÚ ÏlÁÏ ‡lL∆…¿«≈»»¿≈«»∆»«¿ƒƒ≈«
Ïk .˙B˙aL ‰‡Ó elÙ‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe .˙aL ‡e‰L∆«»¿«¿ƒ»»¬ƒ≈»«»»
- ‰kÒ ˜ÙÒ B‡ ‰kÒ Ba LÈÂ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆»ƒ¿≈«»»¿≈«»»
˙‡ ÂÈÙlÓ ÔÈaÎÓe ,¯p‰ ˙‡ BÏ ÔÈ˜ÈÏ„Óe .ÔÈÏlÁÓ¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆«≈¿«ƒƒ¿»»∆

¯p‰8BÏ ÔÈnÁÓe ,ÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡Â ,BÏ ÔÈËÁBLÂ , «≈¿¬ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ
ÏL BÏÏk .BÙeb ˙ˆÈÁ¯Ï ÔÈa B˙B˜L‰Ï ÔÈa ,ÔÈnÁ«ƒ≈¿«¿≈ƒ¿ƒ«¿»∆
ÏÁk ‡e‰ È¯‰ ‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ Èa‚Ï ˙aL :¯·c»»«»¿«≈∆∆≈«»»¬≈¿…

.Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ∆»ƒ»∆

ושיערו.6) במחלתו זו 7)התבוננו בשבת שגם כלומר:
קכח:). כט: שבת פד: (יומא עליו לחלל צריך הבאה ובשבת

או 8) אחר למקום החולה את להוציא כשאיֿאפשר היינו
ידי  על או עליו, כלי כפיית ידי על האור את ממנו להסתיר
על  מלעבור מוקצה לטלטל מוטב כי החוצה, הנר הוצאת

כט. שבת 'המאירי' ראה כיבוי. איסור

.‚ÏÚ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c ÌÈNBÚLk¿∆ƒ¿»ƒ»≈≈ƒ»…«
ÌÈ¯Î È„È9ÌÈ„·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈpË˜ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ¿≈»¿ƒ¿…«¿≈¿«ƒ¿…«¿≈¬»ƒ

ÌÈL È„È ÏÚ ‡ÏÂ10‰l˜ ˙aL ‡‰z ‡lL È„k , ¿…«¿≈»ƒ¿≈∆…¿≈«»«»
Ì‰ÈÓÎÁÂ Ï‡¯NÈ ÈÏB„b È„È ÏÚ ‡l‡ ;Ì‰ÈÈÚa11. ¿≈≈∆∆»«¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿≈∆

dÓ‰Ó˙‰Ï ¯eÒ‡Â12Ba LiL ‰ÏBÁÏ ˙aL ÏelÁa ¿»¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ«»¿∆∆≈
- Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰NÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ,‰kÒ«»»∆∆¡«¬∆«¬∆…»»»»»«»∆
‰¯Bz‰ ÈËtLÓ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .Ì‰a ˙eÓiL ‡ÏÂ¿…∆»»∆»»«¿»∆≈ƒ¿¿≈«»

ÌÏBÚa ‰Ó˜13.ÌÏBÚa ÌBÏLÂ „ÒÁÂ ÌÈÓÁ¯ ‡l‡ , ¿»»»»∆»«¬ƒ¿∆∆¿»»»
ÌÈÒ¯B˜Èt‡‰ el‡Â14˙aL ÏelÁ ‰fL ÌÈ¯ÓB‡L ¿≈»∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ∆∆ƒ«»
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ÌÎÏ Èz˙ È‡ Ìb :¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ô‰ÈÏÚ ,¯eÒ‡Â¿»¬≈∆«»≈«¬ƒ»«ƒ»∆
Ì‰a eÈÁÈ ‡Ï ÌÈËtLÓe ÌÈ·BË ‡Ï ÌÈwÁ15. Àƒ…ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿»∆

רק 9) עושין שאין עכשיו יראו אם קלקול, מזה יצא שמא
ולפעמים  ישראל, ידי על איסור שיש יחשבו נכרי, ידי על
שכח). סי' (ט"ז החולה ויסתכן ישראל שם יהיה לא

רק 10) שם אין אם אבל אנשים, שם יש אם נאמר זה כל
הן  יעשו אלא לאנשים להמתין להן אין בוודאי נשים,

(ריא"ז). (יומא 11)בזריזות. שאמרו מה רבינו ביאר כך
ישראל", גדולי ידי על אלא הללו דברים עושין "ואין פד:):
ראיה  מביא נד) סי' (ח"א התשב"ץ אבל ישראל, חכמי היינו
גדול  ישראל על שהכוונה ה) פ"ח (יומא ה'ירושלמי' מלשון
ידי  על שבת דוחה נפש פיקוח שאין תאמר שלא בשנים,
חכמי  אחרי דוקא לחזור אין דבריו ולפי במצוות, מחוייב
ה'ירושלמי': ולשון משובח, זה הרי הזריז כל אלא  ישראל

""ÌÈÓ„ ÍÙÂ˘ ‰Ê È¯‰ Ï‡Â˘‰ ,‰Â‚Ó ‰Ê È¯‰ ,Ï‡˘‰,
ברבים  ולפרסם עדתו לבני ללמד העיר לחכם לו שהיה
(בנוסח  למצוה מקדימים וזריזים שבת, דוחה נפשות שסכנת
ואין  - וחכמיהם ישראל "גדולי כאן: נוסף התימנים, כ"י

האלו"). דברים לעשות לנשים לא 12)מורין מכלֿמקום
בהול  יהא ולא שוא פחד מכל נפשו את מבעית אדם יהא
לא  - קרובה סכנה שאין לו שברי ומקום נדף, עלה מכל

שכח). סי' (או"ח בעבירה שבת אחפוץ 13)יחלל לא "כי
לב). יח, (יחזקאל וחיו" והשיבו אלקים ה' נאום המת במות

חכמינו,14) בדרשת האמינו שלא והקראים, הצדוקים
שבת. דוחה נפש פיקוח אין שמאסו 15)ולדעתם ידי על

להם  שנתתי במשפטים לחיות יוכלו שלא חשבו חוקותי,
שם). (מלבי"ם

.„B‡ Ì‰ÈzLa ‰È‰iL ,‡e‰Â - ÂÈÈÚa LLBÁ‰«≈¿≈»»∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆
¯Èˆ Ì‰Ó ˙Á‡a16˙B˙˙BL ˙BÚÓ„ eÈ‰L B‡ ,17Ô‰Ó ¿««≈∆ƒ∆»¿»¿≈∆

Ô‰a ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ó ˙˙BL Ì„ ‰È‰L B‡ ,·‡k‰ ·¯Ó≈…«¿≈∆»»»≈≈∆∆»»»∆
˙Ác˜18ÏÎa ‰Ê È¯‰ - el‡ ÌÈ‡ÏÁa ‡ˆBiÎÂÌÈÏBÁ Ï «««¿«≈»√»ƒ≈¬≈∆ƒ¿«ƒ

‰kÒ Ô‰a LiL19ÔÈNBÚÂ ,˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ∆≈»∆«»»¿«¿ƒ»»∆««»¿ƒ
.‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ»»¿≈¿»

מהעין.16) הנוטף ע"ז 19)חום.18)נחלות.17)ריר
ע"ב. כח,

.‰ÌÈÙÏÂ ‰ÙN‰ ÔÓ BÙeb ÏÏÁa ‰kÓ LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈«»«¬«ƒ«»»¿ƒ¿ƒ
ÂÈÙa ÔÈa -20B‡ ,BÏBÁËe B„·Îa ÔÈa ,ÂÈÚÓa ÔÈa , ≈¿ƒ≈¿≈»≈ƒ¿≈¿

‰ÏBÁ ‰Ê È¯‰ ,BÏÏÁa LiL Ïk - ˙BÓB˜Ó ¯‡Laƒ¿»¿…∆≈«¬»¬≈∆∆
‰kÒ Ba LiL21.‡e‰ „·k BÈÏÁL „Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆≈«»»¿≈»ƒ…∆∆»¿»≈

‰„ÈÓ‡ ‡Ïa „iÓ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ CÎÈÙÏ22. ¿ƒ»¿«¿ƒ»»∆««»ƒ»¿…¬ƒ»
‰kÓk ‡È‰ È¯‰ - Ï‚¯‰ ·‚Â „i‰ ·‚a ‡È‰L ‰kÓe«»∆ƒ¿««»¿«»∆∆¬≈ƒ¿«»
˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,„Ó‡ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÏÏÁ ÏL∆»»¿≈»¿ƒ»…∆¿«¿ƒ»∆»∆

¯nÒnL ÌÁ‰Â .˙aM‰23ÏÏÁ ÏL ‰kÓk - ¯Na‰ ˙‡ ««»¿«…∆¿«≈∆«»»¿«»∆»»
˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÈÓc24ÈÏÁ Ïk ÔÎÂ . »≈¿«¿ƒ»»∆««»¿≈»…ƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰kÒ Ba LÈ ‰fL ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ‡ÙB¯‰L∆»¿ƒ¿ƒ∆∆≈«»»««ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - ıeÁaÓ ¯Na‰ ¯BÚa ‡e‰L∆¿«»»ƒ«¿«¿ƒ»»∆

.Ì‰Èt ÏÚ ˙aM‰««»«ƒ∆

מאד 20) ומצטער בשינו שחושש מי ע"ב. כח, זרה עבודה
סי' (או"ח נכרי ידי על להוציאה מותר גופו, כל שחלה עד

ברורה'). ב'משנה מן 21)שכח אחד שנתקלקל היינו
מיחושים  אבל בועה, או מכה מחמת הפנימיים האברים
יונה'). 'רבינו בשם והר"ן (הרשב"א מכה נקראים אין בלבד

באותו 22) ומכירים יודעים להמתין ואם שיכול חולי
שהוא  אף שבת, עליו לחלל אסור סכנה, בו ואין ברפואתו

(רשב"א). חלל של בשרי"23)מכה מפחדך "סמר מלשון
מחום  או מפחד ומתקשה מתכווץ שהבשר קכ) קיט, (תהלים
ברזל, מכח הבאה מכה כל וכן מצמר). התימנים: (בכת"י
השבת. את עליה מחללין הגוף, בחלל אינה אפילו

פג.24) פב. יומא

.Â‡ÓÈ ÚÏBa‰25,˙aLa ÔÈnÁ BÏ ÔÈnÁÓ - ÌÈÓ ÏL «≈«ƒ»∆«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«»
˙kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚÂ¿ƒ»»¿≈¿»ƒ¿≈∆ƒ«»«

‰ËBL ·Ïk BÎLpL ÈÓ ÔÎÂ .˙BLÙ26„Á‡ B‡ ¿»¿≈ƒ∆¿»∆∆∆∆»
ÔÈ˙ÈÓnL ¯ÙÚ‰ ÈÏÁBfÓ27ÔÈ˙ÈÓÓ ˜ÙÒ eÈ‰ elÙ‡ , ƒ¬≈∆»»∆¿ƒƒ¬ƒ»»≈¿ƒƒ

‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ - ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ ˜ÙÒ»≈≈¿ƒƒƒ»»¿≈¿»
.BÏÈv‰Ï¿«ƒ

יב:).25) זרה (עבודה שבמים דקה במשנה 26)עלוקה
שוטה  כלב שנשכו "מי כיפור: יום לענין כתוב פ"ח) (יומא
שלו", הכבד מחצר אותו מאכילין אין - כלבת) (מחלת
שאינה  כיון זו, ברפואה הרופאים שנהגו אע"פ רש"י: וביאר
בשר  אכילת איסור לו מתירין אין וגמורה, בדוקה רפואה
אחר: באופן הדבר את נימק המשניות, בפירוש ורבינו טמא.
המצוות  על עוברין ואין סגולה. דרך אלא מועיל אינו זה "כי
הוציאו  אמיתי דבר והוא בטבע המרפאים בדברים אלא
שהם  בדברים להתרפאות אבל לאמת, הקרוב והנסיון הדעת
הדעת  מצד אינו חלש, כוחם כי אסור בסגולתן מרפאים
לו  מותר לכו"ע בדוקות רפואות אבל רחוק", ונסיונו

הוא. קכא:27)שמסוכן שבת פד. יומא

.Ê˙¯‚B¯‚ BÏ ‡È·‰Ï ÌÈ‡ÙB¯ e‰e„Ó‡L ‰ÏBÁ28 ∆∆¬»¿ƒ¿»ƒ¿∆∆
˙B¯‚B¯b ¯NÚ BÏ e‡È·‰Â Ì„‡ È· ‰¯NÚ eˆ¯Â ,˙Á‡««¿»¬»»¿≈»»¿≈ƒ∆∆¿»

ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt Ôlk - ˙Á‡ ˙·a29‰Êa e‡È·‰ elÙ‡Â . ¿«««À»¿ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ»∆
Ìlk È¯‰L ;‰BL‡¯a ‡È¯·‰ elÙ‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»∆¬≈À»

.e‡È·‰ ˙eL¯aƒ¿≈ƒ

יבשה.28) טוב 29)תאנה שכר להם ויש ע"א. סד, מנחות
שכח). סי' (או"ח ה' מאת

.Á‰ÏBÁ30e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,˙B¯‚B¯‚ ÈzLÏ CÈ¯ˆ ‰È‰L ∆∆»»»ƒƒ¿≈¿»¿…»¿
˙B¯‚B¯b LÏLÂ ÔÈˆ˜Ú ÈLa ˙B¯‚B¯‚ ÈzL ‡l‡∆»¿≈¿»ƒ¿≈…»ƒ¿»¿¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,LÏL Ba LiL ı˜Ú‰ ÔÈ˙¯Bk - „Á‡ ı˜Úa¿…∆∆»¿ƒ»…∆∆≈»««
ea¯È ‡lL È„k ,ÌÈzLÏ ‡l‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆…«¿
.ÌÈL e˙¯ÎÈ ‡ÏÂ ,„Á‡ ı˜Ú e˙¯ÎÈ ‡l‡ ,‰¯Èˆ·aƒ¿ƒ»∆»ƒ¿¿…∆∆»¿…ƒ¿¿¿«ƒ

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ31. ¿≈…«≈»∆

שצריך 31)שם.30) בשבת חולה הראב"ד: את שאלו
בשבילו  לשחוט עדיף האם נבילה, בשר לפניו ומוכן לבשר,
יאכילהו  ולא לו ישחטו והשיב: כשר? בשר ויאכל בשבת
ובאכילת  אחת, פעם רק עובר בשבת בשחיטה כי נבילות,
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אם  אולם ביומא). (הרא"ש וכזית כזית כל על עובר נבילה
סי' (או"ח תחלה ליד מהבא לו יתנו לאלתר, בשר צריך

שכח).

.Ë˙aLa ‰ÏBÁÏ ÏM·Ó‰32¯È˙B‰Â ‰ÏBÁ‰ ÏÎ‡Â , «¿«≈¿∆¿«»¿»««∆¿ƒ
¯˙Bn‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï ‡È¯·Ï ¯eÒ‡ -33‰a¯È ‡nL ‰¯Êb , »¿»ƒ∆¡…ƒ«»¿≈»∆»«¿∆

BÏÈ·La34‡È¯·Ï ¯zÓ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰ Ï·‡ . ƒ¿ƒ¬»«≈¿∆¿«»À»¿»ƒ
ÈÁ ¯Na epnÓ ÏÎ‡Ï35È„k ˙ÙÒBz ¯·ca ÔÈ‡L , ∆¡…ƒ∆»»«∆≈«»»∆∆¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏÈ·La ‰a¯È ‡nL ¯Ê‚pL∆ƒ¿…∆»«¿∆ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

(או"ח 32) האילן מן פירות לו תלש או ע"א. עא, בבאֿקמא
שיח). טו:).33)סי' (חולין שבת מוצאי בשביל 34)עד

רק 35)הבריא. למלחו צריך ואין בשבת, אסור לבשלו כי
בהדיחו  די חי, לאכלו אבל בישול. ידי על לאכלו רוצה אם

סז). סי' (יו"ד מבחוץ הבשר פני שעל הדם את

.È‰ÏBÁ36ÏÚ ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba ÔÈ‡L ∆∆≈«»»ƒ»¿»»«
È¯Î È„È37‡e‰Â ,BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk . ¿≈»¿ƒ≈«¿ƒ¿»¿ƒ«¬¿

˙eL¯Ó ‰‡eÙ¯ ‡È·‰Ïe ˙BÙ‡ÏÂ BÏ ÏM·Ï .‰NBÚ∆¿«≈¿∆¡¿»ƒ¿»≈¿
ÂÈÈÚ ÏÁBk ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ˙eL¯Ï38È¯Îp‰ ÔÓ ƒ¿¿«≈»≈¿≈≈≈»ƒ«»¿ƒ

ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ Ì‡Â .‰kÒ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa¿«»««ƒ∆≈»«»»¿ƒ»¿ƒƒ
elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ïƒ¿»ƒ∆≈»∆¿»»ƒ»¬ƒ

ÌÈÊ‡ ÔÈÏÚÓ CÎÈÙÏ .Ï‡¯NÈ39ÔÈÏÚÓe ,˙aLa ƒ¿»≈¿ƒ»«¬ƒ»¿«ƒ¿«»«¬ƒ
ÈÏ˜‡40¯·M‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,41‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ . À¿»≈«¬ƒƒ∆«∆∆¿…«≈»∆

.¯zÓÀ»

גופו.36) לכל חולי שהוא למשכב מותר 37)שנפל וכן
באי  ישראל ידי על השבת את עליו (ראה לחלל דרבנן סור

קכט.). על 38)שבת רפואה אבקת שם ע"א. כב, ביצה

העינים. פעמים 39)ריסי אזנים גידי ע"ב. כח, זרה עבודה
(רש"י). הלחיים ומתפרקים למטה כט,40)שיורדים שם,

אותו  ומעלים הנשימה את המעכב הלב שכנגד "תנוך ע"א:
(רש"י). רפואה" עצם 41)עלֿידי ע"א. קכח, שבת

שנשברה.

.‡È˙kÒa ‡È‰ È¯‰ - „ÏÈÏ ˙Ú¯BkLk ˙„ÏBi‰«∆∆¿∆««≈≈¬≈ƒ¿«»«
˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ˙BLÙ42dÏ ÔÈ‡¯B˜ . ¿»¿«¿ƒ»∆»∆««»¿ƒ»

‰ÓÎÁ43,¯eah‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¬»»ƒ»¿»¿¿ƒ∆««
B˙B‡ ÔÈ¯LB˜Â44‡È‰L ‰ÚLa ¯Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»¿≈¿»»∆ƒ

elÙ‡Â ;¯p‰ ˙‡ dÏ ÔÈ˜ÈÏ„Ó - ‰ÈÏ·Áa ˙˜ÚBˆ∆∆«¬»∆»«¿ƒƒ»∆«≈«¬ƒ
¯a ‰ÈÏÚ ˙·MÈ˙Ó dzÚcL ÈtÓ ,‡ÓeÒ ‰˙È‰»¿»»ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿«∆∆»∆»¿≈
ÔÓLÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰‡B¯ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿∆∆
- ˙BpLÏ ¯LÙ‡L ÏÎÂ .dÏ ÔÈ‡È·Ó - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿ƒƒ»¿…∆∆¿»¿«

‰‡·‰ ˙ÚLa ÔÈpLÓ45ÈÏk dz¯·Á dÏ ‡È·zL ÔB‚k . ¿«ƒƒ¿«¬»»¿∆»ƒ»¬∆¿»¿ƒ
.dk¯„k ‰‡È·Ó - ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .d¯ÚNa ÈeÏz»ƒ¿»»¿ƒƒ∆¿»¿ƒ»¿«¿»

ע"ב.42) קכח, האמור 44)מיילדת.43)שבת כל
ביום  "ומולדותיך בשבת: לחיה עושים יחזקאל, בתוכחת
למשעי" רוחצת לא ובמים שרך, כרת לא אותך הולדת

טז). בלא 45)(יחזקאל לעשות מותר נפש שבפיקוח ואף
ואין  לה, טבעי כדבר הם וחבליה היולדת "כאב שינוי, שום
לשנות  החמירו לפיכך לידה, מחמת מתה מאלף אחת

(מגידֿמשנה). שאפשר" במקום

.·ÈÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ˙‡ ÔÈ„lÈÓ ÔÈ‡46˙BÏfÓe ≈¿«¿ƒ∆»∆∆»ƒ«»
¯ÎNa elÙ‡Â ,˙aLa47‰·È‡Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ;48; ¿«»«¬ƒ¿»»¿≈¿ƒ¿≈»

¯b ˙a ˙‡ ÔÈ„lÈÓ Ï·‡ .ÏelÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»ƒ¬»¿«¿ƒ∆«≈
·LBz49B˙BÈÁ‰Ï ÔÈeˆÓ e‡L ÈtÓ ,50ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡Â ; »ƒ¿≈∆»¿Àƒ¿«¬¿≈¿«¿ƒ

.˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ»∆»∆««»

הם 46) המכוערים מעשיהם בגלל ע"ב. כו, זרה עבודה
את  עליהם קיבלו שלא אנושית, ותרבות נימוס לכל מחוץ
ברכת  ב) ומשפטים, דינים א) שהם: נח, בני מצוות שבע
ו) עריות, גילוי ה) דמים, שפיכות ד) זרה, עבודה ג) השם,

ה"א). פ"א, מלכים (הל' החי מן אבר ז) ובימות 47)גזל,
איבה. משום בשכר מותר שיכולה 48)החול, לשנאה,

שבת  לשומרת רק בשבת מיילדים שאין ולומר, להשתמט
שם). עבודהֿזרה 49)(ע"ז לעבוד שלא עליו שקיבל גוי

מל  שלא אף נח, בני בהן שנצטוו המצוות שאר גם ולקיים
ה"ז). מאיסו"ב (פי"ד טבל "גר 50)ולא תורה: אמרה

לה). כה, (ויקרא עמך" וחי ותושב

.‚È‰iÁ51,„ÏzL „Ú ˙˙BL ˙BÈ‰Ï Ìc‰ ÏÈÁ˙iMÓ , «»ƒ∆«¿ƒ«»ƒ¿≈«∆≈≈
ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú „ÏzL ¯Á‡Â52˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - ¿««∆≈≈«¿»»ƒ¿«¿ƒ»∆»∆

‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Ó‡L ÔÈa ,‰ÈÎ¯ˆ Ïk dÏ ÔÈNBÚÂ ,˙aM‰««»¿ƒ»»¿»∆»≈∆»¿»¿ƒ»
‰ÎÈ¯ˆ ÈÈ‡ ‰¯Ó‡L ÔÈa È‡53:‰Ú·L „Ú ‰LÏMÓe . ¬ƒ≈∆»¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿»

˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ‰ÎÈ¯ˆ ÈÈ‡ ‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»∆
‰¯Ó‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰˜˙L Ì‡Â ;˙aM‰««»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ«ƒ»¿»
‰Ú·MÓe .˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁnL ,È‡ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¬ƒ∆¿«¿ƒ»∆»∆««»ƒƒ¿»
Ba ÔÈ‡L ‰ÏBÁk ‡È‰ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ¿«¿ƒ¬≈ƒ¿∆∆≈

‰kÒ54dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,È‡ ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â ; «»»«¬ƒ»¿»¿ƒ»¬ƒ≈ƒ»
ÌÈ¯Î È„È ÏÚ ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ55. ¿»»∆»«¿≈»¿ƒ

היולדת.51) ע"א.52)האשה קכט, לדברים 53)שבת
ואין  לכך, צריכות היולדות כל זה שדבר אומרות שחברותיה
שמא  ליולדת, שומעים אין לשאלם, מיילדת או רופא כאן
(הרמב"ן). צריכה שהיא מה לשעתה מרגישה אינה

מלבד 54) אחרת מחלה לה יש אם אולם הלידה, מצד
לה  עושים אלא אלו, ימים שיעור על להשגיח אין הלידה,

מהסכנה. שתצא י.55)עד בהלכה ראה

.„È‰iÁÏ ‰¯e„Ó ÔÈNBÚ56,‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ƒ¿»¿«»«¬ƒƒ««»
.ÌÈ¯w‰ ˙BÓB˜na ‰a¯‰ ‰iÁÏ ‰L˜ ‰pv‰L ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ»»»¿«»«¿≈«¿«»ƒ
ÊÈw‰ .da ÌnÁ˙‰Ï ‰ÏBÁÏ ‰¯e„Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«≈»ƒƒ

Ìc57˙Ùe˜˙a elÙ‡ ,‰¯e„Ó BÏ ÔÈNBÚ - ÔpËˆÂ »¿ƒ¿«≈ƒ¿»¬ƒƒ¿«
Êenz58¯Á‡ „ÏBpL ÌBia ˙aLa „Ïe‰ ˙‡ ÔÈˆÈÁ¯Óe . ««¿ƒƒ∆«»»¿«»«∆«««

,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa elÙ‡ ,B¯eaË ˙‡ ÔÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«¬ƒ¿«ƒ∆«¿«»
B˙B‡ ÔÈÁÏBÓe59B˙B‡ ÔÈÙtÏÓe ,60‡È‰ ‰kqL ÈtÓ ; ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆«»»ƒ

B˙B‡ ÌÈˆÈÁ¯Ó ÔÎÂ .el‡ Ïk BÏ eNÚÈ ‡Ï Ì‡ BÏƒ…«¬»≈¿≈«¿ƒƒ
ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ‰ÏÈn‰ ¯Á‡Ïe ‰ÏÈn‰ ÈÙÏ61‰ÏÈnÏ ƒ¿≈«ƒ»¿«««ƒ»««¿ƒƒ«ƒ»

.‰kq‰ ÈtÓ ,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa¿«ƒ∆«¿«»ƒ¿≈««»»

לפניה 56) מבעירים צינה, אחזתה אם ע"א. קכט, שבת
להתחמם. עצים לרפואה 57)מערכת מהעורק דם הוציא

באיזמל. שריטה (שם).58)ע"י לו היא סכנה שהצינה
בשרו 59) לעדן אלו מסמים וכיוצא ההדס אבק עליו נותנין
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פי"ח). שבת לרבינו, המשניות הילד 60)(פי' את כורכים
איבריו. ליישר כדי ע"ב.61)בחיתולים קלד, שבת

ורשב"א). (רמב"ן שני יום וכלֿשכן

.ÂË¯aLn‰ ÏÚ ‰·LiL ‰M‡‰62ÔÈ‡È·Ó - ‰˙ÓÂ »ƒ»∆»¿»«««¿≈»≈»¿ƒƒ
˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯„ elÙ‡ ˙aLa ÔÈkÒ«ƒ¿«»¬ƒ∆∆¿»«ƒ¿¿ƒ∆
˜ÙqL .ÈÁ ‡ˆnÈ ‡nL ,„Ïe‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe dÒ¯k¿≈»ƒƒ∆«»»∆»ƒ»≈«∆»≈

˙BLÙ63B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ‰ÊÏ elÙ‡Â ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ¿»∆∆««»«¬ƒ»∆∆≈∆¿»
.ÈÁ«

הלידה.62) בשעת עליו ישבה שהיולדת כסא ע"א. ז, ערכין
דאין 63) משום בחול, אפילו הזה בזמן כן נוהגין ואין

לחיות, לולד שאפשר כך כל קרוב בזמן האם במיתת בקיאין
כך  ובין כך ובין ימיתוה, יחתכוה ואם נתעלפה, רק ושמא

מגירונדי). יונה לרבינו והיתר' ('איסור הולד ימות

.ÊËLÙ Áewt ÔÈÁwÙÓ64ÏhÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLa ¿«¿ƒƒ«∆∆¿«»¿≈»ƒƒ…
‰Ê È¯‰ - LÙp‰ ÏÈv‰Ï ÌÈc˜n‰Â .ÔÈcŒ˙ÈaÓ ˙eL¿̄ƒ≈ƒ¿««¿ƒ¿«ƒ«∆∆¬≈∆

?„ˆÈk .ÁaLÓ65N¯Bt - ÌiÏ ÏÙpL ˜BÈz ‰‡¯ ¿À»≈«»»ƒ∆»««»≈
.BnÚ ÌÈ‚c‰ „ˆ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,e‰ÏÚÓe ‰„BˆÓ¿»«¬≈¿««ƒ∆»«»ƒƒ
,B˙BÏÚ‰Ï ‰„BˆÓ N¯Ùe ,Ìia ˜BÈz Ú·hL ÚÓL»«∆»«ƒ«»»«¿»¿«¬
˙BÏÚ‰Ï Ôek˙ .ÌeÏkÓ ¯eËt - „·Ïa ÌÈ‚„ ‰ÏÚ‰Â¿∆¡»»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬

˜BÈ˙Â ÌÈ‚c ‰ÏÚ‰Â ,ÌÈ‚c66ÚÓL ‡Ï elÙ‡ .¯eËt - »ƒ¿∆¡»»ƒ¿ƒ»¬ƒ…»«
.¯eËt ,ÌÈ‚c‰ ÌÚ ˜BÈz ‰ÏÚ‰Â ÏÈ‡B‰ - Ú·hL∆»«ƒ¿∆¡»ƒƒ«»ƒ»

פד:).64) (יומא נפש להצלת פעולה מנחות 65)עושים
לצידה,66)סד. שנתכוין כיון חייב, לבד דגים העלה אבל

י. פרק להלן ראה

.ÊÈ‡ÈÏÁ ¯˜BÚ - ¯B·Ï ˜BÈz ÏÙ67,e‰ÏÚÓe »«ƒ¿≈À¿»«¬≈
.B˙¯È˜Ú ˙ÚLa ‰‚¯„Ó da Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿«≈»«¿≈»ƒ¿«¬ƒ»
,B‡ÈˆBÓe ˙Ïc‰ ¯·BL - ˜BÈ˙ ÈÙa ˙Ïc ÏÚƒ¿«∆∆ƒ¿≈ƒ≈«∆∆ƒ
ÔÈÈe‡¯L ÌÈˆÚ ÔÈÓk d˙B‡ ÏvÙÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿«≈»¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ

˙ÚaÈ ‡nL ;‰Î‡ÏÓÏ68,‰˜Ï„ ‰ÏÙ .˙eÓÈÂ ˜BÈz‰ ƒ¿»»∆»ƒ»≈«ƒ¿»»¿»¿≈»
d˙B‡ ÔÈaÎÓ - Û¯NÈ ‡nL ÔÈLLBÁL Ì„‡ ÌL LÈÂ¿≈»»»∆¿ƒ∆»ƒ»≈¿«ƒ»
C¯c L·Bk ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,L‡‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï¿«ƒƒ»≈¿««ƒ∆≈∆∆

Èeak ˙ÚLa dw˙Óe69‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰Ï Ì„Bw‰ ÏÎÂ . ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«≈¿«ƒ¬≈∆
˙eL¯ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â .ÁaLÓ70¯·c ÏÎa ÔÈcŒ˙ÈaÓ ¿À»¿≈»ƒƒ…¿ƒ≈ƒ¿»»»

.‰kÒ Ba LiL∆≈«»»

הבור.67) לשפת שמסביב פתאום.68)עפר יבהל
פד:69) הוראה.70)יומא לשאול

.ÁÈ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL ÈÓ71˜ÙÒ ÌL ‡e‰ ˜ÙÒ , ƒ∆»¿»»»«…∆»≈»»≈
ÌL BÈ‡72ÔÈÁwÙÓ -73ŒÏÚŒÛ‡ ,ÈÁ e‰e‡ˆÓ .ÂÈÏÚ ≈»¿«¿ƒ»»¿»«««

ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ‡È¯·iL ¯LÙ‡ È‡Â ıˆB¯˙pL Ètƒ∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ¿«¿ƒ»»
‰ÚL d˙B‡ ÈiÁÏ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe74. ƒƒ¿«≈»»»

אבנים.71) גל או הרוס כמה 72)קיר כאן יש אפילו
לומר  תמצא ואם כאן, אינו ספק כאן הוא ספק - ספיקות
ב'מעשה  פג:). (יומא מת ספק חי הוא ספק כאן, שהוא
מפקחין". - מת ספק חי הוא "ספק כאן: הנוסח רוקח'

האבנים.73) את ומפנים המפולת את ראה 74)מסירים
שכט. סי' ברורה' ו'משנה א, בהלכה למעלה

.ËÈ‰ÓL B· e‡ˆÓ ‡ÏÂ BÓËÁ „Ú e˜„a75ÔÈÁÈpÓ - »¿«»¿¿…»¿¿»»«ƒƒ
- ÌÈ˙Ó ÌÈBÈÏÚ e‡ˆÓe e˜„a .˙Ó ¯·kL ,ÌL B˙B‡»∆¿»≈»¿»¿∆¿ƒ≈ƒ
ÏÚ ÔÈÁwÙÓ ‡l‡ ,ÌÈBzÁz e˙Ó ¯·k :e¯Ó‡È ‡Ï……¿¿»≈«¿ƒ∆»¿«¿ƒ«
‰È‰ÈÂ ÔBÈÏÚ‰ ˙eÓiL ˙ÏtÓa ¯LÙ‡L ;Ïk‰«…∆∆¿»¿«…∆∆»»∆¿¿ƒ¿∆

.ÈÁ ÔBzÁz‰««¿«

ז),75) (בראשית באפיו" חיים רוח נשמת אשר "כל שכתוב
חיים  רוח יש אם בבדיקה היא החיות בחינת עיקר כלומר
חיות, מצאו ולא לבו עד בדקו אפילו פח:), (יומא בחטמו
(או"ח  חטמו עד לבדוק צריך אלא ודאי, שמת אומרים אין

שכט.). סי'

.Î˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da LiL ¯ˆÁ ‰˙È‰»¿»»≈∆≈»¿≈»ƒ«»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÛÏ‡Â „Á‡ Ï‡¯NÈ elÙ‡ ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¬ƒƒ¿»≈∆»¿∆∆¿≈»ƒ
Ïk‰ ÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÙÂ ,˙BÏfÓe«»¿»¿»¬≈∆«…∆¿«¿ƒ««…

Ï‡¯NÈ ÈtÓ76‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯t . ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»
ÂÈÏÚ77ÂÈÏÚ ÌÈÁwÙÓ - ¯ˆÁ d˙B‡78‰Ê ‡nL ; »»»»≈¿«¿ƒ»»∆»∆

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÌÈ¯‡Lp‰Â ,Ï‡¯NÈ ‰È‰ L¯tL∆≈«»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ
.˙BÏfÓe«»

ראה 76) - דמי מחצה על כמחצה קבוע שכל ע"ב. פד, יומא
והוא  - הי"א אסורות מאכלות מהל' בפ"ח רבינו שכתב מה

שבת. דוחה ספק וכל נפשות, עליו 77)ספק "נפלה
רוקח'). 'מעשה (נוסח חצר" אותה כיון 78)(מפולת)

ועדיין  שלהם, הקביעות נעקרה לא במקומם, נשארו שרובם
זה  שבאופן שאומר פד:) (יומא וכשמואל עליהם, ספק שם

הרוב. אחר נפש בפיקוח הולכים אין

.‡Î˙Ú·e ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ CÏÈÏ BÊ ¯ˆÁÓ Ôlk e¯˜Ú∆∆¿À»≈»≈≈≈¿»≈«∆∆¿≈
‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ÒÎÂ Ô‰Ó „Á‡ L¯t Ì˙¯È˜Ú¬ƒ»»≈«∆»≈∆¿ƒ¿«¿»≈«∆∆¿»¿»
.ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿≈»«ƒ≈¿«¿ƒ»»
L¯Bt‰ ÏÎÂ ;Ï‡¯NÈ Ô‡k ÔÈ‡ ,Ìlk e¯˜ÚpL ÔÂÈkL∆≈»∆∆∆¿À»≈»ƒ¿»≈¿»«≈
ÔÓ L¯tL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk Ô‰Ó≈∆¿∆≈¿«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈«ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ï‡¯NÈ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .·¯‰»…¿ƒ»ƒ»»»…ƒ¿»≈««ƒ
‰ÏÙÂ ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯Ùe Ìlk e¯˜ÚpL∆∆∆¿À»≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»

.ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿«¿ƒ

.·Î¯a„na Cl‰Ó‰79˙aL ÌBÈ ‡e‰ È˙Ó Ú„È ‡ÏÂ «¿«≈«ƒ¿»¿…»«»««»
ÈÚÈ·L Lc˜Óe ,‰ML ‰ÚhL ÌBiÓ ‰BÓ -80C¯·Óe . ∆ƒ∆»»ƒ»¿«≈¿ƒƒ¿»≈

ÌBi‰ ˙BÎ¯a Ba81˙aL È‡ˆBÓa ÏÈc·Óe ,82ÌBÈ ÏÎ·e . ƒ¿««¿ƒ¿»≈«»¿»
¯zÓ ,Ba ÏÈc·Óe Lc˜Ó ‡e‰L ‰Ê ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌBÈÂ»«¬ƒ¿∆∆¿«≈«¿ƒÀ»

˙eÓÈ ‡lL È„k ,„·Ïa B˙Ò¯t È„k ˙BNÚÏ BÏ83. «¬¿≈«¿»»ƒ¿«¿≈∆…»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏkL ,B˙Ò¯t ÏÚ ¯˙BÈ ˙BNÚÏ BÏ ¯eÒ‡Â¿»«¬≈««¿»»∆»»
B‡ B˙‡ÈˆÈÏ ÈÈÓL ‡e‰L Ú„È Ì‡Â .‡e‰ ˙aL ˜ÙÒ»≈«»¿ƒ»«∆¿ƒƒƒƒ»

ÎÂ B˙‡ÈˆÈÏ ¯NÚ ‰MÓÁ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰ ‰Êa ‡ˆBi ¬ƒ»»»ƒƒ»¿«≈¿∆«ƒ¿»¬≈∆
È‡cÂ ¯·c‰ È¯‰L ,ÌBi‰ B˙B‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿»»¿«∆¬≈«»»««
ÌBiÓ ıeÁ ÌÈÓi‰ ¯‡Le ;˙aLa ‡¯iLa ‡ˆÈ ‡lL∆…»»¿«»»¿«»¿»«»ƒƒ

.„·Ïa ‰Ò¯t È„k ‰NBÚ ,‰Ê∆∆¿≈«¿»»ƒ¿»
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השבת 79) יום ונשכח הגויים לבין נשבה אם הדין והוא
(ירושלמי). חול 80)ממנו ימי עולם: של כבריאתו

סט.). (שבת השבת יום כן ואחרי =קידוש.81)תחילה,
שמברך 82) - וזה שבת". במוצאי "ומבדיל התימנים: בכ"י

הוא  - במוצאו ההבדלה וברכת בכניסתו הקידוש ברכת
האחרים. הימים ששת מתוך שלו השבת יום של ההיכר

לסגף 83) אסור סכנה, בלי אחד יום להתענות יכול אפילו
או"ח  ישע' ('בגדי המדבר מן לצאת למהר שיוכל כדי עצמו,

שמד). סי'

.‚Î,Ï‡¯NÈ ˙B¯ÈÚ ÏÚ e¯vL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ«»∆»«¬»ƒ¿»≈
˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ƒ»«ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ¬≈∆∆

‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,˙aM‰84‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚ·e . ««»¿≈ƒƒ»∆ƒ¿»»¿ƒ«¿»
¯ÙqÏ85,L˜Â Ô·z È˜ÒÚ ÏÚ ‡l‡ e‡a ‡Ï elÙ‡ - «¿»¬ƒ…»∆»«ƒ¿≈∆∆»«

ÔÈÊ ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ86˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆
B‡ ˙BLÙ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ ,ÌB˜Ó ÏÎ·e .˙aM‰««»¿»»ƒ»«ƒ¿≈¿»
ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ - Ì˙Ò e¯vL B‡ ‰ÓÁÏÓ eÎ¯ÚL∆»¿ƒ¿»»∆»¿»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓe .˙aM‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÔÈÊ«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆««»ƒ¿»«»
Ì‰ÈÁ‡Ï ¯ÊÚÏÂ ˙‡ˆÏÂ ‡B·Ï ,ÔÈÏBÎiL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿ƒ»¿»≈¿«¿…«¬≈∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „iÓ ÌÏÈv‰Ïe ¯BˆÓaL∆¿»¿«ƒ»ƒ«»¿≈»ƒ«»

˙aLa87.˙aL È‡ˆBÓÏ dÓ‰Ó˙‰Ï Ô‰Ï ¯eÒ‡Â ; ¿«»¿»»∆¿ƒ¿«¿≈«¿»≈«»
ÔÈÊ ÈÏÎa ¯ÊÁÏ Ô‰Ï ¯zÓ ,Ô‰ÈÁ‡ ˙‡ eÏÈviLÎe¿∆«ƒ∆¬≈∆À»»∆«¬…ƒ¿≈«ƒ

‡lL È„k ;˙aLa ÌÓB˜ÓÏ Ô‰lL88„È˙ÚÏ ÔÏÈLÎ‰Ï ∆»∆ƒ¿»¿«»¿≈∆…¿«¿ƒ»∆»ƒ
.‡B·Ï»

ממון 84) עסקי על באו אפילו הזה בזמן ע"א. מה, עירובין
של  התנפלות שכל עליהם, ויוצאים השבת את מחללים
(פסקי  בנפשות וגומרים בממון מתחילים היא, סכנה אויבים

קנ). סי' שאם 85)מהרי"א הגבול, על העומדת עיר
(רש"י). בפניהם ליכבש נוחה הארץ תהא ילכדוה,

('אור 86) לבוא שרוצים שמענו אלא עדיין באו לא אפילו
אלא  למחר, עד נמתין אומרים אין שכט) סי' ורמ"א זרוע'
הכן  לעמוד כדי זיין כלי ומתקינים השבת את דוחין מיד
של  בדבר ודיחוי שהיה כל שכן האויב, לקראת ולצאת

כשלון. להביא ועלול היא סכנה - כל 87)מלחמה וחייב
העיר. על למגינים ולהצטרף להתגייס שמא 88)אדם

למלחמה  זיין כלי מספיקה במדה להוציא האויב,יחוסו נגד
ויתגרה. וישוב האויב יתגבר שמא ועוד

.„Î˙Ù¯ËÓ‰ ‰ÈÙÒ ÔÎÂ89dÙÈw‰L ¯ÈÚ B‡ ,Ìia ¿≈¿ƒ»«¿…∆∆«»ƒ∆ƒƒ»
ÌB˜¯k90¯‰ B‡91ÏÎa ÔÏÈv‰Ï ˙aLa ˙‡ˆÏ ‰ÂˆÓ - «¿»»ƒ¿»»≈¿«»¿«ƒ»¿»

ÈtÓ Ûc¯p‰ „ÈÁÈ elÙ‡Â .ÔÏÈv‰Ï ÏBÎiL ¯·c»»∆»¿«ƒ»«¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
‡e‰L ·„ B‡ LÁ ÈtÓ B‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»ƒ¿≈»»…∆
˙iNÚa elÙ‡Â .BÏÈv‰Ï ‰ÂˆÓ - B‚¯‰Ï ÂÈ¯Á‡ Û„B¯≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ«¬ƒ«¬ƒ«
BÏÈv‰Ï ÔÈÊ ÈÏk Ôw˙Ï elÙ‡Â ,˙aLa ˙BÎ‡ÏÓ ‰nk92 «»¿»¿«»«¬ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿«ƒ

,˙aLa ÌÈpÁ˙Óe Ô‰ÈÏÚ ÌÈ˜ÚBÊÂ .¯zÓ -À»¿¬ƒ¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿«»
ÔÈÚÈ¯˙Óe93‡ÏÂ ÌÈpÁ˙Ó ÔÈ‡Â .Ì˙B‡ ¯ÊÚÏ Ô‰ÈÏÚ «¿ƒƒ¬≈∆«¿…»¿≈ƒ¿«¿ƒ¿…

˙aLa ¯·c‰ ÏÚ ÔÈ˜ÚBÊ94. ¬ƒ««∆∆¿«»

והנה.89) הנה אותה זורקים שהגלים ע "א. יט, תענית
לעיר.90) מסביב גדותיו.91)מצור על העולה

אחיך 92) "וחי נאמר: זה על למציל, גם סכנה יש אם אולם
סב.). (בבאֿמציעא חברך לחיי קודמים חייך עמך"

בהוספה].93) כג הערה מתעניות פ"א ראה [בתקיעה.
הדבר 94) שיתרבה אפשר ההתרעה, חרדת ידי שעל

ג). פרק תענית ישראל' ('תפארת

.‰Î‰LÏL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯»̂ƒ«¬»»¿≈»ƒ«»¿»
ÌBÈ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈNBÚÂ .˙aLÏ Ì„˜ ÌÈÓÈ»ƒ…∆¿«»¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .d˙B‡ ÔÈL·BkL „Ú ,˙aLa elÙ‡Â ÌBÈÂ»«¬ƒ¿«»«∆¿ƒ»¿««ƒ

˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ ‡È‰L95e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .96„Ú : ∆ƒƒ¿∆∆»¿ƒƒ«¿»»¿«
Â - dz„¯˙aLa elÙ‡97˙ÓÁÏÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ¿»«¬ƒ¿«»¿≈»ƒ«¿ƒ¿∆∆
‰ÂˆÓ98˙aLa ‡l‡ BÁÈ¯È ÚLB‰È L·k ‡ÏÂ .99. ƒ¿»¿…»«¿À«¿ƒ∆»¿«»

פ"ח 95) (מלכים הארץ גבולות להרחיב ישראל מלחמת
רצו 96)ה"א). שלא החשמונאים בימי שהיה מעשה

לפי  מישראל, אלפים כמה והרגו ונכנסו בשבת, להלחם
העיר  על מצור "ובנית זו: הלכה שעה באותה ידעו שלא
תלמודֿ מה רדתה", עד - מלחמה עמך עושה היא אשר

בשבת. אפילו - רדתה? עד יט.97)לומר שבת
אדם 98) אויבים לקחו בשבת. אפילו מצוה, שבמלחמת

לברוח  ישראל בת או בן נכרים פיתו או בשבי, מישראל
ולרוץ  לנסוע שבת, לחלל מצוה - דת להמיר עלֿמנת אתם
או"ח  (שו"ע מישראל אחת נפש להציל למרחקים אחריהם

שז). ה"ח.99)סי' פ"א שבת 'ירושלמי'

á"ôùú'ä ïåéñ å"ë ÷"ù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
והמלאכה 1) שבת מערב הנעשים הדברים רבינו בו כלל

בשבת. נגמרת

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙aL ·¯Úa ‰Î‡ÏÓ ÏÈÁ˙‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿»»¿∆∆«»««ƒ
eÈÏÚ ¯Ò‡ ‡lL .˙aLa ‰ÈÏ‡Ó ˙¯Ó‚ ‡È‰L∆ƒƒ¿∆∆≈≈∆»¿«»∆…∆¡«»≈
Ï·‡ ,ÌBÈ ÏL BÓˆÚa ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ«¬¿»»∆»¿«¿∆¬»
eÏ ¯zÓ - ˙aLa dÓˆÚÓ ‰Î‡Ïn‰ ‰NÚzLk¿∆≈»∆«¿»»≈«¿»¿«»À»»

ÂÈÏ‡Ó ˙aLa ‰NÚpM ‰Óa ˙B‰Ï2. ≈»¿«∆«¬»¿«»≈≈»

ãycew zegiyn zecewp"jlnd qcxt" m"anx jeznã

"zxnbp `idW iRÎlrÎs` zAW axrA dk`ln ligzdl xYnª¨§©§¦§¨¨§¤¤©¨©©¦¤¦¦§¤¤
zAWA dil`n."'ek ¥¥¤¨§©¨

מקום  שכל ה"ד) (פ"א שבת הלכות בתחילת למדנו וכבר
לכתחילה. מותר זה הרי לעשות", "מותר שנאמר

המלאכה  שעניין הרוחנית, בעבודה זו הלכה לבאר ויש
שתוכנה  הגלות, זמן במשך ועבודתנו מעשינו היינו בכלל,
ותכלית  (שבת), קדושה החול) (ימי החולין מענייני לעשות
שבת  שכולו "יום השבת ביום יהיה זו בעבודה השלמות
בערב  שטרח "מי יתקיים שאז העולמים", לחיי ומנוחה

בשבת". יאכל שבת
תיגמר  שלא עבודה יש אם שאף זו, הלכה של תוכנה וזהו
בכל  בשבת, מאליה נגמרת תהיה שהיא אלא הגלות בזמן
יהיה  המלאכה שגמר ובהכרח אותה, להתחיל יש זאת
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מהגלות  ישראל בני כל את יוציא כאשר הקב"ה על־ידי
ישראל". בני אחד לאחד תלוקטו "אתם של באופן

(c oniq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

לה'2) שבת השביעי "ויום י): כ, (שמות בתורה כתוב
תעשה  לא יוסי, ר' "אמר מלאכה", כל תעשה לא אלוקיך
שבת  (ירושלמי מותר" מאליה נעשית היא אם אבל כתוב,
יח  דף שבת (מסכת בבלי בתלמוד וכן א), הלכה ב פרק
כליו, שביתת על מצּווה אדם סוברים שמאי בית ב) ְֶעמוד
אין  סוברים הילל ובית בשבת, מלאכה בהם יעשה שלא
הלכה. וכן שובת, עצמו כשהוא כליו שביתת על מצּווה ְֶאדם

.·ÔÈ˜˙Bt ?„ˆÈk3‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL ·¯Ú ‰p‚Ï ÌÈÓ4, ≈«¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆∆«»ƒ¬≈»
ÔÈÁÈpÓe .Blk ÌBi‰ Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙‡lÓ˙Ó ‡È‰Â¿ƒƒ¿«≈¿∆∆»«À«ƒƒ

¯Ó‚Ó5Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯nb˙Ó Ô‰Â ,ÌÈÏk‰ ˙Áz À¿»«««≈ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»
¯BÏÈ˜ ÌÈÁÈpÓe .dlk ˙aM‰6ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ ««»À»«ƒƒƒ««»«ƒ

˙ÈÏtÒ‡Â7Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ‡t¯˙Óe ,‰kn‰ Èab ÏÚ ¿ƒ¿¿»ƒ««≈««»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»
ÔÈnÒÂ BÈc ÔÈ¯BLÂ .dlk ˙aM‰8‰ÎLÁ ÌÚ9Ô‰Â , ««»À»¿ƒ¿¿«»ƒƒ¬≈»¿≈

¯Óˆ ÔÈ˙BÂ .dlk ˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯BL10 ƒ¿¿ƒ»««»À»¿¿ƒ∆∆
‰¯BiÏ11ÔÈe‡Â12ÔÈpzLÓ Ì‰Â ,¯epzÏ ÔzLt ÏL13 «»¿ƒ∆ƒ¿»««¿≈ƒ¿«ƒ

‰iÁÏ ˙B„BˆÓ ÌÈN¯BÙe .dlk ˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ»««»À»¿ƒ¿¿«»
Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ„Bv Ô‰Â ,‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈ‚„Ïe ˙BÙBÚÏe¿¿»ƒƒ¬≈»¿≈ƒƒ¿¿ƒ»

„a‰ ˙Èa ˙B¯B˜a ÔÈÚBËÂ .dlk ˙aM‰14ÈÏebÚ·e ««»À»¿¬ƒ¿≈««¿ƒ≈
˙b‰15˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ·Ê ÔÈ˜Ln‰Â ,‰ÎLÁ ÌÚ ««ƒ¬≈»¿««¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»««»

·¯ÚaÓ ‰¯e„n‰ ˙‡ B‡ ¯p‰ ˙‡ ÔÈ˜ÈÏ„Óe .dlk16, À»«¿ƒƒ∆«≈∆«¿»ƒ»∆∆
dlk ˙aM‰ Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙˜ÏB„ ‡È‰Â17. ¿ƒ∆∆¿∆∆»««»À»

צינור 3) או תעלה פותחים א) עמוד יח דף שבת (מסכת
להשקותה. לגינה הערב.4)מהמעיין חשכת לפני

בהם 5) לעשן במחתה, גחלים על ששורפים בשמים מיני
נודף. ריחם שיהא הבגדים לרפואה.6)את משחה

צבע.8)תחבושת.7) אחרת:9)אבקות בנוסחה
(מער"ק). חשיכה" עם ומורסין את 10)"וסמנין לקלוט

גדול 11)הצבע. דוד ב). עמוד יז דף שבת (מסכת
האש. על וצבע מים פשתן 12)שמרתיחים של אגודות

לתנור  אותן ונותנים שיתלבנו.מנופץ בנוסחה 13)כדי
ויניציאה). (דפוס "משתהים היו 14)אחרת: הבד בבית

מנת  על כן, לפני שנכתשו הזיתים, לסחיטת ששימשו קורות
(מעמיסים) טוענים היו הקורה בראש שמנם; את להוציא
והשמן  הזיתים על וילחצו יכבידו למען משאות שבת מערב

השבת. כל זב הלוחצת 15)היה בגת לשימוש עגולה אבל
היין. את מהם להוציא הענבים הערב.16)על כניסת לפני

אינו 17) הוא אם בשבת, כליו שביתת על מצּווה אדם ְֶשאין
א'. בהלכה כמבואר עובד,

.‚B‡ ¯epza ¯Na B‡ ,L‡‰ Èab ÏÚ ‰¯„˜ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿≈»««≈»≈»»««
;˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÌÈÏMa˙Ó Ô‰Â ,ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ««≈∆»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»««»
Ô‰L ÌÈ¯·c ‰Ê ¯·„a LÈÂ .˙aLa d˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ»¿«»¿≈¿»»∆¿»ƒ∆≈

ÔÈ¯eÒ‡18ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Êb ,19.˙aLa ¬ƒ¿≈»∆»¿«∆«∆»ƒ¿«»

ד'.18) בהלכה ב)19)כמבואר עמוד לו דף שבת (מסכת
לשם  להבעירם הגחלים את ויגרוף שבת שהיום ישכח

ביום  אש תבערו "לא משום ויתחייב התבשילים בישול
ט'. פרק להלן ראה בשבת. מבשל ומשום השבת",

.„Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z ?„ˆÈk20‡lL ÔÈnÁÂ ≈««¿ƒ∆…»«»»¿¿«ƒ∆…
ÏÎÂ Bk¯ˆ Ïk ÏLaL ÏÈL·z B‡ ,Ôk¯ˆ Ïk enÁe‰«»»¿»«¿ƒ∆»«»»¿¿»

˜nËˆnL ÔÓÊ21ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - BÏ ‰ÙÈ ‡e‰ ¿«∆ƒ¿«≈»∆≈«¿ƒ«
,ÌBÈ „BÚaÓ Áp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa L‡‰ Èab«≈»≈¿«»««ƒ∆À«ƒ¿
B‡ BÏeMa ÌÈÏL‰Ï È„k ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»¿«∆«∆»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

˘‡‰ Û¯b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˜ÓˆÏ È„k22‰qkL B‡ ,23 ¿≈¿»¿¿ƒ»ƒ»«»≈∆ƒ»
‰wc‰ ÔzLt ˙¯Úa B‡ ¯Ù‡a ‰¯Èk‰ L‡24B‡ ; ≈«ƒ»¿≈∆ƒ¿…∆ƒ¿»««»

eÓÓÚL25B‡ ;¯Ù‡a ˙BqÎÓk Ô‰ È¯‰L ,ÌÈÏÁb‰ ∆»¿«∆»ƒ∆¬≈≈ƒ¿À¿≈∆
‡··‚a B‡ L˜a ‰e˜Èq‰L26,‰w„ ‰Ó‰a ÈÏÏ‚a B‡ ∆ƒƒ»¿«ƒ¿»»¿∆¿≈¿≈»«»

‰Ê È¯‰ - ˙B¯ÚBa ÌÈÏÁb ÌL ÔÈ‡ È¯‰L˙B‰LÏ ¯zÓ ∆¬≈≈»∆»ƒ¬¬≈∆À»«¿
ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â ,ÏÈL·z‰ ‰fÓ BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ;‰ÈÏÚ»∆»∆¬≈ƒƒ««¿ƒ∆««¿ƒ¿≈¿ƒ

.L‡a ‰zÁÈ ‡nL∆»¿«∆»≈

חכמים 20) כדעת פוסק רבינו ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
כירה  גבי על לשהות שאסור ב) עמוד לו דף שבת (מסכת
או  צורכו, כל נתבשל שלא תבשיל וקטומה, גרופה שאינה
ויפה  שמצטמק תבשיל שהוא אלא צורכו, כל נתבשל אפילו
שבת  שהוא ישכח שמא משום לו) יפה יתר (שבישול לו
ורבינו  והשאילתות, הרי"ף, שיטת היא וכן בגחלים. ויחתה
ועוד  והרשב"א גאון, האי ורב ותוספות, רש"י אבל יונה;
- דרוסאי בן כמאכן שנתבשל תבשיל שכל כחנניה, פסקו
צורכו, כדי מאכלם בשלו שלא נודדיםֿשודדים, של מנהיגם
שיעור  וקטומה; גרופה שאינה כירה גבי על לשהותו מותר
בישולו, שליש רש"י: לדעת דרוסאי" בן "כמאכל בישול

בישולו. חצי ט') (פרק רבינו ומתכווץ 21)ולדעת מתייבש
התבשיל. פרק 22)לטובת שבת מסכת ירושלמי (תלמוד

א). הלכה "גרופה 23)א' התלמוד בלשון הנקרא והוא
באפר). כיסוי - ("קטם" הנושר 24)וקטומה" הדק

אותו. כשחובטים הן 25)מהפשתן והרי והשחירו כהו
באפר. ויבשים.26)כמכוסות דקים ענפים

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27‰¯ÈÎa ?28dÏ·‰L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»∆∆¿»
¯epz‰ Ï·‡ ;ËÚeÓ29‰ Û¯bL Èt ŒÏÚŒÛ‡ ,B‡ L‡ »¬»««««ƒ∆»«»≈

‰qk30ÔÈ‡ - ‡··‚a B‡ L˜a e‰e˜Èq‰L B‡ ,¯Ù‡a ƒ»¿≈∆∆ƒƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÈL·z BÏ ÔÈÎÓBÒ ‡ÏÂ ÂÈab ÏÚ ‡ÏÂ BÎB˙a ÔÈ‰LÓ«¿ƒ¿¿…««»¿…¿ƒ«¿ƒ
˜nËˆÓe Bk¯ˆ Ïk ÏLaL B‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL∆…»«»»¿∆»«»»¿ƒ¿«≈
ÁÈqÓ BÈ‡ - ¯˙BÈa ÌÁ BÏ·‰Â ÏÈ‡B‰ ;BÏ ‰ÙÈÂ¿»∆ƒ¿∆¿«¿≈≈«ƒ«
,‰ËeÚn‰ L‡‰ BÊa ‰zÁÈ ‡nL ÌÈLLBÁÂ ,BzÚc«¿¿¿ƒ∆»¿«∆¿»≈«¿»

.‰qÎÓ B‡ ‡··‚e L˜ L‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈«¿»»¿À»

גבי 27) על צורכה כל שבשלה קדירה להשהות שמותר
וקטומה. לח 28)גרופה ודף ב עמוד לו דף שבת (מסכת

פתח  בו יש אחד מצד מחומר, עשוי בישול כלי ב) עמוד
הקדרות. שתי לשפיתת מקום ומלמעלה האפר לגריפת

ורחב 29) למעלה שקצר מתוך אלא ככירה בישול כלי
(רש"י). יותר לתוכו חומו נקלט בנוסחה 30)מלמטה

התימנים). (כתבֿיד חיפה אחרת:

.Â?Ûe¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ¯epza ˙B‰LÏ e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ¿»»»¿«¿««««ƒ∆»
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È‡Â ,dÓˆÚÂ L‡‰ ·¯ ‡l‡ Û¯B‚ BÈ‡ Û¯Bb‰L ÈtÓƒ¿≈∆«≈≈≈∆»…»≈¿«¿»¿ƒ
;˙Á‡ ıBˆÈ ¯‡Mz ‡lL „Ú L‡‰ Ïk Û¯‚Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿…»»≈«∆…ƒ»≈ƒ««
˙BˆBˆÈp‰ ¯Ú·Ï È„k ‰zÁÈ ‡nL ,ÌÁ BÏ·‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆¿«∆»¿«∆¿≈¿«≈«ƒ

.¯epza ˙B¯‡Lp‰«ƒ¿»««

.ÊÁtk‰31Ï·‰Ó ËÚÓe ,‰¯Èk‰ Ï·‰Ó ·¯ BÏ·‰ «À»∆¿«≈∆∆«ƒ»¿«≈∆∆
˙Ù‚a e‰e˜Èq‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯epz‰32- ÌÈˆÚa B‡ ««¿ƒ»ƒƒƒ¿∆∆¿≈ƒ

ÂÈab ÏÚ ‡ÏÂ BÎB˙a ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡Â ,¯epzk ‡e‰ È¯‰¬≈««¿≈«¿ƒ¿¿…««»
B‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z BÏ ÔÈÎÓBÒ ‡ÏÂ¿…¿ƒ«¿ƒ∆…»«»»¿
;¯Ù‡a ‰qk B‡ Û¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÏ ‰ÙÈÂ ˜nËˆÓƒ¿«≈¿»∆««ƒ∆»«ƒ»¿≈∆
‰¯Èkk ‡e‰ È¯‰ - ‡··‚a B‡ L˜a e‰e˜Èq‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»»¬≈«ƒ»

¯zÓe .ÂÈÏÚ ÔÈ‰LÓe ,‡··‚e L˜a ‰˜q‰LCÓÒÏ33 ∆À¿»¿«¿»»«¿ƒ»»À»ƒ¿…
.‰ÓeË˜e ‰Ùe¯b dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ·¯ÚaÓ ‰¯ÈkÏ«ƒ»ƒ»∆∆¿««ƒ∆≈»¿»¿»
˙˙ÈÙL ÌB˜Ó - ‰¯Èk ?Átk BÊ È‡Â ,‰¯Èk ‡È‰ BÊÈ‡Â¿≈ƒƒ»¿≈À»ƒ»¿¿ƒ«
.˙Á‡ ‰¯„˜ ˙˙ÈÙL ÌB˜Ó - ÁÙBk ,˙B¯„˜ ÈzL¿≈¿≈»¿¿ƒ«¿≈»∆»

או 31) לבשל קטנה כירה ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
זה  ובגלל אחת לקדירה שפיתה מקום רק בו שיש לאפות

כירה. משל רב מהם 32)חומו שנסחט אחרי זיתים פסולת
שתתחמם.33)השמן. הכירה בצד קדירה להשעין

.ÁBk¯ˆ Ïk ÏLaL B‡ ,ÏÏk ÏLa ‡lL ÈÁ ÏÈL·z«¿ƒ«∆…»«¿»∆»«»»¿
ÔÈa L‡‰ Èab ÏÚ B˙B‰LÏ ¯zÓ - BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓeƒ¿«≈¿«À»«¿««≈»≈≈
‡ÏÂ ÏLaL ÏÈL·z Ïk ÔÎÂ .¯ep˙a ÔÈa ÁtÎÂ ‰¯ÈÎa¿ƒ»¿À»≈¿«¿≈»«¿ƒ∆»«¿…
‰ÙÈÂ ˜nËˆÓe Bk¯ˆ Ïk ÏLa B‡ ,Bk¯ˆ Ïk ÏLa»«»»¿»«»»¿ƒ¿«≈¿»∆

BÏ34ÔÈ·Ï CeÓÒ ÈÁ ¯·‡ BÎB˙Ï CÈÏL‰ Ì‡ ,ƒƒ¿ƒ¿≈»«»¿≈
¯zÓe ,ÈÁ ÏÈL·˙k Ïk‰ ‰NÚ - ˙BLÓM‰«¿»«¬»«…¿«¿ƒ«À»

B˙B‰LÏ35;‰qÎ ‡ÏÂ Û¯‚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ L‡‰ ÏÚ «¿«»≈««ƒ∆…»«¿…ƒ»
˙BzÁÏ ‡a BÈ‡Â ,epnÓ BzÚc ÁÈq‰ ¯·kL ÈtÓƒ¿≈∆¿»ƒƒ««¿ƒ∆¿≈»¿«

.ÌÈÏÁba«∆»ƒ

שאינה 34) כירה גבי על למעלה להשהות רבינו שאסר
וקטומה. בגרופה אפילו ותנור וקטומה, (מסכת 35)גרופה

לו  שאפשר דבר בו נתן אפילו ב) עמוד יח דף שבת
שעשה  כיוון מותר, בו, וכיוצא כירק יום, מבעוד להתבשל
לחתות  יבוא ולא יזכור ממנו, דעתו שמסיח המוכיח מעשה
בפירוש  רבינו מדברי משנה" ("כסף ולהבעירן בגחלים

המשניות).

.ËB˙B‰LÏ ¯eÒ‡L ÏÈL·z Ïk36‰‰LÂ ¯·Ú Ì‡ , »«¿ƒ∆»«¿ƒ»«¿ƒ»
˙aL È‡ˆBÓ „Ú BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - B˙B‡37È„Îa ÔÈzÓÈÂ , »¿»¿«»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈

eNÚiL38Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z Ì‡ :BÁÎL Ì‡Â . ∆«¬¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆…»«»
·z Ì‡Â ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú ¯eÒ‡ - ‡e‰ Bk¯ˆÏÈL »¿»«»≈«»¿ƒ«¿ƒ

¯zÓ - BÏ ‰ÙÈÂ ˜nËˆÓe ‡e‰ Bk¯ˆ Ïk ÏLaL∆»«»»¿ƒ¿«≈¿»∆À»
˙aLa „iÓ BÏÎ‡Ï39. ¿»¿ƒ»¿«»

ז.36) ה, ד, בהלכות למעלה שיטת 37)כמבואר היא כך
ששאלו: א) עמוד לח דף שבת (מסכת התלמוד בדברי רבינו
ושאלה  מהו? בשבת ובישלה כירה גבי על קדירה שכח
השיג  והראב"ד רבנן? קנסוהו מי מאי? ושהה עבר שנייה:
"בתחילה  שם: אמרו וכך בשוגג. ושהה עבר ומבאר עליו,

יאכל, לא במזיד יאכל, בשוגג בשבת המבשל אומרים, היו
אנו  שכחים ואומרים במזיד משהין משרבו בשוכח. הדין וכן

השוכח". על וקנסו חזרו במשך 38)- ימתין שבת במוצאי
כדי  רבינו של וטעמו המלאכה, אותה לעשות שיוכל  זמן
לעשות  להקל יבוא ולא בשבת ממלאכתו כלום ישתכר שלא
ייהנה  "שלא לדבר: טעם נתן ורש"י אחרת. בפעם כן

ב). עמוד יח דף שבת (מסכת השבת" כבר 39)ממלאכת
כמאכל  נתבשל שאם פוסקים כמה דעת ד בהלכה ביארנו

להשהותו. לכתחילה אף מותר דרוסאי בן

.ÈL‡‰ Èab ÏÚ B˙B‰LÏ ¯znL Ïk40ÌÈÏËBpLk , …∆À»«¿««≈»≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â .BÓB˜ÓÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ˙aLa B˙B‡¿«»»¿«¬ƒƒ¿¿≈«¬ƒƒ

Èab ÏÚ ‡l‡ ÌÏBÚÏ41B‡ ,‰qÎÓ B‡ ‰Ùe¯‚ ‰¯Èk ¿»∆»««≈ƒ»¿»¿À»
‡··‚e L˜a e˜q‰L ÁtÎÂ ‰¯ÈÎa42‡lL ,‡e‰Â . ¿ƒ»¿À»∆À¿¿«¿»»¿∆…

Ú˜¯w‰ Èab ÏÚ ‰¯„w‰ ÁÈp‰43ÏÚ dÁÈp‰MÓ Ï·‡ ; ƒƒ««¿≈»««≈««¿«¬»ƒ∆ƒƒ»«
d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ Èab44Èab ÏÚ elÙ‡Â , «≈«¿«≈«¬ƒƒ»«¬ƒ««≈

‡ÏÂ ¯ep˙Ï ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â .‰qÎÓ B‡ ‰Ùe¯‚ ‰¯Èkƒ»¿»¿À»¿≈«¬ƒƒ¿«¿…
B‡ Û¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈˆÚa B‡ ˙Ù‚a e˜q‰L ÁtÎÏ¿À»∆À¿¿∆∆¿≈ƒ««ƒ∆»«
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ .¯˙BÈa ÌÁ ÔÏ·‰L ÈtÓ ;‰qkƒ»ƒ¿≈∆∆¿»«¿≈¿…∆≈«¬ƒƒ

˙aLa BÏ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ,ÂÈÏÚ45. »»≈¿ƒ¿«»

ח.40) בהלכה אסור 41)כמבואר עניין בכל לתוכה אבל
כדרך  בתוכה שם שהיא שכיוון א) עמוד לז דף שבת (מסכת
וכירות  ור"ן) (רשב"א כמבשל נראה תדיר, בה שמבשלים
וגבן  ותוכן פשוטות, הן אלא וחלל, תוך להם  שאין שלנו

הגיבורים). (שלטי להן להחזיר מותר הוא, ראה 42)אחד
ד. הלכה בשם 43)למעלה ב עמוד לח דף שבת במסכת

אין  אבל להחזיר, שדעתו אלא שמותר אמרו "לא אביי:
"לא  אומרים: ויש בידו". עודן אפילו אסור להחזיר דעתו
דעתו  שאין אלא אסור הקרקע על הניחו שאם אמרו
מותר" הקרקע על הניחן אפילו להחזיר דעתו אבל להחזיר,
פסק  רנג) (סימן והטור זה, חילוק כלל הביא לא ורבינו

הראשון. ראשונה.44)כלשון שהייה בטלה שאז
בשבת  הכירה על בתחילה כמושיב הוא הרי וכשמחזירה

האש.45)שאסור. יד על התבשיל את משעינים אין
מחזרה. קלה סמיכה כי זו, הגדרה על חולקים והראשונים

.‡È‰Ù¯‚Ó ÒÈÎ‰Ï ¯eÒ‡46‰¯„˜Ï47‡È‰Â ˙aLa »¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿≈»¿«»¿ƒ
L‡‰ ÏÚ48ÒÈ‚nL ÈtÓ ;˙aLa ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï49 «»≈¿ƒƒ∆»¿«»ƒ¿≈∆≈ƒ

.˙aLa ÏM·Ók ‡ˆÓÂ ,‡e‰ ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ‰ÊÂ ,da»¿∆ƒ»¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿«»
‰¯ÈÎÏ ‰¯ÈkÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯zÓe50‰¯ÈkÓ elÙ‡ , À»¿«¬ƒƒƒ»¿ƒ»¬ƒƒƒ»

‡Ï Ï·‡ ;‰a¯Ó dÏ·‰L ‰¯ÈÎÏ ËÚeÓ dÏ·‰L∆∆¿»»¿ƒ»∆∆¿»¿À∆¬»…
‰ÈÓËÏ ‰¯ÈkÓ51.‰¯ÈÎÏ ‰ÈÓhÓ ‡ÏÂ , ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»¿ƒ»

עמוד 46) יח דף שבת ומסכת א עמוד לד דף ביצה (מסכת
המאכל. בה ומערבים ששואבים כף בה 47)ב) שיש

צורכו. כל נתבשל שלא ה"כסף 48)תבשיל בעל לדעת
העיקר  אלא האש, על כשעומדת דווקא הכוונה אין משנה"

האש. מן העבירוה אפילו רותחת, היא אם בוחש 49)הוא
התבשיל. את שבת 50)ומערב מסכת ירושלמי (תלמוד

משרת  הושעיא רבי בשם אלעזר רבי אמר ג'): הלכה ד' פרק
מדיוטי  חמין לו מעלה והייתי הגדול, חייא רבי את הייתי
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לכירה. ומחזירם העליונה, לדיוטי (תלמוד 51)התחתונה
לשמור  אחר בדבר או בתנור מאכלים טמינת שם) ירושלמי

הטמנה. דין ד פרק להלן וראה חומם, על

.·È˙BiÒÒÚ ‰¯„˜ Ì„‡ ‡lÓÈ ‡Ï52ÔÈÒBÓ¯˙Â53B‡ , …¿«≈»»¿≈»¬»ƒ¿À¿ƒ
CB˙Ï ÔzÈÂ ,ÌÈÓ ÏL ˙È·Á54ÌÚ ˙aL ·¯Ú ¯epz‰ »ƒ∆«ƒ¿ƒ≈¿««∆∆«»ƒ

ŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰· ‡ˆBik ÏÎÂ el‡L .Ô˙B‡ ‰‰LÈÂ ‰ÎLÁ¬≈»¿«¿∆»∆≈¿»«≈»∆««
Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·˙k ,¯wÚ Ïk eÏLa ‡lL Ètƒ∆…»¿»ƒ»¿«¿ƒ∆…»«»

a ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÈtÓ ;Ô‰ Bk¯ˆBzÚ„Â ,‰a¯‰ ÏeM »¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒƒƒ«¿≈¿«¿
¯zÏ‡Ï ÔÏÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ55Ô˙B‰LÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏe , ¬≈∆¿»¿»¿«¿«¿ƒ»»«¿»

,˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÔÈ¯eÒ‡ - ‰‰LÂ ¯·Ú Ì‡Â .¯ep˙a¿«¿ƒ»«¿ƒ»¬ƒ«»≈«»
eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈÂ56. ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»

כתושים 52) תבואה גרגרי ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
למאכל. לפולים 53)מעט, דומים שגרעיניו בתרמיל, צמח

הזה  "כתורמוס א עמוד כח דף ביצה מסכת ראה מרים, והם
סעודה". בקינוח אותו ואוכלים פעמים שבע אותו ששולקין

וכופח.54) כירה תנור, בין חילוק אין פירש 55)בזה כך
שמשם  ב) עמוד יח דף שבת (מסכת הברייתא טעם רבינו
בכללם, הטור וגם הראשונים, ורוב רש"י אבל זה, דין מקור
יספיק  ולא רב בישול צריכים שאלו "מפני אחרת, סוברים
שבע  לבשלו שצריכים מתורמוס, הראייה - הלילה להם
סימן  (טור בישולם למהר יחתה שמא וחוששים - פעמים
זה  דין השווה שבברייתא משום ביאורו, נימק ורבינו רנד),
משמע  התנור, בתוך לחממם מים של חבית ימלא שלא
התורמוס  ולדבריו רב, בישול צריכין שאין למים שדומים
בפעם  אותו מבשלים ועכשיו פעמים שש כבר נתבשל

(ב"ח). ט.56)השביעית בהלכה למעלה ראה

.‚ÈB˙B‡ ‰‰LÂ ÌBÈ „BÚaÓ ¯Na BÎB˙Ï Ô˙pL ¯epz«∆»«¿»»ƒ¿¿ƒ»
È„b ¯Na Ì‡ :˙aLa57Ì‡L ;¯zÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ ‡e‰ ¿«»ƒ¿«¿ƒ¿«≈À»∆ƒ

‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ,¯Na‰ C¯Á˙È - ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒƒ¿»≈«»»∆≈»ƒ∆»
„·Ïa L‡‰ ˙eÓÈÓÁ58¯BL ¯Na B‡ ÊÚ ¯Na Ì‡Â . ¬ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿«

‡e‰59¯eÒ‡ -Ì‡Â .BÏM·Ï ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ; »∆»¿«∆«∆»ƒ¿«¿¿ƒ
¯epz‰ ÁzÙÏ ‡a Ì‡L ;¯zÓ - ËÈËa ¯epz‰ Èt ÁË»ƒ««¿ƒÀ»∆ƒ»ƒ¿…«««
,„ÒtÈÂ ¯Na‰ ‰M˜˙ÈÂ ,Áe¯‰ Òkz - ˙BzÁÏÂ¿««ƒ»≈»«¿ƒ¿«∆«»»¿ƒ»≈

¯Na‰ „ÈÒÙÈÂ ¯epz‰ ÔpËˆÈÂ60. ¿ƒ¿«≈««¿«¿ƒ«»»

להתבשל.57) וממהר רך מנותח, ועוף גדי זוהי 58)בשר
וראה  ב) עמוד יח דף שבת (מסכת זו בהלכה רבינו שיטת

רנג. סימן הרבה.59)בטור בישול בנוסח 60)שצריך
הבשר". "ויפסיד המלים: חסרות התימנים

.„ÈÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ,B˙B‡ ˙„ÒÙÓ Áe¯‰L ¯·c Ïk ÔÎÂ¿≈»»»∆»««¿∆∆≈¿ƒ
ÔÈe‡ ÔÈ˙B ‰Ê ÈtÓe .‰zÁÈÂ e‰l‚È ‡nL ÂÈÏÚ61 »»∆»¿«≈ƒ«∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ

- e‰lb Ì‡L ,‰ÎLÁ ÌÚ ¯epz‰ CB˙Ï ÔzLt ÏL∆ƒ¿»¿««ƒ¬≈»∆ƒƒ»
.e„ÒtÈƒ»¿

ב),61) עמוד יז דף שבת (מסכת הלל בית כדעת זו הלכה
בפרק  נזכרה וכבר בשבת, כליו שביתת על מצּווה אדם ְֶשאין
לא  יחתה שמא משום שגם ללמדנו בא וכאן ב' הלכה זה
ב). עמוד יח דף שבת (מסכת מפסידתם שהרוח מכיוון גזרו

.ÂËÊÚ ¯N·k ‡e‰ È¯‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ÌÏL È„b Ô˙»«¿ƒ»≈¿««¬≈ƒ¿«≈

‰zÁÈ ‡nL ,B˙B‰LÏ ¯eÒ‡Â ,¯BL ¯N·k B‡ƒ¿«¿»«¿∆»¿«∆
ÏLÏLÏ ¯zÓe .¯epz‰ ÁË ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,ÌÈÏÁba62 «∆»ƒ∆»ƒ≈»««À»¿«¿≈

‰ÎLÁ ÌÚ ¯epzÏ ÁÒt‰ N·k63BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ∆∆«∆«««ƒ¬≈»¿««ƒ∆≈
‰¯e·Á ÈaL ÈtÓ ,ÁË64.Ô‰ ÌÈÊÈ¯Ê »ƒ¿≈∆¿≈¬»¿ƒƒ≈

כקדירה (מ 62) היו שלהם תנורים א) עמוד כ דף שבת סכת
(מורידין) ומשלשלים לארץ בטיט המחוברת שוליים, בלי

לתוכו. בשפוד או בשלשלת הצלי ערב 63)את כשחל
שבת, דוחה פסח קרבן שהקרבת ואף שבת, בערב פסח
(חומש  מהכתוב א עמוד סו דף פסחים במסכת כמבואר
הפסח  את ישראל בני "ויעשו ב): פסוק ט, פרק במדבר
מלאכה  כל זאת בכל בשבת, ואפילו במועדו, - במועדו"
לכן  השבת, את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר
שיעריב. לפני התנור לתוך הכבש את להוריד הוצרכו

ונזהרים 64) הם זריזים הפסח קרבן את יחד לאכול הנמנים
איסור. מלעשות

.ÊËÔÈÏBˆ ÔÈ‡65¯Na66,L‡‰ Èab ÏÚ ‰ˆÈ·e Ïˆ·e ≈ƒ»»»»≈»««≈»≈
eÏviL È„k ‡l‡67ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ÈÂ ÌBÈ „BÚaÓ ∆»¿≈∆ƒ…ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï68„Ú ˙aLa L‡‰ ÏÚ Ôk ¯Á‡ e¯‡L Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒƒ¿¬««≈«»≈¿«»«
¯zÓ - ‰a¯‰ eÏviL69;BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓk Ô‰L ÈtÓ , ∆ƒ…«¿≈À»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿«≈¿«

ÈtÓe .Ì‰ L‡‰ Ûeb ÏÚL ,Ô˙B‡ C¯ÁÈ - ‰zÁÈ Ì‡L∆ƒ¿«∆«¬…»∆«»≈≈ƒ¿≈
‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈÏk‰ ˙Áz ¯Ó‚Ó ÔÈÁÈpÓ ‰Ê70Ì‡L ; ∆«ƒƒÀ¿»«««≈ƒƒ¬≈»∆ƒ

.ÌÈÏk‰ ÔMÚÈÂ ¯Ó‚n‰ Û¯NÈ - ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒƒ»≈«À¿»ƒ«≈«≈ƒ

ממש,65) האש על הוא צלי ב) עמוד יט דף שבת (מסכת
המבואר  מבישול דינו נשתנה ולפיכך כלי, באמצעות שלא

הרך.66)למעלה. לגדי ועז שור בשר בין הבדל אין כאן
מועיל 67) לא אחד מצד רק נצלו אם אבל הצדדים, משני

ה). הלכה ט פרק להלן ראה א, עמוד נז דף מנחות (מסכת
היא 68) שהכוונה מבואר א עמוד כ דף שבת במסכת

כחצי  ט בפרק להלן רבינו לדעת שהוא דרוסאי" "בן כמאכל
בישולו. כשליש רש"י ולדעת במסכת 69)בישולו, משנה

שם. מבואר 70)שבת ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
של  הגזירה גם בו שאין לומר בא וכאן ב, בהלכה למעלה

יחתה. שמא

.ÊÈ- ‰Ê ÔÈÚa ÔÈ¯ÒB‡ e‡L ¯·c ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»»»∆»¿ƒ¿ƒ¿»∆
˙aLa ‰NÚ ‡e‰L ÌeMÓ ¯eÒ‡ BÈ‡71‰¯Êb ‡l‡ , ≈»ƒ∆«¬∆¿«»∆»¿≈»

¯Óˆ ÔÈ˙B ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL∆»¿«∆«∆»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆∆
‰¯BiÏ72‡nL ;L‡‰ ÏÚÓ ‰¯e˜Ú ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , «»∆»ƒ≈»¿»¬»≈«»≈∆»

‡nL ;ËÈËa ÁeË ‰Èt ‰È‰iL ,‡e‰Â .ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒ»∆ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ∆»
‰ÎLÁMÓ da ÒÈ‚È73. »ƒ»ƒ∆¬≈»

על 71) מצּווה אדם שאין א, בהלכה למעלה נתבאר ְֶשכבר
בשבת. כליו ב.72)שביתת בהלכה למעלה ראה

קדירה 73) בין הבדל ויש ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
לאכילה  שראוי עד המאכל נתבשל אם בקדירה ליורה,
יורה  גבי אבל יחתה, שמא בו גזרו לא בישולו, חצי דהיינו
יחתה  שמא בה גזרו הצבע, שייקלט ביום שהות יש אם אף

רנב). סימן חיים (אורח היטב שייקלט כדי

.ÁÈ‡ÏÂ ,‰ÎLÁ ÌÚ ¯epza ˙t‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡≈¿ƒ∆««««ƒ¬≈»¿…
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‰¯¯Á74È„k ‡l‡ ,ÌÈÏÁb‰ Èab ÏÚ75eÓ¯˜iL76‰Èt ¬»»««≈«∆»ƒ∆»¿≈∆ƒ¿¿»∆»
Ì‰L77L‡a B‡ ¯epza ÌÈ˜a„Ó78e¯‡L Ì‡Â . ∆≈À¿»ƒ««»≈¿ƒƒ¿¬

- ‰zÁÈ Ì‡L ;¯zÓ - Ô˙iÙ‡ ¯Ó‚iL „Ú ÔÎŒÈ¯Á‡«¬≈≈«∆ƒ¿…¬ƒ»»À»∆ƒ¿«∆
ÔÈ„ÚÂ ‰ÎLÁÂ ,‰ÎLÁÏ CeÓÒ Ô˙ Ì‡Â .Ô˙B‡ „ÈÒÙÈ«¿ƒ»¿ƒ»«»«¬≈»¿»¿»«¬«ƒ
„Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - „ÈÊÓa Ì‡ :‰Èt eÓ¯˜ ‡Ï…»¿»∆»ƒ¿≈ƒ»∆¡…≈∆«

È„Îa ÔÈzÓÈÂ ,˙aL È‡ˆBÓ79- ‚‚BLa Ì‡Â ;eNÚiL »≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿≈
˙Bc¯Ï BÏ ¯zÓ80ÏL ˙BcÚÒ LÏL ÔBÊÓ ‰pnÓ À»ƒ¿ƒ∆»¿»¿À∆

˙aL81‰c¯Óa ‰c¯È ‡Ï - ‰„B¯ ‡e‰LÎe .82C¯„k «»¿∆∆…ƒ¿∆¿«¿∆¿∆∆
ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L83.da ‡ˆBiÎÂ ÔÈkÒa ‡l‡ , ∆∆¿…∆»¿«ƒ¿«≈»

דקיקה 74) עוגה א) עמוד כ ודף ב עמוד יט דף שבת (מסכת
גחלים. גבי על השבת.75)אפוייה לפני לקרום שיספיקו

ולעוגה,76) ללחם מסביב קשה קרום התהוות - קרימה
לשיעור  הגיעו מהם נמשכים חוטים ואין אותם וכשפורסים
ב). עמוד עח דף מנחות מסכת (תוספות פניהם" "נקרמו של

אולם 77) בתנור". מודבקין "שאינן ויניציא: דפוס בנוסח
שיקרמו  "כדי כתוב: במשנה ב עמוד יט דף שבת במסכת
התחתון  שיקרום כדי אומר, אליעזר רבי יום" מבעוד פניה
תחתון  או התנור, שלצד "תחתון בגמרא ושואלים שלה,
שיקרמו  "כדי אליעזר רבי מדברי ומשיבים האור"? שלצד
ואין  כתב המשניות בפירוש ורבינו בתנור". המודבקין פניה
ויניציא  דפוס נוסח מתאים ולדבריו אליעזר, כרבי הלכה
שרבי  סוברת שהגמרה ממה אבל בתנור", מודבקין "שאינן
"שהם  שלנו כנוסח נראה הראשון התנא דברי מפרש אליעזר

בתנור". מוסבות 78)מודבקין באש" "או המלים
סימן  יוסף בית - למעלה) (ראה ל"תנור", ולא ל"חררה"

ט.79)רנד. בהלכה למעלה הלחם 80)מבואר הוצאת
רדייה. נקראת ב)81)מהתנור עמוד קיז דף שבת (מסכת

כא. הלכה כג, בפרק להלן מוציא 82)וראה שהאופה כלי
מהתנור. הכיכרות את בהם 83)בו שאין שלנו בתנורים

יותר  אף להוציא מותר התנור, בשולי מונחת שהפת רדייה
בשם  חיים (אורח אחר בדבר או בסכין סעודות משלוש

ירוחם). רבינו

.ËÈ‰¯e„Ó Ì„‡ ‰NBÚ84‰ˆ¯iL ¯·c ÏkÓ85ÔÈa - ∆»»¿»ƒ»»»∆ƒ¿∆≈
‰¯BÓ Èab ÏÚ ÔÈa Ú˜¯˜ Èab ÏÚ86d˜ÈÏ„Óe - ««≈«¿«≈««≈¿»«¿ƒ»

dc‚k ÌnÁ˙Ó B‡ d¯B‡Ï LnzLÓe ,ÌBÈ „BÚaÓ87 ƒ¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿«≈¿∆¿»
„Ú ,‰ÎLÁ Ì„˜ ‰¯e„n‰ ·¯ ˜ÈÏ„iL CÈ¯ˆÂ .˙aLa¿«»¿»ƒ∆«¿ƒ…«¿»…∆¬≈»«
‡Ï Ì‡Â .˙aM‰ Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ ˙·‰ÏL ‡‰zL∆¿≈«¿∆∆»≈≈∆»…∆««»¿ƒ…
‡nL ‰¯Êb ;˙aLa da ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - da¯ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒÀ»»≈»»¿«»¿≈»∆»
Ì‡Â .˙·‰ÏM‰ ‰ÏÚzL È„k ,ÌÈˆÚ‰ „ÈÈÂ da ‰zÁÈ¿«∆»¿»ƒ»≈ƒ¿≈∆«¬∆««¿∆∆¿ƒ
BÙw‰ ·¯Â BÈ·Ú ·¯ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ - È„ÈÁÈ ıÚ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ…»¿¿…∆≈

.ÌBÈ „BÚaÓƒ¿

או 84) להאיר עצים שורפים א) עמוד כא דף שבת (מסכת
כנגדם. בהם 85)להתחמם מדליקין שאין מחמרים אפילו

אפל, הנר אור וכשיהא יפה, דולקים שאינם לפי שבת נרות
פרק  להלן (ראה אותם יטה או ויבעיר שבת שהיום ישכח
שההיסק  כיוון מדורה, בהם לעשות מותר זֿח), הלכות ה

(רש"י). שיטה או שיבעיר חשש אין להלן 86)רב, רה
ז הלכה ה א.87)פרק עמוד כ דף שבת מסכת

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na88ÔÈÏe·ba ?89Lc˜na Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ«¿ƒ¬»«ƒ¿»
ÔÈÊÈÁ‡Ó -90„˜Bn‰ ˙Èa ˙¯e„Óa ÌÈˆÚa ¯e‡‰ ˙‡91 «¬ƒƒ∆»»≈ƒƒ¿«≈«≈

È‡Â ,‰ÎLÁ ÌÚ;ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ÔÈLLBÁ Ô ƒ¬≈»¿≈¿ƒ∆»¿«∆«∆»ƒ
ÔÈÊÈ¯Ê ÌÈ‰k‰L92.Ô‰ ∆«…¬ƒ¿ƒƒ≈

שבת.88) לפני המדורה רוב להדליק כל 89)שצריך
למקדש. חוץ כ 90)המקומות דף שבת (מסכת מדליקים

א). בין 91)עמוד מבחוץ בצפונה העזרה, בצד גדול בית
הבחירה  (בית המוקד בית ונקרא כיפה, בנוי והחיל העזרה
שמרבים  מעצים גדולה מדורה הייתה ושם ה), הלכה ה פרק
עבודה  בשעת ההולכים הכוהנים, בה שיתחממו כדי להבה

שיש. של רצפה על לחתות 92)יחפים יבואו ולא
הגחלים.

.‡ÎBÈ‡ - ÔÈÈÚ¯b ÏL B‡ ÌÈ˜ ÏL ‰¯e„Ó ‰˙È‰»¿»¿»∆»ƒ∆«¿ƒƒ≈
L‡‰ Ô‰a ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈk ‡l‡ ;·¯‰ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ»…∆»≈»∆ƒ¿ƒ»∆»≈
L‡‰L ÈtÓ ;da LnzL‰Ï ¯zÓ ,˙aM‰ Ì„…̃∆««»À»¿ƒ¿«≈»ƒ¿≈∆»≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙BzÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰¯‰Óa Ô‰a ˙ÈÏ˙ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»ƒ

˙BÏ˙BÁa ÔÈÈÚ¯b‰ ÁÈp‰ B‡ ÌÈw‰ „‚‡93Ô‰ È¯‰ - »««»ƒƒƒ«««¿ƒƒ¿»¬≈≈
Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ˙·‰ÏL Ô‰a ‰ÏÚzL CÈ¯ˆÂ ,ÌÈˆÚk¿≈ƒ¿»ƒ∆«¬∆»∆«¿∆∆≈≈∆»…∆

˙aM‰94. ««»

בקושי.93) בהם נאחז והאור מלולבים עשויים סלים

א).94) עמוד כ דף שבת (מסכת

.·Î˙ÙÊ ÏL ‰¯e„Ó95˙È¯Ùb ÏL B‡96··¯ ÏL B‡ ,97 ¿»∆∆∆∆»¿ƒ∆¿»
‰¯È˜ ÏL B‡98L˜ ÏL B‡ ,99‡··b ÏL B‡100BÈ‡ - ∆ƒ»∆«∆¿»»≈

da¯ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ101L‡‰L ÈtÓ ,˙aM‰ Ì„˜ »ƒ¿«¿ƒÀ»…∆««»ƒ¿≈∆»≈
.‰¯‰Óa Ì˙B‡ ˙˜Ï„Ó«¿∆∆»ƒ¿≈»

מעצים.95) שעושים להישרף קל שחור, חומר 96)שרף
כתום. וגוונו באדמה הנמצא שמנונית.97)שריפה משקע

תבן 99)שעווה.98) עושים שממנו השיבולת גבעול
דקות). לחתיכות יבשים.100)(הנדוש דקים ענפים

עוד 101) נזכרו ושם בברייתא, ב עמוד כ דף שבת מסכת
צריך  ואין האור, בהם כשנאחז מייד הבוערים עצים  מיני

רובם. בהם להדליק

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הותר 1) שלא שבת, מערב הם ואף ההטמנה, דיני בו כלל

בדומה  שהותר ומה שם. כמבואר בשבת החמין את להטמין
שם. מבואר בשבת לזה

.‡ÏÈL·z‰ Ô‰a ÔÓË Ì‡L ,ÌÈ¯·c LÈ2‡e‰ - ≈¿»ƒ∆ƒ»«»∆««¿ƒ
˙Ùb‰ :ÔB‚k .L‡‰ ÔÈÚk BÏeM·a ÔÈÙÈÒBÓe ,ÌnÁ˙Ó3 ƒ¿«≈ƒƒ¿ƒ¿≈»≈¿«∆∆

Ï·ÊÂ4ÈÒÂ ÁÏÓeÔÈ‚Ê B‡ ,ÏBÁÂ „5ÔÈÎeÓe6- ÌÈ·NÚÂ ¿∆∆∆«¿ƒ»»ƒƒ«¬»ƒ
ÔzLÏML ÔÓÊa7elÙ‡Â ,ÌÈÁÏ8.ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ƒ¿«∆¿»¿»«ƒ«¬ƒ≈¬««¿»

Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·c ÔÈ‡¯˜ el‡ ÌÈ¯·„e9,ÌÈ¯·c LÈÂ . ¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ»»«ƒ∆∆¿≈¿»ƒ
;„·Ïa B˙eÓÈÓÁa ¯‡MÈ - ÏÈL·z‰ Ô‰a ÔÓË Ì‡L∆ƒ»«»∆««¿ƒƒ»≈«¬ƒƒ¿«
B˙B‡ ÔÈÚBÓ ‡l‡ ,ÏeMa BÏ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ∆»¿ƒ

ÔpËˆ‰lÓ10,ÔÈL·È ÌÈ·NÚÂ ÔÈÎeÓe ÔÈ‚Ê :ÔB‚k . ƒ¿ƒ¿«≈¿»ƒƒ«¬»ƒ¿≈ƒ
‰BÈ ÈÙÎÂ ˙B¯Ùe ˙eÒÎe11ÔzLt‰ ˙¯Úe12˙¯Òe ¿≈¿«¿≈»¿…∆«ƒ¿»¿…∆
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ÌÈL¯Á13ÔÈÁÏLe14ÔÈ‡¯˜ el‡ ÌÈ¯·„e .¯Óˆ Èf‚Â »»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆∆¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ
.Ï·‰ ÛÈÒBÓ BÈ‡L ¯·c»»∆≈ƒ∆∆

לשמור 2) כדי להטמינו רוצה אם התבשיל, שנתבשל לאחר
נקרא: וזה המחממה, בדבר כולה הקדרה את מכסה חומו,

מח.). (שבת סחיטת 3)הטמנה אחר הנשארת הפסולת
זפת  אחר: בנוסח האש: כמו מחממת הזיתים, מן השמן
הדין  אותו אם השאלה, נשאלת בתלמוד רוקח'). ('מעשה
סתם, ורבינו שומשמין, בשל גם או זיתים, של בפסולת רק

(כסףֿמשנה). שניהם לכלול לחומרא שמדשנים 4)ופסק
כחו. להגדיל השדה את ובמשנה 5)בו הענבים. קליפת

ולא  במוכין ולא בזגין ולא בתבן "ולא תנן מז:) (שבת
וכאן  המשניות. בפירוש רבינו בדברי הוא וכן בעשבין"
"בזמן  כתב שהרי סופר, בטעות לתלות ואין רבינו. השמיטו
רבינו  ספרי שבקצת נראה המגידֿמשנה ומדברי ששלשתן"
וצריך  "ששלשתם". כתב ואעפ"כ "תבן", גם כתוב היה
רוקח'). 'מעשה בספר (ראה עשבים בכלל שתבן לומר

בגדים.6) פקיעי או כצמר רך דבר מוכין 7)כל זגין
תבן. בדין למעלה וראה מט.)8)ועשבין. (שבת בתלמוד

וכתב  אחר, דבר מחמת או עצמם מחמת לחים אם מסופקים
רבינו  כתב וכן עצמן. מחמת לחים הגמרא: שמסקנת הרי"ף
קולא  היא זו אחרים מפרשים שלדעת אלא המשנה. בפירוש
(רש"י  יותר שמחממים עצמם מחמת לחים אלא אסרו שלא
דבר  מחמת שלחים חומרא היא רבינו לדעת ואילו והרא"ש)
מחמת  ואפילו "לחים כתב ולפיכך יותר, מחממים אחר

רנז). סי' (ב"י וכאן 9)עצמם" חם. מגוף העולה האד
חום. מט.10)מובנו: נוצות,11)שבת שאר והואֿהדין

אחרים  עופות משל יותר מצויות היו יונה שכנפי אלא
רנז). סי' באו"ח כשחובטים 12)(הרמ"א מהפשתן הנושר

בשעת 13)אותו. הנגר של המסור מתחת הנופל הדק
השערות 14)הנסירה. בעוד ממנה שנפשט בהמה עור

עליה.

.·Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓBhL ,‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»∆¿ƒ¿»»«ƒ∆∆
È¯‰L ,˙aLa ÔeÓË ÏÈL·z‰ ¯‡MÈÂ ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿ƒ»≈««¿ƒ»¿«»∆¬≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ;˙aLa L‡‰ Èab ÏÚ ÔÈ‰LÓ«¿ƒ««≈»≈¿«»¬»»¿¬»ƒ
‡nL ‰¯Êb ,ÌBÈ „BÚaÓ Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓË‰Ï¿«¿ƒ¿»»«ƒ∆∆ƒ¿¿≈»∆»

˙Bl‚Ï C¯ËˆÈÂ ,˙aLa ‰¯„w‰ ÁÈz¯zÁezL „Ú Ô «¿ƒ««¿≈»¿«»¿ƒ¿»≈¿«»«∆»«
¯·„a ÔÓBË ‡ˆÓÂ ,˙aLa ‰qÎÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰ÁÈ˙¯‰»¿ƒ»¿«¬…ƒ«∆¿«»¿ƒ¿»≈¿»»

¯eÒ‡ ‡e‰L ,˙aLa Ï·‰ ÛÈÒBn‰15¯zÓ CÎÈÙÏ . «ƒ∆∆¿«»∆»¿ƒ»À»
˙BLÓM‰ ÔÈa Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓË‰Ï16Ì˙qL ; ¿«¿ƒ¿»»«ƒ∆∆≈«¿»∆¿»

,ÔÚeaÚaÓ eÁÂ eÁ˙¯ ¯·k ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙B¯„¿̃≈≈«¿»¿»»¿¿»ƒƒ¿»
ÔÈÁ˙B¯ ÔÈ‡ ·eL - eÁpL ÔÂÈÎÂ17. ¿≈»∆»≈»¿ƒ

המוסיף 15) בדבר שבת בערב להטמין האוסרת - זו הלכה
הרמב"ם  מנוסח נובעת - השמשות בבין ומתירה הבל,
טומנין  אין אמרו: מה מפני רבא: "אמר לד:) (שבת בתלמוד
שמא  גזירה - יום? מבעוד ואפילו הבל, המוסיף בדבר
מבעוד  נתיר אם המשניות: בפירוש רבינו (ופירש ירתיח
עד  לגלותה ויצטרך בשבת, הקדירה תרתיח שמא יום,
הטמנה  בשבת עכשיו עושה ונמצא יכסוה, ושוב שתנוח,
בין  כך) (אם הכי אי אביי: לו אמר באיסור). חדשה

ביןֿ קדירות סתם לו: אמר נגזור? (גם) נמי השמשות
עוד)" מרתיחים ולא ונחו רתחו (כבר הן רותחות השמשות
השיגו  הראשונים גדולי אולם והגאונים. הרי"ף נוסח וכן
השמשות  ובין אסור שבת בערב עצמך, על תמה עליהם:
אין  אמרו, מה "מפני הוא: בתלמוד שלנו ונוסח מותר?

הבל, מוסיף שאינו בדבר -ÎÈ˘Á˘Ó‰טומנין (בשבת)?
צוננת  קדירתו ימצא שמא רש"י: (ופירש ירתיח שמא גזירה
בין  הכי, אי בשבת). מבשל ונמצא וירתיחנה, הטמנה, קודם
יום  מבעוד גם להטמין אסור (ויהא נגזור נמי השמשות
בין  הן רותחות קדירות סתם - לו: אמר זה)? מטעם
וזוהי  לגזור)" מקום ואין בישולן, נגמר (שעכשיו השמשות

ההלכה. ה,16)שיטת פרק להלן ראה המדויק: זמנו
ד. בערב 17)הלכה הבל המוסיף בדבר וטמן עבר ואם

אסורה  זה, ידי על ונתחממה צוננת קדירתו שהיתה שבת,
מסופר: לח:) (שבת ובמשנה רנז). סי' (או"ח בדיעבד אף
סילון  יום) (מבעוד והביאו טבריה, אנשי שעשו "מעשה

חמי  של (תעלה) אמה לתוך כדי (צינור) טבריה (מחמי ן
בשבת, (הוחם) אם חכמים: להם אמרו הצונן). את לחמם
ובשתיה". ברחיצה ואסורין בשבת שהוחמו כחמין הוא הרי

.‚BÈ‡L ¯·„a ÏÈL·z‰ ÔÓËÏ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓ ÔÎÂ¿≈ƒ«ƒ»»ƒ¿…««¿ƒ¿»»∆≈
¯·c ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ;dÓˆÚ ˙aLa Ï·‰ ÛÈÒBÓƒ∆∆¿«»«¿»¬»»¿¬»ƒ»»

ıÓ¯a ÔÈÓËÈ ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê18˙BˆBˆÈ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆¿≈»∆»«¿ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆ƒ
ÌÈÏÁba ‰˙BÁ ‡ˆÓÂ ,L‡ ÏL19e¯Ò‡ CÎÈÙÏ . ∆≈¿ƒ¿»∆«∆»ƒ¿ƒ»»¿

BÈ‡L ¯·„a elÙ‡Â ˙aLa ÌÁ ¯·c ÔÈÓË‰Ï20ÛÈÒBÓ ¿«¿ƒ»»«¿«»«¬ƒ¿»»∆≈ƒ
.Ï·‰∆∆

חם.18) והגאונים 19)אפר רבינו נוסח לפי הדין כך
שלנו, הנוסח לפי אבל הקודמת. בהלכה שהבאנו לד: בשבת
המוסיף  בדבר להטמין אסור למה טעם, לתת הגמרא באה
בדבר  טומנין אין אמרו: מה "מפני שבת. מערב הבל,
יטמין  שמא גזירה - יום?" מבעוד ואפילו הבל המוסיף

בשבת. שבתוכו הגחלים לחתות ויבוא אפילו 20)ברמץ
טמן  ואם בשבת, להטמין אסור צרכו, כל שנתבשל תבשיל

כך. ידי על התבשיל נאסר לא הבל, מוסיף שאינו בדבר

.„‰ÎLÁ dÈ‡ ˜ÙÒ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ21˙‡ ÔÓËÏ ¯zÓ - »≈¬≈»»≈≈»¬≈»À»ƒ¿…∆
¯·„a ˙aLa ÔBv‰ ¯·c ˙‡ ÔÓËÏ ¯zÓe .ÌÁ ¯·c»»«À»ƒ¿…∆»»«≈¿«»¿»»

ÛÈÒBÓ BÈ‡L22È„k B‡ ¯˙BÈa ÔpËˆÈ ‡lL È„k , ∆≈ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿≈¿≈
‚eÙzL23elb˙Â ˙aL ·¯ÚÓ ÔÓhL ÔÈnÁ .Ô˙pˆ ∆»ƒ»»«ƒ∆¿»»≈∆∆«»¿ƒ¿«

¯zÓe .ÛÈÒBÓ BÈ‡ È¯‰L ,Ô˙BqÎÏ ¯zÓ - ˙aLa¿«»À»¿«»∆¬≈≈ƒÀ»
˙aLa Èeqk‰ ÛÈÏÁ‰Ï24ÁÈpÓe ˙eÒk ÏËB ?„ˆÈk . ¿«¬ƒ«ƒ¿«»≈«≈¿«ƒ«

.˙eÒk‰ ÁÈpÓe ‰BÈ ÈÙk ÏËB B‡ ,‰BÈ ÈÙk«¿≈»≈«¿≈»«ƒ««¿

השמשות.21) בין זמן הוא ע"א. לד, נא,22)שבת שבת
'24)שתחלש.23)ע"א. בעל לדעת משנה'שם. מגיד

ממנו, בטוב הגרוע הכיסוי את להחליף אלא רבינו התיר לא
רבינו  שכתב מה שמפרש ונראה הכיסוי, על להוסיף לא אבל
והכסףֿ הכיסוי. על מוסיף אינו שהרי מוסיף": אינו "שהרי
ראוי  שיותר שאפשר רבינו, בדברי הכרע שאין כתב משנה
לאסור  שראוי ממה ממנו בטוב הכיסוי להחליף לאסור
כלֿשכן  להחליף שמותר ומכיון כיסוי, על כיסוי להוסיף
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רבינו  שכתב מה לפרש צריך דבריו, ולפי להוסיף. שמותר
אם  שבזה הבל, מוסיף אינו שהרי מוסיף": אינו "שהרי

ה"ב). (למעלה הדין מעיקר לכסות אסור נתגלה

.‰¯Á‡ ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ÔÈnÁ‰ ÌÈn‰ B‡ ÏÈL·z‰ ‰ptƒ»««¿ƒ««ƒ««ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈
¯zÓ -25BÈ‡L ¯·„a ˙aLa ¯Á‡‰ ÈÏk‰ ÔÈÓË‰Ï À»¿«¿ƒ«¿ƒ»«≈¿«»¿»»∆≈
ÛÈÒBÓ26ÔÈÓË‰Ï e¯Ò‡ ‡lL .ÔBv‰ ¯·c‰ BÓk , ƒ¿«»»«≈∆…»¿¿«¿ƒ

ÔBL‡¯ ÈÏÎa ‡e‰L ÌÁ ¯·c ‡l‡ ˙aLa27ÏMa˙pL ¿«»∆»»»«∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«≈
.¯zÓ - e‰pt Ì‡ Ï·‡ ,Ba¬»ƒƒ»À»

את 25) להטמין אסור ואמר: רבי (ישב) יתיב ע"א. נא, שבת
את  להטמין התיר אבא יוסי: ב"ר ר"י לפניו אמר הצונן.
וכן  להטמין). (שמותר זקן הורה כבר (רבי): אמר הצונן.
הצונן! את לי הטמן עבדו: לדרו אמר נחמן רב שם: אמרו
הרי  שהקפיד, הטעם מה שם, והקשו עליו. אמי רבי והקפיד
אדם  סבר, הוא והשיבו: הצונן? את להטמין מותר אמרו
הפוסקים  אולם להטמין). אסור חשוב (שלאדם שאני חשוב
הצונן, את להטמין חשוב לאדם גם והתירו בכך, חלקו לא
לענין  כצונן חשובים החמין אף אחרת, לקדרה שפינהו וכל

הצונן". דבר "כמו רבינו כלשון בדבר 26)זה, אבל
ענין. בכל אסור - הבל עד 27)המוסיף רותח הוא אם

סולדת  יד ושיעור רנז); סי' ברורה' ('משנה בו סולדת שהיד
ויש  שיח) סי' (או"ח בו נכוית התינוק של שכריסו בו:

ולמעלה. צלזיוס 40% של בחום להחמיר

.ÂÌÁÓ ÔÈÁÈpÓ28‰¯„˜e ,˙aLa ÌÁÓ Èab ÏÚ29ÏÚ «ƒƒ≈«««≈≈«¿«»¿≈»«
Èab ÏÚ ÌÁÓe ,ÌÁÓ Èab ÏÚ ‰¯„˜e ,‰¯„˜ Èab«≈¿≈»¿≈»««≈≈«≈«««≈

‰¯„˜30,enÁeiL ÏÈ·La ‡Ï ;˜ˆ·a Ì‰Èt ÁËÂ , ¿≈»¿»ƒ∆¿»≈…ƒ¿ƒ∆«
‡l‡ e¯Ò‡ ‡lL .ÌnÁ ÏÚ e„ÓÚiL ÏÈ·La ‡l‡∆»ƒ¿ƒ∆««¿«À»∆…»¿∆»
ÌÁ ÈÏk Èab ÏÚ ÌÁ ÈÏk ÁÈp‰Ï Ï·‡ ,˙aLa ÔÈÓË‰Ï¿«¿ƒ¿«»¬»¿«ƒ«¿ƒ«««≈¿ƒ«
ÔÈ‡ Ï·‡ .¯zÓ - Ô˙eÓÈÓÁa ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ»À»¬»≈
ÌÁ ÈÏk Èab ÏÚ ÔBˆ ¯·c Ba LiL ÈÏk ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿ƒ∆≈»»≈««≈¿ƒ«

˙aLa ÌÁ Ba CÈÏBÓ È¯‰L ,˙aLa31BÁÈp‰ Ì‡Â . ¿«»∆¬≈ƒ…¿«»¿ƒƒƒ
.ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÓBËk BÈ‡Â ,¯zÓ - ·¯ÚaÓƒ»∆∆À»¿≈¿≈¿»»«ƒ

מים.28) בו לחמם נחשת חרס.29)כלי שבת 30)של
הרי"ף  נוסח וכן התוספתא, בשם רש"י כנוסח ע"ב. נא,
מיחם  ע"ג קדירה לא "אבל בגמרא: לפנינו אבל והרא"ש.
וב'מעשה  כ"י ברמב"ם ובאמת קדירה", ע"ג מיחם ולא

זו. אחרונה פיסקא נמצאת לא ע"א.31)רוקח' מח, שבת
רבינו  בדברי גם להיות צריך וכן מוליד", קא "אולודי ושם:

רומי. בדפוס הוא וכן בשבת" חום בו מוליד "שהרי

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושם 1) שבת, מערב הוא ואף הנר, הדלקת דיני בו כלל

שאסור  מה לזה ונמשך והפתילות. השמנים דיני נתבארו
או  בשבת, השמן מן יסתפק שמא גזירה בשבת, לעשותו
שאסור  מה לזה ונמשך הניצוצות. כיבוי מקרב שהוא
יבעיר. או יכבה או יטה שמא גזירה בשבת, ֶַלעשותו
שהיו  בתקיעות שבת ערב משפט בסיום הפרק ונסתיים

שבת. ערב בכל ממלאכה העם להבדיל תוקעין

.‡˙˜Ï„‰2˜ÈÏ„Ó ‰ˆ¯ Ì‡ - ˙eL¯ dÈ‡ ˙aLa ¯ «¿»«≈¿«»≈»¿ƒ»»«¿ƒ

Ûc¯Ï ·iÁ BÈ‡L ‰ÂˆÓ ‡ÏÂ ;˜ÈÏ„Ó BÈ‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»»≈«¿ƒ¿…ƒ¿»∆≈«»ƒ¿…
˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔB‚k ,‰pNÚiL „Ú ‰È¯Á‡3˙ÏÈË B‡ «¬∆»«∆«¬∆»¿≈≈¬≈¿ƒ«

‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈ„È4‰·BÁ ‰Ê ‡l‡ ;5„Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡Â . »«ƒ«¬ƒ»∆»∆»¿∆»¬»ƒ¿∆»
˙BÈ‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÈL6˜eÏc ¯ Ô‰Èz·a7elÙ‡ .˙aLa »ƒ«»ƒƒ¿¿»≈∆≈»¿«»¬ƒ

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡BL - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡8ÔÓL Á˜BÏÂ , ≈«…«≈««¿»ƒ¿≈«∆∆
C¯·Ï ·iÁÂ .˙aL ‚Ú ÏÏÎa ‰fL ;¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe9 «¿ƒ∆«≈∆∆ƒ¿«…∆«»¿«»¿»≈

Ì„˜10ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :‰˜Ï„‰ …∆«¿»»»«»¡…≈∆∆»»
‡eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L11.˙aLŒÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ≈∆«»

Ì‰a ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚ C¯·nL C¯„k¿∆∆∆¿»≈«»«¿»ƒ∆«»»∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ12. ƒƒ¿≈¿ƒ

וברש"י:2) חובה", בשבת נר "הדלקת ע"א: כה, שבת
אור". במקום אלא חשובה סעודה שאין הוא שבת "כבוד
אדם  שחייב "מנין רבנן: תנו (מצורע) תנחומא ובמדרש
לשבת  וקראת שנאמר: הנר? בהדלקת ומזורז זריז להיות
על  מובא ובתלמוד הנר". הדלקת זו יג) נח, (ישעיה עונג
ח, (דברים ענותך" למען במדבר... מן "המאכילך הפסוק:
ואוכל, רואה שאינו למי ואוכל, שרואה מי דומה אינו טז):
אלא  רואה ואינו המינים כל טועם מן "באכילת וברש"י:
טעם  שטעמו היה המן שבאכילת ה"עינוי" עד:). (יומא מן"
לב"ר  אברהם (זרע אבכיר במדרש וכ"ה ראוהו, שלא מאכל
בליל  נרות להדלקת מכאן וגו' וירעיבך "ויענך א') אות פי"א
ואינו  שבע אינו שאוכל, מה רואה ואין שהאוכל שבת,
הנר, בהדלקת חייב לאכול רוצה אינו אם גם אולם עונג".
(איכה  נפשי משלום "ותזנח הכתוב: על (שם) דרשו שהרי
רש"י: וביאר בשבת", הנר הדלקת זו אבהו: רבי אמר יז) ג,
מפני  שלום, אין נר, שאין במקום "כי בית, שלום הוא - הנר

ונכשל". באפילה הרבה,3)שהולך שכנים בה שיש חצר
אחד  במאכל שיתערבו עד בה, לטלטל סופרים מדברי אסור
וזוהי  ה"ו), פ"א עירובין (הל' שבת מערב אותו שמניחין
אינו  בשבת, בחצר לטלטל רוצה אינו אם אך עירוב; מצות

עירוב. לעשות אינו 4)צריך פת, לאכול רוצה אינו שאם
ידיו. ליטול רבינו:5)צריך כדברי אוכל, אינו אם אף

עשור, שביתת מהל' פ"ג ובסוף יאכל", מה לו אין "אפילו
להדליק  הכל חייבין בשבת, הכיפורים יום חל "אם מובא:
לאכול, שאסור אף חובה", בשבת נר שהדלקת מקום, בכל

א. באות למעלה נר 6)ראה להניח "חייבין אחר: בנוסח
אברבנאל). (כת"י לו" אין בשבת. זה,7)בבתיהן לפי

היא  ההדלקה שמעשה ולא דלוק שיהא המצוה עיקר
אינו  ההדלקה זמן לפני דלוקה היתה אם כן ואם המצוה.
הדליקה  אם כן וכמו ולהדליקה, ולחזור לכבותה חייב
(ועיין  ולהדליקה לחזור הוא זקוק יום, מבעוד וכבתה
אליהו  רבינו ובפסקי חובה, ד"ה כה: שבת 'תוספות'

.(13 הערה לא עמ' זרעים לסדר שהרי 8)מלונדריש
(רמב"ם  הפתחים על שואל לו, אין אם - חנוכה בנר אפילו
קודמת  שהיא שבת נר להדלקת כלֿשכן הי"ב) מחנוכה פ"ד
.2 הערה יט עמוד שבת" "לקראת - הי"ד) (שם חנוכה לנר

כן 9) מביאים ויש זו. ברכה נמצאת לא בבלי, בתלמוד
מברכין  שאין סוברים ויש י"א). סי' ח"ב (או"ז מהירושלמי

שם). קודם 10)('תוספות' עליהן מברך המצוות כל כי
במה  (בפרק כתב ה'מרדכי' אבל פי"א). ברכות (הל' עשייתן
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קיבלה  כאילו היא הרי ההדלקה, קודם תברך שאם מדליקין)
ההדלקה, אחר תברך לכן להדליק, ואסורה בפירוש שבת
עובר  (הברכה) שתהא "כדי ירוחם רבינו וכתב המנהג. וכן
הברכה. לאחר עד ממנה יהנה לא לעשייתה, (קודם)
ואחר  ומברכים, ההדלקה אחר הנר לפני היד את  ומשימים
רסג). סי' (רמ"א לעשייה" עובר נקרא וזה היד, מסלקים כך
ופרישה" "דרישה בעל הכהן פאלק רבי הגאון ואשת
תברך  נר, להדליק שמותר ביוםֿטוב חדשה: הלכה חידשה
עשייתן. לפני שמברכים מצוות כל כדין תדליק ואחרֿכך
חילקו  שלא רסג) (סי' אברהם' 'מגן בעל זה על וכתב
אחריהן, ופעם עשייתן קודם פעם לברך בברכות, חכמים
לאחר  עד הברכה את לאחר מוכרחים שבשבת כיון אלא
מברכת  ראיה והביא ביוםֿטוב, גם הואֿהדין ההדלקה,
אחר  עד לברך שלא "נהגו קנח): סי' (או"ח ידים נטילת
להוציא  (ואסור נקיות ידיו אין שלפעמים משום הנטילה,
(גם  ידים נטילת של פעם בכל כן תיקנו מפיו), שמים שם
רבי  הגאון אבל ז:), פסחים ב'תוספות' (וכן נקיות)" כשידיו
של  חידושה את הצדיק ביהודה' 'נודע בעל לנדא יחזקאל
אותה  לבה "נשאה אשר אשה היא כי ואמר הנזכרת, האשה
נטילת  גבי כמו אחיד, הוא הברכה כשנוסח רק כי בחכמה",
ופעם  עשייתה לפני פעם לברך חכמים חילקו לא ידים
מבשבת, ביוםֿטוב שונה נוסח יש הדלקה גבי אבל אחריה,

לפניה. וביו"ט ההדלקה, אחר - בשבת "והיכן 11)לכן
בה: שכתוב בתורה, - סופרים)? מדברי שהוא (כיון ציונו
הדברים  ענין נמצא יא). יז, (דברים תעשה" לך יאמרו "אשר
בהן  שציוה במצותיו, קדשנו אשר הוא: כך ופירושם
להדליק  שציוונו (החכמים) לאלו לשמוע התורה) (במצוות
פי"א  ברכות (הל' סופרים מדברי שהן המצות שאר וכן נר,
שאינו  מי "כל ממרים: מהל' בפ"א רבינו לשון וזה ה"ג).

עוב  חכמים) (של כהוראתם שנאמר:עושה בלאֿתעשה, ר
דברים  (בין) אחד לך", יגידו אשר הדברים מכל תסור "לא
ואחד  שבעלֿפה, תורה והם השמועה, מפי אותם שלמדו
שהתורה  המדות מן באחת דעתם מפי שלמדום דברים
דברים  ואחד הוא, כך זה שדבר בעיניהם ונראה בהן, נדרשת
והן  להם, צריכה שהשעה מה ולפי לתורה סייג שעשאום
השלשה  מאלו ואחד אחד כל והמנהגות, והתקנות הגזירות
"על  אומר: הוא הרי (לחכמים), להם לשמוע מצוה דברים
והמנהגות, הגזירות התקנות אלו יורוך", אשר התורה פי

העולם". ולתקן הדת לחזק כדי לרבים, בהן ראה 12)שיורו
ה"ג. פ"א למעלה

.·¯zÓ13‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .˙aL ÏL ¯a LnzL‰Ï À»¿ƒ¿«≈¿≈∆«»»∆…¿≈
˜c˜„Ï CÈ¯vL ¯·c Ï·‡ ;‰a¯‰ ÔeiÚ CÈ¯ˆ ¯·c‰«»»»ƒƒ«¿≈¬»»»∆»ƒ¿«¿≈
‡nL ‰¯Êb ,¯p‰ ¯B‡Ï BÈÁ·‰Ï ¯eÒ‡ - B˙i‡¯aƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ¿«≈¿≈»∆»

‰hÈ14. «∆

מהלכות 13) (פ"ד לאורו להשתמש אסור חנוכה שנר מפני
להשתמש  מותר שבת שנר לכתוב הוצרך ו') הלכה  חנוכה
חלק  הגאונים (אוצר בתשובותיהם כן כתבו הגאונים וגם  בו.
של  בנר לקרוא שלא חכמים "כשאמרו כא) סימן התשובות

יטה". שמא אלא קדושה משום לא הנר 14)שבת יטה
מבעיר  ונמצא יפה, שידלק כדי הפתילה לפי השמן להביא

השבת". ביום אש תבערו "לא על ועובר בשבת

.‚˙ÚÈ˜L Ì„˜ ,ÌBÈ „BÚaÓ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ«
˙BeˆÓ ÌÈLÂ .‰nÁ‰15ÔÓ ¯˙BÈ ‰Ê ¯·c ÏÚ ««»¿»ƒ¿À«»»∆≈ƒ

ÌÈL‡‰16˙B˜eÒÚ‰ Ô‰Â ,ÌÈzaa ˙BÈeˆÓ Ô‰L ÈÙÏ , »¬»ƒ¿ƒ∆≈¿«»ƒ¿≈»¬
˙Èa‰ ˙Î‡ÏÓa17LÈ‡‰ CÈ¯ˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ƒ¿∆∆««ƒ¿««ƒ≈»ƒ»ƒ

Ô¯È‰Ê‰Ï18ÈL‡Ïe Ô‰Ï ¯ÓBÏÂ ,Ck ÏÚ Ô˙B‡ ˜c·ÏÂ , ¿«¿ƒ»¿ƒ¿…»«»¿«»∆¿«¿≈
.¯p‰ ˙‡ e˜ÈÏ„‰ :CLÁzL Ì„˜ ˙aL ·¯Ú B˙È·≈∆∆«»…∆∆∆¿««¿ƒ∆«≈
ÔÈ‡ - ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ,˙aM‰ ÒÎÂ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ»≈¬≈»¿ƒ¿«««»»≈…ƒ¿«≈

.ÔÈ˜ÈÏ„Ó«¿ƒƒ

נשים 15) עבירות שלש "על לא:) (שבת במשנה הוא כן
בחלה  בנדה זהירות שאינן על לידתן, בשעת מתות

שבת]". [לכבוד הנר ירצה 16)ובהדלקת אם ולפיכך,
רסג). סי' (ב"ח קודמת האשה - בעצמו להדליק הבעל

נמסרה 17) "ולמה אמרו: מצורע) (פ' תנחומא ובמדרש
היא  הקדושֿברוךֿהוא: אמר לאשה? הנר הדלקת מצות
שכתוב  הראשון) לאדם מיתה (=גרמה עולם של נרו כבתה
נר". מצות תשמור לפיכך כ'), (משלי אדם נשמת אלקים נר

רבנן 18) דאמרו "אףֿעלֿגב אמרו: לד.) (שבת בגמרא
עם  שבת ערב ביתו בתוך לומר אדם צריך דברים שלשה
בניחותא  למימרינהו צריך - הנר את הדליקו כו' חשיכה
כאן, מספרו זאת השמיט [ורבינו בנחת)". לאמרם (צריך
חכמים  שאמרו הכלל מחמת הוא דבר של שעיקרו מפני
יתירה  אימה אדם יטיל "אל בביתו: האדם הנהגת בסדר
סג, סימן תצוה פרשת בשאילתות מפורש (וכן ביתו" בתוך
אישות  מהל' בפט"ו רבינו והביאו ו:) בגיטין נראה  וכן
ויהיה  יתירה אימה אשתו) (=על עליה יטיל "ולא הי"ט:

בנחת"]. עמה דיבורו

.„Ú˜LzMÓ19‰nÁ‰20‰LÏL e‡¯iL „Ú21ÌÈ·ÎBk ƒ∆ƒ¿«««»«∆≈»¿»»ƒ
ÏÎa "˙BLÓM‰ ÔÈa" ‡¯˜p‰ ÔÓf‰ ‡e‰ ,ÌÈBÈa≈ƒ«¿««ƒ¿»≈«¿»¿»
ÔÈ„Â .‰ÏÈl‰ ÔÓ ˜ÙÒ ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‡e‰Â .ÌB˜Ó»¿»≈ƒ«»≈ƒ««¿»¿»ƒ

ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÈÓÁ‰Ï Ba22ÔÈ˜ÈÏ„Ó23.Ba ¿«¿ƒ¿»»¿ƒ»≈«¿ƒƒ
È‡ˆBÓ·e ˙aL ·¯Úa ˙BLÓM‰ ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»≈«¿»¿∆∆«»¿»≈
el‡ ÌÈ·ÎBÎÂ .ÌB˜Ó ÏkÓ ˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa ˙aL«»¿≈«»«»ƒ»»¿»ƒ≈
ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ,ÌBia ÌÈ‡¯p‰ ÌÈÏB„‚ ‡Ï -…¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿…¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ‰LÏL e‡¯iMÓe .ÌÈBÈa ‡l‡ ,‰ÏÈla ‡l‡∆»««¿»∆»≈ƒƒ∆≈»¿»»ƒ

.È‡cÂ ‰ÏÈÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈBÈa‰ el‡≈«≈ƒ¬≈∆«¿»««

לד:19) החמה 20)שבת "משקיעת אמרו: צד. בפסחים
מובא  לה. ובשבת מילין" ארבעה (מהלך) הכוכבים צאת עד
ולא  מיל, רבעי שלשת מהלך הלילה עד החמה שמשתשקע
הראשונים, גדולי עסקו זו בסתירה - מילין? ארבעה
מיני  שני שיש שם) פסחים (ב'תוספות' סובר רבינוֿתם
מתכסה  השמש משגוף - שקיעה "התחלת" א) שקיעות:
ארבעה  מהלך כוכבים, שלשה יציאת עד ומאז מעינינו.
אלו) מילין ארבעת (מתוך ורבע מילין שלשת וזמן מילין,
בין  מתחיל שאז החמה, שקיעת "סוף ב) יום, ודאי הוא
מהלך  בזמן ונמשך לילה, ספק יום ספק שהוא השמשות
בשו"ע. פסקו וכן כוכבים. ג' יציאת עד מיל רבעי שלשת
מוילנה, אליהו רבי הגאון וביניהם אחרים, פוסקים אבל
ואת  השמשות. בין מיד השקיעה, התחלת שעם סוברים
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מיל  (שיעור אחר באופן מיישבים השיעורים שבין הסתירות
לדעת  דקות, 18 - תנט) סי' (או"ח השו"ע לדעת הוא
דקות, 24 - מ"ב פ"ג פסחים המשניות בפירוש הרמב"ם

דקות). 22) אחרונים ע"ב.21)ולדעת לה, שבת
נר.22) להדליק ואסור השבת עליו וקדש לילה הוא שמא
להוסיף 23) "צריך מובא: ה"ו, פ"א עשור שביתת בהל'

הכיפורים  ביום וביציאתו" בכניסתו הקודש על מחול
הרי"ף  ובכללם הראשונים ודעת פא: ביומא כמבואר
על  מחול להוסיף התורה מן מצותֿעשה כן שכמו והרא"ש,
וביציאתה, שבת בכניסת מלאכה, עשיית באיסור הקודש
אבל  ודאי, יום כשעדיין השמשות בין קודם זה תוספת וזמן
במלאכה  אסור שהרי לתוספת, נחשב אינו השמשות בין

לילה. כבר הוא שמא מספק,

.‰‰ÏÈ˙t24˙aLÏ da ÔÈ˜ÈÏ„nL25ÔÈNBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ»∆«¿ƒƒ»¿«»≈ƒ
˙ÎÒÎÒÓ ¯e‡‰L ¯·cÓ d˙B‡26ÔB‚k ,Ba27¯Óˆ : »ƒ»»∆»¿«¿∆∆¿∆∆

¯ÚNÂ28ÈLÓe29Ê¯‡‰ ¯ÓˆÂ30ıt ‡lL ÔzLÙe31 ¿≈»∆ƒ¿∆∆»∆∆ƒ¿»∆…À«
·ÈÒÂ32ÌÈk¯‰ ıÚ‰ ÈÈÓe Ï˜c ÏL33Ô‰a ‡ˆBiÎÂ34; ¿ƒ∆∆∆ƒ≈»≈»«ƒ¿«≈»∆

‰ˆeÙ ‰zLt :ÔB‚k ,Ba ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰L ¯·cÓ ‡l‡∆»ƒ»»∆»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»
ÔÙb ¯ÓˆÂ LL È„‚·e35a ‡ˆBiÎÂCÈ¯ˆ ˜ÈÏ„n‰Â .Ô‰ ƒ¿≈≈¿∆∆∆∆¿«≈»∆¿««¿ƒ»ƒ
·¯a ˜ÈÏ„iL36.‰ÏÈ˙t‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ∆«¿ƒ¿…«≈ƒ«¿ƒ»

נר.24) להדליק בשמן שנותנין כפול חוט  ע"א. כא, שבת
כד.):25) (שבת בברייתא שישנו מותר, - טוב ליום אבל

בהם  מדליקין בשבת, בהן מדליקין אין שאמרו אלו "כל
שהבערה  כיון יטה" "שמא לגזור מקום אין כי ביוםֿטוב",
פ"א  יו"ט שביתת בהל' להלן כמבואר ביוםֿטוב, מותרת

בבת 26)ה"ד. בוערת ואינה בקפיצות, בנר נאחזת האש
השמן  יטה שמא חוששים יפה, דולקת שאינה ומפני אחת,

בשבת. מבעיר משום ויתחייב הפתילה משנה 27)אל
מדליקין". אין ובמה מדליקין, "במה כ:): שבת 28)(שבת

שער". ושל צמר של (שבמשנה) אלו על "הוסיפו ע"ב: כ,
חסרה 29) רוקח' 'מעשה בנוסח "כלך": המשנה בלשון

"ומשי". "לכש".30)המלה המשנה שלא 31)בלשון
"חוסן". המשנה ובלשון מפסולת. הקרום 32)נזקה חוטי

התמר. עץ של רוקח').33)הפנימי ('מעשה הדקים בנ"א:
בזמננו.34) מצויים ואינם במשנה שבת 35)ששנו במשנה

פשתן". אלא בו מדליקין אין העץ מן היוצא "כל תנן: (כז:)
גפן", מצמר - פתילה לעשות בו מדליקין "אין ופירש"י:
בכל  שמעשים כתבו היוצא, כל ד"ה שם ה'תוספות ' אבל
הוא  זרעים מין גפן שצמר משום גפן בצמר שמדליקין יום
שכתבו  מה ב'תוספות' שם עיין פשתן, (ובדבר עץ ואינו

ויביא 36)בזה). תכבה שמא הוא והטעם ע"ב. כ, שבת
שתהא  כדי כתב וה'לבוש' כ"י). רי"ד (תוס' בשבת  להטות
המנורה  בהדלקת כמו ידו, סילוק עם מיד יפה עולה שלהבת
הוא  שכן ואףֿעלֿפי תמיד" נר "להעלות בה שכתוב
המנורה  כהדלקת לשבת נר הדלקת שוה דברים שבכמה
נראה  שם בגמרא - יב) עמוד שבת' ('לקראת במקדש
בבל  של דעצים יוחנן לרבי שם (שהקשו הראשון כהטעם
צריך  המדליק עולא אמר פתילה השתא רוב: צריכין אין

מיבעיא). - עצים היוצא ברוב, שידליק

.ÂÔÈ‡L ¯·„ Èab ÏÚ Ba ÔÈ˜ÈÏ„nL ¯·c C¯Bk‰«≈»»∆«¿ƒƒ««≈»»∆≈

ÛÈÒB‰Ï È„k ,‰ÏÈ˙t‰ ˙B·Ú‰Ï Ì‡ :Ba ÔÈ˜ÈÏ„Ó«¿ƒƒƒ¿«¬«¿ƒ»¿≈¿ƒ
¯eÒ‡ - ‰¯B‡37‡‰zL È„k ,‰ÏÈ˙t‰ ˙BL˜‰Ï Ì‡Â ; »»¿ƒ¿«¿«¿ƒ»¿≈∆¿≈

ÏLÏzLz ‡ÏÂ ˙„ÓBÚ38¯zÓ - ‰hÓÏ39. ∆∆¿…ƒ¿«¿≈¿«»À»

יפה 37) נאחז האור הכריכה, שעלֿידי אף ע"א. כא, שבת
ידליק  שמא אסור, כן גם - להטות יבוא ולא ומאיר, בפתילה

לבדה. הגרועה ע"א:39)תיפול.38)בפתילה כא, שבת
כורכין  היו אבא בית של אומר: גמליאל בן שמעון "רבן
ומדליקין". לפתילה) פסול (שהוא אגר גבי על פתילה
כיון  להדליקם, ומותר ביחד שכורכם משמע, רבינו ומדברי
רש"י  אבל אורה. להוסיף ולא הפתילה להעמיד שכוונתו
הפתילה  עליו סומך אלא האגוז, מדליקין היו "שלא פירש:
שכוונתו  מעשיו, מתוך ניכרת ומחשבתו בשמן". תטבע שלא

הפתילה. להעמיד רק

.Ê¯Èb¯b ÔÈ˙B40ÁÏÓ ÏL41ÒÈ¯‚e42Ïet ÏL43ÏÚ ¿ƒ«¿ƒ∆∆«¿ƒ∆«
ÏÎÂ .˙aL ÏÈÏa ˜ÏB„ ‰È‰iL ,˙aL ·¯Úa ¯p‰ Ètƒ«≈¿∆∆«»∆ƒ¿∆≈¿≈«»¿»

˙BÏÈ˙t‰44Ô‰Ó ÔÈNBÚ - ˙aLa Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡L «¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»∆¿«»ƒ≈∆
,d¯B‡Ï LnzL‰Ï ÔÈa ,dc‚k ÌnÁ˙‰Ï ÔÈa .‰¯e„Ó¿»≈¿ƒ¿«≈¿∆¿»≈¿ƒ¿«≈¿»

‰¯BÓ Èab ÏÚ ÔÈa45Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÔÈa ,46e¯Ò‡ ‡ÏÂ . ≈««≈¿»≈««≈«¿«¿…»¿
.„·Ïa ¯Ï ‰ÏÈ˙t Ô˙BNÚÏ ‡l‡∆»«¬»¿ƒ»¿≈ƒ¿»

עגולה.40) זעירה חתיכה פ"ב. שבת תוספתא,
הפתילה",41) אחר שימשך השמן את צולל "שהמלח

סז:). שבת (רש"י תנחשו" "לא של איסור כאן אין ולפיכך
גסה.42) טחינה טחונים גרוסים פולים של גרגר
מחר.43) ידלק ולא שוהה הנר ע"א.44)שיהא כא, שבת

הי"ט. פ"ג למעלה כירה".45)והובא גבי "על שם בגמרא
השמיענו  זה נוסח ולפי ועוד. ברי"ף הוא כן רבינו וכנוסחת
והיה  ושמנים, בפתילות בה להדליק שהדרך במנורה שגם
(=לא  רבנן" פלוג "לא משום מדורה גם בה לאסור מקום

רבנן. גזרו לא - חכמים) מתוך 46)חילקו במדורה כי
(רש"י). חבירו את מבעיר חלק כל רב, שההיסק

.ÁÔÓL47CLÓ ‡‰iL CÈ¯ˆ ,˙aLÏ Ba ÔÈ˜ÈÏ„nL ∆∆∆«¿ƒƒ¿«»»ƒ∆¿≈ƒ¿»
¯Á‡ ÔÈÎLÓ ÔÈ‡L ÔÈÓL Ï·‡ .‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡«««¿ƒ»¬»¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ««

˙ÙÊ :ÔB‚k ,‰ÏÈ˙t‰48‰ÂÚLÂ49˜È˜ ÔÓLÂ50‰ÈÏ‡Â51 «¿ƒ»¿∆∆¿«¬»¿∆∆ƒ¿«¿»
·ÏÁÂ52ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ - »≈∆≈«¿ƒƒ»∆ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ

ÔÈ‡L ÌÈÓLa ‡ÏÂ Ô‰a ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰ ÔÈ‡L ˙BÏÈ˙Ùaƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿≈»∆¿…ƒ¿»ƒ∆≈
¯p‰ ¯B‡ ‰È‰È ‡nL ‰¯Êb ?‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ«««¿ƒ»¿≈»∆»ƒ¿∆«≈

‰hÈÂ ,ÏÙ‡53.d¯B‡Ï LnzLiL ‰ÚLa d˙B‡ »≈¿«∆»¿»»∆ƒ¿«≈¿»

מדליקין.47) אין ובמה מדליקין, במה כ:) (שבת משנה
ידועים.48) מעצים שעושים להשרף קל שחור, שרף
הדבורים.49) עלֿידי הנוצר כתום חומר שמן 50)דונג,

הקיקיון. עץ מפרי שמנים.51)עשוי כבשים זנב
הקרומים.52) על המתהווה החי, משומן חלב
רבינו 53) כתב המשניות, ובפירוש מבעיר. משום ויתחייב

הנר  אור "יהיה אלה בשמנים ידליק שאם ב) פרק (שבת
אצלנו: שהעיקר לפי אסור, וזה ויצא, ויניחנו וחשוך חלוש
ישנים' ב'תוספות ריב"ן פירש וכן חובה", בשבת נר הדלקת

ו'. הערה למעלה וראה כא.) (שבת

.Ë·ÏÁ54BÎÈz‰L55Ô˙B - eÁBnpL ÌÈ‚„ È·¯˜Â ≈∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆ƒ≈
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˜ÈÏ„Óe e‰L Ïk ÔÓL ÔÎB˙Ï56ÔÈ‡L ÔÈÓL Ï·‡ . ¿»∆∆»∆«¿ƒ¬»¿»ƒ∆≈
Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„nL ÌÈÓLa Ô·¯Ú elÙ‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó57 «¿ƒƒ»∆¬ƒ≈¿»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»∆

ÔÈÎLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˜ÈÏ„È ‡Ï -58. …«¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ

כא.54) מדליקים 56)באור.55)שבת הדין, שלפי
גזירה  אסרו, חכמים ורק הפתילה. אחר שנמשכים באלו
נימוחו, שלא דגים וקרבי מהותך שאינו בחלב ידליק שמא
גזרו. לא - בהם שמדליקים שמנים בהם עירב אם אבל

ח.57) בהלכה אוקספורד)58)למעלה (כ"י שם בגמרא
שאינן  לפי - מדליקין "אין בפסול: כשר שמן עירב בענין

נדלקין".

.ÈÔÈ‡59Ô¯ËÚa ÔÈ˜ÈÏ„Ó60Ú¯ BÁÈ¯L ÈtÓ ,61‡nL ; ≈«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈«∆»
¯p‰ ¯B‡Ï ·LÈÏ ÂÈÏÚ ‰·BÁÂ ,‡ˆÈÂ epÁÈpÈ62‡ÏÂ . «ƒ∆¿≈≈¿»»»≈≈¿«≈¿…

È¯ˆ·63ÔÓ epnÓ ÁwÈ ‡nL ;·BË BÁÈ¯L ÈtÓ , ¿√ƒƒ¿≈∆≈∆»ƒ«ƒ∆ƒ
¯p‰64ÛÚ ‡e‰L ÈtÓ ,„BÚÂ .65,Ô·Ï ËÙa ‡ÏÂ . «≈»ƒ¿≈∆»¿…¿≈¿»»

.‰kÒ È„ÈÏ ‡·ÈÂ ,ÛÚ ‡e‰L ÈtÓ ;ÏÁa elÙ‡Â«¬ƒ¿…ƒ¿≈∆»¿»…ƒ≈«»»

כד:59) למאור.60)שבת המשמשת הזפת פסולת
להדליק 61) העולם שדרך ו"גז" שלנו "נפט" אבל ביותר,

ויצא  יניחם שלא מכיון אבל במקצת, רע שריחם אף בהם,
רסד). סי' ברורה' ('משנה בהם להדליק "שאלו 62)מותר

הנר  להניח רגילים איך כן, אם (מרוטנבורג) מהר"מ פי את
ולא  נצטוו לעונג שהנרות והשיב: בחצר? ולאכול בבית
מפני  או האויר מפני יותר, בחצר נהנה הוא ואם לצער,
מיימוניות'). ('הגהות בחצר" לאכול מותר הזבובים,

הקטף.63) מעצי הנוטף שרף ע"ב. כה, שבת
מכבה",64) משום חייב שבנר, השמן מן "והמסתפק

ה"ב. בפי"ב להלן הבית 65)כמבואר בכתלי ו"נדבק
ב'תוספות'. שם ועיין כו.) שבת (רש"י הבית" את ומדליק

.‡È:ÔB‚k ,ÌÈÓL ¯‡La ‰lÁzÎÏ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿
˙ÙÏÂ ÔÈÓLÓLÂ ÔBˆ ÔÓL66ÔÈ‡ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ∆∆¿¿À¿¿ƒ¿∆∆¿…«≈»∆≈

ÌÈÓÎÁ enL el‡ ‡l‡ ¯eÒ‡67„·Ïa68. »∆»≈∆»¬»ƒƒ¿»

שמן.66) עושים אלה וממינים הצנונות, ממין האדמה פרי
אלא 67) מדליקין אין אומר: טרפון "רבי ע"א: כו, שבת

ואמר: רגליו על נורי בן יוחנן רבי עמד בלבד, זית בשמן
ומה  שומשמין, שמן אלא להם שאין בבל אנשי יעשו מה
ומה  צנונות, שמן אלא להם שאין אלכסנדריא אנשי יעשו
נפט? אלא זה ולא זה לא להם שאין קפוטקיא אנשי יעשו
אין  חכמים שאמרו מה אלא לאסור לך אין אלא -

השמנים 68)מדליקין". "כל אמרו: כג.) (שבת בגמרא
יש  אבל המובחר". מן מצוה זית ושמן לנר, יפין כולן
('הגהות  שבת בנר ולא חנוכה בנר שהמדובר מפרשים
ד"ה  שם ב'תוספות' ועיין ה', אות דחנוכה פ"ד מיימוניות'

וצ"ע). מריש,

.·È‡Ï69,¯p‰ Èt ÏÚ ÔÓL ‡ÏÓ ·wÓ ÈÏk Ì„‡ ÔzÈ …ƒ≈»»¿ƒ¿À»»≈∆∆«ƒ«≈
ÏÈ·La‰pzÈÂ ÔÓL ‰¯Ú˜ ‡lÓÈ ‡ÏÂ .ÛhÓ ‡‰iL ƒ¿ƒ∆¿≈¿«≈¿…¿«≈¿»»∆∆¿ƒ¿∆»

‡‰zL ÏÈ·La dÎB˙Ï ‰ÏÈ˙t‰ L‡¯ ÔzÈÂ ,¯p‰ „ˆa¿««≈¿ƒ≈…«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ∆¿≈
ÈÏkaL ÔÓM‰ ÔÓ ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb .˙·‡BL70È¯‰L , ∆∆¿≈»∆»ƒ«ƒ«∆∆∆«¿ƒ∆¬≈

¯pa Ò‡Ó ‡Ï71ÔÓM‰ ÔÓ ˙aLa ˙B‰Ï ¯eÒ‡Â , …ƒ¿««≈¿»≈»¿«»ƒ«∆∆

ÔÓ ÛË elÙ‡Â ,¯p‰ ‰˙·k elÙ‡Â ,Ba ˜Ï„‰L∆À¿««¬ƒ»¿»«≈«¬ƒ»«ƒ
¯p‰72¯eq‡ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ;73¯aÁ Ì‡Â . «≈ƒ¿≈∆À¿∆≈¬«ƒ¿ƒƒ≈

‡ˆBiÎÂ ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa ¯p‰ Ï‡ ÔÓM‰ Ba LiL ÈÏk‰«¿ƒ∆≈«∆∆∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈
¯zÓ - Ô‰a74. »∆À»

ע"ב.69) כט, פי"ב 70)שבת (להלן מכבה משום ויתחייב
גם 71)ה"ב). חרס, הם הקערה או הכלי אפילו זה, ולפי

שם). (גמרא אסור ע"א.72)כן מד, מיוחד 73)שבת
השמן  "מותר ה"ד: פכ"ו להלן כמבואר איסור, לדבר ומזומן
להסתפק  אסור שבת, באותה בהן שהדליקו ושבקערה, שבנר
איסור". מחמת מוקצה שהוא מפני שבת, באותה ממנו

עצמו 74) מרחק - מיניה" "בדיל אחד כלי שנעשה כיון
שבת. איסור משום - ממנו

.‚ÈÔÈ‡75,˙aLa ÔÓL Ba Ïa˜Ï ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈ˙B ≈¿ƒ¿ƒ«««≈¿«≈∆∆¿«»
BÎ‰Ó ÈÏk‰ Ïh·Ó È¯‰L76- ÌBÈ „BÚaÓ B˙ Ì‡Â . ∆¬≈¿«≈«¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿»ƒ¿

Ba Ïa˜Ï ˙aLa ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈ˙BÂ .¯zÓÀ»¿¿ƒ¿ƒ«««≈¿«»¿«≈
˙BˆBˆÈ77LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,78BÏha ‡Ï È¯‰Â , ƒƒ¿≈∆≈»∆«»«¬≈…ƒ¿

ÌÈÓ BÎB˙Ï ÔzÏ ¯eÒ‡Â .BÏËÏËlÓ79·¯ÚÓ elÙ‡Â , ƒ¿«¿¿¿»ƒ≈¿«ƒ«¬ƒ≈∆∆
.˙BˆBˆÈp‰ Èeak ·¯˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL«»ƒ¿≈∆¿»≈ƒ«ƒ

ע"ב.75) מב, שהכלי 76)שבת ממה כלומר מהכנתו,
פכ"ה  (להלן כסותר" שהוא מפני "ואסור לעשות לו מוכן
ועכשיו  הכלי, לטלטל מותר היה שמתחילה כ"ג) הלכה
סותר  כאילו ודומה שבתוכו, השמן מחמת בטלטול אוסרו
עוד  יוכל שלא כיון מב): (שבת פירש ורש"י ומשברו. הכלי
לו  כקובע הוא הרי מוקצה, איסור משום זו בשבת לטלטלו

למלאכה. ודומה בטיט ומחברו ע"ב.77)מקום מז, שבת
שנפלו 78) אחר אף הכלי לטלטל ומותר כבים, הם שמיד

הניצוצות. שבת 79)לתוכו ערב מים לתת מותר "אבל
מתכוון  אינו אם השמן, להגביה כדי בה, שמדליק בעששית

גאון). נטרונאי רב בשם הגאונים (תשובת לכיבוי"

.„ÈÔÈÏBt ÔÈ‡80ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ ,¯p‰ ¯B‡Ï81,¯p‰ ¯B‡Ï ≈ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈
ÏÚ ‰Ê ÌÈza ‰¯NÚ elÙ‡Â .˙BÓB˜ ÈzL dB·‚ elÙ‡Â«¬ƒ»«¿≈«¬ƒ¬»»»ƒ∆«
d¯B‡Ï ‰ÏÙÈ ‡ÏÂ ‡¯˜È ‡Ï - ‰BÈÏÚa ¯p‰Â ‰Ê ·b«∆¿«≈»∆¿»…ƒ¿»¿…«¿∆¿»

‰hÈÂ ÁkLÈ ‡nL ,‰BzÁza82‰ Ì‡Â .ÔÈ¯B˜ ÌÈL eÈ ««¿»∆»ƒ¿«¿«∆¿ƒ»¿«ƒƒ
ÔÈ¯zÓ - „Á‡ ÔÈÚa83„Á‡ ÏkL ,¯p‰ ÈÙÏ ˙B¯˜Ï ¿ƒ¿»∆»À»ƒƒ¿ƒ¿≈«≈∆»∆»

,ÌÈÈÚ ÈLa ‡Ï Ï·‡ ;ÁÎL Ì‡ B¯·Á ¯ÈkÊÓ Ô‰Ó≈∆«¿ƒ¬≈ƒ»«¬»…ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
.BÈÚa „e¯Ë Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆»¿ƒ¿»

ממנו.80) כנים לבער בגד בודקים אין .. יב: יא. שבת
רב.81) עיון שצריכים לפי 82)דברים השמן להביא הנר

פעם  שכל ופתילה, בשמן רק וזה יפה. שידלק כדי הפתילה,
הדולק  אחר, במאור אבל לפתילה, השמן את להטות צריך
חשש  אין שיכלה, עד מתמעט האור ואין הסוף עד מהתחלה

השולחן'). ('מסגרת יטה בשני 83)שמא אבל אחד. בספר
על  משגיח ואינו בספרו מעיין אחד שכל אסור, ספרים
בליל  בביתֿהכנסת פיוטים אומרים אין זה ומטעם חבירו.
שאימת  מותר, הכיפורים ביום אבל בשבת, שחל יוםֿטוב
שאר  אבל טו, בהלכה תינוקות גבי כמו עליו, הכיפורים יום
ודומה  הכל, בפי שגורה שהיא להתפלל, מותר התפילה
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.ÂË˙B˜BÈz‰84ÈtÓ ,¯p‰ ¯B‡Ï Ôa¯ ÈÙÏ ÔÈ¯B˜ «ƒƒƒ¿≈«»¿«≈ƒ¿≈
Ô¯nLÓ ·¯‰L85ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡¯˜È ‡Ï ‡e‰ Ï·‡ ; ∆»«¿«¿»¬»…ƒ¿»ƒ¿≈∆≈

„Ú ¯p‰ ¯B‡Ï ¯ÙÒa ˙B‡¯Ï BÏ LÈÂ .ÂÈÏÚ Ô˙ÓÈ‡≈»»»»¿≈ƒ¿¿≈∆¿«≈«
¯Á‡Â ,Ô˙B¯˜‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰L¯t‰ L‡¯ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆…«»»»∆»ƒ¿«¿»¿««

.ÂÈÙÏ ÔÈ‡¯B˜ Ì‰Â Ô„Èa ¯Ùq‰ Ô˙B Ck»≈«≈∆¿»»¿≈¿ƒ¿»»

היכן 84) רואה החחזן אמרו, "באמת יא. שבת במשנה
קורין". פושטים 85)התינוקות ואין עליהם, רבם שאימת

ובירושלמי  רבם; פי על אלא בחול אפילו בדבר לנגוע יד
מעוניינים  התלמידים אין כי טעם, עוד יש ה"ד פ"א שבת
ולקצר  למהר רוצים הם אדרבה, הנר, הדלקת את להאריך

בבית. רבם אין אפילו מותר, זה טעם ולפי לימודם,

.ÊËÌÈÏk86ÔeiÚa ‡l‡ ÔÈ¯k ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBc‰ ≈ƒ«ƒ∆»∆¿≈»ƒ»ƒ∆»¿ƒ
,Ô‰ÈÈa ÔÈÁ·‰Ïe ¯p‰ ¯B‡Ï Ô·È¯˜‰Ï ¯eÒ‡ - ‰a¯‰«¿≈»¿«¿ƒ»¿«≈¿«¿ƒ≈≈∆
¯eÒ‡ ,Úe·˜ BÈ‡L LnL ,CÎÈÙÏ .‰hÈÂ ÁkLÈ ‡nL∆»ƒ¿«¿«∆¿ƒ»«»∆≈»«»
BÈ‡L ÈtÓ ,¯p‰ ¯B‡Ï ˙B¯Ú˜e ˙BÒBk ˜c·Ï BÏƒ¿…¿»¿«≈ƒ¿≈∆≈

˙ÈÊ ÔÓL ÏL ¯a ÔÈa - Ô¯ÈkÓ87ËÙ ÏL ¯a ÔÈa , «ƒ»≈¿≈∆∆∆«ƒ≈¿≈∆≈¿¿
¯B‡Ï ˜c·Ï BÏ ¯zÓ ,Úe·˜ LnL Ï·‡ .·¯ B¯B‡L∆«¬»«»»«À»ƒ¿…¿
.‰a¯‰ ÔeiÚ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯Ú˜e ˙BÒBk ¯p‰«≈¿»ƒ¿≈∆≈»ƒƒ«¿≈
˜c·Ï BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÊ ÔÓL ÏL ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈∆∆∆«ƒ≈ƒƒ¿…

epnÓ ˜tzÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,¯zÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â88. ¿««ƒ∆À»¿≈»∆»ƒ¿«≈ƒ∆

ע"א.86) יב, ולא 87)שבת שמן סתם נזכר (שם:) בגמרא
שמן". של "נר התימנים בכ"י הוא וכן זית, שמן

שם,88) שבת בגמרא נוסחתו לפי הם ופירושו רבינו שיטת
של  בפירושו מפורש אמנם וכן המגידֿמשנה, שכתב וכמו
ראב"ד. ועיין קטו) עמוד ו' כרך ("סיני שבת למסכת רבינו

.ÊÈ¯89ÏÚÏÂ ˙Ïc‰ ÁzÙÏ ¯eÒ‡ - ˙Ïc‰ È¯BÁ‡L ≈∆¬≈«∆∆»ƒ¿…««∆∆¿ƒ¿…
e‰aÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Bk¯„k90‰ÚLa ¯‰fÈ ‡l‡ ; ¿«¿ƒ¿≈∆¿«≈∆»ƒ»≈¿»»

˙Ïc‰ ˙‡ ÁzÙÏ ¯eÒ‡Â .ÏÚBpL ‰ÚL·e Á˙BtL∆≈«¿»»∆≈¿»ƒ¿…«∆«∆∆
‰¯e„n‰ „‚k91˙·MÓ Áe¯‰ ‡‰zL È„k ˙aLa ¿∆∆«¿»¿«»¿≈∆¿≈»«¿«∆∆

‰ÈeˆÓ Áe¯ ‡l‡ ÌL ÔÈ‡L Èt ŒÏÚŒÛ‡Â ,da92. »¿««ƒ∆≈»∆»«¿»
ÔÈÁÈpÓe93¯aÁÓ‰ ÔÏÈ‡ Èab ÏÚ ˙aL ÏL ¯p‰ «ƒƒ«≈∆«»««≈ƒ»«¿À»

LLBÁ BÈ‡Â ,Ú˜¯wÏ94. ««¿«¿≈≈

קכ:89) שאינו 90)שבת ודבר לכבותו, מתכוין שאינו אף
שוודאי  אסור, כאן - א פרק למעלה ראה - מותר מתכוין
- מפעולתו מוכרחת תוצאה רישא", "פסיק הוא והרי יכבה,

ו. הלכה בפ"א למעלה המנשבת 91)ראה שהרוח מפני
משום  חייב לזה, מתכוין שאינו ואף המדורה. את מבעירה

רישא". כן 92)"פסיק לעשות יבוא שמא בזה גזרו
מצויה. שאינה רוח מה.93)כשישנה שיטלנו 94)שבת

(ראה  בשבת באילן משתמש ונמצא שיכבה, אחרי האילן מן
אף  בשבת שדלק נר לטלטל שאסור מכיון ה"ו), פכ"א להלן

שכבה. לאחר

.ÁÈÏL ˙B¯ÈÚÂ ˙BÈ„Ó ÏkLL Ô‰a ÔÈÚ˜Bz Ï‡¯NÈ »¿ƒ«¬»∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆≈
˙BÚÈ˜z95,ÔÈÚ˜Bz eÈ‰ dB·b ÌB˜Ó·e .˙aL ·¯Úa ¿ƒ¿∆∆«»¿»»«»¿ƒ

L¯‚n‰ ÈL‡ ÏÎÂ ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÚÈÓL‰Ï È„k¿≈¿«¿ƒ«»«¿≈«¿ƒ»¿»«¿≈«ƒ¿»
.dlL∆»

ע"ב.95) לה, שבת

.ËÈ˙B„Na ÌÈ„ÓBÚ‰ eÚÓ - ‰BL‡¯ ‰ÚÈ˜z¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿»¿ƒ«»
¯„ÚlÓe L¯ÁlÓ96ÔÈ‡Â .‰„NaL ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚlÓe ƒ«¬…ƒ«¬…ƒ«¬¿»»∆«»∆¿≈

ÌÈ˜BÁ¯ e‡B·iL „Ú ¯ÈÚÏ ÒkÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ·B¯w‰«¿ƒ«»ƒƒ»≈»ƒ«∆»¿ƒ
Ìlk eÒkÈÂ97˙BÁe˙t ˙BiÁ‰ ÔÈ„ÚÂ .˙Á‡ ˙·a ¿ƒ»¿À»¿««««¬«ƒ«¬À¿

ÔÈÒÈ¯z‰Â98e˜lzÒ - ‰iL Ú˜˙Ï ÏÈÁ˙‰ .ÔÈÁpÓ ¿«¿ƒƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿«¿
ÔÈnÁ‰ ÔÈ„ÚÂ .˙BiÁ‰ eÏÚÂ ÔÈÒÈ¯z‰99˙B¯„w‰Â100 «¿ƒƒ¿ƒ¿¬«¬À«¬«ƒ««ƒ¿«¿≈

˙ÈLÈÏL ‰ÚÈ˜z Ú˜˙Ï ÏÈÁ˙‰ .‰¯Èk Èab ÏÚ ÔÈÁpÓÀ»ƒ««≈ƒ»ƒ¿ƒƒ¿…«¿ƒ»¿ƒƒ
˜lÒÓ‰ ˜lÒ -101ÔÈÓËn‰ ÔÈÓË‰Â102˙‡ e˜ÈÏ„‰Â ƒ≈«¿«≈¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆

˜Èa„‰Ï È„k B‡ ÔË˜ ‚c ˙BÏˆÏ È„k ‰‰BLÂ .˙B¯p‰«≈¿∆¿≈ƒ¿»»»¿≈¿«¿ƒ
˙·BLÂ ,Ú˜B˙Â ÚÈ¯Óe Ú˜B˙Â ,¯epza ˙t103. «««¿≈«≈ƒ«¿≈«¿≈

לזריעה.96) הכשרתה לשם הקרקע ולא 97)לחפור
התקיעות  אחר במלאכה שעסקו באחרונה בנכנסים יחשדו

ביום 98).(רש"י) בה שמשתמשים לחנות, מתקפלת דלת
את  מחזירין ובערב החנות, לפני סחורות עליה להניח
פתח  את בה לסגור כדלת משמשת והיא לחנות, הסחורות

לשבת.99)החנות. מוכנים חמים שבתוכם 100)מים
הלילה. לסעודת הקדירות.101)תבשילים את 102)את

ד. פרק ראה מחר, לסעודת עד חומם שיחזיקו התבשילים
הקודש.103) על מחול להוסיף כדי

.Î‰Ána d˙B‡ Ú˜Bz ‰BL‡¯ ‰ÚÈ˜z104. ¿ƒ»ƒ»≈«»«ƒ¿»
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ ·B¯˜ - ˙ÈLÈÏM‰Â105ÔÈÚ˜Bz ÔÎÂ . ¿«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«««»¿≈¿ƒ

ÌÚ‰ ¯Èz‰Ï ,ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ ¯Á‡ ˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»««≈«»ƒ¿«ƒ»»
Ô‰ÈNÚÓÏ106. ¿«¬≈∆

(104- ולמעלה המנחה מן שבת בערב מלאכה העושה כי
להודיע  כדי ותוקעין נ:), (פסחים ברכה סימן רואה אינו

המלאכה. מן לפרוש ד.105)לעם הלכה למעלה ראה
שאין 106) קיד:) (שבת שאמרו מה לפי רבינו, דעת היא כך

שמותר  לעם להודיע שבת במוצאי שחל ביוםֿטוב תוקעין
איסור  יש שופר שבתקיעת מכיון ובישול, אפיה בשחיטה,
חיוב  אין כי תוקעים, לחול שבמוצאיֿשבת מזה יוצא שבות,
ביוםֿ ורק שבת, במוצאי מיד במלאכה להתחיל מצוה או
כדי  - שבות איסור בו היה לולא - לתקוע צורך ראו טוב

יוםֿטוב. סעודת בהכנת לעסוק לעם להודיע

.‡ÎÌÈ¯etk‰ ÌBÈ107‡Ï - ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL «ƒƒ∆»ƒ¿¿∆∆«»…
ÔÈÚ˜Bz eÈ‰108‡Ï - ˙aL È‡ˆBÓa ˙BÈ‰Ï ÏÁ ; »¿ƒ»ƒ¿¿»≈«»…

ÔÈÚ˜Bz109ÔÈÏÈc·Ó ‡ÏÂ110˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BË ÌBÈ . ¿ƒ¿…«¿ƒƒ∆»ƒ¿
ÔÈÚ˜Bz - ˙aL ·¯Úa111ÔÈÏÈc·Ó ‡ÏÂ112˙BÈ‰Ï ÏÁ ; ¿∆∆«»¿ƒ¿…«¿ƒƒ»ƒ¿

ÔÈÏÈc·Ó - ˙aM‰ ¯Á‡Ï113.ÔÈÚ˜Bz ‡ÏÂ ¿««««»«¿ƒƒ¿…¿ƒ

ה"א)107) פ"ז החודש קידוש (הל' רבינו שכתב מה לפי
בשבת  באחד לא תשרי, ראשֿחודש לעולם קובעים "אין
יחול  לא כן אם שבת" בערב ולא בשבת ברביעי ולא
אבל  שבת. במוצאי ולא בערב לא הכיפורים יום אצלנו
אפשרות  היתה הראיה, ע"פ החדשים מקדשים שהיו בזמן
(פ"ח  שבת ובמוצאי שבת בערב הכיפורים יום שיחול

י). הלכה עירובין קיד:108)מהלכות בשבת גמרא
כו: בחולין קדוש 109)ומשנה הכיפורים שיום משום
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העם  להבטיל לתקוע צורך אין במלאכה. ואסור כשבת
יום 110)ממלאכה. קדושת כי "הבדלה", אומרים אין

אלא  מבדילים ואין השבת, כקדושת חמורה הכיפורים
לקדושה  חמורה מקדושה או לחול מקדושה כשיוצאים

ביום111ֿ)קלה. המותרת נפש אוכל ממלאכת להבטיל
בשבת. ואסורה חמורה 112)טוב הנכנס, היום שקדושת

היוצא. היום חמורה 113)מקדושת היוצא היום שקדושת
הנכנס. היום מקדושת



meil cg` wxt m"anx ixeriyoeiq e"kÎ'k -a"tyz'd

á"ôùú'ä ïåéñ 'ë ïåùàø íåé

-dxdhxtq
milM zFkld¦§¥¦

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
במידרס.1) המתטמאים הכלים וכל עץ כלי פשוטי יבאר

.‡Ïk2ıÚ ÈÏk ÈËeLt3B‡ ‰·ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ‰ »¿≈¿≈≈»¬ƒƒƒ»
Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó - ‰·ÈÎ¯Ï B‡ ‰·ÈÎLÏ4ÔB‚k . ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰Â ‰hn‰«ƒ»¿«ƒ≈¿«≈»∆

פ"ב.2) זבים פרשת כהנים' בית 3)'תורת להם שאין
אחרות. בטומאות התורה מן מיטמאים ואינם קיבול,

בהתאם 4) מדבריהם, טומאות בשאר מיטמאים כך ומתוך
מת  מטמא - מדרס המטמא כל א) מט, (נדה האמור לכלל

ה"א). פכ"ג למעלה (ראה

.·‰hn‰5˙Ó ÏL ˙Òk‰Â ¯k‰Â6‰lk ÏL ‡qÎÂ ,7, «ƒ»¿««¿«∆∆∆≈¿ƒ≈∆«»
¯aLÓe8‰ÈÁ ÏL9Ò·BkL Ò·Bk ÏL ‡qÎÂ ,10ÂÈÏÚ «¿≈∆»»¿ƒ≈∆≈∆≈»»

ÏÚ Û‡ ÌÈÏ‚¯ BÏ LiL ÔË˜ ÏL ‡qÎÂ ,ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒ¿ƒ≈∆»»∆≈«¿«ƒ««
Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó el‡ Ïk - ÁÙË d·‚ Ba ÔÈ‡L Èt11. ƒ∆≈…«∆«»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

מ"ד.5) פכ"ג למת.6)כלים מיוחד 7)המיוחדים כיסא
חופתה. ביום הכלה את עליו שמושיבים 8)להושיב כיסא

מיוחדת  בתבנית עשוי והוא ללדת, הכורעת את עליו
לייעודו. טוב'10)יולדת.9)מתאימה  יום ה'תוספות

ש"כורם". הגירסא עצמה ובמשנה "שכובש", כאן גורס

כלים. הרבה עליו ומניח שאוסף ב פח, בשבת ופירשו
מושב"11) משום בהן אין יוסי, ר' "אמר כתוב: במשנתנו

פ"ב  בתרא בבא כלים בתוספתא אולם עליו, חולק ואין
אינן  אומר מאיר ר' מת, של והכסת "הכר אמרו: ה"ד,
מפני  מדרס, מטמאים אומרים וחכמים מדרס, מטמאין
רבינו  ופסק מתיהן". ומבכות עליהן יושבות שהנשים
פכ"ב, (שם משנה בסתם שנינו כלה, של ובכסא כחכמים.
מטהרין". וביתֿהלל וכו' חיפוייו שניטל כלה של "כסא ד):
אלה  דינים ומשני טמא. - החיפוי ניטל לא שאם ומשמע
המשנה: לשון גם יחיד. דעת היא המשנה שכל רבינו, הסיק
חולקים  ורבים היא, יחיד שדעת מוכיחה יוסי", ר' "אמר

עליו.

.‚ÏÊ¯a ÏL ‡qk12‡qk‰ ˙È·a ÔÈOBÚL13¯BÚ‰Â ƒ≈∆«¿∆∆ƒ¿≈«ƒ≈¿»
ÂÈÏÚ Ôe˙14Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡e‰ È¯‰ -15¯‡L·e »»»¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»

¯BÚ‰ - ÏÊ¯a‰ ÏÚ ‰tÁÓ‰ ¯BÚ LÈ¯Ù‰ .˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿ƒ«¿À∆«««¿∆»

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó16˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó ÏÊ¯a‰Â ,17 ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿««¿∆ƒ¿«≈ƒ¿»À¿
Ò¯„Óa ‡Ï Ï·‡18. ¬»…¿ƒ¿»

י.12) פכ"ב, שם הצורך.13)משנה בשעת עליו לשבת
במסגרת  למעלה ומחוברות רגליים, ארבע לו יש זה כסא

צרה. ברזל שהעור 14)של ומובן העור. על יושב והאדם
באמצעו. אחד 15)מנוקב כלי הם שהרי והברזל, העור
לישיבה. כשהוא 16)העשוי גם לישיבה ראוי שהוא מפני

הברזל. מן מתכות.17)מופרש כלי פשוטי אין 18)ככל
נטמא  אם ואפילו עור. חיפוי בלי כזה כלי על יושב אדם

טומאתו. פקעה העור, שהפריש לפני במדרס

.„Ï˜Ò¯Ë19Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓb ÏL20¯BÚa ‰tÁÓ‰21- ¿«¿»∆¿ƒ¿«≈«¿À∆¿
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó22¯BÚ‰ LÈ¯Ù‰ .˙B‡ÓË ¯‡L·e ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»À¿ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë Ï˜Ò¯h‰ Ï·‡ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ¯BÚ‰ - ÂÈÏÚÓ≈»»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»«¿«¿»»
ÌÈÏk È¯·Lk ‰OÚ È¯‰L ,ÌeÏkÓ23. ƒ¿∆¬≈«¬»¿ƒ¿≈≈ƒ

קטן.19) שפשוטיהם 20)סל לדברים הכוונה לו. והדומה
טומאה. מקבלים גמי,21)אינם הם ששוליו בסל המדובר

את  מכסה ועור זוויותיו, בארבע לו מחוברים זקופים וקנים
קיבול. בית ונוצר - הקנים את מקיף וגם השוליים

למעלה.22) השוליים כשמהפכים עליו לשבת ראוי
[רבינו 23) לקבלה. ולא לישיבה לא ראוי אינו כזה במצב

קטנותו. מפני לישיבה ראוי שאינו כותב למשנה בפירושו
מחמשה  קטן הטרסקל אם הלא כוונתו. לעומק ירדתי ולא
העור, שהפריש לפני אפילו במדרס מתטמא אינו טפחים,
ובתפארת  זה? משיעור בפחות מטמא אינו שעור משום
לישיבה  הסל ראוי עור, מכוסים כשהשוליים מפרש, ישראל
לשבת  איֿאפשר העור את כשהסיר אבל מחזקו, שהעור
והמתרגם  לכך, התכוון רבינו גם ואולי חולשתו. מפני עליו
"קטנותו"]. כתב "חולשתו" ובמקום יפה, דייק לא מ'ערבית'

.‰ÔÈÏÒÙÒ24ıÁ¯naL25- ıÚ ÏL ÂÈÏ‚¯ È˙ML «¿»ƒ∆«∆¿»∆¿≈«¿»∆≈
LÈL ÏL ˙Á‡Â ıÚ ÏL ˙Á‡ ‰˙È‰ .Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»»¿»««∆≈¿««∆«ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -≈¿«≈À¿»

ושתי 25)שם.24) שבמרחץ, "ספסלין המשנה: לשון
טהור". - אבן של ואחת עץ של אחת טמא; - עץ של רגליו
שאינו  משיש עשויים הספסלים שדפי שם, רבינו ופירש
לרגליים; הכוונה טמא, שאמרו ומה כלל. טומאה מקבל
"מפני  השנייה גם טהורה - שיש של היא אחת רגל ואם
על  גם לשבת שאפשר לומר, התכוון שיש". של ספסל שזה
בלי  שלם ספסל כאן יש ולכן אחת, רגל רק לו שיש ספסל
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ודינה  נוחיות יותר מביאה רק שהיא עץ, של הרגל
לשיטתו  מתאים וזה טומאה. מקבל שאינו דבר כמשמשת,
יוצא, ומזה שם. ראה מראשיו, אחד בניטל ה"ג פכ"ו לקמן
והרגל  הספסל טמא אבן, של אחת ורגל עץ שכולו שספסל
למעלה  אולם עץ, של שלם ספסל כאן יש שהרי עץ, של
רגל  מספיקה עץ שכולו בספסל בפירוש כתב הי"ב בפ"ה
פירש  ולא סתם כאן וגם כולו, את לטהר כדי אבן של אחת
ספסל  לסתם שהכוונה ומשמע שיש, של לספסל שהכוונה
הגדול, בחיבורו בו חזר שרבינו איפוא, ברור מעץ. העשוי

במשנה. מפירושו ובפ"ה, כאן

.ÂÌÈ¯Ò26ÔÓbML ıÁ¯naL27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆«∆¿»∆ƒ¿»≈»¿«¿ƒ
,‰·ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËeÎl‰iL È„k ‡l‡ À¿»∆≈»¬ƒƒƒ»∆»¿≈∆¿«¿
.Ô‰ÈzÁz ÌÈn‰««ƒ«¿≈∆

שיעמם 27)שם.26) כמו שיגמן במשנה, מפרש רבינו
להבין  וקשה אחד". לוח ששבו עד "ונמשכו שעם) (מלשון
לישיבה. ראויים והם שהחליקם, מפרש והר"ש כוונתו.
במי  יתלכלכו שלא כדי עליהם יושבים או עומדים ולפעמים
טהרות', 'סדרי בעל של ביאורו הדעת על [מתקבל הרחיצה.
חריץ  דרך לחוץ נשפכים המלוכלכים הרחיצה שמי
ועומדים  בנסרים החריץ את מכסים והבלנים שבריצפה,

הנסרים]. תחת עוברים והמים עליהם,

.Ê‰lkÏk‰28ÔÈÎBÓ B‡ Ô·z Ô‡ÏnL Ïq‰Â29ÏÚ Û‡ , ««¿«»¿««∆ƒ¿»∆∆ƒ««
,Ò¯„Ó ˙‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰·ÈLÈÏ ÔÈ˜˙‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿«ƒ¿»

‰·ÈLÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L30Ô‚¯Ò Ì‡Â .31B‡ ÈÓ‚a ∆≈»¿ƒƒƒ»¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ
.Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰Èt ÏÚ ‰ÁÈLÓaƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

וכדומה.29)שם.28) צמר של זעירות חתיכות
עליהם 30) חשב שהוא ואע"פ נופלים. שהמוכין מפני

אדם. כל אצל דעתו בטלה - סבכה 31)לישיבה כעין ארג
נופלים. המוכים ואין פיהם, על

.Á˙¯B˜32„a‰ ˙Èa33‡qk „Á‡‰ dL‡¯ ‰OÚL34 «≈««∆»»…»»∆»ƒ≈
„ÓÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ -≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬…

ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ35‡qk‰ ˙‡ Ú·˜ Ì‡ Ï·‡ .36˙¯B˜a ¿«¬∆¿«¿≈¬»ƒ»«∆«ƒ≈¿«
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡qk‰ - „a‰ ˙Èa37·f‰ Ò¯c Ì‡Â , ≈«««ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»««»

‡qk‰ Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ .‡qk‰ ‡ÓË ‡Ï - ‰¯Bw‰ ÏÚ««»…ƒ¿»«ƒ≈¿≈ƒ»««ƒ≈
‰ÏB„‚ ‰¯B˜a38‰ÏB„b‰ ‰¯Bw‰ L‡¯ ‰OÚ B‡ ¿»¿»»»…«»«¿»

‡qk39„·Ïa ‡qk‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ -40¯‡Le , ƒ≈≈»≈∆»¿«ƒ≈ƒ¿«¿»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰¯Bw‰41,‰·¯Úa BÚ·wL ‡qÎa «»»¿≈«ƒ¿ƒ≈∆¿»«¬≈»

¯B‰Ë ‡e‰L42. ∆»

מ"ג.32) פ"כ להוציא 33)שם זיתים בו שסוחטים המקום
הקורה  היא הבד" בית ו"קורת הבד". "בית נקרא - שמנם

לסחיטה. בה ישיבה.34)שמשתמשים מקום בקורה חקק
הזיתים,35) סחיטת היא הקורה של העיקרית מלאכתה

את  לעזוב האדם מוכרח זו, מלאכתה עושה שהיא ובשעה
כדי  ממקומו לעמוד עליו מצווים וכאילו הישיבה, מקום
לישיבה  מיוחדת אינה ולכן בקורה, המלאכה את לעשות
ונעשה  "עמוד המשפט את מוצא שאתה מקום (בכל

ככה). תפרשו וקבע 36)מלאכתנו", המיטלטל כסא לקח

הקורה. בראש הכסא 37)אותו הכסא. על הזב ישב אם
ממנו  ירדה ולא בקורה, שקבעו לפני לישיבה מיוחד היה

קביעתו. עלֿידי מדרס "כלונס".38)תורת במשנה:
ישיבה.39) מקום בה דינים:40)שחקק שני כאן מלמדנו

בית  לקורת בניגוד טמא הישיבה מקום גדולה, שבקורה א,
המונעת  למלאכה מיוחדת אינה שהקורה מפני והטעם, הבד.
מתטמא  בלבד הישיבה מקום רק ב, עליה; הישיבה את

טהור. השאר אבל מ"ד.41)במדרס, כב, פרק שם
בעריבה 42) טומאה נגעה ואם לטומאה, חיבור אינו פירוש,

השלמות). ראה (כסףֿמשנה. הכסא נטמא לא -

.Ë‰¯Bw‰ ˙ˆ˜43·LÈÏ Ô·‡‰ ˙‡ ˙zÒÓ‰ Ôw˙nL ¿»«»∆¿«≈«¿«≈∆»∆∆≈≈
ÂÈÏÚ44ÌB˜Óe .Ò¯„Óa ‡nË˙Ó B˙·ÈLÈ ÌB˜Ó È¯‰ - »»¬≈¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿

‰·ÈLÈ45ÔB¯w‰ È¯BÁ‡L46‡l‡ dÈ‡L ,¯B‰Ë - ¿ƒ»∆¬≈«»»∆≈»∆»
¯Úˆ ˙·ÈLÈ47. ¿ƒ«««

מ"ח.43) ישיבה 44)שם מקום לחוק סתתים של דרכם
שם  ויושב האבנים, את מסתת הוא שעליה הקורה בקצה

עבודתו. ה"ד.45)בשעת פ"א בתרא בבא כלים, תוספתא
קטן 46) ישיבה מקום יש חשובים, אנשים של במרכבות

משרת. או עבד עליו מושיבים ולפעמים הקרון, מאחורי
זה.47) במקום היושב את מצערת הנסיעה

.ÈÈL‡¯48˙BÒBÏk49ÔÈÙLÂ ÔÈn‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL »≈¿»∆¿ƒ¬≈∆»À»ƒ¿»ƒ
˙Ùk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡‰ ˙‡50ÏL ∆»¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿≈…∆∆

‰¯Óz51ÁÙË dB·‚ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ ·LBÈ ‡e‰L52- ¿»»∆≈»»¬ƒ»«∆«
Ïea ÔÎÂ .ÈÏk ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë53Èt ÏÚ Û‡ ,ıÚ ÏL »∆≈∆¿ƒ¿≈∆≈««ƒ

B˜¯qL54BÓk¯ÎÂ55ÌÈt e‰‡OÚÂ56¯ÚLÏ57‡ˆBiÎÂ ∆≈¿¿ƒ¿¿«¬»»»ƒ«««¿«≈
.Ba ˜ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡ÏÂ ÈÏk BÈ‡ - Ba≈¿ƒ¿…¿«≈À¿»«∆»…

ה"א.48) פ"ב גדולות.49)שם עץ 50)קורות חתיכת
אלא 51)עבה. אחרים, מאילנות לעץ הואֿהדין

ורבינו  תמרה, של בכופת שהיה מעשה הביאו שבתוספתא
המקור. בלשון להשתמש טפח,52)דרכו מגובה פחות

ה"ב). פכ"ו (לקמן במדרס כלל מטמא שם 53)אינו משנה
ט. אדום).54)פכ"ב, צבעו מפרשים (ויש ציורים בו עשה

לגוון 55) דומה בצבע העצים את לצבוע היו רגילים

לנוי.57)חזית.56)הכרכום. בשער לקובעו

.‡È˙BÒBÏk ÈL‡¯58ÔÈ˜e˜Á‰59˙Ú„Ï Ô˜˜Á Ì‡ ,60 »≈¿»«¬ƒƒ¬»»¿««
Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ ,ÔÈ˜e˜Á Ô‡ˆÓ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -61 ¿«¿ƒÀ¿»¿»»¬ƒƒƒ≈¬≈∆

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -62Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â . ¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿«»¿ƒƒ≈¬≈∆
.ÔÈ¯B‰Ë - BlL ÔÈ‡L Ì„‡ B‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»»»∆≈»∆¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»
‡l‡ ˙ÏÚBÓ ‰·LÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;‰·LÁÓa ‡l‡∆»¿«¬»»∆≈¿«¬»»∆∆∆»

ÌÈÏÚa ˙·LÁÓ63.‰Ú„ Èa Ô‰L «¬∆∆¿»ƒ∆≈¿≈≈»

ה"ב.58) שם ישיבה.59)תוספתא מקום בהם חקוק
עליהם.60) לשבת לישיבה.61)בכוונה בהם להשתמש
שחישב.62) אחר הזב עליהם ישב השלמות 63)אם ראה

פכ"ד. למעלה

.·È‰OBÚ‰64‰tk65d„ÁÈÂ dLaÈÂ ¯B‡O‰ ÔÓ »∆ƒ»ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¬»
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קמז milk zekld - dxdh xtq - oeiq 'k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰‡nË˙Óe ÏÎ‡ ˙¯BzÓ ‰ÏËa È¯‰ - ‰·ÈLÈÏƒƒ»¬≈»¿»ƒ«…∆ƒ¿«¿»
ıÚ‰ ÈLÈÓLz ˙LnLÓ È¯‰L ,Ò¯„Óa66. ¿ƒ¿»∆¬≈¿«∆∆«¿ƒ≈»≈

ב.64) מה, גבוה.65)פסחים אףֿעל66ֿ)גוש ולפיכך,
כאוכל  נידונה אינה עיסה, בה לחמץ עדיין ראויה שהיא פי
א  קכט, [בחולין עץ. כלי של תשמיש לה שקבע מפני -
ב'תוספות' למדו ומזה שימש", עץ "מעשה כששימש אמרו

לאכילה]. עדיין בראוי שהמדובר כופת, ד"ה שם פסחים

.‚È˙ÏˆÁÓ67Lw‰68Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó -69ÏLÂ ; «¿∆∆««ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿∆
ÌÈ˜70ÛÏÁ ÏLÂ71‰¯B‰Ë -72‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ , »ƒ¿∆≈∆¿»ƒ¿≈∆≈»¿»

˙B‡ÏˆÁn‰ ¯‡Le .Ò¯„ÓÏ73- ‰·ÈÎLÏ d‡OÚ Ì‡ : ¿ƒ¿»¿»««¿¿»ƒ¬»»ƒ¿ƒ»
CekÒÏ d‡OÚ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó74d‡OÚ .‰¯B‰Ë - ¿«∆∆À¿»¬»»¿ƒ¿»¬»»

Ì˙Ò75dÓ˙Ò - ‰pË˜ ,CekÒÏ dÓ˙Ò - ‰ÏB„b : ¿»¿»¿»»¿ƒ¿«»¿»»
‰·ÈÎLÏ76. ƒ¿ƒ»

מי"ז.67) פי"ז תבואה.68)כלים של הארוך הקנה
עקיבא,69) כר' פסק ארוך. לזמן קיום בת שאינה אףֿעלֿפי

שהיא  מפני וטעמו, עליו. החולק יחיד נגד כמותו שהלכה
מסויים. זמן במשך לשכיבה שפת 70)ראויה על הגדלים

עשב.71)הנהרות. אומר 72)מין למשנה, בפירושו
מיטמאה  אבל לו, והדומה שרץ מטומאת שטהורים רבינו
מסיים: הוא שהרי ממדרס, אף ומטהר בו חזר וכאן במדרס.
דוקרים  שהקנים מפני כנראה למדרס", ראויה שאינה "מפני

עליהם. לשכב רחבים 73)איֿאפשר מעשבים העשויות
של 74)ורכים. או מצוה של סוכה גבי על להניחה

שימושה.75)שומרים. אופן לה קבע יט,76)לא סוכה
תנאֿקמא. דעת לפי א) כא, (שם פפא רב כמסקנת ב,

.„È˙ÏˆÁÓ77ÌÈ˜ dÏ ‰OÚL78dk¯‡Ï79‰‡ÓË - «¿∆∆∆»»»»ƒ¿»¿»¿≈»
‰·ÈÎLÏ ‰Èe‡¯ ÔÈ„ÚL ,Ò¯„Ó80Èk ÔÈÓk d‡OÚ .81- ƒ¿»∆¬«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬»»¿ƒƒ

‰˜ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ ,daÁ¯Ï ÌÈ˜ dÏ ‰OÚ .‰¯B‰Ë¿»»»»»ƒ¿»¿»ƒ≈≈»∆
‰¯B‰Ë - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯·ÁÏ82daÁ¯Ï ‰˜ÏÁ .83 «¬≈«¿»»¿»ƒ¿»∆¿¿»¿»¿»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ÔÈ„Ú -84da e¯izL :dk¯‡Ï ; ¬«ƒ¿«∆∆À¿»¿»¿»ƒ¿«¿»
ÌÈp„ÚÓ ‰LÏL85ÌÈÁÙË ‰ML ÏL86‡È‰ ÔÈ„Ú - ¿»«¬«ƒ∆ƒ»¿»ƒ¬«ƒƒ

.‰¯B‰Ë - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰‡nË˙Óe Ò¯„ÓÏ ‰Èe‡¿̄»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ»¿»
‰¯B‰Ë - ÌÈp„ÚÓ ÈL‡¯ ¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ87˙‡ÓË Û‡Â . ¿≈ƒƒƒ»≈«¬«ƒ¿»¿«À¿«

Ò¯„Ó88dzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú ˙ÏˆÁn‰ Ïa˜z ‡Ï89 ƒ¿»…¿«≈««¿∆∆«∆ƒ»≈¿«¿»
·p˜˙˙Â90e¯‡aL BÓk ,91. ¿ƒ¿«≈¿∆≈«¿

מ"ז.77) פ"כ עליהם.78)שם לשכב שקשה
יותר 79) וארכה איש, כקומת רחבה - רגילה מחצלת

לרוחב  קנים להכניס מחצלאות אורגי ודרך זה, משיעור
קנה  בין טפחים ארבעה ומרחיקים לחזקן, כדי המחצלאות
קנים  נתן ואם קנים. שני בין לשכב לאדם לו ואפשר לקנה,
תנאֿ במשנתנו, וחכמים תנאֿקמא נחלקו המחצלת, לאורך
כרבים. רבינו ופסק מטמאים, וחכמים מטהר קמא

(תפארת 80) המחצלת של לארכה לשכב שאפשר מפני
זו.81)ישראל). אות בתמונת הפירושים רבו יוונית. אות

ישראל' 'תפארת בעל של פירושו הדעת על ומתקבל
הגדולות  היווניות מאותיות רפויה) (כ "כי" לאות שהכוונה
גדולות  - אותיות סוגי שני יש היוונית ביתא (באלפא

כאות שתמונה שונה) ותמונתן - הרומאית.Xוקטנות
שהרי  טהורה, שהיא מודים הכל 'כי' שכמין אמרו, במשנה

השוכב. של ורחבו ארכו בכל פוגעים מקום 82)הקנים
קנה  בין כזה שיעור אין ואם טפחים, ארבעה הוא שכיבה

הקשה. הקנה על השוכב גוף מונח נשברו 83)לקנה,
הקנים 84)הקנים. בין עליה לשכב שאפשר מפני

אמרו: במשנה וישיבה. שכיבה כשיעור מזה זה המרוחקים
עליו. חולקים שחכמים רבינו דייק ומזה מטהר", יהודה "ר'
בה  ויש ה"ה, פי"א מציעא בבא כלים, תוספתא [ראה
שם  גורס שרבינו הנמנע מן זה ואין שונות, גירסאות
הגר"א]. בהגהות שם עיין טמאה". - "לרחבה

לפרש 85) יש שכך אומר, למשנה בפירושו [רבינו קשרים.
אגג  אליו וילך לב: טו, בשמואלֿא הכתוב את גם
העשבים, את בתחילה שוזרים מחצלאות אורגי מעדנות"].
את  אחרֿכך וסוגרים ארוכים, חבלים כעין ועושים
- הסריגה את כשגומרים החבלים. מאותם המחצלאות
של  ארכה בראש בזה זה החבלים ראשי את קושרים
לקשר. קשר בין טפחים שני ומרחיקים ובסופה, המחצלת

והרגליים.86) הראש בלי בינוני, אדם של גופו כאורך
תתפרק.87) הסריגה שכל חדש.88)מפני דין מתחיל כאן
מבואר 89) זה [דין המעדנים. את שיקשור עד הכוונה

המחצלת, שבירת דיני עם בקשר למעלה המובאת בתוספתא
כאן]. רבינו מביאו פירוש,90)ולכן ותתקנב. צ"ל

הסריגה. מן הבולטות הקצוות את למעלה 91)שיחתוך
ה"א. פ"ה

.ÂË‰·z92,Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë - ‰ÏÚÓÏÓ dÁ˙tL ≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ«ƒ¿»
˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜Óe ,‰ÈÏÚ ·LÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L93. ∆≈»¿»≈≈»∆»¿«∆∆¿»À¿

Ò¯„Óa ‰‡ÓË - dcvÓ dÁ˙t.˙B‡ÓË ¯‡L·e ƒ¿»ƒƒ»¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»À¿

מ"ט.92) פי"ט, קיבול.93)שם בית לה שיש מפני

.ÊË‰Ï‚Ú94ÔË˜ ÏL95È¯‰L ,Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó - ¬»»∆»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈
‰ÈÏÚ ÔÚL96. ƒ¿»»∆»

ב.94) כג, ביצה או 95)משנה קטן, ילד בו שמשחק
עגלה). ד"ה שם (תוספות ללכת בו ונשען 96)שמתלמד

פ"ז  ומושב משכב מטמאי בהלכות כמבואר כיושב, מטמא
ה"א.

.ÊÈÏwÓ97‡l‡ BÈ‡L ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈ˜Ê ÏL «≈∆¿≈ƒ»ƒ¿∆≈∆»
ÚiÒÏ98. ¿«≈«

א.97) סו, ממש.98)שבת שעינה אינו וסיוע

.ÁÈÏcÒ99ÔÈ„iÒ ÏL100- ıÚ ÏL ÏcÒ ‡e‰Â , «¿»∆«»ƒ¿«¿»∆≈
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó101Ba ÏiËÓ ÌÈÓÚt „iq‰L ÈtÓ , ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆««»¿»ƒ¿«≈

.B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«¿≈

מ"ח.99) פ"ג עץ 100)עדיות סנדלי נועלים סיד. מוכרי
העור. את השורף בסיד מטפלים אףֿעלֿפי 101)כשהם

מאיר  ר' שגם עקיבא, כר' פסק להליכה. אותו נועלים שאין

כמותו. סובר שם) שבת (גמרא

.ËÈ·˜102Úh˜ ÏL103ÔÈ˙È˙k Ïea˜ ˙Èa Ba LiL104 «∆ƒ≈«∆≈≈ƒ¿ƒƒ
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milkקמח zekld - dxdh xtq - oeiq `"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÏea˜ ˙Èa ÈtÓ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó -105; ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈≈ƒ
ÂÈÏÚ ÔÚL È¯‰L ,Ò¯„Óa ‡nË˙Óe106. ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»

שם.102) תבנית 103)משנה עושים מרגלו, חלק שנקטע
חלק  את עליה משעין והוא לגופו, אותה וקושרים מעץ, רגל

שנשאר. בפירושו 104)הרגל (רבינו הרגל בשר חלקי
בבית  רכים מוכין שנותנים מפרש ורש"י שם. למשנה

הקשה). מהעץ הרגל תינזק שלא כדי ואין 105)הקיבול,
עץ. כלי פשוטי דין עליו,106)לו נשען גופו כובד כל

למקל. דומה ואינו

.Îel‡Â107·k¯Ó ÌeMÓ ÔÈ‡ÓË108: ¿≈¿≈ƒƒ∆¿»

מ"ב.107) פכ"ג מטומאת 108)כלים קלה מרכב, טומאת
הנוגע  וכן המושב), (או המשכב את הנושא ומושב: משכב
אבל  הטומאה, פירש שלא זמן כל וכלים אדם מטמא בו
בלבד  הנושאו אלא וכלים אדם מטמא אינו בו הנוגע המרכב
ב). הלכה ו פרק ומושב משכב מטמאי בהלכות (רבינו
מרכב  טומאת שמטמאים דברים כמה כאן רבינו ומונה

בלבד.

ÒeÒ ÏL ÔËÈtËÂ ,¯BÓÁ ÏL ˙Úc¯Ó109,ÏÓb‰ ¯ÎÂ , «¿««∆¬¿«≈»∆¿««»»
‰˜‡ ÏL Ûk‡Â110˙BÁel‰ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,111 ¿À»∆»¬»¿…«≈»∆«

ÂÈÏÚ ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ¯BÓÁ‰ Èab ÏÚ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ««≈«¬¿««»¿ƒ»»
ÈB‡On‰112˙B¯B‰Ë -113·k¯ÓÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ««¿¿ƒ»¿»¿»¿∆¿»

.‰‡ÓË -¿≈»

דין 109) להשמיענו הוצרך רגליו. את עליו משעין שהרוכב
ר' חולק שבמשנה מפני מאוד, פשוט הוא שלכאורה זה,
שהנאבקים  מפני כמושב, דינו סוס של שטפיטן ואומר, יוסי
וכל  המאבק, בזמן עליהם לעמוד דרכם מלחמתי, במשחק
כמושב. דינו - רכיבה בצורת שלא עליו שעומדים דבר

כחכמים. פסק תקיף,110)ורבינו מטבעו שהוא לבן גמל
מפרש  [רבינו חזק. אוכף לו ועושים עליו להשתלט וקשה
טמא  פירוש, - טמא" נאקה של "אוכף במשנה: שאמרו מה
חולקים  חכמים אבל יוסי, ר' דברי המשך הוא - מושב

עץ.111)עליו]. הנוהג 112)של עליו יושב ולפעמים
עליו,113)בחמור. להקל החמור בשביל שעיקרם מפני

כלל. טומאה מקבלים אינם

á"ôùú'ä ïåéñ à"ë éðù íåé

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
הבנין.1) בתוך בכותל וקבעו למידרס הראוי עץ כלי יבאר

שלה. העליון שנטל ושידה מראשיו אחד שנטל ספסל ודין
בה  שמגבלים עץ של ועריבה מצידה שנפחתה תיבה ודין
מועילה  מחשבה אם ודין בצק. בה לשים או הבנין טיט
מידרס  טמאה שהיתה מיטה ודין שנפחתה. גדולה בעריבה

וכו'. כרעיים ושתי קצרה וניטלה

.‡ıÚ ÈÏk2Ï˙ka BÚ·wL Ò¯„ÓÏ Èe‡¯‰3CB˙a ¿ƒ≈»»¿ƒ¿»∆¿»«…∆¿
ÂÈab ÏÚ ‰a ‡ÏÂ Ï˙ka BÚ·˜ :ÔÈa‰4ÏÚ ‰a B‡ «ƒ¿»¿»«…∆¿…»»««»»»«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ„Ú - BÚ·˜ ‡ÏÂ ÂÈab5‰È‰Lk6; «»¿…¿»¬«ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆»»
¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ‰·e ÌÈ¯ÓÒÓa BÚ·˜7ıtÓ ÔÎÂ . ¿»¿«¿¿ƒ»»»»»¿≈«»

w‰ Èab ÏÚ B˙pL˙B¯B8˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙ ‡ÏÂ BÚ·˜ : ∆¿»««≈«¿»¿…»«»»∆
- BÚ·˜ ‡ÏÂ ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙pL B‡ ‰·ÈÊÚn‰««¬ƒ»∆»«»»∆««¬ƒ»¿…¿»
- ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙Â BÚ·˜ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»¿»¿»«»»∆««¬ƒ»

.¯B‰Ë»

מ"ה.2) פ"כ לבנים 4)במסמרים.3)כלים עליו נתן לא
טיט. או עשה 5)וסיד לא אם מהבנין חלק נעשה לא הכלי

גביו. על ובנין במסמרים קביעה האלה: הדברים שני
שלא 6) הכלי שעל והטיט הלבנים גבי על הזב ישב ואם

שהבנין  אףֿעלֿפי מידרס, טמא הוא הרי במסמרים נקבע
הכלי. ובין בינו מקבל 7)מפסיק אינו לקרקע שהמחובר

ובין 8)טומאה. לכותל, מכותל קורות מניחים הבנאים
טיט  עליהם ונותנים ומפצים קרשים מניחים לקורה קורה

"מעזיבה". נקרא הקורות שבין זה שטח ואבנים.

.·ÏÒÙÒ9ÂÈL‡¯Ó „Á‡ ÏhpL10Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - «¿»∆ƒ«∆»≈»»¬«ƒ»
ÁÙË d·‚ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë - ÈM‰ Ïh .Ò¯„ÓÏ¿ƒ¿»ƒ««≈ƒ»¿ƒ≈…«∆«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó -11. ƒ¿«≈¿ƒ¿»

מ"ג.9) פכ"ב ושני 10)שם ארוך, קרש הוא הספסל
מזה  וקרש מזה קרש צדדיו, בשני קבועים קטנים  קרשים
האלה, הרגליים משתי אחד ניטל ואם הספסל, רגלי והם
במידרס  מתטמא הוא ולפיכך עליו, לשבת עדיין הוא ראוי
"טהור", הגירסא: [במשנתנו ה"ה). פכ"ה למעלה (ראה הזב

אחרת]. גירסא שלרבינו טפח,11)וברור שגובהו קרש
לישיבה. ראוי

.‚‡qk12‰lk ÏL13ÂÈÈetÁ eÏhpL14Ì‡Â .¯B‰Ë - ƒ≈∆«»∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ
eÈ‰ ‡Ï15ÌÈ‡ˆBÈ ÂÈÈetÁ16Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - eÏhÂ …»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿¬«ƒ»

Bk¯c ÔkL ,Ò¯„ÓÏ17Bcˆ ÏÚ e‰hÓ ˙BÈ‰Ï18·LBÈÂ ¿ƒ¿»∆≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.ÂÈÏÚ»»

מ"ד.12) הכלה 13)שם את עליו להושיב מיוחד כסא
או  המושב במקום מיוחד ריפוד זה לכיסא חופתה. ביום
"חיפוי". במשנה נקרא זה וריפוד שיש, של טבלא

(14– אדם בני של דרכם ואין למלאכתו, ראוי שאינו מפני
נשבר. כאילו הוא והרי עליו לשבת – לכלה דין 15)חוץ

פירוש  (ראה כלה בשל ולא רגיל בכיסא ה במשנה נאמר זה
בכיסא  מדובר כאן רבינו בדברי שגם ונראה שם), רבינו
לזו  זו מחוברות הכיסא רגלי ארבע הדברים: ופירוש פשוט.
משלושה  מורכב מושב מונח ועליהם קטנים, קרשים בארבע

"חיפויים". נקראים והם אינם 16)קרשים המושב קרשי
נשענים. הם שעליה למסגרת, מחוץ רגיל 17)בולטים,

קיימים. כשהחיפויים אפילו כך לעשות את 18)הוא מניח
"שכן  וכתב רבינו דקדק המסגרת. מקרשי אחד על הכיסא
בכך  דרכו אלמלא כי במשנה), גם כתוב (וכן דרכו"
שבור, כלי היה חיפוייו שניטל זה הרי שלם, כשהכיסא
שכל  [נראה במידרס מיטמא היה ולא למלאכתו ראוי שאינו
בטעות]. לכאן ונשתרבב ד, הלכה בסוף הנכון מקומו זה דין

.„‡qk19ÂÈÈetÁ eÏhpL20Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ ƒ≈∆ƒ¿ƒ»«¬«ƒ»
‰·ÈLÈÏ21„ˆa ‰Ê ÂÈÈetÁÓ ÌÈL eÏh .‡nË˙Ó - ƒƒ»ƒ¿«≈ƒ¿¿«ƒ≈ƒ»∆¿«

¯B‰Ë - ‰Ê22. ∆»
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מ"ו.19) למסגרת,20)שם מחוץ יוצאים בחיפויים מדובר
מוטה. כשהוא הכיסא על לשבת אפשר כגון 21)ואי

החיצוניים. השניים או המושב של האמצעי הקרש שניטל
שם.22) במשנה, כחכמים

.‰‰cL23ÔBÈÏÚ‰ ÏhpL24ÈtÓ ‰‡ÓË - dlL ƒ»∆ƒ«»∆¿∆»¿≈»ƒ¿≈
‰‡ÓË - ÔBzÁz‰ Ïh ;Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L ,ÔBzÁz‰««¿∆»¿ƒ¿»ƒ«««¿¿≈»

ÔÈtc‰ È¯‰ - Ô‰ÈzL eÏh ;ÔBÈÏÚ‰ ÈtÓ25.ÔÈ¯B‰Ë ƒ¿≈»∆¿ƒ¿¿≈∆¬≈««ƒ¿ƒ

מרכבה 23) היא ששידה מפרש כאן שרבינו ברור מ"ח. שם
שני  בה ויש ח), ב, ובקהלת ב מד, (שבת רש"י כפירוש
ששידה  כתב למשנה [בפירושו זה. תחת זה ישיבה מקומות
קיבול  ובית בעליונה קיבול בית לו שיש ארון, היא
איֿאפשר  כאן אולם דיהרנבורג), תרגום (לפי בתחתונה
דין  לו אין וארון במידרס, מתטמאה כתב שהרי כך, לפרש

העליון.24)מידרס]. (ראה 25)הכיסא השידה כותלי
השלמות).

.Â‰·z26dcvÓ ‰˙ÁÙpL27Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó - ≈»∆ƒ¿¬»ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»
˙B‡ÓË ¯‡L·e28‰·ÈLÈÏ Û‡ ‰Èe‡¯L ÈtÓ ,29Ïk‰Â ƒ¿»À¿ƒ¿≈∆¿»«ƒƒ»¿«…

‰ÏÚÓÏÓ ‰˙ÁÙ .‰ÈÏÚ ÔÈ·LBÈ30ÔÓ ‰¯B‰Ë - ¿ƒ»∆»ƒ¿¬»ƒ¿«¿»¿»ƒ
‰‡nË˙Óe ,‰·ÈLÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L ,Ò¯„n‰«ƒ¿»∆¬≈≈»¿»ƒƒ»ƒ¿«¿»
‰˙ÁÙ .˙Ïa˜Ó ‡È‰ ÔÈ„ÚL ,˙B‡ÓË ¯‡Laƒ¿»À¿∆¬«ƒƒ¿«∆∆ƒ¿¬»

‰hÓÏÓ31˙B‡ÓË ÏkÓ ‰¯B‰Ë -32Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«»¿»ƒ»À¿««ƒ
‰ÈOÚÓ ¯wÚL ÈtÓ ;‡qÎk ‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»≈≈»∆»¿ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ««¬∆»

‰Ïa˜Ï33˙B¯B‚n‰Â .¯wÚ‰ ÏËa ¯·Îe ,34- dlL ¿«»»¿»»«»ƒ»¿«¿∆»
˙B‡nË˙Ó35dÏ ¯eaÁ ÔÈ‡Â36ÔÎÂ .37˙ÏtLÓ38 ƒ¿«¿¿≈»ƒ»¿≈«¿∆∆
‰˙ÁÙpL39ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ40‰Èe‡¯L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ««ƒ∆¿»
Ò¯„ÓÏ41¯wÚL ÈtÓ ;ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒ¿»¬≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ«

¯wÚ‰ ÏË·e ÏÈ‡B‰Â ,‰Ïa˜Ï ‰ÈOÚÓ‰ÏËa - «¬∆»¿«»»¿ƒ»«»ƒ»»¿»
‰ÏÙh‰42. «¿≈»

מ"ט.26) פי"ט הצדדיים.27)שם מדפנותיה אחד נשבר
לקבלה.28) עדיין ראוייה היא לטומאת 29)שהרי נימוק

נשבר.30)מידרס. העליון נשברו,31)הדופן שוליה
לקבל. ראויה שנוהגת 32)ואינה מידרס מטומאת אפילו

קיבול. בית להם שאין בדברים העיקרי 33)גם תשמישה
ובית  אותה, עשו זה ולצורך ופירות, חפצים לקבל היא
ושרץ, מת טומאת לקבל ראוי כלי אותה עושה קיבולה
אבל  במידרס, גם מיטמאה – עליה יושבים שלפעמים ומפני
ובטלה  כלי מתורת לגמרי יצאה לקבל, ראויה כשאינה
גם  בטלה כך ומתוך ושרץ, מת טומאת לקבל הכשרתה
כחכמים  פסק כטפילה. לה שבאה מידרס לטומאת הכשרתה

שם. שאפשר 34)במשנה, בתיבה, מגירות היו אם
ה"ו). פ"ג למעלה (ראה שהתיבה 35)להוציאן אףֿעלֿפי

משלהן  קיבול בית להן שיש מפני והטעם, מלמטה. נפחתה
עצמם. בפני ככלים נידונות נפחתה 36)– לא אפילו

מתטמאות  המגירות אין - טומאה מקבלת והיא כלל, התיבה
במגירה  כזו טומאה נגעה ואם בתיבה, הטומאה אב כשנגע

התיבה. נטמאה מ"ו.37)לא עשוי 38)שם גדול סל
[יש  הנהג. בשביל ישיבה מקום לו ויש זבל, בו להוליך

הצד]. מן שפיתחה שוליה.39)מפרשים נשברו

ה"ב).40) פ"ו למעלה (ראה לטהרה יותר 41)כשיעורה
נוח  מקום בה נשאר שהרי מלמטה, שנפחתה מתיבה

נשאר 42)לישיבה. אם שאפילו במשנה, חכמים כדעת
שהמשפלת  מפני מידרס, טומאת בטלה לישיבה מקום
ייחדה  שאם [ונראה, לישיבה. ולא זבל להולכת נעשתה
ולהבא  מכאן מידרס טומאת מקבלת שנפחתה, אחר לישיבה

עץ]. כלי פשוטי ככל

.Ê‰·¯Ú43ÔÈÏa‚nL ıÚ ÏL44ÔÈa‰ da45˙‡ B‡ ¬≈»∆≈∆¿«¿ƒ»«ƒ¿»∆
dÈ‡ - ˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,ÒÈÒÙb‰«ƒ¿ƒ««ƒ∆¿«∆∆¿»À¿≈»

Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó46,˜ˆa‰ ˙‡ da ÔÈLlLÂ . ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿∆»ƒ»∆«»≈
ÔÈbÏ ÈMÓ ˙˜ÊÁnL47ÔÈa˜ ‰ÚLz „ÚÂ48‰˜cÒpL , ∆«¬∆∆ƒ¿≈Àƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿¿»

˜„q‰ ÈtÓ ˙Á‡ BÏ‚¯ da ıÁ¯Ï ÏBÎÈ BÈ‡L „Ú49 «∆≈»ƒ¿…»«¿««ƒ¿≈«∆∆
dÓ˙qL ;Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó BÊ È¯‰ -50d˙ÙBkL51 ¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¿»»∆¿»

dÁÈp‰ .dlL ˜„ÒÂ dÏ„‚ ÈÙÏ ‰ÈÏÚ ·LBÈÂ¿≈»∆»¿ƒ»¿»¿∆∆∆»ƒƒ»
ÌÈÓLba52dÈ‡ - ˜„q‰ ÌzÒÂ ‰Át˙pL „Ú «¿»ƒ«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿««∆∆≈»

da LeÏÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰L ,Ò¯„Óa ‰‡nË˙Óƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»
da LeÏÏ ‰ÈOÚÓ ˙lÁ˙e53.˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜Óe , ¿ƒ««¬∆»»»¿«∆∆¿»À¿

ÌÈ¯˜a dÁÈp‰Â ¯ÊÁ54Ïa˜Ï ‰¯ÊÁ - ˜„q‰ ÁzÙÂ »«¿ƒƒ»¿»ƒ¿ƒ¿««∆∆»¿»¿«≈
Ò¯„Ó ˙‡ÓË55.˙B‡ÓË ¯‡MÓ ‰¯B‰Ëe , À¿«ƒ¿»¿»ƒ¿»À¿

מ"ב.43) פ"כ והחול 45)מערבבים.44)שם הטיט
הבניין. או 46)לצורך לשבת אדם בני של דרכם אין

הלכלוך. מפני כזו, בעריבה כלים 47)לעמוד תוספתא,
ה"א. פי"א לוגין.48)בבאֿמציעא ששה מחזיק הקב

עדיין 49) כשהיא ומדובר, הסדק. דרך מהר יוצאים שהמים
טומאות. בשאר ומטמאה רימונים כלומר,50)מקבלת

בה  ישתמשו תיסדק שאם לכך, עומדת היא מתחילה
תמיהת  לתרץ כדי נאמרה, זו נוספת תיבה לישיבה.
בטלה  העיקר "בטל בזה אמרו לא למה האחרונים,
חדשים' 'תוספות (ראה הקודמת בהלכה כמו הטפילה"

שני 51)למשנתנו). מחזיקה אינה ואם פיה. על הופכה
מפני  זיתים, במוציא שטהרתם בית, כלי ככל דינה - לוגין

רגליים. לרחיצת בה משתמשים שם.52)שאין משנה,
לו:53) אומרים ללישה, ראוייה עריבה על יושב אדם ואם

מלאכתנו". ונעשה הגירסא 54)"עמוד וכן "בקדים", צ"ל
וייבשה  מזרחית ברוח שהניחה שם רבינו ופירש במשנה.

הסדק. נפתח כך ומתוך העריבה, שם,55)את בתוספתא
ביום. פעמים עשר אפילו ומיטהרת מטמאת יוסי: רבי אמר

.Á‰·¯Ú56‰ÏB„‚57ÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ¯˙È ‡È‰L ¬≈»¿»∆ƒ»≈«ƒ¿»«ƒ
ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ ‰˙ÁÙpL58dÈÎ‰Â59È¯‰ - ‰·ÈLÈÏ ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒƒ»¬≈

ÚÈˆ˜iL „Ú Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ Û‡ ‰¯B‰Ë BÊ60ÔÈ‡L ; ¿»«ƒÀ¿«ƒ¿»«∆«¿ƒ«∆≈
„Ú ‰˙ÁÙpL ‰ÏB„‚ ‰·¯Úa ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰««¬»»∆∆«¬≈»¿»∆ƒ¿¬»«

‰OÚÓ da ‰OÚiL61d‡OÚ .62‰Ó‰·Ï Òe·‡63Û‡ , ∆«¬∆»«¬∆¬»»≈ƒ¿≈»«
‰‡ÓË - Ï˙ka dÚ·wL Èt ÏÚ64˙B‡Óh‰ ÏÎa65. «ƒ∆¿»»«…∆¿≈»¿»«À¿

מ"ד.56) קבים.57)שם מתשעה ויצאה 58)למעלה
לקבל. ראויה שאינה מפני כלי או 59)מתורת במחשבה

נוחה 60)בדיבור. שתהיה כדי הקצוות, את יחתוך
במשנתנו.61)לישיבה. חכמים גדולה 62)דעת לעריבה

במשנתנו). ישראל' ('תפארת לכך 63)שנפחתה והתקינה
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מעשה. קש 64)עלֿידי חבילות בו להניח משמש אבוס
שניקבה  אףֿעלֿפי טומאה לקבל חזרה ולפיכך ועשבים,

רימון. לא 65)במוציא אבל הטומאות שאר בכל פירוש,
או  לישיבה ראוי אינו בכותל הקבוע איבוס שהרי במידרס,
מקבל  שאינו לקרקע כמחובר נידון אינו ולמה לשכיבה.
וגם  בקרקע לקביעה מתחילתו נעשה שלא מפני טומאה?
ואפשר  הבנין של חלק אינו שהרי הקרקע, את משמש אינו
ו'תפארת  ('ברטנורא' לכותל מחובר שאינו באבוס להשתמש

שם). ישראל'

.Ë‰hÓ66eÏhpL67˙Bk¯‡ ÈzL68¯Á‡ dlL ƒ»∆ƒ¿¿≈¬À∆»««
˙‡ ‰pL ‡ÏÂ ˙BL„Á ˙Bk¯‡ dÏ ‰OÚÂ ˙‡ÓËpL∆ƒ¿»¿»»»¬À¬»¿…ƒ»∆

ÌÈ·˜p‰69˙BL„Á‰ e¯aLÂ70‡È‰ ÔÈ„Ú - «¿»ƒ¿ƒ¿¿«¬»¬«ƒƒ
d˙‡ÓËa71CÏB‰ Ïk‰L ,‰¯B‰Ë - ˙BLÈ‰ e¯azL ; ¿À¿»»ƒ¿«¿«¿»¿»∆«…≈

.˙BLÈ‰ ¯Á‡«««¿»

מ"ו.66) פי"ט נשברו.67)שם הדפנות 68)ולא שני
למרגלותיה. עד המיטה ממראשותי הנמשכים הארוכים

(ראה 69) בהם תחובות שהארוכות המיטה לשונות חריצי
המיטה). תבנית של מלא תיאור ה"ב פ"ד למעלה

נשברו.70) אפילו קיימות,71)פירוש, שהישנות מפני
לא  – שינוי כל ללא הראשון למקומן בנקל להחזירן ואפשר
לה  עשה כשלא והואֿהדין המיטה. של טומאתה פקעה
לרבותא, חדשות" "עשה ונקט עליה, מיטה תורת חדשות,
כלל  בדעתו שאין מוכיחה החדשות שעשיית תחשוב שלא

טהרות'). ('סדרי למקומן הישנות את להחזיר

.È‰hÓ72Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L73‰¯ˆ˜ ‰ÏhÂ74 ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»
ÌÈÚ¯k ÈzLe75˙¯eˆ ÔÈ„ÚL ,d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú - ¿≈¿»«ƒ¬«ƒƒ¿À¿»»∆¬«ƒ«

˙„ÓBÚ ‰hn‰76k ÈzLe ‰k¯‡ ‰Ïh ;ÌÈÚ¯77- «ƒ»∆∆ƒ¿»¬À»¿≈¿»«ƒ
‰¯B‰Ë78. ¿»

מ"ה.72) פי"ח ונקט 73)שם אחרות, בטומאות הואֿהדין
עלֿידי  מידרס טומאת להיטמא רגילה שמיטה מפני מידרס

נדה. אשה מצד 74)ישיבת או הראש שמצד הדופן
צידיה.75)הרגליים. שמשני המיטה כרעי שתי

כלֿכך.76) נוח לא באופן אמנם עליה, לשכב ואפשר
משופעת 78)שמצידיה.77) מיטה על לשכב איֿאפשר

החלקים  את למקומם החזיר ואם הי"ג). (ראה אורכה לכל
ישראל'). ('תפארת הטומאה חזרה – שניטלו

.‡Èıˆ˜79˙BBLÏ ÈzL80ÔBÒÎÏ‡a ‰hÓ ÏL81B‡ , »«¿≈¿∆ƒ»«¬«¿
ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÚ¯k ÈzL ıˆwL82B‡ ,ÔBÒÎÏ‡a ∆»«¿≈¿»«ƒ∆««∆««¬«¿

ÔËÚnL83ÁÙhÓ ˙BÁt84.‰¯B‰Ëe ‰¯aL BÊ È¯‰ - ∆ƒ¬»»ƒ∆«¬≈ƒ¿»»¿»
‰k¯‡ ‰¯aL85‰‡ÓË ·‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú - dw˙Â ƒ¿¿»¬À»¿ƒ¿»¬«ƒƒ«À¿»

‰˙È‰Lk86dw˙Â ‰iM‰ ‰k¯‡‰ ‰¯aL ;87- ¿∆»¿»ƒ¿¿»»¬À»«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë88Ò¯„Ó ÚbÓ ‰‡ÓË Ï·‡ ,89‡Ï . ¿»ƒ«ƒ¿»¬»¿≈»««ƒ¿»…

- ‰iM‰ ‰¯aLpL „Ú ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ôw˙Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»
‰¯B‰Ë90. ¿»

שראשי 80)שם.79) המיטה זוויות שבארבע העצים
ש  בחריצים תחובים והקצרות בהם.הארוכות

את 81) וקצץ מרובע, בצורת מחוברות והקצרות הארוכות

מזרחיתֿ כגון המרובע, אלכסון שבראשי הלשונות שתי
לשני  המיטה נתפרקה כך ומתוך ומערביתֿצפונית, דרומית

וקצרה. ארוכה חלק ובכל בהגהותיו 82)חלקים הגר"א
שגם  ומסתבר טפח", על "טפח המלים את מוחק למשנה,
גורס  הוא וכן דעתו. לפי למוחקן יש כאן רבינו בדבריו
שנדפסו  [במשניות ה"ב. פ"ה בבאֿמציעא כלים בתוספתא,
ובמשנה  טפח", על "טפח הכניסו: משנה, סדרי בששה

אלו]. מילים הוצאו נדה, למסכת כל 83)שנספחה את
הכרעיים. והשאיר 84)ארבעת הכרעיים מן חלק קצץ

גבי  מעל מטפח פחות מונחת והמיטה בגובהן, מטפח פחות
"פחות  שהמילים מבאר, למשנה בפירושו רבינו הקרקע.
ולמה  באלכסון. כרעיים שתי קצץ לדין גם נמשכות מטפח"
שהודיע  אחר טהורה, כרעיים ארבע שקצץ להשמיענו צריך
כל  שאם לומר שאפשר מפני טהורה? – שתיים שקצץ כבר
יותר  וראוייה מתנודדת אינה המיטה – שוות הרגליים
יותר  קצרות האחד באלכסון רגליה ששתי ממיטה לשכיבה

השני. שבאלכסון מ"ו.85)מאלו אפשר 86)שם,
לכותל. המיטה מידרס.87)להשעין טמאה במיטה מדובר

והטעם,88) הראשונה. תיקון אחר נשברה שהשנייה ואע"פ
שנטמאה, המיטה את מבטלת הארוכות שתי ששבירת מפני
נטמאה  לא זו ומיטה היא, חדשות פנים המתוקנת וזו

ב). קיב, שבת (ראה מידרס הנוגע 89)טומאת דבר ככל
הארוכה  דבר: של וטעמו לטומאה. ראשון שנעשה במידרס
וקיבלה  מידרס, הטמאה במיטה נגעה הראשונה המתוקנת
שנייה, ארוכה כשנשברה ממנה פקעה שלא מגע טומאת
זו  וטומאתה עצמה, מחמת לה באה זו שטומאה מפני
תמצא  דומים (דינים לה המחוברת המיטה כל על מתפשטת

טֿי). הלכות ובפכ"א הי"ב, בפ"ז לגמרי,90)למעלה,
מגע  טומאת עליה שאין ואין שתיקנה, אחר אפילו מידרס

חדשה  שמיטה מפני לטומאתה, להחזירה מועיל התיקון
למעלה. שביארנו כמו לכאן, באה

.·È‰hÓ91,˙B‡ÓË ¯‡La B‡ Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»À¿
ÔÈÁ‡ ‰e˜ÏÁL B‡ dÈˆÁ „·‡ B‡ dÈˆÁ ·‚Â92B‡ ¿ƒ¿«∆¿»»«∆¿»∆¬»»«ƒ

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÔÈÙzL93¯aLpL ÈÏÎk BÊ È¯‰L ,94. À»ƒ¬≈¿»∆¬≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ‰e¯ÈÊÁ‰95‰Ê È¯‰ . ∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»ƒ»¿«»¬≈∆

,‡ÓËpL ÌÈÏk È¯·MÓ „Á‡ ÈÏk ‰OÚL ÈÓÏ ‰ÓB„∆¿ƒ∆»»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿»
¯B‰Ë ‡e‰L96.‡a‰Ï ‰‡ÓË Ïa˜Óe ∆»¿«≈À¿»¿«»

מ"ט.91) בירושה.92)שם להם אם 93)שנפלה אפילו
הישנה. טומאתה פקעה כרעיים, ושתי ארוכה נשארו

בהם 94) דנים שאנו במקרים כי שבה"ט, לדין דומה זה ואין
החסרים  החלקים שיוחזרו הדעת על מתקבל הדבר אין כאן

המיטה,95)למקומם. כשנחלקה פקעה ראשונה טומאה
נטמאה  שלא חדשה כמיטה נידונית והשלימה שחזר ואחר
לא  שכאן מפני י, שבהלכה לניטלו דומה זה ואין מעולם.
ולזה  כלי. מתורת בטלה ולפיכך שיוחזרו, דעתו על העלה

שבור". ככלי זו "שהרי באמרו: רבינו חוץ 96)נתכוון
ה"א). פ"ב למעלה (ראה מתכות לכלי

.‚È‰hÓ97‰¯aL Ì‡ ,‰È¯·È‡ e˜¯ÙpL98‰k¯‡ ƒ»∆ƒ¿¿≈»∆»ƒƒ¿¿»¬À»
el‡ È¯‰ - ÌÈÚ¯k ÈzLe ‰¯ˆ˜ B‡ ÌÈÚ¯k ÈzLe¿≈¿»«ƒ¿»»¿≈¿»«ƒ¬≈≈
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קני milk zekld - dxdh xtq - oeiq a"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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ÔÈ‡nË˙Ó99ÔLÈÏÂ Ï˙ka ÔÎÓÒÏ ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ , ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿»«…∆¿ƒ…
Ô‰ÈÏÚ100. ¬≈∆

נשארה.98)שם.97) גורס: איש' החלקים 99)ה'חזון
ארוכה  או כרעיים ושתי קצרה שהם שנשארו, השלמים

טומאה. מקבלים – כרעיים א.100)ושתי טז, סוכה
שאם  ואמרנו, טמאה. במיטה מדובר י בהלכה [למעלה
צורת  לה שאין מפני נטהרה, כרעיים ושתי ארוכה נשברה
אנו  וכאן חדשה, מיטה תהיה בכותל יסמכה ואם מיטה,
זו  חדשה ומיטה ולהבא, מכאן טומאה קבלת על דנים
כמותם. ופסק במשנתנו, חכמים לדעת טומאה מקבלת
ראב"ד  (ראה בכותל] לסומכה עליה בחישב שמדובר ונראה

וכסףֿמשנה)

.„È‰hÓ101dlk ˙‡ÓËpL102ÌÈ¯·È‡ dÏÈaË‰ Ì‡ , ƒ»∆ƒ¿»À»ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ
ÌÈ¯·È‡103‰¯B‰Ë -104. ≈»ƒ¿»

שם.101) שלימה.102)כלים, פירקה 103)כשהיא
עצמו. בפני חלק כל רבינו 104)והטביל מועילה. הטבילה

במשנתנו, וחכמים אליעזר רבי של מחלוקתם מפרש
כחכמים. ופסק שנתפרקה, טמאה מיטה איברי בטבילת
ו'תוספות' שם, ר"ש (ראה אחרת פירש עצמה במשנה אולם
קצרה  או ארוכה כשנשארו ומדובר מיטה). ד"ה א טז, סוכה
פרחה  - נשארו כשלא אבל מחוברות, כרעיים ושתי

טבילה. צריכה ואינה טומאתה

.ÂË˜¯ÙÓ‰105Ú‚Bp‰ - dÏÈaË‰Ï ‰hn‰ ˙‡ «¿»≈∆«ƒ»¿«¿ƒ»«≈«
ÌÈÏ·Áa106¯B‰Ë dlL107. «¬»ƒ∆»»

מ"א.105) פי"ט המיטה.106)שם דפנות בין המסורגים
שהם 107) מפני המיטה כדין החבלים דין הפריקה לפני

בלתי  וחבלים החיבור, נפסק וכשפרקה לה, מחוברים
כך  ומשום עצמם בפני כלל טומאה מקבלים אינם ארוגים

נטהרו.

á"ôùú'ä ïåéñ á"ë éùéìù íåé

ועּׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
עריבות.1) ובשלוש תיבות בשלוש הן דרכים ששלוש יבאר

מיטות  וג' בסיסים וג' תרבוסים וג' תריסים וג' עגלות וג'
פנקסות. וג' קופות וג' סנדלים וג' סבכות וג' מטפחות וג'

.‡LÏL2Ô‰ ˙B·z3:‰‡ÓË - dcvÓ ‰˙ÁÙpL ‰·z »≈≈≈»∆ƒ¿¬»ƒƒ»¿≈»
Ò¯„Ó4‰ÏÚÓÏÓ ;5˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -6‰‡a‰Â ; ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈≈¿«»»

‰cn·7ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -8. «ƒ»¿»ƒ¿

ד.2) משנה כ"ד פרק זה 3)כלים שבפרק ההלכות רובי
הקודמים. בפרקים שנכתבו דינים סיכום בשאר 4)הם וכן

מלמעלה.5)טומאות. מידרס.6)נפחתה טומאת לא אבל
מיטמא  - מידרס טמא שאמרו מקום כל בידינו: הוא [כלל
א) הלכה כ"ג פרק למעלה (ראה טומאות בשאר גם
חוץ  הטומאות לכל הכוונה מת" "טמא שאמרו ובמקום

סאה.7)למידרס]. ארבעים מחזיקה המדובר 8)שהיא
יושבים  שלפעמים אלא למידרס, מיוחדת שאינה בתיבה
- מלאכתה לעיקר ראוייה שהיא זמן כל ולפיכך, עליה,

וכשבטלה  במידרס, גם מיטמאה היא - חפצים לקבלת
העיקר  שבטל מפני מידרס מיטמאה אינה קיבול כלי מתורת
דבר  אבל ו. הלכה כ"א בפרק שנתבאר כמו הטפילה, בטלה
התורה  מן מידרס מיטמא ישיבה או לשכיבה המיוחד
בשאר  גם מיטמא כך ומתוך במידה, בא הוא אם אפילו
מט, בנידה האמור להכלל בהתאם סופרים, מדברי טומאות

מת". מטמא מידרס המטמא "כל א:

.·:Ô‰ ˙B·¯Ú LÏL‰ÚLz „ÚÂ ÔÈbÏ ÈMÓ ‰·¯Ú »¬≈≈¬≈»ƒ¿≈Àƒ¿«ƒ¿»
‰‡ÓË - ‰ÓÏL ;Ò¯„Ó ‰‡ÓË - ‰˜cÒpL ÔÈa«̃ƒ∆ƒ¿¿»¿≈»ƒ¿»¿≈»¿≈»

˙Ó ‡ÓË9.ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ‰cn· ‰‡a‰Â ; ¿≈≈¿«»»«ƒ»¿»ƒ¿

מידרס.9) לטומאת חוץ טומאות שאר וכן

.‚:Ô‰ ˙BÏ‚Ú LÏL‰¯„˙˜k ‰ÈeOÚ‰10‰‡ÓË - »¬»≈»¬»¿»∆¿»¿≈»
Ò¯„Ó11‰hÓk ;12ÌÈ·‡ ÏLÂ ;˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -13 ƒ¿»¿ƒ»¿≈»¿≈≈¿∆¬»ƒ

ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -14. ¿»ƒ¿

צדדים.10) משלושה ומוקף כרחבו שארכו כיסא בתבנית
עליה.11) לשבת שכזו 12)עשוייה עגלה וצרה. ארוכה

אומרים  אדם עליה יושב ואם משאות בה להוביל תשמישה
מלאכתנו. ונעשה עמוד בה 13)לו: להוליך העשוייה

גדולות. לאורך 14)אבנים מונחים עצים הם שוליה
לשבת  אפשר ואי גדול ריווח וביניהם ולרחבה העגלה

עליה.

.„ÔÈÒÈ¯z ‰LÏL15:Ô‰ÛeÙk‰ ÒÈ¯z16‡ÓË - ¿»¿ƒƒ≈¿ƒ«»»≈
Ò¯„Ó17ÔBtÓ˜a Ba ÔÈ˜ÁOnLÂ ;18;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ƒ¿»¿∆¿«¬ƒ¿«¿»≈¿≈≈

ÌÈi·¯Ú‰ ˙ˆÈ„Â19‡È‰L ÈÙÏ ;ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ∆ƒ
‰¯eˆÏ ‰ÈeOÚ20ÏÎÂ ,Ì„‡ ÈLnLnÓ dÈ‡Â „·Ïa ¬»¿»ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿≈»»¿»

Ïk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÏk¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»≈¿«≈À¿»»
.¯wÚƒ»

לוחמים.15) של מקיף 16)מגינים והוא מרזב בתבנית
האוייב. חיצי מפני ומגן צדדים משלושה הגוף את

הקרב.17) בשדה בו שוכבים שהחיילים בשדה 18)מפני
ואין  לוחמים של מתריס וקטן ישר והוא הקרב משחקי

וישיבה. לשכיבה בו שמשמש 19)משתמשים קטן תריס
ילדים. לשחוק בה.20)רק להתגדר

.‰¯BÚ ÏL ÔÈÒea¯z ‰LÏL21:Ô‰ÌÈ¯tÒ ÏL22- ¿»«¿ƒ∆≈∆«»ƒ
˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ÂÈÏÚ ÔÈÏÎB‡LÂ ;Ò¯„Ó ‡ÓË23; »≈ƒ¿»¿∆¿ƒ»»»≈¿≈≈

ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈ˙Èf‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÌÈÁËBMLÂ¿∆¿ƒ»»∆«≈ƒ»ƒ¿¿ƒ
Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L24. ∆≈ƒ¿«¿≈»»

שערותיו.21) ניטלו שלא פשוט עור שמושיבים 22)כלי
המסתפרים. את שאומרים 23)עליו מפני מידרס לא אבל

עליו. לאכול היינו מלאכתנו, ונעשה עמוד עליו: ליושב
בלבד.24) אדם משמשי משמש והוא

.Â˙B‡ÒÈÒa ‰LÏL25:Ô‰‰hn‰ ÈÙlL26ÈÙlLÂ27 ¿»¿ƒ»≈∆ƒ¿≈«ƒ»¿∆ƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBq‰28ÔÁÏL ÏL ;Ò¯„Ó ‡ÓË -29‡ÓË ‡ÓË - «¿ƒ»≈ƒ¿»∆À¿»»≈¿≈

Ïc‚Ó ÏLÂ ;˙Ó30˙ˆ˜Ó ‡e‰L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ≈¿∆ƒ¿»»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿»
Ïc‚Ó31.ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ B˙¯eˆÂ ƒ¿»¿»««»»
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שהוא.25) מה עליהם להעמיד המשמשים כלים
שלא 26) כדי עליו, רגליו מעמיד המיטה מן שהיורד

הקרה. הריצפה או הקרקע על לו 27)לעמוד המשמש
לרגליו. אלה 28)הדום לשני קרא למה לי נתברר לא

ובמשנה 29)"בסיס". דלופקי" "של כתוב במשנתנו
שולחן  "הוא שדלופקי רבינו מפרש א כ"ב, פרק כלים
ולכלי  היין לכלי מקומות ובו ארוך והוא לשתייה מוכן
[בירושלמי  כזה. לשולחן התכוון כאן שגם ונראה הפירות".
היא  למה "דולפקי לעזר: רבי אמר ב הלכה י"ז פרק שבת
(שלו) דידיה בסיס עליה, אוכל שהשמש מפני טמאה?
משמע, עליה". עומד שהשמש מפני טמאה? למה
משמש  והוא הדולפקי ליד יושבים אינם שהמסובים
מגישם  שהשמש ומשקין והאוכלין הכלים עליו להעמיד
טומאה  מקבל הוא למה לעזר רבי שאל ולפיכך למסובים,
אוכל  שהשמש מפני והשיב בלבד? כלים משמש הוא הלא
השמש  הלא מידרס, טומאת מקבל הבסיס אין ולמה עליו.
האדם  דריסת לשם נעשה לא שהבסיס מפני עליו? עומד
מן  כחלק טומאות שאר מקבל הוא כן פי על ואף עליו,

כמגדל,30)הדולפקי. עשוי גדול ארון עליו שמעמידים
סאה. ארבעים מקבל המגדל 31)והוא מן חלק הוא

טומאה. מקבל שאינו

.Ê:Ô‰ ˙BhÓ LÏL‰‡ÓË - ‰·ÈÎLÏ ‰ÈeOÚ‰ »ƒ≈»¬»ƒ¿ƒ»¿≈»
‰‡ÓË - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk da ÔÈ˙BpL ÌÈ‚bÊ ÏLÂ ;Ò¯„Óƒ¿»¿∆«»ƒ∆¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈»
˙BÎ·q‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯ÒnL ÔÈ‚¯Ò ÏLÂ ;˙Ó ˙‡ÓËÀ¿«≈¿∆»»ƒ∆¿»¿ƒ»∆»∆«¿»

.Ì„‡ ÈLnLnÓ dÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿≈»»

.Á˙BÏtLÓ LÏL32:Ô‰Ò¯„Ó ‰‡ÓË - Ï·Ê ÏL33; »«¿≈≈∆∆∆¿≈»ƒ¿»
Ô·z ÏL34ÌÈlÓb ÏL ıÏÁt‰Â ;˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -35 ∆∆∆¿≈»¿≈≈¿«À¿»∆¿«ƒ

¯˙BÈa ÌÈL˜ BlL ÌÈÏ·Á‰L ÈÙÏ ;ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -36 »ƒ¿¿ƒ∆«¬»ƒ∆»ƒ¿≈
Ba ‡ˆBiÎÂ Ô·z Ïa˜Ï Èe‡¯ BÈ‡Â ÌÈ·ÚÂ37‡ˆÓÂ , ¿»ƒ¿≈»¿«≈∆∆¿«≈¿ƒ¿»

.„·Ïa ÌÈÏ·Á ‡l‡ ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ∆»¬»ƒƒ¿«

תבן.32) או זבל בהם שמוליכים גדולים מפני 33)סלים
עליו. יושב והנהג מלמעלה חלקי כיסוי לה שיש

התבן.34) על יושב והנהג מלמעלה רשת 35)פתוחה
מכמוציא  יותר רחבים הסריגה וניקבי עבים מחבלים עשוייה

עליו.36)רימון. לשבת אפשר ולכן 37)ואי לו, והדומה
לקבלה. ראוי אינו שהרי טומאות שאר מקבל אינו

.ËÔÈˆtÓ ‰LÏL38:Ô‰‡ÓË - ‰·ÈLÈÏ ÈeOÚ‰ ¿»«»ƒ≈∆»ƒƒ»»≈
Ò¯„Ó39ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL ÌÈÚaˆ ÏLÂ ;40- ƒ¿»¿∆«»ƒ∆«ƒƒ∆«≈ƒ

˙Ó ‡ÓË ‡ÓË41ÌÈ·Ú ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ˙Bzb ÏLÂ ; »≈¿≈≈¿∆ƒ∆¿ƒ»»¬»ƒ
ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - Ba ÔÈtÁÓe¿«ƒ»ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈

Ì„‡42. »»

(ויקרא 39)מחצלאות.38) הכתוב מן למדו ב פד, בשבת
שמפץ  יטמא", הזב עליו ישכב אשר המשכב "כל ד): טו,
ומתוך  עץ. כלי מפשוטי שהוא פי על אף מידרס מיטמא
הכלל: מן טומאות, בשאר גם מיטמא - מידרס שמיטמא

מת. טמא מיטמא מידרס המטמא אותם 40)שכל וכורכים
כלי 41)בו. כפשוטי נידון אינו לקבלה עשוי שהוא מפני

מידרס. מיטמא אינו לישיבה נעשה שלא ומפני עץ,

את 42) משמשים שאינם עץ, כלי שפשוטי נתבאר, וכבר
בלבד  מלאכה בשעת ורק חפציו או כליו אלא עצמו האדם

טומאה. מקבלים אינם -

.È˙B˙ÓÁ LÏL43ÔÈÏÓ¯ez ‰LÏLe Ô‰44:Ô‰ »¬»≈¿»¿»ƒ≈
?Ô¯eÚL ‰nÎÂ .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË - ¯eÚMk ÔÈÏa˜Ó‰«¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿»¿«»ƒ»
ÔÈ‡LÂ .‰MÓÁ - ÏÈÓ¯ez‰Â ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ - ˙ÓÁ‰«≈∆«¿»»«ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»¿∆≈»
‚c‰ ˙B¯BÚ ÏLÂ ;˙Ó ‡ÓË ÌÈ‡ÓË - ¯eÚMk ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈≈¿∆«»

ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -45. »ƒ¿

הרועים.44)נודות.43) למע 45)ילקוט לה נתבאר
כלל. מיטמא אינו שבים חיים בעלי שעור ג, הלכה א בפרק

.‡È:Ô‰ ˙B¯BÚ ‰LÏLÁÈËLÏ ÈeOÚ‰46‡ÓË - ¿»≈∆»¿»ƒ«»≈
ÌÈÏk CÈ¯Î˙Ï ÈeOÚ‰Â ;Ò¯„Ó47;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ≈ƒ»≈¿≈≈

˙BÚeˆ¯ ÏLÂ48ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÔÈÏcÒ ÏLÂ ¿∆¿¿∆«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ
.ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ

עליו.46) ויושבים הקרקע על אותו לכרוך 47)שפורסים
כלים. חתכו 48)בו ולא לרצועות שייחדו עור פירוש,

פעמים, כמה כבר ונתבאר מלאכתו נגמרה לא כן ואם עדיין,
אבל  טומאה, מקבל אינו מלאכתו נגמרה שלא שדבר
טומאת  בהלכות (רבינו טומאה מקבלות חתוכות רצועות

ו). הלכה י"ג פרק צרעת

.·È:Ô‰ ÔÈÈ„Ò ‰LÏL‡ÓË - ‰·ÈÎLÏ ÈeOÚ‰ ¿»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿ƒ»»≈
˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ˙Î¯ÙÏ ÈeOÚ‰Â ;Ò¯„Ó49ÏLÂ ; ƒ¿»¿∆»¿»…∆»≈¿≈≈¿∆

Ì˜B¯‰ epnÓ „nÏ˙iL È„k B˙B‡ ÔÈOBÚL ,˙B¯eˆ50 ∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ∆»≈
.Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -»ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»

עליו 49) יש בו ומתחמם בשוליו מתעטף שהשמש מפני
ב). יד, (ביצה בגד הסדין 50)תורת על שונות צורות עשו

כמותן. ירקום שהרוקם כדי

.‚È:Ô‰ ˙BÁtËÓ LÏLÌÈ„È ÏL51Ò¯„Ó ‰‡ÓË -52; »ƒ¿»≈∆»«ƒ¿≈»ƒ¿»
˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË - ÌÈ¯ÙÒ ÏLÂ53˙n‰ ÈÎÈ¯Îz ÏLÂ ; ¿∆¿»ƒ¿≈»¿≈≈¿∆«¿ƒ≈«≈

ÈÂÏ Èa ÈÏ· ÏLÂ54ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ¿∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»
.Ì„‡ ÈLnLnÓƒ¿«¿≈»»

הידיים.51) את בה פרק 52)שמנגבים כלאיים בירושלמי
עליה. וישן הכסת על שנותנה מפני מפרש: ב הלכה ט

תוך 53) כמין אותה שעושה "מפני אמרו: שם בירושלמי
בה". ומתחמם בחיקו המנגנים 54)ונותנה שהלוויים

אחרים. ניגון וכלי נבליהם בהן מכסים המקדש בבית

.„È„i‰ Ba ÔÈÒÈÎnL ,„È BÓk ÈeOÚ‰ ¯BÚ∆»¿»∆«¿ƒƒ«»
‡¯˜p‰ ‡e‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰pv‰ ÈtÓ ˙BÚaˆ‡‰Â¿»∆¿»ƒ¿≈«ƒ»¿«≈»∆«ƒ¿»

:Ô‰ ÔÈÈÏ˜¯t ‰LÏLe .ÔÈÈÏ˜¯t‰iÁ È„iˆ ÏL «¿¿ƒƒ¿»«¿¿ƒƒ≈∆«»≈«»
ÛBÚÂ55ÂÈÏÚ ÔÚL È¯‰L ,Ò¯„Ó ‡ÓË -56ÏLÂ ; »»≈ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»¿∆

ÌÈ·bÁ57;ÌÈ·‚Á‰ Ba ÔÈ˙BpL ,˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - «»ƒ»≈¿≈≈∆¿ƒ«¬»ƒ
ÌÈˆi˜ ÏLÂ58,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ˙B¯t ÔÈˆi˜Ó BaL , ¿∆«»ƒ∆¿«¿ƒ≈»ƒ¿

Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ59. ¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»

מלומדים 55) וחזקים גדולים בעופות משתמשים הציידים
לובשים  לצייד יוצאים וכשהם קטנות, וחיות עופות לצוד
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לפקודתו  הנשמע העוף את עליו ומעמידים היד על פרקלין
הפרקלין  האות. את לו נותן כשבעליו חיים בעלי אחר ורודף
ציפורני  שריטות מפני הצייד של ידו על ומגן ורחב חזק הוא

מעל 56)העוף. העוף את מוריד הוא לנוח רוצה כשהצייד
שלא  וכדי עץ, על גבו ומשעין הפרקלין את פושט ידו,
העץ. ובין ביניהם הפרקלין את משים הוא בגדיו את ילכלך

חגבים.57) בהם לחים.58)שתופסים פירות מלקטי
צורך 59) זה ואין בלבד הלכלוך מפני להגן הוא תשמישם

ב). הלכה ז פרק למעלה (ראה עצמו האדם גוף

.ÂË:Ô‰ ˙BÎ·Ò LÏL‰cÏÈ ÏL60Ò¯„Ó ‰‡ÓË -61; »¿»≈∆«¿»¿≈»ƒ¿»
‰˜Ê ÏLÂ62˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -63˜ÁOÏ ÔÈOBÚLÂ ; ¿∆¿≈»¿≈»¿≈≈¿∆ƒ¿«≈

Ï da¯ÎL È˙BL64dÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - »¿≈≈»¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»
.Ì„‡ ÈLnLnÓƒ¿«¿≈»»

ראשה.60) את בה מכסה צעירה שאשה סבכה
עליה.61) ויושבת מסירתה היא דרכן 62)לפעמים אין

הסבכות. ובגדיו.63)להוריד אדם תכשיטי נשים 64)ככל
האורחים. לפני ומשחקות למסבאות באות צנועות בלתי
מאוד  רחבות שנקביהן מיוחדות סבכות לובשות אלו נשים

כלי. תורת עליהן אין ולפיכך דרכן, בולטות והשערות

.ÊË:Ô‰ ÔÈÏcÒ ‰LÏLÏL ;Ò¯„Ó ‡ÓË - Ì„‡ ÏL ¿»«¿»ƒ≈∆»»»≈ƒ¿»∆
‰Ó‰a ÏL ˙BÎzÓ65˙Ó ‡ÓË ‡ÓË -66ÌÚL ÏL ;67 «»∆¿≈»»≈¿≈≈∆««

‰¯ÈÙˆ ÏLÂ68ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -69Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ¿∆¿ƒ»»ƒ¿¿»∆»»»
Èe‡¯ ‡e‰L B‡ ,·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÏk¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»¿∆¿»∆»
‡e‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‡l‡ [CÎÏ] ‰OÚ ‡ÏÂ¿…«¬»¿»∆»ƒ¿»»«∆∆¬≈
LnLÓe ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‰OÚ ;Ò¯„n‰ ÔÓ ¯B‰Ë»ƒ«ƒ¿»«¬»ƒ¿»»«∆∆¿«≈
‡nË˙Ó - „È„¯‰Â ˙Èlh‰ ÔB‚k ,‰·ÈLÈ‰ ˙‡ dnÚƒ»∆«¿ƒ»¿««ƒ¿»¿ƒƒ¿«≈
LÈÂ ;˙Óa ‡nË˙Ó - Ò¯„Óa ‡nË˙n‰ ÏÎÂ .Ò¯„Óa¿ƒ¿»¿»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈¿≈
.e¯‡aL BÓk ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ˙Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆≈«¿
˙B·‡ ¯‡La ‡nË˙Ó - ˙Óa ‡nË˙n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿«≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»¬
,Ì‰È¯·c ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ˙B·‡ ÔÈa ,˙B‡Óh‰«À¿≈»∆»≈∆ƒ¿≈∆

ÔÈ˜LÓa ÔÈ‡nË˙Óe70. ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

פרסות 65) על ברזל סנדלי מנעילים למלחמה היוצאים
בדבר:66)סוסיהם. טעמים שלושה נאמרו א נט, בשבת

בהם  החיילים שותים מצויים, כלים כשאין במלחמה, א.
ורץ מי  רגליו על הסנדלים את שם הוא בורח כשהאדם ב. ם;

את  לסוך שמן בו נותנים החיילים ג. והברקנים; הקוצים על
רך.67)גופם. עץ לולבי 68)מין מפרשים ויש גמי. מין
-69)דקל. בהמה וכלי בהמה, של בסנדלים המדובר

ראויים  אינם אלה וסנדלים טומאה. מקבלים אינם
למעלה. האמורים ראשון 70)לתשמישים שהם פי על אף

ב). הלכה הטומאות אבות מהלכות ז פרק (ראה לטומאה

.ÊÈ:Ô‰ ˙Bt˜ LÏL‰‰e‰Ó71‰‡È¯a‰ ÏÚ d‡ÏhL72 »À≈¿»∆¿»»««¿ƒ»
‰‡È¯a‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -73‰ÏB„b‰ ÏÚ ‰pË˜ ;74- ¿ƒ«««¿ƒ»¿«»««¿»

˙BÂL eÈ‰ ;‰ÏB„b‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰75¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ¿ƒ«««¿»»»¿ƒ««
‡L ?‰È¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ „ˆÈk .˙ÈÓÈt‰‰·w Ì76 «¿ƒƒ≈«¿ƒ«¬∆»∆ƒƒ¿»
˙B¯B‰Ë Ô‰ÈzL - ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa77. ¿ƒƒ¿≈∆¿

את 72)בלוייה.71) לה וחיבר קטן נקב היה בבריאה

כמוציא  הגדולה ניקבה כך ואחר הנקב, את וסגר המהוהה
תוקן. לא זה ונקב במהוהה 73)רימון טומאה נגעה ואם

משנה). (כסף שלימה שהיא פי על אף נטמאה, לא
מהוהות.74) או בריאות או 75)ושתיהן בריאות ושתיהן

הראשון.76)מהוהות. הקטן הנקב את שטלא אחר
טפילה 77) היא שהמהוהה מפני טומאה. מקבלות אינן

לפנימית. והחיצונה לגדולה הקטנה וכן לבריאה

.ÁÈ:Ô‰ ˙BÒ˜t ‰LÏLÔÈ¯ÈÙÈt‡‰78ÔÈÁÈpnL . ¿»ƒ¿»≈»∆ƒƒƒ∆«ƒƒ
Ò¯„Ó ‡ÓË - ÌÈ¯Ùq‰ ÂÈÏÚ79Ïea˜ ˙Èa Ba LiLÂ ; »»«¿»ƒ»≈ƒ¿»¿∆≈≈ƒ

‰ÂÚL80˙Ó ‡ÓË ‡ÓË -81‰˜ÏÁ ;82‰¯B‰Ë - «¬»»≈¿≈≈¬»»¿»
ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ83Èe‡¯ BÈ‡Â ƒ¿¿ƒ∆≈»»«¿ƒ¿≈»

Ò¯„ÓÏ84. ¿ƒ¿»

מונחים 78) וביניהם בצירים מחוברים עץ לוחות שני
ספרים  מניחים הלוחות גבי על הקלף. או הניירות
על  ויושב הקיפול את פותח הוא לכתוב רוצה וכשהסופר

ביניהם. המונח הקלף על וכותב הלוחות משום 79)שני
לישיבה. גם עשוי קטנים 80)שהוא בלוחות כאן המדובר

בו  להניח קיבול בית בהם יש ואם לישיבה. ראויים שאינם
(בתקופה  בחרט עליו ולכתוב הלוח על למרוח שעווה
ואפשר  שעווה גבי על בחרט לכתוב היו רגילים העתיקה
שנית). עליה ולכתוב השעווה על החרוט את להחליק היה

קיבול.81) כלי בו 82)ככל ואין שטוח הוא הלוח כלומר,
קיבול. פשוט.83)בית  קרש  בקטן 84)והוא המדובר

ישיבה. כדי בו שאין

á"ôùú'ä ïåéñ â"ë éòéáø íåé

ועּׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
וכו'.1) להם ושאין ותוך, אחוריים להם שיש הכלים יבאר

במשקין. מהן אחד שנטמא כיס, שבתוך כיס ודין

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2e‡ÓËpL Ïea˜ ˙Èa Ô‰Ï LiL »«≈ƒ∆≈»∆≈ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈ˜LÓa Ô‰È¯BÁ‡3‰Óe¯˙Ï ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï -4‡ÏÂ , ¬≈∆¿«¿ƒ…ƒ¿»»ƒ¿»¿…

Ô‰È‚‡5˙ÙOa Ú˜BM‰ Úaˆ‡ ÌB˜Ó ‡ÏÂ Ô‰ÈÊ‡ ‡ÏÂ »¿≈∆¿…»¿≈∆¿…¿∆¿««≈«ƒ¿«
ÈÏk‰6Ôlk e‡ÓË - ÈÏk‰ CBz ‡ÓË .7ÔÈ˜LÓ eÏÙ . «¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿À»»¿«¿ƒ

ÌÈÏk‰ Èpk ÏÚ ÔÈ‡ÓË8Ô‰ÈÊ‡ ÏÚ B‡ Ô‰È‚‡ ÏÚ B‡ ¿≈ƒ««≈«≈ƒ«»¿≈∆«»¿≈∆
ÌÈÏk‰ ˙B„È ÏÚ B‡9Ô·bÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÏa˜Ó‰10Ô‰Â «¿«≈ƒ«¿«¿ƒ¬≈∆¿«¿»¿≈

ÔÈ¯B‰Ë11.e‡ÓË ‡Ï Blk ÈÏk‰ È¯BÁ‡ elÙ‡Â . ¿ƒ«¬ƒ¬≈«¿ƒÀ…ƒ¿¿

מ"'ו.2) פכ"ה הכלי.3)כלים באחורי נגעו טמאים משקין
ב 4) יז, [בפסחים מ"ט). (שם טמא תוכן גם לקודש אבל

מחמת  שנטמאו אמורים? דברים "במה יהודה: ר' אמר
נטמאו  אבל חכמים), מגזירת כלים (שמטמאים משקין
גבו, נטמא - תוכו נטמא התורה) מן (שמטמא שרץ מחמת

תוכו"]. נטמא - גבו הכלים.5)נטמא רגילים 6)שפתות
אצבע  בו להניח מקום הכלי, בשפת שקיעה לעשות היו

הקדירה. את נושא כשהאדם שנימנו 7)אגודל אלו כל
להם.8)למעלה. המחוברים הכלים  יד 9)בסיסי כגון

מחבת. במקום 10)של שעליהם המשקין יגעו שלא כדי
טומאה. בנוגעים 11)המקבל אלא משקין טומאת גזרו לא

והם  להם, הטפלים בחלקים בנגעו לא אבל הכלי, בגוף
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קיבול  בית להם יש אם ואפילו הכלי, מן כמובדלים נידונים
בפירושו). (רבינו מיטמאים אינם

.·„Á‡12˜O‰ ÈÏk13ÔÈÙeˆ¯n‰Â ÔÈwO‰ ÔB‚k ,14B‡ , ∆»¿≈««¿««ƒ¿««¿ƒ
,ıÚ ÈÏk „Á‡Â ,˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰ ÔB‚k ,¯BÚ‰ ÈÏk¿≈»¿«»ƒ¿«¿»¿∆»¿≈≈

Ë Ì‡ ,˙BÏtLÓe ˙Bt˜ elÙ‡ÔÈ˜LÓa Ô‰È¯BÁ‡ e‡Ó ¬ƒÀ«¿≈ƒƒ¿¿¬≈∆¿«¿ƒ
ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï -15. …ƒ¿»»

סחורות.14)שם.13)בין.12) לאריזת גדולים שקים
והגב 15) גב, נעשה התוך ונמצא להפוך, אפשר אלה כלים

לחלק  אין שבהם לומר תטעה שלא רבינו, ומלמדנו תוך.
תוכם. נטמא גבם נטמא אם ולכן ותוך, גב בין

.‚ÈËeLt16ÛËL ÈÏk17Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L18ÔB‚k , ¿≈¿≈∆∆∆≈¿ƒ¿ƒ¿»¿
‡Ï·ËÂ ÔÁÏM‰19ÔÙc dÏ ÔÈ‡L20ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , «À¿»¿«¿»∆≈»…∆ƒ¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó21Ô‰È¯BÁ‡ e‡ÓË Ì‡ , ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«»ƒƒ¿¿¬≈∆
ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa22ÛËL ÈÏk ÈËeLt Ï·‡ . ¿«¿ƒ…ƒ¿»»¬»¿≈¿≈∆∆

ÂÈÏÚ ÌÈLiL ¯BÚ‰Â ‰hn‰ ÔB‚k ,Ò¯„ÓÏ ÌÈÈe‡¯‰»¿ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ»¿»∆¿≈ƒ»»
CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰Â23‡l‡ , ¿«ƒ≈¿«≈»∆≈»∆¬«ƒ»∆»

‡ÓË - Ô‰È¯BÁ‡Ó B‡ ÔÎBzÓ Ô‰a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÔÈa≈∆»¿«¿ƒ»∆ƒ»≈¬≈∆ƒ¿»
Blk ÈÏk‰24˙BcÓ ÔÎÂ .25ÔÓLÂ ÔÈÈ26‡ÓBÊÂ , «¿ƒÀ¿≈ƒ«ƒ»∆∆¿»
˙B¯ËÒÈÏ27,- ÔÈÈ ÏL ˙¯nLÓe ,Ïc¯Á ÏL ˙pÒÓe ƒ¿¿¿«∆∆∆«¿»¿«∆∆∆«ƒ

CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ô‰Ï ÔÈ‡28ÏÚ ÔÈ˜LÓ ÏÙ Ì‡ ‡l‡ , ≈»∆¬«ƒ»∆»ƒ»««¿ƒ«
Ô˙ˆ˜Ó29ÓË -Ôlk e‡30.ÌÈ„‚a‰ BÓk , ƒ¿»»ƒ¿¿À»¿«¿»ƒ

מ"א.16) נקראים 17)שם במקווה טהרה להם שיש כלים
במים" "ושטף כא): ו, (ויקרא הכתוב מלשון שטף", "כלי
קיבול). בית להם שאין שטף כלי = שטף כלי (פשוטי
ראוי  בין הבדל אין מתכת בכלי אבל עץ, בכלי המדובר
אינו  רבינו בלשון שטף כלי [סתם ראוי. לא לבין למדרס

מתכות]. כלי עליהם.18)כולל לשכב או לשבת
עליה.19) ואוכלים הקרקע על אותה ששוטחים עור או מעץ

ה"ו)]. פכ"ז למעלה (ראה "והדלפקי" אמרו [במשנה
שהרי 20) פשוט, כלי אינה מסגרת לה כשיש מסגרת.

לקבלה. ה"י.21)ראוייה פ"א למעלה הצד 22)ראה
נקרא  - עליו לאכול נוח שיהיה כדי במעצד שהוחלק העליון

השני. מהצד היינו ו"אחוריו" בין 23)"תוך", הבדל אין
לתוכם. א.24)אחוריהם לח, מ"ג.25)בכורות שם

את 26) בהן ושואבים ושמן, יין בהם שמודדים כלים
משני  בהם נדבק הסמיך והמשקה החבית, מן המשקין

שאיבה. אגב בכלים 27)הצדדים ליסטרא. וזומא במשנה:
כף  כעין עשוי האחד שראשו כלי רבינו: מפרש מ"ב, פי"ג
וראשו  האש, על לצלותו בשר עליו ומניחים מנוקבת, גדולה
בבשר  אותו ותוחבים שיניים, שלוש בעל כמזלג עשוי השני

אגב 28)הנצלה. בשוה צידיהם שני מתלכלכים המידות
(הרא"ש  טומאה לענין ביניהם לחלק אין ולפיכך מלאכתם,
בה  להשתמש אפשר ליסטרא, וזומא למשנתנו). בפירושו

ו  צידיה, ומשני ראשיה בית משני להן יש משמרת וכן מסננת
שם). (ר"ש בו משתמש ולפעמים מאחוריהן, קטן קיבול
כלפי  קצת כפופים ששוליהן מבאר, ישראל' [ב'תפארת
המסננת  את כשמניחים נקביהם יסתתמו שלא כדי מעלה,

מנוקב]. שאינו שהוא.29)בכלי מקום מפני 30)בכל

וזה  עיקר זה אומרים אנו אין שוה, תשמישם הצדדים ששני
כגוף  הכל דנים אלא כאחוריים, דינו יהיה והטפל טפל,
בתרא  בבא כלים, מתוספתא הקשה [במשנהֿלמלך אחד.
אולם  הכף, נטמא לא המזלג נטמא שאם האומרת פ"ג,
מאיר  ר' דעת לפי שנאמרה משמע, התוספתא מלשון
שם]. ראה ותוך. אחוריים לה יש ליסטרא שזומא במשנתנו,

.„Úc¯n‰31„ÓÏn‰Â32.CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ô‰Ï LÈ - ««¿≈«¿««¿»≈»∆¬«ƒ»
¯eÁ¯Á‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ ?„ˆÈk33ÔÓ ‡ÓË ‡Ï - ≈«»¿«¿ƒ«««¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰Ú·L ‡l‡ ¯eÁ¯ÁÏ CeÓq‰ ıÚ‰34,„·Ïa »≈«»««¿∆»ƒ¿»¿»ƒƒ¿«
Ô·¯c‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ıÚ‰ ¯‡Le¿»»≈»¿≈ƒ»¿«¿ƒ««»¿»
.Ô·¯cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï -…ƒ¿»∆»«¿»»¿»ƒ«¿ƒ«»¿»
ÈÏÎk ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡Ï ıeÁÂ ‰Ú·LÏ ıeÁ eÏÙ»¿¿ƒ¿»¿¿«¿»»¬≈∆ƒ¿ƒ
‡l‡ e‡ÓË ‡ÏÂ ,ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL Ïeaƒ̃∆»¿«¿ƒ«¬»¿…ƒ¿¿∆»

ıeÁÏÂ BÚbÓ ÌB˜nÓ35. ƒ¿«»¿«

מ"ב.31) לכוון 32)שם הבהמה צואר על שנותנים
הוא  שמרדע רבינו כתב כב, הלכה יג בפרק [למעלה הילוכה

וצ"ע]. האחד 33)מלמד, שלראשו ארוך, עץ הוא המרדע
במחרישה, שנדבק העפר את בו לנער רחב ברזל מחובר
נקרא  זה ברזל החרישה. את המעכבים שרשים בו ולחתוך
מחובר  השני ולראשו הכ"ב), פי"א למעלה (ראה חרחור

"דרבן". ונקרא קטן, יותר חכמים 34)ברזל שיערו
מלאכתו. לצורך כזה לשיעור זקוק חלקי 35)שהחרחור

יותר  המרוחקים הטומאה נגיעת מקום צידי משני העץ
הדרבן. מן וארבעה החרחור מן טפחים משבעה

.‰ÒÈk36- ÔÈ˜LÓa Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËpL ÒÈk CB˙aL ƒ∆¿ƒ∆ƒ¿»∆»≈∆¿«¿ƒ
B¯·Á ‡ÓË ‡Ï37?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .38eÈ‰Lk …ƒ¿»¬≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»

Û„BÚ ÔBˆÈÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÂL Ô‰È˙B˙ÙO39 ƒ¿≈∆»ƒ¬»ƒ»»«ƒ≈
ÔBˆÈÁ‰ ‡ÓË - ÈÓÈt‰ ‡ÓËÂ40- ÔBˆÈÁ‰ ‡ÓË , ¿ƒ¿»«¿ƒƒƒ¿»«ƒƒ¿»«ƒ

ÈÓÈt‰ ‡ÓË ‡Ï41Ì‡ ,Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,ı¯M·e . …ƒ¿»«¿ƒƒ«∆∆≈»≈»ƒ
‡Ï - Ì‰Ó „Á‡ ‡ÓË42.B¯·Á ‡ÓË ƒ¿»∆»≈∆…ƒ¿»¬≈

מ"ב.36) כו פרק והטעם,37)שם מחוברים. הם אפילו
השני. של כגבו נידון זה כיס של שתוכו מפני

ה"א.38) פ"ד בתרא בבא כלים, בולט 39)תוספתא
כתוך, הפנימי נידון זה במקרה הפנימי. משפת למעלה

כאחוריים. גבו.40)והחיצון נטמא - תוכו נטמא כדין
תוכו.41) נטמא לא - גבו נטמא משקין, שבטומאת
בתוספתא 42) (משנהֿלמלך). "לא" התיבה: את למחוק

אחד  נטמא אם פירוש, שווים", שניהם בשרץ "אבל כתוב:
היא  שרץ שטומאת מפני והטעם, השני. גם נטמא - מהם
שנתבאר  כמו ואחוריים, תוך בין חילקו לא התורה מן

א. בהלכה למעלה

.Â˜˜BÁ‰43Ú·¯44„Á‡ ıÚa Ú·¯ ÈˆÁÂ45‡ÓËÂ «≈…««¬ƒ…«¿≈∆»¿ƒ¿»
ÈM‰ ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa Ô‰Ó „Á‡46‡ ,Èt ÏÚ Û ∆»≈∆¿«¿ƒ…ƒ¿»«≈ƒ««ƒ

CB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ ?„ˆÈk .„Á‡ ıÚ Ô‰L∆≈≈∆»≈«»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿
ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ ÈˆÁÂ ,ÔÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ - Ú·¯‰»…«»…««¬»¿≈ƒ«¬ƒ»…««¬»
Ú·¯‰ ÈˆÁ - BÎBzÓ Ú·¯‰ ÈˆÁa eÚ‚ ;ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿«¬ƒ»…«ƒ¬ƒ»…«
‡e‰LÎe .ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ ,ÌÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Â«¬»¿≈ƒ»…««¬»¿ƒ¿∆
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Ïk‰ ˙‡ ÏÈaËÓ - ÏÈaËÓ47B‡ Ú·¯‰ È¯BÁ‡ e‡ÓË . «¿ƒ«¿ƒ∆«…ƒ¿¿¬≈»…«
ÈÏk‰ È¯BÁ‡ È¯‰ - ÔÈ˜LÓa Ú·¯‰ ÈˆÁ È¯BÁ‡48 ¬≈¬ƒ»…«¿«¿ƒ¬≈¬≈«¿ƒ

ÌÈ¯BÁ‡‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡L ,‡ÓË49. »≈∆≈¿ƒ∆»¬«ƒ

מ"ד.43) כה פרק לוג.44)שם = הקב רביעית
בשני.45) רובע וחצי האחד, בראשו שהם 46)רובע מפני

השני  ואין לו, מיוחד תשמיש מהם אחד ולכל כלים, כשני
עמו. לפי 47)משמש נטמא, שלא החלק אותו אפילו

השלמות  ראה בפירושו. (רבינו אחד" גוף "עצם שהוא
ג). הכלי.48)להלכה כל  אחורי לענין 49)פירוש,

ידי  על כשנטמאו אבל עצמם, מחמת להם הבאה טומאה
עצמו. התוך מטומאת יותר מתפשטת טומאתם אין - התוך

.ÊÒBÓe˜Ó˜50z¯Ó ‰È‰Â ÔÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡ eÈ‰L- ÁÈ À¿∆»¬»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ«
eÚ‚Â BÎBzÓ ÔÈ˜LÓ e‡ˆÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»¿«¿ƒƒ¿»¿
BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ ‡l‡ ,BÎB˙Ï e¯ÊÁÂ ÂÈ¯BÁ‡a«¬»¿»¿¿∆»¬≈««¿ƒ∆¿

‰Óe¯˙Ï ÔÈ¯B‰Ë51. ¿ƒƒ¿»

מ"ח.50) ותוך 51)שם אחוריים שאין לקודש, לא אבל
א. בהלכה למעלה שביארנו כמו לקודש,

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

á"ôùú'ä ïåéñ ã"ë éùéîç íåé

zF`ewn zFkld
zF̀ewnzFkld-dxdhxtq

¦§¦§¨
¦§¦§̈

ÈÓa ‡ÓË Ïk ÏaËiL .‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ∆ƒ¿…»»≈¿≈
.¯‰ËÈ Ck ¯Á‡Â ‰Â˜Óƒ¿∆¿««»ƒ¿«

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
טהרה 1) להם אין כלים, בין אדם בין הטמאים, שכל יבאר

חייבי  זמן במקווה. טהרה להם שאין הכלים במקווה. אלא
כוונה  צריך אם בבגדיהם. טבלו ואם אימתי, טבילות
באדם  החוצץ דבר מים. לביאת ראוי צריכים ואם לטבילה

וכלים.

.‡ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk2e‡ÓËpL ÔÈa , »«¿≈ƒ≈»»≈≈ƒ≈∆ƒ¿¿
ÏL ‰‡ÓËa e‡ÓËpL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»∆»≈∆ƒ¿¿¿À¿»∆

Ô‰È¯·c3ÌÈÓa ‰ÏÈ·Ëa ‡l‡ ‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ - ƒ¿≈∆≈»∆»√»∆»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
Ú˜¯wa ÔÈÂ˜p‰4. «ƒ¿ƒ««¿«

כלל.2) טהרה להם שאין אוכלין חכמים.3)להוציא דברי
ויתבאר 4) ה"א. ט, פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת

הבאות. בהלכות

.·ÒeaÎÂ ¯Oa ˙ˆÈÁ¯ ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»¿ƒ«»»¿ƒ
‰ Ïk ˙ÏÈ·Ë ‡l‡ BÈ‡ - ‰‡Óh‰ ÔÓ ÌÈ„‚aÛeb ¿»ƒƒ«À¿»≈∆»¿ƒ«»«
ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ :·Êa ¯Ó‡pL ‰ÊÂ .‰Â˜Óa5- ¿ƒ¿∆¿∆∆∆¡«¿»¿»»…»««»ƒ

BÙeb Ïk ÏaËiL ,¯ÓBÏk6¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿«∆ƒ¿…»¿«ƒƒ¿»
‰pËw‰ Úaˆ‡ L‡¯Ó ıeÁ Blk Ï·Ë Ì‡L ,ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ∆ƒ»«À≈…∆¿««¿«»
ÏÚ Û‡ ,‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿À¿»¿»«¿»ƒ»≈∆««

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ Ô‰L Èt7‡·eÈ ÌÈna :¯Ó‡ È¯‰ , ƒ∆≈ƒƒ«¿»¬≈∆¡«««ƒ»

·‡ ÔÈa - ¯‰ËÂ ·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÂ8ÌÈ‡Óh‰ ÏÎÏ ¿»≈«»∆∆¿»≈ƒ¿«»¿»«¿≈ƒ
e‡B·iL9ÌÈna10. ∆»««ƒ

מטהרת.5) ידיים ששטיפת לכאורה חלקי 6)ומשמע
ה"י). לקמן (ראה לעיניים הנראים תלמיד 7)הגוף ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו רבו, משלוש8ֿ)מפי אחת

נאמרו  אם ופירושה: בהן, נדרשת שהתורה המידות עשרה
הענינים  לכל מזה ללמוד יש אחד, בענין דינים פרטי בתורה

כך. דיניהם שיהיה גופם.9)הדומים הסמיכו 10)כל
הכתוב. על זה דין חכמים

.‚,‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈ - e‡ÓËpL ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆ƒ¿¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆
Ò¯Á ÈÏkÓ ıeÁ11˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe12ıtn‰ ÔÎÂ13ÈÏk . ƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ¿≈««»¿ƒ

‡l‡ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,e¯aL˙ B˙‡Â :Ba ¯Ó‡ - Ò¯Á∆∆∆¡«¿…ƒ¿…¿≈»√»∆»
Ú˜¯wa B¯aÁ elÙ‡ .‰¯È·L14,¯ÓÒÓa BÚ·˜ elÙ‡Â , ¿ƒ»¬ƒƒ¿««¿««¬ƒ¿»¿«¿≈

ÏÓ elÙ‡Â‰È‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ - ÒÈÒÙ‚ B‡ „ÈÒ e‰‡ «¬ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¬≈¿∆»»
Ìe‡OÚ Ò¯Á ÈÏÎk - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe .¯·MiL „Ú15 «∆ƒ»≈¿≈¿ƒƒ¿≈∆∆¬»

‰Ê ¯·„a16. ¿»»∆

א.11) פד, צרידה 12)שבת איש יועזר בן יוסי ב: יד, שם
כלי  ועל . . . טומאה גזרו ירושלים איש יוחנן בן ויוסי
– במקוה טהרה להם שאין אמרו שם ב טו, ובדף זכוכית.

חרס. כלי ב.13)כמו פד, שם תוספתא,14)מחצלת.
ה"ט. פ"ו בבאֿקמא "הואיל 15)כלים ב: טו, שבת

רבנן  שווינהו החול, מן זכוכית) כלי (של ברייתם ותחילת
חרס". ככלי חכמינו) אותם טהרה 16)(עשו לענין וכן

קבלת  להוציא התכוון זה" "בדבר שאמר ומה במקווה,
כשנגעה  אלא מטמא אינו חרס שכלי מגביהם, טומאה
(צידו  מגבו רק מיטמא זכוכית וכלי באווירו, טומאה
א) (טז, שם ובגמרא ה"ה. פט"ו כלים הל' ראה החיצון).
כמו  היתוך ידי על תקנה להם יש שכשנשתברו מפני נימקו:

זה. בענין מתכת לכלי דינם חכמים השוו מתכת, כלי

.„ıtn‰17Ïk ¯‡L ÌÈÏa˜Ó‰ ÌÈÏk‰ ÏÏÎa BÈ‡ ««»≈ƒ¿««≈ƒ«¿«¿ƒ¿»»
˙B‡Óh‰18ÈÏk ÏÏkÓ BÈ‡ ,Ïea˜ ÈÏk BÈ‡L ÈÙÏ . «À¿¿ƒ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿«¿≈

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ıÚ19,·kLÓÏ Èe‡¯ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â . ≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
„·Ïa Ò¯„Ó ˙‡ÓËÏ ‰a¯˙20‰¯Bz ÔÈc21ÔÂÈÎÂ . ƒ¿«»¿À¿«ƒ¿»ƒ¿«ƒ»¿≈»

‰a¯˙Â Le¯Ùa ‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡L22,‰‡ÓËÏ ∆≈À¿»¿»√»¿≈¿ƒ¿«»¿À¿»
‰Â˜Óa ¯‰Ë˙Ó ÔÈ‡L ;‰Â˜Óa ¯‰ËÏ ‰a¯˙È ‡Ï…ƒ¿«∆¿«≈¿ƒ¿∆∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿∆
‰¯‰Ë ıtÓÏ ÔÈ‡Â .‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒ»¬ƒ«»¿≈¿«»»√»
‰ML ÏÚ ‰MMÓ ˙BÁt ¯‡MiL „Ú ,B˙ÚÈ¯˜ ‡l‡∆»¿ƒ»«∆ƒ»≈»ƒƒ»«ƒ»

ÌÈÁÙË23. ¿»ƒ

ב.17) פד, לקמן.18)שם כמבואר מידרס, מטומאת חוץ
(הושוו)19) שהוקשו מפני כ. לא, ובמדבר לב. יא, ויקרא

קיבול. בית לו שיש שם האמורים לשק עץ כלי
עליו 20) ישכב אשר המשכב "וכל כד): טו, (ויקרא שנאמר

ומושב. למשכב המיוחדים עץ כלי פשוטי לרבות יטמא"
המקובל 21) הכלל כפי חכמים, מגזירת טומאה מקבל אבל

כלים  הל' (ראה מת טמא מטמא מידרס המטמא כל בידינו:
ה"א). א 22)פכ"ג פד, בשבת למעלה. שהבאנו מהדרשה

אינו  במקווה טהרה לו שאין דבר שכל הכתוב, מן למדו -
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אלא  הכתוב מיעט שלא שם וביארו מידרס, טומאת מקבל
שכל  חרס, כלי כגון טהרה, לו שיש דבר במינו שאין דבר
במינו  שיש מפץ אבל במקוה, ניטהר אינו מחרס העשוי דבר
מידרס  לטומאת נתרבה סלים, כגון במקוה, המתטהר דבר
שכל  ברור, יוצא כאן רבינו של [מלשונו המשכב". מ"וכל
נכללו  שלא מפני במקוה, טהרה להם אין עץ כלי פשוטי
הכתוב  מן מידרס לטומאת ונתרבו עץ", כלי "וכל בכתוב
במקוה. המיטהרים כלים במינם שיש מפני המשכב" "וכל
העשוי  מפץ ובין עץ כלי פשוטי בין ומחלק חולק, והראב"ד
כלי  שפשוטי ודעתו כלל, כלי שאינם אחרים, ועשבים מגמי
לטומאה  שנתרבו ומכיוון עץ", כלי "וכל באמור כלולים עץ
גמי  של מפץ אבל ענין, באותו הכתובה לטהרה גם נתרבו
אין  ולפיכך טומאה, לענין באמור נכלל לא כלל כלי שאינו
מפץ, ד"ה שם שבת 'תוספות' (ראה במקוה טהרה לו

כהראב"ד)]. כלים 23)שכתבו משנה, לטומאה. כשיעורו
מ"ז. פ"ו

.‰·f‰24ÔÈÚÓa ‡l‡ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡25¯Ó‡ È¯‰L , «»≈»√»∆»¿«¿»∆¬≈∆¡«
ÔÈa ,ÔÈ‡Óh‰ ¯‡Le ‰·f‰ Ï·‡ .ÌÈiÁ ÌÈÓa :Ba¿«ƒ«ƒ¬»«»»¿»«¿≈ƒ≈

.‰Â˜Óa Û‡ ÔÈÏ·BË - ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆

מ"ח.24) פ"א ראויים 25)מקוואות מתוקים מים של
– חמים מעיינות וכן מרים או מלוחים אבל לשתייה,
חטאת, מי גבי הי"ב פ"ו אדומה פרה בהל' כמבואר פסולים

חיים". "מים כן גם בהם אמרה שהתורה

.Â˙BÏÈ·Ë È·iÁ Ïk26ÌBia Ô˙ÏÈ·Ë27‰cpÓ ıeÁ , »«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰ÏÈla Ô˙ÏÈ·hL ˙„ÏBÈÂ28e¯‡aL BÓk ,29ÔÈÚa ¿∆∆∆¿ƒ»»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿«

˙lÁzÓ ,Blk ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â Ï·BË È¯˜ ÏÚ·e .‰cƒ»««∆ƒ≈¿≈»«Àƒ¿ƒ«
‰ÏÈl‰30·¯Ú ˙BÙÏ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;31ÈÌÈna ıÁ¯ ««¿»∆∆¡«¿»»ƒ¿∆∆ƒ¿««»ƒ

·¯Ú‰ „Ú ‰ÏÈl‰ ˙lÁzÓ CÏB‰Â Ï·BhL ,„nÏÓ -¿«≈∆≈¿≈ƒ¿ƒ«««¿»«∆¡≈
LÓL32. ∆∆

ב.26) קכא, ואינם 27)שבת לטומאתם, האחרון ביום
שלאחריו. ליום שייך שהלילה אע"פ שלפניו בלילה רשאים
הטומאה, יום גמר עד לחכות צריכים שאינם עוד, ומלמדנו
מהכתוב  למדו א כ, במגילה החמה. שקיעת עד היינו
ביום  . . . הטמא על הטהור "והזה ט): יט, (במדבר
בהיקש  לומדים וטבילה בלילה, פסולה שהזאה השביעי",
הבדל  שיש נראה מהזאה, טבילה שלמדו [ואע"פ מהזאה.
הטומאה, ימי שאחרי בלילה טבילה שתיהן: בין גדול
מי"א) פי"ב (פרה במשנה שהרי פסולה, והזאה כשירה
פרה  בהל' רבינו של לשונו גם וכן "פסול", סתם אמרו
אין  בזה: אמרו לא למה לברר ונשאר ה"א. פי"א אדומה
סרך]. משום ד"ה ב סז, נדה 'תוספות' ראה למחצה. היקש

(ויקרא 28) תורה כתבה בנדה ראייתה. לתחילת שמיני בליל
כל  בנדתה תהא – בנדתה" תהיה ימים "שבעת יט): טו,
צ, (פסחים לנדה (הושוותה) איתקש ויולדת הימים, שבעת

ה"ו.29)ב). פ"ד ביאה איסורי בהל' קדושה, בספר
החמה 30) הנץ לפני לטבול רשאי בלילה, קרי ראה אם

השלמות). ולא 31)(ראה הערב, כשהגיע מפרש רבינו
בענין  א סו, נזיר ו'תוספות' רש"י (ראה רש"י כפירוש

שמואל). היום.32)קושיית למחרת

.ÊÏ·Bh‰ Ïk33Ì¯Ú ‡e‰Lk BÙeb Ïk ÏaËiL CÈ¯ˆ »«≈»ƒ∆ƒ¿…»¿∆»…
¯ÚO Ïk ÏÈaËÈ - ¯ÚO ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .˙Á‡ ˙·a¿«««¿ƒ»»««≈»«¿ƒ»¿«
ÔÈ‡Óh‰ ÏÎÂ .‰¯Bz ÔÈc BÙe‚k ‡e‰ È¯‰Â ,BL‡…̄«¬≈¿ƒ»¿»«¿≈ƒ

‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ - Ô‰È„‚·a eÏaËpL34ÈtÓ , ∆ƒ¿¿¿ƒ¿≈∆»¿»»∆¿ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L35‰cp‰ ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â36 ∆««ƒ»ƒ»∆¿≈»¿ƒ¿≈«ƒ»

.dÏÚ·Ï ˙¯zÓ - ‰È„‚·a ‰Ï·hL∆»¿»ƒ¿»∆»À∆∆¿«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

...dphw rav` y`xn ueg

הקטנה  אצבע מראש חוץ כולו טבל "אם כתב ה"ב בפ"א
להטביל  הצורך אודות כאן ומוסיף בטומאתו", הוא עדיין

תורה. דין כגופו שהוא ראשו כל
דבר  גם נוגע כמה עד ה' בעבודת הוראה ללמוד יש מכאן
טפל  הוא השיער שהרי יהודי, של קטנה ופעולה פעוט
שכן  באקראי, הוא הטבילה בשעת באדם שנמצא וזה לגוף
פעוט  עניין גם זאת ובכל ולטבול, ראשו לגלח היה יכול

כולו. להטביל שחייב עד גדול ערך לו יש זה 
לעני  פרוטה נתינת כמו קטנות הנראות פעולות גם כך
ידע  לא לעולם כי בפרסום להיעשות וצריכות הן חשובות
שראה  אחר אדם על פעולתו השפיעה כמה ועד רואהו מי
בסכום  מדובר שהרי לטעון מקום ואין הצדקה. נתינת את
נתינת  כי לכאורה, הגדולה החשיבות היא ומה כך כל זעום
בין  חילוק אין ה' ציווי על וכשמדובר ה' מצות היא צדקה
כשיקיים  ובנוסף, ה'. ציווי מקיימים מקרה ובכל לקטן גדול
את  אצלו הדבר יעורר מצוה" גוררת "מצוה הרי זו מצוה
בכל  שלם שיהיה עד מצוות, ועוד עוד לקיים ה'תיאבון'

ומצוותיה. התורה ענייני
(al oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

ב.33) ד, א.34)עירובין יח, סופגים 35)ביצה הבגדים
לגוף. המים את שם.36)ומעבירים

.ÁÏ·Bh‰ Ïk37‡Ï Ì‡Â ,‰ÏÈ·ËÏ Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆ »«≈»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿ƒ…
ÔÈlÁÏ ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - Ôek˙38‰c elÙ‡ . ƒ¿«≈»¿»¿ƒ»¿Àƒ¬ƒƒ»

B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ‰ÏÙpL ÔB‚k ,‰ek ‡Ïa ‰Ï·hL∆»¿»¿…«»»¿∆»¿»¿««ƒ
¯˜‰Ï ‰„¯È39˙¯zÓ BÊ È¯‰ -dÏÚ·Ï40Ï·‡ ; »¿»¿»≈¬≈À∆∆¿«¿»¬»

ÏaËzL „Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡ ÌÈL„˜Ïe ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¿»»ƒ≈»¿»«∆ƒ¿…
‰eÎa41. ¿«»»

א.37) לא, להיטהר 39)שם.38)חולין התכוונה ולא
ואףֿעלֿפי 40)מטומאתה. יוחנן. רבי דעת נגד שם, כרב

כאן  פסק יוחנן, כרבי הלכה יוחנן, ורבי רב בידינו: שכלל
לפי  היא שנתלש גל גבי שם הגמרא שמסקנת מכיוון כרב,

(כסףֿמשנה). רב ב 41)דעת יח, חגיגה ובמשנה שם.
– ולקודש תרומה, לטהרת כוונה צריכה – לתרומה אמרו:

קודש. לטהרת כוונה צריכה

.Ë˙ÙBk‰42ÌÈn‰ ˙n‡a BÏ ·LÈÂ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È43Ì‡ , «≈»»¿«¿»¿»«¿««««ƒƒ
¯B‰Ë - Blk C¯c ÌÈÓ eÒÎ44ıÙBw‰ .45CB˙Ï ƒ¿¿«ƒ∆∆À»«≈¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



קנז ze`ewn zekld - dxdh xtq - oeiq c"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÓÚt Ï·Bh‰Â .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜n‰46- ‰Â˜na «ƒ¿∆¬≈∆¿À∆¿«≈«¬«ƒ«ƒ¿∆
¯ÓB‡‰Â .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰47E„È L·k :B¯·ÁÏ48ÈÏÚ ¬≈∆¿À∆¿»≈«¬≈¿»¿»«

.‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜na«ƒ¿∆¬≈∆¿À∆

ה"א).42) פ"ח מקוואות (תוספתא, בחפירה 43)הקושר
מים. סאה ארבעים בה למים 44)שמכונסים נכנס כשאדם

המים  שנכנס הדעת על מתקבל רגליו על בעמידה כדרכו
אם  לבדוק צריך במים שישב כפות אדם אבל כולו, דרך

לא. או ה"י.45)נכנסו פ"ה שם.47)שם.46)שם
בתשובות 48) למים. כולו שייכנס כדי ראשו, על ללחוץ

טעם  מפרש כאן) בכסףֿמשנה (מובאה רצג סי' הריב"ש
כאילו  נראה הללו המקרים שלושת שבכל מפני הגיוני,
וטבילה  שחוק, לשם – ידך כבוש באומר – או להקר כוונתו
יגע  ואם ה"ח), (למעלה ולקודש לתרומה כוונה צריכה
אינה  שטבילה הרואים יאמרו וקדשים, בתרומה הזה הטובל
פ"י, רבתי כלה [במסכת מכשול. לידי ויבואו כוונה צריכה
על  דייב דילמא מגונה, זה הרי פעמים שני "והטובל אמרו:
אנשים  על מים יתיז שמא פירוש ליה" חזי ולא אינשי
אותם  יראה לא והוא לטבילה טבילה בין שם העומדים
אמרו  ושם ורואה). מסתכל הוא ראשונה טבילה (לפני
בדבר) יש (סכנה המיתה" דרך "הוא האמבטי לתוך שקופץ
הפליאה  וגדולה המקוה. לתוך בקופץ הדבר שהוא ומובן

זו]. ברייתא הביא לא שהריב"ש

.ÈÌÈ¯˙q‰ ˙Èa49e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÌÈËÓw‰ ˙È·e ≈«¿»ƒ≈«¿»ƒ≈»¿ƒƒ∆»
ÌÈ¯·È‡ - ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈn‰ Ô‰a»∆««ƒ∆∆¡«¿»»…»««»ƒ≈»ƒ

„·Ïa ÌÈ‡¯p‰50˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . «ƒ¿ƒƒ¿«¿««ƒ≈¿ƒƒƒ¿
ÔÈÈe‡¯51ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL52. ¿ƒ∆»»∆««ƒ¿…ƒ¿∆»»≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏ53CB˙a Ì„‡ „nÏÈ ÌÏBÚÏ : ¿ƒ»»¿¬»ƒ¿»¿«≈»»¿
¯Á‡Â ÌÈÓa ‰ÈËÓ˜ ÔÈa ‰ÁÈ„Ó ‰M‡ ‰È‰zL ,B˙Èa≈∆ƒ¿∆ƒ»¿ƒ»≈¿»∆»¿«ƒ¿««

d˙ÏÈ„b C¯„k ˙Ï·BË ‰M‡‰Â .ÏaËz Ck54˙‚¯B‡k , »ƒ¿…¿»ƒ»∆∆¿∆∆¿ƒ»»¿∆∆
.da ˙‡ ‰˜ÈÓÎÂ¿ƒ¿ƒ»∆¿»

במצב 49) נמצא כשהאדם מגולים שאינם בגוף המקומות
דרשו:50)טבעי. ה"ה פ"ד מצורע, פרשת כהנים' ב'תורת

הסתרים". לבית פרט בנראה, כל אף בנראה ידיו "מה
כ 51) א.קידושין המים 52)ה, לבין המקומות אותם בין

החוצצים  הדברים הם מה יבואר הבא בפרק לשם. יגיעו אם
יב). הלכה ב.53)(ראה סו, נדה רבא, של מימרא

מיניקה 54) או אורגת שהיא בשעה הטבעית עמידתה כדרך
א). פז, (שם קצת מתכופפת שהיא בנה, את

.‡È‰M‡55ÏÓa ˙Ï·BË dÈ‡56˙Lia˙nL ÈtÓ , ƒ»≈»∆∆¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆
¯ÈÚ‰ ÈaÓ57Ô‚‰k ˙Ï·BË dÈ‡Â58dÏ ÛÈw‰ Ì‡Â . ƒ¿≈»ƒ¿≈»∆∆«…∆¿ƒƒƒ»

dÚÈˆ‰Ï È„k Ba ‡ˆBiÎÂ ıtÓ59‡ÏÂ .ÏÓa ˙Ï·BË - «»¿«≈¿≈¿«¿ƒ»∆∆¿»≈¿…
aËzÒ¯Á ÈÏk Èab ÏÚ Ï60ÈtÓ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÒ B‡ ƒ¿…««≈¿≈∆∆«¿«≈»∆ƒ¿≈

.‰ÏÈ·Ë dÏ ‰ÏÚz ‡ÏÂ ˙„ÁÙnL∆¿«∆∆¿…«¬∆»¿ƒ»

עוגנות.56)שם.55) שהספינות שמה 57)מקום הבאים
עסקיהם. 'תוספות'58)לרגל (ראה חננאל רבינו פירש כך

המצוי  הטיט מפני מפרש רש"י אולם אשה), ד"ה ב טו, שם
של  שאביו יפרש והוא וחוצץ. – רגליה על נדבק והוא שם,

עליהם. לעמוד הנהר קרקע על מפצים הניח שמואל
מה 59) כך מפרש רבינו בנמל. המסתובבים יראוה שלא

לבנותיו) (עשה לבנתיה עביד דשמואל אבוה שם: שאמרו
ב'ערוך'. פירש וכן תשרי. ביומי ומפצי . . שם.60).

.·ÈÌÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ „Á‡61ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡Ï ∆»»»»«≈ƒ…ƒ¿∆»»≈
ÔÈ·e ÌÈa ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈn‰ ÔÈ·e ÌÈa≈»≈««ƒ¿ƒ»»»»≈≈»≈
¯Oa ÏÚ ˜a„Ó ËÈË B‡ ˜ˆa ‰È‰L ÔB‚k ,ÌÈn‰««ƒ¿∆»»»≈ƒÀ¿»«¿«
‡ÏÂ ,‰È‰Lk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÈÏk‰ Ûeb ÏÚ B‡ Ì„‡‰»»»««¿ƒ¬≈∆»≈¿∆»»¿…

‰¯Bz ¯·c .‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ62¯·„ ‰È‰ Ì‡ : »¿»»∆¿ƒ»¿«»ƒ»»»»
‰˙ÏÚ ‡Ï - ÈÏk‰ ·¯ B‡ Ì„‡‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ ıˆBÁ‰«≈∆∆…»»»…«¿ƒ…»¿»

‡e‰Â .‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï63;B¯È·Ú‰Ï ‰ˆB¯Â ÂÈÏÚ „Èt˜iL »∆¿ƒ»¿∆«¿ƒ»»¿∆¿«¬ƒ
ÔÈa ·Ï ÏÚ B˙B‡ ÌO ‡ÏÂ ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿ƒ»»¿…»«≈≈
‰ÙBÁL Èt ÏÚ Û‡Â ıˆBÁ BÈ‡ - ¯·Ú ‡Ï ÔÈa ¯·Ú»«≈…»«≈≈¿««ƒ∆∆
Û‡ ,ıˆBÁ BÈ‡ - BËeÚÓ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ba¯ ˙‡∆À¿≈ƒ»»∆ƒ≈≈«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ .ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ64ÏkL : «ƒ∆«¿ƒ»»ƒƒ¿≈¿ƒ∆»
BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‰È‰ Ì‡ ,ıˆBÁ‰ ¯·c»»«≈ƒ»»«¿ƒ»»…»¿»
ÌeMÓ ‰¯Êb ,BËeÚÓ ÏÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈ·Ë¿ƒ»««ƒ∆«ƒ¿≈»ƒ
‡Ï - Ba¯ ˙‡ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ì‡ ,ıˆBÁ‰ ¯·c ÏÎÂ ;BaÀ̄¿»»»«≈ƒ»»∆∆À…
,ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ»¿»¿ƒ»««ƒ∆≈«¿ƒ»»
Ì‡L :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÂÈÏÚ „Èt˜n‰ Ba¯ ÌeMÓ ‰¯Êb¿≈»ƒÀ««¿ƒ»»ƒ¿≈»≈∆ƒ
ÌÈ¯·cÓ ¯·c ÈÏk‰ Ûeb ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ¯Oa ÏÚ ‰È‰»»«¿«»»»««¿ƒ»»ƒ¿»ƒ
‰tË elÙ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÙÊÂ ˜ˆa ÔB‚k ,ÔÈˆˆBÁ‰«¿ƒ¿»≈¿∆∆¿«≈»∆¬ƒƒ»
;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰Â ,Ïc¯Ák¿«¿»¿«¿ƒ»»…»¿»¿ƒ»
Ì‡ ‡l‡ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒ»»»¿»¿ƒ»∆»ƒ
.e¯‡aL BÓk ,Ì„‡‰ ·¯ B‡ ÈÏk‰ ·¯ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ôk≈»»∆…«¿ƒ…»»»¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

...uveg epi`

במהותה  פגם ולא בטבילה צדדי תנאי הוא החציצה עיכוב
ואינו  רובו את אפילו או מיעוטו את רק חופה דבר אם ולכן
העיכוב  אבל התורה. מן טבילה לו עלתה עליו, מקפיד
עניינו  כי הטבילה במהות פגם הוא בידו" ושרץ ב"טובל

הטהרה. היפך הוא שרץ של
אצבע  מראש חוץ כולו טבל אם שמהתורה לדבר וראיה
שאינו  בחציצה טבל אם אבל בטומאתו, הוא הרי קטנה
תנאי  שהוא ומכאן כולו, טובל נקרא זאת בכל עליה מקפיד

צדדי.
(19 'rd 19 'r g"lg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

...uvegd xac

שצריך  הדין שונה; גדר בעל אחד וכל בטבילה דינים שני
של  הטבילה במעשה דין הוא במקוה גופו כל לטבול
כאן  אין בחוץ קטן אבר ראש השאיר אם שאפילו האדם
בינו  חציצה תהיה שלא והדין התורה), (מן טבילה מעשה
צדדי  עניין אלא הטבילה במעשה חיסרון אינו המים ובין
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כאן  אין כי מעכב אינו מסוימים שבתנאים החוצץ דבר -
הטבילה. במעשה פגם

(פרק  התשובה באגרת הזקן האדמו"ר בחר מדוע יובן בכך
הפסוק  פי (על לקב"ה ישראל שבין הקשר את לתאר ה')
ורוחני  גשמי דבר שום "אין במילים: כו') עמו ה' חלק כי
(בחלק  שביאר מה לגבי חידוש הוא כי יתברך", לפניו חוצץ
הארץ  כל מלא הגשמית... הלזו ש"הארץ מ"ח) פרק א'
"את  שנאמר כמו ברוך־הוא אור־אין־סוף היינו כבודו"
הדינים  שני כי ה" נאום מלא, אני הארץ ואת השמים
מ"ח  בפרק המתוארים האופנים שני בדוגמת הם בטבילה

התשובה. ובאגרת
בשווה  מקום בכל נמצא שהקב"ה כך על מדבר מ"ח בפרק
שאין  הקב"ה של גדולתו מצד הוא כי הנבראים כל אצל
האדם  כל את המקיפה הטבילה בדוגמת והוא סוף, לו
של  מעלתם דבר על מדבר התשובה באגרת אבל בשווה.
הוי' משם ו"חלק עמו" הוי' "חלק שהם עצמם מצד ישראל
"יגיע" עצמו שהוי' אפשר שאי לחשוב מקום והיה ב"ה"
ידי  על למדרגה "ממדרגה שירדה כפי ישראל נשמת אל
שיש  עד הגשמי בגוף והתלבשה העולמות" השתלשלות
"אין  במילים הזקן אדמו"ר בחר לכך לגשמיות. שייכות לה
בטלים  ישראל נשמות כי כו'" חוצץ ורוחני גשמי דבר שום
עצמם, מעלת מצד ממעל אלוה חלק שהם משום לקב"ה
הציור  גם כי החוצץ דבר לא גם לקב"ה ישראל בין אין ולכן
ישראל  בין חוצץ אינו הנשמה התלבשה שבו הגשמי

לקב"ה.
(75 'r h"lg y"ewl it lr)

(61– ובפ"ג באדם, החוצצים הדברים נימנו בפ"ב לקמן
בכלים. מימרא 62)החוצצים היא הפרק, סוף ועד מכאן

ב. ד, עירובין יצחק, רבי (בתנאי).63)של נאמר וזה
חכמים.64) מגזירת

á"ôùú'ä ïåéñ ä"ë éùéù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עזרא 1) ותקנת חוצצים. ושאין באדם החוצצים דברים יבאר

לבנה  תבשיל שנתנה אשה שערה. את חופפת אשה שתהיה
מי  ודין וטבלה. דם והוציאה בבשרה שרטה או וטבלה

חוצץ. דבר עליו ונמצא ועלה שטבל

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡2ÛeÏÙÏ :Ì„‡a3,ÔÈÚÏ ıeÁL ≈¿ƒ¿»»ƒ¿∆»«ƒ
„Ï‚Â4,‰kn‰ Èab ÏÚL L·È Ìc‰Â ,‰knÏ ıeÁL ¿∆∆∆««»¿«»»≈∆««≈««»

‰‡Bˆ È„Ï‚Â ,‰ÈÏÚL ‰iË¯‰Â5˜ˆ·e ,B¯Oa ÏÚL ¿»¿ƒ»∆»∆»¿ƒ¿≈»∆«¿»»≈
ÔÈÏeÓÏn‰Â ,Ô¯tv‰ ˙ÁzL ËÈË B‡6,Ûeb‰ ÏÚL ƒ∆«««ƒ…∆¿«ƒ¿ƒ∆««

ÔÂi‰ ËÈËÂ7ÌÈ¯ˆBi‰ ËÈËÂ ,8ÌÈÎ¯c ÏL ËÈËÂ , ¿ƒ«»≈¿ƒ«¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒ
‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡ „ÈÓz ÌL ‡ˆÓp‰9el‡ Ïk - «ƒ¿»»»ƒ¬ƒƒ««»»≈

BÈ‡ - ÁÏ ‡e‰Lk :ËÈh‰ Ïk ¯‡Le .ÔÈˆˆBÁ¿ƒ¿»»«ƒ¿∆«≈

ÌÈna ‰ÁÓ È¯‰L ,ıˆBÁ10- L·È ‡e‰LÎe ; ≈∆¬≈ƒ¿∆««ƒ¿∆»≈
.ıˆBÁ≈

ט.2) פרק נדבקת 3)מקוואות והיא פולטת שהעין ליחה
לבין  לח בין כאן מחלק אינו [רבינו לעין. שמחוץ בעור

חוצץ]. לח שגם משמע ומזה מן 4)יבש, שנפלטה ליחה
שפתה. על והגלידה בגופו 5)המכה שנדבקה צואה

להעביר 6)ונתייבשה. ורוצה טיט או בצק לש כשהאדם
כך  ומתוך בזו זו מחכך הוא בידיו, שנדבקו שייריהם את
אלו  גרגירים טיט. או בצק גרגירי הידיים על מתקבצים

"מילמולים". הבורות.7)נקראים טיט זה מפורש: במשנה
חרס.8) כלי נמחה 9)עושי ואינו יפה יפה נתייבש זה טיט

לעור.10)במים. מגיעים והם המקווה במי

.·˙ez‰ Û¯Oe ,Ìc‰Â ·ÏÁ‰Â BÈc‰Â L·c‰11 «¿«¿«¿¿∆»»¿«»¿««
‰Ó˜M‰Â ‰‡z‰Â12ÔÈˆˆBÁ ÔÈL·È - ·e¯Á‰Â13ÔÈÁÏ , ¿«¿≈»¿«ƒ¿»¿∆»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

‡ÔÈˆˆBÁ ÔÈ14ÔÈa ÔÈÁÏ ÔÈa - ÔÈÙ¯O‰ Ïk ¯‡Le . ≈»¿ƒ¿»»«¿»ƒ≈«ƒ≈
ÔÈˆˆBÁ ÔÈL·È15C¯ÒpL Ì„Â .16- ÁÏ elÙ‡ ,¯Oaa ¿≈ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿««»»¬ƒ«

ıˆBÁ17ÌÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰Â ¯·È‡‰ .18ÔÈˆˆBÁ -19. ≈»≈»¿«»»«¿À¿»ƒ¿ƒ

התות.11) מעץ הנוטף שאינם 13)דקל.12)שרף מפני
במים. לגוף.14)נימוחים מלהגיע המים על מעכבים אינם

לכלוכי 15) שהם "מפני הטעם: מבואר שם בתוספתא
עליהם  להקפיד אדם בני של ודרכם פירוש הפירות",
י"ב). הלכה י"א פרק (ראה חוצץ עליו מקפיד שאדם ומיעוט

להעבירו.16) וקשה יפה [רש"י 17)שנדבק א. כא, מנחות
ממנו  נמשכים בו וכשנוגעים להתייבש שהתחיל פירש, שם

דומים]. השיעורים שני ואולי דם. מן 18)חוטי שנתלשו
לגמרי. ממנו נפרדו ולא דבר 19)הגוף עליהם יש אם

משנה). (כסף לגמרי כתלושים נידונים ואינם החוצץ

.‚‰lÁz ÁÈ„zL „Ú ıˆBÁ - ‰M‡a ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa20, ≈«¿»ƒ¿ƒ»≈«∆»ƒ«¿ƒ»
‰na .ıˆBÁÂ ıa˜˙Ó ˜·‡‰Â „ÈÓz ÌL ‰Úf‰L∆«≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿«≈¿≈«∆

‰‡eOa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c21ÏÈ‡B‰ ,‰ÈeÙa Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ
ıˆBÁ BÈ‡ - ˙„t˜Ó dÈ‡Â22. ¿≈»«¿∆∆≈≈

תחילה.20) הדחה בלי לטבול רשאית שמקפידה 21)אינה
בעלה. על תתגנה שלא לכלוך 22)כדי שם יש אם אפילו

ד). הלכה שם (תוספתא

.„„‚‡‰23Èab ÏÚL ÔÈO˜Ow‰Â ,‰kn‰ Èab ÏÚL »∆∆∆««≈««»¿««¿«ƒ∆««≈
¯·M‰24ÌÈ¯ÈM‰Â ,25ÌÈÓÊp‰Â26˙BÈÏËw‰Â27 «∆∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»

ÌÈ˜ÊÁ Ô‰L ÔÓÊa :˙BÚah‰Â28- ¯Oaa ÌÈ˜e·„e ¿««»ƒ¿«∆≈¬»ƒ¿ƒ«»»
ÌÈÙ¯ ;ÌÈˆˆBÁ29.ÔÈˆˆBÁ ÌÈ‡ - ¿ƒ»ƒ≈»¿ƒ

השבר 24)תחבושת.23) על מתכת קשקשי קושר החובש
שומרים  אלה קשקשים לזה. זה חלקיו שני שקירב אחרי

מזה. זה השבר חלקי יתרחקו שרשראות 25)שלא
האף.26)לקישוט. זהב 27)נזמי גרגירי של מחרוזות

צוואריהן. סביב עונדות בחזקה.28)שהנשים מהודקים
הגוף.29) ובין ביניהם ייכנסו והמים לבשר לחוצים אינם

.‰˙B¯LBwL ˙BÚeˆ¯‰Â ÔzLt ÈËeÁÂ ¯Óˆ ÈËeÁ≈∆∆¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿
ÔÈÏÈc·nL ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ - ÈBÏ Ô‰ÈL‡¯a ÌÈLp‰«»ƒ¿»≈∆¿¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קנט ze`ewn zekld - dxdh xtq - oeiq d"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ¯ÚO ÈËeÁ Ï·‡ .ÌÈn‰ ÔÈ·e Ûeb‰ ÔÈa≈«≈««ƒ¬»≈≈»≈¿ƒ
.ÔÈÙ¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆««ƒ∆≈»»ƒ

.Â¯‡evaL ÔÈËeÁ30ÏL elÙ‡ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ƒ∆««»≈»¿ƒ¬ƒ∆
ÔzLt31Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ ‰M‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,32Ï·‡ . ƒ¿»¿ƒ∆≈ƒ»∆∆«¿»»∆¬»
ÌÈ˜·Á33,ÔÈˆˆBÁ - ÌÈ˜ÚÂ ˙BÈÏË˜ ÔB‚k ,¯‡evaL ¬»ƒ∆««»¿«¿»«¬»ƒ¿ƒ

˙ÏÚa ‰‡¯zL È„k Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ ‰M‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ»∆∆«¿»»∆¿≈∆≈»∆«¬«
.¯Oa»»

בצווארה.30) קושרת יהודה 31)שהאשה רבי שאפילו
בראש. קשורים כשהם שחוצצים הנשים 32)מודה אין

מדאי. יותר אותם מתכת 33)מהדקות של תכשיטים
הצוואר. את שחובקים

.ÊÈÏ˜Ï˜ ‰OÚÂ ¯M˜˙pL ·l‰ ÏÚL ¯ÚO34ÔÎÂ , ≈»∆««≈∆ƒ¿«≈¿«¬»ƒ¿¿≈¿≈
.ÔÈˆˆBÁ - Ô˜f‰ ÈÏ˜Ïƒ̃¿¿≈«»»¿ƒ

ידי 34) על ונידבקו השערות נסתבכו שרשרת. כעין סבך
שהמדובר  משמע כאן מלשונו קילקי. במשנה: ואבק. זיעה
מקפיד, האיש גם זה שבמקום באשה, ובין באיש בין

האיש. זקן - כפשוטה "והזקן" המלה ותתפרש

.Á‰‡¯ ‡e‰L ÔÓÊa :Ì„‡a ·eÁz‰ ıÁ35ıˆBÁ -36, ≈«»¿»»ƒ¿«∆ƒ¿∆≈
‰‡¯ BÈ‡L ÔÓÊ·e37Ï·BË -38B˙Óe¯˙a ÏÎB‡Â ƒ¿«∆≈ƒ¿∆≈¿≈ƒ¿»

·¯ÚÏ39ÚÏaL ÈÓ ÔÎÂ .‡ÓË ıÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »∆∆««ƒ∆≈»≈¿≈ƒ∆»«
d‡È˜‰ Ì‡Â ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ï·ËÂ ‰‡ÓË ˙ÚaË«««¿≈»¿»«¬≈∆»¿ƒ¡ƒ»

dÚbÓa ‡ÓË - Ï·hL ¯Á‡40ÏkL ,e¯‡a ¯·kL . ««∆»«ƒ¿»¿«»»∆¿»≈«¿∆»
.ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓ ‡Ï ÈÁ‰ Ûe‚a ÌÈÚeÏa‰«¿ƒ¿««…¿«¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ
- ‰hÓlÓ ÂÈÏ‚¯ È˜„Òa ÔÈÓÒÈ˜Â ˙B¯B¯ˆ eÒÎƒ¿¿¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿«»

ÔÈˆˆBÁ41. ¿ƒ

הבשר.35) לתוך כולו נכנס קצת 36)לא שנדבק מפני
נראה  והוא ושקוף דק בקרום מכוסה החץ ואם הגלוי, בעור

ה). הלכה שם (תוספתא חוצץ אינו - שאינו 37)לעין
חוצץ.38)מגולה. אינו טבילות 39)והחץ חייבי ככל

שמש. הערב אחר עד בתרומה שאסורים שטבלו
ההקאה.40) ד 41)בשעת הלכה ח פרק שם בתוספתא

הסתרים". כבית שהוא מפני חוצצים "אין עקיבא: רבי אמר
כמותו  רבינו פסק לא עליו, חולק אין שבתוספתא פי על ואף
ביאת  צריך אינו הסתרים שבית הלכה, נפסקה שכבר מפני

מים. לביאת ראוי להיות צריך אבל מים,

.Ë‰iË¯e ‡Ó‚eÏÓ ,˙ÈÏtÒ‡42ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ÏÚL ƒ¿¿»ƒ¿¿»¿ƒ»∆«≈«¿»ƒ
Ô‰a eÒkiL CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;ÔÈˆˆBÁ -¿ƒ««ƒ∆≈»ƒ∆ƒ»¿»∆
¯·c Ô‰a ‡‰È ‡ÏÂ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÌÈn‰««ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿…¿≈»∆»»
B‡ ˙Á‡ ‰¯ÚO Ba ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ≈¿∆≈«¿»¿»«¬»««

ÌÈzL43nÏ ˜a„Ó dL‡¯Â ‰knÏ ıeÁeÈ‰L B‡ ,‰k ¿«ƒ««»¿…»À¿»««»∆»
B‡ ,‰‡Bˆa B‡ ËÈËa ˜a„Ó ÌL‡¯ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»…»À¿»¿ƒ¿»
Ô·˜e ‰hÓÏÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a ˙B¯ÚO ÈzL eÈ‰L∆»¿≈¿»¿ƒ≈≈»ƒ¿«»¿»»
.ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a Ô‡ÈˆB‰Â¿ƒ»¿ƒ≈≈»ƒ¿«¿»¬≈≈¿ƒ

מכה.42) גבי על שמשימים שונים רטיות מפני 43)מיני
חוצצת  קשורה ואחת חוצצות אינן קשורות שערות ששתי

גם  - למכה שבנדבקו רבינו משמיענו טו), הלכה (ראה
חוצצות. שתיים

.ÈÂÈÏ‚¯ ÏÚL ¯ÙÚa Ì„‡ ÏaËÈ ‡Ï44- Ï·Ë Ì‡Â . …ƒ¿…»»∆»»∆««¿»¿ƒ»«
.ıˆBÁ BÈ‡≈≈

יחף.44) ההולך של רגליו על העולה האבק

.‡ÈÔ‰ È¯‰ - ÔÏÈaË‰Â ÌÈÏÎ·e Ì„‡a ÊÁB‡‰»≈¿»»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈≈
ÂÈ„È ‰t¯L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô˙‡ÓËa45Ô‰a e‡aL „Ú ¿À¿»»¿««ƒ∆ƒ»»»«∆»»∆

ÌÈÓa ÂÈ„È ÁÈ„‰ Ì‡Â .‰t¯È ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,ÌÈn‰««ƒ¿≈»∆»…«¿∆¿ƒ≈ƒ«»»¿«ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ -46. »¿»»∆¿ƒ»

שאמר:"ירפה"45) שם שמעון רבי מדברי זה למד רבינו
מועיל. לא זה קמא תנא שלדעת שעל 46)משמע שהמים

המקווה. מי שם נכנסו וכאילו המקווה מי עם מתחברים ידיו

.·Èd¯BÁ‡Ï da ˙ÏLÙn‰47‰˙ÏÚ ‡Ï - ‰Ï·ËÂ ««¿∆∆¿»«¬»¿»¿»…»¿»
ÂÈ„Èa B‡ ˜BÈz‰ ÈÏ‚¯a ËÈË ‰È‰ ‡nL ;‰ÏÈ·Ë dÏ»¿ƒ»∆»»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿»»
‰˙ÏÚL ¯Á‡Â ,ıˆÁÂ ‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa Bn‡a ˜a„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿»«¿««∆»¿»

ÏÙ48. »«

ערומה.47) כשהיא גבה על תינוקה את הרכיבה
סמוך 48) בדקוה אם אפילו פסולה הטבילה ולפיכך

החוצץ. דבר עליה נמצא ולא לטבילתה

.‚È‰ˆÙwL B‡ ‰ÈÙa d¯ÚO ‰˙pL ‰c49B‡ d„È ƒ»∆»¿»¿»»¿ƒ»∆»¿»»»
‰ˆ¯wL50‰ÈpL ÔÈa ÌˆÚ ‡ˆÓpL B‡ ‰È˙B˙ÙOa51- ∆»¿»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿»∆∆≈ƒ∆»

˙BÚÓ ‰˙ .ÌÈ‡Óh‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .‰Ï·Ë ‡Ï el‡k¿ƒ…»¿»¿≈¿»»«¿≈ƒ»¿»»
‰cp‰ ˙‡ÓhÓ ‰¯‰Ë - ‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ ‰ÈÙa52È¯‰Â , ¿ƒ»¿»¿»¿»¿»»¬»ƒÀ¿««ƒ»«¬≈

dw¯ ·b ÏÚ ‰‡ÓË ‡È‰53‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ˙‡ˆÓÂ ,54 ƒ¿≈»««À»¿ƒ¿≈ƒ¿À¿»
˜¯a Ú‚pL ÈÓk.·Êa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰cp‰ ¿ƒ∆»«¿…«ƒ»¿≈«ƒ¿»

והידקה.49) בחוזק.50)סגרה לזו זו השפתיים הדביקה
ועלתה 51) שטבלה רבי של בשפחתו מעשה ב: סו, נידה

אחרת. טבילה רבי והצריכה שיניה בין חוצץ עצם לה ונמצא
מטמאה 52) אינה וגם לבעלה וטהורה הטומאה אב שהיא

כנידה. וכלים הרוק 53)אדם שלה. ברוק נגיעתה ידי על
כשנתלש  אבל אותה, מטמא אינו טבעי באופן בפיה הנמצא
שבפיה  המעות אחר: פירוש מטמא. הוא למעות ונדבק
זה  רוק ותוספת רוק. מוציאים והם הפה בלוטי את מגרות
(שני  לפה חוץ יצא שלא פי על אף עליו, משקה תורת

שם). הר"ש כתבם ומשקין 54)הפירושים אוכלין ומטמאה
וכלים. אדם ולא

.„È˙È·e L‡¯‰ ÈÏ˜Ï˜ :Ì„‡a ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L el‡Â¿≈∆≈¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈»…≈
„Ï‚Â ,ÔÈÚaL ÛeÏÙÏÂ ,LÈ‡aL ÌÈ¯˙q‰ ˙È·e ÈÁM‰«∆ƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿∆»«ƒ¿∆∆
‰‡BˆÂ ,B¯Oa ÏÚL ‰‡Bˆ ÈÎeÏÎÏÂ ,‰kn‰ ‰˙ÏÚ‰L∆∆∆¿»««»¿ƒ¿≈»∆«¿»¿»

Ô¯tv‰ ˙ÁzL55,ÔËw‰ ˙eLÎe ,˙ÏcÏ„Ó‰ Ô¯tˆÂ , ∆«««ƒ…∆¿ƒ…∆«¿À¿∆∆¿«»»
.ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ el‡ Ïk - B¯Oa ÏÚL ˜c‰ ¯ÚO‰ ‡e‰Â¿«≈»««∆«¿»»≈≈»¿ƒ

חוצצת.55) הבשר שכנגד אבל האצבע. בשר כנגד שלא

.ÂË¯L˜ ˙Á‡k ÔÈ¯eL˜ eÈ‰L ¯˙È B‡ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»≈∆»¿ƒ¿««∆∆
.Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - „Á‡∆»≈»¿ƒƒ¿≈∆««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

43

44

45

46

47

48



ze`ewnקס zekld - dxdh xtq - oeiq d"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰È‰iL ‡e‰Â .˙ˆˆBÁ - ‰¯L˜pL ˙Á‡ ‰¯ÚOÂ¿«¬»««∆ƒ¿¿»∆∆¿∆ƒ¿∆
‰˙ÏÚ - ‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»∆»¬»ƒ≈«¿ƒ»∆»»¿»

B¯ÚO ·¯ ‰È‰iL „Ú ,‰ÏÈ·Ë BÏ56‡ÓÈ ‡ÓÈ ¯eL˜ ¿ƒ»«∆ƒ¿∆…¿»»ƒ»ƒ»
B¯ÚOL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰Êk .dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»»∆«¿ƒ¿≈»∆ƒ∆¿»
BÈ‡Â ,‰ÏÈ·Ë ÔÈÚÏ ·eLÁ ‡e‰ BÙe‚k Ì„‡ ÏL∆»»¿»¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈

¯ÚO‰ ·¯ ¯Ó‡pL È„k BÓˆÚ ÈÙa Ûe‚k57Û‡ ‡l‡ , ¿ƒ¿≈«¿¿≈∆…«…«≈»∆»«
BÈ‡ Ì‡ ,‡ÓÈ ‡ÓÈ ¯eL˜ BL‡¯ ¯ÚO ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿«…»ƒ»ƒ»ƒ≈
Û¯Ëˆ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»»»¿»¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»≈

BÙeb ÏÚ ¯Á‡ ıˆBÁÏ58BÓk ,BÙeb ·¯ Ïk‰ ‡ˆÓÂ ¿≈«≈«¿ƒ¿»«……¿
LiL ÔÈ‡Óh‰ ¯‡L „Á‡Â ‰cp‰ „Á‡Â .e¯‡aL∆≈«¿¿∆»«ƒ»¿∆»¿»«¿≈ƒ∆≈

.¯ÚO ÔL‡¯a¿…»≈»

אין 56) מקפיד שבאינו י"ב, הלכה א בפרק למעלה נתבאר
מרוב. בפחות השיער 57)חציצה שרוב אומרים אנו אין

מקפיד. שאינו כרובו לדונו כדי משמיענו 58)מספיק כאן
לרוב. מצטרפים חציצות מיני ששני רבינו

.ÊË˙ÙÙBÁ ‰M‡ ‰È‰zL ,‡È‰ ‡¯ÊÚ ˙wz59˙‡ «»«∆¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»∆∆∆
‰ÏÈla ÛÁÏ dÏ ¯LÙ‡ Ì‡Â .ÏaËz Ck ¯Á‡Â d¯ÚO¿»»¿««»ƒ¿…¿ƒ∆¿»»»…««¿»

ÛÎz „iÓ ÏaËÏÂ˙ÚL·e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÙÈÙÁÏ ¿ƒ¿…ƒ»≈∆«¬ƒ»¬≈∆¿À»ƒ¿«
˜Ác‰60˙aL ·¯Úa elÙ‡ ˙ÙÙBÁ ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ «¿»ƒ¿≈∆…ƒ∆∆¬ƒ¿∆∆«»

˙aL È‡ˆBÓÏ ˙Ï·BËÂ61. ¿∆∆¿»≈«»

השערות.59) את להפריד כדי שלא 60)סורקת , כגון
לטבילתה. סמוך חמים מים אפשר 61)תמצא אי שהרי

בערב  ראשון ביום לחוף הדין [והוא בשבת לחוף לה
שבת  ערב נקט ורבינו הדחק. בשעת שלישי בליל ולטבול
יותר  להרחיק שאין מלשונו, ונראה לדוגמא. שבת ומוצאי

משנה)]. (כסף לטבילה חפיפה בין אחד מיום

.ÊÈÌ‡ :ıˆBÁ ¯·„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ‰˙ÏÚÂ ‰Ï·Ë»¿»¿»¿»¿ƒ¿»»∆»»»≈ƒ
ÌÚt ÛÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ‰Ï·Ë ‰ÙÙÁL ÌBi‰ B˙B‡a¿«∆»¿»»¿»≈»¿ƒ»»…««
- Â‡Ï Ì‡Â ;„·Ïa „iÓ ˙Ï·BËÂ ˙¯ÊBÁ ‡l‡ ,‰iL¿ƒ»∆»∆∆¿∆∆ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

‰iL ÌÚt ÛÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ62.ÏaËÏÂ ¿ƒ»»…««¿ƒ»¿ƒ¿…

שמא 62) חוששין חציצה, נמצאה וגם שלם יום עבר אם
בהן. הרגישה ולא חציצות עוד ישנן

.ÁÈ¯˙a ‰M‡ ÛÁz ‡Ï63Ûh˜nL ÈtÓ ,64˙‡ …»…ƒ»¿∆∆ƒ¿≈∆¿«≈∆
Ï‰‡a ‡ÏÂ ;¯ÚO‰65CÈ¯ÒnL ÈtÓ ,66;¯ÚO‰ ˙‡ «≈»¿…¿»»ƒ¿≈∆«¿ƒ∆«≈»

ÔÈnÁ‰L ÈtÓ ,‰nÁ ÈnÁa elÙ‡Â ,ÔÈnÁa ‡l‡∆»¿«ƒ«¬ƒ¿«≈«»ƒ¿≈∆««ƒ
ÔÈ¯ÈMÓ67ÔÈBv‰ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈÏÒÏÒÓe ¯ÚO‰ ˙‡ «ƒƒ∆«≈»¿«¿¿ƒ¬»«¿ƒ

.¯M˜˙Óe ¯ÚO‰ ˙‡ ÔÈˆa˜Óe ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ∆«≈»ƒ¿«≈

מאוד 63) רכה אבן מפרש א משנה ב פרק בכלים רבינו
נקראת  בערבית והבגדים. השיער לרחיצת בה שמשתמשים

חוצצות.64)טפל. המנותקות והשערות בערוך 65)מנתק,
"בחול"]. כתוב שלפנינו [בגמרא אלון. מסבך.66)פירש:

פירוש 67) מזיא" ומשרו "דקרירי כתוב: שבידינו בגמרות
את  מקשה רש"י ופירש השער, את "משרו" קרים מים
"חמימי  גורס שרבינו ונראה עובר. הלכלוך ואין השיער
זה  לדעתו אולם השיער את שמקשים כן גם ומפרש משרו".

הלכלוך. להעברת עוזר

.ËÈ‰Ï·ËÂ d·Ï ÏÈL·z ‰˙pL ‰c68‰˙ÏÚ ‡Ï - ƒ»∆»¿»«¿ƒƒ¿»¿»¿»…»¿»
.‰È„È ÏÚL ˙ÈeÓM‰ ÈtÓ ,‰ÏÈ·Ë dÏ»¿ƒ»ƒ¿≈««¿ƒ∆«»∆»

ידיים.68) רחיצת בלי

.Î‰LÏL CB˙a :‰Ï·ËÂ Ì„ ‡ÈˆB‰Â d¯O·a ‰Ë¯O»¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿»¿»¿¿»
ıˆBÁ ˙BËÈ¯O‰ ÌB˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ69‰LÏL ¯Á‡Ï ; »ƒ≈¿«¿ƒ≈¿««¿»

ÏÚL „Ïbk ÌL ‰t˜ Ìc‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ - ÌÈÓÈ»ƒ≈ƒ¿≈∆«»ƒ¿∆»«∆∆∆«
‰kn‰ Èab70ÔÈÚaL ÛeÏÙÏ ÔÎÂ .71,L·È ‰È‰ Ì‡ , «≈««»¿≈ƒ¿∆»«ƒƒ»»»≈

˜È¯B‰Ï ÏÈÁ˙‰L ‡e‰Â72.‰ca ıˆBÁ - ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»

רך 69) עודנו זה מקום שעל הדם הראשונים ימים השלושה
(רש"י). הבשר מן כחלק למכה,70)והוא שחוץ פירוש,

ששנינו  כמו חוצץ, אינו עצמה המכה שעל גלד אבל
משנה). וכסף ראב"ד (ראה ד משנה ט פרק  במקוואות

בין 71) חוצץ לעין מחוץ שליפלוף למדנו א בהלכה למעלה
העין. שבתוך בליפלוף המדובר וכאן יבש, ובין לח
שהדמעה  מפני פירשו, לפלוף המתחיל דיבור שם בתוספות
ההתייבשות, את ומעכבת הלפלוף את מרטיבה העין שבתוך
להתייבש. וממהר סמיך הוא שמבחוץ הלפלוף אבל

מפרש 72) "וכן" רבינו שכתב [ומה ירוק צבעו יבש לפלוף
גם  כך כשנתייבש הדם חוצץ שבשריטה כמו משנה: הכסף
והטור]. הרא"ש פירושי שם ראה חוצץ. שנתייבש הלפלוף

.‡ÎÏÁk73- ÔÈÚ‰ ·b ÏÚL ;ıˆBÁ BÈ‡ - ÔÈÚaL …«∆»«ƒ≈≈∆««»«ƒ
˙BÁ¯Bt ‰ÈÈÚ eÈ‰ Ì‡Â .ıˆBÁ74ÔÈÚ‰ Èab ÏÚ Û‡ - ≈¿ƒ»≈∆»¿«««≈»«ƒ
ıˆBÁ BÈ‡75. ≈≈

שם).73) (נדה בעיניהן נותנות שהנשים כחול צבע
תדיר.74) ופותחת העפעפיים 75)עוצמת שתנועת מפני

בה  שאין מאוד דקה שיכבה רק ונשארה הכוחל את מורידה
שם). (רש"י ממש

.·Î‡Ï - ¯˙BÈa Ô˙ÓvÚ B‡ ¯˙BÈa ‰ÈÈÚ ‰Á˙t»¿»≈∆»¿≈ƒ¿»«¿≈…
ÔÈÚÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÈ·Ë dÏ ‰˙ÏÚ»¿»»¿ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«

˙B¯‰Ë76Û‡ .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - dÏÚ·Ï d¯Èz‰Ï Ï·‡ ; ¿»¬»¿«ƒ»¿«¿»¬≈À∆∆«
,ÔLÈ Ë¯O da ‰È‰L B‡ ,d·Ï ÏÈL·z d˙pL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»«¿ƒƒ¿»∆»»»∆∆»»
B‡ ‰ÈÈÚ ‰Á˙t ÔÈ·e ,ÏÁk dÈÚ ·b ÏÚ ‰È‰L B‡∆»»««≈»…«≈»¿»≈∆»

dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ô˙ÓvÚ77ÌÈ¯·c‰ ÏkL . ƒ¿»«¬≈À∆∆¿«¿»∆»«¿»ƒ
,Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰»≈¿«≈»∆≈»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈∆

e¯Ê‚ ‡Ï ‰‡Èa ÔÈÚÏ ,e¯Êb ˙B¯‰Ë ÔÈÚÏe78ÏÎÂ . ¿ƒ¿«¿»»¿¿ƒ¿«ƒ»…»¿¿»
ÔÈÚÏ ÔÈ‡Óh‰ ¯‡La ıˆBÁ - ˙B¯‰ËÏ ‰ca ıˆBÁ‰«≈¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿«

‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa ¯‚a ıˆBÁÂ ,˙B¯‰Ë79. ¿»¿≈¿≈ƒ¿«¿ƒ»

נטמאו.76) בטהרות נגעה ומונה 77)שאם חוזר רבינו
שבעין, ליפלוף על ודילג ההלכות כל את נמרץ בקיצור
יבוש  מדין ושניהם בבשרה לשרטה במקומו שהשווהו מפני
שניהם. למנות בכך צורך ראה לא לפיכך בהם, נגעו

הני 78) ככל הילכתא "ולית שם: בנידה גורס הרי"ף
אבל  איתמר, טהרות לעניין הכי איתמר כי אלא שמעתתא,
השמועות  ככל הלכה אין פירוש, דמי". שפיר לבעלה
אבל  נאמר, טהרות לעניין - שחוצצים שנאמר ומה האלה,

מותרת. המתגייר 79)לבעלה גוי לגירותו. טובל כשהוא
וטבילה. מילה צריך
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קסי ze`ewn zekld - dxdh xtq - oeiq e"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚ÎÏÚ Û‡ ,ıˆBÁ ¯·c ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ‰ÏÚÂ Ï·hL ÈÓƒ∆»«¿»»¿ƒ¿»»»»»≈««
ÔÈn‰ B˙B‡a ˜qÚ˙pL Èt80‡e‰ È¯‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ƒ∆ƒ¿«≈¿«ƒ»«À¬≈

‰Ê ‰È‰ ‡lL È‡cÂa È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡iL „Ú ,B˙‡ÓËa¿À¿»«∆…«≈«¬ƒ¿««∆…»»∆
Â ÏÈ‡B‰ .‰ÏÈ·h‰ Ì„˜ ÈÏÚ‡ÓË ˜ÊÁ‰81„ÓÚ‰ - »«…∆«¿ƒ»ƒ¿À¿«»≈«¬≈

¯‰hL È‡cÂa Ú„zL „Ú B˙‡ÓË ÏÚ ‡ÓË82. »≈«À¿»«∆≈«¿««∆»«

בו.80) שנתעסק אחר גופו על הטבילה.81)שנמצא לפני
בשעת 82) בשרו על החוצץ הדבר היה שמא ספק, וכאן

בטומאתו. ונשאר טבילה

á"ôùú'ä ïåéñ å"ë ÷"ù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שווים 1) הכלים כל ואם בכלים. החוצצים דברים יבאר

בתוך  כלים מטבילים ואם כלים. טבילת סדר וכל זה. בדבר
טהורים. כלים

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡Â2‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁ‰Â ˙Ùf‰ :ÌÈÏÎa ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«∆∆¿«≈»¿«≈
˙ÈÁBÏˆaLÂ ÒBÎaL ˙Ùf‰ .Ô‰a3ÔÈˆˆBÁ ÔÎBzÓ -4, »∆«∆∆∆¿¿∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒ

Ô‰È¯BÁ‡Ó5?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ ≈¬≈∆≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
Ôn‡‰ ˙ÈaÓ6ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa - ˙Èa‰ ÏÚaÓ Ï·‡ ; ƒ≈»À»¬»ƒ««««ƒ≈ƒ»≈

ÔÈˆˆBÁ Ô‰È¯BÁ‡Ó7ÈeÁÓ˙aL ˙Ùf‰ .8,‰¯Ú˜aLÂ ≈¬≈∆¿ƒ«∆∆∆¿«¿¿∆ƒ¿»»
˙ÈaÓ ÔÈa ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÈa ,Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa≈ƒ»≈≈¬≈∆≈ƒ««««ƒ≈ƒ≈

ÔÈˆˆBÁ - Ôn‡‰9. »À»¿ƒ

מ"ה.2) פ"ט ה"ב.3)מקוואות פ"ז שם תוספתא
שהאדם 4) מפני חוצץ, והצלוחית הכוס, בתוך הדבוק זפת

עליו. יב,5)מקפיד הלכה א בפרק למדנו מקפיד. אינו
ההקפדה. קובעת ואינו 6)שבחציצה בזפת המשתמש

הכלי. של החיצון בצד זפת קצת על הבית 7)מקפיד בעל
מבחוץ. גם נקיים יהיו שכליו גדולה.8)מקפיד קערה

בחוץ 9) גביהם שעל והזפת בחמים, משתמשים אלה בכלים
מקפיד. האומן גם לפיכך ומלכלך, נמס

.·ÒBÓBw‰Â ¯n‰10ÔÈa ˙ÈÁBÏˆa ÔÈa ÒBÎa ÔÈa , «…¿«≈¿≈ƒ¿ƒ≈
,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÔÈa ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÈa ,‰¯Ú˜e ÈeÁÓ˙a¿«¿¿»»≈ƒ««««ƒ≈ƒ≈»À»

ÔÈˆˆBÁ - Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa11B‡ ˙ÙÊ ‰È‰ . ≈ƒ»≈≈¬≈∆¿ƒ»»∆∆
¯ÓÁ12‡Ï·h‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ13ÏÚÂ ÔÁÏM‰ ÏÚÂ ≈»¿«≈»∆«««¿»¿««À¿»¿«

Lb¯c‰14„Èt˜nL ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ - ÌÈi˜ eÈ‰ Ì‡ : ««¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ
ÔÈÒeÏa‰ ÏÚÂ ;Ô‰ÈÏÚ15BÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ¬≈∆¿««¿ƒ≈»¿ƒƒ¿≈∆≈

.Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ¬≈∆

ה,10) פ"ט מקוואות [במשנה ה"ב פ"ז מקוואות תוספתא
זכוכית", בכלי "המור את כתוב: כנראה מוחק רבינו אולם

בהתאם  אינו) בתוספתא (וגם זכוכית" "בכלי המלים
אין  זכוכית שכלי ה), הלכה א פרק כלים (בהלכות לשיטתו
המקדש  כלי הלכות עבודה, בספר במקווה]. טהרה להם
בחיה  הצרור הדם הוא "המור רבינו: כותב ג, הלכה א פרק
(ראה  אדם" בני בה שמתבשמים לכל, הידוע שבהודו
שדחו  כג) ל, (שמות לתורה בפירושיהם ורמב"ן אבןֿעזרא
שחור, שצבעו עפר מין הוא והקומוס רבינו). של פירושו
קד, שבת למשנה בפירושו (רבינו הדיו לתוך אותו ונותנים

האומנים.11)ב). גם מקפידים וקומוס מור על
שם.12) עליו.13)משנה שאוכלים רבינו 14)לוח

גדול. כסא על ממנו שעולים קטן כסא מפרש: במשנתנו
מיטה, מין הוא שדרגש פירשו א כ, סנהדרין בגמרא אולם

שם. רבינו פירש ב 15)וכן עו, שבת (ראה מלוכלכים
נקייה). לא פירוש בלוסה" "עיסה

.‚˙BhÓ ÏÚ eÈ‰16˙BhÓ ÏÚ ;ÔÈˆˆBÁ - ˙Èa‰ ÏÚa »«ƒ««««ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ÈÚ ÏL17- ˙Èa‰ ÏÚa Ûk‡ ÏÚ . ∆»ƒ≈»¿ƒ«À»««««ƒ

ÔÈ˜wÊ ÏÚÂ ;ıˆBÁ18˙Úc¯n‰ ÏÚ .ıˆBÁ BÈ‡ -19 ≈¿««»ƒ≈≈«««¿««
ÔÈ„„ˆ ÈMÓ20ıˆBÁ -21. ƒ¿≈¿»ƒ≈

הניקיון.17)שם.16) על כלֿכך להקפיד דרכם אין
החמור.18) על שמניחים עור, של שנותנים 19)נודות כר

לגמרא  שנספחו [במשניות עליו. ורוכבים החמור גב על
וכן  ישנה, במשניות אולם "מרדעת". כלל נזכר לא נדה,

א]. קיד, שבת לעבר.20)בגמרא מעבר הוא הרבב אם
שם.21) שבת

.„¯ÓÁ B‡ ˙ÙÊ eÈ‰22È„ÈÓÏz È„‚a ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »∆∆≈»¿«≈»∆«ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ23ıˆBÁ - „Á‡ „vÓ elÙ‡ ,24ÈtÓ , ¬»ƒ¬ƒƒ«∆»≈ƒ¿≈

ÈnÚ È„‚a ÏÚ .È˜ ˙BÈ‰Ï ÔLeaÏÓ ÏÚ ÔÈ„Èt˜nL∆«¿ƒƒ««¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈«≈
BÈ‡ - „Á‡ „vÓ ,ıˆBÁ - ÔÈ„„ˆ ÈMÓ :ı¯‡‰»»∆ƒ¿≈¿»ƒ≈ƒ«∆»≈

.ıˆBÁ≈

ו.22) משנה שבת 23)שם ובגמרא בנאים", "של במשנה:
של  בבניינו שעוסקים חכמים, לתלמידי שהכוונה פירשו שם

להקפיד 24)עולם. מחוייבים חכמים שתלמידי מפני
נקיים. יהיו שמלבושיהם

.‰˙BÁtËn‰ ÏÚ eÈ‰25ÌÈ˙tÊ ÏL26LÂÌÈ¯ˆBÈ Ï27 »««ƒ¿»∆«»ƒ¿∆¿ƒ
˙BÏÈ‡ ÈÏqÙÓ ÏLÂ28ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ -29. ¿∆¿«¿≈ƒ»≈»¿ƒ

ז.25) משנה זפת.26)שם חרס.27)מוכרי כלי עושי
האילן.28) שיתעבה כדי הדקים, הענפים את כורתים
מקפידים.29) ואינם מלוכלכים תמיד מטפחותיהם

.ÂÁaË30ÈtÓ ,ıˆBÁ BÈ‡ - ÂÈ„‚a ÏÚ Ì„ ‰È‰L «»∆»»»«¿»»≈≈ƒ¿≈
.„Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ

ב.30) צח, זבחים

.Ê¯ÎBÓ31··¯32.ıˆBÁ BÈ‡ - B„‚a ÏÚ ··¯ ‰È‰L ≈¿»∆»»¿»«ƒ¿≈≈
ÏÚ ‰È‰Â ··¯ ¯ÎBÓ Áah‰ ‰È‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆»»««»≈¿»¿»»«
Ô‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ··¯e Ì„ B„‚aƒ¿»¿»¬≈∆»≈ƒ≈ƒ¿≈∆≈
‡È‰ BzÎ‡ÏÓ È¯‰L ,ıˆBÁ BÈ‡ B‡ ,„Èt˜Óe ÌÈL¿«ƒ«¿ƒ≈≈∆¬≈¿«¿ƒ

„Èt˜Ó BÈ‡Â33. ¿≈«¿ƒ

רבב 32)שם.31) נקרא בבגד, ונבלע הניתך דבר כל
שם). לי 33)(רש"י נתבאר [לא נפשטה שלא בעיא שם

לקולא  לפסוק דרכו הרי ספק, שהוא כאן רבינו כתב למה
כאן  שיש מפני ואולי נפשטה? שלא דרבנן בענין בעיא כל

טומאה]. חזקת

.Á˙Ùf‰ ‰È‰34Ïcq‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁ‰ B‡ »»«∆∆«≈»¿«≈»∆«««¿»
ıˆBÁ ‰ÏÚÓÏÓ - BÎBzÓ35ıˆBÁ BÈ‡ ‰hÓlÓ ,36. ƒƒ¿«¿»≈ƒ¿«»≈≈
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ıˆBÁ ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ - ÏÒÙq‰ ÏÚ37, «««¿»ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ≈
‰hÓlÓ38.ıˆBÁ BÈ‡ ƒ¿«»≈≈

ב.34) הלכה ז פרק מקוואות מקפיד 35)תוספתא האדם
רגלו. של העליון השטח יתלכלך מקפיד 36)שלא אינו

נראה. שאינו רגלו, של התחתון השטח לכלוך על
עליו.37) היושב בגדי יתלכלכו שלא כדי מקפיד,
האדמה.38) שכלפי השטח

.ËÈÎeÏÎÏ39ÔÈLaÎÓ‰ ‰¯„zwaLÂ ‡qÎaL ‰‡Bˆ40, ƒ¿≈»∆¿ƒ≈¿∆¿«∆¿»«¿À»ƒ
ÔÓ ÔÈa ‰hÓlÓ ÔÈa ,Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa≈ƒ»≈≈¬≈∆≈ƒ¿«»≈ƒ
ÔÈ¯È·ÚÓ ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ÔÈ„„v‰«¿»ƒ≈»¿ƒƒ¿≈∆««ƒ«¬ƒƒ
,˙ÈÁBÏvaLÂ ÒBkaL ÌÈ¯ÓL ÈÎeÏÎÏ Ï·‡ .Ô˙B‡»¬»ƒ¿≈¿»ƒ∆«¿∆«¿ƒ

¯ÈLaL CBn‰Â41‚efaLÂ42„È ÏÚL ˜ˆa‰Â ËÈh‰Â , ¿«∆«≈¿∆«¿«ƒ¿«»≈∆««
e„ÈÏ‚‰ ;ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡] ‰Ù¯‚n‰ „È ÏÚLÂ Ìc¯w‰43[ «À¿…¿∆««««¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈˆˆBÁ -44. ¿ƒ

ומפרש 40)שם.39) "והמכובשין", הגירסא בתוספתא
גורס  (הגר"א שנתייבש שחור לחלוח ביכורים': ב'מנחת

לפרש). יודע ואיני תכשיט 41)"המכובסין", הוא שיר
מוך. למלאותו ורגילים בתוכו 42)חלול, נותנים פעמון.

יקשקש. שלא כדי נמשך 43)מוך, שזה נראה נתייבשו.
הפסיק  שהרי שמרים, ללכלוכי לא אבל בלבד, ובצק לטיט
בהם  שייך שלא ושבזוג שבשיר מוך דין וכתב באמצע
לכאן, וזוג בשיר מוך ענין מה להבין, קשה [ובכלל הגלדה
למוך  הכוונה ואולי עוסקים? אנו לכלוכים בדיני הרי

דוחק]. וזה בבא 44)שנתלכלך. שבתחילת "אבל" מלשון
הגלידו  אפילו וקתדרה, בכסא צואה שלכלוכי ללמוד יש זו,
היבשים. את גם מעבירים שהמים מפני חוצצים, אינם
וכאן  שונים, טיט מיני בין רבינו מחלק ה"א בפ"ב [למעלה
כלים]. ושעל עור שעל טיט בין לחלק שיש ונראה חילק. לא

.È¯ÓÁ·e ˙ÙÊa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏkL ,‡e‰ ¯e¯a ¯·c»»»∆»»∆»«¿¿∆∆¿≈»
BÈ‡L ÈtÓ - ÌÈÏÎa ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈»¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈
˙ÙÊa ÈeÙÁ ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ „Èt˜Ó«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»…«¿ƒ»¿∆∆
BÓk ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁa B‡¿≈»¿«≈»∆…»¿»¿ƒ»¿

e¯‡aL45Û‡ ,ÔÈ‡ .„Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ46‰Ê ¯·„a ∆≈«¿««ƒ∆≈«¿ƒ≈¿»»∆
¯·„a ÔÈÂL ÌÈÏk‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈÏk‰ ÔÓ ÈÏÎa L¯Ù‰∆¿≈ƒ¿ƒƒ«≈ƒ∆»»«≈ƒ»ƒ¿»»

.‰Ê∆

אינו 45) אפילו חוצץ שרובו יב, הלכה א בפרק למעלה
"ואין".46)מקפיד. שצ"ל נראה

.‡ÈÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk47‡lL ÔÒÈÎ‰L ÔÈÏeÏÁ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬ƒ∆ƒ¿ƒ»∆…
Ôk¯„k48Ô˜¯Ó ‡ÏÂ Ôk¯„k ÔÒÈÎ‰L B‡ ,49eÈ‰L B‡ , ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿…≈¿»∆»

e¯aLÂ ˙ÎzÓ ÏL50.‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ∆«∆∆¿ƒ¿¿…»¿»»∆¿ƒ»

א.47) משנה י פרק המים 48)מקוואות שאין באופן
הידות. חלל לתוך שהמים 49)נכנסים באופן הכניסם לא

ו  ויקרא הכתוב (מלשון ורוחבן אורכן לכל אותן ישטפו
במים"). ושוטף נקמטו,50)"ומורק אלא לגמרי נשברו לא

[פירוש  לכולו. נכנסים המים ואין החלול נסתם כך ומתוך
הכסףֿמשנה, אולם למשנתנו. רבינו פירוש על מסתמך זה

מפרשים  ישראל', ו'תפארת טוב' יום ה'תוספות הברטנורא,
מכניסים  אלא לכלי מחובר שאינו ביד במשנה שהמדובר
שאם  המשנה, ומלמדת אותה, מסירים ולפעמים לכלי אותה
לכלי, חיבור אינה - נכונה בלתי בצורה הכלי יד את הכניס
נכנסים  אינם המים שהרי הכלי, בטבילת חוצצת היד ולפיכך
את  גמר שלא מתפרש: מירקן" "ולא יושבת, שהיא למקום
ב) לב, (יומא ידו" על שחיטה אחר "ומירק כמו: הכנסתן,
ולשון  חוצצות. ולכן למלאכתן ראויות אינן נשברו ואם
כאן  ורבינו לפירושם. סיוע חוצצין", אלו "הרי המשנה:

טבילה. להן עלתה לא וכתב: המשנה, לשון שינה

.·ÈÈÏk51‡Ï el‡k - BÏÈaË‰Â ‰hÓÏ ÂÈt CÙ‰L ¿ƒ∆»«ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
BlÎa ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ï·Ë52Ba ‰È‰ . »«ƒ¿≈∆≈««ƒƒ¿»ƒ¿À»»

Ba ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó53- Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú »∆≈««ƒƒ¿»ƒ«∆«∆«ƒ
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï…»¿»¿ƒ»«∆«∆«ƒ

מעכב 52)שם.51) לצאת, מקום לו שאין שבכלי האוויר
ושוליו  הכלי את כשמכניסים אבל מלהכנס, המים על
את  המים דוחפים - צידו על מוטה כשהוא או למטה,

מקומו. את ותופסים לחוץ "זבורית",53)האוויר במשנה:
נכנסים  אינם שהמים ותוספות זוויות רבינו: שם ופירש

שוליו. דרך הכלי את מטביל כשהוא לתוכם,

.‚ÈÈÏk54ÚˆÓ‡a ·Á¯Â Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯ˆ ‡e‰L55- ¿ƒ∆«ƒ»ƒ»¿»»»∆¿«
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ¯B‰Ë BÈ‡≈»«∆«∆«ƒ

המשנה.55)שם.54) במפרשי לזה פירוש מצאתי לא

.„È˙ÈÁBÏˆ56Ú˜BL ‰ÈtL57„Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡ - ¿ƒ∆ƒ»≈«≈»¿»«
dcˆ ÏÚ ‰phiL58. ∆«∆»«ƒ»

תלמידי 57)שם.56) בהן שמשתמשים לדיותות בדומה
יישפך. שלא הדיו על שומרת כזו ודיותה ספר, בתי

שינ 58) "עד שלפנינו: גירסא,במשניות אותה ולפי קבנה".
ונראה  הבאה. שבבבא לקלמרין צלוחית בין הבדל אין
כלֿכך  צר אינו וגם קצת שוקע פיה שצלוחית רבינו, בדעת

צידה. על הטייה מספיקה ולפיכך דיותה, פי כמו

.ÂËÔÈ¯ÓÏ˜59dcvÓ ‰p·wiL „Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡60, «¿»ƒ≈»¿»«∆ƒ¿∆»ƒƒ»
.daL ˙eiÓeÓ˜ÚÏ ÌÈn‰ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿««ƒ»«¿ƒ∆»

לשטח 59) נכנסים אינם והמים הרבה, שוקע שפיה דיותה
מוצא  שאין מפני הקלמרין, דפנות ובין הכפיפה שבין

שטח. באותו הנמצא כשהנקב 60)לאוויר ויטבילנה
למעלה.

.ÊË‰Ó‰a61¯ÈM‰ ‰È‰L62ÈeÙ¯ ‰ÈÏÚL63- ‡ÓËÂ ¿≈»∆»»«≈∆»∆»»¿ƒ¿»
BÓB˜Óa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ64. «¿ƒƒƒ¿

ב.61) נב, וגמרא ב. נא, שבת על 62)משנת שתולים
לנוי. קטנות בהמות לצוואר,63)צווארי מהודק בלתי

להיכנס. יכולים הבהמה.64)והמים בצוואר

.ÊÈÏÈaËÈ ‡Ï65BaL ÔÈÓÁta Ìe˜Ów‰ ˙‡ Ì„‡66, …«¿ƒ»»∆«À¿«∆»ƒ∆
ÛLÙL Ôk Ì‡ ‡l‡67. ∆»ƒ≈ƒ¿≈

ב.65) משנה ט פרק פחמים.66)שם בו כשיש
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ואחז 67) הפחמים את ולקח הקומקום, לתוך ידו הכניס
אחרים  ומפרשים במשנה. רבינו פירש [כך בידו. אותם
לשפשף  וצריך הקומקום, על שעלה לפיח שהכוונה פירשו,

ולהסירו].

.ÁÈÈÏk68ÔÈ˜LÓ ‡ÏÓ ‡e‰L69‡Ï el‡k - BÏÈaË‰Â ¿ƒ∆»≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
Ï·Ë70ÌÈn‰ È¯‰ - BÏÈaË‰Â ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ .71ÈÏk‰Â »«»»»≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈««ƒ¿«¿ƒ

˙Á‡k ÔÈ¯B‰Ë72‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈ ÌÈn‰L ÈtÓ , ¿ƒ¿««ƒ¿≈∆««ƒ≈»∆»√»
BÓk ,‰Â˜ÓaÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËa e¯‡aL73‰È‰ . ¿ƒ¿∆¿∆≈«¿¿À¿«√»ƒ«¿ƒ»»

ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ‡ÏÓ ÈÏk‰74. «¿ƒ»≈≈«¿«ƒƒ¿ƒ«ƒ
˙‡hÁ ÈÓ Ba ‰È‰75Èet ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡ :76È„k »»≈«»ƒ»»…«¿ƒ»¿≈

‰Ê È¯‰ - BÎB˙aL ˙‡hÁ ÈÓ ÏÚ ‰Â˜Ó ÈÓ ea¯iL∆ƒ¿≈ƒ¿∆«≈«»∆¿¬≈∆
B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - Â‡Ï Ì‡Â ;¯B‰Ë77Ô‰ el‡Îe , »¿ƒ»¬«ƒ¿À¿»¿ƒ≈

ÔÈˆˆBÁL ÔÈ˜LÓ ¯‡L78ÈÓ ÔÈ·e ÈÏk‰ Ûeb ÔÈa ¿»«¿ƒ∆¿ƒ≈«¿ƒ≈≈
.‰Â˜n‰«ƒ¿∆

ו.68) משנה למים.69)שם חוצצים 70)חוץ שהמשקין
והכלי. המקווה מי בכלי.71)בין בנגיעתם שנטמאו

שניהם.72) מטהרת אוכלין 73)הטבילה טומאת בהלכות
טמאים  מים הטביל "שאם רבינו: כתב שם כא. הלכה ב פרק

טהרו". - עליהן מקווה מי שצפו כיון שם 74)במקווה,
וה"ה  הכשר, לענין כמים דינם רגליים שמי למדנו, ה"ב פ"י

כדי 75)להשקה. אדומה פרה אפר עליהם שנתנו מים
מת. טמאי על מקווה.76)להזות במי מפני 77)ונתמלא

עד  המקווה מי לגבי בטלים ואינם חשובים, הם קדושתם
במשנתנו). (ר"ש החטאת מי על כמבואר 78)שירבו

שם. אוכלין טומאת בהלכות

.ËÈÈÏk79‡ÓË Ba‚Â ¯B‰Ë BÎBzL80ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰Â , ¿ƒ∆»¿«»≈¿»»»≈«ƒ
·ÏÁ B‡ Ô·Ï81Ì‡ :·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - BÏÈaË‰Â , »»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ««»…ƒ

,¯B‰Ë - BÎB˙a ÌÈn‰ ea¯iL È„k Èet ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰»»…«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿««ƒ¿»
Ô‰È¯·cÓ B˙‡ÓhL ÈtÓ82Ì„‡ ÔÈÈ Ba ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈∆À¿»ƒƒ¿≈∆¬»ƒ»»«ƒ»…

ÔÈ˜LÓ ¯‡L B‡83‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï -84. ¿»«¿ƒ…»¿»¿ƒ»

א.79) וֿעט, ב עח, טמאים 80)זבחים משקין שנגעו כגון
ב, הלכה ז פרק אוכלין טומאת בהלכות ולמדנו הכלי, בגב
נגעו  ואם כלים, שיטמאו טמאים משקין על חכמים שגזרו

התוך. ולא בלבד הגב נטמא - הכלי לבן 81)בגב יין

במים. כלֿכך מתבלט צבעם אין בהלכה 82)וחלב,
ולא  התורה, מן טומאה עליו שיש בכלי המדובר הקודמת,
חוצצים, משקין מיעוט ואפילו למיעוט, רוב בין שם חילקנו
את  לבטל מקווה מי רוב מועיל דרבנן בטומאה אבל
הכוונה  משקין", "מלא שם שכתב [ומה שבכלי. המשקין

ריק]. אינו אדום.83)שהכלי דיהה 84)שצבעם לא אם
כר' כשירה. שהטבילה מודים הכל דיהה, ואם היין. מראה

שם. בזבחים יהודה

.ÎÔÈ‚Ï85ËÈË ÂÈt ÏÚ ‰È‰Â ,ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ‡ÏÓ ‡e‰L »ƒ∆»≈«ƒ¿≈ƒ¿»»«ƒƒ
ÁÙBË86ÌÈna Ú˜BL ËÈh‰ ‰È‰Â ,87- BÏÈaË‰Â , ≈«¿»»«ƒ≈«««ƒ¿ƒ¿ƒ
¯B‰Ë88ÔÂi‰ ËÈË ‰È‰ Ì‡Â .89‡Ï el‡k - Ba ‡ˆBiÎÂ »¿ƒ»»ƒ«»≈¿«≈¿ƒ…
Ï·Ë90ÔÎÂ .˙ÚaË91ÁÙBË ËÈË ÏL ‰·Ïa d˙pL »«¿≈«««∆¿»»ƒ¿≈»∆ƒ≈«

‰¯B‰Ë - dÏÈaË‰Â92‡Ï el‡k - ÔÂÈ ËÈË ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»»ƒ»≈¿ƒ…
.‰Ï·Ë»¿»

א).85) הלכה ז פרק מקוואות, (תוספתא בקבוק כד,
ורך.86) בטיט.87)לח שוקעין המים הגירסא: בתוספתא

התכוון  רבינו שגם ונראה המים. את סופג היה הטיט פירוש,
חודרים 88)לכך. המקווה שמי מפני חוצץ, אינו זה טיט

ללגין. ומגיעים מבורות.89)לתוכו חפור עבה טיט
א.90) הלכה ב בפרק למעלה כבר נאמר היוון, טיט דין

שנאמרו  הדינים שאר אגב כאן ונכפל במשנה, מקורו ומסרנו
זו. הכלי 92)שם.91)בתוספתא כל שאפילו משמיענו,

הטבילה. מועילה - כזה רך בטיט שקוע

.‡Îel‡93Ì˙Ò :Ô‰a ÌÈn‰ e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ≈∆≈¿ƒƒ∆»««ƒ»∆¿»
ÌÈiÚ È„‚a È¯L˜94Ô‰ÈÏÚ „Èt˜‰ Ì‡Â ;95.ÔÈˆˆBÁ - ƒ¿≈ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆¿ƒ

ÔÓ˙Ò - ÌÈza ÈÏÚa È„‚a È¯L˜Â96ÔÈˆˆBÁ97Ì‡Â ; ¿ƒ¿≈ƒ¿≈«¬≈»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ
ÈÓÈ È¯L˜Â .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡≈«¿ƒ¬≈∆≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈

ÌÈ„‚a‰98Ô‰ÈÏ‡Ó e¯L˜pL99Ïcq‰ Ë·ÁÂ .100. «¿»ƒ∆ƒ¿¿≈¬≈∆¿∆∆««¿»
L‡¯ ÏL ‰lÙ˙e101‰ˆÈˆw‰L ÔÓÊa102‰˜e·„103ÌÚ ¿ƒ»∆…ƒ¿«∆«¿ƒ»¿»ƒ

dÈ‡L ÔÓÊa ÚB¯Ê ÏL ‰lÙ˙e .‰˜ÊÁÂ daL ‰Úeˆ¯‰»¿»∆»«¬»»¿ƒ»∆¿«ƒ¿«∆≈»
˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ104˙ÓÁ‰ ÈÊ‡Â .105ÏÈÓ¯ez‰Â106ÏÎÂ . »¿∆∆¿»¿≈«≈∆¿«¿ƒ¿…

a ‡ˆBik.Ì¯Èz‰Ï „È˙Ú BÈ‡L ÌÈ¯Ù˙e ÌÈ¯LwÓ el‡ «≈»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ»

בֿג.93) י, פרק מקוואות מקום 94)משנה וקשר שנקרעו
מניחים  ואנו זה, על להקפיד עניים של דרכם אין הקרע.
דבר  כל הקרעים. את ולתפור הקשר את להתיר דעתם שאין

חוצץ. אינו קבוע, באופן באיזו 95)המחובר דעתו גילה
הקשר. את להשאיר רוצה שאינו שהיא, לא 96)צורה אם

כלל. דעתם ולתפור.97)גילו להקפיד דרכם
שמשאירים 98) ארוגים, שאינם הבגד שבשפת החוטים

לנוי. אולם 99)אותם "והנימין", סתם כתוב במשנתנו
נקשרו  ובין קשרן בין מחלק א הלכה ח פרק שם בתוספתא
מפני  נראה, דבר של וטעמו הבאה). ההלכה (ראה מאליהן
להניח  ויש להתירן מאוד קשה מאליהן שנתקשרו שנימין
מתאים  בסדר קושר הוא אדם קשרן אם אבל כך, שישאירן
לשם  יתירן שלפעמים ואפשר לעצמו, שקבע תכנית לפי
כשנקשרו  מפרש, ביכורים' [ב'מנחת הבגד. תבנית שינוי
אינן  ולכן נכנסים, והמים כלֿכך מהודק הקשר אין מאליהן
לקבל  מאוד וקשה האדם. כשקשרן מהֿשאיןֿכן חוצצין.
דרכו  שאין קשרים בדין עוסקת ההלכה כל שהרי פירושו,

מים]. ביאת צריכים ואינם הלולאה 100)להתירם,
הרצועה. בה שמכניסים בסנדל תפילין 101)הקשורה

הלכות  (ראה קיבול בית להן שיש מפני טומאה, מקבלות
יב). הלכה ז פרק רצועותיה 102)כלים בלי התפילה כל

קציצה. ממקומה.103)נקראת זזה ואינה מאוד מהודקת
זזה 104) הרצועה אין ומזיזה, התפילה את קושר כשהאדם

התפילה. שבתוך  ילקוט 106)נוד.105)ממקומה
הרועים.

.·Îel‡Â107ÌÈ¯Lw‰ :ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL ÔÈÎÈ¯vL ¿≈∆¿ƒƒ∆»»∆««ƒ«¿»ƒ
˜eÏÁ‰ ÈÁ˙ÙaL108È¯L˜ ÔÎÂ .˙B‡ÏeÏ ÔÈÈeOÚ Ô‰L ∆¿ƒ¿≈∆»∆≈¬ƒ»¿≈ƒ¿≈
Û˙kaL ˙B‡ÏeÏ109ÁzÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ„Ò ÏL ‰ÙOÂ .110. »∆«»≈¿»»∆»ƒ»ƒ¿«≈«

ÏLÂ .‰Úeˆ¯a ‰Úe·˜ dÈ‡L ÔÓÊa L‡¯ ÏL ‰lÙ˙e¿ƒ»∆…ƒ¿«∆≈»¿»»¿»¿∆
ÌÈˆLe .˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ ‡È‰L ÔÓÊa ÚB¯Ê111ÏL ¿«ƒ¿«∆ƒ»¿∆∆¿»ƒ∆

Ô¯LwL ÌÈ„‚a‰ ÈÓÈ È¯L˜Â .ÏcÒ112Ïk ÔÎÂ . «¿»¿ƒ¿≈ƒ≈«¿»ƒ∆¿»»¿≈…
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Ô˙Bl‚Ï „È˙Ú ‡e‰L ˙BÓB˜n‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈«¿∆»ƒ¿«»
ÔÁ˙ÓÏe113ÔÈlq‰ .114˙b ÏL115„a ÏLÂ116eÈ‰ Ì‡ : ¿»¿»««ƒ∆«¿∆«ƒ»
ÌÈ˜ÊÁ117CÈ¯ˆ - ÌÈÙ¯ eÈ‰ Ì‡Â ,ËhÁÏ CÈ¯ˆ - ¬»ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ»»ƒ»ƒ
¯ÚÏ118¯k‰ .119˙Òk‰Â120e‡B·iL ÌÈÎÈ¯ˆ - ¯BÚ ÏL ¿«≈««¿«∆∆∆¿ƒƒ∆»

Ô‰a121ÌÈn‰122. »∆««ƒ

ד.107) משנה החזה.108)שם חלוקים 109)בצד
למעלה. הפתוח במקום ראש הכנסת עלֿידי אותם שלובשים
הכתף, שכנגד במקום לולאות תופרים אלה בחלוקים

החלוק. לבישת אחר אותם רחב,110)וקושרים הסדין
וצריך  במקווה אותו כשמטבילים נקמטות שפתיו ולפיכך

אותן. הלכה 112)הרצועות.111)למתוח ראה האדם.
לגלותם 113)כא. צריך זה ומשום בהם, כשישתמש

הטבילה.ולמותחם  ח 114)לפני פרק מקוואות תוספתא
א. ענבים.115)הלכה בו בו 116)שדורכים שסוחטים

שמנם. להוציא דקים 117)זיתים מענפים עשויים הסלים
צריך  בחוזק, מהודקים הענפים שאם רבינו, ואומר ארוגים.

בהם. הדבוקה הפסולת את אותם 118)לחטט מנענע
נופלת. שם.119)והפסולת  ד 120)משנה פרק סוף

הוא  שכר אלא הראש, תחת משימים ששניהם רבינו מפרש
(ראה  וכדומה צמר ממולאים ושניהם גדולה, יותר וכסת קטן

כאן). טוב' יום ו'תוספות בפנים.121)ברטנורא
שבתוכם.122) מה מוציאים שלפעמים מפני

.‚Î˙Òk123‰l‚Ú124¯eck‰Â125Ìen‡‰Â126 ∆∆¬À»¿««¿»ƒ
ÚÈÓw‰Â127ÌÈn‰ e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰lÙz‰Â ¿«»≈«¿«¿ƒ»≈»¿ƒƒ∆»««ƒ

ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÏÏÁÏ«¬»»∆«¿»…∆≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ
.Ìe˙Ò Ï·BË -≈»

ב.123) משנה לרכב 124)שם הבהמה גבי  על שמניחים
ותופרים  מוכין אותה וממלאים מעור עשויה זו כסת עליה,
המוכין. את ולהוציא התפר את לפרום דרכם ואין אותה,

בו.125) מעור 126)שמשחקים עשוי מנעל של דפוס
מוכין. בתיק 127)ממולא נותנים הקמיע את לשמירה.

אותו. ותופרים בד, או עור של קטן

.„ÎÏÈaËn‰128ÔÈÒaÎÓ‰ ÌÈ„‚a129eÒkiL ÔÈÎÈ¯ˆ - ««¿ƒ¿»ƒ«¿À»ƒ¿ƒƒ∆ƒ»¿
eÚaÚ·iL „Ú ÌÈn‰ Ô‰a130„Ú - ÔÈ·e‚ ÔÏÈaË‰ . »∆««ƒ«∆¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«

ÔÚeaÚaÓ eÁeÈÂ eÚaÚ·iL131. ∆¿«¿¿¿»ƒƒ¿»

ד.128) משנה לחים.129)שם כשנותנים 130)בעודם
לא  המקווה שמי ומובן, אבעבועות. כעין עולים במים בגד
ואףֿעלֿפיֿכן  קימעא, הגבוהים אלה למקומות הגיעו
עם  מתחברים בבגד הנמצאים שהמים מפני הטבילה, מועילה
הבעבוע  המקווה. כמי ונעשו בהשקה ומתטהרים המקווה

הבגד. לתוך נספגו כבר המקווה שמי ויתפשט 131)מוכיח,
מי פני על הבגד המקווה כל מי הגיעו לא כן לפני כי המקווה,

המקווה. מי משטח גבוה שהוא הבועה לראש

.‰ÎÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk132Ôk¯ˆ È„kÓ ¯˙BÈ ÌÈk¯‡ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬Àƒ≈ƒ¿≈»¿»
‰cn‰ ÌB˜Ó „Ú ÔÏÈaËÓ - Ôˆˆ˜Ï „È˙ÚÂ133?„ˆÈk . ¿»ƒ¿»¿»«¿ƒ»«¿«ƒ»≈«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ÏB„‚ ÈÏc ˙ÏLÏL134- ÔË˜Â , «¿∆∆¿ƒ»«¿»»¿»ƒ¿»»

„·Ïa BÊ ‰cÓ „Ú ˙ÏLÏM‰ ÔÓ ÏÈaËÓ .‰¯OÚ135, ¬»»«¿ƒƒ««¿∆∆«ƒ»ƒ¿«
¯B‰Ë ¯‡M‰Â136. ¿«¿»»

ה.132) משנה לה,133)שם צריך שהכלי היד מידת
לתשמישו. ראוי ט 134)להיות פרק כלים הלכות ראה

טו. טבעת,135)הלכה באמצע המידה נגמרה אם ואפילו
כאילו  אותה ורואים הטבעת, כל את לטבול צריך אינו
חוצץ? הטבעת חלקי שני חיבור מקום אין [ולמה נחתכה.
לביאת  ראוי להיות צריך אינו בכלים הסתרים שבית מפני

וברטנורא)]. (ר"ש טומאה 136)מים כשנגעה המדובר
- והשאר לו, צריך שהכלי השלשלת חלק ונטמא בדלי,
לא  בקטן ומעשרה גדול בדלי טפחים מארבעה למעלה

שם. כלים בהלכות שנתבאר כמו כלל, נטמא

.ÂÎ‡ÓË ÈÏk137ÏÈaË‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk BÎB˙a Ô˙pL ¿ƒ»≈∆»«¿≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ - Ïk‰138ÈÏk‰ ÈtL Èt ÏÚ Û‡ , «…»¿»»∆¿ƒ»««ƒ∆ƒ«¿ƒ

¯˙BÈa ¯ˆ139BÏ ÔÈÒÎ ÌÈn‰ È¯‰L ;140CBzÓe , «¿≈∆¬≈««ƒƒ¿»ƒƒ
ÌÈÏkÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚ - ÏB„b‰ ÈÏkÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚL∆»¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»¿»¿ƒ»«≈ƒ

BÎB˙aL141ÏÈaË‰Â Bcˆ ÏÚ e‰h‰ Ì‡Â .142Ï -‡ ∆¿¿ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ…
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ143˙¯ÙBÙLk ·Á¯ ÂÈt ‰È‰iL „Ú »¿»»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆

„Bp‰144ÌÈÏk BÎB˙Ï Ô˙Â ¯B‰Ë ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿≈ƒ»»«¿ƒ»¿»«¿≈ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔÏÈaË‰Â ÌÈ‡ÓË145„Ú ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»…»¿»»∆¿ƒ»«

ÌÈ¯·c ‰na .„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ·Á¯ ÂÈt ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆««∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡146ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - L„˜Ï Ï·‡ ;‰Óe¯˙Ï ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆≈«¿ƒƒ

B‡ ÏÒa eÈ‰ elÙ‡Â ,ÏÏk ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk CB˙Ï ÌÈÏk≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿«
‰t˜a147BÓB˜Óa ‰ÏÚÓÏ e¯‡aL BÓk ,148. ¿À»¿∆≈«¿¿«¿»ƒ¿

א.137) כב, בחגיגה שנתפרשה כפי ב, משנה ו פרק שם
עצמו,138) במקווה מונחים אינם אלו שכלים ואףֿעלֿפי

משנה  ו פרק (שם ששנינו כמו לו, המחוברים במים אלא
כמקווה". - למקווה המעורב "כל שם,139)א): ונתבאר

המחברת  המים אמת אם רק לטבילה כשר מקוואות שעירוב
השפופרת  חלול (כרוחב הנוד כשפופרת רחבה אותם
שתי  בתוכו לגלגל שאפשר מקום היינו הנוד, בפי שנותנים

סביב). אותו.140)אצבעות ומטהרים הגדול הכלי לכל
המחוברים 141) במים ולא המקווה, במי נטבלו שלא אע"פ

הנוד. שפופרת ברוחב את 142)להם המים מילאו ולא
שפיו  כלי במים מניחים אם בטומאתו. ונשאר הגדול הכלי
וממלאים  נכנסים הם צידו, על מוטה כשהוא רחב, ובטנו צר
סותמים  הם זה למקום וכשמגיעים פיו, כנגד עד הכלי את
הוא  כך ומתוך ממנו, שלמעלה האוויר על וסוגרים פיו את
[ראה  יב. בהלכה שהפכו כלי כמו מלהיכנס, המים על מעכב
כח. סעיףֿקטן שם ובש"ך רטו, סימן יורהֿדעה יוסף' 'בית

רבינו]. לשיטת מלא הסבר נותן זה אפילו 143)ביאורינו
צד. מכל אותם כיסו הגדול, הכלי שבתוך המים אם

שביארנו.144) כמו מועיל, מקוואות עירוב אין מזה בפחות
שתגרור 145) טהרה פעולת שום עשו לא המים שהרי

הקטנים. הכלים טהרת ב.146)אחריה כב, חגיגה משנה
על  בקודש חכמים שעשו מעלות אחתֿעשרה נימנו שם

פי"ב. הטומאות אבות הלכות ראה שפיהם 147)התרומה.
הנוד. משפופרת יותר אבות 148)רחב שאר בהלכות
א. הלכה יב פרק הטומאות
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á"ôùú'ä ïåéñ 'ë ïåùàø íåé
.èé äùò úåöî
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

á"ôùú'ä ïåéñ à"ë éðù íåé
.èé äùò úåöî
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

á"ôùú'ä ïåéñ á"ë éùéìù íåé
.åèø .èé äùò úåöî

― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר

וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ
(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת
ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ
לאֿיּמֹול אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה

וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ci)אתּֿבׂשר ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ
מּׁשּבתּדינ י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)י ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ

á"ôùú'ä ïåéñ â"ë éòéáø íåé
.åèø äùò úåöî

.. íòä åâäð .äðùä ìë úåìôú øãñ

'åëå åðéìò êåìîé
― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

לאֿיּמֹול אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה
וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ci)אתּֿבׂשר ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ

מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ

ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ

ìéòì ñôãð äðùä ìë úåìéôú øãñ
é÷-æ÷ íéãåîò

á"ôùú'ä ïåéñ ã"ë éùéîç íåé
êåøá (à) .ïøåãéñå äìéôúä úåëøá çñåð
.'åëå íåìù äùåò .. éåãéåä çñåð .. äúà

èé÷-é÷ íéãåîò ìéòì ñôãð

á"ôùú'ä ïåéñ ä"ë éùéù íåé
ùéùà .. äúà êåøá .ïåæîä úëøá çñåð

áë÷-èé÷ íéãåîò ìéòì ñôãð .'äá
.ãð÷ äùò úåöî
― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל

(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא מןֿהּמלאכה הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ּבמּסכתולבהמּתנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

á"ôùú'ä ïåéñ å"ë ÷"ù íåé
.ãð÷ äùò úåöî
ïåéñå"ë-'ëùãå÷-úáù-ïåùàøíåé
― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל

(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא מןֿהּמלאכה הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולבהמּתנּו

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ
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k`קסו wxt l`wfgi - mi`iap

àë-÷øô ìà÷æçédlÎ`l
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áì(ô) :åézúðe ètLnä Bì-øLà àa-ãò äéä àì úàæ-íb äpîéNà äeò äeò äeòâìíãà-ïá äzàå ©¨¬©−̈©¨´£¦¤®¨©ŸÆ´Ÿ¨½̈©²Ÿ£¤¬©¦§−̈§©¦«§©¨´¤¨À̈

äèeøî çáèì äçeút áøç áøç zøîàå íútøç-ìàå ïBnò éða-ìà ýåýé éðãà øîà äk zøîàå àápä¦¨¥³§¨«©§¨Æ³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¤§¥¬©−§¤¤§¨¨®§¨©§À̈¤´¤¤³¤§¨Æ§¤´©§½̈
:÷øa ïòîì ìéëäìãìàa-øLà íéòLø éììç éøàeö-ìà CúBà úúì áæk Cì-íñ÷a àåL Cì úBæça §¨¦−§©¬©¨¨«©£¬¨Æ½̈§¦§¨−̈¨¨®¨¥´À̈¤©§¥Æ©«§¥´§¨¦½£¤¨´

:õ÷ ïBò úòa íîBéäìéúBøëî õøàa úàøáð-øLà íB÷îa døòz-ìà áLä:Cúà ètLà C ½̈§¥−£¬¥«¨©−¤©§¨®¦§¯£¤¦§¥²§¤¬¤§ª©−¦¤§¬ŸŸ¨«

i"yx
(‡Ï).'åâå úôðöîä øéñä מצנפתא אעדי כתרגומו

אמר  מלכא מצדקיה כתרא ואבטל רבא כהנא משריה
יתקיים: לא באתריה ודין åâå'.דין äáâä בר גדליה

היא  דדיליה וצדקיהו יסבונה דיליה הוה דלאו אחיקם
מיניה: äåò.(Ï·)תעדי äåò לשון השדה עי לשון

ניטלה  כבר אשימנה ושלש פעמים חורבה אחר חורבה
הרי  לגדליה תנתן ומצדקיה לצדקיה וניתנה מיכניה

המלכה ושתי עותה עם עוה חיבר ומנחם (אסתרשתים

והרשענוא') קו)העוינו äéä.:(תהלים  àì úàæ íâ גם
נתניה: בן ישמעאל בא עד תתקיים לא øùàלגדליה

.èôùîä åì:ומשפטי נקמתי להפרע שמתי עליו אשר
.åéúúðå: בידו(‚Ï).íúôøç ìàå ïåîò éðá ìà אשר

על  לבא בקסמיו נבוכדנצר של גורלו בנפול שמחו
שלהם  עכו"ם יד לאמר עמי ואת אותי וחרפו ירושלים

רבים: חללים להפיל øá÷.רמה ïòîì יחשך לא למען
בחללי': שלה להט äçåúô.מראה áøç áøçù חרב

ירושלם  על הדרכים בשני לצאת הכפולה נבוכדנצר

לבני  פורענות הרי העליונה בפרשה כמו עמון בני ועל
àåù.(Ï„)עמון: êì úåæçá שוא להם חזו עמון קוסמי

עלינו: עוד יבא לא éììçלאמר éøàåö ìà êúåà úúì
.íéòùø חללי כצוארי צואריך את ולתת להטעותך

ישראל: של åâå'.רשעי' íîåé àá øùà:שלהם יום
.áæë êì íñ÷á àåù êì úåæçá ידי על כי סבור אתה

נתונה  שחרבך מצליח אתה וכזב ושוא הבל של קסמיך
מלפני  בגזירה יומם שבא הרשעים חללים צוארי אל

קיצם: את תשלום שהרי áùä.(Ï‰)בעת השב כמו
אל  ישראל שעל חרב שוב עד המתיני רפה השי"ן
עליך  ישוב בישראל נקמתו כשיגמור כך ואחר תערה

וגומר: נבראת אשר äøòú.ובמקום ìà áùä כלומר
פורענותה  החרב ותקבל תערה אל שתשוב יבא העת
ותהיה  עברתי באש עליך אפיח ואז מדי מלכי מיד
שיבואו  משחית חרשי שהם שוטים נפחים ביד נתונה

וישחיתוך: מאז כאשר ולמורטך לחדדך

cec zcevn
(‡Ï).˙ÙˆÓ‰ ¯ÈÒ‰את והרם  המצנפת  הסר  צדקיהו אתה

בישראל : תמשול  ולא  עוד  תמלוך  לא כי ראשך  מעל העטרה
.˙‡Ê ‡Ï ˙‡Êוליהויכין ליהויקים  באה אשר הזאת  הרעה ר "ל 

בנו מלך  יהויקים כשגלה כי עליך  הבאה  הרעה כזאת היה לא 
ממשפחתו אביו  אחי צדקיהו מלך יהויכין וכשגלה יהויכין
ומושל  מולך  מי נשאר לא צדקיהו שגלה  אחר  אבל 

אגביה‰˘ÏÙ‰.ממשפחתו: אותו והושפל  גלה שכבר  יהויכין
המשיח: מלך  זרובבל יצא מזרעו שהואÂ·‚‰Â‰.כי צדקיהו 

י כי אשפיל אותו ורוממות  במעלה עתה  ולאמולך  מארצו גלה 
מזרעו: מי ‡˘ÓÈ‰.(Ï·)ימלוך ‰ÂÚ ‰ÂÚ ‰ÂÚהמלכות את 

מזרעו: מי ימלוך  לא  עולם שעד  לומר  פעמים  שלש  המלה  וכפל  יאמר צדקיהו ועל  ומעוקם מעוות אעשה  Ï‡ההיא ˙‡Ê Ì‚
.‰È‰ולו המשיח מלך  מזרעו בוא עד  שלימה  הגבהה יהיה לא זרובבל מזרעו שיצא  ליהויכין שיהיה  הזאת ההגבהה  גם  ר "ל 

שלימה: הגבהה Ì˙Ù¯Á.(Ï‚)אתן  Ï‡Â:הקסם מפני ירושלים  על  נבוכדנאצר  שהלך  במה ישראל  את חרפו  אשר חרפתם על 
.·¯Á ·¯Á:לחוזק המלה תעבור:ÁÂ˙Ù‰.כפל עליך  גם הנה כאומר לטבח , מתערה היא ÏÈÎ‰Ï.שלופה ‰ËÂ¯Óהיא עוד 

אנשים: להבהיל  וזוהרה בריקה  הרבות ולמען  רב הרג  ולסבול  להחזיק לך ·ÂÊÁ˙.(Ï„)מלוטשת חזו הכוכבים חוזי כי בעבור
רשעי חללי של  צוארי עם  אותך  לתת  ה' צוה לכן בבל  מלך  חרב תשיגם שלא  לאמר כזב לך  קסמו  הקוסמים כי ובעבור שוא 

הסאה: את  וממלא  הקץ  את  המשלים  העון את עשותם בעת והצלחתם שמשם שקעה  אשר להם  דומה להיות ‰˘·(Ï‰)ישראל 
.‰¯Ú˙ Ï‡ אשפוט שם מגוריך  בארץ נבראת  אשר במקום  כ "א  כן יהיה  לא באמת עוד תהרוג  לבל תערה  אל  החרב אשיב וכי

בבל : מלך  בחרב אותך

oeiv zcevn
(‡Ï).˙ÙˆÓ‰:ומושלים לחשובים  המיוחדת כובע 
(·Ï).‰ÂÚ: ועיקום עיוות שימה:‡˘ÓÈ‰.מל ' מלשון
(‚Ï).‰ÁÂ˙Ùהיא כאילו  בתערה בהיותה כי מתערה  שלופה 

קטןÏÈÎ‰Ï.סגורה: וכו ' מזבח  כי כמו  וסבל  החזקה ענין
ח)מהכיל  החוזים·ÂÊÁ˙.(Ï„):(מ"א כמו  הכוכבים  ראיית ענין

מז)בכוכבים ˆÈ¯‡Â.:(ישעי' Ï‡:להם דומה  ר"ל  צוארי  ·‡.עם 
שקיעה : הצלחתם:ÌÓÂÈ.ענין  שמש  ור"ל השמש תקרא כן

(‰Ï).‰¯Ú˙:החרב תיק כמוÍÈ˙Â¯ÂÎÓ.הוא מגורותיך
ומולדותיך  טו)מכורותיך :(לעיל

d wxt minid ixac - miaezk

ä-÷øô à íéîéä éøáãclÎfi

æé(ô) :ìàøNé-Cìî íòáøé éîéáe äãeäé-Cìî íúBé éîéa eNçéúä ílkçééöçå éãâå ïáeàø-éða ª¨Æ¦§©§½¦¥−¨´¤«¤§¨®¦¥−¨¨§¨¬¤«¤¦§¨¥«§¥«§¥̧§¨¦¹©£¦¬
óìà äòaøàå íéòaøà äîçìî éãeîìe úL÷ éëøãå áøçå ïâî éàNð íéLðà ìéç-éða-ïî äMðî-èáL¥«¤§©¤»¦§¥©¦¼£Â¨¦Ÿ§¥̧¨¥³§¤Æ¤Æ§´Ÿ§¥¤½¤§¥−¦§¨¨®©§¨¦̧§©§¨¨¬¤²¤

:àáö éàöé íéMLå úBàî-òáLeèé:áãBðå Léôðå øeèéå íéàéøâää-íò äîçìî eNòiåëíäéìò eøæòiå §©¥¬§¦¦−Ÿ§¥¬¨¨«©©£¬¦§¨−̈¦©«©§¦¦®¦¬§¨¦−§¨«©¥¨§´£¥¤½
:Bá eçèá-ék íäì øBzòðå äîçìna e÷òæ íéýìàì ék íänòL ìëå íéàéøâää íãéá eðúpiåàëeaLiå ©¦¨§³§¨¨Æ©«©§¦¦½§−Ÿ¤´¦¨¤®¦Â¥Ÿ¦³¨£Æ©¦§¨½̈§©§¬¨¤−¦¨¬§«©¦§´

:óìà äàî íãà Lôðå íétìà íéøBîçå óìà íéMîçå íéúàî ïàöå óìà íéMîç íäélîb íäéð÷î¦§¥¤À§«©¥¤º£¦¦¬¤Æ¤Æ§ÀŸ¨©³¦©£¦¦Æ¤½¤©£¦−©§¨®¦§¤¬¤¨−̈¥¬¨¨«¤
áë(ô) :äìbä-ãò íäézçú eáLiå äîçìnä íéýìàäî ék eìôð íéaø íéììç-ékâëèáL éöç éðáe ¦«£¨¦³©¦Æ¨½̈¦¬¥¨¡Ÿ¦−©¦§¨¨®©¥§¬©§¥¤−©©Ÿ¨«§¥À£¦Æ¥´¤

:eáø änä ïBîøç-øäå øéðNe ïBîøç ìòa-ãò ïLaî õøàa eáLé äMðîãëíúBáà-úéá éLàø älàå §©¤½¨§−¨¨®¤¦¨º̈©©¯©¤§²§¦¬§©¤§−¥¬¨¨«§¥−¤¨¥´¥£¨®
úéáì íéLàø úBîL éLðà ìéç éøBab íéLðà ìàécçéå äéåãBäå äéîøéå ìàéøæòå ìàéìàå éòLéå øôòå§¥¿¤§¦§¦¿¤¡¦¥¿§Â©§¦¥§¦§§¨̧§©§¹̈§©§¦¥À£¨¦Æ¦´¥©½¦©§¥´¥½¨¦−§¥¬

:íúBáàäë:íäéðtî íéýìà ãéîLä-øLà õøàä-énò éäìà éøçà eðæiå íäéúBáà éýìàa eìòîiå £¨«©¦«§£½¥Ÿ¥−£¥¤®©¦§À©£¥Æ¡Ÿ¥´©¥¨½̈¤£¤¦§¦¬¡Ÿ¦−¦§¥¤«
åëéðáeàøì íìâiå øeMà Cìî øñðìt úâlz çeø-úàå øeMà-Cìî ìet | çeø-úà ìàøNé éýìà øòiå©¨©Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥¹¤´©´¤«¤©À§¤Æ©Æ¦§©³¦§¤Æ¤Æ¤´¤©½©©§¥Æ¨¥¦´

(ô) :äfä íBiä ãò ïæBb øäðe àøäå øBáçå çìçì íàéáéå äMðî èáL éöçìå éãbìåæëïBLøb éåì éða §©¨¦½§©£¦−¥´¤§©¤®©Â§¦¥©§©̧§¨³§¨¨Æ§©´½̈©−©¬©¤«§¥−¥¦®¥§¾
:éøøîe úä÷çë(ñ) :ìàéfòå ïBøáçå øäöé íøîò úä÷ éðáeèë(ñ) íéøîe äLîe ïøäà íøîò éðáe §−̈§¨¦«§¥−§¨®©§¨´¦§½̈§¤§−§ª¦¥«§¥´©§½̈©£¬ŸŸ¤−¦§¨®

:øîúéàå øæòìà àeäéáàå áãð ïøäà éðáeì:òeLéáà-úà ãéìä ñçðét ñçðét-úà ãéìBä øæòìà §¥´©£½Ÿ¨¨Æ©£¦½¤§¨−̈§¦¨¨«¤§¨¨Æ¦´¤¦«§½̈¦«§−̈Ÿ¦¬¤£¦«©
àì:éfò-úà ãéìBä éwáe éwa-úà ãéìBä òeLéáàåáì:úBéøî-úà ãéìBä äéçøæe äéçøæ-úà ãéìBä éfòå ©£¦Æ©Æ¦´¤ª¦½ª¦−¦¬¤ª¦«§ª¦Æ¦´¤§©«§½̈«§©«§−̈¦¬¤§¨«
âì:áeèéçà-úà ãéìBä äéøîàå äéøîà-úà ãéìBä úBéøîãìãéìBä ÷Bãöå ÷Bãö-úà ãéìBä áeèéçàå §¨Æ¦´¤£©§½̈©£©§−̈¦¬¤£¦«©£¦Æ¦´¤¨½§¨−¦¬

éçà-úà:õòî ¤£¦¨«©

i"yx
(ÁÈ).'åâå ìéç éðá ïî äùðî èáù éöçå ãâå ïáåàø éðá

ההגריאים: עם מלחמה ועשו נתקבצו כולם כלומר
(ËÈ).ùéôðå øåèéå:הם ישמעאל של åøæòéå(Î)בניו

.íäéìò:עזרם ה' ìëåכי íéàéøâää íãéá åðúðéå
.íäîòù:לעזרם אחרים íäì.אומות øåúòðå דוגמת

ה': להם øùà(Î‰)ויעתר õøàä éîò éäìà éøçà åðæéå

.íäéðôî íéäìà ãéîùä עמי אלהי אחרי זנו הם פתרון
מפניהם  אלהים השמידם אשר עם ואיזה הארץ
לבם  על שמו ולא לעוזרם יכול היה לא שאלהיהם
כמו  ולנו לעזרם יכול היה ולא מפניהם השמידם אחרי

יעזור: לא כן

cec zcevn
(ÊÈ).Â˘ÁÈ˙‰כשהיה יותם בימי תולדותם סדר לדעת  חקרו 

ירבעם בימי  מלך  לא  אבל אביו עוזיה שנתנגע מעת שופט
ב': במלכים כמ "ש  מותו  לאחר ÏÈÁ.(ÁÈ)כ "א È· ÔÓ ר"ל

וכו': אנשים התאספו חיל בני  ˆ·‡.מן  È‡ˆÂÈלצאת הראוים 
מלחמה : Ì‰ÈÏÚ.(Î)בצבא Â¯ÊÚÈÂלהתגבר מה ' נעזרים  היו

˘Ì‰ÓÚ.עליהם : ÏÎÂ: בעזרתם עמהם היו אשר  Â˙ÚÂ¯וכל
.Ì‰Ï:תפילתם עתר וחוזרÌ‰È˜Ó.(Î‡)קבל כלל  מתחלה 

וכו ': גמליהם  ÂÏÙ.(Î·)ומפרש ÌÈ·¯ ÌÈÏÏÁ ÈÎאין כאומר
המלחמה נצחון כי רבים  חללים ההגריאים מן  שנפלו בעבור כי אלף  מאה בשבי יקחו ותש"ס אלף מ "ד אשר אפשר איך  לתמוה

לשבי: עצמן ומסרו עליהם  היהודים פחד  נפל ולזה  ובעזרתו מה ' ההגריאים:˙Ì‰È˙Á.היתה ·‡¯ı.(Î‚)במקום Â·˘Èהמה
בה ישבו אשר  המקום להם צר  והיה  רבו המה  כי וכו' חרמון בעל  עד מבשן  התפשטו  אולם בארצם וישבו המלחמה מן  חזרו 

ההגריאים: למקום מזה הלכו אשר אחיהם במקום לשבת התפשטו ולזה  ˘ÂÓ˙.(Î„)מבראשונה È˘‡ידועים לומר, רצה 
החשיבות : לגודל  ÂÎÂ'.(Î‰)בשמותם  „ÈÓ˘‰ עמם:‡˘¯ את  הצילו לא מדוע המה אלהים  אם  להבין להם והיה  כאומר

(ÂÎ).ÔÊÂ‚ ¯‰Â:גוזן לנהר ‰Ê‰.סמוך ÌÂÈ‰ „Ú:השני בית  בבנין חזרו לא כי שם  עודם  והנה לומר, ˜‰˙.(ÁÎ)רצה  È·Â
לגרשון: הקדימו ואהרן משה  כבוד ˆ„Â˜.(Ï„)מפני לבן‡˙ מאב  הכהונה והלכה בביהמ "ק  ששימש הראשון הכ"ג והוא 

דורות: עשר  שנים

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÈÎ¯Â„Âהיטב למתחו  הקשת על  ברגל לדרוך הוא  הדרך 

למרחוק: טרףÈ„ÂÓÏÂ.לירות לטרוף וילמד כמו ההרגל  ענין
יט ): Â‚Â'.(ËÈ)(יחזקאל  ¯ÂËÈÂ: ישמעאל מבני המה  גם 

(Î).¯Â˙ÚÂ:( ח (שם הקטורת ענן  ועתר  כמו ריבוי  ענין
(‡Î).Â·˘ÈÂ:שביה כןÙÚÂ¯.(Î„)מל ' או  יתירה, הוי"ו 

רבים: וכמוהו בוי "ו התעוררות:ÚÈÂ¯.(ÂÎ)שמו ¯ÁÂמל '
.ÏÂÙ: פול רצון



קסז `k wxt l`wfgi - mi`iap

àë-÷øô ìà÷æçédlÎ`l

àì:ìétLä äábäå äaâä äìôMä úàæ-àì úàæ äøèòä íéøäå úôðönä øéñä ýåýé éðãà øîà äk³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½¨¦Æ©¦§¤½¤§¨¦−¨«£¨¨®´ŸŸ½Ÿ©¨¨´¨©§¥½©§©¨−Ÿ©©§¦«
áì(ô) :åézúðe ètLnä Bì-øLà àa-ãò äéä àì úàæ-íb äpîéNà äeò äeò äeòâìíãà-ïá äzàå ©¨¬©−̈©¨´£¦¤®¨©ŸÆ´Ÿ¨½̈©²Ÿ£¤¬©¦§−̈§©¦«§©¨´¤¨À̈

äèeøî çáèì äçeút áøç áøç zøîàå íútøç-ìàå ïBnò éða-ìà ýåýé éðãà øîà äk zøîàå àápä¦¨¥³§¨«©§¨Æ³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¤§¥¬©−§¤¤§¨¨®§¨©§À̈¤´¤¤³¤§¨Æ§¤´©§½̈
:÷øa ïòîì ìéëäìãìàa-øLà íéòLø éììç éøàeö-ìà CúBà úúì áæk Cì-íñ÷a àåL Cì úBæça §¨¦−§©¬©¨¨«©£¬¨Æ½̈§¦§¨−̈¨¨®¨¥´À̈¤©§¥Æ©«§¥´§¨¦½£¤¨´

:õ÷ ïBò úòa íîBéäìéúBøëî õøàa úàøáð-øLà íB÷îa døòz-ìà áLä:Cúà ètLà C ½̈§¥−£¬¥«¨©−¤©§¨®¦§¯£¤¦§¥²§¤¬¤§ª©−¦¤§¬ŸŸ¨«

i"yx
(‡Ï).'åâå úôðöîä øéñä מצנפתא אעדי כתרגומו

אמר  מלכא מצדקיה כתרא ואבטל רבא כהנא משריה
יתקיים: לא באתריה ודין åâå'.דין äáâä בר גדליה

היא  דדיליה וצדקיהו יסבונה דיליה הוה דלאו אחיקם
מיניה: äåò.(Ï·)תעדי äåò לשון השדה עי לשון

ניטלה  כבר אשימנה ושלש פעמים חורבה אחר חורבה
הרי  לגדליה תנתן ומצדקיה לצדקיה וניתנה מיכניה

המלכה ושתי עותה עם עוה חיבר ומנחם (אסתרשתים

והרשענוא') קו)העוינו äéä.:(תהלים  àì úàæ íâ גם
נתניה: בן ישמעאל בא עד תתקיים לא øùàלגדליה

.èôùîä åì:ומשפטי נקמתי להפרע שמתי עליו אשר
.åéúúðå: בידו(‚Ï).íúôøç ìàå ïåîò éðá ìà אשר

על  לבא בקסמיו נבוכדנצר של גורלו בנפול שמחו
שלהם  עכו"ם יד לאמר עמי ואת אותי וחרפו ירושלים

רבים: חללים להפיל øá÷.רמה ïòîì יחשך לא למען
בחללי': שלה להט äçåúô.מראה áøç áøçù חרב

ירושלם  על הדרכים בשני לצאת הכפולה נבוכדנצר

לבני  פורענות הרי העליונה בפרשה כמו עמון בני ועל
àåù.(Ï„)עמון: êì úåæçá שוא להם חזו עמון קוסמי

עלינו: עוד יבא לא éììçלאמר éøàåö ìà êúåà úúì
.íéòùø חללי כצוארי צואריך את ולתת להטעותך

ישראל: של åâå'.רשעי' íîåé àá øùà:שלהם יום
.áæë êì íñ÷á àåù êì úåæçá ידי על כי סבור אתה

נתונה  שחרבך מצליח אתה וכזב ושוא הבל של קסמיך
מלפני  בגזירה יומם שבא הרשעים חללים צוארי אל

קיצם: את תשלום שהרי áùä.(Ï‰)בעת השב כמו
אל  ישראל שעל חרב שוב עד המתיני רפה השי"ן
עליך  ישוב בישראל נקמתו כשיגמור כך ואחר תערה

וגומר: נבראת אשר äøòú.ובמקום ìà áùä כלומר
פורענותה  החרב ותקבל תערה אל שתשוב יבא העת
ותהיה  עברתי באש עליך אפיח ואז מדי מלכי מיד
שיבואו  משחית חרשי שהם שוטים נפחים ביד נתונה

וישחיתוך: מאז כאשר ולמורטך לחדדך

cec zcevn
(‡Ï).˙ÙˆÓ‰ ¯ÈÒ‰את והרם  המצנפת  הסר  צדקיהו אתה

בישראל : תמשול  ולא  עוד  תמלוך  לא כי ראשך  מעל העטרה
.˙‡Ê ‡Ï ˙‡Êוליהויכין ליהויקים  באה אשר הזאת  הרעה ר "ל 

בנו מלך  יהויקים כשגלה כי עליך  הבאה  הרעה כזאת היה לא 
ממשפחתו אביו  אחי צדקיהו מלך יהויכין וכשגלה יהויכין
ומושל  מולך  מי נשאר לא צדקיהו שגלה  אחר  אבל 

אגביה‰˘ÏÙ‰.ממשפחתו: אותו והושפל  גלה שכבר  יהויכין
המשיח: מלך  זרובבל יצא מזרעו שהואÂ·‚‰Â‰.כי צדקיהו 

י כי אשפיל אותו ורוממות  במעלה עתה  ולאמולך  מארצו גלה 
מזרעו: מי ‡˘ÓÈ‰.(Ï·)ימלוך ‰ÂÚ ‰ÂÚ ‰ÂÚהמלכות את 

מזרעו: מי ימלוך  לא  עולם שעד  לומר  פעמים  שלש  המלה  וכפל  יאמר צדקיהו ועל  ומעוקם מעוות אעשה  Ï‡ההיא ˙‡Ê Ì‚
.‰È‰ולו המשיח מלך  מזרעו בוא עד  שלימה  הגבהה יהיה לא זרובבל מזרעו שיצא  ליהויכין שיהיה  הזאת ההגבהה  גם  ר "ל 

שלימה: הגבהה Ì˙Ù¯Á.(Ï‚)אתן  Ï‡Â:הקסם מפני ירושלים  על  נבוכדנאצר  שהלך  במה ישראל  את חרפו  אשר חרפתם על 
.·¯Á ·¯Á:לחוזק המלה תעבור:ÁÂ˙Ù‰.כפל עליך  גם הנה כאומר לטבח , מתערה היא ÏÈÎ‰Ï.שלופה ‰ËÂ¯Óהיא עוד 

אנשים: להבהיל  וזוהרה בריקה  הרבות ולמען  רב הרג  ולסבול  להחזיק לך ·ÂÊÁ˙.(Ï„)מלוטשת חזו הכוכבים חוזי כי בעבור
רשעי חללי של  צוארי עם  אותך  לתת  ה' צוה לכן בבל  מלך  חרב תשיגם שלא  לאמר כזב לך  קסמו  הקוסמים כי ובעבור שוא 

הסאה: את  וממלא  הקץ  את  המשלים  העון את עשותם בעת והצלחתם שמשם שקעה  אשר להם  דומה להיות ‰˘·(Ï‰)ישראל 
.‰¯Ú˙ Ï‡ אשפוט שם מגוריך  בארץ נבראת  אשר במקום  כ "א  כן יהיה  לא באמת עוד תהרוג  לבל תערה  אל  החרב אשיב וכי

בבל : מלך  בחרב אותך

oeiv zcevn
(‡Ï).˙ÙˆÓ‰:ומושלים לחשובים  המיוחדת כובע 
(·Ï).‰ÂÚ: ועיקום עיוות שימה:‡˘ÓÈ‰.מל ' מלשון
(‚Ï).‰ÁÂ˙Ùהיא כאילו  בתערה בהיותה כי מתערה  שלופה 

קטןÏÈÎ‰Ï.סגורה: וכו ' מזבח  כי כמו  וסבל  החזקה ענין
ח)מהכיל  החוזים·ÂÊÁ˙.(Ï„):(מ"א כמו  הכוכבים  ראיית ענין

מז)בכוכבים ˆÈ¯‡Â.:(ישעי' Ï‡:להם דומה  ר"ל  צוארי  ·‡.עם 
שקיעה : הצלחתם:ÌÓÂÈ.ענין  שמש  ור"ל השמש תקרא כן

(‰Ï).‰¯Ú˙:החרב תיק כמוÍÈ˙Â¯ÂÎÓ.הוא מגורותיך
ומולדותיך  טו)מכורותיך :(לעיל

d wxt minid ixac - miaezk

ä-÷øô à íéîéä éøáãclÎfi

æé(ô) :ìàøNé-Cìî íòáøé éîéáe äãeäé-Cìî íúBé éîéa eNçéúä ílkçééöçå éãâå ïáeàø-éða ª¨Æ¦§©§½¦¥−¨´¤«¤§¨®¦¥−¨¨§¨¬¤«¤¦§¨¥«§¥«§¥̧§¨¦¹©£¦¬
óìà äòaøàå íéòaøà äîçìî éãeîìe úL÷ éëøãå áøçå ïâî éàNð íéLðà ìéç-éða-ïî äMðî-èáL¥«¤§©¤»¦§¥©¦¼£Â¨¦Ÿ§¥̧¨¥³§¤Æ¤Æ§´Ÿ§¥¤½¤§¥−¦§¨¨®©§¨¦̧§©§¨¨¬¤²¤

:àáö éàöé íéMLå úBàî-òáLeèé:áãBðå Léôðå øeèéå íéàéøâää-íò äîçìî eNòiåëíäéìò eøæòiå §©¥¬§¦¦−Ÿ§¥¬¨¨«©©£¬¦§¨−̈¦©«©§¦¦®¦¬§¨¦−§¨«©¥¨§´£¥¤½
:Bá eçèá-ék íäì øBzòðå äîçìna e÷òæ íéýìàì ék íänòL ìëå íéàéøâää íãéá eðúpiåàëeaLiå ©¦¨§³§¨¨Æ©«©§¦¦½§−Ÿ¤´¦¨¤®¦Â¥Ÿ¦³¨£Æ©¦§¨½̈§©§¬¨¤−¦¨¬§«©¦§´

:óìà äàî íãà Lôðå íétìà íéøBîçå óìà íéMîçå íéúàî ïàöå óìà íéMîç íäélîb íäéð÷î¦§¥¤À§«©¥¤º£¦¦¬¤Æ¤Æ§ÀŸ¨©³¦©£¦¦Æ¤½¤©£¦−©§¨®¦§¤¬¤¨−̈¥¬¨¨«¤
áë(ô) :äìbä-ãò íäézçú eáLiå äîçìnä íéýìàäî ék eìôð íéaø íéììç-ékâëèáL éöç éðáe ¦«£¨¦³©¦Æ¨½̈¦¬¥¨¡Ÿ¦−©¦§¨¨®©¥§¬©§¥¤−©©Ÿ¨«§¥À£¦Æ¥´¤

:eáø änä ïBîøç-øäå øéðNe ïBîøç ìòa-ãò ïLaî õøàa eáLé äMðîãëíúBáà-úéá éLàø älàå §©¤½¨§−¨¨®¤¦¨º̈©©¯©¤§²§¦¬§©¤§−¥¬¨¨«§¥−¤¨¥´¥£¨®
úéáì íéLàø úBîL éLðà ìéç éøBab íéLðà ìàécçéå äéåãBäå äéîøéå ìàéøæòå ìàéìàå éòLéå øôòå§¥¿¤§¦§¦¿¤¡¦¥¿§Â©§¦¥§¦§§¨̧§©§¹̈§©§¦¥À£¨¦Æ¦´¥©½¦©§¥´¥½¨¦−§¥¬

:íúBáàäë:íäéðtî íéýìà ãéîLä-øLà õøàä-énò éäìà éøçà eðæiå íäéúBáà éýìàa eìòîiå £¨«©¦«§£½¥Ÿ¥−£¥¤®©¦§À©£¥Æ¡Ÿ¥´©¥¨½̈¤£¤¦§¦¬¡Ÿ¦−¦§¥¤«
åëéðáeàøì íìâiå øeMà Cìî øñðìt úâlz çeø-úàå øeMà-Cìî ìet | çeø-úà ìàøNé éýìà øòiå©¨©Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥¹¤´©´¤«¤©À§¤Æ©Æ¦§©³¦§¤Æ¤Æ¤´¤©½©©§¥Æ¨¥¦´

(ô) :äfä íBiä ãò ïæBb øäðe àøäå øBáçå çìçì íàéáéå äMðî èáL éöçìå éãbìåæëïBLøb éåì éða §©¨¦½§©£¦−¥´¤§©¤®©Â§¦¥©§©̧§¨³§¨¨Æ§©´½̈©−©¬©¤«§¥−¥¦®¥§¾
:éøøîe úä÷çë(ñ) :ìàéfòå ïBøáçå øäöé íøîò úä÷ éðáeèë(ñ) íéøîe äLîe ïøäà íøîò éðáe §−̈§¨¦«§¥−§¨®©§¨´¦§½̈§¤§−§ª¦¥«§¥´©§½̈©£¬ŸŸ¤−¦§¨®

:øîúéàå øæòìà àeäéáàå áãð ïøäà éðáeì:òeLéáà-úà ãéìä ñçðét ñçðét-úà ãéìBä øæòìà §¥´©£½Ÿ¨¨Æ©£¦½¤§¨−̈§¦¨¨«¤§¨¨Æ¦´¤¦«§½̈¦«§−̈Ÿ¦¬¤£¦«©
àì:éfò-úà ãéìBä éwáe éwa-úà ãéìBä òeLéáàåáì:úBéøî-úà ãéìBä äéçøæe äéçøæ-úà ãéìBä éfòå ©£¦Æ©Æ¦´¤ª¦½ª¦−¦¬¤ª¦«§ª¦Æ¦´¤§©«§½̈«§©«§−̈¦¬¤§¨«
âì:áeèéçà-úà ãéìBä äéøîàå äéøîà-úà ãéìBä úBéøîãìãéìBä ÷Bãöå ÷Bãö-úà ãéìBä áeèéçàå §¨Æ¦´¤£©§½̈©£©§−̈¦¬¤£¦«©£¦Æ¦´¤¨½§¨−¦¬

éçà-úà:õòî ¤£¦¨«©

i"yx
(ÁÈ).'åâå ìéç éðá ïî äùðî èáù éöçå ãâå ïáåàø éðá

ההגריאים: עם מלחמה ועשו נתקבצו כולם כלומר
(ËÈ).ùéôðå øåèéå:הם ישמעאל של åøæòéå(Î)בניו

.íäéìò:עזרם ה' ìëåכי íéàéøâää íãéá åðúðéå
.íäîòù:לעזרם אחרים íäì.אומות øåúòðå דוגמת

ה': להם øùà(Î‰)ויעתר õøàä éîò éäìà éøçà åðæéå

.íäéðôî íéäìà ãéîùä עמי אלהי אחרי זנו הם פתרון
מפניהם  אלהים השמידם אשר עם ואיזה הארץ
לבם  על שמו ולא לעוזרם יכול היה לא שאלהיהם
כמו  ולנו לעזרם יכול היה ולא מפניהם השמידם אחרי

יעזור: לא כן

cec zcevn
(ÊÈ).Â˘ÁÈ˙‰כשהיה יותם בימי תולדותם סדר לדעת  חקרו 

ירבעם בימי  מלך  לא  אבל אביו עוזיה שנתנגע מעת שופט
ב': במלכים כמ "ש  מותו  לאחר ÏÈÁ.(ÁÈ)כ "א È· ÔÓ ר"ל

וכו': אנשים התאספו חיל בני  ˆ·‡.מן  È‡ˆÂÈלצאת הראוים 
מלחמה : Ì‰ÈÏÚ.(Î)בצבא Â¯ÊÚÈÂלהתגבר מה ' נעזרים  היו

˘Ì‰ÓÚ.עליהם : ÏÎÂ: בעזרתם עמהם היו אשר  Â˙ÚÂ¯וכל
.Ì‰Ï:תפילתם עתר וחוזרÌ‰È˜Ó.(Î‡)קבל כלל  מתחלה 

וכו ': גמליהם  ÂÏÙ.(Î·)ומפרש ÌÈ·¯ ÌÈÏÏÁ ÈÎאין כאומר
המלחמה נצחון כי רבים  חללים ההגריאים מן  שנפלו בעבור כי אלף  מאה בשבי יקחו ותש"ס אלף מ "ד אשר אפשר איך  לתמוה

לשבי: עצמן ומסרו עליהם  היהודים פחד  נפל ולזה  ובעזרתו מה ' ההגריאים:˙Ì‰È˙Á.היתה ·‡¯ı.(Î‚)במקום Â·˘Èהמה
בה ישבו אשר  המקום להם צר  והיה  רבו המה  כי וכו' חרמון בעל  עד מבשן  התפשטו  אולם בארצם וישבו המלחמה מן  חזרו 

ההגריאים: למקום מזה הלכו אשר אחיהם במקום לשבת התפשטו ולזה  ˘ÂÓ˙.(Î„)מבראשונה È˘‡ידועים לומר, רצה 
החשיבות : לגודל  ÂÎÂ'.(Î‰)בשמותם  „ÈÓ˘‰ עמם:‡˘¯ את  הצילו לא מדוע המה אלהים  אם  להבין להם והיה  כאומר

(ÂÎ).ÔÊÂ‚ ¯‰Â:גוזן לנהר ‰Ê‰.סמוך ÌÂÈ‰ „Ú:השני בית  בבנין חזרו לא כי שם  עודם  והנה לומר, ˜‰˙.(ÁÎ)רצה  È·Â
לגרשון: הקדימו ואהרן משה  כבוד ˆ„Â˜.(Ï„)מפני לבן‡˙ מאב  הכהונה והלכה בביהמ "ק  ששימש הראשון הכ"ג והוא 

דורות: עשר  שנים

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÈÎ¯Â„Âהיטב למתחו  הקשת על  ברגל לדרוך הוא  הדרך 

למרחוק: טרףÈ„ÂÓÏÂ.לירות לטרוף וילמד כמו ההרגל  ענין
יט ): Â‚Â'.(ËÈ)(יחזקאל  ¯ÂËÈÂ: ישמעאל מבני המה  גם 

(Î).¯Â˙ÚÂ:( ח (שם הקטורת ענן  ועתר  כמו ריבוי  ענין
(‡Î).Â·˘ÈÂ:שביה כןÙÚÂ¯.(Î„)מל ' או  יתירה, הוי"ו 

רבים: וכמוהו בוי "ו התעוררות:ÚÈÂ¯.(ÂÎ)שמו ¯ÁÂמל '
.ÏÂÙ: פול רצון



iקסח dpyn oey`x wxt zenexz zkqn

ÁïéLzëpä íéúéæ ìò ïîL ïéîøBz ïéà,íéëøãpä íéáðò ìò ïéé àGå;íøz íàå,äîeøz Búîeøz,øæçéå ¥§¦¤¤©¥¦©¦§¨¦§©¦©£¨¦©¦§¨¦§¦¨©§¨§¨§©£Ÿ
íøúéå.dîöò éðôa úònãî äðBLàøä,Lîç äéìò ïéáiçå,äiðL àG ìáà. §¦§Ÿ¨¦¨§©©©¦§¥©§¨§©¨¦¨¤¨Ÿ¤£¨§¦¨
ËíéLaëpä íéúéæ ìò ïîL ïéîøBúå,íé÷enö íúBNòì íéáðò ìò ïééå.äìéëàì íéúéæ ìò ïîL íøzL éøä,íéúéæå §§¦¤¤©¥¦©¦§¨¦§©¦©£¨¦©£¨¦¦£¥¤¨©¤¤©¥¦©£¦¨§¥¦

äìéëàì íéúéæ ìò,íéáðò ìò ïééåäìéëàì,äìéëàì íéáðò ìò íéáðòå,ïëøãì Cìîðå–éøö BðéàíBøúì C. ©¥¦©£¦¨§©¦©£¨¦©£¦¨©£¨¦©£¨¦©£¦¨§¦§©§¨§¨¥¨¦¦§
ÈBzëàìî äøîâð àHL øác ìò Bzëàìî äøîâpL øácî ïéîøBz ïéà,øác ìò Bzëàìî äøîâð àHL øácî àGå ¥§¦¦¨¨¤¦§§¨§©§©¨¨¤¦§§¨§©§§¦¨¨¤¦§§¨§©§©¨¨

Bzëàìî äøîâpL,äøîâð àHL øácî àGåBzëàìî äøîâð àHL øác ìò Bzëàìî;eîøz íàå,ïúîeøz ¤¦§§¨§©§§¦¨¨¤¦§§¨§©§©¨¨¤¦§§¨§©§§¦¨§§¨¨
äîeøz. §¨

g.miyzkpd mizifd:ïðîù àéöåäì úùúëîá íéúéæä ùåúëì åéä íéìéâø.dnexz eznexz:àúééøåàãî àéä äøåîâ.mexzie xefgieøçàì ,ïðáøãî
:àöéù ïééìå ïîùì êéøöä øåòéùë úéðù äîåøú àéöåéå øåæçé íéáðòä úëéøãå íéúéæä ïúåà úùéúë íéìùéù.zrncn dpey`xdäàîî úåçôì äìôð íà

:àúééøåàãî àéä äøåîâ äîåøúã .ïäëì ìëä øëîéå ,íéøæì øåñàå òîåãî ìëä äùòð ïéìåç.yneg dilr oiaiige,ùîåçå ïø÷ íìùî äââùá äìëåàä øæ
:äîåøú ìëåà øæ ìë ïéãë.dipy `l la`àúééøåàãîã ,øçà íå÷îî úåøùòîå äîåøú äéìò åùéøôéù ãò úìëàð äðéà êëéôì ,ïðáøãî àìà äðéàù éôì

ïîùä ìò íéúéæ íøåúä éáâ ìéòì àðù éàîå ,íåøúéå øåæçéå äîåøú åúîåøúã íéùúëðä íéúéæä ìò ïîù íøåúá àëä àðù éàî àéù÷ éàå .øåîâ ìáè àéä
íéùúëðä íéúéæä ìò ïîù íøåúá ìáà ,äîåøú åúîåøú ïéà êëéôì ïäëì àãéñô àëéà ïîùä ìò íéúéæ íøåúäã ì"éå ,äîåøú åúîåøú ïéàã ïééä ìò íéáðòå

:íåøúéå øåæçéã øåæâã àåä ïðáøã àìà ,äîåøú åúîåøú ïäëì àãéñô àëéìã
h.miyakpd mizifìò ïîù à÷åãã ,íäéìò ïîùä ïî ïéîøåú êëìä ,åúëàìî äøîâðù øáã éáéùçå ,åîéé÷úéù éãë õîåçá åà ïééá íéùåáëå íéçåìî íéúéæ

ïî íøåú àåäùëå ,éøù íéùáëðä íéúéæ ìò ïîùå íé÷åîö ìò ïéé ìáà ,íåøúì øåñàã àåä êøãéì úåãîåòä íéáðò ìò ïéé ïëå ,ïðîù àéöåäì íéãîåòä íéúéæ
:íé÷åîöä ïî àöéù éåàøä ïééä éôìå íéùáëðä íéúéæä ïî àöéù éåàøä ïîùä éôì íøåú íé÷åîöä ìò ïééä ïîå íéùáëðä íéúéæä ìò ïîùä.mexzl jixv oi`

:äìéëàì úåãîåò åéä äòù äúåàá éøäù ,íøú à÷ øéôù íøú à÷ éëå ìéàåä
ii`.ezk`ln dxnbpy xacn minxez o:éøëá çøîúðù øáãî.ezk`ln dxnbp `ly xac lráéúëã ,éøëá çøîúð àìù(çé øáãîá)ïøåâä ïî ïâãë

:øåîâä ìò øåîâ åðéàùî àìå øåîâ åðéàù ìò øåîâä ïî àìå øåîâä ìò øåîâä ïî ,á÷éä ïî äàìîëå.dnexz eznexz mxz m`eìáà ,úåøéô øàùá à÷åãå
:ïøîàãë ïäëì àãéñô äéá úéàã íåùî äîåøú åúîåøú ïéàã ìéòì ïðéøîà àä ,ïééä ìò íéáðòä ïî åà ,ïîùä ìò íéúéæä ïî íøåúä

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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ïéLzëpä íéúéæ ìò ïîL ïéîøBz ïéà,שמנם להוציא במכתשת – ÅÀÄÆÆÇÅÄÇÄÀÈÄ
íéëøãpä íéáðò ìò ïéé àGå שנגמרה מדבר  לתורם דומה שזה – ÀÇÄÇÂÈÄÇÄÀÈÄ

מלאכתו  נגמרה שלא דבר על  íøz(רמב"ם );מלאכתו íàå שמן – ÀÄÈÇ
הנדרכים, ענבים על  יין  או  הנכתשים זיתים äîeøzעל Búîeøz– ÀÈÀÈ

התורה, מן היא íøúéåגמורה øæçéåשלאחר כלומר  מדרבנן , – ÀÇÂÙÀÄÀÙ
תרומה  ויפריש יחזור  הענבים דריכת או הזיתים כתישת שישלים

הטעם  ומבואר  מהענבים, שיצא מהיין  או מהזיתים שיצא מהשמן 
שאם  בזיתים, כגון  טהרה, גדר משום חכמים שקנסוהו בירושלמי,

על טהור שמן  מיד יפריש  הזיתים על השמן מן  שמפריש  אומר  אתה
לעשר לו שאסרו  כיון  אבל  בטומאה. הכל את יעשה כך  ואחר  הזיתים,

יטמאו  שאם בטהרה, זיתיו את לעשות יצטרך הרי  הזיתים, על  שמן 
מפרישים  שאין הטהור , השמן מן עליהם להפריש  יוכל  לא הזיתים

בטהרה; בדו את ולעשות להיטהר יצטרך  ולפיכך  הטמא, על  הטהור  מן
שנית. לתרום עליו  גזרו  בדיעבד גם éðôaומכאן  úònãî äðBLàøäÈÄÈÀÇÇÇÄÀÅ

dîöò בחולין היו ולא חולין, לתוך הראשונה התרומה נפלה אם – ÇÀÈ
התערובת נעשית כנגדה, חלקים כתרומה "rnecn",מאה שדינה כלומר

ונמכר למסכתנו ), (בפתיחה שבארנו  כמו  לישראל , באכילה ואסורה
התורה; מן היא גמורה תרומה הראשונה שהתרומה לפי  לכהנים, הכל

Lîç äéìò ïéáiçå,וחומש קרן  לכהן משלם בשוגג, האוכלה זר  – ÀÇÈÄÈÆÈÙÆ
גמורה תרומה יד ),כדין  כב, ויקרא äiðL(עיין àG ìáà שהתרומה – ÂÈÀÄÈ

אינה  התורה שמן  לפי חומש , עליה חייבים ואין מדמעת, אינה השנייה
למעשר טבולה היא שהרי מעשרות, ממנה להפריש צריך  ואף תרומה;

מעשר ירושלמי).ולתרומת (תוספתא ;

ט ה נ ש מ ר ו א ב

זיתים על שמן  תורמין ש"אין  הקודמת, במשנה ששנינו ייןoiyzkpd,לאחר  ולא
ענבים להוצאת mikxcpdעל העומדים זיתים על  שדווקא ללמד , משנתנו  באה ,"

יין, תורמים אין  לדריכה העומדים ענבים על  דווקא וכן שמן, תורמים אין שמנם
על אבל מלאכתו, נגמרה שלא דבר על  מלאכתו שנגמרה מדבר  תורמים שאין 

שהרי ויין, שמן  לתרום מותר  במשנה, כמבואר לאכילה, העומדים ענבים ועל זיתים
הטעם: כותב והרמב"ם מלאכתו . שנגמרה דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר  זה
הרע" על היפה מן  בזה זה כלאים שאינם מינים משני לתורם דומה? זה "למה

יח). ה, תרומות (הל '

íéLaëpä íéúéæ ìò ïîL ïéîøBúåשהואיל בחומץ, או במלח – ÀÀÄÆÆÇÅÄÇÄÀÈÄ
מלאכתו, שנגמרה כדבר הם חשובים לאכילה, עומדים ìòוהם ïééåÀÇÄÇ

íé÷enö íúBNòì íéáðò העומדים ענבים על יין  תורמים וכן  – ÂÈÄÇÂÈÄÄ
לעיל ; הטעם שביארנו  כמו  שהם, כמות וליאכל  צימוקים להיעשות

הראוי היין  ולפי  הנכבשים הזיתים מן לצאת הראוי  השמן לפי  ותורמים
הצמוקים מן äìéëàì(ירושלמי).לצאת íéúéæ ìò ïîL íøzL éøäÂÅÆÈÇÆÆÇÅÄÇÂÄÈ

לעיל, ששנינו כמו הנכבשים זיתים על היינו  –íéúéæ ìò íéúéæåÀÅÄÇÅÄ
äìéëàì,לאכילה עומדים היו וכולם זיתים, על זיתים שתרם או  – ÇÂÄÈ

äìéëàì íéáðò ìò ïééå שהם ענבים על  יין שתרם מי וכן  – ÀÇÄÇÂÈÄÇÂÄÈ
צימוקים, להיעשות שעומדים היינו íéáðòלאכילה, ìò íéáðòåÇÂÈÄÇÂÈÄ

äìéëàì,לאכילה הוא והכל ענבים, על ענבים שתרם או –Cìîðå ÇÂÄÈÀÄÀÇ
ïëøãì,עליהם תרם שכבר  הענבים את או  הזיתים את לדרוך  –Bðéà ÀÈÀÈÅ

íBøúì Céøö.תרם יפה עליהם שתרם שבשעה ולתרום, לחזור – ÈÄÄÀ

i p y m e i
י ה נ ש מ ר ו א ב

äøîâð àHL øác ìò Bzëàìî äøîâpL øácî ïéîøBz ïéàÅÀÄÄÈÈÆÄÀÀÈÀÇÀÇÈÈÆÄÀÀÈ
Bzëàìî לא שעדיין תבואה על  בכרי  כבר  שנמרחה מתבואה כגון  – ÀÇÀ

oxeba),נמרחה ixkd ipt z` miwilgne mixyiiny dn `ed gexin)àGåÀ
Bzëàìî äøîâpL øác ìò Bzëàìî äøîâð àHL øácî– ÄÈÈÆÄÀÀÈÀÇÀÇÈÈÆÄÀÀÈÀÇÀ

נמרחה, שכבר תבואה על  נמרחה שלא àHLמתבואה øácî àGåÀÄÈÈÆ
Bzëàìî äøîâð àHL øác ìò Bzëàìî äøîâð שכתוב – ÄÀÀÈÀÇÀÇÈÈÆÄÀÀÈÀÇÀ

כז ): יח , awid",(במדבר  on d`lnke oxebd on obck" שאין מכאן  ולמדים
הגמור . על  הגמור מן  אלא eîøzתורמים íàåעל הגמור  מן – ÀÄÈÀ

גמור, שאינו  על גמור  משאינו או להיפך , או  גמור  ïúîeøzÀÈÈשאינו
äîeøz השמן על הזיתים מן  שהתורם ד ) (משנה לעיל ששנינו ומה – ÀÈ

פי (על שם בארנו  כבר  תרומה, תרומתו אין  היין , על  הענבים מן או
ולדרוך לכתוש  לכהן  טורח יש ובענבים ובזיתים שהואיל  הירושלמי),

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipy wxt zenexz zkqn

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡àîhä ìò øBähî ïéîøBz ïéà;eîøz íàå,äîeøz ïúîeøz.eøîà úîàa:Búö÷î àîèpL äìác ìL ìebòä, ¥§¦¦¨©©¨¥§¦¨§§¨¨§¨¤¡¤¨§¨¦¤§¥¨¤¦§¨¦§¨

Ba LiL àîhä ìò Ba LiL øBähä ïî íøBz.é ìL äcâà ïëå÷ø,äîøò ïëå.íéìebò éðL eéä,úBcâà ézL,ézL ¥¦©¨¤¤©©¨¥¤¤§¥£ª¨¤¨¨§¥£¥¨¨§¥¦¦§¥£ª§¥
úBîøò,äøBäè úçàå äàîè úçà–äæ ìò äfî íøúé àG.øæòéìà éaøøîBà:àîhä ìò øBähä ïî ïéîøBz. £¥©©§¥¨§©©§¨¦§Ÿ¦¤©¤©¦¡¦¤¤¥§¦¦©¨©©¨¥

a`.`nhd lr xedhn oinxez oi`ïî íåøúé íøåúäù ïðéòá ïðàå ,åðàîèéå øåäèá àîèä òâé àîù éôúñîã íåùî ó÷åîä ïî àìù íåøúé àîù äøéæâ
:ó÷åîä.exn` zn`aåðéðù úáùã àî÷ ÷øôá éøäù éðéñî äùîì äëìä à÷åã åàì ìáà ,éðéñî äùîì äëìä àéä åìéàë åøîà úîàá ïðéðúã àëéä ìë

:àéä ïðáøãîå ïéøå÷ úå÷åðéúä ïëéä äàåø ïæçä åøîà úîàá.dliac ly lebrdïéðòì øåáç úåáåùç ïðéà ìåâòä êåúá åæá åæ úå÷áåãî úåìáãäù éô ìò óà
:úøçàä úàîèð àì úåìáãä ïî úçàá äàîåè äòâð íàå ,äàîåè.dnixr oke wxi ly dceb` okeóåâ åìåëù ìåâò àðéîà äåä ìåâò ïðéòîùà éàã ,éëéøö

,íøåú åðéà úçà äñåôú äðéàù äîéøò ,íøåú úçà äñåôú ìëäù äãåâà àðéîà äåä äãåâà ïðéòîùà éàå .íøåú åðéà ãçà óåâ äðéàù äãåâà ,íøåú ãçà
:éëéøö.minxez xne` xfril` iax:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå ,ó÷åîä ïî àìù íåøúì àåáé àîù øæòéìà éáø øæâ àìã ,àîèä ìò øåäèä ïî äìéçúëì

`xephxa yexit

תרומתו  אין בדיעבד  שאפילו  בהם, החמירו  לפכך  לכהן , הפסד  בזה ויש 
עליהם  לכהן, והפסד טורח שאין הפירות בשאר  כן  שאין  מה תרומה,

של דעתו  אמנם זוהי  – תרומה. תרומתו שבדיעבד  במשנתנו שנינו
בין  הבדל שאין וסובר, עליו חולק יוחנן  רבי אבל  בירושלמי. חזקיה

שרבי אף מהמפרשים), רבים דעת (וכן  הפירות לשאר  וענבים זיתים
לכהן , שיש  וההפסד  הטורח מפני ד  במשנה הטעם שמבאר  הוא יוחנן 

קושיה  מתרצים ויש ד ? למשנה משנתנו בין מה לדעתו, קשה כן ואם
על  זיתים שתרם מדובר, ד  שבמשנה היין ,זו , על  ענבים או  השמן ,

,odkd zrcn `ly, והפסדו הכהן טורח מפני חכמים החמירו  ולכן
מדובר, במשנתנו אבל  תרומה. תרומתו  אין בדיעבד שאפילו וגזרו 

מלאכתו  שנגמרה דבר  על מלאכתו  נגמרה שלא מדבר  zrcnשתרם
,odkd, וביין בשמן ולא ובענבים בזיתים דווקא לכהן לו וניחא שיש

על מזיתים לתרום לו  אסור  לכתחילה ברם, תרומה. תרומתו  הלכך 
שלא  אחרת פעם כך יעשה שמא הכהן, מדעת אפילו וכדומה השמן 

הכהן  והרא"ש).מדעת (הר"ש

על שמן  תורמין "אין שנינו: ח שבמשנה משנתנו, על  בירושלמי מקשים עוד
תרומה, תרומתו  תרם, ואם הנדרכים; ענבים על  יין  ולא הנכתשים xefgieזיתים

mexzie אמרו לא במשנתנו ולמה ,"?"mexzie xefgie" חזקיה לדעת אמנם
וענבים  זיתים בין חילוק שיש מבואר, הענין  הרי לעיל, שהבאנו  (בירושלמי),
(על משנתנו את כך  שמיישב טוב", יום מ"תוספות משמע וכן  פירות. לשאר
לזיתים  הפירות שאר בין  חילוק שאין יוחנן רבי לדעת אבל ברטנורא). פי 
הירושלמי, טעם הבאנו  ח במשנה ועוד , ח? למשנה משנתנו  בין מה ולענבים,
גם  קנסו שלא הטעם ומהו שם), (עיין  טהרה גדר  משום חכמים שקנסוהו 
מדובר ח שבמשנה בירושלמי, משיבים כך על טהרה? גדר משום במשנתנו 
משום  ויתרום שיחזור חכמים החמירו הלכך קיימת, הראשונה התרומה כשאין 

בגבולין  עושים שהיו טהרה שעיקר טהרה, milyexil)גדר  uegn l`xyi ux` lka)
ונאבדה  לתרום ראוי היה שלא מדבר  כשתרם ולכן תרומה, סרך משום היא
ולאכלה  להיטהר  הכהן  שיצטרך  כדי  אחרת, לתרום הזקיקוהו  הראשונה,
תרומה  תרומתו לפיכך  קיימת, כשהתרומה מדובר במשנתנו אבל  בטהרה.

ולתרום לחזור  צריך  .(y"x)ואינו 
סתם  המשניות שתי  תורה") ("משנה בחיבורו  העתיק שהרמב"ם עיון , וצריך
ממש  גמור שאינו  על  הגמור מן  דווקא הרמב"ם שלדעת ואפשר  חילק. ולא
שאין יודעים שהכל  לכתחילה, יתרום שמא חוששים ואין תרומה, תרומתו 

הנדרכים ת  וענבים הנכתשים זיתים אבל גמור. שאינו  על הגמור  מן ורמים
שיחזור גזרו  לפיכך לכתחילה, כן  יעשה שמא חשש ויש הוא, הגמור  כדבר 

" ח: במשנה הטעם שביאר  וזהו  dnecויתרום. dfyשאינו על הגמור  מן לתורם
גמור שאינו דבר ממש זה אין  האמת שלפי  ומשמע שם, שהבאנו  כפי גמור ",

("dpey`x dpyn").
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משמרת את לך נתתי  הנה "ואני  ח): יח, (במדבר  בתורה ודרשוizenexzכתוב ,"
Ðחכמים: izenexz תרומה ואחת טהורה תרומה אחת מדבר, הכתוב תרומות בשתי 

התרומה, את ממנה שהפריש  קודם כולה התבואה נטמאה אם שאפילו  כלומר טמאה,
לכהן, ניתנת תרומה שכל לכהן , וליתנה בטומאה תרומה ממנה להפריש  חייבים

נהנים  והכהנים נשרפת והטמאה לכהנים, נאכלת הטהורה טמאה; בין  טהורה בין

שמן היה ואם התנור, את בו מסיקים – בו וכיוצא דגן  היה אם כגון בשריפתה,

להדלקה. בו משתמשים –epzpyn טהורה תבואה לאדם יש  שאם ללמד, באה

והמעשרות, התרומה את מהן  הפריש לא שעדיין טבל, ושתיהן טמאה, ותבואה

תורם  אלא הטמאה, התבואה על הטהורה התבואה מן גדולה תרומה לתרום אסור 

הטמאה. על הטמאה ומן  הטהורה על  הטהורה מן 

àîhä ìò øBähî ïéîøBz ïéà התבואה על  טהורה מתבואה – ÅÀÄÄÈÇÇÈÅ
שאין  לפי הוא, והטעם (בהקדמה); לעיל  שבארנו  כמו  שנטמאה,

אלא גדולה תרומה swend,מפרישים on והקרוב הסמוך מן  היינו
חיטים  סאה חמישים לאדם היו אם כגון ט ), א, (חלה הטבל לתבואת

מהם  מאחד  להפריש לו  אסור  אחר, בבית סאה וחמישים זה בבית
גזרו  ומכאן המוקף; מן שלא תורם שנמצא המאה, כל על  סאים שתי
הטמא  נגיעת מחשש  שמא הטמא, על  הטהור מן  לתרום שלא חכמים

דין  למדים בירושלמי אמנם – המוקף. מן שלא לתרום יבוא בטהור
אינה  הירושלמי  שדרשת סוברים המפרשים רוב אבל המקרא, מן זה

הו  הטעם ועיקר בלבד, אסמכתא שבארנו אלא כפי מוקף, משום א

ברטנורא ); eîøz(ר "ש; íàå,הטמא על הטהור מן –äîeøz ïúîeøz ÀÄÈÀÀÈÈÀÈ
ב  eøîàדיעבד.– úîàa פירשו וכן היא; מקובלת הלכה כלומר  – ÆÁÆÈÀ

א ):בבבלי  ס, מציעא id`(בבא  dkld Ð "exn` zn`a" lk להסס (ואין 

– בדבר  אמרו :רש "יולגמגם בירושלמי אבל  .(minkg epyy mewn lk
;ipiqn dynl dkld Ð "zn`a" למשה הלכה דווקא שלאו מפרשים, ויש

מסיני למשה הלכה היא כאילו  אלא ברטנורא ):מסיני, ìebòäÈÄ(ר "ש;
äìác ìL,עיגול בצורת ודבוקות דרוסות תאנים –Búö÷î àîèpL ÆÀÅÈÆÄÀÈÄÀÈ

דבוקות  שהתאנים פי על  שאף היא וההלכה במקצתו, טומאה שנגעה –
מקצתו  ונטמא טומאה, לענין  אחד גוף חשובות אין מקום מכל בזו , זו 

(ולא  פירות במי  שמחוברות כגון  מבואר  ובירושלמי  כולו ; נטמא לא
חיבור, חשובות אינן  זה שבכגון טומאה), לקבל המכשירים במשקים

Ba LiL àîhä ìò Ba LiL øBähä ïî íøBzהואיל כלומר – ÅÄÇÈÆÆÇÇÈÅÆÆ
גדולה  תרומה להפריש  מותר  טהור , וחלקו טמא שחלקו אחד, גוש  וזה

הטמא. חלקו על אף הדבלה, של  העיגול כל  על הטהור  ïëåÀÅמחלקו
é ìL äcâà÷ø אם דבילה, של  כעיגול  אחד  גוש שאינה אף – ÂËÈÆÈÈ

בה, שיש  הטמא על בה שיש הטהור מן תורם מקצתה, ïëåÀÅנטמאה
äîøò,הירק כאגודת אחת "תפוסה" שאינה פי  על  אף תבואה, של  – ÂÅÈ

שבה. הטמא על  שבה הטהור מן  תורם מקצתה, נטמאה מקום מכל

íéìebò éðL eéä או דבלה, של –úBcâà ézL או ירק, של – ÈÀÅÄÄÀÅÂË
úBîøò ézL,תבואה של  –äøBäè úçàå äàîè úçàהואיל – ÀÅÂÅÇÇÀÅÈÀÇÇÀÈ

ערימות  שתי או נפרדות אגודות שתי  או  נפרדים עיגולים שני  והם
äæנפרדות, ìò äfî íøúé àG שבארנו כפי  הטמא, על הטהור  מן – ÄÀÙÄÆÇÆ

המשנה. בתחילת øBähäהטעם ïî ïéîøBz :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÀÄÄÇÈ
àîhä ìò שאין הטמא, על  הטהור מן לכתחילה לתרום מותר – ÇÇÈÅ

המוקף. מן  שלא לתרום יבוא שמא `xfril.חוששים iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn
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ÁïéLzëpä íéúéæ ìò ïîL ïéîøBz ïéà,íéëøãpä íéáðò ìò ïéé àGå;íøz íàå,äîeøz Búîeøz,øæçéå ¥§¦¤¤©¥¦©¦§¨¦§©¦©£¨¦©¦§¨¦§¦¨©§¨§¨§©£Ÿ
íøúéå.dîöò éðôa úònãî äðBLàøä,Lîç äéìò ïéáiçå,äiðL àG ìáà. §¦§Ÿ¨¦¨§©©©¦§¥©§¨§©¨¦¨¤¨Ÿ¤£¨§¦¨
ËíéLaëpä íéúéæ ìò ïîL ïéîøBúå,íé÷enö íúBNòì íéáðò ìò ïééå.äìéëàì íéúéæ ìò ïîL íøzL éøä,íéúéæå §§¦¤¤©¥¦©¦§¨¦§©¦©£¨¦©£¨¦¦£¥¤¨©¤¤©¥¦©£¦¨§¥¦

äìéëàì íéúéæ ìò,íéáðò ìò ïééåäìéëàì,äìéëàì íéáðò ìò íéáðòå,ïëøãì Cìîðå–éøö BðéàíBøúì C. ©¥¦©£¦¨§©¦©£¨¦©£¦¨©£¨¦©£¨¦©£¦¨§¦§©§¨§¨¥¨¦¦§
ÈBzëàìî äøîâð àHL øác ìò Bzëàìî äøîâpL øácî ïéîøBz ïéà,øác ìò Bzëàìî äøîâð àHL øácî àGå ¥§¦¦¨¨¤¦§§¨§©§©¨¨¤¦§§¨§©§§¦¨¨¤¦§§¨§©§©¨¨

Bzëàìî äøîâpL,äøîâð àHL øácî àGåBzëàìî äøîâð àHL øác ìò Bzëàìî;eîøz íàå,ïúîeøz ¤¦§§¨§©§§¦¨¨¤¦§§¨§©§©¨¨¤¦§§¨§©§§¦¨§§¨¨
äîeøz. §¨

g.miyzkpd mizifd:ïðîù àéöåäì úùúëîá íéúéæä ùåúëì åéä íéìéâø.dnexz eznexz:àúééøåàãî àéä äøåîâ.mexzie xefgieøçàì ,ïðáøãî
:àöéù ïééìå ïîùì êéøöä øåòéùë úéðù äîåøú àéöåéå øåæçé íéáðòä úëéøãå íéúéæä ïúåà úùéúë íéìùéù.zrncn dpey`xdäàîî úåçôì äìôð íà

:àúééøåàãî àéä äøåîâ äîåøúã .ïäëì ìëä øëîéå ,íéøæì øåñàå òîåãî ìëä äùòð ïéìåç.yneg dilr oiaiige,ùîåçå ïø÷ íìùî äââùá äìëåàä øæ
:äîåøú ìëåà øæ ìë ïéãë.dipy `l la`àúééøåàãîã ,øçà íå÷îî úåøùòîå äîåøú äéìò åùéøôéù ãò úìëàð äðéà êëéôì ,ïðáøãî àìà äðéàù éôì

ïîùä ìò íéúéæ íøåúä éáâ ìéòì àðù éàîå ,íåøúéå øåæçéå äîåøú åúîåøúã íéùúëðä íéúéæä ìò ïîù íøåúá àëä àðù éàî àéù÷ éàå .øåîâ ìáè àéä
íéùúëðä íéúéæä ìò ïîù íøåúá ìáà ,äîåøú åúîåøú ïéà êëéôì ïäëì àãéñô àëéà ïîùä ìò íéúéæ íøåúäã ì"éå ,äîåøú åúîåøú ïéàã ïééä ìò íéáðòå

:íåøúéå øåæçéã øåæâã àåä ïðáøã àìà ,äîåøú åúîåøú ïäëì àãéñô àëéìã
h.miyakpd mizifìò ïîù à÷åãã ,íäéìò ïîùä ïî ïéîøåú êëìä ,åúëàìî äøîâðù øáã éáéùçå ,åîéé÷úéù éãë õîåçá åà ïééá íéùåáëå íéçåìî íéúéæ

ïî íøåú àåäùëå ,éøù íéùáëðä íéúéæ ìò ïîùå íé÷åîö ìò ïéé ìáà ,íåøúì øåñàã àåä êøãéì úåãîåòä íéáðò ìò ïéé ïëå ,ïðîù àéöåäì íéãîåòä íéúéæ
:íé÷åîöä ïî àöéù éåàøä ïééä éôìå íéùáëðä íéúéæä ïî àöéù éåàøä ïîùä éôì íøåú íé÷åîöä ìò ïééä ïîå íéùáëðä íéúéæä ìò ïîùä.mexzl jixv oi`

:äìéëàì úåãîåò åéä äòù äúåàá éøäù ,íøú à÷ øéôù íøú à÷ éëå ìéàåä
ii`.ezk`ln dxnbpy xacn minxez o:éøëá çøîúðù øáãî.ezk`ln dxnbp `ly xac lráéúëã ,éøëá çøîúð àìù(çé øáãîá)ïøåâä ïî ïâãë

:øåîâä ìò øåîâ åðéàùî àìå øåîâ åðéàù ìò øåîâä ïî àìå øåîâä ìò øåîâä ïî ,á÷éä ïî äàìîëå.dnexz eznexz mxz m`eìáà ,úåøéô øàùá à÷åãå
:ïøîàãë ïäëì àãéñô äéá úéàã íåùî äîåøú åúîåøú ïéàã ìéòì ïðéøîà àä ,ïééä ìò íéáðòä ïî åà ,ïîùä ìò íéúéæä ïî íøåúä

`xephxa yexit
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ïéLzëpä íéúéæ ìò ïîL ïéîøBz ïéà,שמנם להוציא במכתשת – ÅÀÄÆÆÇÅÄÇÄÀÈÄ
íéëøãpä íéáðò ìò ïéé àGå שנגמרה מדבר  לתורם דומה שזה – ÀÇÄÇÂÈÄÇÄÀÈÄ

מלאכתו  נגמרה שלא דבר על  íøz(רמב"ם );מלאכתו íàå שמן – ÀÄÈÇ
הנדרכים, ענבים על  יין  או  הנכתשים זיתים äîeøzעל Búîeøz– ÀÈÀÈ

התורה, מן היא íøúéåגמורה øæçéåשלאחר כלומר  מדרבנן , – ÀÇÂÙÀÄÀÙ
תרומה  ויפריש יחזור  הענבים דריכת או הזיתים כתישת שישלים

הטעם  ומבואר  מהענבים, שיצא מהיין  או מהזיתים שיצא מהשמן 
שאם  בזיתים, כגון  טהרה, גדר משום חכמים שקנסוהו בירושלמי,

על טהור שמן  מיד יפריש  הזיתים על השמן מן  שמפריש  אומר  אתה
לעשר לו שאסרו  כיון  אבל  בטומאה. הכל את יעשה כך  ואחר  הזיתים,

יטמאו  שאם בטהרה, זיתיו את לעשות יצטרך הרי  הזיתים, על  שמן 
מפרישים  שאין הטהור , השמן מן עליהם להפריש  יוכל  לא הזיתים

בטהרה; בדו את ולעשות להיטהר יצטרך  ולפיכך  הטמא, על  הטהור  מן
שנית. לתרום עליו  גזרו  בדיעבד גם éðôaומכאן  úònãî äðBLàøäÈÄÈÀÇÇÇÄÀÅ

dîöò בחולין היו ולא חולין, לתוך הראשונה התרומה נפלה אם – ÇÀÈ
התערובת נעשית כנגדה, חלקים כתרומה "rnecn",מאה שדינה כלומר

ונמכר למסכתנו ), (בפתיחה שבארנו  כמו  לישראל , באכילה ואסורה
התורה; מן היא גמורה תרומה הראשונה שהתרומה לפי  לכהנים, הכל

Lîç äéìò ïéáiçå,וחומש קרן  לכהן משלם בשוגג, האוכלה זר  – ÀÇÈÄÈÆÈÙÆ
גמורה תרומה יד ),כדין  כב, ויקרא äiðL(עיין àG ìáà שהתרומה – ÂÈÀÄÈ

אינה  התורה שמן  לפי חומש , עליה חייבים ואין מדמעת, אינה השנייה
למעשר טבולה היא שהרי מעשרות, ממנה להפריש צריך  ואף תרומה;

מעשר ירושלמי).ולתרומת (תוספתא ;

ט ה נ ש מ ר ו א ב

זיתים על שמן  תורמין ש"אין  הקודמת, במשנה ששנינו ייןoiyzkpd,לאחר  ולא
ענבים להוצאת mikxcpdעל העומדים זיתים על  שדווקא ללמד , משנתנו  באה ,"

יין, תורמים אין  לדריכה העומדים ענבים על  דווקא וכן שמן, תורמים אין שמנם
על אבל מלאכתו, נגמרה שלא דבר על  מלאכתו שנגמרה מדבר  תורמים שאין 

שהרי ויין, שמן  לתרום מותר  במשנה, כמבואר לאכילה, העומדים ענבים ועל זיתים
הטעם: כותב והרמב"ם מלאכתו . שנגמרה דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר  זה
הרע" על היפה מן  בזה זה כלאים שאינם מינים משני לתורם דומה? זה "למה

יח). ה, תרומות (הל '

íéLaëpä íéúéæ ìò ïîL ïéîøBúåשהואיל בחומץ, או במלח – ÀÀÄÆÆÇÅÄÇÄÀÈÄ
מלאכתו, שנגמרה כדבר הם חשובים לאכילה, עומדים ìòוהם ïééåÀÇÄÇ

íé÷enö íúBNòì íéáðò העומדים ענבים על יין  תורמים וכן  – ÂÈÄÇÂÈÄÄ
לעיל ; הטעם שביארנו  כמו  שהם, כמות וליאכל  צימוקים להיעשות

הראוי היין  ולפי  הנכבשים הזיתים מן לצאת הראוי  השמן לפי  ותורמים
הצמוקים מן äìéëàì(ירושלמי).לצאת íéúéæ ìò ïîL íøzL éøäÂÅÆÈÇÆÆÇÅÄÇÂÄÈ

לעיל, ששנינו כמו הנכבשים זיתים על היינו  –íéúéæ ìò íéúéæåÀÅÄÇÅÄ
äìéëàì,לאכילה עומדים היו וכולם זיתים, על זיתים שתרם או  – ÇÂÄÈ

äìéëàì íéáðò ìò ïééå שהם ענבים על  יין שתרם מי וכן  – ÀÇÄÇÂÈÄÇÂÄÈ
צימוקים, להיעשות שעומדים היינו íéáðòלאכילה, ìò íéáðòåÇÂÈÄÇÂÈÄ

äìéëàì,לאכילה הוא והכל ענבים, על ענבים שתרם או –Cìîðå ÇÂÄÈÀÄÀÇ
ïëøãì,עליהם תרם שכבר  הענבים את או  הזיתים את לדרוך  –Bðéà ÀÈÀÈÅ

íBøúì Céøö.תרם יפה עליהם שתרם שבשעה ולתרום, לחזור – ÈÄÄÀ

i p y m e i
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äøîâð àHL øác ìò Bzëàìî äøîâpL øácî ïéîøBz ïéàÅÀÄÄÈÈÆÄÀÀÈÀÇÀÇÈÈÆÄÀÀÈ
Bzëàìî לא שעדיין תבואה על  בכרי  כבר  שנמרחה מתבואה כגון  – ÀÇÀ

oxeba),נמרחה ixkd ipt z` miwilgne mixyiiny dn `ed gexin)àGåÀ
Bzëàìî äøîâpL øác ìò Bzëàìî äøîâð àHL øácî– ÄÈÈÆÄÀÀÈÀÇÀÇÈÈÆÄÀÀÈÀÇÀ

נמרחה, שכבר תבואה על  נמרחה שלא àHLמתבואה øácî àGåÀÄÈÈÆ
Bzëàìî äøîâð àHL øác ìò Bzëàìî äøîâð שכתוב – ÄÀÀÈÀÇÀÇÈÈÆÄÀÀÈÀÇÀ

כז ): יח , awid",(במדבר  on d`lnke oxebd on obck" שאין מכאן  ולמדים
הגמור . על  הגמור מן  אלא eîøzתורמים íàåעל הגמור  מן – ÀÄÈÀ

גמור, שאינו  על גמור  משאינו או להיפך , או  גמור  ïúîeøzÀÈÈשאינו
äîeøz השמן על הזיתים מן  שהתורם ד ) (משנה לעיל ששנינו ומה – ÀÈ

פי (על שם בארנו  כבר  תרומה, תרומתו אין  היין , על  הענבים מן או
ולדרוך לכתוש  לכהן  טורח יש ובענבים ובזיתים שהואיל  הירושלמי),

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipy wxt zenexz zkqn
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‡àîhä ìò øBähî ïéîøBz ïéà;eîøz íàå,äîeøz ïúîeøz.eøîà úîàa:Búö÷î àîèpL äìác ìL ìebòä, ¥§¦¦¨©©¨¥§¦¨§§¨¨§¨¤¡¤¨§¨¦¤§¥¨¤¦§¨¦§¨

Ba LiL àîhä ìò Ba LiL øBähä ïî íøBz.é ìL äcâà ïëå÷ø,äîøò ïëå.íéìebò éðL eéä,úBcâà ézL,ézL ¥¦©¨¤¤©©¨¥¤¤§¥£ª¨¤¨¨§¥£¥¨¨§¥¦¦§¥£ª§¥
úBîøò,äøBäè úçàå äàîè úçà–äæ ìò äfî íøúé àG.øæòéìà éaøøîBà:àîhä ìò øBähä ïî ïéîøBz. £¥©©§¥¨§©©§¨¦§Ÿ¦¤©¤©¦¡¦¤¤¥§¦¦©¨©©¨¥

a`.`nhd lr xedhn oinxez oi`ïî íåøúé íøåúäù ïðéòá ïðàå ,åðàîèéå øåäèá àîèä òâé àîù éôúñîã íåùî ó÷åîä ïî àìù íåøúé àîù äøéæâ
:ó÷åîä.exn` zn`aåðéðù úáùã àî÷ ÷øôá éøäù éðéñî äùîì äëìä à÷åã åàì ìáà ,éðéñî äùîì äëìä àéä åìéàë åøîà úîàá ïðéðúã àëéä ìë

:àéä ïðáøãîå ïéøå÷ úå÷åðéúä ïëéä äàåø ïæçä åøîà úîàá.dliac ly lebrdïéðòì øåáç úåáåùç ïðéà ìåâòä êåúá åæá åæ úå÷áåãî úåìáãäù éô ìò óà
:úøçàä úàîèð àì úåìáãä ïî úçàá äàîåè äòâð íàå ,äàîåè.dnixr oke wxi ly dceb` okeóåâ åìåëù ìåâò àðéîà äåä ìåâò ïðéòîùà éàã ,éëéøö

,íøåú åðéà úçà äñåôú äðéàù äîéøò ,íøåú úçà äñåôú ìëäù äãåâà àðéîà äåä äãåâà ïðéòîùà éàå .íøåú åðéà ãçà óåâ äðéàù äãåâà ,íøåú ãçà
:éëéøö.minxez xne` xfril` iax:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå ,ó÷åîä ïî àìù íåøúì àåáé àîù øæòéìà éáø øæâ àìã ,àîèä ìò øåäèä ïî äìéçúëì

`xephxa yexit

תרומתו  אין בדיעבד  שאפילו  בהם, החמירו  לפכך  לכהן , הפסד  בזה ויש 
עליהם  לכהן, והפסד טורח שאין הפירות בשאר  כן  שאין  מה תרומה,

של דעתו  אמנם זוהי  – תרומה. תרומתו שבדיעבד  במשנתנו שנינו
בין  הבדל שאין וסובר, עליו חולק יוחנן  רבי אבל  בירושלמי. חזקיה

שרבי אף מהמפרשים), רבים דעת (וכן  הפירות לשאר  וענבים זיתים
לכהן , שיש  וההפסד  הטורח מפני ד  במשנה הטעם שמבאר  הוא יוחנן 

קושיה  מתרצים ויש ד ? למשנה משנתנו בין מה לדעתו, קשה כן ואם
על  זיתים שתרם מדובר, ד  שבמשנה היין ,זו , על  ענבים או  השמן ,

,odkd zrcn `ly, והפסדו הכהן טורח מפני חכמים החמירו  ולכן
מדובר, במשנתנו אבל  תרומה. תרומתו  אין בדיעבד שאפילו וגזרו 

מלאכתו  שנגמרה דבר  על מלאכתו  נגמרה שלא מדבר  zrcnשתרם
,odkd, וביין בשמן ולא ובענבים בזיתים דווקא לכהן לו וניחא שיש

על מזיתים לתרום לו  אסור  לכתחילה ברם, תרומה. תרומתו  הלכך 
שלא  אחרת פעם כך יעשה שמא הכהן, מדעת אפילו וכדומה השמן 

הכהן  והרא"ש).מדעת (הר"ש

על שמן  תורמין "אין שנינו: ח שבמשנה משנתנו, על  בירושלמי מקשים עוד
תרומה, תרומתו  תרם, ואם הנדרכים; ענבים על  יין  ולא הנכתשים xefgieזיתים

mexzie אמרו לא במשנתנו ולמה ,"?"mexzie xefgie" חזקיה לדעת אמנם
וענבים  זיתים בין חילוק שיש מבואר, הענין  הרי לעיל, שהבאנו  (בירושלמי),
(על משנתנו את כך  שמיישב טוב", יום מ"תוספות משמע וכן  פירות. לשאר
לזיתים  הפירות שאר בין  חילוק שאין יוחנן רבי לדעת אבל ברטנורא). פי 
הירושלמי, טעם הבאנו  ח במשנה ועוד , ח? למשנה משנתנו  בין מה ולענבים,
גם  קנסו שלא הטעם ומהו שם), (עיין  טהרה גדר  משום חכמים שקנסוהו 
מדובר ח שבמשנה בירושלמי, משיבים כך על טהרה? גדר משום במשנתנו 
משום  ויתרום שיחזור חכמים החמירו הלכך קיימת, הראשונה התרומה כשאין 

בגבולין  עושים שהיו טהרה שעיקר טהרה, milyexil)גדר  uegn l`xyi ux` lka)
ונאבדה  לתרום ראוי היה שלא מדבר  כשתרם ולכן תרומה, סרך משום היא
ולאכלה  להיטהר  הכהן  שיצטרך  כדי  אחרת, לתרום הזקיקוהו  הראשונה,
תרומה  תרומתו לפיכך  קיימת, כשהתרומה מדובר במשנתנו אבל  בטהרה.

ולתרום לחזור  צריך  .(y"x)ואינו 
סתם  המשניות שתי  תורה") ("משנה בחיבורו  העתיק שהרמב"ם עיון , וצריך
ממש  גמור שאינו  על  הגמור מן  דווקא הרמב"ם שלדעת ואפשר  חילק. ולא
שאין יודעים שהכל  לכתחילה, יתרום שמא חוששים ואין תרומה, תרומתו 

הנדרכים ת  וענבים הנכתשים זיתים אבל גמור. שאינו  על הגמור  מן ורמים
שיחזור גזרו  לפיכך לכתחילה, כן  יעשה שמא חשש ויש הוא, הגמור  כדבר 

" ח: במשנה הטעם שביאר  וזהו  dnecויתרום. dfyשאינו על הגמור  מן לתורם
גמור שאינו דבר ממש זה אין  האמת שלפי  ומשמע שם, שהבאנו  כפי גמור ",

("dpey`x dpyn").
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משמרת את לך נתתי  הנה "ואני  ח): יח, (במדבר  בתורה ודרשוizenexzכתוב ,"
Ðחכמים: izenexz תרומה ואחת טהורה תרומה אחת מדבר, הכתוב תרומות בשתי 

התרומה, את ממנה שהפריש  קודם כולה התבואה נטמאה אם שאפילו  כלומר טמאה,
לכהן, ניתנת תרומה שכל לכהן , וליתנה בטומאה תרומה ממנה להפריש  חייבים

נהנים  והכהנים נשרפת והטמאה לכהנים, נאכלת הטהורה טמאה; בין  טהורה בין

שמן היה ואם התנור, את בו מסיקים – בו וכיוצא דגן  היה אם כגון בשריפתה,

להדלקה. בו משתמשים –epzpyn טהורה תבואה לאדם יש  שאם ללמד, באה

והמעשרות, התרומה את מהן  הפריש לא שעדיין טבל, ושתיהן טמאה, ותבואה

תורם  אלא הטמאה, התבואה על הטהורה התבואה מן גדולה תרומה לתרום אסור 

הטמאה. על הטמאה ומן  הטהורה על  הטהורה מן 

àîhä ìò øBähî ïéîøBz ïéà התבואה על  טהורה מתבואה – ÅÀÄÄÈÇÇÈÅ
שאין  לפי הוא, והטעם (בהקדמה); לעיל  שבארנו  כמו  שנטמאה,

אלא גדולה תרומה swend,מפרישים on והקרוב הסמוך מן  היינו
חיטים  סאה חמישים לאדם היו אם כגון ט ), א, (חלה הטבל לתבואת

מהם  מאחד  להפריש לו  אסור  אחר, בבית סאה וחמישים זה בבית
גזרו  ומכאן המוקף; מן שלא תורם שנמצא המאה, כל על  סאים שתי
הטמא  נגיעת מחשש  שמא הטמא, על  הטהור מן  לתרום שלא חכמים

דין  למדים בירושלמי אמנם – המוקף. מן שלא לתרום יבוא בטהור
אינה  הירושלמי  שדרשת סוברים המפרשים רוב אבל המקרא, מן זה

הו  הטעם ועיקר בלבד, אסמכתא שבארנו אלא כפי מוקף, משום א

ברטנורא ); eîøz(ר "ש; íàå,הטמא על הטהור מן –äîeøz ïúîeøz ÀÄÈÀÀÈÈÀÈ
ב  eøîàדיעבד.– úîàa פירשו וכן היא; מקובלת הלכה כלומר  – ÆÁÆÈÀ

א ):בבבלי  ס, מציעא id`(בבא  dkld Ð "exn` zn`a" lk להסס (ואין 

– בדבר  אמרו :רש "יולגמגם בירושלמי אבל  .(minkg epyy mewn lk
;ipiqn dynl dkld Ð "zn`a" למשה הלכה דווקא שלאו מפרשים, ויש

מסיני למשה הלכה היא כאילו  אלא ברטנורא ):מסיני, ìebòäÈÄ(ר "ש;
äìác ìL,עיגול בצורת ודבוקות דרוסות תאנים –Búö÷î àîèpL ÆÀÅÈÆÄÀÈÄÀÈ

דבוקות  שהתאנים פי על  שאף היא וההלכה במקצתו, טומאה שנגעה –
מקצתו  ונטמא טומאה, לענין  אחד גוף חשובות אין מקום מכל בזו , זו 

(ולא  פירות במי  שמחוברות כגון  מבואר  ובירושלמי  כולו ; נטמא לא
חיבור, חשובות אינן  זה שבכגון טומאה), לקבל המכשירים במשקים

Ba LiL àîhä ìò Ba LiL øBähä ïî íøBzהואיל כלומר – ÅÄÇÈÆÆÇÇÈÅÆÆ
גדולה  תרומה להפריש  מותר  טהור , וחלקו טמא שחלקו אחד, גוש  וזה

הטמא. חלקו על אף הדבלה, של  העיגול כל  על הטהור  ïëåÀÅמחלקו
é ìL äcâà÷ø אם דבילה, של  כעיגול  אחד  גוש שאינה אף – ÂËÈÆÈÈ

בה, שיש  הטמא על בה שיש הטהור מן תורם מקצתה, ïëåÀÅנטמאה
äîøò,הירק כאגודת אחת "תפוסה" שאינה פי  על  אף תבואה, של  – ÂÅÈ

שבה. הטמא על  שבה הטהור מן  תורם מקצתה, נטמאה מקום מכל

íéìebò éðL eéä או דבלה, של –úBcâà ézL או ירק, של – ÈÀÅÄÄÀÅÂË
úBîøò ézL,תבואה של  –äøBäè úçàå äàîè úçàהואיל – ÀÅÂÅÇÇÀÅÈÀÇÇÀÈ

ערימות  שתי או נפרדות אגודות שתי  או  נפרדים עיגולים שני  והם
äæנפרדות, ìò äfî íøúé àG שבארנו כפי  הטמא, על הטהור  מן – ÄÀÙÄÆÇÆ

המשנה. בתחילת øBähäהטעם ïî ïéîøBz :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÀÄÄÇÈ
àîhä ìò שאין הטמא, על  הטהור מן לכתחילה לתרום מותר – ÇÇÈÅ

המוקף. מן  שלא לתרום יבוא שמא `xfril.חוששים iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn
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·øBähä ìò àîhä ïî ïéîøBz ïéà;íøz íàå,ââBL–eøzäîeøz Búî,ãéæîe–íeìk äNò àG.ïa ïëå ¥§¦¦©¨¥©©¨§¦¨©¥§¨§¨¥¦¨¨§§¥¤
ìáè øNòî Bì äéäL éåì,CìBäå åéìò Léøôî äéä,ââBL–éeNò äNòM äî;ãéæî–íeìk äNò àG.äãeäé éaø ¥¦¤¨¨©£©¤¤¨¨©§¦¨¨§¥¥©¤¨¨¨¥¦¨¨§©¦§¨

øîBà:älçza Ba òãBé äéä íà,ââBL àeäL ét ìò óà–íeìk äNò àG. ¥¦¨¨¥©©§¦¨©©¦¤¥¨¨§
‚úaLa íéìk ìéaènä,ââBL–íäa LnzLé;ãéæî–íäa LnzLé àG.úaLa ìMáîäå øOòîä,ââBL ©©§¦¥¦§©¨¥¦§©¥¨¤¥¦¦§©¥¨¤©§©¥§©§©¥§©¨¥
–ìëàé;ãéæî–ìëàé àG.úaLa òèBpä,ââBL–íi÷é;ãéæî–ø÷òé.úéòéáMáe,ãéæî ïéa ââBL ïéa–ø÷òé. Ÿ©¥¦Ÿ©©¥©§©¨¥§©¥¥¦©£Ÿ©§¦¦¥¥¥¥¦©£Ÿ

a.xedhd lr `nhd on oinxez oi`.ïäëã àãéñô íåùî.dnexz eznexz bbey mxz m`eúåøùòî úðåòì äòéâäå øùåëä úòù äì äúéäù à÷åãå
ïéà ââåù åìéôà íøú íàå ,àúééøåàãî äîåøú àéåä àì úåøùòî úðåòì òéâäù íãå÷ úàîèð íà ìáà ,àéä àúééìòî äîåøú àúééøåàãîã äàîèðù íãå÷

:äîåøú åúîåøú.lah xyrn:øùòî úîåøú åðîî äìèð àìù ïåùàø øùòî.jlede eilr yixtn did:åéúåøùòî øàù ìò äæî ùéøôî äéärcei did m`
.dlgza ea.íåìë àìå äùò àìå ,ãéæîì áåø÷ ââåù éåä àîè àåäù åà ìáè àåäù çëùù ââåù äéä íøúù äòùáù ô"òà ,àîè àåäù åà ìáè àåäù

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå
b.zaya milk liahnd:éìë ï÷úîë äàøðù éðôî ,úáùá ïúàîåè éãéî íúåìòäì íéàîè íéìë ìéáèäì øåñàù.xyrndúåîåøú ùéøôäì øåñàù

:ï÷úî àåäù éðôî úáùá úåøùòîå.zaya lyandeíéøçà ìáà ,àåä ìëàé àì ãéæîáå .åîöò úáùá àì ìáà ,úáù éàöåîì ìéùáú åúåà ìëàé ,ââåùá
áéúëã úáù éàöåîì íéìëåà(àì úåîù):ùã÷ äéùòî ïéàå ùã÷ àéä ,àéä ùã÷ éë úáùä úà íúøîùå.xewri cifn oia bbey oia ziriayaeåãùçðù

:úáùä ìò åãùçð àìå úéòéáùä ìò ìàøùé

`xephxa yexit

i y i l y m e i
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øBähä ìò àîhä ïî ïéîøBz ïéà, לכהן שמפסידים משום – ÅÀÄÄÇÈÅÇÇÈ
באכילה, לו  אסורה טמאה íøzשתרומה íàåעל הטמא מן – ÀÄÈÇ

הטמא,ââBLהטהור, מן מפריש שהוא ידע שלא –äîeøz Búîeøz ÅÀÈÀÈ
בבבלי  א )– לג, נאמר (פסחים  והלא ז ):שואלים: יח , "ראשית (דברים 

elדגנך ... ozz: ודרשו ,""el" ולא לאכילה כלומר לאורו, ולא –

לאכי ראויה שאינה תרומה שכל  ומכאן  תרומה?לשריפה, אינה לה,
לו  שהיתה לאחר שנטמא בטבל  במשנתנו  שמדובר  שם, ומשיבים

שנטמא, קודם תרומה ממנו להפריש  היה שראוי  כלומר  כושר, שעת
שראוי קודם נטמא אם ברם, התורה. מן תרומה תרומתו זה ובכגון 

תרומה. תרומתו אין בשוגג תרם אם אף תרומה, ממנו  להפריש  היה
ãéæîe, במזיד הטהור על הטמא מן תרם אם אבל –íeìk äNò àG ÅÄÈÈÀ

בבבלי  א )– פט , אחד(יבמות זו : פיסקה בפירוש  אמוראים נחלקו
את  בזה תיקן  שלא אומר, ואחד לטבלו , חוזר  שתרם מה שאף אומר,

מן  ויתרום ויחזור כתרומה, נתקדש שתרם מה אבל  הטהור , טבלו 
השנייה. כדעה פוסק הרמב"ם øNòîהטהור . Bì äéäL éåì ïa ïëåÀÅÆÅÄÆÈÈÇÂÇ

ìáè,המעשר תרומת את ממנו  הפריש  שלא ראשון מעשר  כלומר – ÆÆ
והלוי טמא, היה CìBäåוהמעשר  åéìò Léøôî äéäתרומתֿמעשר – ÈÈÇÀÄÈÈÀÅ

כשקיבל לפעם שמפעם כלומר לו , שהיה מעשרֿראשון  שאר  של

ראשון  ממעשר  להפריש שעלי  מעשר  תרומת אומר : היה ראשון, מעשר
הטמא, במעשר  והיינו  שהנחתי, במעשר  היא הרי  אם ââBLזה – Å

ורק  טמא, הוא עליו  מפריש שהוא שהמעשר ידע שלא שוגג, היה
הדבר, לו נודע זמן éeNòלאחר äNòM äîהמעשר תרומת – ÇÆÈÈÈ
אבל  היא; תרומה שהמעשרãéæîשהפריש  ידע שהפריש שבזמן  – ÅÄ

הוא, íeìkטמא äNò àG תרומה בענין לעיל  שבארנו כמו – ÈÈÀ
תרומת  דין זה שלעניין  להשמיענו , המשנה שבאה כלומר  גדולה,

גדולה. כתרומה Baמעשר òãBé äéä íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÈÈÅÇ
älçza,טמא שהמעשר  –ââBL àeäL ét ìò óà שבינתיים – ÇÀÄÈÇÇÄÆÅ

שוגג, היה עליו וכשהפריש íeìkשכח, äNò àG שוגג שהוא – ÈÈÀ
אבל שוגג; הריהו בטומאה ידע לא אם הרמב"ם, ולפי למזיד. הקרוב
הוא  הרי  הטהור , על הטמא מן לתרום שמותר  ושגג בטומאה ידע אם

ח ).כמזיד ה , תרומות  (הל '

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שוגג  בין הבדל בהן שיש  אחדות הלכות במשנתנו מובאות הקודמת המשנה אגב
לעיל. ששנינו  להלכות בדומה למזיד 

íéìk ìéaènä,טמאים –úaLaכדי בשבת להטבילם שאסור – ÇÇÀÄÅÄÀÇÈ
הכלי , תיקון  משום בזה שיש מפני  טומאתם, מידי  ââBLÅלהעלותם

שבת, שהיום ששכח כגון –íäa LnzLé;בשבת –àG ,ãéæî ÄÀÇÅÈÆÅÄ
íäa LnzLé.שבת מוצאי עד –øOòîä תרומות המפריש  – ÄÀÇÅÈÆÇÀÇÅ

שלא  דבר כמתקן  שנראה מפני להפרישם שאסור  בשבת, ומעשרות

מתוקן , úaLaהיה ìMáîäå;בשבת שבישל מי או –ìëàé ,ââBL ÀÇÀÇÅÀÇÈÅÙÇ
בשבת, לאכול  מותר  –ìëàé àG ,ãéæîכך שבת; מוצאי עד – ÅÄÙÇ

בבבלי  אחדים במקומות המובאת בברייתא מאיר רבי של (גיטין דעתו

ועוד), א טו , חולין ב; עא , קמא  בבא ב ; id`.נג, xi`n iax epzpyn mzqe
xi`n,ברם, iaxk dkld oi`יהודה כרבי lyandyהסובר ,(שם)אלא

,zaya זה (בענין  עולמית יאכל  לא במזיד  שבת; למוצאי יאכל  בשוגג

ומכאן  להאריך); המקום כאן ואין  ודעות, דינים חילוקי כמה אמנם יש
אף  והמבשל", "המעשר  שדיני  במשנתנו, גם פירשו  המפרשים רוב

שונים, דיניהם אכילה), לענין מדובר שבשניהם (לפי כאחד כאן שנישנו 
zaya,שאמנם xyrndעד יאכל  לא במזיד, בשבת; יאכל  בשוגג

ואולם שבת. zaya,למוצאי lyandאבל שבת, למוצאי  יאכל  בשוגג
תבשיל אותו  לאכול לו אסור  במזיד, לאכול; אסור עצמה בשבת

שנאמר שבת, למוצאי  תבשיל  אותו לאכול מותרים אחרים אבל לעולם,

יד): לא, ודרשו(שמות היא", קודש  כי  השבת את (כתובות "ושמרתם

א): קודש "לד , מעשיה ואין  קודש  "תפארת "היא ברטנורא ; (רמב"ם ;

íi÷éישראל"). ââBL ,úaLa òèBpä הנטיעה את לקיים מותר – ÇÅÇÀÇÈÅÀÇÅ
בשבת, במזיד,ãéæîשנטע בשבת נטע אם אבל –ø÷òé את – ÅÄÇÂÙ

בשביעית,úéòéáMáeהנטיעה, הנוטע –ãéæî ïéa ââBL ïéa– ÇÀÄÄÅÅÅÅÄ
במזיד, שנטע בין בשוגג, שנטע בשביעית ø÷òéבין שהחמירו  – ÇÂÙ

קרקע  עבודות בה לעשות השביעית על ישראל  שחשודים לפי מבשבת,
ולומר שהשבת במזיד השבת, על חשודים אינם אבל הם, ששוגגים

הוא, קנס משום במשנתנו  ששנינו  מה שכל  מפרשים, יש  להם. חמורה
כוונתו  בשבת שהמעשר שעשה, במעשה כוונתו  כפי  אחד  לכל וקנסו

בשבת  והנוטע בשבת; יאכל שלא קנסוהו  ולפיכך ביום, בו לאכול
והתורם  לעקרה; וחייב תגדל שלא קנסוהו ולכן  תגדל, שהנטיעה דעתו 

קנסוהו  הלכך לאכילה, ראוי שאינו בטמא טבלו לפטור  דעתו  הטמא מן
בזה נפטר  ראשונה ").שאינו  ("משנה 
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„Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîøBz ïéà;íøz íàå,ïéàäîeøz Búîeøz.ãçà íéhç ïéî ìk.úBøâBøâe íéðàz ïéî ìk ¥§¦¦¦©¤¥¦§¦¨©¥§¨§¨¨¦¦¦¤¨¨¦§¥¦§§
ãçà äìáãe,äæ ìò äfî íøBúå.ïäk LiL íB÷î ìk,äôiä ïî íøBz;ïäk ïéàL íB÷î ìëå,ïî íøBz §¥¨¤¨§¥¦¤©¤¨¨¤¥Ÿ¥¥¦©¨¤§¨¨¤¥Ÿ¥¥¦

íi÷únä.äãeäé éaøøîBà:äôiä ïî íøBz àeä íìBòì. ©¦§©¥©¦§¨¥§¨¥¦©¨¤
‰íìL ïè÷ ìöa ïéîøBz,ìBãb ìöá éöç àGå.äãeäé éaøøîBà:éë àG,ìBãb ìöá éöç àlà.äéä ïëåäãeäé éaø §¦¨¨¨¨¨¥§£¦¨¨¨©¦§¨¥¦¤¨£¦¨¨¨§¥¨¨©¦§¨

øîBà:íéøôkä ìò äðéãnä éðaî íéìöa ïéîøBz,äðéãnä éða ìò íéøôkä ïî àG ìáà,ìëàî àeäL éðtî ¥§¦§¨¦¦§¥©§¦¨©©ª§¦£¨¦©ª§¦©§¥©§¦¨¦§¥¤©£©
ïé÷éèéìBt. ¦¦¦

ÂLáë éúéæ ìò ïîL éúéæ ïéîøBúå,àGåïîL éúéæ ìò Láë éúéæ;ìMáî BðéàL ïééåìMáîä ìò,ìMáîä ïî àGå §§¦¥¥¤¤©¥¥¤¤§¥¥¤¤©¥¥¤¤§©¦¤¥§ª¨©©§ª¨§¦©§ª¨

c.cg` mihg oin lk:äðáìå úéúîçù àëéàã â"òàå.cg` mip`z oin lkeàú ïééåø÷ íéçì ïãåòá íéðàú .úåðáìå úåøåçù àëéàã â"òàååùáéùëå ,íéð
:äìáã ìåâò ïééåø÷ ìåâòá ïéñøãðùëå ,úåøâåøâ ïééåø÷.dtid on mxez:úåøâåøâä ïî íéôé íéðàúã úåøâåøâä ìò íéðàúä ïî.miiwznd on mxezúåøâåøâä ïî

:éôè éîéé÷úî úåøâåøâã ,íéðàúä ìò.dtid on mxez `ed mlerláéúëã(çé øáãîá)äëìä ïéàå .ãñôé ãéñô éàå ,åáìç ïðéòá íìåòì åáìç úà íëîéøäá
:äãåäé éáøë

d.mly ohw lva minxez:íéé÷úî àåäù éôì.lecb lva ivg `le:åðîî äôé àåäù éô ìò óà.ik `l xne` dcedi iaxøîàã äéîòèì äãåäé 'ø
:äôéä ïî íøåú àåä íìåòì.dpicnd ipan:øúåé íéîéé÷úî íéøôëä éðá ìù ìáà ,íéøôëä éðá ìù íéìöáä íéøôåëä ïî äìéëàì íéáåèlk`n `edy iptn

.oiwihlet:íéëìî ìù ïéøèìô éðá ,ïé÷éèìåô .íéøôëä éðá ìù ïúåàî øúåé íéôé íäå ,íéáåùç íéùðàì ìëàî àåä äðéãîä éðá ìù íéìöá
e.ony izif oinxez:ïðîù àéöåäì íéãîåòä.yak izif lrïéôé ïîù éúéæå .äìéëàì ïúåà íéé÷ì õîåçá åà ïééá ïúåà íéùáåëå ,ïîù íéùåò ïéàù íéúéæ

:òøä ìò äôéä ïî ì"äã ùáë éúéæ ìò ïîù éúéæî íéùéøôî êëìä ùáë éúéæî.lyean epi`y oiie:ìùåáîä ïî äéúùì äôéexiaga mi`lk `edy lk

`xephxa yexit
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Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîøBz ïéà שעורים על מחיטים כגון – ÅÀÄÄÄÇÆÅÄ
תאנים, על מתמרים äîeøzאו  Búîeøz ïéà ,íøz íàåיש – ÀÄÈÇÅÀÈÀÈ

שנאמר ממה זה דין כז ):למדים יח , d`lnke(במדבר  oxebd on obck"
"awid on.(ב ה, תרומות  הל' הכתוב(רמב"ם  מן למדים שם ,ויש (שם 

epnn"כו ): mzenxde" מינו שאינו  על ממין ולא מינו  על  ממין  –

בו ("ספרי"); קרא – "ממנו " שדורשים: שלמה""epinn"ויש ("מלאכת 

קורח ). פרשת סוף הפרפראות ספר ב)ובבבליבשם  נג, דורשים (בכורות 
שנאמר  ממה זה יב):דין  שם , obce"(שם  yexiz alg lke xdvi alg lk"

dfl alge dfl alg oz ;dxez dxn` Ð פעמיים וכתוב הואיל (כלומר ,
שיפריש ולזה, לזה חלב שיתן  למדים, נמצאנו  ובתירוש, ביצהר  "חלב",
ומתירוש יצהר  על מיצהר היינו עצמו, בפני  אחד מכל המובחר מן

מניין  זה; על מזה מעשרים שאין ובתירוש , ביצהר למדנו  תירוש ). על 
זה? על  מזה מעשרים שאין  דגן מיני בשני  וגם ובדגן , בתירוש  שגם

מתעשרים  אין בזה, זה כלאים שאינם ויצהר  תירוש ומה וחומר, קל 
ודגן  תירוש זה, על כלאים מזה שהם שונים), מינים (שני ודגן דגן או 

אמרו: ובירושלמי זה?! על מזה יתעשרו שלא דין אינו בזה, זה
תורמים  אין אילן, מיני  שני  שהם ויצהר תירוש מה לתירוש , דגן "הקיש 

מזה  ומעשרים תורמים אין דגן  מיני שני  אף זה, על  מזה ומעשרים
זה. íéhçעל ïéî ìk,לבנות וחיטים אדומות חיטים כגון –ãçà ÈÄÄÄÆÈ

אלו. על  מאלו  ותורמים תרומה, לענין הן אחד כמין –ïéî ìkÈÄ
íéðàz,ולבנות שחורות תאנים כגון –úBøâBøâe,יבשות תאנים – ÀÅÄÀÀ
äìáãe,בעיגול ודבוקות דרוסות תאנים –ãçà,הם אחד מין – ÀÅÈÆÈ

äæ ìò äfî íøBúå.ודבלה גרוגרות על  מתאנים כגון  –íB÷î ìk ÀÅÄÆÇÆÈÈ
ïäk LiL, מיד התרומה את לו לתת ואפשר –äôiä ïî íøBz ÆÅÙÅÅÄÇÈÆ

(עיין  הגרוגרות מן  יפות שהתאנים הגרוגרות, על  התאנים מן כגון  –

ג), ג, ïäkביכורים ïéàL íB÷î ìëåעל לשמור צריך  והתורם – ÀÈÈÆÅÙÅ
אחר, במקום לכהן  להביאה שצריך או  כהן שיבוא עד íøBzÅהתרומה

íi÷únä ïî מתקיימות שהגרוגרות התאנים, על הגרוגרות מן  כגון  – ÄÇÄÀÇÅ
מהר. מתקלקלות התאנים ואילו מתקלקלות, ואינן  רב äãeäéזמן  éaøÇÄÀÈ

äôiä ïî íøBz àeä íìBòì :øîBàשנאמר ל):– יח , (במדבר ÅÀÈÅÄÇÈÆ
"epnn ealg z` mknixda"להרים יש  לעולם –,ealg לתרום כלומר

כהן, להפסד  חוששים ואין היפה, dcedi.את iaxk dkld oi`e
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ìBãb ìöá éöç àGå ,íìL ïè÷ ìöa ïéîøBzפי על  אף – ÀÄÈÈÈÈÈÅÀÂÄÈÈÈ
קטן  בצל  תורמים מקום מכל שלם, קטן  מבצל יפה גדול  בצל  שחצי
כדעת  כהן, שאין במקום כאן  ומדובר יותר , מתקיים שהוא לפי  שלם,
שיש במקום אפילו משנתנו, מפרשים ויש הקודמת; במשנה קמא תנא

בצל מחצי  יותר  וחשוב יפה קטן , שהוא אף שלם, בצל שכן כהן ,
éë(רמב "ם).גדול  àG :øîBà äãeäé éaø,שלם בצל תורמים אין  – ÇÄÀÈÅÄ

ìBãb ìöá éöç àlà לשיטתו הולך  יהודה רבי  יותר; יפה שהוא – ÆÈÂÄÈÈÈ
היפה. מן  תורם הוא שלעולם הקודמת), éaø(במשנה äéä ïëåÀÅÈÈÇÄ
äðéãnä éðaî íéìöa ïéîøBz :øîBà äãeäé,בעיירות הגדלים – ÀÈÅÀÄÀÈÄÄÀÅÇÀÄÈ

יותר , משובח מין  íéøôkäשהם ìò שהם בכפרים, הבצלים על  – ÇÇËÀÄ
יותר , מתקיימים שהם אף íéøôkäקטנים, ïî àG ìáà אין – ÂÈÄÇËÀÄ

הכפרים, בני  של  הבצלים מן äðéãnäתורמים éða ìò הבצלים על  – ÇÀÅÇÀÄÈ
המדינה, בני  àeäLשל  éðtî,המדינה מבני  הבצל  –ìëàî ÄÀÅÆÇÂÇ

ïé÷éèéìBt יפה שהוא ומכאן  המעלה, ורמי חשובים אנשים מאכל  – ÄÄÄ
הכופרי. מבצל  וחשוב

i y i n g m e i
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היפה. על  הרע מן  ולא הרע על היפה מן שתורמים ללמד, מוסיפה משנתנו

ïîL éúéæ ïéîøBúå, שמן מהם להוציא הראויים משובחים זיתים – ÀÀÄÅÅÆÆ
Láë éúéæ ìò בהם ואין  בחומץ, או מלח במי  אותם שכובשים – ÇÅÅÆÆ

הרבה, ïîLשמן  éúéæ ìò Láë éúéæ àGå הרע מן שהוא לפי – ÀÅÅÆÆÇÅÅÆÆ
היפה. ìMáîעל BðéàL ïééå,מבושל שאינו  יין  תורמים וכן  –ìò ÀÇÄÆÅÀËÈÇ
ìMáîä,המבושל מהיין  לשתיה יותר יפה מבושל שאינו  שיין  – ÇÀËÈ

ìMáî BðéàL ìò ìMáîä ïî àGå זו שבבא מפרשים, יש  – ÀÄÇÀËÈÇÆÅÀËÈ
במקום  שאפילו להשמיענו , בא והוא יהודה, רבי של  דבריו המשך  היא
ויפים  משובחים שהם מבושל  שאינו  ויין שמן  זיתי תורמים כהן, שאין
יותר. מתקיימים שאלה פי  על אף מבושל , ויין כבש  זיתי ולא יותר ,

ììkä äæבשתי ששנינו  הדינים שני  את לסכם באה משנתנו  – ÆÇÀÈ
ושתורמים  מינו , שאינו על  ממין  תורמים שאין הקודמות, המשניות

היפה: על  הרע מן ולא הרע על היפה Bøáçaמן  íéàìk àeäL ìkÈÆÄÀÇÄÇÂÅ
בזה, זה כלאים שהם שונים מינים שני  –,äæ ìò äfî íøúé àGÄÀÙÄÆÇÆ

òøä ìò äôiä ïî elôà שלמדים ד), (משנה לעיל שבארנו כמו – ÂÄÄÇÈÆÇÈÇ
תרומה, תרומתו  אין בדיעבד ואפילו המקראות; מן  זה BðéàLדין  ìëåÀÈÆÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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·øBähä ìò àîhä ïî ïéîøBz ïéà;íøz íàå,ââBL–eøzäîeøz Búî,ãéæîe–íeìk äNò àG.ïa ïëå ¥§¦¦©¨¥©©¨§¦¨©¥§¨§¨¥¦¨¨§§¥¤
ìáè øNòî Bì äéäL éåì,CìBäå åéìò Léøôî äéä,ââBL–éeNò äNòM äî;ãéæî–íeìk äNò àG.äãeäé éaø ¥¦¤¨¨©£©¤¤¨¨©§¦¨¨§¥¥©¤¨¨¨¥¦¨¨§©¦§¨

øîBà:älçza Ba òãBé äéä íà,ââBL àeäL ét ìò óà–íeìk äNò àG. ¥¦¨¨¥©©§¦¨©©¦¤¥¨¨§
‚úaLa íéìk ìéaènä,ââBL–íäa LnzLé;ãéæî–íäa LnzLé àG.úaLa ìMáîäå øOòîä,ââBL ©©§¦¥¦§©¨¥¦§©¥¨¤¥¦¦§©¥¨¤©§©¥§©§©¥§©¨¥
–ìëàé;ãéæî–ìëàé àG.úaLa òèBpä,ââBL–íi÷é;ãéæî–ø÷òé.úéòéáMáe,ãéæî ïéa ââBL ïéa–ø÷òé. Ÿ©¥¦Ÿ©©¥©§©¨¥§©¥¥¦©£Ÿ©§¦¦¥¥¥¥¦©£Ÿ

a.xedhd lr `nhd on oinxez oi`.ïäëã àãéñô íåùî.dnexz eznexz bbey mxz m`eúåøùòî úðåòì äòéâäå øùåëä úòù äì äúéäù à÷åãå
ïéà ââåù åìéôà íøú íàå ,àúééøåàãî äîåøú àéåä àì úåøùòî úðåòì òéâäù íãå÷ úàîèð íà ìáà ,àéä àúééìòî äîåøú àúééøåàãîã äàîèðù íãå÷

:äîåøú åúîåøú.lah xyrn:øùòî úîåøú åðîî äìèð àìù ïåùàø øùòî.jlede eilr yixtn did:åéúåøùòî øàù ìò äæî ùéøôî äéärcei did m`
.dlgza ea.íåìë àìå äùò àìå ,ãéæîì áåø÷ ââåù éåä àîè àåäù åà ìáè àåäù çëùù ââåù äéä íøúù äòùáù ô"òà ,àîè àåäù åà ìáè àåäù

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå
b.zaya milk liahnd:éìë ï÷úîë äàøðù éðôî ,úáùá ïúàîåè éãéî íúåìòäì íéàîè íéìë ìéáèäì øåñàù.xyrndúåîåøú ùéøôäì øåñàù

:ï÷úî àåäù éðôî úáùá úåøùòîå.zaya lyandeíéøçà ìáà ,àåä ìëàé àì ãéæîáå .åîöò úáùá àì ìáà ,úáù éàöåîì ìéùáú åúåà ìëàé ,ââåùá
áéúëã úáù éàöåîì íéìëåà(àì úåîù):ùã÷ äéùòî ïéàå ùã÷ àéä ,àéä ùã÷ éë úáùä úà íúøîùå.xewri cifn oia bbey oia ziriayaeåãùçðù

:úáùä ìò åãùçð àìå úéòéáùä ìò ìàøùé

`xephxa yexit

i y i l y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

øBähä ìò àîhä ïî ïéîøBz ïéà, לכהן שמפסידים משום – ÅÀÄÄÇÈÅÇÇÈ
באכילה, לו  אסורה טמאה íøzשתרומה íàåעל הטמא מן – ÀÄÈÇ

הטמא,ââBLהטהור, מן מפריש שהוא ידע שלא –äîeøz Búîeøz ÅÀÈÀÈ
בבבלי  א )– לג, נאמר (פסחים  והלא ז ):שואלים: יח , "ראשית (דברים 

elדגנך ... ozz: ודרשו ,""el" ולא לאכילה כלומר לאורו, ולא –

לאכי ראויה שאינה תרומה שכל  ומכאן  תרומה?לשריפה, אינה לה,
לו  שהיתה לאחר שנטמא בטבל  במשנתנו  שמדובר  שם, ומשיבים

שנטמא, קודם תרומה ממנו להפריש  היה שראוי  כלומר  כושר, שעת
שראוי קודם נטמא אם ברם, התורה. מן תרומה תרומתו זה ובכגון 

תרומה. תרומתו אין בשוגג תרם אם אף תרומה, ממנו  להפריש  היה
ãéæîe, במזיד הטהור על הטמא מן תרם אם אבל –íeìk äNò àG ÅÄÈÈÀ

בבבלי  א )– פט , אחד(יבמות זו : פיסקה בפירוש  אמוראים נחלקו
את  בזה תיקן  שלא אומר, ואחד לטבלו , חוזר  שתרם מה שאף אומר,

מן  ויתרום ויחזור כתרומה, נתקדש שתרם מה אבל  הטהור , טבלו 
השנייה. כדעה פוסק הרמב"ם øNòîהטהור . Bì äéäL éåì ïa ïëåÀÅÆÅÄÆÈÈÇÂÇ

ìáè,המעשר תרומת את ממנו  הפריש  שלא ראשון מעשר  כלומר – ÆÆ
והלוי טמא, היה CìBäåוהמעשר  åéìò Léøôî äéäתרומתֿמעשר – ÈÈÇÀÄÈÈÀÅ

כשקיבל לפעם שמפעם כלומר לו , שהיה מעשרֿראשון  שאר  של

ראשון  ממעשר  להפריש שעלי  מעשר  תרומת אומר : היה ראשון, מעשר
הטמא, במעשר  והיינו  שהנחתי, במעשר  היא הרי  אם ââBLזה – Å

ורק  טמא, הוא עליו  מפריש שהוא שהמעשר ידע שלא שוגג, היה
הדבר, לו נודע זמן éeNòלאחר äNòM äîהמעשר תרומת – ÇÆÈÈÈ
אבל  היא; תרומה שהמעשרãéæîשהפריש  ידע שהפריש שבזמן  – ÅÄ

הוא, íeìkטמא äNò àG תרומה בענין לעיל  שבארנו כמו – ÈÈÀ
תרומת  דין זה שלעניין  להשמיענו , המשנה שבאה כלומר  גדולה,

גדולה. כתרומה Baמעשר òãBé äéä íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÈÈÅÇ
älçza,טמא שהמעשר  –ââBL àeäL ét ìò óà שבינתיים – ÇÀÄÈÇÇÄÆÅ

שוגג, היה עליו וכשהפריש íeìkשכח, äNò àG שוגג שהוא – ÈÈÀ
אבל שוגג; הריהו בטומאה ידע לא אם הרמב"ם, ולפי למזיד. הקרוב
הוא  הרי  הטהור , על הטמא מן לתרום שמותר  ושגג בטומאה ידע אם

ח ).כמזיד ה , תרומות  (הל '
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שוגג  בין הבדל בהן שיש  אחדות הלכות במשנתנו מובאות הקודמת המשנה אגב
לעיל. ששנינו  להלכות בדומה למזיד 

íéìk ìéaènä,טמאים –úaLaכדי בשבת להטבילם שאסור – ÇÇÀÄÅÄÀÇÈ
הכלי , תיקון  משום בזה שיש מפני  טומאתם, מידי  ââBLÅלהעלותם

שבת, שהיום ששכח כגון –íäa LnzLé;בשבת –àG ,ãéæî ÄÀÇÅÈÆÅÄ
íäa LnzLé.שבת מוצאי עד –øOòîä תרומות המפריש  – ÄÀÇÅÈÆÇÀÇÅ

שלא  דבר כמתקן  שנראה מפני להפרישם שאסור  בשבת, ומעשרות

מתוקן , úaLaהיה ìMáîäå;בשבת שבישל מי או –ìëàé ,ââBL ÀÇÀÇÅÀÇÈÅÙÇ
בשבת, לאכול  מותר  –ìëàé àG ,ãéæîכך שבת; מוצאי עד – ÅÄÙÇ

בבבלי  אחדים במקומות המובאת בברייתא מאיר רבי של (גיטין דעתו

ועוד), א טו , חולין ב; עא , קמא  בבא ב ; id`.נג, xi`n iax epzpyn mzqe
xi`n,ברם, iaxk dkld oi`יהודה כרבי lyandyהסובר ,(שם)אלא

,zaya זה (בענין  עולמית יאכל  לא במזיד  שבת; למוצאי יאכל  בשוגג

ומכאן  להאריך); המקום כאן ואין  ודעות, דינים חילוקי כמה אמנם יש
אף  והמבשל", "המעשר  שדיני  במשנתנו, גם פירשו  המפרשים רוב

שונים, דיניהם אכילה), לענין מדובר שבשניהם (לפי כאחד כאן שנישנו 
zaya,שאמנם xyrndעד יאכל  לא במזיד, בשבת; יאכל  בשוגג

ואולם שבת. zaya,למוצאי lyandאבל שבת, למוצאי  יאכל  בשוגג
תבשיל אותו  לאכול לו אסור  במזיד, לאכול; אסור עצמה בשבת

שנאמר שבת, למוצאי  תבשיל  אותו לאכול מותרים אחרים אבל לעולם,

יד): לא, ודרשו(שמות היא", קודש  כי  השבת את (כתובות "ושמרתם

א): קודש "לד , מעשיה ואין  קודש  "תפארת "היא ברטנורא ; (רמב"ם ;

íi÷éישראל"). ââBL ,úaLa òèBpä הנטיעה את לקיים מותר – ÇÅÇÀÇÈÅÀÇÅ
בשבת, במזיד,ãéæîשנטע בשבת נטע אם אבל –ø÷òé את – ÅÄÇÂÙ

בשביעית,úéòéáMáeהנטיעה, הנוטע –ãéæî ïéa ââBL ïéa– ÇÀÄÄÅÅÅÅÄ
במזיד, שנטע בין בשוגג, שנטע בשביעית ø÷òéבין שהחמירו  – ÇÂÙ

קרקע  עבודות בה לעשות השביעית על ישראל  שחשודים לפי מבשבת,
ולומר שהשבת במזיד השבת, על חשודים אינם אבל הם, ששוגגים

הוא, קנס משום במשנתנו  ששנינו  מה שכל  מפרשים, יש  להם. חמורה
כוונתו  בשבת שהמעשר שעשה, במעשה כוונתו  כפי  אחד  לכל וקנסו

בשבת  והנוטע בשבת; יאכל שלא קנסוהו  ולפיכך ביום, בו לאכול
והתורם  לעקרה; וחייב תגדל שלא קנסוהו ולכן  תגדל, שהנטיעה דעתו 

קנסוהו  הלכך לאכילה, ראוי שאינו בטמא טבלו לפטור  דעתו  הטמא מן
בזה נפטר  ראשונה ").שאינו  ("משנה 

izdw - zex`ean zeipyn
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„Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîøBz ïéà;íøz íàå,ïéàäîeøz Búîeøz.ãçà íéhç ïéî ìk.úBøâBøâe íéðàz ïéî ìk ¥§¦¦¦©¤¥¦§¦¨©¥§¨§¨¨¦¦¦¤¨¨¦§¥¦§§
ãçà äìáãe,äæ ìò äfî íøBúå.ïäk LiL íB÷î ìk,äôiä ïî íøBz;ïäk ïéàL íB÷î ìëå,ïî íøBz §¥¨¤¨§¥¦¤©¤¨¨¤¥Ÿ¥¥¦©¨¤§¨¨¤¥Ÿ¥¥¦

íi÷únä.äãeäé éaøøîBà:äôiä ïî íøBz àeä íìBòì. ©¦§©¥©¦§¨¥§¨¥¦©¨¤
‰íìL ïè÷ ìöa ïéîøBz,ìBãb ìöá éöç àGå.äãeäé éaøøîBà:éë àG,ìBãb ìöá éöç àlà.äéä ïëåäãeäé éaø §¦¨¨¨¨¨¥§£¦¨¨¨©¦§¨¥¦¤¨£¦¨¨¨§¥¨¨©¦§¨

øîBà:íéøôkä ìò äðéãnä éðaî íéìöa ïéîøBz,äðéãnä éða ìò íéøôkä ïî àG ìáà,ìëàî àeäL éðtî ¥§¦§¨¦¦§¥©§¦¨©©ª§¦£¨¦©ª§¦©§¥©§¦¨¦§¥¤©£©
ïé÷éèéìBt. ¦¦¦

ÂLáë éúéæ ìò ïîL éúéæ ïéîøBúå,àGåïîL éúéæ ìò Láë éúéæ;ìMáî BðéàL ïééåìMáîä ìò,ìMáîä ïî àGå §§¦¥¥¤¤©¥¥¤¤§¥¥¤¤©¥¥¤¤§©¦¤¥§ª¨©©§ª¨§¦©§ª¨

c.cg` mihg oin lk:äðáìå úéúîçù àëéàã â"òàå.cg` mip`z oin lkeàú ïééåø÷ íéçì ïãåòá íéðàú .úåðáìå úåøåçù àëéàã â"òàååùáéùëå ,íéð
:äìáã ìåâò ïééåø÷ ìåâòá ïéñøãðùëå ,úåøâåøâ ïééåø÷.dtid on mxez:úåøâåøâä ïî íéôé íéðàúã úåøâåøâä ìò íéðàúä ïî.miiwznd on mxezúåøâåøâä ïî

:éôè éîéé÷úî úåøâåøâã ,íéðàúä ìò.dtid on mxez `ed mlerláéúëã(çé øáãîá)äëìä ïéàå .ãñôé ãéñô éàå ,åáìç ïðéòá íìåòì åáìç úà íëîéøäá
:äãåäé éáøë

d.mly ohw lva minxez:íéé÷úî àåäù éôì.lecb lva ivg `le:åðîî äôé àåäù éô ìò óà.ik `l xne` dcedi iaxøîàã äéîòèì äãåäé 'ø
:äôéä ïî íøåú àåä íìåòì.dpicnd ipan:øúåé íéîéé÷úî íéøôëä éðá ìù ìáà ,íéøôëä éðá ìù íéìöáä íéøôåëä ïî äìéëàì íéáåèlk`n `edy iptn

.oiwihlet:íéëìî ìù ïéøèìô éðá ,ïé÷éèìåô .íéøôëä éðá ìù ïúåàî øúåé íéôé íäå ,íéáåùç íéùðàì ìëàî àåä äðéãîä éðá ìù íéìöá
e.ony izif oinxez:ïðîù àéöåäì íéãîåòä.yak izif lrïéôé ïîù éúéæå .äìéëàì ïúåà íéé÷ì õîåçá åà ïééá ïúåà íéùáåëå ,ïîù íéùåò ïéàù íéúéæ

:òøä ìò äôéä ïî ì"äã ùáë éúéæ ìò ïîù éúéæî íéùéøôî êëìä ùáë éúéæî.lyean epi`y oiie:ìùåáîä ïî äéúùì äôéexiaga mi`lk `edy lk

`xephxa yexit
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ד ה נ ש מ ר ו א ב

Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîøBz ïéà שעורים על מחיטים כגון – ÅÀÄÄÄÇÆÅÄ
תאנים, על מתמרים äîeøzאו  Búîeøz ïéà ,íøz íàåיש – ÀÄÈÇÅÀÈÀÈ

שנאמר ממה זה דין כז ):למדים יח , d`lnke(במדבר  oxebd on obck"
"awid on.(ב ה, תרומות  הל' הכתוב(רמב"ם  מן למדים שם ,ויש (שם 

epnn"כו ): mzenxde" מינו שאינו  על ממין ולא מינו  על  ממין  –

בו ("ספרי"); קרא – "ממנו " שדורשים: שלמה""epinn"ויש ("מלאכת 

קורח ). פרשת סוף הפרפראות ספר ב)ובבבליבשם  נג, דורשים (בכורות 
שנאמר  ממה זה יב):דין  שם , obce"(שם  yexiz alg lke xdvi alg lk"

dfl alge dfl alg oz ;dxez dxn` Ð פעמיים וכתוב הואיל (כלומר ,
שיפריש ולזה, לזה חלב שיתן  למדים, נמצאנו  ובתירוש, ביצהר  "חלב",
ומתירוש יצהר  על מיצהר היינו עצמו, בפני  אחד מכל המובחר מן

מניין  זה; על מזה מעשרים שאין ובתירוש , ביצהר למדנו  תירוש ). על 
זה? על  מזה מעשרים שאין  דגן מיני בשני  וגם ובדגן , בתירוש  שגם

מתעשרים  אין בזה, זה כלאים שאינם ויצהר  תירוש ומה וחומר, קל 
ודגן  תירוש זה, על כלאים מזה שהם שונים), מינים (שני ודגן דגן או 

אמרו: ובירושלמי זה?! על מזה יתעשרו שלא דין אינו בזה, זה
תורמים  אין אילן, מיני  שני  שהם ויצהר תירוש מה לתירוש , דגן "הקיש 

מזה  ומעשרים תורמים אין דגן  מיני שני  אף זה, על  מזה ומעשרים
זה. íéhçעל ïéî ìk,לבנות וחיטים אדומות חיטים כגון –ãçà ÈÄÄÄÆÈ

אלו. על  מאלו  ותורמים תרומה, לענין הן אחד כמין –ïéî ìkÈÄ
íéðàz,ולבנות שחורות תאנים כגון –úBøâBøâe,יבשות תאנים – ÀÅÄÀÀ
äìáãe,בעיגול ודבוקות דרוסות תאנים –ãçà,הם אחד מין – ÀÅÈÆÈ

äæ ìò äfî íøBúå.ודבלה גרוגרות על  מתאנים כגון  –íB÷î ìk ÀÅÄÆÇÆÈÈ
ïäk LiL, מיד התרומה את לו לתת ואפשר –äôiä ïî íøBz ÆÅÙÅÅÄÇÈÆ

(עיין  הגרוגרות מן  יפות שהתאנים הגרוגרות, על  התאנים מן כגון  –

ג), ג, ïäkביכורים ïéàL íB÷î ìëåעל לשמור צריך  והתורם – ÀÈÈÆÅÙÅ
אחר, במקום לכהן  להביאה שצריך או  כהן שיבוא עד íøBzÅהתרומה

íi÷únä ïî מתקיימות שהגרוגרות התאנים, על הגרוגרות מן  כגון  – ÄÇÄÀÇÅ
מהר. מתקלקלות התאנים ואילו מתקלקלות, ואינן  רב äãeäéזמן  éaøÇÄÀÈ

äôiä ïî íøBz àeä íìBòì :øîBàשנאמר ל):– יח , (במדבר ÅÀÈÅÄÇÈÆ
"epnn ealg z` mknixda"להרים יש  לעולם –,ealg לתרום כלומר

כהן, להפסד  חוששים ואין היפה, dcedi.את iaxk dkld oi`e

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ìBãb ìöá éöç àGå ,íìL ïè÷ ìöa ïéîøBzפי על  אף – ÀÄÈÈÈÈÈÅÀÂÄÈÈÈ
קטן  בצל  תורמים מקום מכל שלם, קטן  מבצל יפה גדול  בצל  שחצי
כדעת  כהן, שאין במקום כאן  ומדובר יותר , מתקיים שהוא לפי  שלם,
שיש במקום אפילו משנתנו, מפרשים ויש הקודמת; במשנה קמא תנא

בצל מחצי  יותר  וחשוב יפה קטן , שהוא אף שלם, בצל שכן כהן ,
éë(רמב "ם).גדול  àG :øîBà äãeäé éaø,שלם בצל תורמים אין  – ÇÄÀÈÅÄ

ìBãb ìöá éöç àlà לשיטתו הולך  יהודה רבי  יותר; יפה שהוא – ÆÈÂÄÈÈÈ
היפה. מן  תורם הוא שלעולם הקודמת), éaø(במשנה äéä ïëåÀÅÈÈÇÄ
äðéãnä éðaî íéìöa ïéîøBz :øîBà äãeäé,בעיירות הגדלים – ÀÈÅÀÄÀÈÄÄÀÅÇÀÄÈ

יותר , משובח מין  íéøôkäשהם ìò שהם בכפרים, הבצלים על  – ÇÇËÀÄ
יותר , מתקיימים שהם אף íéøôkäקטנים, ïî àG ìáà אין – ÂÈÄÇËÀÄ

הכפרים, בני  של  הבצלים מן äðéãnäתורמים éða ìò הבצלים על  – ÇÀÅÇÀÄÈ
המדינה, בני  àeäLשל  éðtî,המדינה מבני  הבצל  –ìëàî ÄÀÅÆÇÂÇ

ïé÷éèéìBt יפה שהוא ומכאן  המעלה, ורמי חשובים אנשים מאכל  – ÄÄÄ
הכופרי. מבצל  וחשוב

i y i n g m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

היפה. על  הרע מן  ולא הרע על היפה מן שתורמים ללמד, מוסיפה משנתנו

ïîL éúéæ ïéîøBúå, שמן מהם להוציא הראויים משובחים זיתים – ÀÀÄÅÅÆÆ
Láë éúéæ ìò בהם ואין  בחומץ, או מלח במי  אותם שכובשים – ÇÅÅÆÆ

הרבה, ïîLשמן  éúéæ ìò Láë éúéæ àGå הרע מן שהוא לפי – ÀÅÅÆÆÇÅÅÆÆ
היפה. ìMáîעל BðéàL ïééå,מבושל שאינו  יין  תורמים וכן  –ìò ÀÇÄÆÅÀËÈÇ
ìMáîä,המבושל מהיין  לשתיה יותר יפה מבושל שאינו  שיין  – ÇÀËÈ

ìMáî BðéàL ìò ìMáîä ïî àGå זו שבבא מפרשים, יש  – ÀÄÇÀËÈÇÆÅÀËÈ
במקום  שאפילו להשמיענו , בא והוא יהודה, רבי של  דבריו המשך  היא
ויפים  משובחים שהם מבושל  שאינו  ויין שמן  זיתי תורמים כהן, שאין
יותר. מתקיימים שאלה פי  על אף מבושל , ויין כבש  זיתי ולא יותר ,

ììkä äæבשתי ששנינו  הדינים שני  את לסכם באה משנתנו  – ÆÇÀÈ
ושתורמים  מינו , שאינו על  ממין  תורמים שאין הקודמות, המשניות

היפה: על  הרע מן ולא הרע על היפה Bøáçaמן  íéàìk àeäL ìkÈÆÄÀÇÄÇÂÅ
בזה, זה כלאים שהם שונים מינים שני  –,äæ ìò äfî íøúé àGÄÀÙÄÆÇÆ

òøä ìò äôiä ïî elôà שלמדים ד), (משנה לעיל שבארנו כמו – ÂÄÄÇÈÆÇÈÇ
תרומה, תרומתו  אין בדיעבד ואפילו המקראות; מן  זה BðéàLדין  ìëåÀÈÆÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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ìòìMáî BðéàL.ììkä äæ:íéàìk àeäL ìkBøáça,äæ ìò äfî íøúé àG,òøä ìò äôiä ïî elôà;ìëå ©¤¥§ª¨¤©§¨¨¤¦§©¦©£¥¦§Ÿ¦¤©¤£¦¦©¨¤©¨©§¨
íéàìk BðéàLBøáça,òøä ìò äôiä ïî íøBz,äôiä ìò òøä ïî àG ìáà.ïî íøz íàåäôiä ìò òøä– ¤¥¦§©¦©£¥¥¦©¨¤©¨©£¨¦¨©©©¨¤§¦¨©¦¨©©©¨¤

äîeøz Búîeøz;íéhçä ìò ïéðefä ïî õeç,ìëà ïðéàL.ãçà ïéî ïBôôìnäå úeMwäå.äãeäé éaøøîBà:ïéðéî éðL. §¨§¨¦©¦©©¦¦¤¥¨Ÿ¤§©¦§©§¨§¦¤¨©¦§¨¥§¥¦¦
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡äøî úàöîðå úeM÷ íøBzä,çeøñ àöîðå çéháà–íøúéå øæçéå äîeøz.ìL úàöîðå ïéé ìL úéáç íøBzä ©¥¦§¦§¥¨¨£©¦©§¦§¨¨©§¨§©£Ÿ§¦§Ÿ©¥¨¦¤©¦§¦§¥¤
õîç:dîøz àHL ãò õîç ìL äúéäL òeãé íà,äîeøz dðéà;äöéîçä dîøzMî íà,äîeøz Bæ éøä;íà Ÿ¤¦¨©¤¨§¨¤Ÿ¤©¤§¨¨¥¨§¨¦¦¤§¨¨¤¡¦¨£¥§¨¦
÷ôñ,íøúéå øæçéå äîeøz.öò éðôa úònãî dðéà äðBLàøädî,Lîç äéìò ïéáiç ïéàå;äiðMä ïëå. ¨¥§¨§©£Ÿ§¦§Ÿ¨¦¨¥¨§©©©¦§¥©§¨§¥©¨¦¨¤¨Ÿ¤§¥©§¦¨

.dfl dfn mexzi `làø÷ øîàã(çé øáãîá)äæì áìçå äæì áìç ïú äøåú äøîà ,ïâãå ùåøéú áìç ìëå øäöé áìç ìë:.oipefd on uegæ"òìáå ï"àåæ éáøòá
(à):íéðåéì åúåà íéîéé÷îå íãà ìëåà åðéàå ,à"öéå.zeyiwdéáøòá(á):ñ"å÷àô.oettlndeéáøòá(â):ø"àééë.cg` oin:äæ ìò äæî ïéîøåúå.mipin ipy

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå ,äæ ìò äæî ïéîøåú ïéàå
b`mxezd:[äéîòèîì] äéì äåäã íåùî ãéæîì áåø÷ éåäã íåøúéå øåæçé ä"ôàå ,éøééà ââåùá .'åëåuneg ly z`vnpeïééä ìò õîåçä ïî íøåúäù ,'åë

:ïä íéðéî éðù õîåçå ïééã ,äîåøú åúîåøú ïéà.wtq m`:äöéîçä äîøúù øçàì åà äöéîçä äîøú àìù ãò.mexzie xefgie dnexzïäëì ïäéúù ïúåðå
àîéé÷ ïðàå åøéáçî àéöåîä àåä ïäëäù éôìå ,äðåùàøä úîåøú äìåòù äî éôë úèòîúî äéðùäù äéðùä ïî äìåãâ àéäù äðåùàøä éîã åì ïúåð ïäëå

:äðåùàøä àéäù äìåãâä éîã åì ïúéù êéøöå äðè÷ä àìà íéîã àìá ç÷åì åðéà êëéôì äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä àúëåã ìëá ïìdpi` dpey`xd
.dnvr ipta zrncnðôá úòîãî äðéà äéðùä ïëå ,äîåøú àéä äéðùä àìà äîåøú äðéà àîùã ,òîåãî úéùòð ïéà ïéìåç ìù äàîî úåçôì äìôð íàé

:äéðùä àìå äîåøú äðåùàøä àîù äîöò.yneg dilr miaiig oi`eéìëåà øàù ïéãë ùîåç íìùî åðéà äãáì äéðùä åà äãáì äðåùàøä ìëàù øæ
:äââùá äîåøú

`xephxa yexit

Bøáça íéàìk מינ שני  במסכת – כמבואר בזה, זה כלאים שאינם ים ÄÀÇÄÇÂÅ
òøäכלאים, ìò äôiä ïî íøBz המין על המשובח מהמין  – ÅÄÇÈÆÇÈÇ
äôiäהגרוע, ìò òøä ïî àG ìáà נאמר שבתרומה (במדבר – ÂÈÄÈÇÇÇÈÆ
יד ): וכל alg"כל יח, וכו ';algיצהר ודגן " ïîתירוש  íøz íàåÀÄÈÇÄ

äîeøz Búîeøz ,äôiä ìò òøäהואיל במזיד, כשתרם אף – ÈÇÇÇÈÆÀÈÀÈ
לאכילה איגר ).וראוי  עקיבא  רבי אמרו(תוספות  ב):בבבלי  פט , (יבמות 

aezky ?dnexz eznexzy ,dtid lr rxd on mxezl oiipn", יח (במדבר

epnn"לב ): ealg z` mknixda `hg eilr e`yz `le" שאם (משמע,
חטא), תשאו ממנו, חלבו  את תרימו  yecwלא epi` m`e תרומתו (אם

תרומה), eznexzyאינה ,dtid lr rxd on mxezl o`kn ?dnl `hg z`iyp
;"dnexzíéhçä ìò ïéðefä ïî õeçעל הזונין  מן שהתורם – ÄÇÄÇÇÄÄ

ששנינו כמו בזה, זה כלאים שאינם פי על  אף א ,החיטים, (כלאים 

תרומתו א): אין מקום מכל  בזה", זה כלאים אינן והזונין  "החיטים

ìëàתרומה, ïðéàL בארנו וכבר  אדם; למאכל  ראויים הזונין שאין  – ÆÅÈÙÆ
החיטים, בין הגדלים שחורים גרעינים מין  הוא שזונין  כלאים), (במסכת

יונים. למאכל  אותם שמקיימים ïBôôìnäåויש úeMwäå שאינם – ÀÇÄÀÇÀÈÀ
ב), א, (כלאים ששנינו  כמו  בזה, זה ãçàכלאים ïéî נחשבים – ÄÆÈ

שם, בארנו (וכבר זה על מזה ותורמים תרומה, לענין אף אחד מין הם

"מלון"). קוראים שאנו מה צהוב, אבטיח היינו  éaøÇÄש "מלפפון"
ïéðéî éðL :øîBà äãeäé,הם מינים שני  והמלפפון הקישות – ÀÈÅÀÅÄÄ

שהם  יהודה רבי סובר כלאים לענין  גם וכן זה; על  מזה תורמים ואין
(שם). כלאים במסכת ששנינו  כמו  בזה, זה כלאים

א ה נ ש מ ר ו א ב

תרומה. ספק בדין עוסקת משנתנו

äøî úàöîðå úeM÷ íøBzä מרה שקישות בירושלמי, ומבואר  – ÇÅÄÀÄÀÅÈÈ
הוא, אוכל אבטיח,çéháàספק התורם או  –çeøñ àöîðå– ÂÇÄÇÀÄÀÈÈÇ

בשעה  מקולקל היה כבר אם ידוע, ולא לאכילה, ראוי  ואינו  מקולקל 

íøúéåשתרם, øæçéå äîeøz לתרום צריך ספק שמשום כלומר – ÀÈÀÇÂÙÀÄÀÙ
הראשונה, התרומה דמי לו משלם והכהן שתיהן , את לכהן ונותן שנית,

לאחר שנשאר  ממה ניטלת השנייה שהרי השנייה, מן  גדולה שהיא
בלא  כתרומה נוטל הכהן אין  ספק, כאן  שיש  וכיון  הראשונה, הפרשת

הראיה עליו  מחברו שהמוציא הקטנה, אלא ברם,(ירושלמי).דמים

א )בבבלי  פט, כאן (יבמות  שהמדובר  אחרת, בדרך משנתנו  פירשו

ויתרום, יחזור  כן פי  על שאף להשמיענו, המשנה ובאה בשוגג, בתורם
שיפריש (ובכגון  תחילה לטעום לו  שהיה הוא, למזיד  שקרוב לפי

– לטעום שיקח ממה קנסוהו תוספות תרומה כן, עשה שלא וכיון  ,(
התרומות  שתי לתת שצריך אמנם, מסתבר  זה פירוש ולפי  חכמים.

מ  אחת דמי  לו משלם הכהן שאם בחינם, קנס.לכהן כאן  אין הרי  הן,
דמי לו  משלם שהכהן  למשנתנו, בפירושו כותב הרמב"ם אבל 

שבארנו כמו  ראשונה").הראשונה, "משנה  ìL(עיין úéáç íøBzäÇÅÈÄÆ
õîç ìL úàöîðå ïéé,כרבי היא שמשנתנו  בירושלמי , ומבואר  – ÇÄÀÄÀÅÆÙÆ

זה: על  מזה תורמים ואין  הם, מינים שני וחומץ שיין  íàÄהסובר
dîøz àHL ãò õîç ìL äúéäL òeãé שתרמה שקודם – ÈÇÆÈÀÈÆÙÆÇÆÀÈÈ

חומץ, של  äîeøzהיתה dðéà אינה היין  על החומץ מן שהתורם – ÅÈÀÈ
לעיל ; שהזכרנו כמו  הם, מינים ששני  לפי dîøzMîתרומה, íàÄÄÆÀÈÈ

äöéîçäולאחר יין, של היתה שתרמה שבשעה ידוע, אם אבל – ÆÁÄÈ
החמיצה, äîeøzשתרמה Bæ éøä;החמיץ כהן של  ויינו  –íà ÂÅÀÈÄ

÷ôñ,שתרמה לאחר או שתרמה קודם החמיצה, מתי –äîeøz ÈÅÀÈ
íøúéå øæçéå נותן והכהן לכהן , התרומות שתי  ונותן  ספק, משום – ÀÇÂÙÀÄÀÙ

לעיל . שבארנו  כמו הראשונה, דמי  úònãîלו dðéà äðBLàøäÈÄÈÅÈÀÇÇÇ
dîöò éðôa שאין אף חולין , לתוך  הראשונה התרומה נפלה אם – ÄÀÅÇÀÈ

נעשית התערובת אין  כנגדה, חלקים מאה שתהא בחולין  מדומע,

ברם, התרומה. היא השנייה אלא תרומה אינה זו שמא לזרים, אסורה
לכהן  ויתן מהתרומה לתוכה שנפל  מה כשיעור מהתערובת יוציא

Lîç(רמב"ם ), äéìò ïéáiç ïéàå חייב אינו  בשוגג, האוכלה זר – ÀÅÇÈÄÈÆÈÙÆ
שמא  בשוגג, תרומה האוכל  כדין  שווייה, דמי  על  נוסף חומש  לשלם

תרומה; äiðMäאינה ïëå אינה שתרם השנייה התרומה גם וכן – ÀÅÇÀÄÈ
וא  עצמה, בפני  היתה מדמעת הראשונה שמא חומש, עליה חייבין  ין 

מדמעות, הן הרי  כאחת שתיהן נפלו אם אבל תרומה. אינה וזו  התרומה,
ב). (משנה להלן כמבואר 
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"הראשונה  שם: ששנינו  מה לפרש  באה והיא הקודמת המשנה המשך היא זו משנה

השנייה". וכן  עצמה... בפני  מדמעת אינה
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·ïélçä CBúì ïäî úçà äìôð,ïzònãî dðéà.øçà íB÷îì äiðL äìôð,ïzònãî dðéà.íB÷îì ïäézL eìôð ¨§¨©©¥¤§©ª¦¥¨§©©§¨¨§¨§¦¨§¨©¥¥¨§©©§¨¨§§¥¤§¨
ãçà,ïäézLaL äpèwk úBònãî. ¤¨§©§©§©¨¤¦§¥¤
‚äæ øçà äæ eîøzL ïéôzMä–àáé÷ò éaøøîBà:äîeøz íäéðL úîeøz;íéîëçåíéøîBà:ïBLàøä úîeøz ©ª¨¦¤¨§¤©©¤©¦£¦¨¥§©§¥¤§¨©£¨¦§¦§©¨¦

äîeøz.éñBé éaøøîBà:øeòMk ïBLàøä íøz íà,äîeøz éðMä úîeøz ïéà;øeòMk ïBLàøä íøz àG íàå, §¨©¦¥¥¦¨©¨¦©¦¥§©©¥¦§¨§¦¨©¨¦©¦
äîeøz éðMä úîeøz. §©©¥¦§¨

„íéøeîà íéøác äna?øac àHLa.Búéa ïa úà äLøä ìáà,Bcáò úà Bà,íBøúì BúçôL úà Bà–Búîeøz ©¤§¨¦£¦§¤¦¥£¨¦§¨¤¤¥¤©§¤¦§¨¦§§¨
äîeøz.ìha–ìha íøz àHL ãò íà,äîeøz Búîeøz ïéà;ìha íøzMî íàå,äîeøz Búîeøz.ïéà íéìòBtä §¨¦¥¦©¤¨©¦¥¥§¨§¨§¦¦¤¨©¦¥§¨§¨©£¦¥

íBøúì úeLø ïäì,úBëBøcä ïî õeç,ãiî úbä úà íéànèî ïäL. ¨¤§¦§¦©¨¤¥§©§¦¤©©¦¨

a.odizyay dphwk zerncnøåòéùë ïéìåçä ïî ìèåð àìà ,òîåãî íéùòð ïéà äðè÷ä ãâðë äàî ïéìåçá ùé íàå ,ïäéúùáù äðè÷ àéäù äéðùä øåòéùë
:åéäù åîë ïéìåç øàùäå ïäëì ïðúåðå ïäá åìôðù úåîåøú éúùä åìà

b.dnexz mdipy znexzéë äîåøú äùã÷ àìù ,äàñ äæå äàñ äæ ïéàñ 'ðî íäéðù åîøúùë àöîð ,ïéìåç äéöçå äîåøú äéöç ïäî à"ë úîåøúã åðééä
:å÷ìç éôë à"ë äæ ìùá 'àñ éöçå äæ ìùá 'àñ éöç íà.xeryk oey`xd mxz m`éñåé éáøë äëìäå .äîåøú åúîåøú ,íéîëç åðúðù øåòùë 'ðî ãçà

äàøúá êàéäì äéì àçéð äåäã ïðéæçã ,äîåøú åúîåøú ë"çà åøáç íøúù äî øåòùë ïåùàøä íøú íà éùøôîã úéàå .éúà÷ íéîëçã åäééúìî éùåøôìã
:ø÷éò éðéòá äàøð ïåùàø ùåøéôå .äîåøúä øåòéùá åîò úîëñî åúòã äúéä éøäù ïåùàøä íøúù äîá

c.mixen` mixac dna:äîåøú íäéðù úîåøú øîàå ìéòì ò"ø âéìôã àä.xac `lya:åúòãî íøú àìà íåøúì åøéáçî úåùø ìèð àìù.dyxd la`
:äîåøú åúîåøú íåøúì úåùø á"äòá ïúðù.lha:åéðôìî çéìùä êìäù øçàì åúåçéìù ìèá íåøúì çéìù äðéîù øçàì íà.uegõøàä éîò íéìòá

,úâä úà íéàîèî ïäù éðôî ,äîåøúä úà åàîèéå ä"ò íéìòáä åá åòâé àìù ãò íåøúì íéàùø ,äøäèá äîåøú ùéøôäì éãë íéøáç íéìòåô åøéëùäù
èîå ïúâá òâéìî øúåé íéøäæð íðéà áøòå éúù úâá åëìäå êåøãì íéëøåãä åìéçúäùë ãéî õøàä éîò íéìòáäùãéîù íéáùåç íäù éôì ,äúåà íéàî

éúù äá åëìäùë ãéî úâä ìëì äëéøöä äîåøú øåòéù éãë ïééä ïî íéëøåãä íéøáçä íéùéøôî êëìéä .äìåãâ äîåøú íéøáçä åùéøôä êåøãì åìéçúäùë

`xephxa yexit

ïäî úçà äìôð,הקודמת במשנה עליהן  ששנינו התרומות משתי  – ÈÀÈÇÇÅÆ
ïélçä CBúì,כנגדה חלקים מאה בהם שאין –ïzònãî dðéà ÀÇËÄÅÈÀÇÇÀÈ

הקודמת. במשנה שבארנו  כמו ל"מדומע", החולין את עושה אינה –
øçà íB÷îì äiðL äìôð,אחרים לחולין  –ïzònãî dðéà– ÈÀÈÀÄÈÀÈÇÅÅÈÀÇÇÀÈ

שחכמים  אלא האסורים, הדברים כשאר  ברוב בטלה תרומה התורה שמן 
ואחד, במאה אלא בטלה שאינה וגזרו קודש, שהיא בתרומה החמירו

בחולין  יש  כן  אם אלא בטלה אינה חולין לתוך נפלה שאם כלומר
שכל ששנינו , וזהו  הקילו. תרומה בספק הלכך  כנגדה; חלקים מאה

ברוב. בטלה אלא עצמה בפני מדמעת אינה מהן ïäézLאחת eìôðÈÀÀÅÆ
ãçà íB÷îì,תרומה ודאי  מהן אחת והרי –äpèwk úBònãî ÀÈÆÈÀÇÀÇÀÇÈ
ïäézLaL חולין מאה אין שאם לקולה, הולכים בזה שאף כלומר – ÆÄÀÅÆ

במשנה  שבארנו  כמו שבשתיהן, הקטנה שהיא השנייה, התרומה כנגד 

אם  אבל לזרים; ואסורה "מדומע", נעשית התערובת הרי  הקודמת,
נוטל אלא מדומע, נעשים אינם השנייה, התרומה כנגד חולין מאה יש
והשאר לכהן, ונותנן לתוכן שנפלו התרומות שתי כשיעור החולין  מן

שהיו . כמו  חולין 
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רשות  ליטול צריכים השותפים ואין ובמעשרות, בתרומה חייבים השותפים "פירות

תרומה" תרומתו  מהם, התורם כל  אלא מזה, g)זה ,c zenexz 'ld m"anx)– .

תרומה  ותרם השני בא כך  ואחר מהם, אחד שתרם בשותפים, ללמד  באה משנתנו

תרם. שחברו  ידע שלא שנייה,

äæ øçà äæ eîøzL ïéôzMä סאה חמישים להם שהיו כגון  – ÇËÈÄÆÈÀÆÇÇÆ
גם  והפריש  השני בא כך  ואחר לתרומה, סאה אחד  והפריש  תבואה,

לתרומה, סאה äîeøzהוא íäéðL úîeøz :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÇÀÅÆÀÈ
מחלקו  אחד, כל שהפריש  מה זה, על  זה סמכו  ולא הואיל  כלומר, –
חולין , וחצייה תרומה חצייה אחד, כל שתרם הסאה נמצאת הפריש ,

דמי אחד  לכל  ישלם והכהן לכהן , הכל יתנו הלכך  מדומע, זה והרי 
äîeøzחצייה; ïBLàøä úîeøz :íéøîBà íéîëçå שתרם מה – ÇÂÈÄÀÄÀÇÈÄÀÈ

שהופרשה  לפי  חולין, כולה השני ותרומת התרומה, זוהי הראשון 
øeòMkבטעות. ïBLàøä íøz íà :øîBà éñBé éaøיוסי רבי  – ÇÄÅÅÄÈÇÈÄÇÄ

חכמים, שקבעו כשיעור הפריש הראשון  אם חכמים: דברי  לפרש בא
מחמישים, äîeøzאחד éðMä úîeøz ïéà שתרם אומרים שאנו – ÅÀÇÇÅÄÀÈ

כבר ; תרם שחברו  ידע שלא מפני ïBLàøäבטעות, íøz àG íàåÀÄÈÇÈÄ
äîeøz éðMä úîeøz ,øeòMk תרומה השני  תרומת אף כלומר – ÇÄÀÇÇÅÄÀÈ

ישראל"), "תפארת  משנה "; עקיבא.("כסף  רבי בדברי שבארנו  dkldeכמו 
.iqei iaxk: יוסי רבי בדברי  מפרשים xeriykויש oey`xd mxz m`

לו  שניחא דעתו  האחרון  גילה זה שבכגון  כך, אחר חברו  שתרם
הראשון, שתרם dnexz.בשיעור  ipyd znexz oi` מברטנורא הרב –

בעיניו  נראה הראשון שהפירוש כותב, והוא הפירושים שני  מביא
עיקר.

y c e w z a y
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הקודמת. המשנה המשך היא זו  משנה

íéøeîà íéøác äna לדעת זה, אחר זה שתרמו  שהשותפים – ÇÆÀÈÄÂÄ
גם  כאן שהכוונה מפרשים ויש תרומה? שניהם תרומת עקיבא רבי

כשיעור, הראשון תרם לא שאם אמורים דברים במה יוסי: רבי  לדברי
תרומה? השני תרומת øacאף àHLa הראשון נטל שלא כלומר – ÀÆÄÅ

מדעתו תרם אלא לתרום, מחברו ברטנורא),רשות äLøä(ר "ש; ìáàÂÈÄÀÈ
אדם הרשה אם גם וכן  לתרום, לחבירו  אחד  שותף –,Búéa ïa úàÆÆÅ

íBøúì BúçôL úà Bà ,Bcáò úà Bà לתרום רשות להם שנתן – ÆÇÀÆÄÀÈÄÀ
äîeøzבשבילו , Búîeøz כמו שליח, ידי על לתרום אדם שיכול – ÀÈÀÈ

א). א, (לעיל כבר  לתרום ìhaשהזכרנו לשליח שנתן  ההרשאה את – ÄÅ
כך , על ידע לא והשליח ìhaבשבילו , íøz àHL ãò íà אם – ÄÇÆÈÇÄÅ

השליח, שתרם קודם הרשאתו äîeøzביטל Búîeøz ïéàלפי – ÅÀÈÀÈ
בכגון  הוא שהמדובר  מבואר, בירושלמי הבעלים. ברשות שלא שתרם

שאמר כמו  ועשה שינה לא אם אבל  לו, שנאמר ממה שינה שהשליח
הרמב"ם  פוסק וכן  תרומה. ותרומתו מועיל , הביטול אין  המשלח, לו 

ט ); ד , תרומות ìha(הל' íøzMî íàå את ביטל המשלח אם – ÀÄÄÆÈÇÄÅ
תרם,השליח  כבר שהשליח לאחר  äîeøzות Búîeøz שבשעה – ÀÈÀÈ

תרם. ברשותו  íBøúìשתרם úeLø ïäì ïéà íéìòBtä זמן כל – ÇÂÄÅÈÆÀÄÀ
הבית, מבעל  הרשאה מקבלים úBëBøcäשאינם ïî õeç הפועלים – ÄÇÈ

בגת, ענבים בדריכת ãiîהעוסקים úbä úà íéànèî ïäL– ÆÅÀÇÀÄÆÇÇÄÈ
טומאה, לקבל  הוכשר  שהרי  מיד, היין  את לטמא יכולים והם שהואיל
להם, והאמין הגת את להם מסר  הבית בעל שאם אומרים אנו לפיכך

izdw - zex`ean zeipyn
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ìòìMáî BðéàL.ììkä äæ:íéàìk àeäL ìkBøáça,äæ ìò äfî íøúé àG,òøä ìò äôiä ïî elôà;ìëå ©¤¥§ª¨¤©§¨¨¤¦§©¦©£¥¦§Ÿ¦¤©¤£¦¦©¨¤©¨©§¨
íéàìk BðéàLBøáça,òøä ìò äôiä ïî íøBz,äôiä ìò òøä ïî àG ìáà.ïî íøz íàåäôiä ìò òøä– ¤¥¦§©¦©£¥¥¦©¨¤©¨©£¨¦¨©©©¨¤§¦¨©¦¨©©©¨¤

äîeøz Búîeøz;íéhçä ìò ïéðefä ïî õeç,ìëà ïðéàL.ãçà ïéî ïBôôìnäå úeMwäå.äãeäé éaøøîBà:ïéðéî éðL. §¨§¨¦©¦©©¦¦¤¥¨Ÿ¤§©¦§©§¨§¦¤¨©¦§¨¥§¥¦¦
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡äøî úàöîðå úeM÷ íøBzä,çeøñ àöîðå çéháà–íøúéå øæçéå äîeøz.ìL úàöîðå ïéé ìL úéáç íøBzä ©¥¦§¦§¥¨¨£©¦©§¦§¨¨©§¨§©£Ÿ§¦§Ÿ©¥¨¦¤©¦§¦§¥¤
õîç:dîøz àHL ãò õîç ìL äúéäL òeãé íà,äîeøz dðéà;äöéîçä dîøzMî íà,äîeøz Bæ éøä;íà Ÿ¤¦¨©¤¨§¨¤Ÿ¤©¤§¨¨¥¨§¨¦¦¤§¨¨¤¡¦¨£¥§¨¦
÷ôñ,íøúéå øæçéå äîeøz.öò éðôa úònãî dðéà äðBLàøädî,Lîç äéìò ïéáiç ïéàå;äiðMä ïëå. ¨¥§¨§©£Ÿ§¦§Ÿ¨¦¨¥¨§©©©¦§¥©§¨§¥©¨¦¨¤¨Ÿ¤§¥©§¦¨

.dfl dfn mexzi `làø÷ øîàã(çé øáãîá)äæì áìçå äæì áìç ïú äøåú äøîà ,ïâãå ùåøéú áìç ìëå øäöé áìç ìë:.oipefd on uegæ"òìáå ï"àåæ éáøòá
(à):íéðåéì åúåà íéîéé÷îå íãà ìëåà åðéàå ,à"öéå.zeyiwdéáøòá(á):ñ"å÷àô.oettlndeéáøòá(â):ø"àééë.cg` oin:äæ ìò äæî ïéîøåúå.mipin ipy

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå ,äæ ìò äæî ïéîøåú ïéàå
b`mxezd:[äéîòèîì] äéì äåäã íåùî ãéæîì áåø÷ éåäã íåøúéå øåæçé ä"ôàå ,éøééà ââåùá .'åëåuneg ly z`vnpeïééä ìò õîåçä ïî íøåúäù ,'åë

:ïä íéðéî éðù õîåçå ïééã ,äîåøú åúîåøú ïéà.wtq m`:äöéîçä äîøúù øçàì åà äöéîçä äîøú àìù ãò.mexzie xefgie dnexzïäëì ïäéúù ïúåðå
àîéé÷ ïðàå åøéáçî àéöåîä àåä ïäëäù éôìå ,äðåùàøä úîåøú äìåòù äî éôë úèòîúî äéðùäù äéðùä ïî äìåãâ àéäù äðåùàøä éîã åì ïúåð ïäëå

:äðåùàøä àéäù äìåãâä éîã åì ïúéù êéøöå äðè÷ä àìà íéîã àìá ç÷åì åðéà êëéôì äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä àúëåã ìëá ïìdpi` dpey`xd
.dnvr ipta zrncnðôá úòîãî äðéà äéðùä ïëå ,äîåøú àéä äéðùä àìà äîåøú äðéà àîùã ,òîåãî úéùòð ïéà ïéìåç ìù äàîî úåçôì äìôð íàé

:äéðùä àìå äîåøú äðåùàøä àîù äîöò.yneg dilr miaiig oi`eéìëåà øàù ïéãë ùîåç íìùî åðéà äãáì äéðùä åà äãáì äðåùàøä ìëàù øæ
:äââùá äîåøú

`xephxa yexit

Bøáça íéàìk מינ שני  במסכת – כמבואר בזה, זה כלאים שאינם ים ÄÀÇÄÇÂÅ
òøäכלאים, ìò äôiä ïî íøBz המין על המשובח מהמין  – ÅÄÇÈÆÇÈÇ
äôiäהגרוע, ìò òøä ïî àG ìáà נאמר שבתרומה (במדבר – ÂÈÄÈÇÇÇÈÆ
יד ): וכל alg"כל יח, וכו ';algיצהר ודגן " ïîתירוש  íøz íàåÀÄÈÇÄ

äîeøz Búîeøz ,äôiä ìò òøäהואיל במזיד, כשתרם אף – ÈÇÇÇÈÆÀÈÀÈ
לאכילה איגר ).וראוי  עקיבא  רבי אמרו(תוספות  ב):בבבלי  פט , (יבמות 

aezky ?dnexz eznexzy ,dtid lr rxd on mxezl oiipn", יח (במדבר

epnn"לב ): ealg z` mknixda `hg eilr e`yz `le" שאם (משמע,
חטא), תשאו ממנו, חלבו  את תרימו  yecwלא epi` m`e תרומתו (אם

תרומה), eznexzyאינה ,dtid lr rxd on mxezl o`kn ?dnl `hg z`iyp
;"dnexzíéhçä ìò ïéðefä ïî õeçעל הזונין  מן שהתורם – ÄÇÄÇÇÄÄ

ששנינו כמו בזה, זה כלאים שאינם פי על  אף א ,החיטים, (כלאים 

תרומתו א): אין מקום מכל  בזה", זה כלאים אינן והזונין  "החיטים

ìëàתרומה, ïðéàL בארנו וכבר  אדם; למאכל  ראויים הזונין שאין  – ÆÅÈÙÆ
החיטים, בין הגדלים שחורים גרעינים מין  הוא שזונין  כלאים), (במסכת

יונים. למאכל  אותם שמקיימים ïBôôìnäåויש úeMwäå שאינם – ÀÇÄÀÇÀÈÀ
ב), א, (כלאים ששנינו  כמו  בזה, זה ãçàכלאים ïéî נחשבים – ÄÆÈ

שם, בארנו (וכבר זה על מזה ותורמים תרומה, לענין אף אחד מין הם

"מלון"). קוראים שאנו מה צהוב, אבטיח היינו  éaøÇÄש "מלפפון"
ïéðéî éðL :øîBà äãeäé,הם מינים שני  והמלפפון הקישות – ÀÈÅÀÅÄÄ

שהם  יהודה רבי סובר כלאים לענין  גם וכן זה; על  מזה תורמים ואין
(שם). כלאים במסכת ששנינו  כמו  בזה, זה כלאים

א ה נ ש מ ר ו א ב

תרומה. ספק בדין עוסקת משנתנו

äøî úàöîðå úeM÷ íøBzä מרה שקישות בירושלמי, ומבואר  – ÇÅÄÀÄÀÅÈÈ
הוא, אוכל אבטיח,çéháàספק התורם או  –çeøñ àöîðå– ÂÇÄÇÀÄÀÈÈÇ

בשעה  מקולקל היה כבר אם ידוע, ולא לאכילה, ראוי  ואינו  מקולקל 

íøúéåשתרם, øæçéå äîeøz לתרום צריך ספק שמשום כלומר – ÀÈÀÇÂÙÀÄÀÙ
הראשונה, התרומה דמי לו משלם והכהן שתיהן , את לכהן ונותן שנית,

לאחר שנשאר  ממה ניטלת השנייה שהרי השנייה, מן  גדולה שהיא
בלא  כתרומה נוטל הכהן אין  ספק, כאן  שיש  וכיון  הראשונה, הפרשת

הראיה עליו  מחברו שהמוציא הקטנה, אלא ברם,(ירושלמי).דמים

א )בבבלי  פט, כאן (יבמות  שהמדובר  אחרת, בדרך משנתנו  פירשו

ויתרום, יחזור  כן פי  על שאף להשמיענו, המשנה ובאה בשוגג, בתורם
שיפריש (ובכגון  תחילה לטעום לו  שהיה הוא, למזיד  שקרוב לפי

– לטעום שיקח ממה קנסוהו תוספות תרומה כן, עשה שלא וכיון  ,(
התרומות  שתי לתת שצריך אמנם, מסתבר  זה פירוש ולפי  חכמים.

מ  אחת דמי  לו משלם הכהן שאם בחינם, קנס.לכהן כאן  אין הרי  הן,
דמי לו  משלם שהכהן  למשנתנו, בפירושו כותב הרמב"ם אבל 

שבארנו כמו  ראשונה").הראשונה, "משנה  ìL(עיין úéáç íøBzäÇÅÈÄÆ
õîç ìL úàöîðå ïéé,כרבי היא שמשנתנו  בירושלמי , ומבואר  – ÇÄÀÄÀÅÆÙÆ

זה: על  מזה תורמים ואין  הם, מינים שני וחומץ שיין  íàÄהסובר
dîøz àHL ãò õîç ìL äúéäL òeãé שתרמה שקודם – ÈÇÆÈÀÈÆÙÆÇÆÀÈÈ

חומץ, של  äîeøzהיתה dðéà אינה היין  על החומץ מן שהתורם – ÅÈÀÈ
לעיל ; שהזכרנו כמו  הם, מינים ששני  לפי dîøzMîתרומה, íàÄÄÆÀÈÈ

äöéîçäולאחר יין, של היתה שתרמה שבשעה ידוע, אם אבל – ÆÁÄÈ
החמיצה, äîeøzשתרמה Bæ éøä;החמיץ כהן של  ויינו  –íà ÂÅÀÈÄ

÷ôñ,שתרמה לאחר או שתרמה קודם החמיצה, מתי –äîeøz ÈÅÀÈ
íøúéå øæçéå נותן והכהן לכהן , התרומות שתי  ונותן  ספק, משום – ÀÇÂÙÀÄÀÙ

לעיל . שבארנו  כמו הראשונה, דמי  úònãîלו dðéà äðBLàøäÈÄÈÅÈÀÇÇÇ
dîöò éðôa שאין אף חולין , לתוך  הראשונה התרומה נפלה אם – ÄÀÅÇÀÈ

נעשית התערובת אין  כנגדה, חלקים מאה שתהא בחולין  מדומע,

ברם, התרומה. היא השנייה אלא תרומה אינה זו שמא לזרים, אסורה
לכהן  ויתן מהתרומה לתוכה שנפל  מה כשיעור מהתערובת יוציא

Lîç(רמב"ם ), äéìò ïéáiç ïéàå חייב אינו  בשוגג, האוכלה זר – ÀÅÇÈÄÈÆÈÙÆ
שמא  בשוגג, תרומה האוכל  כדין  שווייה, דמי  על  נוסף חומש  לשלם

תרומה; äiðMäאינה ïëå אינה שתרם השנייה התרומה גם וכן – ÀÅÇÀÄÈ
וא  עצמה, בפני  היתה מדמעת הראשונה שמא חומש, עליה חייבין  ין 

מדמעות, הן הרי  כאחת שתיהן נפלו אם אבל תרומה. אינה וזו  התרומה,
ב). (משנה להלן כמבואר 
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"הראשונה  שם: ששנינו  מה לפרש  באה והיא הקודמת המשנה המשך היא זו משנה

השנייה". וכן  עצמה... בפני  מדמעת אינה

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iyily wxt zenexz zkqn

·ïélçä CBúì ïäî úçà äìôð,ïzònãî dðéà.øçà íB÷îì äiðL äìôð,ïzònãî dðéà.íB÷îì ïäézL eìôð ¨§¨©©¥¤§©ª¦¥¨§©©§¨¨§¨§¦¨§¨©¥¥¨§©©§¨¨§§¥¤§¨
ãçà,ïäézLaL äpèwk úBònãî. ¤¨§©§©§©¨¤¦§¥¤
‚äæ øçà äæ eîøzL ïéôzMä–àáé÷ò éaøøîBà:äîeøz íäéðL úîeøz;íéîëçåíéøîBà:ïBLàøä úîeøz ©ª¨¦¤¨§¤©©¤©¦£¦¨¥§©§¥¤§¨©£¨¦§¦§©¨¦

äîeøz.éñBé éaøøîBà:øeòMk ïBLàøä íøz íà,äîeøz éðMä úîeøz ïéà;øeòMk ïBLàøä íøz àG íàå, §¨©¦¥¥¦¨©¨¦©¦¥§©©¥¦§¨§¦¨©¨¦©¦
äîeøz éðMä úîeøz. §©©¥¦§¨

„íéøeîà íéøác äna?øac àHLa.Búéa ïa úà äLøä ìáà,Bcáò úà Bà,íBøúì BúçôL úà Bà–Búîeøz ©¤§¨¦£¦§¤¦¥£¨¦§¨¤¤¥¤©§¤¦§¨¦§§¨
äîeøz.ìha–ìha íøz àHL ãò íà,äîeøz Búîeøz ïéà;ìha íøzMî íàå,äîeøz Búîeøz.ïéà íéìòBtä §¨¦¥¦©¤¨©¦¥¥§¨§¨§¦¦¤¨©¦¥§¨§¨©£¦¥

íBøúì úeLø ïäì,úBëBøcä ïî õeç,ãiî úbä úà íéànèî ïäL. ¨¤§¦§¦©¨¤¥§©§¦¤©©¦¨

a.odizyay dphwk zerncnøåòéùë ïéìåçä ïî ìèåð àìà ,òîåãî íéùòð ïéà äðè÷ä ãâðë äàî ïéìåçá ùé íàå ,ïäéúùáù äðè÷ àéäù äéðùä øåòéùë
:åéäù åîë ïéìåç øàùäå ïäëì ïðúåðå ïäá åìôðù úåîåøú éúùä åìà

b.dnexz mdipy znexzéë äîåøú äùã÷ àìù ,äàñ äæå äàñ äæ ïéàñ 'ðî íäéðù åîøúùë àöîð ,ïéìåç äéöçå äîåøú äéöç ïäî à"ë úîåøúã åðééä
:å÷ìç éôë à"ë äæ ìùá 'àñ éöçå äæ ìùá 'àñ éöç íà.xeryk oey`xd mxz m`éñåé éáøë äëìäå .äîåøú åúîåøú ,íéîëç åðúðù øåòùë 'ðî ãçà

äàøúá êàéäì äéì àçéð äåäã ïðéæçã ,äîåøú åúîåøú ë"çà åøáç íøúù äî øåòùë ïåùàøä íøú íà éùøôîã úéàå .éúà÷ íéîëçã åäééúìî éùåøôìã
:ø÷éò éðéòá äàøð ïåùàø ùåøéôå .äîåøúä øåòéùá åîò úîëñî åúòã äúéä éøäù ïåùàøä íøúù äîá

c.mixen` mixac dna:äîåøú íäéðù úîåøú øîàå ìéòì ò"ø âéìôã àä.xac `lya:åúòãî íøú àìà íåøúì åøéáçî úåùø ìèð àìù.dyxd la`
:äîåøú åúîåøú íåøúì úåùø á"äòá ïúðù.lha:åéðôìî çéìùä êìäù øçàì åúåçéìù ìèá íåøúì çéìù äðéîù øçàì íà.uegõøàä éîò íéìòá

,úâä úà íéàîèî ïäù éðôî ,äîåøúä úà åàîèéå ä"ò íéìòáä åá åòâé àìù ãò íåøúì íéàùø ,äøäèá äîåøú ùéøôäì éãë íéøáç íéìòåô åøéëùäù
èîå ïúâá òâéìî øúåé íéøäæð íðéà áøòå éúù úâá åëìäå êåøãì íéëøåãä åìéçúäùë ãéî õøàä éîò íéìòáäùãéîù íéáùåç íäù éôì ,äúåà íéàî

éúù äá åëìäùë ãéî úâä ìëì äëéøöä äîåøú øåòéù éãë ïééä ïî íéëøåãä íéøáçä íéùéøôî êëìéä .äìåãâ äîåøú íéøáçä åùéøôä êåøãì åìéçúäùë
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ïäî úçà äìôð,הקודמת במשנה עליהן  ששנינו התרומות משתי  – ÈÀÈÇÇÅÆ
ïélçä CBúì,כנגדה חלקים מאה בהם שאין –ïzònãî dðéà ÀÇËÄÅÈÀÇÇÀÈ

הקודמת. במשנה שבארנו  כמו ל"מדומע", החולין את עושה אינה –
øçà íB÷îì äiðL äìôð,אחרים לחולין  –ïzònãî dðéà– ÈÀÈÀÄÈÀÈÇÅÅÈÀÇÇÀÈ

שחכמים  אלא האסורים, הדברים כשאר  ברוב בטלה תרומה התורה שמן 
ואחד, במאה אלא בטלה שאינה וגזרו קודש, שהיא בתרומה החמירו

בחולין  יש  כן  אם אלא בטלה אינה חולין לתוך נפלה שאם כלומר
שכל ששנינו , וזהו  הקילו. תרומה בספק הלכך  כנגדה; חלקים מאה

ברוב. בטלה אלא עצמה בפני מדמעת אינה מהן ïäézLאחת eìôðÈÀÀÅÆ
ãçà íB÷îì,תרומה ודאי  מהן אחת והרי –äpèwk úBònãî ÀÈÆÈÀÇÀÇÀÇÈ
ïäézLaL חולין מאה אין שאם לקולה, הולכים בזה שאף כלומר – ÆÄÀÅÆ

במשנה  שבארנו  כמו שבשתיהן, הקטנה שהיא השנייה, התרומה כנגד 

אם  אבל לזרים; ואסורה "מדומע", נעשית התערובת הרי  הקודמת,
נוטל אלא מדומע, נעשים אינם השנייה, התרומה כנגד חולין מאה יש
והשאר לכהן, ונותנן לתוכן שנפלו התרומות שתי כשיעור החולין  מן

שהיו . כמו  חולין 
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רשות  ליטול צריכים השותפים ואין ובמעשרות, בתרומה חייבים השותפים "פירות

תרומה" תרומתו  מהם, התורם כל  אלא מזה, g)זה ,c zenexz 'ld m"anx)– .

תרומה  ותרם השני בא כך  ואחר מהם, אחד שתרם בשותפים, ללמד  באה משנתנו

תרם. שחברו  ידע שלא שנייה,

äæ øçà äæ eîøzL ïéôzMä סאה חמישים להם שהיו כגון  – ÇËÈÄÆÈÀÆÇÇÆ
גם  והפריש  השני בא כך  ואחר לתרומה, סאה אחד  והפריש  תבואה,

לתרומה, סאה äîeøzהוא íäéðL úîeøz :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÇÀÅÆÀÈ
מחלקו  אחד, כל שהפריש  מה זה, על  זה סמכו  ולא הואיל  כלומר, –
חולין , וחצייה תרומה חצייה אחד, כל שתרם הסאה נמצאת הפריש ,

דמי אחד  לכל  ישלם והכהן לכהן , הכל יתנו הלכך  מדומע, זה והרי 
äîeøzחצייה; ïBLàøä úîeøz :íéøîBà íéîëçå שתרם מה – ÇÂÈÄÀÄÀÇÈÄÀÈ

שהופרשה  לפי  חולין, כולה השני ותרומת התרומה, זוהי הראשון 
øeòMkבטעות. ïBLàøä íøz íà :øîBà éñBé éaøיוסי רבי  – ÇÄÅÅÄÈÇÈÄÇÄ

חכמים, שקבעו כשיעור הפריש הראשון  אם חכמים: דברי  לפרש בא
מחמישים, äîeøzאחד éðMä úîeøz ïéà שתרם אומרים שאנו – ÅÀÇÇÅÄÀÈ

כבר ; תרם שחברו  ידע שלא מפני ïBLàøäבטעות, íøz àG íàåÀÄÈÇÈÄ
äîeøz éðMä úîeøz ,øeòMk תרומה השני  תרומת אף כלומר – ÇÄÀÇÇÅÄÀÈ

ישראל"), "תפארת  משנה "; עקיבא.("כסף  רבי בדברי שבארנו  dkldeכמו 
.iqei iaxk: יוסי רבי בדברי  מפרשים xeriykויש oey`xd mxz m`

לו  שניחא דעתו  האחרון  גילה זה שבכגון  כך, אחר חברו  שתרם
הראשון, שתרם dnexz.בשיעור  ipyd znexz oi` מברטנורא הרב –

בעיניו  נראה הראשון שהפירוש כותב, והוא הפירושים שני  מביא
עיקר.

y c e w z a y
ד ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. המשנה המשך היא זו  משנה

íéøeîà íéøác äna לדעת זה, אחר זה שתרמו  שהשותפים – ÇÆÀÈÄÂÄ
גם  כאן שהכוונה מפרשים ויש תרומה? שניהם תרומת עקיבא רבי

כשיעור, הראשון תרם לא שאם אמורים דברים במה יוסי: רבי  לדברי
תרומה? השני תרומת øacאף àHLa הראשון נטל שלא כלומר – ÀÆÄÅ

מדעתו תרם אלא לתרום, מחברו ברטנורא),רשות äLøä(ר "ש; ìáàÂÈÄÀÈ
אדם הרשה אם גם וכן  לתרום, לחבירו  אחד  שותף –,Búéa ïa úàÆÆÅ

íBøúì BúçôL úà Bà ,Bcáò úà Bà לתרום רשות להם שנתן – ÆÇÀÆÄÀÈÄÀ
äîeøzבשבילו , Búîeøz כמו שליח, ידי על לתרום אדם שיכול – ÀÈÀÈ

א). א, (לעיל כבר  לתרום ìhaשהזכרנו לשליח שנתן  ההרשאה את – ÄÅ
כך , על ידע לא והשליח ìhaבשבילו , íøz àHL ãò íà אם – ÄÇÆÈÇÄÅ

השליח, שתרם קודם הרשאתו äîeøzביטל Búîeøz ïéàלפי – ÅÀÈÀÈ
בכגון  הוא שהמדובר  מבואר, בירושלמי הבעלים. ברשות שלא שתרם

שאמר כמו  ועשה שינה לא אם אבל  לו, שנאמר ממה שינה שהשליח
הרמב"ם  פוסק וכן  תרומה. ותרומתו מועיל , הביטול אין  המשלח, לו 

ט ); ד , תרומות ìha(הל' íøzMî íàå את ביטל המשלח אם – ÀÄÄÆÈÇÄÅ
תרם,השליח  כבר שהשליח לאחר  äîeøzות Búîeøz שבשעה – ÀÈÀÈ

תרם. ברשותו  íBøúìשתרם úeLø ïäì ïéà íéìòBtä זמן כל – ÇÂÄÅÈÆÀÄÀ
הבית, מבעל  הרשאה מקבלים úBëBøcäשאינם ïî õeç הפועלים – ÄÇÈ

בגת, ענבים בדריכת ãiîהעוסקים úbä úà íéànèî ïäL– ÆÅÀÇÀÄÆÇÇÄÈ
טומאה, לקבל  הוכשר  שהרי  מיד, היין  את לטמא יכולים והם שהואיל
להם, והאמין הגת את להם מסר  הבית בעל שאם אומרים אנו לפיכך

izdw - zex`ean zeipyn
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‰øîBàä:BëBúa äæ éøkä úîeøz,BëBúa åéúBøNòîe,BëBúa äæ øNòî úîeøz–ïBòîL éaøøîBà:àø÷ ¨¥§©©§¦¤§©©§¨§§©©£¥¤§©¦¦§¥¨¨
íL.íéîëçåíéøîBà:Bà BðBôöa øîàiL ãò:BîBøãa.àîñç øæòìà éaøøîBà:epnî éøkä úîeøz øîBàä ¥©£¨¦§¦©¤Ÿ©¦§¦§©¦¤§¨¨¦§¨¥¨¥§©©§¦¦¤
åéìò–íL àø÷.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:åéìò øNòî úîeøz éeNò äæ øNòî øeOò øîBàä–àø÷ ¨¨¨¨¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨¥¦©£¥¤¨§©©£¥¨¨¨¨
íL. ¥

:äøäèá ìëä ìò ùéøôäì ïîåæî ïéé ïäì ùé åøîâéù íãå÷ úâä åàîèéå íéìòá åàåáé íàù .áøòå
d.my `xwïåéë ,íéøëð äéøéù åéäéù ïðéòáå úéùàø äîåøúì äééø÷ àðîçøã â"òàå .øçà íå÷îî åéìò ùéøôäì ìåëé åðéàå ,åëåúî øùòìå íåøúì êéøöå

:íéøëð äéøéù íäù åéáéáñ àëéà àäå äîåøúä àäú éøëä òöîàá òîùî åëåúá øîàã.enexca e` epetva xn`iy cr,åúéòöîàá òîùî åëåúáã â"òà
:äëìä ïëå .åîåøãá åà åðåôöá øîàéù ãò íåìë øîà àì åìéàë àåä éøäå ,íééåñî íå÷î éåä àì.my `xw eilr epnn ixkd znexzäéøéù ïðéòá àìã

:íéøëðdf xyrn xeyrùøôåäù íãå÷ åëåúá äæ øùòî úîåøúã øîà÷å ,íù àø÷ éøëä êåúá äæ øùòî úîåøú øîàã ïåòîù 'øà âéìô á÷òé ïá à"ø .'åëå
:ãáìá íéîëçë àìà åäééðéî ãçë àúëìä úéìå .íù àø÷ åéìò øùòî úîåøú øîà íà øùòîä ùøôåäù øçàì ìáà ,íù àø÷ àì øùòîä

`xephxa yexit

תרומה  תרומתם תרמו ואם התרומה, לענין גם שלו  כשליחים הם הרי

ששכרו (רמב"ם). הארץ עמי בבעלים כאן שמדובר מפרשים, ויש
לתרום, הללו הפועלים שרשאים ללמד המשנה ובאה חברים, פועלים

מיד הגת את מטמאים שהבעלים לפי  לכך, הרשאה קיבלו שלא אף
מהגת  התרומה את יפרישו  שהפועלים להם ונוח הדריכה, בתחילת

שיטמאום, שיפרישו קודם כדי  חברים, פועלים שכרו  כך לשם שהרי 
בטהרה התרומה ברטנורא ).את היינו (ר "ש; ש "הדרוכות" מבארים ויש 

נעשים  והם הואיל  בגת, הנדרכים שבענבים כלומר  הנדרכים, הענבים
יזדרזו  שהפועלים לבעלים, להם נוח טומאה, לקבל מוכשרים מיד

טומאה שיקבלו קודם תרומה מהם ועיין להפריש ישראל "; ("תפארת 

יג). ד , תרומות  הל' הרמב"ם  על הראב"ד  השגות

ה ה נ ש מ ר ו א ב

והמעשרות, התרומה את מפריש אדם אין  שלפעמים דמאי ), (במסכת למדנו כבר 
שם. קריאת מועילה כיצד ללמד, באה משנתנו שם. להן קורא אלא

úîeøz ,BëBúa åéúBøNòîe ,BëBúa äæ éøkä úîeøz :øîBàäÈÅÀÇÇÀÄÆÀÇÇÀÈÀÀÇ
BëBúa äæ øNòî,והמעשרות התרומה את הכרי  מן  הפריש  שלא – ÇÂÅÆÀ

מעשר תרומת בתוכו , ומעשרותיו בתוכו  הזה הכרי  "תרומת אמר: אלא

בתוכו ", ïBòîLזה éaøíL àø÷ :øîBà,ולמעשרות לתרומה – ÇÄÄÀÅÈÈÅ
עליו  ולעשר לתרום יכול  אינו ושוב כרי, מאותו להפרישם וחייב

מבואר  בבבלי אחר. ב),ממקום לז , שכתוב (עירובין פי על שאף
"ziy`x:ודרשו מקום ziy`xדגנך "... מכל ניכרים, שייריה שיהיו –

ואמר שהואיל  שמעון, רבי  משמע"ekeza",סובר זה הכרי,rvn`aהרי

שמסביב מה וכל מסויים, המקום הם.ונמצא ניכרים íéîëçåÇÂÈÄשיירים
BîBøãa :Bà BðBôöa øîàiL ãò :íéøîBà,"בתוכו" אמר  שאם – ÀÄÇÆÙÇÄÀÄÀ

אמר אם אלא מסויים, מקום זה שאין  כלום, אמר לא כאילו  זה הרי
הרי מקומה, את וציין  הואיל  בדרומו ", או  בצפונו  הזה הכרי "תרומת

שם. קרא éøkäזה úîeøz øîBàä :øîBà àîñç øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÄÀÈÅÈÅÀÇÇÀÄ
åéìò epnî," בתוכו" אמר  לא אפילו –íL àø÷ אין שלדעתו  – ÄÆÈÈÈÈÅ

ניכרים. שייריה שיהיו øîBàäצורך :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÈÅ
åéìò øNòî úîeøz éeNò äæ øNòî øeOòאמר לא אפילו  – ÄÇÂÅÆÈÀÇÇÂÅÈÈ

íL"בתוכו", àø÷, שמעון רבי על חולק יעקב בן  אליעזר  רבי  – ÈÈÅ
שנינו : ברישא ekeza"שכן df xyrn znexz" :xne`d",( הכרי (בתוך 

,"my `xw :xne` oerny iaxאמר שאם יעקב, בן אליעזר רבי  ואומר 
שהו  לאחר  אם אלא שם, קרא לא בתוכו ", זה מעשר פרש"תרומת

עליו", מעשר תרומת עשוי זה מעשר  "עישור  אמר הראשון המעשר

my `xw.("ישראל "תפארת ברטנורא; רבי(ר "ש; שאין מפרשים, ויש 
שאם  להוסיף, בא שהוא אלא שמעון, רבי  על חולק יעקב בן  אליעזר

פי על  אף עליו ", מעשר תרומת עשוי זה מעשר "עישור  אמר : הלוי 
בתרומה  חיסמא אלעזר  רבי שאמר  כדרך  שם, קרא "בתוכו", אמר  שלא

ראשונה").גדולה (ברישא),("משנה שמעון  רבי דברי  מפרש  רש "י  ואמנם
ekeza"שהפיסקה df xyrn znexz" או כלומר : הוא, עצמו  בפני  ענין 

בתוכו", זה מעשר "תרומת ואמר: ראשון, מעשר של כרי  היה אם
שם ב).קרא לז , (עירובין

izdw - zex`ean zeipyn
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‰øîBàä:BëBúa äæ éøkä úîeøz,BëBúa åéúBøNòîe,BëBúa äæ øNòî úîeøz–ïBòîL éaøøîBà:àø÷ ¨¥§©©§¦¤§©©§¨§§©©£¥¤§©¦¦§¥¨¨
íL.íéîëçåíéøîBà:Bà BðBôöa øîàiL ãò:BîBøãa.àîñç øæòìà éaøøîBà:epnî éøkä úîeøz øîBàä ¥©£¨¦§¦©¤Ÿ©¦§¦§©¦¤§¨¨¦§¨¥¨¥§©©§¦¦¤
åéìò–íL àø÷.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:åéìò øNòî úîeøz éeNò äæ øNòî øeOò øîBàä–àø÷ ¨¨¨¨¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨¥¦©£¥¤¨§©©£¥¨¨¨¨
íL. ¥

:äøäèá ìëä ìò ùéøôäì ïîåæî ïéé ïäì ùé åøîâéù íãå÷ úâä åàîèéå íéìòá åàåáé íàù .áøòå
d.my `xwïåéë ,íéøëð äéøéù åéäéù ïðéòáå úéùàø äîåøúì äééø÷ àðîçøã â"òàå .øçà íå÷îî åéìò ùéøôäì ìåëé åðéàå ,åëåúî øùòìå íåøúì êéøöå

:íéøëð äéøéù íäù åéáéáñ àëéà àäå äîåøúä àäú éøëä òöîàá òîùî åëåúá øîàã.enexca e` epetva xn`iy cr,åúéòöîàá òîùî åëåúáã â"òà
:äëìä ïëå .åîåøãá åà åðåôöá øîàéù ãò íåìë øîà àì åìéàë àåä éøäå ,íééåñî íå÷î éåä àì.my `xw eilr epnn ixkd znexzäéøéù ïðéòá àìã

:íéøëðdf xyrn xeyrùøôåäù íãå÷ åëåúá äæ øùòî úîåøúã øîà÷å ,íù àø÷ éøëä êåúá äæ øùòî úîåøú øîàã ïåòîù 'øà âéìô á÷òé ïá à"ø .'åëå
:ãáìá íéîëçë àìà åäééðéî ãçë àúëìä úéìå .íù àø÷ åéìò øùòî úîåøú øîà íà øùòîä ùøôåäù øçàì ìáà ,íù àø÷ àì øùòîä

`xephxa yexit

תרומה  תרומתם תרמו ואם התרומה, לענין גם שלו  כשליחים הם הרי

ששכרו (רמב"ם). הארץ עמי בבעלים כאן שמדובר מפרשים, ויש
לתרום, הללו הפועלים שרשאים ללמד המשנה ובאה חברים, פועלים

מיד הגת את מטמאים שהבעלים לפי  לכך, הרשאה קיבלו שלא אף
מהגת  התרומה את יפרישו  שהפועלים להם ונוח הדריכה, בתחילת

שיטמאום, שיפרישו קודם כדי  חברים, פועלים שכרו  כך לשם שהרי 
בטהרה התרומה ברטנורא ).את היינו (ר "ש; ש "הדרוכות" מבארים ויש 

נעשים  והם הואיל  בגת, הנדרכים שבענבים כלומר  הנדרכים, הענבים
יזדרזו  שהפועלים לבעלים, להם נוח טומאה, לקבל מוכשרים מיד

טומאה שיקבלו קודם תרומה מהם ועיין להפריש ישראל "; ("תפארת 

יג). ד , תרומות  הל' הרמב"ם  על הראב"ד  השגות

ה ה נ ש מ ר ו א ב

והמעשרות, התרומה את מפריש אדם אין  שלפעמים דמאי ), (במסכת למדנו כבר 
שם. קריאת מועילה כיצד ללמד, באה משנתנו שם. להן קורא אלא

úîeøz ,BëBúa åéúBøNòîe ,BëBúa äæ éøkä úîeøz :øîBàäÈÅÀÇÇÀÄÆÀÇÇÀÈÀÀÇ
BëBúa äæ øNòî,והמעשרות התרומה את הכרי  מן  הפריש  שלא – ÇÂÅÆÀ

מעשר תרומת בתוכו , ומעשרותיו בתוכו  הזה הכרי  "תרומת אמר: אלא

בתוכו ", ïBòîLזה éaøíL àø÷ :øîBà,ולמעשרות לתרומה – ÇÄÄÀÅÈÈÅ
עליו  ולעשר לתרום יכול  אינו ושוב כרי, מאותו להפרישם וחייב

מבואר  בבבלי אחר. ב),ממקום לז , שכתוב (עירובין פי על שאף
"ziy`x:ודרשו מקום ziy`xדגנך "... מכל ניכרים, שייריה שיהיו –

ואמר שהואיל  שמעון, רבי  משמע"ekeza",סובר זה הכרי,rvn`aהרי

שמסביב מה וכל מסויים, המקום הם.ונמצא ניכרים íéîëçåÇÂÈÄשיירים
BîBøãa :Bà BðBôöa øîàiL ãò :íéøîBà,"בתוכו" אמר  שאם – ÀÄÇÆÙÇÄÀÄÀ

אמר אם אלא מסויים, מקום זה שאין  כלום, אמר לא כאילו  זה הרי
הרי מקומה, את וציין  הואיל  בדרומו ", או  בצפונו  הזה הכרי "תרומת

שם. קרא éøkäזה úîeøz øîBàä :øîBà àîñç øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÄÀÈÅÈÅÀÇÇÀÄ
åéìò epnî," בתוכו" אמר  לא אפילו –íL àø÷ אין שלדעתו  – ÄÆÈÈÈÈÅ

ניכרים. שייריה שיהיו øîBàäצורך :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÈÅ
åéìò øNòî úîeøz éeNò äæ øNòî øeOòאמר לא אפילו  – ÄÇÂÅÆÈÀÇÇÂÅÈÈ

íL"בתוכו", àø÷, שמעון רבי על חולק יעקב בן  אליעזר  רבי  – ÈÈÅ
שנינו : ברישא ekeza"שכן df xyrn znexz" :xne`d",( הכרי (בתוך 

,"my `xw :xne` oerny iaxאמר שאם יעקב, בן אליעזר רבי  ואומר 
שהו  לאחר  אם אלא שם, קרא לא בתוכו ", זה מעשר פרש"תרומת

עליו", מעשר תרומת עשוי זה מעשר  "עישור  אמר הראשון המעשר

my `xw.("ישראל "תפארת ברטנורא; רבי(ר "ש; שאין מפרשים, ויש 
שאם  להוסיף, בא שהוא אלא שמעון, רבי  על חולק יעקב בן  אליעזר

פי על  אף עליו ", מעשר תרומת עשוי זה מעשר "עישור  אמר : הלוי 
בתרומה  חיסמא אלעזר  רבי שאמר  כדרך  שם, קרא "בתוכו", אמר  שלא

ראשונה").גדולה (ברישא),("משנה שמעון  רבי דברי  מפרש  רש "י  ואמנם
ekeza"שהפיסקה df xyrn znexz" או כלומר : הוא, עצמו  בפני  ענין 

בתוכו", זה מעשר "תרומת ואמר: ראשון, מעשר של כרי  היה אם
שם ב).קרא לז , (עירובין

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: עד המןדף לגבי בתורה לא)נאמר טז òøæk,(שמות [àeäå] (ïîäå)'§§¤©
,éqà éaø øîà .'(Bîòèå) ïáì ãb ש היא הכתוב הוא ìBâòכוונת ©¨¨§©§¨©©¦©¦¨

àãéâk,כוסבר זרע -úéìbøîk ïáìå.äîBcL 'ãb' ,(éëä énð àéðz) §¦¨§¨¨§©§¨¦©§¨©¦¨¦©¤¤
ïéìBòába ïzLt òøæì.עגול הוא 'ãb'שאף ,íéøîBà íéøçà לפי §¤©¦§¨©¦§¦£¥¦§¦©

,íénk íãà ìL Baì úëLBnL äãbäì äîBcL.המן אחר נמשכו כך ¤¤§©¨¨¤¤¤¦¤¨¨©©¦
ãébnL 'ãb' ,Cãéà àéðz[מגלה-]äòLz ïa éà ìàøNéì íäì ©§¨¦¨©¤©¦¨¤§¦§¨¥¦¤¦§¨

ïBøçàì äòáL ïa éàå ïBLàøì חדשים שלשה שהתה שלא אשה - ¨¦§¦¤¦§¨¨©£
ומהבעל  חדשים תשעה לאחר נולד אם וספק וילדה, ונשאת בעלה לאחר
להם  פושט המן היה הוא, ומהשני חדשים שבעה לאחר או הוא, הראשון 
הנפשות  מספר כפי אחד כל מצא המן את כשליקטו שהרי זה. ספק

הוא. שבנו בידוע יותר אצלו שנמצא מי כן אם ïéaìnLשבביתו, 'ïáì'¨¨¤©§¦
ìàøNé ìL ïäéúBðBò היו מן, ירד לא מחר שמא שדאגו מתוך - £¥¤¤¦§¨¥

למקום. לבם משעבדים
äî ìàøNéì íäì ãébî äéä àéápäL íLk øîBà éñBé éaø ,àéðz©§¨©¦¥¥§¥¤©¨¦¨¨©¦¨¤§¦§¨¥©

ïé÷ãqaM äîe ïéøBçaM,הנסתרים עוונותיהם את -ãébî ïnä Ck ¤©¦©¤©§¨¦¨©¨©¦
ïé÷ãqaM äîe ïéøBçaM äî ìàøNéì íäì ומברר נסתרות מגלה - ¨¤§¦§¨¥©¤©¦©¤©§¨¦

záðbספקות. écáò øîBà äæ ,ïécì äLî éðôì eàaL íéðL ,ãöék¥©§©¦¤¨¦§¥Ÿ¤©¦¤¥©§¦¨©§¨
ètLî ø÷Baì äLî íäì øîà ,éì Bzøëî äzà øîBà äæå- §¤¥©¨§©§¦¨©¨¤Ÿ¤©¤¦§¨

הטענות. בירור ללא אף המשפט יתברר àöîðבבוקר íà ,øçîì§¨¨¦¦§¨
Baø úéáa BøîBò הäfL òeãéa ïBLàøהשני -,Báðbאךàöîð íà §§¥©¦§¨©¤¤§¨¦¦§¨
Baø úéáa BøîBò הäfL òeãéa éðLהראשוןì BøëîLéà ïëå .B §§¥©¥¦§¨©¤¤§¨§¥¦

éìò äçøñ àéä øîBà äæ ,ïécì äLî éðôì eàaL äMàå,כתובה בלא לגרשה ורוצה תחתי, זינתה - §¦¨¤¨¦§¥Ÿ¤©¦¤¥¦¨§¨¨©
éìò çøñ àeä úøîBà àéäå,כתובה לי שיתן לגרש רוצה ואם נגדי, חטא -ø÷aì ,äLî íäì øîà §¦¤¤¨©¨©¨©¨¤Ÿ¤©Ÿ¤

åéìò äçøñ àéäL òeãéa dìòa úéáa døîBò àöîð íà ,øçîì .ètLî כי בידו מזונותיה ולפיכך ¦§¨§¨¨¦¦§¨§¨§¥©£¨§¨©¤¦¨§¨¨¨
לפייסו, שצריכה זו והיא כדין עמה אםנוהג äéìò,אבל çøñ àeäL òeãéa äéáà úéáa døîBò àöîð¦§¨§¨§¥¨¦¨§¨©¤¨©¨¤¨

בידו. מזונותיה את זימנו לא כבוד בה נוהג שאינו ולפי
המן: ירידת מקום בענין בפסוקים השינויים את מבארת ט)áéúkהגמרא יא ìò(במדבר ìhä úãøáe' §¦§¤¤©©©

,'[åéìò ïnä ãøé] äìéì äðçnä.המחנה בתוך המן שירד א)áéúëeהרי טז eè÷ìå',(שמות íòä àöéå' ©©£¤¨§¨¥¥©¨¨¨§¦§¨¨¨¨§¨§
למחנה. סמוך שירד ח)áéúëeמשמע יא eè÷ìå',(במדבר íòä eèL'.רחוק שירד kמשמע àäãöé איך - §¦¨¨¨§¨§¨¥©

אלא הפסוקים, כל eàöéמתקיימים íéðBðéa ,íäéza çút ìò ãøé íé÷écö למחנה íéòLøו eè÷ìå,סמוך ©¦¦¨©©¤©¨¥¤¥¦¨§§¨§§¨¦
eèL[הרחיקו-].eè÷ìå ¨§¨§

המן: של הכנתו צורת את מבררת ד)áéúkהגמרא טז כלחם,'íçì',(שמות אפוי המן שהיה áéúëeמשמע §¦¤¤§¦
ח) יא אפייה,'úBâò'(שם קודם עיסה לטחנו.'eðçèå(שם)áéúëeשמשמעו הוצרכו שאף משמע àäברחים' ª§¦§¨£ִֵַָ¨

íé÷écö ,ãöék כ íéðBðéaקיבלוהו ,íçì כ,úBâeò ו.íéçéøa eðçè íéòLø ¥©©¦¦¤¤¥¦§¨¦¨£¨¥©¦

i"yx

éñà éáø øîà ïáì ãâ òøæë àåäå
lebr la` oal epi` cbd rxf Ð
lebr `ede `xw xn`w ikde `ed

.zilbxnk oale cb rxfkàãéâëÐ
.i"xcpiil` ly oirxbòøæì äîåãù

ïúùô.lebr `ed mby Ðïéáìîù
ïäéúåðåòmib`ec eidy jezn Ð

eid xgnl on cxi `l `ny
.mewnl mal micarynïá íà

'åëå äòùúzeny) xn`py itl Ð
hwily oia "xnera ecenie" :(fh
`ven hrn hwily oia daxd
xzi `vnp m`e zleblebl xner
dryz oay recia oey`xd ziaa
oexg`d ziaa m`e `ed oey`xl

.`ed oexg`d oay reciaçøñ àåä
éìò.dzaezk ezraeze Ðãøé

åéìò ïîädpgnd jeza `nl` Ð
"ehwle mrd `vie" azke cxei
aizke rnyn dpgnl uegn d`ivi
enk wegx mewnl rnyn ehy

.(` aei`) ux`a heyníçìÐ
.iet` rnynúåâåòrnyn Ð

.diit` mcew

נכון וטוב ביותר וביותר שיקדיש כל זמנו ללימודי קודש.
ממכתב כ"ח סיוון, תשי"ח



xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc zenai(oey`x meil)

ålcpq okúçcpä øéò ìL,dxf dcearl diyp` egcedy ±ålcpq ok §¤¦©¦©©§
,BãBáëì éeNòä ï÷æ ìLdl` lka ,dzin ikixkzl ieyrd xnelk ¤¨¥¤¨¦§

.äìeñt dúöéìç äöìç íàå ,õBìçz àìŸ©§§¦¨§¨£¦¨¨§¨
:`xnbd dywnàðL éàî ,éLà áøì àðéáø déì øîàdpey dn ± ¨©¥©¦¨§©©¦©§¨

ly lcpqBãBáëì éeNòä ï÷æmeyn dvilgl leqtyàëeléäì åàìc ¨¥¤¨¦§§¨§¦¨
ãéáòlcpq `ld ,jelidl ieyr epi`y ±àðéc éácoic zia ly - £¦§¥¦¨

dvilgl cgeindãéáò àëeléäì åàì éîðieyr epi` `ed mb ± ©¥¨§¦¨£¦
:`xnbd zvxzn .ea mivlege ,jelidldéì øîà,iy` axébñî elà ¨©¥¦§©¥

àðéc éác àçeìL déa,oicd zia gily ea jled did eli` ±ãéô÷ éî ¥§¨§¥¦¨¦¨¦
àðéic déìòeid `ly oeike ,eilr micitwn eid mipiicd ike ± £¥©¨¨

oikixkzl ieyrd lrpna la` .'lrp' aygp df ixd micitwn
epi` llk dkildl cner epi`y oeike ,ea zkll `ly eilr micitwn

.'lrp' aygp

äðùî
y dnai :dvilg oica mi`pz zwelgn d`ian dpynd,äìéla äöìç̈§¨©©§¨

ìñBt øæòìà éaøå .äøLk dúöéìçmi`pz ewlgp ok enk .ef dvilg £¦¨¨§¥¨§©¦¤§¨¨¥
maid lrp z` dnaid dvlg :sqep oica el`ìàîNaelbx lry ± ¦§Ÿ

,zil`nydøéLëî øæòìà éaøå .äìeñt dúöéìç`xnbae .ef dvilg £¦¨¨§¨§©¦¤§¨¨©§¦
.el` zewelgn inrh ex`azi

àøîâ
zl`ey .dlila dvilg oica zwelgnd mrh z` zxxan `xnbd

:`xnbdéâìtéî÷ àäa àîéì±,ewlgp jkay xn`p m`døîciax-] ¥¨§¨¨¦©§¥§©
[xfrl`íéòâðì íéáéø ïðéLwî ,øáñmc` oiay oenn ipic miyiwn ± ¨©©§¦©¦¦¦§¨¦

mipdka xn`p oky ,zrxvd irbpl exiagl(d `k mixac)mdiR lre'§©¦¤
zii`xl zepenn ipic aezkd yiwdy ixd ,'rbp lke aix lM didi¦§¤¨¦§¨¨©
mipc oi` ok enk ,meia `l` rbpd z` d`ex odk oi`y myke ,mirbp
lr oky ,zepenn ipic da yi dvilg s`e .meia `l` zepenn ipic

.dlila dleqt dvilg jkle ,dzaezk z` dvelgd daeb dciøîe©
[`nw `pz-],íéòâðì íéáéø ïðéL÷î àì ,øáñmixyk zepenn ipice ¨©Ÿ©§¦¨¦¦¦§¨¦

.dxiyk dzvilg dlila dvlg m` ok lre ,dlila mb
:`xnbd dgecàì`l` ,ewlgp jkaàîìò éleëcc micenàì Ÿ§¥¨§¨Ÿ

,íéòâðì íéáéø ïðéLwîmeynïðéLwî éàcmirbpl mze`øîb eléôà ©§¦©¦¦¦§¨¦§¦©§¦©£¦§©
ïécoenn lyàì éîð äìéladpyna epipy ixde ,xyk didi ¦©©§¨©¥Ÿ

oixcdpqa(.al)la` ,meia zeidl dkixv oicd zligz wx oennay ,
.xyk dlila oic xnbàëäådvilgaéâìtéî÷ àäa,ewlgp jka ± §¨¨§¨¨¦©§¥

øî[xfrl` iax-]ìç ,øáñ,àéîc ïéc úlçúk äöédci lry meyn ©¨©£¦¨¦§¦©¦¨§¨
.dlila dleqt `id ok lre ,dzaezk z` reazl dligzn `idøîe©

[`nw `pz-],àéîc ïéc øîâk äöéìç ,øáñdvilgd ici lry meyn ¨©£¦¨¦§©¦¨§¨
.dlila dxyk `id ok lre ,dieabl daezkd zaygp xak

:df oipra dyrn d`ian `xnbdãáò äàôñBè÷ àéiç øa äaø©¨©¦¨¨§¨¨£©
àãáeòdzeyrl xizde ,eiptl dzyrpy dvilga dyrn dyr - ¨¨
÷eîa,xern `le dyw caln ieyrd lcpq ±åef dvilg dzid §§

éãéçéa,ecal `iig xa dax ipta ±åef dvilg dzyrpøîà .äìéla ¦¦¦§©©§¨¨©
eilrìàeîL,i`pb oeylaäàãéçék ãéáòc déøáeb áø änkdnk ± §¥©¨¨§¥§¨¦¦¦¨¨

itk `le ,cigi zhiyk dyrn dyry `iig xa dax ly egek ax
:`xnbd zl`ey .miax zhiyk zeyrle bedpl el ie`x didyéàî©

àéL÷dax dyry dvilgd dyrna l`eny ipira dyw did dn ± ©§¨
,`iig xaéàa dvilg xiykdy meyn,÷eîlirl `ziixad `ld ¦

(:aw)ef dvilg dxiyknyàéðz àîúñzhiy dpi`e ,mzqa dzpyp §¨¨©§¨
e .cigiéàa ef dvilg dzyrpy eipira dyw did,äìéìzhiy `ld ¦©§¨

a dlila dvilg xiyknd epzpyna `nw `pzàéðz àîúñ± §¨¨©§¨
:`xnbd daiyn .cigi zhiy dpi`e ,mzqa dzpypàlàdyry dn ¤¨

`edyk dvilgd z` `iig xa daxdéì àéL÷ à÷ éãéçé,l`enyl §¦¦¨©§¨¥
ãéáò éëéädvilgdì éðz÷ äàãéçéc ,éãéçéazhiya wx ixdy ± ¥¦¨¦¦¦¦¦¦¨¨¨¨¥¨

.dxyk `idy da epipy `aiwr iax ly cigiïðúcoldl dpyna ¦§©
(a"r),a äöìçipta Bà íéðLiptìLäL,mipiicáBø÷ ïäî ãçà àöîðå ¨§¨¦§©¦¦§Ÿ¨§¦§¨¤¨¥¤¨

,dnail e` mailBà`edyìeñt,oecl,äìeñt dúöéìçiptn ¨£¦¨¨§¨
mipiic dylya `l` oic zia oi`e ,oic zia dkixv dvilgy

.mixykíéøéLëî øìcðqä ïðçBé éaøå ïBòîL éaøå,ef dvilg §©¦¦§§©¦¨¨©©§§¨©§¦¦
.dxyk oic zia ipta `ly s` dvilgy mixaeqeãçàa äNòîe©£¤§¤¨

dðéáì Bðéa õìçL[eznai oial-]äNòî àáe ,íéøeñàä úéáadf ¤¨©¥§¥¨§¥¨£¦¨©£¤
øéLëäå ,àáé÷ò éaø éðôìopgei iaxe oerny iax ixack ,ef dvilg ¦§¥©¦£¦¨§¦§¦

.xlcpqdäëìä ïéà ,[ïîçð áø øîà] éîeéðî øa óñBé áø øîàå§¨©©¥©©§¥¨©©©§¨¥£¨¨
âefä BúBàkoic ziay mixaeqd xlcpqd opgei iaxe oerny iaxk - §©

`iig xa dax lr l`eny citwd ok meyne .dvilga akrn epi`
.icigi `edyk dvilg dyrn dyry

:xg` ote`a l`eny ixac z` zyxtn `xnbd,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨
ef dvilga `iig xa dax lwdy zelewd lk lr citwd l`eny

c meyn ,icigiae wenae dlila dzidyeäì éðz÷ äàãéçé éîð eälek§©¥§¦¨¨¨¨¥§
.cigi zhiyk od oleky ±éðà ,éñBé éaøa ìàòîLé éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¦§¨¥§©¦¥£¦

,÷eîa õìçL òLéìà ïa ìàòîLé éaø úà éúéàøe.äìéláe ,éãéçéá ¨¦¦¤©¦¦§¨¥¤¡¦¨¤¨©§¦¦¦©©§¨
epzpyna epipyy dne ,dligzkl ok zeyrl xzen ezhiyl wxe
wena dvilgy `ziixaa epipyy dn oke ,dxyk dlila dvilgy
`l` epi` ,icigia dvilg `aiwr iax xiykdy dn oke ,dxyk

.dligzkl `le carica
y lrpd z` dvlg :epzpyna epipydúöéìç ,ìàîNadleqt,'åë ¦§Ÿ£¦¨¨

:`xnbd zl`ey .xiykn xfrl` iaxeïðaøc àîòè éàîmilqetd ©©£¨§©¨¨
:`xnbd daiyn .l`nya dvilgïðéôìé ,àìeò øîà[micnl ep`-] ¨©¨©§¦©

dey dxifba df oic.òøBönî 'ìâø' 'ìâø'rxevna xn`p oky`xwie) ¤¤¤¤¦§¨
(dk cioke ,'zipnid Flbx odA lre 'ebe ozpe mW`d mCn odMd gwle'§¨©©Ÿ¥¦©¨¨¨§¨©§©Ÿ¤©§©§¨¦

dvilga xn`p(h dk mixac),'Flbx lrn Flrp dvlge'ïläl äî §¨§¨©£¥©©§©§©¨
lbxa `ed mcd ozn rxevnaïàk óà ,ïéîéclrpa `id dvilgd §¨¦©¨

lbx lry.ïéîéc§¨¦
:`xnbd dywnøæòìà éaøåike ,l`nya dvilg xiykndéìé àìó §©¦¤§¨¨Ÿ¨¦

dey dxifbaïépî ,øîBà øæòìà éaø ,àéðzäå ,òøBönî 'ìâø' 'ìâø'¤¤¤¤¦§¨§¨©§¨©¦¤§¨¨¥¦©¦
äòéöøìixar car lyàéäL`weec,úéðîiä ïæàayïàk øîàð ¦§¦¨¤¦¨Ÿ¤©§¨¦¤¡©¨

drivxa,'ïæà'(e `k zeny)xn`p oke ,'rvxOA Fpf` z` eipc` rvxe' Ÿ¤§¨©£Ÿ¨¤¨§©©§¥©
da(fi eh mixac),'zlCaE Fpf`a dYzpe'ïläì øîàðå(dk ci `xwie)ozna §¨©¨§¨§©¤¤§¤¡©§©¨

KEpY lr ozpe' ,rxevn ly mincïæà.'zipnid xdHOdïläl äî §¨©©§Ÿ¤©¦©¥©§¨¦©§©¨
ïàk óà ,ïéîéofe`a `weec ziyrp `id drivxa.ïéîé,dyw ok m`e ¨¦©¨¨¦

yexcl el yi jk ,dey dxifba 'ofe`' 'ofe`' yxec `edy myk `ld
,dey dxifba 'lbx' 'lbx'zvxzn .l`nya dvilg xiykd recne

:`xnbdäèéMä úôìçeî ,ïðçBé éaø øîà ,óñBé øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©¥¨©©¦¨¨§¤¤©¦¨
,l`nya dvilg lqetd `ed xfrl` iaxy .epzpyna mi`pzd ly
ly `id dvilga dxen`d lbx s`y rxevnn dey dxifba yxece
.oini ofe`a drivx oiprl rxevnn dey dxifb yxcy myk ,oini
epi`e ,drivxa oiae dvilga oia l`ny xiyknd `ed `nw `pze

:sqep uexiz d`ian `xnbd .ef dey dxifb yxecíìBòì ,øîà àáø̈¨¨©§¨
Ceôéz àìiax `l` ,epzpyna mi`pzd zehiy z` [jetdz-] Ÿ¥

yxc drivx oiprl `weece .l`nya dvilg xiyknd `ed xfrl`
y meyn ,rxevnn dey dxifbéðôeî 'ïæà' 'ïæà''of`' zaizy - Ÿ¤Ÿ¤§¥

xg`l oky .rxevna oiae drivxa oia ,zenewnd ipya zxzein
dazkpe dxfg ,xiyr rxevn ly minc ozna 'of`' dazkpy
zyxta drivxa 'of`' dazkp xaky xg`l oke .ipr rxevna

la` .d`x zyxta ztqep mrt dazkpe dxfg ,mihtyn'ìâø' 'ìâø'¤¤¤¤
éðôeî àìipr rxevna wx `l` ,zenewnd ipya zxzein dpi` ± Ÿ§¥

:`xnbd dywn .dvilga `leéëådvilga dxen`d 'lbx'y meyn §¦
éðôeî àì,dey dxifba dyxec xfrl` iax oi` [zxzein dpi`±] Ÿ§¥

,cg` cvn wx `ed xezidyk mb dey dxifb miyxec ezhiyl `ld
dvilgl rxevnn cenilae ,`xaqn `kxit dilr oi`y onf lkéàî©

àkéà àëøét:`xnbd zvxzn .eilr dpyi `kxit efi` ±àkéà ¦§¨¦¨¦¨
Cøôéîì,df cenil lrïeòè ïkL òøBöîì äîez`fde mcd zliah §¦§©©¦§¨¤¥¨

a,úòìBú éðLe áBæàå æøà õòlr dxezd dcitwd ea `weec `nye ¥¤¤§¥§¦¨©
oi` `kxit dilr yiy dey dxifbe .dvilga ok oi`y dn ,oini lbx

.miccvd ipyn zipten `id ok m` `l` dze` miyxec
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קעז miwxt dyelya` cenr cw sc ± iriax wxtzenai
úçãðä øéò ìùå.`niiw dtixyl inp Ðåãåáëì éåùòä ï÷æ ìùåÐikixkzlli`ed ,dzin

.`ed lrp e`l ciar `kelidl e`leéîð àðéã éáãcgeine ,oic zial didy lcpq Ð

.dvilglíéòâðìmixac) "rbp lke aix lk" Ðmirbp dn ,(`kmzii`xaizkc ,meia

`xwie)daebc ,`ed oic dvilge .meia miaix s` ,"ea ze`xd meiae" :(bi.dzaezkåìéôà
àì éîð ïéã øîâoipc zepenn ipic :opz op`e Ð

meiamixnebeoixcdpq) dlila(`,al.úìçúë
àéîã ïéãipic cg`"a oixcdpqa ol `wtpc Ð

.meia oic zlgzc (a,cl) "zepenn÷åîás` Ð

.xer ly epi`y it lräéøáåâ áø äîëoeyla Ð

.dxn` i`pbéà÷åîàéðú àîúñ`ziixaa Ð

zkinqa wena rhiwd awa ,(a,aw) lirlc

.milbxdàðéðú àîúñ äìéìoizipzna Ð

.dxyk dzvilgäì éðú äàãéçé éãéçéáÐ

`aiwr iax iptl dyrn `ae :opzc ,oizipzna

.xiykdeòøåöîî ìâø ìâøoda lr" :aizkc Ð

`xwie) "zipnid elbx.(ciïæà ïìäì øîàðåÐ

.rxevnaäðôåî ïæà ïæàoia ,oiccv ipyn Ð

ipr rxevnc `xwc ,rvxpa oia rxevnaxzein

ci ci :(a,i) `nw wxta zegpna oxn`ck ,ixnbl

.drivxl of` of` ,dvilgl lbx lbx ,dvinwl

z` eipc` rvxe" :iaizk "epf`" ixz drivx iabe

zeny) "epf`mixac) "zlcae epf`a zzpe" ,(`k

.(ehéðôåî àì,cg` cvn `l` ,oiccv ipyn Ð

`l` `kile ,`l dvilga la` ,xzein rxevnc

,micnl cg` cvn dpten :xfrl` iax xaqwe .cg

aiydl yi m`e ,daeyz oi` m`.oiaiyn Ðéëå)
àëéà àëøéô éàî éðôåî àìcg` cvn dpten Ð

`ki` `kxit i`n `kde ,(oiaiyne oicnl?
xfrl` iaxl `zkec lka ol `wtp `kdne

.(`,`lw zay) oiaiyne oicnl cg` cvn dpten

äðùîäøùë äúöéìç`l d`ixwc Ð

"dyri dkk" :aizkc ,`akrn
ìë

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

oiicr lhazpdcear ly xtey iab (`,gk dpyd y`x) "oic zia ede`x" wxta yxit oke Ð

rwz m`e ,rwzi `l dxfxtey :(`,ht oileg) "mcd ieqk" wxt seqa opixn`c :dnize .`vi Ð

izezk dxf dcearc meyn :mzd yxtne .`vi `l rwz m`e ,ea rwzi `l dxf dcear ly

i`d ikc .lehaa dl ibq `lc ,l`xyi ly dxf dceara mzdc :xnel yie ?dixeriy zzkn

`d` (a,`l dkeq) "lefbd alel" wxta ipyn `peeb

m`e ,lehi `l dxf dcear ly alel `ax xn`c

dxy` ly alelc oizipznn jixte .`vi lhp

i` :xn`z m`e .dyn ly dxy`a :ipyne ,leqt

zzknc xn`w i`n ,l`xyi ly dxf dceara

iax" wxta dl witnc ,dfipb dperh `de ?dixeriy

yie ?"xzqa mye"n (a,ap dxf dcear) "l`rnyi

dfipb dperhc oeik :xnelxeriy izezk oi` Ð

dcary ixkp ly dxf dceara ,inp i` .dfn lecb

:xn`z m`e .dtixy dperhy ,l`xyi zrcl

,l`xyic `ied dab` ikn ,ixkpc dxf dcearae

dxifb (`,an my) "minlvd lk" wxta xn`ck

oebk :xnel yie ?dl lhan xcde dl dabn `nlc

,ezepwl `ly zpn lr lcpqde xteyd diabdy

ely epi`y lrpna :(`,`w zenai) opz `dcÐ

,ipy aeh meia ixii` alele .dxiyk dzvilg

,oey`x aeh meia ixii`c iiepyl ivn ded dkeqae

`l` ,dync dxy`a inewe`l jixv ded `le

elit`c zgcpd xirc `inec dxy` ipzwc meyn

zaexwz ly lcpqa hwpc `de .ipy aeh meia

dleqt dzvilg dxf dcearhwpnl ivn ded Ð

dil `gip `l` ,l`xyi ly dxf dcear lcpq

.ixkp ly dxf dceara `zlin dilek hwpnl

,ixkpc dxf dceara edlekc :yxtn mz epiaxe

xg`le .lehia mcew mzde lehia xg`l `kde

p lehiaqi`nc ,uelgi `le rwzi `l dlgzkl ,in

.dxf dcear my eilr didy itl ,devn oiprl

ly xtra zeqkl ixyc xnel `vnz m` elit`

`l zgcpd xir lya enk dligzkl dxf dcear

'iyiig `l ieqk oiprlc ,dvilgl ieqk `inc

dxy`a oizipzn :dkeqa ipync `de .qe`inl

leha mcewe ixkpca ipyn `le ,dyncmeyn Ð

ipzwc `de .lhazp lwcd on alel uvwp elit`c

ly alelc (`,ht oileg) "mcd ieqk" wxt seqa

`vi `l lhp m` dxf dcearaleldy ixii` Ð

dxy` ly alel la` ,dxf dcear (ly) envra

hwpnl ivn ied ikde .dxy`d on hwlpy rnyn

ibeltile ,leqt leha mcew dvlg m`c jenqa

`z` digxe` ab` `l` ,dnvr dxf dcear lya

dliha dpi` dxf dcear zaexwzc opireny`l

,`ax ixii` dlhaac oeik :xn`z m`e .zinler

lk" wxta yiwl yixl dil `iranw i`n

dxf dcear ly lwc :(`,fn dxf dcear) "minlvd

`axcn heytz ?devnl edn ealel ,elhay

diax opgei iaxn mzd dil hiytc ab lr s` .dil `irain yiwl yixle dil `hiyt `axlc :xnel yie !`vi lhp m`e ,lehi `l dlgzkl :dkeqc.hytnl ira `l `axcn mewn lkn Ð

øî`inc oic zlgzk dvilg xaqdlila mixnebe meia oipcy oipn :opiqxb "zepenn ipic cg`" wxta inlyexiae ,dleqt jkl Ð`xw zi` :jixte ."zr lka mrd z` ehtye" :xn`py Ð

oic mpicy dlila epce erh m`y oipn :`l` ?xaryl'ebe zr lka mrd z` ehtye" :xnel cenlz Ðopiqxb `l` ,xaryl `xw zi`e dlila oixneb` xity jixt `lc :cere .zerh `edy dnec "

oic opicy dlila epce erhy oipn :`kti`) eply `xnbe .'eke dlila oixneby oipn `l` ?xaryl `xw zi`e "zr lka mrd z` ehtye" :xn`py Ðoixnebl `xw i`d inp iwen (a,cl oixcdpq

.mktdl jixvy inlyexia yi mixac daxde .dlilaéà`ipz `nzq wen`l` citwd `ly ,l`enyc` jixt `l` ?xen` in dlgzkl ,carica opax ixn`c xeni` :jxtinl ivn ded Ð

.dlgzkl ok dyr `ede ryil` oa l`rnyi iaxk wiqne ,d`cigik dyry dn lr

øîàryil` oa l`rnyi iax z` izi`x ip` iqei iax oa l`rnyi iaxryil` oa l`rnyi iax z` iqei iax oa l`rnyi iax d`xy okzi ji` :wgvi epiaxl `iywe .mixtqa aezk jk Ð

setk did iqei iaxa l`rnyi iaxy jka dn ik .jk liaya mixtqd wegnl oi` ,edine !iax clep `aiwr iax zny meie ,iax iptl ayeie setk l`rnyi iaxe ?`aiwr iax mcew bxdpy

eed ryil` oa l`rnyi iax ixzc wgvi epiax yxitc i`nle .iax iptl ayeie setk did miiw did eli` ,eia` iqei iax mb ik ?iax iptl ayeieeze` ly epwf did bxdpy eze`c ,xity iz` Ð

.`aiwr iax xg` daxd digy xyt`c ,iqei iax oa l`rnyi iax ede`xy ryil` oa l`rnyi iax
`de
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קעח
miwxt dyelyaa cenr cw sc ± iriax wxtzenai

`aekir rnync "dkk" aizk ikc ,akrn dyrn `edy xac lkÐdiixwe ,aizk dyrn`

.`ed `nlra `xeacäùòîù øáã ìë.`id dyrn dwiwxe Ðùéàá äùòî,dvilg Ð

.`ed yi`a dyrn e`lc dwiwx iwet`l ,yi` ly eteba dyrn dyer dy`dyùøçä
äìåñô åúöéìç õìçù.xyk g` mewna dxhetl Ðäìåñô äúöéìç äöìçù úùøçåÐ

,dzvilga zxhtp dpi` dnvr `idopixn`ck

dpwz dl oi`e ,(`,iw) "i`ny zia" wxta onwl

`ivedl dvx m`e ,meaiia `l`.hba `ivei Ð

íéðùá äöìç`vnpe dylya e` ,mixyk Ð

mipy edl eed xcdc ,aexw odn cg`ezvilg Ð

.dleqtøìãðñä ïðçåé éáøå ïåòîù éáøå
íéøéùëîmipya `dc ,mipya :opiqxb `le Ð

wiqr.`nw `pz inpàøîâúîìàå íìàÐ

evlgy.dxyk ozvilg Ðéàðé éáø éáã éøîàäå
iptn ,zyxge yxgc oizipznc `nrh yxtne Ð

"xn`e"a opi`y,` wxt zenexz) opzc ,"dxn`e"

mewn lka minkg exacy yxg :(a dpynÐ

,"xn`e cnre" .xacn `le rney `l epi`y

."dxn`e dzpre"äìåñô äúöéìçoizipzne Ð

dxiyk dzvilg d`xw `l :ipzwc,`xif iaxk Ð

zegpnd" wxta `xif iax xn`cmikqpde"

zegpn),ipzwc ;'ek dlial ie`xd lk :(a,bw

mipexyr cg`e miyy ilr ixd xne`d`ian Ð

yxtne .xg` ilka cg`e ,cg` ilka miyy

miyyc opaxl edl miwc meyn ,`nrhzellap

.dti zellap opi` cg`e miyy la` ,cg` ilka

ied i`n oillap oi` ike :opiazene?my) opzde

ie`xd :`xif iax ipyne !xyk lla `l m` :(`,gi

lla `l elit`c ,ea zakrn dlia oi` dlial

dlial ie`x oi`ye ,xyk,ea zakrn dlia Ð

zevn da miiwzdl xyt`c ,opira dlial ie`xc

`akrn `l diixwc ab lr s` ,inp `kde .dgpn

ie`x oi`ya la` ,diixwl ie`xa.zakrn Ð

ä÷÷øù äîáé.oic zia iptl ÐõåìçúÐ

.meaiin odilr zlqtpcäåöî íå÷îázrya Ð

dwiwxdy ,dvilg.devnåäðúéà éëã íéøåîéàà
éáëòî"hgyp cinz" wxta ,dlik`n xya Ð

migqt)oebk ,iakrn `l edpzil ike .(a,hp

ab lr s` :`nip inp `kde .eca`y e` e`nhpy

xyt`e li`ed ,`ed yi`a aeyg dyrn e`lc

wexl.`akrn `l `aiwr iax xn`we ,akril Ð

øæòìà éáøì àìà,`akrn oizipzna xn`c Ð

:opiqxb ikd .`ed dyrn `nl`íéøáã éðù àäå
.äæ àìá äæ ïéìòî ïéà ïéøéúîäéúù ïéùã÷î ïéà

íçìälqtil sebd zyecw yecw zeidl Ð

`veiadpileody it lr s`e ,dhigya `l`

mgld mr oiig dtepz oiperhoztepz oi` Ð

xnbc ,ozhigy `l` ,oycwnli`naizkc ,xifp

xacna)'dl minly gaf dyri li`d z`e" :(e

zevnd lq ziiyr aezkd dlz ,"zevnd lq lr

zgiafa`l cvik ."zlkzd" wxta .li`d

.opiqxbùåã÷ íçìyecw oi`e ,`veia lqtil Ð

.dlik`a xzip zeidl
ä÷÷ø
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àäådxn`e xn`a epi`y itl i`pi iax iac ixn`i`d i`pi iaxl dil `pn :xn`z m`e Ð

epeekziy opirac (`,ew zenai) `ipze ,edpip drc ipa e`lc meyn `nlc ?`nrh

e`l i` uilg ded inp ohwe ,zeherta zvleg dphwc (a,dw) onwl opixn` inp i`n`e .mdipy

mixene mab lr micner oic ziay :xnel yie ?edpip drc ipa e`lc oeik ,dyxta aizk "yi`"c

opixn` inp ikdc .dpwizk dvilg zeyrl mdl

eazky ohwe dhey yxgc (a,ak) oihibc ipy wxta

mab lr cner lecbe hboiprl ,edine .xykc Ð

oic ziac ab lr s` uilg `l dhey dvilg

yiy itl ,`ztqeza xn`ck ,eab lr micner

zeyrl llk zrc ea oi`e mixac iieax dvilga

lecb ik ,zeyrl gepy hb iab la` .oic zia zrcl

eiab lr cnerjezn zxkip ezaygne .xyk Ð

yi`d my azeky ,dnyl hbd azeky eiyrn

xn`c `de .dxir mye exir mye onfde dy`de

ehgyy oleke iab (a,ai) oilegc `nw wxta

oze` oi`ex mixg`edl iwene ,dxiyk ozhigy Ð

opaxlc rnyn ,dhigyl dpeek ira `lc ozp iaxk

eiab lr cner lecb ipdn `l dhigyl dpeek erac

ede`xy j` eze` micnln oi` mixg` mzdc Ð

eiyrn jezn zxkip ezaygn oi` mbe ,lwlw `ly

xya jezigl `l` oiekzn oi`c ,dvilg enk

opirac (`,bi) oilegc `nw wxta xn`ck ,`nlra

.eiyrn jezn zxkip ezaygnøîàãiax

'ek dlial ie`xd lk `xif`xif iaxc dizlin Ð

miyy iab (a,bw zegpn) "mikqpde zegpnd" wxta

?ied i`n lla `l ike :jixte .millap oi` cg`e

:xn`z m`e ?xyk lla `l m` (`,gi my) opzde

epiax xne`e !dlia opira dlgzkl `de ?dyw i`n

dgpn ilr ixd xn`c oeik ,mzd ip`yc :wgvi

oexyr cg`e miyyjkle ,oieknw lecb oaxwl Ð

xyk carica m` ,cg` ilka lkd zeyrl el did

"dgpn ilr ixd" xn` ik `wece .dlila `la

`la mzq la` ,oiekinw lecb oaxwlc opixn`

dgpnopzck ,`pn cga zeriaw rnyn `l Ð

ilka `iadl mipexyr ipy ilr ixd :(a,aw) mzd

milk ipya `iade cg`xn` m`c rnyn ,leqt Ð

cg` ilka xn` `le mzqipya `iadl leki Ð

?xykc lla `l m`c dil `pn :xn`z m`e .milk

llk lla `l la` ,xf `l` odk lla `l `ni`Ð

zegpn) "dax unewd"a opixn` inp ikdc !dleqt

odk wvi `l epiidc yxtne ,xyk wvi `l :(`,gi

`l elit`c el did dlawc :xnel yie ?xf `l`

`l i`n`e :xn`z m`e .`aekir `kilc ,llk lla

(a `xwie) aizk zenewn dnka `lde ?zakrn

zgpnae ,zagn lye ,xepz dt`n zgpna "dlela"

oke ,"dlela" `aeh aizk (eh xacna) mikqp

`lc :xnel yie !ipnif xqixz mi`iyp oaxwa

oeyl "lelaie" aizk `lc oeik ,`aekir dil rnyn

i` .b"dka `nlra `aekir yi m` oeir jixve .ieev

`pn :xn`z m`e .dyxc meyl ikixv edlek :inp

:xnel yie ?dlial ie`x oi`ya `akrnc dil

`lc `pngx xn`e "dlela" aizkc `ed `xaqc

opirac ,diazkc `d ipd` ikdl `nzqn ,`akrn

mixcpa "dxrp" wxta `wtqnc `de .dlial ie`x

xa e`lc meyn ,xtin `l i` xtin yxg i` (`,br)

`xif iaxcke ,`ed driny`nyc meyn epiid Ð

i`n` `nhe lxr :wgvi epiaxl dywe .xtin rny ikc ,ied ikdc `zlinc `gxe` `l` ,rnye `xw aizk `l`akrn `l dkinqc idp ?odizepaxw oiglyndlial ie`x oi`y lk `nip Ð

"eaefn" mipdk zxeza opiyxccn :xnel yie !ea zakrn dliaerbpn `le Ð`nh (a,c) dbibgc `nw wxta opihrncn :cere .ixii` zepaxw z`adac ,zepaxw glyn `nhc dpin rny Ð

"oicd xnbp" wxta xn`cn :dywd oerny epiax axde .dkinql ie`x `diy opiyiig `le ,oiglyn zepaxw x`yc dpin rny ,d`ada epyi d`iaa epyiy lk ,"dny mz`ade dny z`ae"n

lr s` aiignc xezii mey yi `nye ?micrd cil ie`x opirac "micrd ci" aizkc oeik opixn` `l i`n`e ,aizkck `xw ira `lc ,aiig micrd ci drhwp xn`c o`n `ki`c (a,dn oixcdpq)

.ci micrl oi`y meyn xhtiy xnel `xaq oi` :inp i` .mci drhwpy it
dkk
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àeäL øác ìk ¯ "äNòé äëk" :øæòìà éaø déì øîà£©¥©¦¤§¨¨¨¨¥¨¤¨¨¨¤
!?äéàø íMî :àáé÷ò éaø déì øîà .ákòî äNòî©£¤§©¥£©¥©¦£¦¨¦¨§¨¨
.Léàa äNòî àeäL øác ìk ¯ "Léàì äNòé äëk"¨¨¥¨¤¨¦¨¨¨¤©£¤§¦
¯ ïè÷ì úöìBçå ,äöìçL úLøçäå ,õìçpL Løçä©¥¥¤¤¡©§©¥¤¤¤¨§¨§¤¤§¨¨
,ìécâzMî õBìçz ¯ äöìçL äpè÷ .äìeñt dúöéìç£¦¨¨§¨§©¨¤¨§¨©£¦¤©§¦
Bà íéðLa äöìç .äìeñt dúöéìç ¯ äöìç àì íàå§¦Ÿ¨§¨£¦¨¨§¨¨§¨¦§©¦

ìLadúöéìç ¯ ìeñt Bà áBø÷ ïäî ãçà àöîðå ,äL ¦§¨§¦§¨¤¨¥¤¨¨£¦¨¨
.ïéøéLëî øìcðqä ïðçBé éaøå ïBòîL éaø ,äìeñt§¨©¦¦§§©¦¨¨©©§§¨©§¦¦

õìçL ãçàa äNòîe,íéøeñàä úéáa dðéáì Bðéa ©£¤§¤¨¤¨©¥§¥¨§¥¨£¦
.øéLëäå àáé÷ò éaø éðôì äNòî àáeàøîâøîà ¨©£¤¦§¥©¦£¦¨§¦§¦¨©

,Cëéôì ,àákòéî àì äàéø÷ zøîàc àzLä :àáø̈¨¨§¨§¨§©§§¦¨¨¦©§¨§¦¨
Løç :ïðz .äøéLk ïúöéìç ¯ eöìçL úîlàå ílà¦¥§¦¤¤¤¨§£¦¨¨§¥¨§©¥¥
¯ ïèwä ïî úöìBçäå ,äöìçL úLøçäå ,õìçpL¤¤¡©§©¥¤¤¤¨§¨§©¤¤¦©¨¨

.äìeñt dúöéìçàîòè éàîéða àìc íeMî åàì ? £¦¨¨§¨©©£¨¨¦§¨§¥
éà .eäðéð äòc éða åàìc íeMî ,àì !?eäðéð äéiø÷§¦¨¦§¨¦§¨§¥¥¨¦§¦
éða úîlàå ílà :àáø øîà !éîð úîlàå ílà ,éëä̈¦¦¥§¦¤¤©¦¨©¨¨¦¥§¦¤¤§¥
éøîà àäå .eäì áéàëc àeä eäééîeôe ,eäðéð äòc¥¨¦§©§§¨¥§§¨¨§¦
,àlà !"äøîàå" "øîà"a BðéàL éôì :éàpé éaø éác§¥©¦©©§¦¤¥§¨©§¨§¨¤¨
,õìçpL Løç :øîzà àôéqà ¯ àáøc øîzà ék¦¦§©§¨¨©¥¨¦§©¥¥¤¤¡©
dúöéìç ¯ ïèwä ïî úöìBçäå ,äöìçL úLøçäå§©¥¤¤¤¨§¨§©¤¤¦©¨¨£¦¨¨
,àákòî äéiø÷ zøîàc àzLä :àáø øîà .äìeñt§¨¨©¨¨¨§¨§¨§©§§¦¨§©§¨
.äìeñt ïúöéìç ¯ eöìçL úîlàå ílà ,Cëéôì§¦¨¦¥§¦¤¤¤¨§£¦¨¨§¨
éeàøä ìk :àøéæ éaø øîàc ,àøéæ éaøk ïéúéðúîe©§¦¦§©¦¥¨§¨©©¦¥¨¨¨¨
äléáì éeàø ïéàL ìëå ,Ba úákòî äléa ïéà äléáì§¦¨¥¦¨§©¤¤§¨¤¥¨§¦¨
äîáé :ìàeîLc deáàì déì eçìL .úákòî äléa ¯¦¨§©¤¤¨§¥©£¦§¥§¨¨

.õBìçz ¯ ä÷÷øL?épî .ïéçàî dì àìqtéàc ììkî ¤¨§¨©£¦§¨§¦©§¨¨¥©¦©¦
,äåöî íB÷îa äîe àzLä ,àáé÷ò éaø àîéìéà¦¥¨©¦£¦¨¨§¨©¦§¦§¨
¯ eäðúéì éëc ,íéøeîéàà äåäc éãéî øîéîì àkéàc§¦¨§¥©¦¥©£¨©¥¦§¦¥§§
:àáé÷ò éaø øîà ,éákòî ¯ eäðúéà éëå ,éákòî àì̈§©§¥§¦¦§§§©§¥¨©©¦£¦¨

ì àlàå !?àìqtéà ïéçàî ¯ àákòî àìøæòìà éaø, ¨§©§¨¥©¦¦©§¨§¤¨§©¦¤§¨¨
ïéøéznä íéøáã éðLe ,eäðéð ïéøéznä íéøáã éðL àäå§¨§¥§¨¦©©¦¦¦§§¥§¨¦©©¦¦
éNák :àéðúc ,éaøk àlà !äæ àìa äæ ïéìòî ïéà¥©£¦¤§Ÿ¤¤¨§©¦§©§¨¦§¥
?ãöék .äèéçLa àlà íçlä ïéLc÷î ïéà úøöò£¤¤¥§©§¦©¤¤¤¨¦§¦¨¥©

ì ïèçLì ïîc ÷øæå ïîLèçL .íçlä Lã÷ ¯ ïîL §¨¨¦§¨§¨©¨¨¦§¨¨©©¤¤¨©
ì àlLì ÷øæå ïîLïèçL .íçlä Lã÷ àì ¯ ïîL ¤Ÿ¦§¨§¨©¦§¨Ÿ¨©©¤¤§¨¨

ìì àlL ïîc ÷øæå ïîL,LBã÷ Bðéàå LBã÷ ¯ ïîL ¦§¨§¨©¨¨¤Ÿ¦§¨¨§¥¨
,éaø éøácøæòìà éaøBðéà íìBòì :øîBà ïBòîL éaøa ¦§¥©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¨¥

ì èBçLiL ãò ,LBã÷ì ïîc ÷Bøæéå ïîLøîà éîe .ïîL ¨©¤¦§¦§¨§¦§¨¨¦§¨¦¨©
àìå äöìç :àéðúäå ?äìñt àì ä÷é÷ø àáé÷ò éaø©¦£¦¨§¦¨Ÿ¨§¨§¨©§¨¨§¨§Ÿ
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יבמות. פרק שנים עשר - מצות חליצה דף קד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc zenai(oey`x meil)

øæòìà éaø déì øîàdvilg zyxta xn`p ixd ,`aiwr iaxlmixac) ¨©¥©¦¤§¨¨
(h dkäNòé äëk'eig` ziA z` dpai `l xW` Wi`l,'lne'dkk' oey ¨¨¥¨¤¨¦£¤Ÿ¦§¤¤¥¨¦

dknqpy jkne .dyrnd lg df ote`a `weecy ,aekir rnyn
y cenll yi 'dyri'l 'dkk' zaizákòî äNòî àeäL øác ìk̈¨¨¤©£¤§©¥

yi dyrn `idy dwiwx mb ok m`e ,eicrla dlg dpi`e dvilga
.akrl dl,àáé÷ò éaø Bì øîàikeäéàø íMîdwiwxy `id ¨©©¦£¦¨¦¨§¨¨

xn`p `ld ,zakrn,'Léàì äNòé äëk'`weec rnyneøác ìk ¨¨¥¨¤¨¦¨¨¨
a äNòî àeäLd sebLéà.elbx lrn lrpnd zvilg `ide ,akrn ¤©£¤§¦

eipt lr zwxei dpi` ixdy ,yi`d seba dyrn dpi`y dwiwx la`
.zakrn dpi` ,eipt cbpk rwxwd lr `l` ynn

õìçpL Løçä,eznai el dvlgy -åokå ,äöìçL úLøçäok ©¥¥¤¤§©§©¥¤¤¤¨§¨§
dì úöìBçmaiïèwlka ,cg` meie mipy b"i el e`ln `l oiicry ¤¤§¨¨

el` mipte`.äìeñt dúöéìçm`e ,dzxv uelgz zyxg `id m`e £¦¨¨§¨
i `xnbae .meaia `l` dpwz dl oi` dxv dl oi`oleqt mrh x`ea

.el` zevilg lk ly
dnaiäpè÷,cg` meie mipy a"i dl e`ln `l oiicryäöìçL §©¨¤¨§¨

`l` ,weyl `ypidl ef dvilga zxzip dpi` ,lecb mailõBìçz©§
aey eläöìç àì íàå .ìécâzMî,dlicbdy xg`l aeydúöéìç ¦¤©§¦§¦Ÿ¨§¨£¦¨¨

dzephwa dvlgyäìeñt.carica s` §¨
,mixyk mipiic dyly ly oic zia ipta zeyridl dkixv dvilgd

lirl dpyna x`eank(.`w)m`e .a äöìçiptíéðL,mixykBà ¨§¨¦§©¦
dvlgaiptìLäLmipiicáBø÷ ïäî ãçà àöîðå,dnail e` mail ¦§¨§¦§¨¤¨¥¤¨

Bà`edyìeñt,oeclnïðçBé éaøå ïBòîL éaø .äìeñt dúöéìç ¨£¦¨¨§¨©¦¦§§©¦¨¨
ïéøéLëî øìcðqäzia dkixv dpi` dvilgy mixaeqe ,ef dvilg ©©§§¨©§¦¦

.oicíéøeñàä úéáa dðéáì Bðéa õìçL ãçàa äNòîeipta `ly ©£¤§¤¨¤¨©¥§¥¨§¥¨£¦
,mipiic dylyäNòî àáedføéLëäå ,àáé÷ò éaø éðôìz` ¨©£¤¦§¥©¦£¦¨§¦§¦

.xlcpqd opgei iaxe oerny iax ixack ,dvilgd

àøîâ
oldl dpyna epipy(:ew)`n' dnaid zxne` dvilgd mcewy ,inai o

izvtg `l' dper maide ,'inai da` `l l`xyia my eig`l miwdl
`l xy` yi`l dyri dkk' zxne`e zxfeg `id jk xg`e ,'dzgwl
mde el` miweqt mdl mi`ixwn oic ziae .'eig` zia z` dpai
mileki mpi`y znl`e ml` zvilga dpc `xnbd .mdixg` miper

:el` miweqt xnelúøîàc àzLä ,àáø øîày epzpynaäàéø÷ ¨©¨¨©§¨§¨§©§¦¨
el` miweqt lyàákòéî àì,dvilgd z`úîlàå ílà Cëéôì Ÿ¦©§¨§¦¨¦¥§¦¤¤

,eöìçLd`ixw ipa mpi`y s`.äøéLk ïúöéìçlr `xnbd dywn ¤¨§£¦¨¨§¥¨
:epzpyn jyndn `ax ixacäöìçL úLøçäå õìçpL Løç ,ïðz§©¥¥¤¤§©§©¥¤¤¤¨§¨

àîòè éàî .äìeñt dúöéìç ,ïèwä ïî úöìBçäåike ,dleqtåàì §©¤¤¦©¨¨£¦¨¨§¨©©£¨¨
eäðéð äéiø÷ éða àìc íeMîmpi`e mirney mpi`y zyxge yxgy - ¦§Ÿ§¥§¦¨¦§

df mrhn ok m`e ,dvilgd iweqt z` `exwl mileki mpi` mixacn
zvxzn .d`ixw ipa mpi`y znl`e ml` zvilg s` leqtl yi

:`xnbdàì`l` ,dleqt zyxge yxg zvilg ok meyníeMî Ÿ¦
,eäðéð äòc éða åàìclirl `ziixaa epipye(:aw)ulegd mikixvy §¨§¥¥¨¦§

,ok oiekl zrc mdl oi`y lke ,dvilg myl oiekl zvlegde
:`xnbd dywn .dleqt mzvilgéîð úîlàå ílà éëä éàipa mpi` ¦¨¥¦¥§¦¤¤©¥

:`xnbd zvxzn .mzvilg z` `ax xiykd ji`e ,drc,àáø øîà̈©¨¨
eäðéð äòc éða úîlàå ílà,dvilg myl oiekl milekieeäééneôå ¦¥§¦¤¤§¥¥¨¦§§©§

eäì áéàëc àeämdity meyn `l` epi` mixacn mpi`y dne ± §¨¦§
.dxiyk mzvilg ok lre ,dlege ae`k

:`ax ixac z` dgec `xnbd,éàpé éaø éác éøîà àäåyxg zvilg §¨¨§¥§¥©¦©©
dleqt zyxgeL éôìyxga Bðéàe cnre' llkøîàiYvtg `l §¦¤¥¦§¨©§¨©Ÿ¨©§¦

'dYgwl(g dk mixac)dzpre' llka dpi` zyxge ,äøîàådkM §©§¨§¨§¨§¨§¨¨¨
'ebe 'Wi`l dUri(h dk my)mpi`y meyn dleqt mzvilgy ixd . ¥¨¤¨¦

.znl`e ml` zvilg mb leqtl yi df mrhn ok m`e ,d`ixw ipa
:xg` gqepa `ax ixac z` d`ian `xnbd ef `iyew gknék àlà¤¨¦

àôéñà àáøc øîzàepzpyn ly.øîzà,da epipyy,õìçpL Løç' ¦§©§¨¨©¥¨¦§©¥¥¤¤§©
.'äìeñt dúöéìç ,ïèwä ïî úöìBçäå ,äöìçL úLøçäåe,àáø øîà §©¥¤¤¤¨§¨§©¤¤¦©¨¨£¦¨¨§¨¨©¨¨

úøîàc àzLäy,àákòî äéiø÷yxg zvilg zlqt df mrhne ©§¨§¨§©§¦¨§©§¨
,zyxge,äìeñt ïúöéìç eöìçL úîlàå ílà Cëéôìmd s` ixdy §¦¨¦¥§¦¤¤¤¨§£¦¨¨§¨

.d`ixw ipa mpi`ec `yixa epipyy dnúéðúîïédpi` d`ixwy ©§¦¦

`ed ,zakrnkzxaqàøéæ éaø øîàc .àøéæ éaøony zlila oica ¦©¦¥¨§¨©©¦¥¨
,zegpnaBa úákòî äléa ïéà äléáì éeàøä ìkxyt`y dgpn lk ± ¨¨¨§¦¨¥¦¨§©¤¤

ony dilr ozp m` s`e ,da zakrn dlilad oi` onya dlleal
.dxiyk enr dlleal `laåmle`äléa äléáì éeàø ïéàL ìk §¨¤¥¨§¦¨¦¨

Ba úákòî`id ixd dlila zevn da miiwl zexyt` oi` m` ± §©¤¤
lkn ,da zakrn d`ixwd oi`y s` ,dvilga ok enke .dleqt
miyxg dnaid e` maid m`e ,d`ixwl die`x didzy jixv mewn

.dleqt mzvilg d`ixw ipa mpi`e minl` e`
:dvlg `le dwwxy dnai oica dpc `xnbddéì eçìLux`n ¨§¥

l`xyiä÷÷øL äîáé ,ìàeîLc deáàì`le maid ipta oic ziaa ©£©¦§¥§¨¨¤¨§¨
,elrpn z` dvlg.õBìçz`weec dekixvdy jkn :`xnbd zwiicn ©§

,uelglî dì àìñtéàc ììkîl maiizdlïéçàs`e ,dwiwxd zngn ¦§¨§¦©§¨¨¦©¦
ick da ic mewn lkn ,weyl `ypidl dze` dxizn dpi` i`ceay

.dvelg oick meaia dxqe`l
:df oic xn`p `pz dfi` zhiya zxxan `xnbdàîéìéà ,éðî©¦¦¥¨

zhiyl meain zlqet dwiwxyàáé÷ò éaødpi` dwiwxy epzpyna ©¦£¦¨
.ok xnel okzi `l ,dxyk dzvilg dwxi `le dvlg m`e ,zakrn

ixdyíB÷îa äîe ,àzLäyie dvlgyäåöî,dwiwx lyàkéàc ©§¨©§¨¦§¨§¦¨
øîéîì,akrz dwiwxdy xnel mewn yiy ±äåäc éãéîenk-] §¥©¦¦©£¨

[epivnyíéøeîéàà,zepaxw lyeäðúéì éëcepiptl [mpi`yk-] ©¥¦§¦¥©§
daxwdl miie`x mpi`e e`nhpy e` eca`py oebkéákòî àìoi` ± Ÿ§©§¥

,oaxwd xya zlik` z` zakrn mzxhwdåmle`eäðúéà ék §¦¦©§
epiptl [mpyiyk-]éákòîlr exhweiy cr xyad zlik` z` §©§¥

xyt`y onf lky xnel mewn did dwiwx iabl ok enke ,gafnd
ok it lr s`e ,dvilgd z` akrz dzeyrlàáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨

dwiwxy,àákòî àìdwiwxd ici lry xnel okzi ji` ok m` Ÿ§©§¨
calaàìñtéà ïéçàîdpi` m` `ld .meain mig`l lqtz - ¥©¦¦©§¨

daeyg dpi`y oky lk ,devn da yiy mewna akrl daeyg
:zl`eye `xnbd dkiynn .dvilg `ll meail dnaid z` xeq`l

àlàåmeain zlqet dwiwxy ,xn`z dnìzhiyøæòìà éaøxaeqd §¤¨§©¦¤§¨¨
,zakrn dwiwxyàäådwiwxe dvilg ezhiylïéøéznä íéøác éðL §¨§¥§¨¦©©¦¦

,eäðéð,weyl dnaid xzid z` zeakrn odizy okyålkíéøác éðL ¦§§§¥§¨¦
ïéøéznäcgiïéìòî ïéàmelk [miliren-],äæ àìa äæ`aeiy itk ©©¦¦¥©£¦¤§Ÿ¤

dvilg `la dcal dwiwx s` ok m`e .cg` `pz zhiya jenqa
z` dxizn dpi` dnvr ipta odn zg` lk oky ,melk dpi`

.meain leqtl dwiwxl dl oi` ok m`e ,dnaid
:`xnbd dwiqnàlà`ed zlqet dwiwxy exn`y dnkzhiy,éaø ¤¨§©¦

envr ipta mdn cg` lk liren cgi mixiznd mixac ipyy xaeqd
,zereayd bga d`ad mgld izy zgpna epivn oky .zvwna
miyakd zaxwde ,minlyl miyak ipy dnr cgi mi`iany
.dlik`a ezxizne ,zegpn ly sebd zyecwa mgld z` zycwn

.df oica mi`pz ewlgpeíçlä ïéLc÷î ïéà úøöò éNák ,àéðúc§©§¨¦§¥£¤¤¥§©§¦©¤¤
sebd zyecwaäèéçLa àlà.calaïèçL ,ãöékmiyaklìïîL ¤¨¦§¦¨¥©§¨¨¦§¨

[minly myl-]ì ïîc ÷øæåíçlä Lã÷ ,ïîLxzipe sebd zyecwa §¨©¨¨¦§¨¨©©¤¤
m` la` .dlik`aèçLmiyakd z`ì àlL÷øæå ïîLmnc z` ¨©¤Ÿ¦§¨§¨©

ìíçlä Lã÷ àì ,ïîLmyl miyakd elr `l oky ,sebd zyecwa ¦§¨Ÿ¨©©¤¤
m`e .zxvr iyak zaegì ïèçLì àlL ïîc ÷øæå ïîL,ïîLmgld §¨¨¦§¨§¨©¨¨¤Ÿ¦§¨

LBã÷,sebd zyecwaåy elit`LBã÷ Bðéà.dlik`a xzen zeidl ¨©¥¨
íìBòì ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .éaø éøácmgldLBã÷ Bðéà ¦§¥©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¨¥¨

sebd zyecwaì èBçLiL ãòì ïîc ÷Bøæéå ïîL.ïîLzrcly ixd ©¤¦§¦§¨§¦§¨¨¦§¨
zwixfe miyakd zhigy oebk ,cgi mixiznd mixac ipy lk ,iax
ic oi`y elit`e ,zvwna liren envr ipta mdn cg` lk s` ,mnc
zycwn `id mewn lkn ,mgld z` xizdl ick dcal dhigya
mixizn mixac ipyy ,dnaia oicd `ede .sebd zyecwa eze`
ipta mdn cg` lka ic oi`y s` ,dwiwxe dvilg ,weyl dze`

.meain dze` lqet `ed mewn lkn ,dxizdl ick envr
dwiwxy xaeqd xfrl` iax zhiyl wxy ,dler df yexitn
la` ,meain dze` zlqet dcal `id ixd dnaid xzida zakrn
leqtl dgeka oi` s` zakrn dpi`y xaeqd `aiwr iax zhiyl

:`xnbd dywn df itle .meainàáé÷ò éaø øîà éîeyä÷é÷ødcal ¦¨©©¦£¦¨§¦¨
äìñô àì,meainàìå äöìç ,àéðzäå Ÿ¨§¨§¨©§¨¨§¨§Ÿ
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc zenai(oey`x meil)

øæòìà éaø déì øîàdvilg zyxta xn`p ixd ,`aiwr iaxlmixac) ¨©¥©¦¤§¨¨
(h dkäNòé äëk'eig` ziA z` dpai `l xW` Wi`l,'lne'dkk' oey ¨¨¥¨¤¨¦£¤Ÿ¦§¤¤¥¨¦

dknqpy jkne .dyrnd lg df ote`a `weecy ,aekir rnyn
y cenll yi 'dyri'l 'dkk' zaizákòî äNòî àeäL øác ìk̈¨¨¤©£¤§©¥

yi dyrn `idy dwiwx mb ok m`e ,eicrla dlg dpi`e dvilga
.akrl dl,àáé÷ò éaø Bì øîàikeäéàø íMîdwiwxy `id ¨©©¦£¦¨¦¨§¨¨

xn`p `ld ,zakrn,'Léàì äNòé äëk'`weec rnyneøác ìk ¨¨¥¨¤¨¦¨¨¨
a äNòî àeäLd sebLéà.elbx lrn lrpnd zvilg `ide ,akrn ¤©£¤§¦

eipt lr zwxei dpi` ixdy ,yi`d seba dyrn dpi`y dwiwx la`
.zakrn dpi` ,eipt cbpk rwxwd lr `l` ynn

õìçpL Løçä,eznai el dvlgy -åokå ,äöìçL úLøçäok ©¥¥¤¤§©§©¥¤¤¤¨§¨§
dì úöìBçmaiïèwlka ,cg` meie mipy b"i el e`ln `l oiicry ¤¤§¨¨

el` mipte`.äìeñt dúöéìçm`e ,dzxv uelgz zyxg `id m`e £¦¨¨§¨
i `xnbae .meaia `l` dpwz dl oi` dxv dl oi`oleqt mrh x`ea

.el` zevilg lk ly
dnaiäpè÷,cg` meie mipy a"i dl e`ln `l oiicryäöìçL §©¨¤¨§¨

`l` ,weyl `ypidl ef dvilga zxzip dpi` ,lecb mailõBìçz©§
aey eläöìç àì íàå .ìécâzMî,dlicbdy xg`l aeydúöéìç ¦¤©§¦§¦Ÿ¨§¨£¦¨¨

dzephwa dvlgyäìeñt.carica s` §¨
,mixyk mipiic dyly ly oic zia ipta zeyridl dkixv dvilgd

lirl dpyna x`eank(.`w)m`e .a äöìçiptíéðL,mixykBà ¨§¨¦§©¦
dvlgaiptìLäLmipiicáBø÷ ïäî ãçà àöîðå,dnail e` mail ¦§¨§¦§¨¤¨¥¤¨

Bà`edyìeñt,oeclnïðçBé éaøå ïBòîL éaø .äìeñt dúöéìç ¨£¦¨¨§¨©¦¦§§©¦¨¨
ïéøéLëî øìcðqäzia dkixv dpi` dvilgy mixaeqe ,ef dvilg ©©§§¨©§¦¦

.oicíéøeñàä úéáa dðéáì Bðéa õìçL ãçàa äNòîeipta `ly ©£¤§¤¨¤¨©¥§¥¨§¥¨£¦
,mipiic dylyäNòî àáedføéLëäå ,àáé÷ò éaø éðôìz` ¨©£¤¦§¥©¦£¦¨§¦§¦

.xlcpqd opgei iaxe oerny iax ixack ,dvilgd

àøîâ
oldl dpyna epipy(:ew)`n' dnaid zxne` dvilgd mcewy ,inai o

izvtg `l' dper maide ,'inai da` `l l`xyia my eig`l miwdl
`l xy` yi`l dyri dkk' zxne`e zxfeg `id jk xg`e ,'dzgwl
mde el` miweqt mdl mi`ixwn oic ziae .'eig` zia z` dpai
mileki mpi`y znl`e ml` zvilga dpc `xnbd .mdixg` miper

:el` miweqt xnelúøîàc àzLä ,àáø øîày epzpynaäàéø÷ ¨©¨¨©§¨§¨§©§¦¨
el` miweqt lyàákòéî àì,dvilgd z`úîlàå ílà Cëéôì Ÿ¦©§¨§¦¨¦¥§¦¤¤

,eöìçLd`ixw ipa mpi`y s`.äøéLk ïúöéìçlr `xnbd dywn ¤¨§£¦¨¨§¥¨
:epzpyn jyndn `ax ixacäöìçL úLøçäå õìçpL Løç ,ïðz§©¥¥¤¤§©§©¥¤¤¤¨§¨

àîòè éàî .äìeñt dúöéìç ,ïèwä ïî úöìBçäåike ,dleqtåàì §©¤¤¦©¨¨£¦¨¨§¨©©£¨¨
eäðéð äéiø÷ éða àìc íeMîmpi`e mirney mpi`y zyxge yxgy - ¦§Ÿ§¥§¦¨¦§

df mrhn ok m`e ,dvilgd iweqt z` `exwl mileki mpi` mixacn
zvxzn .d`ixw ipa mpi`y znl`e ml` zvilg s` leqtl yi

:`xnbdàì`l` ,dleqt zyxge yxg zvilg ok meyníeMî Ÿ¦
,eäðéð äòc éða åàìclirl `ziixaa epipye(:aw)ulegd mikixvy §¨§¥¥¨¦§

,ok oiekl zrc mdl oi`y lke ,dvilg myl oiekl zvlegde
:`xnbd dywn .dleqt mzvilgéîð úîlàå ílà éëä éàipa mpi` ¦¨¥¦¥§¦¤¤©¥

:`xnbd zvxzn .mzvilg z` `ax xiykd ji`e ,drc,àáø øîà̈©¨¨
eäðéð äòc éða úîlàå ílà,dvilg myl oiekl milekieeäééneôå ¦¥§¦¤¤§¥¥¨¦§§©§

eäì áéàëc àeämdity meyn `l` epi` mixacn mpi`y dne ± §¨¦§
.dxiyk mzvilg ok lre ,dlege ae`k

:`ax ixac z` dgec `xnbd,éàpé éaø éác éøîà àäåyxg zvilg §¨¨§¥§¥©¦©©
dleqt zyxgeL éôìyxga Bðéàe cnre' llkøîàiYvtg `l §¦¤¥¦§¨©§¨©Ÿ¨©§¦

'dYgwl(g dk mixac)dzpre' llka dpi` zyxge ,äøîàådkM §©§¨§¨§¨§¨§¨¨¨
'ebe 'Wi`l dUri(h dk my)mpi`y meyn dleqt mzvilgy ixd . ¥¨¤¨¦

.znl`e ml` zvilg mb leqtl yi df mrhn ok m`e ,d`ixw ipa
:xg` gqepa `ax ixac z` d`ian `xnbd ef `iyew gknék àlà¤¨¦

àôéñà àáøc øîzàepzpyn ly.øîzà,da epipyy,õìçpL Løç' ¦§©§¨¨©¥¨¦§©¥¥¤¤§©
.'äìeñt dúöéìç ,ïèwä ïî úöìBçäå ,äöìçL úLøçäåe,àáø øîà §©¥¤¤¤¨§¨§©¤¤¦©¨¨£¦¨¨§¨¨©¨¨

úøîàc àzLäy,àákòî äéiø÷yxg zvilg zlqt df mrhne ©§¨§¨§©§¦¨§©§¨
,zyxge,äìeñt ïúöéìç eöìçL úîlàå ílà Cëéôìmd s` ixdy §¦¨¦¥§¦¤¤¤¨§£¦¨¨§¨

.d`ixw ipa mpi`ec `yixa epipyy dnúéðúîïédpi` d`ixwy ©§¦¦

`ed ,zakrnkzxaqàøéæ éaø øîàc .àøéæ éaøony zlila oica ¦©¦¥¨§¨©©¦¥¨
,zegpnaBa úákòî äléa ïéà äléáì éeàøä ìkxyt`y dgpn lk ± ¨¨¨§¦¨¥¦¨§©¤¤

ony dilr ozp m` s`e ,da zakrn dlilad oi` onya dlleal
.dxiyk enr dlleal `laåmle`äléa äléáì éeàø ïéàL ìk §¨¤¥¨§¦¨¦¨

Ba úákòî`id ixd dlila zevn da miiwl zexyt` oi` m` ± §©¤¤
lkn ,da zakrn d`ixwd oi`y s` ,dvilga ok enke .dleqt
miyxg dnaid e` maid m`e ,d`ixwl die`x didzy jixv mewn

.dleqt mzvilg d`ixw ipa mpi`e minl` e`
:dvlg `le dwwxy dnai oica dpc `xnbddéì eçìLux`n ¨§¥

l`xyiä÷÷øL äîáé ,ìàeîLc deáàì`le maid ipta oic ziaa ©£©¦§¥§¨¨¤¨§¨
,elrpn z` dvlg.õBìçz`weec dekixvdy jkn :`xnbd zwiicn ©§

,uelglî dì àìñtéàc ììkîl maiizdlïéçàs`e ,dwiwxd zngn ¦§¨§¦©§¨¨¦©¦
ick da ic mewn lkn ,weyl `ypidl dze` dxizn dpi` i`ceay

.dvelg oick meaia dxqe`l
:df oic xn`p `pz dfi` zhiya zxxan `xnbdàîéìéà ,éðî©¦¦¥¨

zhiyl meain zlqet dwiwxyàáé÷ò éaødpi` dwiwxy epzpyna ©¦£¦¨
.ok xnel okzi `l ,dxyk dzvilg dwxi `le dvlg m`e ,zakrn

ixdyíB÷îa äîe ,àzLäyie dvlgyäåöî,dwiwx lyàkéàc ©§¨©§¨¦§¨§¦¨
øîéîì,akrz dwiwxdy xnel mewn yiy ±äåäc éãéîenk-] §¥©¦¦©£¨

[epivnyíéøeîéàà,zepaxw lyeäðúéì éëcepiptl [mpi`yk-] ©¥¦§¦¥©§
daxwdl miie`x mpi`e e`nhpy e` eca`py oebkéákòî àìoi` ± Ÿ§©§¥

,oaxwd xya zlik` z` zakrn mzxhwdåmle`eäðúéà ék §¦¦©§
epiptl [mpyiyk-]éákòîlr exhweiy cr xyad zlik` z` §©§¥

xyt`y onf lky xnel mewn did dwiwx iabl ok enke ,gafnd
ok it lr s`e ,dvilgd z` akrz dzeyrlàáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨

dwiwxy,àákòî àìdwiwxd ici lry xnel okzi ji` ok m` Ÿ§©§¨
calaàìñtéà ïéçàîdpi` m` `ld .meain mig`l lqtz - ¥©¦¦©§¨

daeyg dpi`y oky lk ,devn da yiy mewna akrl daeyg
:zl`eye `xnbd dkiynn .dvilg `ll meail dnaid z` xeq`l

àlàåmeain zlqet dwiwxy ,xn`z dnìzhiyøæòìà éaøxaeqd §¤¨§©¦¤§¨¨
,zakrn dwiwxyàäådwiwxe dvilg ezhiylïéøéznä íéøác éðL §¨§¥§¨¦©©¦¦

,eäðéð,weyl dnaid xzid z` zeakrn odizy okyålkíéøác éðL ¦§§§¥§¨¦
ïéøéznäcgiïéìòî ïéàmelk [miliren-],äæ àìa äæ`aeiy itk ©©¦¦¥©£¦¤§Ÿ¤

dvilg `la dcal dwiwx s` ok m`e .cg` `pz zhiya jenqa
z` dxizn dpi` dnvr ipta odn zg` lk oky ,melk dpi`

.meain leqtl dwiwxl dl oi` ok m`e ,dnaid
:`xnbd dwiqnàlà`ed zlqet dwiwxy exn`y dnkzhiy,éaø ¤¨§©¦

envr ipta mdn cg` lk liren cgi mixiznd mixac ipyy xaeqd
,zereayd bga d`ad mgld izy zgpna epivn oky .zvwna
miyakd zaxwde ,minlyl miyak ipy dnr cgi mi`iany
.dlik`a ezxizne ,zegpn ly sebd zyecwa mgld z` zycwn

.df oica mi`pz ewlgpeíçlä ïéLc÷î ïéà úøöò éNák ,àéðúc§©§¨¦§¥£¤¤¥§©§¦©¤¤
sebd zyecwaäèéçLa àlà.calaïèçL ,ãöékmiyaklìïîL ¤¨¦§¦¨¥©§¨¨¦§¨

[minly myl-]ì ïîc ÷øæåíçlä Lã÷ ,ïîLxzipe sebd zyecwa §¨©¨¨¦§¨¨©©¤¤
m` la` .dlik`aèçLmiyakd z`ì àlL÷øæå ïîLmnc z` ¨©¤Ÿ¦§¨§¨©

ìíçlä Lã÷ àì ,ïîLmyl miyakd elr `l oky ,sebd zyecwa ¦§¨Ÿ¨©©¤¤
m`e .zxvr iyak zaegì ïèçLì àlL ïîc ÷øæå ïîL,ïîLmgld §¨¨¦§¨§¨©¨¨¤Ÿ¦§¨

LBã÷,sebd zyecwaåy elit`LBã÷ Bðéà.dlik`a xzen zeidl ¨©¥¨
íìBòì ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .éaø éøácmgldLBã÷ Bðéà ¦§¥©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¨¥¨

sebd zyecwaì èBçLiL ãòì ïîc ÷Bøæéå ïîL.ïîLzrcly ixd ©¤¦§¦§¨§¦§¨¨¦§¨
zwixfe miyakd zhigy oebk ,cgi mixiznd mixac ipy lk ,iax
ic oi`y elit`e ,zvwna liren envr ipta mdn cg` lk s` ,mnc
zycwn `id mewn lkn ,mgld z` xizdl ick dcal dhigya
mixizn mixac ipyy ,dnaia oicd `ede .sebd zyecwa eze`
ipta mdn cg` lka ic oi`y s` ,dwiwxe dvilg ,weyl dze`

.meain dze` lqet `ed mewn lkn ,dxizdl ick envr
dwiwxy xaeqd xfrl` iax zhiyl wxy ,dler df yexitn
la` ,meain dze` zlqet dcal `id ixd dnaid xzida zakrn
leqtl dgeka oi` s` zakrn dpi`y xaeqd `aiwr iax zhiyl

:`xnbd dywn df itle .meainàáé÷ò éaø øîà éîeyä÷é÷ødcal ¦¨©©¦£¦¨§¦¨
äìñô àì,meainàìå äöìç ,àéðzäå Ÿ¨§¨§¨©§¨¨§¨§Ÿ
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xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc zenai(ipy meil)

ä÷÷ødnaidäàø÷ àìåmiweqtd z`àìå ,ä÷÷ø .äøéLk dúöéìç ¨§¨§Ÿ¨§¨£¦¨¨§¥¨¨§¨§Ÿ
,äöìç àìå ä÷÷ø àìå äàø÷ .äìeñt dúöéìç ,äàø÷ àìå äöìç̈§¨§Ÿ¨§¨£¦¨¨§¨¨§¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¨§¨

LBçéî úéa ïàk ïéàbd zl`ey .meail zlqtp dpi`e ,[yyg-]:`xn ¥¨¥¥
épî,`ziixad diepy in zhiya ±àîéìéàzhiya,øæòéìà éaøixd ©¦¦¥¨©¦¡¦¤¤

,da epipyøîà àäå ,äøéLk dúöéìç äàø÷ àìå ä÷÷ø àìå äöìç̈§¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¨§¨£¦¨¨§¥¨§¨¨©
,øæòéìà éaødyxta xn`p,'äNòé äëk'lky o`kneàeäL øác ©¦¡¦¤¤¨¨¥¨¤¨¨¤

ákòî äNòî.zakrn dwiwx s`e ,dvilgaàèéLt àlà ©£¤§©¥¤¨§¦¨
zhiya diepy `ziixadyàáé÷ò éaødpi` dwiwxy xaeqd ©¦£¦¨

.zakrnåixdéðz÷m`y ,`ziixaaäàø÷ àìå äöìç àìå ä÷÷ø ©¨¨¥¨§¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¨§¨
.äìeñt dúöéìçeïàîì,dleqt `id in iabl ±àîìòì àîéìéà± £¦¨¨§¨§©¦¥¨§¨§¨

`ld ,weyd on mc`l `ypdl dzxizn dwiwxd oi`yàèéLt§¦¨
,`edàîìòì àéøzLéàc äöéìç àéåä éîdvilg o`k yi ike ± ¦©§¨£¦¨§¦§©§¨§¨§¨

.weyl dpxizzyåàì àlàs`y epcnll `ziixad d`a [`l ike-] ¤¨¨
dze` zlqet `id mewn lkn ,zxzn dpi` dcal dwiwxy

maiizdln.ïéçàìok` :`xnbd dwiqndpéî òîLiax zhiyl s`y ¨©¦§©¦¨
.meail zlqet dwiwx `aiwr

:`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøìeopi` dwiwxe d`ixwy xaeqd §©¦£¦¨
,zeakrnä÷é÷ø àðL éàî,meail zlqetyäéiø÷ àðL éàîe ©§¨§¦¨©§¨§¦¨

zlqet dpi`e 'yegin zia da oi`'y `ziixaa epipyy [d`ixw-]
:`xnbd daiyn .meailàúéàc äéiø÷[dpyiy-]älçza ïéamcew §¦¨§¦¨¥©§¦¨

e dvilgdóBqa ïéa,dvilgd xg`ldéì àôlçéî àìyyg oi` ± ¥©Ÿ¦©§¨¥
dvelg mr dvlg `le d`xwy dnaid z` etilgi mi`exdy
`l oiicre dvilg mcew `id ef d`ixwy exn`iy meyn ,dxenb

la` .meaia zxzen `id ok lre ,dvlgàúéì älçzác ,ä÷é÷ø§¦¨§©§¦¨¥¨
àúéà óBqáìemi`exd ,diptl `le dvilgd xg`l `l` dpi`y ± §©¦¨
zwwex dze`déì àôlçéîmeyn dxenb dvelga detilgi ± ¦©§¨¥

,dwiwxd mcew dvlg xaky exaqiyåmeaia dpxizp m`eúà §¨
éøLéîìlk [xizdl e`eai-]äöeìçmaiizdl,ïéçàìexfb ok lre §¦§¥£¨¨©¦

.meaia dxqe`l minkg dilr
:ef `xnina zxg` oeyl d`ian `xnbdeçìL éëä ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥¨¥¨§

déì.l`enyc dea`lä÷÷øL äîáédvlg `leõBìçz,okn xg`l ¥§¨¨¤¨§¨©§
÷Bøì äëéøö dðéàådvilgd xg`l,úøçà íòtdl ic `l` §¥¨§¦¨¨©©©¤¤

oky d`ian `xnbd .dvilgl mcew dzidy dpey`xd dwiwxa
:dyrnl dkld in` iax bdpàéää ékdnaiéaøc dén÷ì àéúàc ¦©¦§©§¨§©¥§©¦

,énàeáéúé äåä[ayie-]dén÷ ìîî øa àaà éaøe ,in` iaxcä÷÷ø ©¦£¨¨¦©¦©¨©¤¤©¥¨§¨
maid iptl dnaidénwî[iptl-]õBìçúc.elénà éaø déì øîà ¦©¥§©§¨©¥©¦©¦

,maildì õBìç,jlbxn lrpnd z` uelgl dl gpd ±dì éøLe £¨§¦¨
àøâézzian dze` glye dpxhtz ,xnelk ,daix z` dl xizz ± ¦§¨

.ztqep dwiwx `la oicàaà éaø déì øîà,in` iaxlïðéòa àäå ¨©¥©¦©¨§¨¨¦¨
÷øéî:in` iax eaiyd .dwiwx ±àäxakdì ä÷÷ødvlgy iptl ¥¨¨¨§¨¨

,`a` iax el`y aey .jka ice÷Bøéúå,dvilgd xg`l ztqep mrt §¥
äîeciqtz,Cëa,dxeza xen`d xcqk dligzkl bdpp `l recne ©§¨

m` :in` iax eaiyd .'eipta dwxie' jk xg`e 'elrp dvlge' mcew
ztqep mrt wxizàaøeç dépéî ÷éôð,dlwz jkn z`vl dlelr - ¨¦¦¥§¨

meynøcäéz úøîà éàc[xefgzy-]éøîà ,÷Bøéúåc mi`exdä÷é÷ø §¦¨§©¦§©§¥¨§¥§¦¨
àúéén÷dvilgd iptlnyàLLî da úéìexizie ,melk dpi` - ©©§¨¥¨§¨¨

,meaia dvlg `le dwxiy dnaiåef z` exizi m`éøLéîì éúà §¨¥§¦§¥
mb [xizdl e`eai-]äöeìçmaiizdl dxenb,ïéçàì.lirl x`eank £¨¨©¦

:`a` iax el`y aeyïðéòa àäådvilgd xg`l dwiwxd didzy §¨¨¦¨
ïøãñk,in` iax eaiyd .dxeza aezkd,àákòî àì ïøãñkdlekie §¦§¨§¦§¨Ÿ§©§¨

.dvilgd mcew mb wexilàeä[`a` iax]øáñin` iaxy dligza ¨©
déì éçãî à÷ ééeçcj` ,`nlra digcaçkLàå ÷c ÷ôðoiire `vi - ©¥¨§©¥¥§©¨§©§©

.in` iax ixack `ziixa `vne xacaäöéìç íéc÷äL ïéa ,àéðúc§©§¨¥¤¦§¦£¦¨
,éeNò äNòM äî ,äöéìçì ä÷é÷ø íéc÷äL ïéa ,ä÷é÷øìxcqd oi`e ¦§¦¨¥¤¦§¦§¦¨©£¦¨©¤¨¨¨

.akrn
:iel l`ypy zel`y dnk d`ian `xnbdàúééø÷ì ÷ôð éåì`vi ± ¥¦§©§¦§¨¨

e ,mixtkldpéî eòadnai ,my edel`ye -úîcéb,mici dl oi`y §¦¥¦¤¤
õBìçzL eäî:edel`y cere .dipiya maid lrpn z`ä÷÷øL äîáé ©¤©§§¨¨¤¨§¨

íc,dvilgd xg`leäîixaca xn`p :edel`y cere .ef dwiwx oic ¨©
l`ipcl j`lnd(`k i l`ipc)'úîà áúëa íeLøä úà Eì ãébà ìáà'£¨©¦§¤¨¨¦§¨¡¤

epi`y zn` azka myxpe ,minya xfbpy dn z` jl xne` -
,'zn` azka meyxd' xn`py jkn ,edel`ye .lhaznììkî¦§¨

[rnyn-]àkéàcminya,úîà BðéàL áúkozip `ly xac df ixde §¦¨§¨¤¥¡¤
.xn`idldéãéa äåä àì.el` zel`yl daeyz ielcàúàeìéàL Ÿ£¨¦¥£¨¨¥

a oze`,déì eøîà .àLøãî éazncib zvilg lr el`yy dn ¥¦§§¨¨§¥
ixdy ,dxiyk `idy i`ce ,dipiyaéî[ike-]'ãéa äöìçå' áéúk ¦§¦§¨§¨§¨

,mc dwwxy dnai lr el`yy dn oke .`weec'÷Bø ä÷øéå' áéúk éîe¦§¦§¨§¨
i`e ,mzq 'dwxie' xn`p ixd ,mc `la cala wex rnyna didiy
dne .`id dxiyk dwiwxe ,wex zvw mca didi `ly xyt`

xn`py dn lr el`yyLé éëå ,'úîà áúëa íeLøä Eì ãébà ìáà'£¨©¦§¨¨¦§¨¡¤§¦¥
ïàk ,àéL÷ àì ,úîà BðéàL áúk`ed 'zn` azka' xn`py dn ± §¨¤¥¡¤Ÿ©§¨¨

,äòeáL Bnò LiL ïéc øæâaeniiwl `ed jexa yecwd rayp m`y ¦§©¦¤¥¦§¨
e .mlerl lhazn epi`ïàk`ed 'zn` azk' iexw epi`y azk ±øæâa ¨¦§©
,äòeáL Bnò ïéàL ïéce .lhazdl leki oiicryøa ìàeîL áøãk ¦¤¥¦§¨¦§©§¥©

LiL ïéc øæâì ïépî ,ïúðBé éaø øîà énà øa ìàeîL áø øîàc .énà©¦§¨©©§¥©©¦¨©©¦¨¨¦©¦¦§©¦¤¥
øîàpL ,òø÷úî BðéàL äòeáL Bnò(ci b '` l`eny)úéáì ézòaLð ïëì' ¦§¨¤¥¦§¨¥©¤¤¡©¨¥¦§©§¦§¥

.'íìBò ãò äçðîáe çáæa éìò úéa ïBò øtkúé íà éìòypery ixd ¥¦¦¦§©¥£¥¥¦§¤©§¦§¨©¨
.eniiwl rayp `ed jexa yecwdy meyn mlerl lhazn epi` df

:xen`d aezkd z` zyxec `xnbd,äaø øîà`weecäçðîáe çáæa ¨©©¨§¤©§¦§¨
ilr zia oerøtkúî Bðéà,mlerlàeä øtkúî ìáàewqriy ici lr ¥¦§©¥£¨¦§©¥

.äøBz éøáãae,øîà ééaà`weecìáà ,øtkúî Bðéà äçðîáe çáæa §¦§¥¨©©¥¨©§¤©§¦§¨¥¦§©¥£¨
øtkúîmb `edâa.íéãñç úeìéî,mixacd eniiwzd mnvr mdae ¦§©¥¦§¦£¨¦

okyäøBza ÷ñòc äaø .eúà÷ éìò úéácî ééaàå äaøcalaäéç ©¨§©©¥¦§¥¥¦¨¨©¨©£©©¨£¨
[ig-],ïéðL ïéòaøàeli`eäéç ,íéãñç úeìéîâáe äøBza ÷ñòc ééaà ©§§¦§¦©©¥©£©©¨¦§¦£¨¦£¨
ïézéL[miyy-].ïéðL ¦¦§¦

eéäL ,íéìLeøéa äúéä úçà äçtLî ,ïðaø eðzdipaïák íéúî ¨©¨¨¦§¨¨©©¨§¨¦¨©¦¤¨¥¦§¤
eòéãBäå eàa ,äðL äøNò äðîLdf xacøîà .éàkæ ïa ïðçBé ïaø úà §Ÿ¤¤§¥¨¨¨§¦¤©¨¨¨¤©©¨©

øîàpL ízà éìò úçtLnî ànL ,íäìeilr(bl a my)úéaøî ìëå' ¨¤¤¨¦¦§©©¥¦©¤¤¤¡©§¨©§¦
äøBza e÷ñòå eëìä .eéçúå äøBza e÷ñòå eëì .'íéLðà eúeîé Eúéa¥§¨£¨¦§§¦§©¨§¦§¨§§¨§©¨

eéçå,mipy daxdBîL ìò ïðçBé úçtLî ïúBà ïéøB÷ eéäåoax ly §¨§¨¦¨¦§©©¨¨©§
.i`kf oa opgei

:oic xfb lehia oipra zxg` dreny d`ian `xnbdìàeîL áø øîà̈©©§¥
.ízçð BðéàL øeaö ìL ïéc øæâì ïépî ,áø øîà àéðeà øa`xnbd ©§¨¨©©¦©¦¦§©¦¤¦¤¥¤§¨

ike :dywne eixac rvn`a dwiqtnáéúk àäå ,ízçð Bðéàa dinxi) ¥¤§¨§¨§¦
(akðBò ízëð úéøa Cì éaøúå øúpa éñaëz íà ék','éðôì Coerae ¦¦§©§¦©¤¤§©§¦¨Ÿ¦¦§¨£¥§¨©

okzi ji`e ,exiqn qeaikd oi`y mzkk `edy ,xacn aezkd xeaiv
:`xnbd zvxzn .mzgp epi`y xnelàlà,ax l`y jkelôàL ïépî ¤¨¦©¦¤£¦

yízçð`edòø÷úî:aiyde .daeyze dlitz ici lrøîàpLmixac) ¤§¨¦§¨¥©¤¤¡©
(f c'iMéîeil` miaxw midl` Fl xW` lFcB iFbìëa eðéäìà 'äk ¦¦¨£¤¡Ÿ¦§Ÿ¦¥¨©¡Ÿ¥§¨

,'åéìà eðàø÷xg`l elit`e ,epzltzl zr lka rneyy rnyne ¨§¥¥¨
:`xnbd zl`ey .oicd mzgpyáéúkäå(e dp diryi)'d EWxC' §¨§¦¦§

.epzltz z` lawl ievn `ed zr lka `ly rnyne ,'F`vOdA§¦¨§
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì'e`vnd' onfa wx dlitz dlireny Ÿ©§¨¨

`edazlitz,ãéçéeàä`ed zr lka dlirenyazlitz.øeaéö ¦¨¦¨¦¦
fd :`xnbd zyxtnmby onãéçédprpúîéà,`edïîçð áø øîà ¨¦¥©¨©©©§¨

íBéì äðMä Làø ïéaL íéîé äøNò elà ,äeáà øa äaø øîà̈©©¨©£¨¥£¨¨¨¦¤¥Ÿ©¨¨§
.íéøetkä©¦¦

:mc zwiwx oica oecl zxfeg `xnbd,ìàeîLc deáàì déì eçìL̈§¥©£©¦§¥
íc ä÷÷øL äîáé,maid iptlõBìçz,maiizz `leøLôà éàL éôì §¨¨¤¨§¨¨©§§¦¤¦¤§¨

àìa ícìea `diyçeöçö[ztih-],÷Bødzlqet ef dwiwx mbe ©¨§Ÿ¦§©
:`xnbd dywn .lirl x`eank ,dvilg `la s` meail,éáéúéî¥¦¥

,`ziixaa epipyåétî àöBiä íc àäé ìBëé,ewex enk `nh ,af ly ¨§¥¨©¥¦¦
å`veid mc okänàä étî`di af lyàîè,eilbx ininkãeîìz §¦¦¨©¨¨¥©§

øîBìafa(a eh `xwie)änàä étîe åétî àöBiä íc ïéàå ,'àîè BáBæ' ©¨¥§¥¨©¥¦¦¦¦¨©¨
.øBäè àlà ,àîèzvxzn .wexa axern epi` eitn `veid mcy ixd ¨¥¤¨¨

:`xnbdïàk ,àéL÷ àìxaecn dnaiaa`idy mcúööBîeze` Ÿ©§¨¨§¤¤
e ,wex ea axern i`ceay dit jeznïàkxaecn afaay mcúúBL ¨§¥

.`nhn epi` okle wexa axern epi`e ,dvivn ici lr `ly eitn
:epzpyna epipy'åëå õìçpL Løç.dleqt dzvilg ,ohwl zvlege ¥¥¤¤§©
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miwxt dyelya` cenr dw sc ± iriax wxtzenai
äìåñô äúöéìç äàø÷ àìå äöìç àìå ä÷÷ø.lif`e yxtnck ,oig`d lr dzlqete Ð

ùåçéî úéá ïàë ïéà.dlqt `l meaiin elit`e Ðïàîìipz `zkld i`nl :xnelk Ð

dleqt?àîéìéà`nlrl da `ixzyn `lc Ð.`hiyt Ðäìñôéàã ïðéòåîùàì åàì àìà
ïéçàîdleqt dvilg epipyy mewn lk :(a,ck) oihib zkqna ol `niiwc Ðdleqt Ð

zlqeteleqt hb ,oig`d lron lqete leqt Ð

.dpedkdä÷é÷ø àðù éàî.dlqtc Ðàðù éàîå
äàéø÷zia o`k oi` ipzwc ,dlqt `lc Ð

.iakrn `w `l dicicl ediiexze li`ed ,yegin

äééø÷xg`l oia ,"inai o`n" dvilg mcew oia Ð

,"dyri dkk" dvilgmaiizz opixn` inp i`Ð

jd xninl izilc ,dvelga iypi`l `tlgin `l

dvilg xzainwnc diixw jd :ixn`c ,maiiz`

xza `l` `zilc ,dwiwx la` .i`ed dvilg

dvilgjd :exn`ie ,iypi`l `tlgin Ð

dwwxcnikd elit`e ,`yixa dl dvlg i`ce Ð

.oig`l dvelg ixyinl iz`e ,znaiizne dxcd

àøâéú äì éøùåxeht :xnelk Ðdpglyezian

.oicàùùî äá úéì àúééî÷ ä÷é÷ø éøîàÐ

dnaiiznc ifgc o`ne ,oig`n dlqt `lexaq

opixye ,digxe` ik i`ed dvilg xza dwiwx

.oig`l dvelgõåìçúù åäî.dipiya Ðäîáé
ä÷÷øùåäî íã`ziilrn dvilg i`ed in Ð?

à'åë êì ãéâà ìá,l`ipca `ed `xwn Ð

lk z` jl cib` :el xn` j`lndyxfbpd

`ki`c llkn .zn` `ede ,azka meyxe minya

zn` epi`c azk minya?.dinza !áéúë éî
÷åø ä÷øéå`l` my `di `lc rnyn iedilc Ð

wex?wex elit`e ,aizk `nzq "dwxie"xace

.wex igevgv `la xyt` i` inp `kde .xg`

úîà áúëá`ed jexa yecwdy Ðezn`n

,eniiwne.elhane xfeg epi`eàáø øîàÐ

.`ax xn`e opiqxb `le ,opiqxbåàöîäáÐ

.zr lka ievn oi`y rnynõåìçú`le Ð

.ediilr dlqti`c ,cer maiizzíã àäé ìåëé
åéôî àöåéä,wexk `nh Ðitn `veid mce

eaefk `nh ezn`eixweody ,eilbx inine

eizepiirn.dxeng d`neh oi`nhe ,af ly

úööåî.wex igevgv `la xyt` i` Ð
åæ

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

äëëakrn dyrn `edy xac dyri(a,dq oixcdpq) xn`c o`nle :xn`z m`e Ð

rexb dyrn mewn lknc :xnel yie ?d`ixw opihrnn ikid dyrn ied eit zniwrc

.lecb dyrn `edy ,lewa bidpnl inc `l ,inp i` .dwiwxn xzei `edïéçàìdleqtÐ

lk :(a,ck oihib) "hbd lk"a xn`c o`nl elit`e .dleqt ipzwcn ,oig`l dlqety rnyn

dleqt dvilg minkg epyy mewnzlqet dpi` Ð

zia o`k oi` ipzw `lcn wiic `kd ,oig`d lr

itc ,qxhpewd yexitk `lce .yegin`iz`c yx

dleqt dvilg minkg epyy mewn lk xn`c o`nk

ok m`c .zlqetivn ded weic mey `la Ð

.dizeek inewe`léîcia dvlge aizk`de Ð

oinia ezvlegy inlyexia xn`wcdevnl Ð

.`kil `aekir la` ,`nlra

àáøez`w ilr ziacn iia`e,qxb "dax" Ð

wxta xn`ck ,odk ded `l `axc

il ikf :dirnyl dil xn`c (`,blw oileg) "rexfd"

cr" wxta xn`c ,odk did dax la` .`zpzn

opixn`e ,aexa dl liha dax :(`,fk zexeka) "dnk

ipa iig :`ax xn` ,(`,gk) ohw cren zkqna

dax :cr ,'ek `zlin `ilz `zekfa e`l ipefne

xn`ck .oipy miryz `cqg axe oipy oirax` dig

epiax axd dywd .oipy oirax` dig dax `kd inp

xn`c ,wiqr inp micqg zelinbac :opgl`

`le izii :dax xn` (a,gv oixcdpq) "wlg"a

ikd xn xn` `nrh i`n :iia` dil xn` ,diping`

xn ?'ekmicqg zelinb ,`ki` dxez Ð!`ki` Ð

zelinba jk lk wiqr `lc :wgvi epiax xn`e

lvpiy ick la` ,ilr zia zxifbn lvpiy micqg

zeikf x`y mby ,ecia did giyn ly elagn

zxqna xn`wc `d i`ne :xn`z m`e .el zecner

`l` `zlin `ilz `zekfa `lc (`,gk) ohw cren

,oipy oirax` `l` dig `l daxcn .`lfna

:xnel yie ?ilr ipan didy itl mrh epiid `nlce

xtkzn `ed cala dxezac `axl dil `xiaqc

micqg zelinba wqr dax mby ,cere .daxl enk

.(a,gv oixcdpq) "wlg"a xn`ck

äîáéuelgz mc dwwxyegly `xwirn Ð

egly jk xg`e ,dwwxy dnaid lirlc `edd dil

.uelgz mc dwwx elit`c dil
dphw
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àìå ä÷÷ø ,äøéLk dúöéìç ¯ äàø÷ àìå ä÷÷ø̈§¨§Ÿ¨§¨£¦¨¨§¥¨¨§¨§Ÿ
àìå äàø÷ ,äìeñt dúöéìç ¯ äàø÷ àìå äöìç̈§¨§Ÿ¨§¨£¦¨¨§¨¨§¨§Ÿ
?épî .LBçéî úéa ïàk ïéà ¯ äöìç àìå ä÷÷ø̈§¨§Ÿ¨§¨¥¨¥¥©¦
äàø÷ àìå ä÷÷ø àìå äöìç ¯ øæòéìà éaø àîéìéà¦¥¨©¦¡¦¤¤¨§¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¨§¨
äëk" :øæòéìà éaø øîà àäå ?äøéLk dúöéìç£¦¨¨§¥¨§¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨

"äNòé¯ àèéLt àlà !ákòî ¯ äNòî àeäL øác ¥¨¤¨¨¤©£¤§©¥¤¨§¦¨
¯ äàø÷ àìå äöìç àìå ä÷÷ø :éðú÷å ,àáé÷ò éaø©¦£¦¨§¨¨¥¨§¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¨§¨
!àèéLt ¯ àîìòì àîéìéà ?ïàîì .äìeñt dúöéìç£¦¨¨§¨§©¦¥¨§¨§¨§¦¨
¯ åàì àlà ?àîìòì àéøzLéàc äöéìç àéåä éî¦¨§¨£¦¨§¦§©§¨§¨§¨¤¨¨
ä÷é÷ø àðL éàî ,àáé÷ò éaøìe .dpéî òîL ,ïéçàì̈©¦§©¦¨§©¦£¦¨©§¨§¦¨
ïéa älçza ïéa àúéàc ,äéiø÷ ?äéiø÷ àðL éàîe©§¨§¦¨§¦¨§¦¨¥©§¦¨¥
àúéì älçzác ä÷é÷ø ,déì àôlçéî àì ¯ óBqa©¨¦©§¨¥§¦¨§©§¦¨¥¨
äöeìç éøLéîì eúàå ,déì àôlçéî ¯ àúéà óBqáìe§©¦¨¦©§¨¥©£§¦§¥£¨
ä÷÷øL äîáé :déì eçìL éëä ,éøîàc àkéàå .ïéçàì̈©¦§¦¨§¨§¦¨¦¨§¥§¨¨¤¨§¨
àéää ék .úøçà íòt ÷Bøì äëéøö dðéàå ,õBìçz ¯©£§¥¨§¦¨¨©©©¤¤¦©¦
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קפי miwxt dyelya` cenr dw sc ± iriax wxtzenai
äìåñô äúöéìç äàø÷ àìå äöìç àìå ä÷÷ø.lif`e yxtnck ,oig`d lr dzlqete Ð

ùåçéî úéá ïàë ïéà.dlqt `l meaiin elit`e Ðïàîìipz `zkld i`nl :xnelk Ð

dleqt?àîéìéà`nlrl da `ixzyn `lc Ð.`hiyt Ðäìñôéàã ïðéòåîùàì åàì àìà
ïéçàîdleqt dvilg epipyy mewn lk :(a,ck) oihib zkqna ol `niiwc Ðdleqt Ð

zlqeteleqt hb ,oig`d lron lqete leqt Ð

.dpedkdä÷é÷ø àðù éàî.dlqtc Ðàðù éàîå
äàéø÷zia o`k oi` ipzwc ,dlqt `lc Ð

.iakrn `w `l dicicl ediiexze li`ed ,yegin

äééø÷xg`l oia ,"inai o`n" dvilg mcew oia Ð

,"dyri dkk" dvilgmaiizz opixn` inp i`Ð

jd xninl izilc ,dvelga iypi`l `tlgin `l

dvilg xzainwnc diixw jd :ixn`c ,maiiz`

xza `l` `zilc ,dwiwx la` .i`ed dvilg

dvilgjd :exn`ie ,iypi`l `tlgin Ð

dwwxcnikd elit`e ,`yixa dl dvlg i`ce Ð

.oig`l dvelg ixyinl iz`e ,znaiizne dxcd

àøâéú äì éøùåxeht :xnelk Ðdpglyezian

.oicàùùî äá úéì àúééî÷ ä÷é÷ø éøîàÐ

dnaiiznc ifgc o`ne ,oig`n dlqt `lexaq

opixye ,digxe` ik i`ed dvilg xza dwiwx

.oig`l dvelgõåìçúù åäî.dipiya Ðäîáé
ä÷÷øùåäî íã`ziilrn dvilg i`ed in Ð?

à'åë êì ãéâà ìá,l`ipca `ed `xwn Ð

lk z` jl cib` :el xn` j`lndyxfbpd

`ki`c llkn .zn` `ede ,azka meyxe minya

zn` epi`c azk minya?.dinza !áéúë éî
÷åø ä÷øéå`l` my `di `lc rnyn iedilc Ð

wex?wex elit`e ,aizk `nzq "dwxie"xace

.wex igevgv `la xyt` i` inp `kde .xg`

úîà áúëá`ed jexa yecwdy Ðezn`n

,eniiwne.elhane xfeg epi`eàáø øîàÐ

.`ax xn`e opiqxb `le ,opiqxbåàöîäáÐ

.zr lka ievn oi`y rnynõåìçú`le Ð

.ediilr dlqti`c ,cer maiizzíã àäé ìåëé
åéôî àöåéä,wexk `nh Ðitn `veid mce

eaefk `nh ezn`eixweody ,eilbx inine

eizepiirn.dxeng d`neh oi`nhe ,af ly

úööåî.wex igevgv `la xyt` i` Ð
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zia o`k oi` ipzw `lcn wiic `kd ,oig`d lr

itc ,qxhpewd yexitk `lce .yegin`iz`c yx

dleqt dvilg minkg epyy mewn lk xn`c o`nk

ok m`c .zlqetivn ded weic mey `la Ð

.dizeek inewe`léîcia dvlge aizk`de Ð

oinia ezvlegy inlyexia xn`wcdevnl Ð

.`kil `aekir la` ,`nlra

àáøez`w ilr ziacn iia`e,qxb "dax" Ð

wxta xn`ck ,odk ded `l `axc

il ikf :dirnyl dil xn`c (`,blw oileg) "rexfd"

cr" wxta xn`c ,odk did dax la` .`zpzn

opixn`e ,aexa dl liha dax :(`,fk zexeka) "dnk

ipa iig :`ax xn` ,(`,gk) ohw cren zkqna

dax :cr ,'ek `zlin `ilz `zekfa e`l ipefne

xn`ck .oipy miryz `cqg axe oipy oirax` dig

epiax axd dywd .oipy oirax` dig dax `kd inp

xn`c ,wiqr inp micqg zelinbac :opgl`

`le izii :dax xn` (a,gv oixcdpq) "wlg"a

ikd xn xn` `nrh i`n :iia` dil xn` ,diping`

xn ?'ekmicqg zelinb ,`ki` dxez Ð!`ki` Ð

zelinba jk lk wiqr `lc :wgvi epiax xn`e

lvpiy ick la` ,ilr zia zxifbn lvpiy micqg

zeikf x`y mby ,ecia did giyn ly elagn

zxqna xn`wc `d i`ne :xn`z m`e .el zecner

`l` `zlin `ilz `zekfa `lc (`,gk) ohw cren

,oipy oirax` `l` dig `l daxcn .`lfna

:xnel yie ?ilr ipan didy itl mrh epiid `nlce

xtkzn `ed cala dxezac `axl dil `xiaqc

micqg zelinba wqr dax mby ,cere .daxl enk

.(a,gv oixcdpq) "wlg"a xn`ck

äîáéuelgz mc dwwxyegly `xwirn Ð

egly jk xg`e ,dwwxy dnaid lirlc `edd dil

.uelgz mc dwwx elit`c dil
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ממכתב כ"ד סיוון, תשי"ד
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xcq lk z` ea mihxtne xhy oic zia miazek dvilgd xg`l
zxzene oick dvlgy di`xl ,dy`l eze` mipzepe ,dvilgd
`xnbd .'dvilg hb' iexw df xhye .weyd on mc`l `ypdl

:df xhy zaizk xcqa zekld dnk d`ianïàî éàä ,éiaà øîà̈©©©¥©©
dãéãì äeðéø÷à ,éëä áBzëéì àúöéìçc àhéb áúëcep`xwd-] §¨¥¦¨©£¦§¨¦§¨¥©§¥¨§¦¨
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.mzenilya miweqtdé÷úîéãéà øa øî dì ó,`xhef xnlàäå ©§¦¨©©¦¦§¨
g` weqtcáúkéì ïzð àì,hhxeyn slw lr elit` envr ipta Ÿ¦©¦¨¥

.dzenilya `l` azkdl dxezd dpzip `ly epicia dkld ixdy
:`xnbd dwiqn,àøèeæ øîc déúååk àúëìäåhba aezkl xzeny §¦§§¨§¨¥§©§¨

xetiqe zecrl wx azkpy oeikn ,envr ipta weqt hhxeyn dvilg
ipta weqt aezkl xeqi`de .eazekl exizd devn jxevle ,mixac

.da cenll dnvr ipta dyxtk azkpyk wx `ed envr
:dnaid zwiwxa mipic dnk d`ian `xnbd,éiaà øîàm`ä÷÷ø ¨©©©¥¨§¨

dnaidçeøä ezèì÷e`le xg` mewnl eze` dtirde wexd z` §¨©¨©
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å CBøàdnaidäöeb àéäe [dkenp-]çeøä eäúèì÷wexd z` ¨§¦¨§¨©§¨©

ixd ,dcivd eze` wexd dtirde,'åéðôa' àkéàwexd `viyk ixdy ¦¨§¨¨
id seb cbpk xar ditnwxe .dxiyk dwiwxde ,gexa sry iptl ma

m`õeb àeäå äkeøà àéäwexd z` gexd dtirde ,[dpnn jenp-] ¦£¨§
e ,maid cbpk wexd xar `ly meyn ,dleqt dwiwxdãò ïðéòä¦¨©

détà éãäì éèîc,maid ly eipt cbpk wexd ribiy jixve -øãäå §¨¥©£¥©¥§¨©
ìéæàletile myn zkll wexd leki eipt cbpk xary xg`l wxe ± ¨¦

.xg` mewna
,àáø øîàm`äìëàdwiwxd iptl dnaidàîez,[mey-]åjk xg` ¨©¨¨¨§¨¨§

äúwøy e` ,eipta [dwxi-]àzLébøb äìëàdarnn xtr-] ¨§¨¨§¨©§¦§¨
,[dnc`dåjk xg`,íeìk àìå äúNò àì ,äúwøxefgl dkixve §¨§¨Ÿ¨§¨§Ÿ§

:`xnbd zyxtn .wexile,ïðéòa dîöòî 'ä÷øéå' ,àîòè éàî`le ©©§¨§¨§¨¥©§¨¨¦¨
.xg` xac zngnee` mey zlke`y xg`l zwxei `idyk

`zyibxbàkéìmd el` milk`n `l` ,dnvrn dwixi o`k ¥¨
.ef dwiwx icil dze` mi`iand

÷éôð ék àweø éæçéîì éðéic éëéøö ,àáø øîàåmipiicd mikixv ± §¨©¨¨§¦¥©¨¥§¦§¥¨¦¨¦
`vei `edyk wexd z` ze`xläîáéc ànetîcr ,dnaid dtn - ¦¨¦¨¨
meyn .maid ipt cbpk ribnyáéúëceil` eznai dybpe'éðéòì ¦§¦§¥¥

íéð÷fä'ebeä÷øéåipirl ze`xidl dwiwxd dkixvy o`kne ,'eipta ©§¥¦§¨§¨
.mipiicd

:epzpyna epipyïéðéica äåöî ,'ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå'§¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©¦§¨©©¨¦
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éàîù úéá ¯ øùò äùìù ÷øô

äðùî
minkg mle` ,ycwzdl leki dpi` a` dl oi`y dphw dxez oicn
oiyeciw dxear lawl dig`e dn` mileki dnezi dphwy epwiz
dphwy epwiz ok enke .xwtd bdpn da ebdpi `ly ick d`iydle
oiyeciwd z` lhal zi`yx ,dig` e` dn` de`iydy dnezi
z`veie dlraa dvex dpi`y zxne`y epiide ,'oe`in' ici lr elld

.hb ila
i`ny zia ewlgp oda ,oe`in oipra zekld yng dpey epzpyn

.` :lld ziae,úBñeøà àlà ïéðàîî ïéà ,íéøîBà éànL úéaxnelk ¥©©§¦¥§¨£¦¤¨£
dlray xg`l la` ,dqex` `idy cer lk o`nl zi`yx dphw

.hb epnn dkixv `l` z`vle ea o`nl zi`yx dpi` d`ypúéáe¥
íéøîBà ìläoia mip`nne úBñeøàoia,úBàeNðxg`l mb xnelk ¦¥§¦£§

.hb `ll z`vle ea o`nl dleki ,dlral z`yipy
.a,íéøîBà éànL úéao`nl zi`yx dphw oi``l`àìå ,ìòáa ¥©©§¦§©©§Ÿ

íáéá,meail eig` iptl dltpe ea dp`iny mcew zn dlra m`y - §¨¨
oizndl dilr `l` ,meaid zwifn xhtdle maia o`nl dleki dpi`

.uelgze dlecb `dzy cr,íéøîBà ìlä úéáeo`nl `id dleki ¥¦¥§¦
ìòáa,eiigaíáéáeila meaid zwifn zxhtpe ,dlra zen xg`l §©©§¨¨

.xg`l `ypidl zxzene ,dvilg
.båéðôa ,íéøîBà éànL úéazegkepa `l` zp`nn dpi` dphw - ¥©©§¦§¨¨

.dlra,íéøîBà ìlä úéáeo`nl dleki.åéðôá àlLå åéðôa ¥¦¥§¦§¨¨§¤Ÿ§¨¨
.c,íéøîBà éànL úéa`l` zp`nn dpi` dphwìlä úéáe .ïéc úéáa ¥©©§¦§¥¦¥¦¥

.ïéc úéáa àlLå ïéc úéáa ,íéøîBà§¦§¥¦§¤Ÿ§¥¦
.däpè÷ àéäå úðàîî ,éànL úéáì ìlä úéa íäì eøîàonf lk - ¨§¨¤¥¦¥§¥©©§¨¤¤§¦§©¨

e .o`nl dleki dphw `idyeléôàdphw `idyk z`yipòaøà £¦©§©
,íéîòt Lîçåo`nl zi`yx z`ypy e` zqx`zny mrt lka §¨¥§¨¦

.hb ila z`vle dlraaéànL úéa íäì eøîà,lld zialúBða ïéà ¨§¨¤¥©©¥§
,ø÷ôä ìàøNéoe`ina mdn ze`veie milra dnkl zeqxe`n eidiy ¦§¨¥¤§¥

.zevixtk d`xp xacdy itl ,hb ilaúðzîîe úðàîî àlà¤¨§¨¤¤©§¤¤
qx`zdlnìécâzL ãò,dxezdn ipyl diyeciw eidieïàîúeaey ©¤©§¦§¨¥

oey`xaàNpúåepnn `vz `le ,mixenb oi`eyip el` eidie ipyl §¦¨¥
.hba `l`

àøîâ
ziae ,zeqex` `l` oip`nn oi` mixne` i`ny zia :dpyna epipy
:mzwelgn z` ex`ia mi`xen`d .ze`eype zeqex` mixne` lld

éànL úéác àîòè éàî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàd`eypd oi`y ¨©©§¨¨©§¥©©§¨§¥©©
,zp`nnïéàeOða éàðz ïéàL éôìlhan epi` i`pz meiw i` ± §¦¤¥§©§¦¦

miiwzd `le ,`edy lk i`pz lr dy` `yepd ,xnelk ,oi`eyip
jk xg`e i`pz lr dy` yciw elit`e .milha oi`eyipd oi` i`pzd
mrhde .rxtnl milha oiyeciwd oi` ,miiwzd `l i`pzde d`yp
ezrce ,e`pz lr lrad lgen ,d`ia zryay exriy minkgy itl

.i`pzd meiw `ll mb elegi oi`eyipd e` oiyeciwdyéàåxn`p §¦
dphwyïàîz äàeNð,hb `ll dlran `vzeøîéîì éúàe`eai - §¨§¨¥¨¥§¥©

zngn `l ,hb `ll xg`l `ypidl dxzed dphwdy xnel
d`xpky meyn `l` ,dlraa dp`inyïéàeOða éàðz Léozipy - ¥§©§¦¦

,d`yipe i`pz lr dycwzd ef dy`e ,i`pz lr dy` z`yl
,weyl dxzed `ide oiyeciwd elha ,i`pzd miiwzd `le xg`ne

.o`nz `l d`eyp dphwy epwz okl
y dphw :`xnbd dywnäìòáð àìå äteçì äñðëðcer dpi`y ¦§§¨§¨§Ÿ¦§£¨

,zp`nn dpi` i`ny zia zrcly ,d`eyp `l` dqex`àkéà éàî©¦¨
,øîéîìi`pz yiy xnel erhi `l ixde ,dfa xnel yi mrh dn §¥©

.e`pz lr lgen `ed oi` dilr `a `ly cer lky itl oi`eyipa
:`xnbd zvxzn,äteça éàðz ïéàL éôìepi` i`pz meiw i` ,xnelk §¦¤¥§©§¨

d`ia zrya wx `l e`pz lr lgen lrady xnelk ,dteg lhan
o`nz dphw m`e .ezy` zaig zngn dtegd zrya s` `l`

lr dzyrp dtegdy xnel erhi ,hb `la dtegd xg`l `vze
.miiwzd `l i`pzde i`pz

:`xnbd dywnì áàä øñî,øîéîì àkéà éàî ìòaä éçeìLxnelk ¨©¨¨¦§¥©©©©¦¨§¥©
,dtegl dzqipka wx `l zniizqn dy`d ly oiqexi`d ztewz
myl lrad igelyl dze` xqen eza z` yciwy a`dyk mb `l`
mb ok m` .d`ia zaig `le dteg zaig oi` df ote`a ,oi`eyip
`id ,lrad igelyl dze` mixqen dphwd ly dig` e` dn`yk
ixd ,dywe ,o`nl dleki dpi` i`ny zia zrcle d`eypl zaygp
df ote`a ixdy miiwzd `le oiyeciwa i`pz didy xnel erhi `l

:`xnbd zvxzn .e`pz lr lgen `l lradïðaø âeìt àìminkg - Ÿ¨©¨¨
elit` o`nl dleki dpi` d`eyp dphw lke mzpwza ewlig `l

.lgen lrad oi`y ote`a
:lld zia ly mnrh z` zx`an `xnbd,ìlä úéáemixizny ¥¦¥

,oi`eyipa i`pz yiy exn`iy mixfeb mpi`e o`nl d`eyp dphwl
mnrhäpè÷ éàeOéðc éòãé òãéîeäðéð ïðaøcmircei miyp` - ¥¨¨§¥§¦¥§©¨§©¨¨¦§

hb `la z`vei `id m`y epiaie ,opaxcn wx milg dphw iyeciwy
miiew `ly i`pz mdipia didy `le ,dlraa dp`iny rnyn

.milha oi`eypde
:lld ziae i`ny zia zwelgna sqep xe`iaéøîàc óñBé áøå äaø©¨§©¥§¨§¥

eäééåøz,mdipy exn` ±éànL úéác àîòè,`edíãà ïéàL éôì ©§©§©§¨§¥©©§¦¤¥¨¨
äNBòy jk icil `iadl lekiy dyrnBúìéòadidz.úeðæ úìéòa ¤§¦¨§¦©§

z`yln mc` ipa erpni ,o`nl lkez d`eyp dphw m` ,dzrne
zelirad lky xxazie diyeciw z` xewrze o`nz `ny dphw
zpwz xwrize ,oi`eyip ly `le zepf ly zelira eid dze` lray

.xwtd bdpn da ebdpi `ly ick dphwd z` `iydl opax
:`xnbd dywnäìòáð àìå äteçì äñðëðdpi` i`ny zia zrcly ¦§§¨§¨§Ÿ¦§£¨

,zp`nnøîéîì àkéà éàîxg`n `ld ,dfa xnel yi mrh dfi` ± ©¦¨§¥©
zvxzn .zepf zlira ezlira z` eyriy yyg oi` dlrap `ly

:`xnbdàøeqéàc äteç éåäéúc déì àçéð àìdvex mc` oi` ± Ÿ¦¨¥§¦§¥¨§¦¨
erpniy yygd xfege ,zepf z`ia ly xeqi` zteg ezteg dyrzy

.minkg zpwz lhazze dphwd z` z`yln
:`xnbd dywnáàä øñîeza z`ì,ìòaä éçeìLoicd `ede ¨©¨¨¦§¥©©©

d`eypk dpicy lrad igely icil dexqn dig` e` dn`yk
,o`nl dleki dpi` i`ny zia zrcleøîéîì àkéà éàîdfi` ± ©¦¨§¥©

.zepf ly d`ia `le dteg `l o`k oi` `ld ,dfa xnel yi mrh
:`xnbd zvxznïðaø âeìt àìlke mzpwza ewlig `l minkg - Ÿ¨©¨¨

e` dlira oi`y ote`a elit` o`nl dleki dpi` d`eyp dphw
.zepf ly dteg

:lld zia ly mnrh z` zx`an `xnbd,ìlä úéáe,mixaeq ¥¦¥
,zp`nn d`eyp dphw xy`käaeúëe ïéLec÷ àkéàc ïåék¥¨§¦¨¦¦§¨

,di`eyipaøîéîì eúà àìdp`iny xg`l xnel e`eai `l - Ÿ¨§¥©
,úeðæ úìéòa Búìéòác.dphw z`yln mc` ipa erpni `le ¦§¦¨§¦©§

:lld ziae i`ny zia zwelgna sqep xe`iaàîòè ,øîà àtt áø©¨¨¨©©§¨
éànL úéác`ed o`nl dleki dpi` d`eyp dphwyéøét íeMî± §¥©©¦¥¥

e ,dy`d ly beln iqkp zexit meynìlä úéác àîòèd`eyp s`y ©§¨§¥¦¥
`ed mb ,zp`nn.éøét íeMî:`tt ax x`aneéànL úéác àîòè ¦¥¥©§¨§¥©©

,dpéî eäì ìéëàå èéîL ïàîz äàeNð úøîà éàc ,éøét íeMîlrad ¦¥¥§¦¨§©§¨§¨¥¨¥§¨¥§¦¨
`ide dcyd z` giaydle cearl gxhi `le zexitd z` lk`i

oeik ,jk ici lr cqtizàîéé÷ ÷téîì óBñ óBñcxac ly eteqay - §§¦©©§¨
.ezeyxn `vze o`nz ezy`ìlä úéáå,mixaeqäaøcà,jtidl - §¥¦¥©§©¨

ïàîz úøîàc ïåék,o`nl dleki d`eypy xne` dz`y oeik - ¥¨§¨§©§¨¥
eäì çaLî éçeaLà,miqkpd z` giayi lrad -àì éàc øáñitl ± ©§¥©§©§¨©§¦Ÿ

,miqkpd z` giayi `l m`y xeaq `edyéöééò[evrii-]dì ¨§¥¨
äéáBø÷o`nl ezy` lydépéî dì é÷tîe.epnn dze` e`iveie - §¤¨©§¥¨¦¥

:mi`pzd zwelgna sqep xe`iaéànL úéác àîòè eðééä ,øîà àáø̈¨¨©©§©§¨§¥©©
itläãeòña çøBè íãà ïéàLoi`eyip ly,dãéñôîelkez m`e ¤¥¨¨¥©¦§¨©§¦¨

inc z` eciqtie o`nz `ny ,dz`yl erpni ,o`nl d`eyp dphw
.oi`eyipd zcerqìlä úéáe,mixaeqeäì àçéð eäééåøzmdipyl - ¥¦¥©§©§¦¨§
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`nipc daig o`k oi` ixdy ,ixn`w xity

e`l "a`d xqn" i`d .oiyecwc di`pzl dilg`
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.BzLà dðéà eléàk ¯ Léàä ïî dðéàL äákò ìk ,BzLà àéäàøîâäðBLàøa :àðz àúéðúîa dì éøîàå ,äãeäé áø øîà ¦¦§¨©¨¨¤¥¨¦¨¦§¦¥¨¦§¨©©§¨§¨§¦¨§©§¦¨¨¨¨¦¨
:éøîà àøeaéc Léôðc eæçc ïåék ."déì àañðúäì àéòa àðà úéìå ,déa àðéáö àìå ,déa àðéòø àì" :ïeàéî èb ïéáúBk eéä̈§¦¥¥¨¨¥¨¥§¨¨¥¨¥§¥£¨¨£¨§¦§§©¨¥¥¨§¨§¨¥¦¨¨§¦
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יבמות. פרק שלושה עשר - בית שמאי דף קז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

יש צורך לפעול את העניין ד"ויראו ממך", על-ידי הסגולה דקיום מצוות תפילין.
ממאמר פרשת קורח ה'תשכ"ז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc zenai(iriax meil)

àø÷ò àéöîezp`nn dphw lld zia zrcly epivn ok it lr s`e - ¨§¨¨§¨
maid oipw z` dpe`ina zxwere ,dilr `ae dqpky xg`l mb maia
`irye` iax ly enrh oi`y gken .dgxk lra d`iaa dyrpy

.dgxk lra dxvep `idy zngn ezwifl zp`nn dpi`y
:eixacl xg` mrh d`ian `xnbd,àlàd`ia xwer oe`iny mrhd ¤¨

n`ne,dwif xwer epi`e xãéáò÷ àeäc øîàîe äàéamaidy - ¦¨©£¨§¨¨¦
,mze` dyeràø÷ò àéöî,oe`ind ici lr mze` xewrl dleki - ¨§¨¨§¨

oiyeciw oial mai ly d`iae xn`n oia minkg ewlig `l oky
la` ,mzq dphw ly oi`eyipedìò àîø àðîçøc äwéædxezdy - ¦¨§©£¨¨§¨£¨

,ezen mcew dlraa dp`in `ly zngn dilr dlihdàéöî àìŸ¨§¨
àø÷ò.oe`in ici lr xewrl dzr dleki dpi` - ¨§¨

:`irye` iax lr miwlegd yiúðàîî ,øîà àìeò`idBúwéæì óà ¨¨©§¨¤¤©§¦¨
.dvilg dkixv dpi`e maid lyàîòè éàîdlekiy mrhd dn - ©©§¨

,dwifa o`nlàø÷ò à÷ éàn÷ éàeOéðoi`eyipd z` xwer oe`ind - ¦¥©¨¥¨¨§¨
.dwif mey o`k oi` `linne zny oey`xd dlra ly

:`xnbd dywn,àìeòì àáø déáéúéàdpyna epipy(:a lirl),ìk ¥¦¥¨¨§¨¨
z` zexhetd dpyna my epnpy zeixrd dxyr yyn zg`

,meaine dvilgn odizexväìBëiLdzidïàîìoebk ,eiiga dlraa ¤§¨§¨¥
,opaxcn wx d`eyp dzide dphw dzidyäðàéî àìåoebk ,ea §Ÿ¥£¨

zad dzre ,dpnl`zd e` dyxbzde dphwd eza z` `iyd oae`x
od licbzy cr dzrn di`eyipe ,a`d zeyxa cer dpi` dphwd

ny .opaxcnz` mb `yp ,dy`l ieyp xak didy oae`x ig` oer
eltpe mipa ila zn oerny .ea dp`in `le oae`x ly dphwd eza

y `ed oicd .dzxve eza ,oae`x iptl.úîaééúî àìå úöìBç dúøö̈¨¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤
oernyl d`eyp dzid ,eza xnelk ,dexrdy oeik ,mrhde
dxhetl dxenb dexr zxv zaygp dzxv oi` ,opaxc oi`eyipa
meaiia dxeq`y zvwna dexr zxv `id `l` ,dvilgn s` ixnbl

.dvilg dkixveådywéànà,maiizz `l dzxvy recn -ïàîz §©©§¨¥
dphwdàzLämaid dia`a dzr ±eäðéø÷òúå[`ler zrcl] ©§¨§©§§¦§
rxtnléàn÷ éàeOéðìoerny eig` i`eyip z` ±,dúøö íaééúúå §¦¥©¨¥§¦§©¥¨¨¨

lre .dexr zxv dzid `l mlern `idy rxtnl xxazd ixdy
ixack `le oey`xd i`eyip z` xwer epi` maia oe`iny jgxk

.`ler
:`xnbd zvxznéðàL äåøò úøö,dpey dpic ±øa éîø éðúc ¨©¤§¨¨¥§¨¥¨¦©

ìà÷æçéy dphw ,`ziixaaìòáa äðàéîeiigaúøzeî`ypidl §¤§¥¥£¨§©©¤¤
,åéáàìaygp df ixd ,rxtnl oi`eyipd z` xwr oe`indy itl §¨¦

la` .eia`l `ypidl zxzeny iezita e` qpe`a dilr `a eli`k
dp`ine dlra zn m`,íáéa,dvilg ila weyl zxzipe z`vei `id §¨¨

`id ok it lr s`eàîìà .åéáàì äøeñàs`y o`kn gken - £¨§¨¦©§¨
,zny lrad ly mipey`xd oi`eyipd z` xewrl lired oe`indy
elired el` oi`eyipy oeik mewn lkn ,meaie dwif cer oi`e

e ,meai dkixvdläìéôð úòLadzid dp`iny mcew meaiilúéàøð ¦§©§¦¨¦§¥
Búlëkm`e .eia`l dxeq` `id oird zi`xn meyn okl ,eia` ly §©¨

okéîð àëämr meaiil dia` iptl dltpy dphw iabl o`k s` - ¨¨©¥
xxazde mipey`xd oi`eyipd z` xwer oe`indy s` ,dzxv

e xg`n mewn lkn ,llk dexr zxv dpi` dzxvy rxtnlúòLa¦§©
däìéôðdzid meaiil,Bza úøök úéàøðoir zi`xn meyn okl §¦¨¦§¥§¨©¦

.a`l maiizdl dzxv dxeq`
el yie maia dp`iny dphwa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:mitqep mig`,áø øîày dphwäæa äðàéîel eide cg` maia - ¨©©¥£¨¨¤
jk ,ea dp`iny mail maiizdl dxeq`y myk ,mitqep mig`

äøeñàmaiizdläæìdxizdl dvilg dkixve ,maid ly eig`l ± £¨¨¤
,mlek lr zxq`py mrhde .weylèbä úìòaà äåäc éãéîdneca - ¦¦©£¨©©£©©¥

,mig`d cg`n hb dlaiwy dnaid ly dpiclïåék åàì ,èbä úìòa©£©©¥¨¥¨
eäleëì eäì àøñzéà ãçì dì àøñzéàcmyky mixne` `l m`d - §¦©§¨¨§©¦©§¨§§§

,mig`d x`y lr zxq`p jk ,hbd z` dl ozpy g`d lr zxq`py
àðL àì éîð àëäzxq`py myke ,dpey oicd oi` oe`ina o`k s` - ¨¨©¥Ÿ§¨

.mig`d x`y lr zxq`p jk ,ea dp`iny maid lr
äæa äðàéî ,øîà ìàeîLecg` maia -äæì úøzeî.xg` mail ± §¥¨©¥£¨¨¤¤¤¨¤

èbä úìòáì àéîc àìådlqety cg` mai ozpy hbl dnec df oi`e ± §Ÿ¨§¨§©£©©¥
y oeik ,mig`d x`y lr mbda ãéáò à÷c àeä ,èbä úìòamaid - ©£©©¥§¨¨¦¨

la` .hbd z` dl ozpy dyrn da dyry df `edàëä,oe`ina ¨¨
déa àãáò÷ àéä,dyrn maia dzyry z`f `id dnaid -äøîàc ¦¨¨§¨¥§¨§¨

'Cá àðéáö àìå Cá àðéòø àì'.ja dvtg ipi`e ja dvex ipi` - Ÿ¨£¨¨¨§Ÿ¨§¨¨¨
wxy rnynàðéòø àìc àeä Ca,dvex ipi` -Cøáça àämaia - ¨§Ÿ¨£¨¨¨§©§¨

,ipydàðéòø.dvex ok ip` - ¨£¨¨
Bì eléôà úøzeî äæa äðàéî ,øîà éqà áødp`iny mail elit` - ©©¦¨©¥£¨¨¤¤¤£¦

:`xnbd zl`ey .eaàîéìiq` axy xn`p `ny -àéòLBà éaøk ¥¨§©¦©§¨
,Búwéæì úðàîî dðéà øîàc ,déì àøéáñxwer epi` oe`iny xnelk §¦¨¥§¨©¥¨§¨¤¤§¦¨

envra `ed lekie ezwif dx`yp ,jky oeike ,maid ly dwifd z`
.dnail

:`xnbd daiynàø÷ò àéöîc éîð éëä íáé ãçamai wx yiyk ± §©¨¨¨¥©¥§¨§¨¨§¨
dleki dphwy `lerk xaeqe `irye` iax lr iq` ax wleg ,cg`
dne .dvilg ila weyl zxzene maid zwif z` xewrle o`nl

,el s` zxzen maia dp`iny dphwy iq` ax xn`yéðLa àëä̈¨¦§¥
ïðé÷ñò ïéîáéxaeq df ote`a .xzeie minai ipy eidy xaecn o`k - §¨¦©§¦©

iq` ax,äwéæ éöçì ïeàéî ïéàcmb yi mig`d x`yly oeik xnelk §¥¥©£¦¦¨
ly dwifd z` `l` xwer epi` cg` mail oe`inde ,dnail dwif
ixd ,mig`d x`yl dwif dx`yp oiicre ,ea zp`nn `idy maid
okle ,ea dp`iny mail s` llk liren epi`e dwif ivgl oe`in df

.mlekl zxzen `id
ïéáø àúà éklaal l`xyi ux`nøîàmyaäæa äðàéî ,ïðçBé éaø ¦£¨©¦¨©©¦¨¨¥£¨¨¤

cg` maiaïéçàì úøzeî,maid lyBì eãBä àìå.opgei iaxl minkg ¤¤¨©¦§Ÿ
zxxan .opgei iaxl eced `ly minkgd md in mi`xen` ewlgp

:`xnbdáø ,ééaà øîà ,Bì eãBä àì ïàîdfa dp`iny xaeqy ©Ÿ¨©©©¥©
.mig`d lkl dxizny opgei iax lr wleg ,mlekl dxeq`

àéòLBà éaø ,øîà àáø,llk dwifl liren oe`in oi`y xaeqd ¨¨¨©©¦©§¨
oky .opgei iax lr wlegd `ed ,dqpekl el xzen mail zp`nnde
llek mlekl dpeekd ,mig`l zxzen dfa dp`in xn`y opgei iax
dp`ine mig` dnk yiyk `weec dfy `l` .ea dp`iny maid

y meyn ,oe`ind liren `l df ote`ay ,mdn cg`aoe`in oi`
oe`indy cg` mai wx didi m` la` ,iq` ax zxaqke dwif ivgl

.mail dxeq` `dze oe`ind lirei ,dwifd lka `ed
dì éøîàåmby mixne` yie -éqà áøopgei iax oky .el dced `l §¨§¥¨©©¦

zxzen `id mig`l `weec dpeekd ,mig`l zxzen `idy xn`y
dp`iny inl elit` xizn iq` ax eli`e ,ea dp`iny inl `l la`
oe`iny xaeq `ed oky el dcen epi` `irye` iaxy oky lke ,ea
,ea dp`iny mail xzene dwifd z` riwtdl llk liren `l maia

.dnail
`ly oe`in liren m` lld ziae i`ny zia zwelgna dpc `xnbd

:dpyna epipy .lrad ipta'åëå åéðôa íéøîBà éànL úéalld ziae ¥©©§¦§¨¨
.eipta `ly oiae eipta oia mixne`àéðz,`ziixaa epipy ±eøîà ©§¨¨§

àlL BzLà äðàéî ìnbä ïBLét àìäå éànL úéáì ìlä úéa ïäì̈¤¥¦¥§¥©©©£Ÿ¦©©¨¥£¨¦§¤Ÿ
äLeôk äcîa ìnbä ïBLét ,ìlä úéáì éànL úéa ïäì eøîà .åéðôa§¨¨¨§¨¤¥©©§¥¦¥¦©©¨§¦¨§¨

,ããîbeln iqkp ciqtn didy ,oick `ly ezy` mr bdpzd xnelk ¨©
,dly,äLeôk äcîa Bì eããî Cëéôìminkg ezi` ebdpzd jkl §¦¨¨§§¦¨§¨

.eipta `ly oe`in it lr ezy` z` exizde ,oick `ly
:`xnbd zl`eyéøét ìéëà à÷cîzexit lk` oeyity jk jezn ± ¦§¨¨¦¥¥

,ezy` ly beln iqkpàéä äàeNð àèéLtezy`y xacd heyt - §¦¨§¨¦
zexit lke` qex`d oi` oiqexi`a ixdy ,el d`eyp dzid dphwd

,beln iqkpéànL úéa éøîàäåepzpyna.äðàîî àì äàeNðdaiyn §¨¨§¥¥©©§¨Ÿ§¨£¨
:`xnbddéa eãáò éøèé÷ éøz,ezrxl minkg exyw mixyw ipy - §¥¦§¥¨§¥

it lr dexizdy ,ipyde .eipta `ly oe`in it lr dexizdy ,cg`d
.z`yip xaky xg`l oe`in

:dpyna epipyíéøîBà éànL úéazp`nn'åëå ïéc úéa éðôaziae ¥©©§¦¦§¥¥¦
oe`in oipr zx`an `xnbd .oic ziaa `lye oic ziaa mixne` lld

:dpyna xkfedy oic ziaaíúä ïðzdpyna(.a oixcdpq),äöéìçä §©¨¨©£¦¨
,weyl dnaid z` dxiznyïéðeàénäådphwd z` weyl dxizny §©¥¦
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc zenai(iriax meil)

àø÷ò àéöîezp`nn dphw lld zia zrcly epivn ok it lr s`e - ¨§¨¨§¨
maid oipw z` dpe`ina zxwere ,dilr `ae dqpky xg`l mb maia
`irye` iax ly enrh oi`y gken .dgxk lra d`iaa dyrpy

.dgxk lra dxvep `idy zngn ezwifl zp`nn dpi`y
:eixacl xg` mrh d`ian `xnbd,àlàd`ia xwer oe`iny mrhd ¤¨

n`ne,dwif xwer epi`e xãéáò÷ àeäc øîàîe äàéamaidy - ¦¨©£¨§¨¨¦
,mze` dyeràø÷ò àéöî,oe`ind ici lr mze` xewrl dleki - ¨§¨¨§¨

oiyeciw oial mai ly d`iae xn`n oia minkg ewlig `l oky
la` ,mzq dphw ly oi`eyipedìò àîø àðîçøc äwéædxezdy - ¦¨§©£¨¨§¨£¨

,ezen mcew dlraa dp`in `ly zngn dilr dlihdàéöî àìŸ¨§¨
àø÷ò.oe`in ici lr xewrl dzr dleki dpi` - ¨§¨

:`irye` iax lr miwlegd yiúðàîî ,øîà àìeò`idBúwéæì óà ¨¨©§¨¤¤©§¦¨
.dvilg dkixv dpi`e maid lyàîòè éàîdlekiy mrhd dn - ©©§¨

,dwifa o`nlàø÷ò à÷ éàn÷ éàeOéðoi`eyipd z` xwer oe`ind - ¦¥©¨¥¨¨§¨
.dwif mey o`k oi` `linne zny oey`xd dlra ly

:`xnbd dywn,àìeòì àáø déáéúéàdpyna epipy(:a lirl),ìk ¥¦¥¨¨§¨¨
z` zexhetd dpyna my epnpy zeixrd dxyr yyn zg`

,meaine dvilgn odizexväìBëiLdzidïàîìoebk ,eiiga dlraa ¤§¨§¨¥
,opaxcn wx d`eyp dzide dphw dzidyäðàéî àìåoebk ,ea §Ÿ¥£¨

zad dzre ,dpnl`zd e` dyxbzde dphwd eza z` `iyd oae`x
od licbzy cr dzrn di`eyipe ,a`d zeyxa cer dpi` dphwd

ny .opaxcnz` mb `yp ,dy`l ieyp xak didy oae`x ig` oer
eltpe mipa ila zn oerny .ea dp`in `le oae`x ly dphwd eza

y `ed oicd .dzxve eza ,oae`x iptl.úîaééúî àìå úöìBç dúøö̈¨¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤
oernyl d`eyp dzid ,eza xnelk ,dexrdy oeik ,mrhde
dxhetl dxenb dexr zxv zaygp dzxv oi` ,opaxc oi`eyipa
meaiia dxeq`y zvwna dexr zxv `id `l` ,dvilgn s` ixnbl

.dvilg dkixveådywéànà,maiizz `l dzxvy recn -ïàîz §©©§¨¥
dphwdàzLämaid dia`a dzr ±eäðéø÷òúå[`ler zrcl] ©§¨§©§§¦§
rxtnléàn÷ éàeOéðìoerny eig` i`eyip z` ±,dúøö íaééúúå §¦¥©¨¥§¦§©¥¨¨¨

lre .dexr zxv dzid `l mlern `idy rxtnl xxazd ixdy
ixack `le oey`xd i`eyip z` xwer epi` maia oe`iny jgxk

.`ler
:`xnbd zvxznéðàL äåøò úøö,dpey dpic ±øa éîø éðúc ¨©¤§¨¨¥§¨¥¨¦©

ìà÷æçéy dphw ,`ziixaaìòáa äðàéîeiigaúøzeî`ypidl §¤§¥¥£¨§©©¤¤
,åéáàìaygp df ixd ,rxtnl oi`eyipd z` xwr oe`indy itl §¨¦

la` .eia`l `ypidl zxzeny iezita e` qpe`a dilr `a eli`k
dp`ine dlra zn m`,íáéa,dvilg ila weyl zxzipe z`vei `id §¨¨

`id ok it lr s`eàîìà .åéáàì äøeñàs`y o`kn gken - £¨§¨¦©§¨
,zny lrad ly mipey`xd oi`eyipd z` xewrl lired oe`indy
elired el` oi`eyipy oeik mewn lkn ,meaie dwif cer oi`e

e ,meai dkixvdläìéôð úòLadzid dp`iny mcew meaiilúéàøð ¦§©§¦¨¦§¥
Búlëkm`e .eia`l dxeq` `id oird zi`xn meyn okl ,eia` ly §©¨

okéîð àëämr meaiil dia` iptl dltpy dphw iabl o`k s` - ¨¨©¥
xxazde mipey`xd oi`eyipd z` xwer oe`indy s` ,dzxv

e xg`n mewn lkn ,llk dexr zxv dpi` dzxvy rxtnlúòLa¦§©
däìéôðdzid meaiil,Bza úøök úéàøðoir zi`xn meyn okl §¦¨¦§¥§¨©¦

.a`l maiizdl dzxv dxeq`
el yie maia dp`iny dphwa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:mitqep mig`,áø øîày dphwäæa äðàéîel eide cg` maia - ¨©©¥£¨¨¤
jk ,ea dp`iny mail maiizdl dxeq`y myk ,mitqep mig`

äøeñàmaiizdläæìdxizdl dvilg dkixve ,maid ly eig`l ± £¨¨¤
,mlek lr zxq`py mrhde .weylèbä úìòaà äåäc éãéîdneca - ¦¦©£¨©©£©©¥

,mig`d cg`n hb dlaiwy dnaid ly dpiclïåék åàì ,èbä úìòa©£©©¥¨¥¨
eäleëì eäì àøñzéà ãçì dì àøñzéàcmyky mixne` `l m`d - §¦©§¨¨§©¦©§¨§§§

,mig`d x`y lr zxq`p jk ,hbd z` dl ozpy g`d lr zxq`py
àðL àì éîð àëäzxq`py myke ,dpey oicd oi` oe`ina o`k s` - ¨¨©¥Ÿ§¨

.mig`d x`y lr zxq`p jk ,ea dp`iny maid lr
äæa äðàéî ,øîà ìàeîLecg` maia -äæì úøzeî.xg` mail ± §¥¨©¥£¨¨¤¤¤¨¤

èbä úìòáì àéîc àìådlqety cg` mai ozpy hbl dnec df oi`e ± §Ÿ¨§¨§©£©©¥
y oeik ,mig`d x`y lr mbda ãéáò à÷c àeä ,èbä úìòamaid - ©£©©¥§¨¨¦¨

la` .hbd z` dl ozpy dyrn da dyry df `edàëä,oe`ina ¨¨
déa àãáò÷ àéä,dyrn maia dzyry z`f `id dnaid -äøîàc ¦¨¨§¨¥§¨§¨

'Cá àðéáö àìå Cá àðéòø àì'.ja dvtg ipi`e ja dvex ipi` - Ÿ¨£¨¨¨§Ÿ¨§¨¨¨
wxy rnynàðéòø àìc àeä Ca,dvex ipi` -Cøáça àämaia - ¨§Ÿ¨£¨¨¨§©§¨

,ipydàðéòø.dvex ok ip` - ¨£¨¨
Bì eléôà úøzeî äæa äðàéî ,øîà éqà áødp`iny mail elit` - ©©¦¨©¥£¨¨¤¤¤£¦

:`xnbd zl`ey .eaàîéìiq` axy xn`p `ny -àéòLBà éaøk ¥¨§©¦©§¨
,Búwéæì úðàîî dðéà øîàc ,déì àøéáñxwer epi` oe`iny xnelk §¦¨¥§¨©¥¨§¨¤¤§¦¨

envra `ed lekie ezwif dx`yp ,jky oeike ,maid ly dwifd z`
.dnail

:`xnbd daiynàø÷ò àéöîc éîð éëä íáé ãçamai wx yiyk ± §©¨¨¨¥©¥§¨§¨¨§¨
dleki dphwy `lerk xaeqe `irye` iax lr iq` ax wleg ,cg`
dne .dvilg ila weyl zxzene maid zwif z` xewrle o`nl

,el s` zxzen maia dp`iny dphwy iq` ax xn`yéðLa àëä̈¨¦§¥
ïðé÷ñò ïéîáéxaeq df ote`a .xzeie minai ipy eidy xaecn o`k - §¨¦©§¦©

iq` ax,äwéæ éöçì ïeàéî ïéàcmb yi mig`d x`yly oeik xnelk §¥¥©£¦¦¨
ly dwifd z` `l` xwer epi` cg` mail oe`inde ,dnail dwif
ixd ,mig`d x`yl dwif dx`yp oiicre ,ea zp`nn `idy maid
okle ,ea dp`iny mail s` llk liren epi`e dwif ivgl oe`in df

.mlekl zxzen `id
ïéáø àúà éklaal l`xyi ux`nøîàmyaäæa äðàéî ,ïðçBé éaø ¦£¨©¦¨©©¦¨¨¥£¨¨¤

cg` maiaïéçàì úøzeî,maid lyBì eãBä àìå.opgei iaxl minkg ¤¤¨©¦§Ÿ
zxxan .opgei iaxl eced `ly minkgd md in mi`xen` ewlgp

:`xnbdáø ,ééaà øîà ,Bì eãBä àì ïàîdfa dp`iny xaeqy ©Ÿ¨©©©¥©
.mig`d lkl dxizny opgei iax lr wleg ,mlekl dxeq`

àéòLBà éaø ,øîà àáø,llk dwifl liren oe`in oi`y xaeqd ¨¨¨©©¦©§¨
oky .opgei iax lr wlegd `ed ,dqpekl el xzen mail zp`nnde
llek mlekl dpeekd ,mig`l zxzen dfa dp`in xn`y opgei iax
dp`ine mig` dnk yiyk `weec dfy `l` .ea dp`iny maid

y meyn ,oe`ind liren `l df ote`ay ,mdn cg`aoe`in oi`
oe`indy cg` mai wx didi m` la` ,iq` ax zxaqke dwif ivgl

.mail dxeq` `dze oe`ind lirei ,dwifd lka `ed
dì éøîàåmby mixne` yie -éqà áøopgei iax oky .el dced `l §¨§¥¨©©¦

zxzen `id mig`l `weec dpeekd ,mig`l zxzen `idy xn`y
dp`iny inl elit` xizn iq` ax eli`e ,ea dp`iny inl `l la`
oe`iny xaeq `ed oky el dcen epi` `irye` iaxy oky lke ,ea
,ea dp`iny mail xzene dwifd z` riwtdl llk liren `l maia

.dnail
`ly oe`in liren m` lld ziae i`ny zia zwelgna dpc `xnbd

:dpyna epipy .lrad ipta'åëå åéðôa íéøîBà éànL úéalld ziae ¥©©§¦§¨¨
.eipta `ly oiae eipta oia mixne`àéðz,`ziixaa epipy ±eøîà ©§¨¨§

àlL BzLà äðàéî ìnbä ïBLét àìäå éànL úéáì ìlä úéa ïäì̈¤¥¦¥§¥©©©£Ÿ¦©©¨¥£¨¦§¤Ÿ
äLeôk äcîa ìnbä ïBLét ,ìlä úéáì éànL úéa ïäì eøîà .åéðôa§¨¨¨§¨¤¥©©§¥¦¥¦©©¨§¦¨§¨

,ããîbeln iqkp ciqtn didy ,oick `ly ezy` mr bdpzd xnelk ¨©
,dly,äLeôk äcîa Bì eããî Cëéôìminkg ezi` ebdpzd jkl §¦¨¨§§¦¨§¨

.eipta `ly oe`in it lr ezy` z` exizde ,oick `ly
:`xnbd zl`eyéøét ìéëà à÷cîzexit lk` oeyity jk jezn ± ¦§¨¨¦¥¥

,ezy` ly beln iqkpàéä äàeNð àèéLtezy`y xacd heyt - §¦¨§¨¦
zexit lke` qex`d oi` oiqexi`a ixdy ,el d`eyp dzid dphwd

,beln iqkpéànL úéa éøîàäåepzpyna.äðàîî àì äàeNðdaiyn §¨¨§¥¥©©§¨Ÿ§¨£¨
:`xnbddéa eãáò éøèé÷ éøz,ezrxl minkg exyw mixyw ipy - §¥¦§¥¨§¥

it lr dexizdy ,ipyde .eipta `ly oe`in it lr dexizdy ,cg`d
.z`yip xaky xg`l oe`in

:dpyna epipyíéøîBà éànL úéazp`nn'åëå ïéc úéa éðôaziae ¥©©§¦¦§¥¥¦
oe`in oipr zx`an `xnbd .oic ziaa `lye oic ziaa mixne` lld

:dpyna xkfedy oic ziaaíúä ïðzdpyna(.a oixcdpq),äöéìçä §©¨¨©£¦¨
,weyl dnaid z` dxiznyïéðeàénäådphwd z` weyl dxizny §©¥¦
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xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc zenai(iying meil)

àhéâa éôelçéàì éúàdy` hba mb aezkl ux`d mr xteq drhi - ¨¥§¦©¥§¦¨
jkl .df gqepéëä eðéwz,oe`in ly hba eazkiy minkg epwz - ©¦¨¥

àðtðàa éðBìt úa úéðBìt äðàéî éðBìt íBéa.[epipta-] §§¦¥£¨§¦©§¦§©§¨¨
:oe`ind ipte`a dpc `xnbdïðaø eðz,`ziixaa,ïeàéî eäæ éà ¨©¨¨¥¤¥

,éìòa éðBìôa éLôà éà äøîàdxn`y e`ïéLecé÷a éLôà éà ¨§¨¦¤§¦¦§¦©§¦¦¤§¦§¦¦
,éçàå énà éðeLcéwL.oe`in df ixd,äãeäé éaø øîà ïk ìò øúé ¤¦§¦¦¦§©©¨¥©¥¨©©¦§¨

eléôàdziddìòa úéáì äéáà úéaî úëìBäå ,ïBéøtàa úáLBé £¦¤¤§©¦§§¤¤¦¥¨¦¨§¥©§¨
,dtegl,ïeàéî eäæ ,éìòa éðBìôa éLôà éà äøîàåmixne` oi`e §¨§¨¦¤§¦¦§¦©§¦¤¥

.oeixt`dn zcxei dzid o`nl dpeekzd zn`a m`yïk ìò øúé̈¥©¥
úãîBò àéäå dìòa úéáa ïéaeñî ïéçøBà eéä eléôà ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨£¦¨§¦§¦§¥©§¨§¦¤¤
.ïeàéî àeä éøä éìòa éðBìôa éLôà éà íäì äøîàå íäéìò ä÷Lîe©§¨£¥¤§¨§¨¨¤¦¤§¦¦§¦©§¦£¥¥
el` ixdy ,o`nl zn`a zpeekzn dpi`y xnel mewn didy s`e
,dpe`in xac z` enqxti `l s`e ,oic zia mpi` mdipta dp`iny

.o`nl dzpeeky mixne` ep` mewn lknø øîà ïk ìò øúééñBé éa ¨¥©¥¨©©¦¥
døbéL eléôà ,äãeäé øadze` gly ±Bì àéáäì éðåðç ìöà dìòa ©§¨£¦¦§¨©§¨¥¤¤§¨¦§¨¦

äøîàå ,BlMî õôçipepgl dphwdEì ïéà ,éìòa éðBìôa éLôà éà ¥¤¦¤§¨§¨¦¤§¦¦§¦©§¦¥§
.äfî ìBãb ïeàéî,cg` `l` epi`y ipepgd ipta wx dp`iny s`e ¥¨¦¤

lr dqrky zngn ok dxn` `l` ,o`nl dpeekzd `ly okzi mbe
aygp df mewn lkn ,elyn utg `iadl dze` gixhdy dlra

.oe`in
:dpyna epipy'åëå ú÷Bðéz ìk øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaødpi`y ©¦£¦¨¤©§¦§¥¨¦¤

:dkld zraew `xnbd .o`nl dkixv dpi` diyeciw xenyl dleki
.ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøk äëìä ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦£¦¨¤©§¦§

:oe`in ly mipey mipte`a oecl zxfeg `xnbdàðz,`ziixaa ¨¨
äðàéî àlL äpè÷,dlraaúàOðå äãîòå,xg` yi`léaø íeMî §©¨¤Ÿ¥£¨§¨§¨§¦¥¦©¦

,äéðeàéî ïä ïä äéàeOéð ,eøîà äøéúa ïa äãeäéz`yipy jezny §¨¤§¥¨¨§¦¤¨¥¥¥¤¨
.oey`xd dlraa dvex dpi`y dzrc dzlib ixd xg`l

:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàwx dphwd m`äLc÷úð`la xg`l ¦©§¨§¦§©§¨
,mcew dp`iny,eäîoe`inl miaygp ipyl diyeciw mb m`d ©

.oey`xa oe`inl miaygp ipyl di`eyip `weecy e` ,oey`xa
ipyd ly ezeyxl zqpkp `idy oi`eyipa `weec `ny `ed wtqde

ib dfa yi ,ixnbloiyeciw la` ,oey`xa dvex dpi`y zrc iel
:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbd .oe`inl miaygp mpi` oiicr
ïa äãeäé éaø íeMî ,äLc÷úðå äãîòå äðàéî àlL äpè÷ ,òîL àz̈§©§©¨¤Ÿ¥£¨§¨§¨§¦§©§¨¦©¦§¨¤

,äéðeàéî ïä ïä äéLecé÷ ,eøîà äøéúaxg`l diyeciw mby ixd §¥¨¨§¦¤¨¥¥¥¤¨
.oe`in miaygp

:wtzqdl dtiqen `xnbdéaøc déìò ïðaø éâéìt ,eäì àéòaéà¦©§¨§§¦¥©¨¨£¥§©¦
äøéúa ïa äãeäédxiza oa dcedi iax lr miwleg minkg m`d - §¨¤§¥¨

,yexita xn`dl jixv oe`indy mixaeqeBàminkgyàìmiwleg Ÿ
e .dfaøîBì éönéz íàminkgyéâéìt,dcedi iax lr miwleg - ¦¦¨¥©§¦¥

wx eilr miwleg md m`d,ïéLecé÷aoiyeciwd zlaw mzrcle §¦¦
dleki dpi`e oey`xa dvex dpi`y xenb zrc ielib dpi` xg`n

.oe`inl aygdlBàdcedi iax lr miwleg opaxy,ïéàeOéða eléôà£¦§¦¦
.ilra ipelta iyt` i` yexita xn`zy jixvy mixaeqeíàå§¦

éâéìt øîBì éönézeilr miwleg minkgy ±,ïéàeOéða eléôàm`d ¦¨¥©§¦¥£¦§¦¦
BúBîk äëìä,dcedi iaxk -øîBì éönéz íàå .BúBîk äëìä ïéà Bà £¨¨§¥£¨¨§§¦¦¨¥©

y,BúBîk äëìäwx m`d wtzqdl yiïéàeOéðaezenk dkldBà £¨¨§§¦¦
.ïéLecé÷a eléôà£¦§¦¦

:lirl d`aedy `ziixadn zewitqd z` zhyet `xnbd,òîL àz̈§©
.äøéúa ïa äãeäé éaøk äëìä ìàeîL øîà äãeäé áø øîàjezne ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦§¨¤§¥¨

oiae oi`eyipa oia ezenk dkldy rnyn ,dwlig `l `ziixady
y xnel l`eny jxvedy jezne .oiyeciwaäëìä,dcedi iaxk £¨¨

éâéìôc ììkîmbe oiyeciwa mb eilr miwleg minkgy rnyn - ¦§¨¦§¦¥
.oi`eyipa

:wtzqdl dkiynn `xnbd,Cì éòaéz ézkàåiaxk dkld m`d §©©¦¦¨¥¨
dphwa s` ,oe`inl miaygp xg`l diyeciwy dcediàáéñð äåäc©£¨§¦¨

àøwéòîleki lw oe`in mbe ,oey`xd dlral d`eyp dzidy - ¥¦¨¨
,oi`eyip lhalàLcwéî àîìc Bàdcedi iaxk dkld `ny e` - ¦§¨¦©§¨

lw oe`in my `weece ,oey`xd dlral zycewn dzidy ote`a wx

.yxetn oe`in jixv d`eypa la` ,mlhan
:didy dyrnn wtqd z` heytl dqpn `xnbddéúlëc ,òîL àz̈§©§©¨¥

ãeønéà ïcáàc,odilraa ecxn [zephw eidy-] oca` ly eizelk - §©§¨¦¨
ïðaøc éâeæ éaø øcLminkg icinlz ipy iax gly -eäðé÷cáéîì- ©©©¦¥§©¨¨§¦§§¦§

.ocxna ex`yp m` ,mwcealéLð eäì éøîàeayiy miypd exn` - ¨§¥§§¥
oca` ly eizelkl my,eúà÷c eëééøáb eæçmkilra z` e`x - £©§©§§¨¨

,e`ayeäì éøîà,zephwd odl epr -eëãéc eëééøáb eåäéðeidiy - ¨§¥§¦§©§©§¦§
.mkly milrad md.äfî ìBãb ïeàéî Eì ïéà éaø øîàzxxan ¨©©¦¥§¥¨¦¤

:`xnbdàáéñð äåäc åàì éàîeizelka xaecn `l m`d - ©¨©£¨§¦¨
dgec .oi`eyip mb riwtn lw oe`iny gkene ,oca` ly ze`eypd

:`xnbd,àìmeyn ,oca` ly eizelkn di`x oi`àLcwéî äåäc Ÿ©£¨¦©§¨
éLec÷lired okle ,ze`eyp `le zeycewn wx eid ody okziy - ¦¥

.lw oe`in
:dkld zraew `xnbd,äøéúa ïa äãeäé éaøk äëìäålw oe`iny ©£¨¨§©¦§¨¤§¥¨

lirenàn÷c ïéàeOéða eléôàåd`eyp dphwd dzid m` s`e ± ©£¦§¦¦§©¨
.oey`xl

:dpyna epipy'åëå øîBà øæòìà éaøoi`e ,melk dphw dyrn oi` ©¦¡¦¤¤¥
i`eyipa xfril` iax zhiya dpc `xnbd .dzetnk `l` dpic

:dphw,íéîëç éããö ìk ìò éðøæBç ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥§©¦©¨§¨¥£¨¦
yi` oiay mipicd lka m`d ze`xl minkgd ixaca izwcae izxfg

mzhiy zniiwzn ,dphwd ezy`l,dphw i`eyip oipraéúàöî àìå§Ÿ¨¨¦
äpè÷a åéúBcî äåLäL íãà,ezhiy z` min`ez mipicd lky - ¨¨¤¦§¨¦¨§§©¨

øæòìà éaøk.melk mpi` dphw i`eyipy xaeqdLixdéaø dàNò §©¦¡¦¤¤¤£¨¨©¦
øæòìà[z`yipy dphwd z`],øöça Bnò úìièîk`l xnelk ¡¦¤¤¦§©¤¤¦¤¨¥

,d`eyp dy`kB÷éçî úãîBòå`ay xg`l l`xyid dlra ly §¤¤¥¥
dilrúìáBèåzxdhpe,áøòì äîeøúa úìëBàåodk za `id m` §¤¤§¤¤¦§¨¨¤¤

.dia` zia znexza zlke`y
:xfril` iax zhiyn miraepd mipicd x`y z` zhxtn `ziixad

äNòî ïéà ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðzly oi`eyipå ,íeìk äpè÷okl ©§¨©¦¡¦¤¤¥¥©£¥§©¨§§
,äéøãð úøôäa àìå äéãé äNòîa àìå dúàéöîa àì éàkæ dìòa ïéà¥©£¨©©Ÿ¦§¦¨¨§Ÿ§©£¥¨¤¨§Ÿ©£¨©§¨¤¨
,øác ìëì BzLàk dðéà øác ìL Bììk .dì ànhéî ïéàå ,dLøBé Bðéàå§¥§¨§¥¦©¥¨§¨¤¨¨¥¨§¦§§¨¨¨

L àlàepnn z`vl dvex `id m`,øîBà òLBäé éaø .ïeàéî äëéøv ¤¨¤§¦¨¥©¦§ª©¥
,dLøBéå ,äéøãð úøôäáe ,äéãé äNòîáe dúàéöîa éàkæ dìòa©§¨©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨§§¨

dì ànhéîe.`ed odk m` dzin xg`lä ,øác ìL Bììkàéä éø ¦©¥¨§¨¤¨¨£¥¦
ïeàéîa äàöBiL àlà ,øác ìëì BzLàk.hb dkixv dpi`e §¦§§¨¨¨¤¨¤§¨§¥

ïéàøð éaø øîàxzei mixazqn -éaø éøácî øæòéìà éaø éøác ¨©©¦¦§¦¦§¥©¦¡¦¤¤¦¦§¥©¦
,òLBäéitl,äpè÷a åéúBcî äåLä øæòéìà éaøLlka ezrcle §ª©¤©¦¡¦¤¤¦§¨¦¨¦§©¨

mde melk dphw dyrn oi`y xaeq `ed ,ezy`l yi` oiay mipicd
,mi`eypl miaygp mpi`åeli`,÷ìç òLBäé éaøoia wlig xnelk §©¦§ª©¨©
:`xnbd zl`ey .mipicd÷ìç éàîdaiyn .ryedi iax wlig dna ± ©¨©

:`xnbdéàz`yipy dphw ryedi iax zrcl,àéä BzLàxnelk ¦¦§¦
,xac lkl d`eypk dpicèb éòaézlkk z`vl ick hb jxhvz ± ¦¨¥¥

dpi`y jgxk lr oe`ina z`vei `idy epivn m`e ,yi` zy`
.dxenb d`eypk
:`xnbd dywnéîð øæòéìà éaøì,le`yl yi,àéä BzLà åàì éà §©¦¡¦¤¤©¥¦¨¦§¦

éòaéz àì éîð ïeàéî.oe`in elit` jxhvz `l -:`xnbd dgecàlà ¥©¥Ÿ¦¨¥¤¨
÷etéz éãëamey oi` dlraly it lr s`y ,melk `la `vz ike - ¦§¦¦

ick oi`eyip my minkg dl epwzy oeik mewn lkn ezy`a zekf
.melk `la z`vl dleki dpi`y i`cea xwtd bdpn da ebdpi `ly
xazqn did ,dxenb zekf da el yiy xaeqy ryedi iaxl la`
iax ixacn xzei mixazqn xfril` iax ixac jkle ,hb dkixvdl

.ryedi
:dpyna epipy'åëå øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøon `idy dakr lk ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

,ezngn `id ,enr dxce zakrzn `idy daiqd m` xnelk ,yi`d
xnelk ,yi`d on dpi`y dakr lk ,ezy` `id eli`k aygp
zaygp dpi` ,ezngn dpi` ,enr dxce zakrzn `idy daiqd

:`xnbd zxxan .ezy`éîc éëéäaygp dn xnelk ,xaecn dna - ¥¦¨¥
lLéàä ïî àéäL äákò,ezy`k `id f`yLéàä ïî dðéàL äákòå ©¨¨¤¦¦¨¦§©¨¨¤¥¨¦¨¦

.ezy`k dpi` f`yìàeîL øîà äãeäé éaø øîàm`äeòázmixg` ¨©©¦§¨¨©§¥§¨¨
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קצג
miwxt dyelya` cenr gw sc ± iriax wxtzenai

àèéâá éôåìçéàì éúà.dy` ea yxbl oiyexib hba xea xteq epazkiy Ðàéäùë åìéôà
ïåéøôàá úáùåé,ea iyt` i` :dxn`e ,dtegl dlra zial dia` zian dze` oi`yepe Ð

zegiz dil `ira `l i` :xninl `ki`c,lifze.oe`in ied ikd elit`íéçøåà åìéôàÐ

iwzy wzyin ipdc ,eze .oic zia `kilc.ircen `w `leéðåðç ìöà,ipepg `l` `kilc Ð

dgxh`c meyn xninl `ki`eel `iadl `ed

."dlicbde" opiqxb `l .elyn utgäùã÷úðÐ

.oe`in `la ,xg`lïéùåãé÷ádycwzpy Ð

oi`eyipa la` ,oe`in ied `lc ,ibilt xg`l

xg`l z`yipy oi`eyipa elit` `nlc e` .ecen

ibilt oe`in `la?äãåäé éáøë äëìäÐ

.xnzi` ediiexz`àø÷éòî àáéñð äåäãÐ
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ïeàéî ,Bì øBæçì äøeñà ¯ ïeàéî øçà èb :ììkä äæ¤©§¨¥©©¥£¨©£¥
úàOðå Léàa úðàîîä .Bì øBæçì úøzeî ¯ èb øçà©©¥¤¤©£©§¨¤¤§¦§¦¥
;dLøéâå ,øçàì ;Ba äðàéîe ,øçàì ;dLøéâå ,øçàì§©¥§¥§¨§©¥¥£¨§©¥§¥§¨
,Bì øBæçì äøeñà ¯ èâa epîéä äàöBiL ìk :ììkä äæ¤©§¨¨¤§¨¥¤§¥£¨©£

.Bì øBæçì úøzeî ¯ ïeàéîaàøîâïeàéî éúà :àîìà §¥¤¤©£©§¨¨¥¥
,øçàì úàOðå Léàa úðàîîä :éäðéîøe ,èb ìháîe§©¥¥§¦§¦©§¨¤¤§¦§¦¥§©¥
:ììkä äæ ;dLøéâå ,øçàì ;Ba äðàéîe ,øçàì ;dLøéâå§¥§¨§©¥¥£¨§©¥§¥§¨¤©§¨
¯ ïeàéîa ,Bì øBæçì äøeñà ¯ èâa epîéä äúöiL ìk̈¤¨§¨¥¤§¥£¨©£§¥
ìéèáe déøáçc ïeàéî éúà àì àîìà .Bì øBæçì úøzeî¤¤©£©§¨¨¨¥¥§©§¥¨¥
,àøáz :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà !déãéc àhéb¦¨¦¥¨©©§¨¨©§¥©§¨
?àéLe÷ éàîe :àáø øîà .Bæ äðL àì Bæ äðML éî¦¤¨¨Ÿ¨¨¨©¨¨©§¨
déøáçc ïeàéî ,déãéc èb ìháî déãéc ïeàéî àîìãå§¦§¨¥¦¥§©¥¥¦¥¥§©§¥
àìc déøáçc ïeàéî àðL éàîe .déãéc àhéb ìháî àì̈§©¥¦¨¦¥©§¨¥§©§¥§¨
åéúBöéø÷e åéúBæéîøa úøkîc éãééà ,déãéc àhéb ìháî§©¥¦¨¦¥©§¥§©¤¤¦§¦¨§¦¨
ìhaéì àì éîð déãéc ïeàéî ,dì éúééîe LaLî ìæà£©§©¥©§¥¨¥¦¥©¦¨¦©¥
ìéæà åéúBöéø÷e åéúBæéîøa úøkîc éãééàc ,déãéc àhéb¦¨¦¥§©§¥§©¤¤¦§¦¨§¦¨¨¥
.àLaMéà àìå àLaL øák àä !dì éúééîe LaLî§©¥©§¥¨¨§¨©§¨§¨¦©§¨
Ba äðàéî :àéL÷ déøáçcà déøáçc ¯ àéL÷ éà àlà¤¨¦©§¨§©§¥©§©§¥©§¨¥£¨
Bà äìîøàúðå ,øçàì úàOðå èb dì ïúð ,døéæçäå§¤¡¦¨¨©¨¥§¦¥§©¥§¦§©§§¨
Bà äìîøàúðc àîòè .Bì øBæçì äøeñà ¯ äLøbúð¦§¨§¨£¨©£©£¨§¦§©§§¨
éúà ,àîìà .Bì øBæçì úøzeî ¯ äðàéî àä ,äLøbúð¦§¨§¨¨¥£¨¤¤©£©§¨¨¥
úðàîîä :éäðéîøe .déãéc àhéb ìháîe déøáçc ïeàéî¥§©§¥§©¥¦¨¦¥§¦§¦©§¨¤¤
;Ba äðàéîe ,øçàì ;dLøéâå ,øçàì úàOðå Léàa§¦§¦¥§©¥§¥§¨§©¥¥£¨

ä äæøBæçì äøeñà ¯ èâa epnî äúöiL ìk :ììk ¤©§¨¨¤¨§¨¦¤§¥£¨©£
éúà àì :àîìà .Bì øBæçì úøzeî ¯ ïeàéîa ,Bì§¥¤¤©£©§¨¨¨¥
:øæòìà éaø øîà !déãéc àhéb ìháîe déøáçc ïeàéî¥§©§¥§©¥¦¨¦¥¨©©¦¤§¨¨
ïBâk :øîà àleò .Bæ äðL àì Bæ äðML éî ,àøáz©§¨¦¤¨¨Ÿ¨¨¨¨©§

lMLøîà ?àpz ïàî .äìBãâk àéæçéîc ,ïéèéâa äL ¤¦§¨§¦¦§¦§§¨¦§¨©©¨¨©
eðéúL óñëa eðéîéî" áéúëc éàî :áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©©¦§¦¥¥§¤¤¨¦
äëìä äLwaúð äðkqä úòLa ¯ "eàáé øéçîa eðéöò¥¥¦§¦¨Ÿ¦§©©©¨¨¦§©§¨£¨¨
òaøàa ãçà íãà eøëN ?ïBLàøì øBæçzL eäî ,ïeàéîa éðMîe èâa ïBLàøî äàöiL éøä :Bæ£¥¤¨§¨¥¦§¥¦¥¦§¥©¤©£¨¦¨§¨¨¤¨§©§©
,ïéáéöða äøéúa ïa äãeäé éaø úà ;øñàå ,ïéøeñàä úéáa àáé÷ò éaø úà eìàLå ,æeæ úBàî¥§¨£¤©¦£¦¨§¥¨£¦§¨©¤©¦§¨¤§¥¨¦§¦¦

a ìàòîLé éaø øîà .øñàåéñBé éaøàì åàì øeqéàì ,zøzä úøk øeqéàì ,eðëøöeä àì Bæì : §¨©¨©©¦¦§¨¥§©¦¥¨Ÿ§©§§¦¨¥¦©§¨§¦¨Ÿ
åéáàî åéçà dàNðe ,Bì äéiðL àéäL Bnà éçà úLà äúéä éøä :eìàL Ck ,íøa !?ïkL ìk̈¤¥§©¨¨££¥¨§¨¥¤£¦¦¤¦§¦¨§¨¨¨¦¥¨¦
äúéî øçàì ïeàéî Lé ?dúøö íaééúúå éàn÷ ïéàeOéðì eäðéø÷òúå àzLä ïàîzL eäî ,úîå̈¥©¤§¨¥¨§¨§©©§¦§§¦¦©¨¥§¦§©¥¨¨¨¥¥§©©¦¨
àáé÷ò éaø úà eìàLå eàáe ,æeæ úBàî òaøàa íãà éðá éðL eøëN ?àì Bà äåöî íB÷îa¦§¦§¨Ÿ¨§§¥§¥¨¨§©§©¥¨§¨£¤©¦£¦¨
:ïàéLà øa ÷çöé áø øîà .øñàå ,ïéáéöða äøéúa ïa äãeäé éaø úà ;øñàå .ïéøeñàä úéáa§¥¨£¦§¨©¤©¦§¨¤§¥¨¦§¦¦§¨©¨©©¦§¨©©§¨
åéúBæéîøa úøkîc eäéð àeä ,àèéLt .åéìò äøñàpL äæ ìL åéçàì úøzenL áø äãBîe¤©¤¤¤§¨¦¤¤¤¤¤§¨¨¨§¦¨¦§©¤¤¦§¦¨

,éàä ehà éàä øæâéì àîéúc eäî !àì åéçà ìáà ,åéúBöéø÷eïì òîLî à÷øîà éøîàc àkéàå . §¦¨£¨¨¦Ÿ©§¥¨¦§©©©©¨©§©¨§¦¨§¨§¦¨©
íäéúBöéø÷a úøkî dðéà àäå .ïéçàì äøeñà Ck ,Bì äøeñàL íLk :ïàéLà øa ÷çöé áø©¦§¨©©§¨§¥¤£¨¨£¨¨©¦§¨¥¨©¤¤¦§¦¥¤

.àeä ehà åéçà äøéæb !íäéúBæéîøeäðùîíáiì úøzeî ¯ døéæçäå äMàä úà Løâîä §¦¥¤§¥¨¤¨©©§¨¥¤¨¦¨§¤¡¦¨¤¤©¨¨
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יבמות. פרק שלושה עשר - בית שמאי דף קח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שהוא עניין חיבור בורא ונברא.
ממאמר פרשת קורח ה'תשכ"ז

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

,Bì øBæçì äøeñà ïeàéî øçà èb ,ììkä äæminrt m` s` xnelk ¤©§¨¥©©¥£¨©§
mrt ,epnn d`vi aeye d`ype xfge epnn d`vie d`yp zeax
dkld hba epnn d`viy xg`l m` ,oe`ina mrte hba epnn d`vi
dxifgdl el xeq` ,dyxib e` mc` eze` zne ,xg` mc`l d`yipe

la` .xg`l z`yipy xg`l ezyexb xifgn oickèb øçà ïeàéî¥©©¥
,Bì øBæçì úøzeîoe`ina epnn d`viy xg`l m` la` xnelk ¤¤©§

el xzen ,dyxib e` mc` eze` zne ,xg` mc`l d`yipe dkld
.dxifgdl
úðàîîädLøéâå øçàì úàOðå ,Léàaz`yipe dxfge ,ipydøçàì ©§¨¤¤¨¦§¦¥§©¥§¥§¨§©¥

Ba äðàéîez`yip aeye ,[ipya-]dLøéâå øçàìdzre ,iyilyd ¥£¨§©¥§¥§¨
,mipey`xd dilran cg`l xefgl dvexìk ,ììkä äæinäàöBiL ¤©§¨¨¤§¨

,èâa epîéäoe`ina eixg` `adn d`vi m` s`,Bì øBæçì äøeñà ¥¤§¥£¨©§
dlaiwy hbd z` lhan eixg` `ad ly oe`indy mixne` oi`e
epnn d`viy in lke .mincewd oi`eyipd z` xwere ,el mcewdn

,Bì øBæçì úøzeî ïeàéîa,rxtnl oi`eyipd z` xwer oe`indy itl §¥¤¤©§
.ezyexb xifgn df oi`e

àøîâ
hba dlran d`vie z`yipy dphw :dpynd zligza epipy
,dyxib e` mc` eze` zne xg`l z`ype ,ea dp`ine dxifgde

:`xnbd zxne` .oey`xl xefgl dlekiàîìàixacn gken - ©§¨
,dpyndéúà[`a-]ïeàéîmiipyd oi`eyipd lyìháîed z`èb ¨¥¥§©¥¥
dlaiwydyrn eid di`eyipy xxazde ,mipey`xd oi`eyipa

:`xnbd dywn .melk mpi`y dphwéäðéîøejk lr zeywdl yi ± §¦§¦
,`tiqa epipyy dnn,dLøéâå øçàì úàOðå Léàa úðàîîäaeye ©§¨¤¤¨¦§¦¥§©¥§¥§¨

z`yp,Ba äðàéîe øçàìz`yp aeyeìk ,ììkä äæ ,dLøéâå øçàì §©¥¥£¨§©¥§¥§¨¤©§¨¨
,Bì øBæçì äøeñà ,èâa epîéä äúöiLepnn d`viy lke,ïeàéîa ¤¨§¨¥¤§¥£¨©§§¥

àîìà .Bì øBæçì úøzeî,o`kn gken -déøáçc ïeàéî éúà àì± ¤¤©§©§¨Ÿ¨¥¥§©§¥
exaga dp`iny oe`ind `a `lydéãéc àhéb ìéèáez` lhane - ¨¦¦¨¦¥

ly oi`eyipa dp`in `id hb dl ozp `edy ixg`y s`e ,ely hbd
.ely hbd z` lhia exiaga oe`indy mixne` oi` ,exag

:`xnbd zvxznàøáz ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà,dxiay - ¨©©§¨¨©§¥©§¨
y xnel jixve ,df z` df mixzeq ok` mipicd ipy ,xnelkäðML éî¦¤¨¨

Bæ,df oic dpyy `pzd ±Bæ äðL àì`l` ,ipyd oicd z` dpy `l ± Ÿ¨¨
.e`py xg` `pz

:xg` uexiz d`ian `xnbdïeàéî àîìãå ,àéLe÷ éàîe ,àáø øîà̈©¨¨©§¨§¦§¨¥
déãéc èb ìháî déãéczp`nnyk `weec hb lhan oe`in `ny - ¦¥§©¥¥¦¥

la` ,hbd z` dl ozpy lraa.déãéc àhéb ìháî àì déøáçc ïeàéî¥§©§¥Ÿ§©¥¦¨¦¥
lra eze`a dp`in `idy xaecn dpynd ly `yixa ,dzrne
lraa dp`in `l `id `tiqa eli`e ,lha hbd okle ,hbd z` ozpy

:`ax x`ane .xg` lraa `l` hbd z` dl ozpyïeàéî àðL éàîe©§¨¥
déãéc àhéb ìháî àìc déøáçc`ly lraa oe`in dpey dnae - §©§¥§Ÿ§©¥¦¨¦¥

,elhany hbd z` ozpy lraa oe`inn ,elhan epi`y hbd z` ozp
melk diyrn oi`e dphw `idy dlbn oe`ind mixwnd ipya `ld

`l` .lha dhibeéãééàici lr -æéîøa úøkîcìæà ,åéúBöéø÷e åéúB ©§¥§©¤¤¦§¦¨§¦¨¨¥
edì éúééîe LaLîdze` dzti dlra ,eizevixwe eizefinx ici lr - §©¥©§¥¨

ly oe`indy minkg epwz okl .eil` dze` xifgie ipya o`nl
dxeq` `dz `linne ,mcewd lrad ly hbd z` lhai `l ipyd

:`xnbd zl`ey .ezyexb xifgn oick elìháéì àì éîð déãéc ïeàéî¥¦¥©¥Ÿ¦©¥
déãéc àhéb,lirei `l hb xara dl ozpy lra eze`a oe`in mby ± ¦¨¦¥

yeygl yi oky ,eil` xefgl xq`iz xg` mc`l z`yip m`e
éãééàcici lry -éúééîe LaLî ìéæà ,åéúBöéø÷e åéúBæéîøa úøkîc §©§¥§©¤¤¦§¦¨§¦¨¨¥§©¥©§¥

dì:`xnbd daiyn .eil` dxifgie ipyd dlraa o`nzy dpzti ± ¨
àLaMéà àìå àLaL øák àä`le dzeztl dqip xak `ld ± ¨§¨©§¨§Ÿ¦©§¨

dqip `edy xazqn ,dxifgd dyxiby xg`l m` xnelk .dzztzd
,ea dp`ine dzztzd `l `ide ,o`nz `le elv` x`yzy dzeztl
dzeztl gilviy xg`l z`yipy xg`ly miyyeg `l okl
,xg`l d`yipe dyxibyk la` .eil` xefgze ipy dlraa o`nzy
`idy zngne ,dyxiby hxgzn `edy xn`ie dpztiy yyg yi

zp`nne zztzn `id [epnn dzvi dgxk lr ixdy] eze` zade`
.ipya

:`ax siqeneàéL÷ éà àlàixaca dxizq zeywdl jl yi m` - ¤¨¦©§¨
,dpyndàéL÷ déøáçcà déøáçclraa oe`in ly cg` oicn - §©§¥©§©§¥©§¨

oe`in ly xg` oic lr ,dlra didy exiag dl ozpy hb lhany
aa.zeywdl yi ,dlra didy exiag dl ozpy hb lhan `ly lr

:dpyna epipydøéæçäå Ba äðàéîjk xg`e,øçàì úàOðå èb dì ïúð ¥£¨§¤§¦¨¨©¨¥§¦¥§©¥
äLøbúð Bà äìîøàúðå,ipydn.Bì øBæçì äøeñà:`xnbd zwiicn §¦§©§§¨¦§¨§¨£¨©§

àîòèmeyn `ed ,oey`xl xefgl dxeq` `idy mrhd - ©§¨
àä äLøbúð Bà äìîøàúðcm` la` -äðàéî,ipyaøBæçì úøzeî §¦§©§§¨¦§¨§¨¨¥£¨¤¤©§

Bì,oey`xlàîìà,o`kn gken -àhéb ìháîe déøáçc ïeàéî éúà ©§¨¨¥¥§©§¥§©¥¦¨
déãéc,oey`xd ly hbd z` lhane exiaga dp`iny oe`in `ay ± ¦¥

.dxifgdl oey`xl xzen okleéäðéîøednn jk lr zeywdl yie ± §¦§¦
dphw ,epizpyn ly `tiqa epipyyLéàa úðàîîädkldeúàOðå ©§¨¤¤¨¦§¦¥

,dLøéâå øçàìz`ype,Ba äðàéîe øçàìxg`l z`yip aeye §©¥§¥§¨§©¥¥£¨
,dyxibeìk ,ììkä äælra,Bì øBæçì äøeñà èâa epnî äúöiLlke ¤©§¨¨¤¨§¨¦¤§¥£¨©§

epnn d`viy lraàîìà .Bì øBæçì úøzeî ,ïeàéîay gken -àì §¥¤¤©§©§¨Ÿ
déãéc àhéb ìháîe ,déøáçc ïeàéî éúàexiaga dp`iny oe`iny - ¨¥¥§©§¥§©¥¦¨¦¥

.ely hbd z` lhan epi`
:`xnbd zvxznàøáz ,øæòìà éaø øîàpn` ,xnelk ,dxiay -m ¨©©¦¤§¨¨©§¨

y xnel jixve ,df z` df mixzeq mipicd ipyBæ äðML éî`pzd ± ¦¤¨¨
,df oic dpyyBæ äðL àìxg` `pz `l` ,ipyd oicd z` dpy `l ± Ÿ¨¨

.e`py
:dpynd ayiil ztqep jxc,øîà àìeò,cg` `pz dpy epzpyn z` ¨¨©

,exiag ly hb lhan epi` df lraa oe`iny `tiqa oicdy `l`
xaecnlML ïBâkïéhéâa äL,hba dlran d`vi minrt yelyy ± §¤¦§¨§¦¦

äìBãbk àéæçéîcoe`ind oi`e ,dlecbk zi`xp `id df ote`a - §¦©§¨¦§¨
la` .mincewd milrad ly oihibd zyly z` lhal leki cg`a
lraa oe`in leki ,milra ipy ly oihib ipy e` cg` lra ozpy hb

.dxifgdl mi`yx mipey`xde ,mlhal mdixg`y iyily
epy epzpyn z`y ,xfrl` iax ly evexiz itl :`xnbd zxxan

,mi`pz ipyàðz ïàî.xaca ewlgpy mi`pzd md in -áø øîà ©¨¨¨©©
áéúëc éàî ,áø øîà äãeäézexv z` x`znd weqtd zpeek dn ± §¨¨©©©¦§¦

oaxegd(c d dki`),úòLa .'eàáé øéçîa eðéöò eðéúL óñëa eðéîéî'¥¥§¤¤¨¦¥¥¦§¦¨Ÿ§¨©
äðkqä,dxez cenll `ly exfbykäLwaúðdl`yp -,Bæ äëìä ©©¨¨¦§©§¨£¨¨

,ïBLàøì øBæçzL eäî ,ïeàéîa éðMîe èâa ïBLàøî äàöiL éøäm`d £¥¤¨§¨¥¦§¥¦¥¦§¥©¤©§¨¦
dzid `le ,`l e` oey`xd ly hbd z` lhan ipyd ly oe`ind

.daeyz mciaæeæ úBàî òaøàa ãçà íãà eøëNmiiwzd dfae] ¨§¨¨¤¨§©§©¥
ax sqk mlyl mikixv eidy epiide ,'epizy sqka epinin' weqtd

[minl dlynpy dxez xac cenll ickeìàLåeci lréaø úà §¨£¤©¦
àáé÷òf` didy.øñàå ,ïéøeñàä úéáael`y okeïa äãeäé éaø úà £¦¨§¥¨£¦§¨©¤©¦§¨¤
äøéúaxb didy.øñàå ,ïéáéöða §¥¨¦§¦¦§¨©

:el`d mi`pzd el`yp zxg` dl`yy mixne` yiéaø øîà̈©©¦
ì ,éñBé éaøa ìàòîLédl`yeðëøöeä àì Bæm` ixdy ,daeyzl ¦§¨¥§©¦¥§Ÿ§©§

úøk øeqéàìd`yipe dycwzpy dphw lk xnelk ,yi` zy` ly §¦¨¥
z` ,[opaxcn] zxk xeqi`a mlerd lkl dxeq`d yi` zy` `ide

dfzøzälry ixd ,hb ila dphwd ly oe`ind ici lr zrwtd ± ¦©§¨
ok m` ,melk mpi` dphwd dyrny xxaed oe`ind iciåàì øeqéàì§¦¨

ezyexb xifgn lyïkL ìk àìdlbny ici lr exizn oe`indy Ÿ¨¤¥
.melk mpi` hbde di`eyipyíøamle` -éøä ,eìàL Ckyäúéä §©¨¨££¥¨§¨

dnezi dphwúLàdidy oernyBnà éçà,oae`x lyäéiðL àéäL ¥¤£¦¦¤¦§¦¨
Bìen` ig` oerny zne ,opaxcn oae`x lr dxeq`y -dàNðeiel §¨¨

didyåéçàoae`x lyåéáàî.el zxzen dzid okle en`n `leúîe ¨¦¥¨¦¥
[eia`n eig`] oae`x iptl ezy` dltp dzre ,eia`n eig` iel
dzid ixdy dipy meyn maid oae`x lr dxeq` ef dnai .meail

`ed wtqde ,en` ig` oerny zy`àzLä ïàîzL eäîm`d - ©¤§¨¥©§¨
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc zenai(iying meil)

,Bì øBæçì äøeñà ïeàéî øçà èb ,ììkä äæminrt m` s` xnelk ¤©§¨¥©©¥£¨©§
mrt ,epnn d`vi aeye d`ype xfge epnn d`vie d`yp zeax
dkld hba epnn d`viy xg`l m` ,oe`ina mrte hba epnn d`vi
dxifgdl el xeq` ,dyxib e` mc` eze` zne ,xg` mc`l d`yipe

la` .xg`l z`yipy xg`l ezyexb xifgn oickèb øçà ïeàéî¥©©¥
,Bì øBæçì úøzeîoe`ina epnn d`viy xg`l m` la` xnelk ¤¤©§

el xzen ,dyxib e` mc` eze` zne ,xg` mc`l d`yipe dkld
.dxifgdl
úðàîîädLøéâå øçàì úàOðå ,Léàaz`yipe dxfge ,ipydøçàì ©§¨¤¤¨¦§¦¥§©¥§¥§¨§©¥

Ba äðàéîez`yip aeye ,[ipya-]dLøéâå øçàìdzre ,iyilyd ¥£¨§©¥§¥§¨
,mipey`xd dilran cg`l xefgl dvexìk ,ììkä äæinäàöBiL ¤©§¨¨¤§¨

,èâa epîéäoe`ina eixg` `adn d`vi m` s`,Bì øBæçì äøeñà ¥¤§¥£¨©§
dlaiwy hbd z` lhan eixg` `ad ly oe`indy mixne` oi`e
epnn d`viy in lke .mincewd oi`eyipd z` xwere ,el mcewdn

,Bì øBæçì úøzeî ïeàéîa,rxtnl oi`eyipd z` xwer oe`indy itl §¥¤¤©§
.ezyexb xifgn df oi`e

àøîâ
hba dlran d`vie z`yipy dphw :dpynd zligza epipy
,dyxib e` mc` eze` zne xg`l z`ype ,ea dp`ine dxifgde

:`xnbd zxne` .oey`xl xefgl dlekiàîìàixacn gken - ©§¨
,dpyndéúà[`a-]ïeàéîmiipyd oi`eyipd lyìháîed z`èb ¨¥¥§©¥¥
dlaiwydyrn eid di`eyipy xxazde ,mipey`xd oi`eyipa

:`xnbd dywn .melk mpi`y dphwéäðéîøejk lr zeywdl yi ± §¦§¦
,`tiqa epipyy dnn,dLøéâå øçàì úàOðå Léàa úðàîîäaeye ©§¨¤¤¨¦§¦¥§©¥§¥§¨

z`yp,Ba äðàéîe øçàìz`yp aeyeìk ,ììkä äæ ,dLøéâå øçàì §©¥¥£¨§©¥§¥§¨¤©§¨¨
,Bì øBæçì äøeñà ,èâa epîéä äúöiLepnn d`viy lke,ïeàéîa ¤¨§¨¥¤§¥£¨©§§¥

àîìà .Bì øBæçì úøzeî,o`kn gken -déøáçc ïeàéî éúà àì± ¤¤©§©§¨Ÿ¨¥¥§©§¥
exaga dp`iny oe`ind `a `lydéãéc àhéb ìéèáez` lhane - ¨¦¦¨¦¥

ly oi`eyipa dp`in `id hb dl ozp `edy ixg`y s`e ,ely hbd
.ely hbd z` lhia exiaga oe`indy mixne` oi` ,exag

:`xnbd zvxznàøáz ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà,dxiay - ¨©©§¨¨©§¥©§¨
y xnel jixve ,df z` df mixzeq ok` mipicd ipy ,xnelkäðML éî¦¤¨¨

Bæ,df oic dpyy `pzd ±Bæ äðL àì`l` ,ipyd oicd z` dpy `l ± Ÿ¨¨
.e`py xg` `pz

:xg` uexiz d`ian `xnbdïeàéî àîìãå ,àéLe÷ éàîe ,àáø øîà̈©¨¨©§¨§¦§¨¥
déãéc èb ìháî déãéczp`nnyk `weec hb lhan oe`in `ny - ¦¥§©¥¥¦¥

la` ,hbd z` dl ozpy lraa.déãéc àhéb ìháî àì déøáçc ïeàéî¥§©§¥Ÿ§©¥¦¨¦¥
lra eze`a dp`in `idy xaecn dpynd ly `yixa ,dzrne
lraa dp`in `l `id `tiqa eli`e ,lha hbd okle ,hbd z` ozpy

:`ax x`ane .xg` lraa `l` hbd z` dl ozpyïeàéî àðL éàîe©§¨¥
déãéc àhéb ìháî àìc déøáçc`ly lraa oe`in dpey dnae - §©§¥§Ÿ§©¥¦¨¦¥

,elhany hbd z` ozpy lraa oe`inn ,elhan epi`y hbd z` ozp
melk diyrn oi`e dphw `idy dlbn oe`ind mixwnd ipya `ld

`l` .lha dhibeéãééàici lr -æéîøa úøkîcìæà ,åéúBöéø÷e åéúB ©§¥§©¤¤¦§¦¨§¦¨¨¥
edì éúééîe LaLîdze` dzti dlra ,eizevixwe eizefinx ici lr - §©¥©§¥¨

ly oe`indy minkg epwz okl .eil` dze` xifgie ipya o`nl
dxeq` `dz `linne ,mcewd lrad ly hbd z` lhai `l ipyd

:`xnbd zl`ey .ezyexb xifgn oick elìháéì àì éîð déãéc ïeàéî¥¦¥©¥Ÿ¦©¥
déãéc àhéb,lirei `l hb xara dl ozpy lra eze`a oe`in mby ± ¦¨¦¥

yeygl yi oky ,eil` xefgl xq`iz xg` mc`l z`yip m`e
éãééàcici lry -éúééîe LaLî ìéæà ,åéúBöéø÷e åéúBæéîøa úøkîc §©§¥§©¤¤¦§¦¨§¦¨¨¥§©¥©§¥

dì:`xnbd daiyn .eil` dxifgie ipyd dlraa o`nzy dpzti ± ¨
àLaMéà àìå àLaL øák àä`le dzeztl dqip xak `ld ± ¨§¨©§¨§Ÿ¦©§¨

dqip `edy xazqn ,dxifgd dyxiby xg`l m` xnelk .dzztzd
,ea dp`ine dzztzd `l `ide ,o`nz `le elv` x`yzy dzeztl
dzeztl gilviy xg`l z`yipy xg`ly miyyeg `l okl
,xg`l d`yipe dyxibyk la` .eil` xefgze ipy dlraa o`nzy
`idy zngne ,dyxiby hxgzn `edy xn`ie dpztiy yyg yi

zp`nne zztzn `id [epnn dzvi dgxk lr ixdy] eze` zade`
.ipya

:`ax siqeneàéL÷ éà àlàixaca dxizq zeywdl jl yi m` - ¤¨¦©§¨
,dpyndàéL÷ déøáçcà déøáçclraa oe`in ly cg` oicn - §©§¥©§©§¥©§¨

oe`in ly xg` oic lr ,dlra didy exiag dl ozpy hb lhany
aa.zeywdl yi ,dlra didy exiag dl ozpy hb lhan `ly lr

:dpyna epipydøéæçäå Ba äðàéîjk xg`e,øçàì úàOðå èb dì ïúð ¥£¨§¤§¦¨¨©¨¥§¦¥§©¥
äLøbúð Bà äìîøàúðå,ipydn.Bì øBæçì äøeñà:`xnbd zwiicn §¦§©§§¨¦§¨§¨£¨©§

àîòèmeyn `ed ,oey`xl xefgl dxeq` `idy mrhd - ©§¨
àä äLøbúð Bà äìîøàúðcm` la` -äðàéî,ipyaøBæçì úøzeî §¦§©§§¨¦§¨§¨¨¥£¨¤¤©§

Bì,oey`xlàîìà,o`kn gken -àhéb ìháîe déøáçc ïeàéî éúà ©§¨¨¥¥§©§¥§©¥¦¨
déãéc,oey`xd ly hbd z` lhane exiaga dp`iny oe`in `ay ± ¦¥

.dxifgdl oey`xl xzen okleéäðéîøednn jk lr zeywdl yie ± §¦§¦
dphw ,epizpyn ly `tiqa epipyyLéàa úðàîîädkldeúàOðå ©§¨¤¤¨¦§¦¥

,dLøéâå øçàìz`ype,Ba äðàéîe øçàìxg`l z`yip aeye §©¥§¥§¨§©¥¥£¨
,dyxibeìk ,ììkä äælra,Bì øBæçì äøeñà èâa epnî äúöiLlke ¤©§¨¨¤¨§¨¦¤§¥£¨©§

epnn d`viy lraàîìà .Bì øBæçì úøzeî ,ïeàéîay gken -àì §¥¤¤©§©§¨Ÿ
déãéc àhéb ìháîe ,déøáçc ïeàéî éúàexiaga dp`iny oe`iny - ¨¥¥§©§¥§©¥¦¨¦¥

.ely hbd z` lhan epi`
:`xnbd zvxznàøáz ,øæòìà éaø øîàpn` ,xnelk ,dxiay -m ¨©©¦¤§¨¨©§¨

y xnel jixve ,df z` df mixzeq mipicd ipyBæ äðML éî`pzd ± ¦¤¨¨
,df oic dpyyBæ äðL àìxg` `pz `l` ,ipyd oicd z` dpy `l ± Ÿ¨¨

.e`py
:dpynd ayiil ztqep jxc,øîà àìeò,cg` `pz dpy epzpyn z` ¨¨©

,exiag ly hb lhan epi` df lraa oe`iny `tiqa oicdy `l`
xaecnlML ïBâkïéhéâa äL,hba dlran d`vi minrt yelyy ± §¤¦§¨§¦¦

äìBãbk àéæçéîcoe`ind oi`e ,dlecbk zi`xp `id df ote`a - §¦©§¨¦§¨
la` .mincewd milrad ly oihibd zyly z` lhal leki cg`a
lraa oe`in leki ,milra ipy ly oihib ipy e` cg` lra ozpy hb

.dxifgdl mi`yx mipey`xde ,mlhal mdixg`y iyily
epy epzpyn z`y ,xfrl` iax ly evexiz itl :`xnbd zxxan

,mi`pz ipyàðz ïàî.xaca ewlgpy mi`pzd md in -áø øîà ©¨¨¨©©
áéúëc éàî ,áø øîà äãeäézexv z` x`znd weqtd zpeek dn ± §¨¨©©©¦§¦

oaxegd(c d dki`),úòLa .'eàáé øéçîa eðéöò eðéúL óñëa eðéîéî'¥¥§¤¤¨¦¥¥¦§¦¨Ÿ§¨©
äðkqä,dxez cenll `ly exfbykäLwaúðdl`yp -,Bæ äëìä ©©¨¨¦§©§¨£¨¨

,ïBLàøì øBæçzL eäî ,ïeàéîa éðMîe èâa ïBLàøî äàöiL éøäm`d £¥¤¨§¨¥¦§¥¦¥¦§¥©¤©§¨¦
dzid `le ,`l e` oey`xd ly hbd z` lhan ipyd ly oe`ind

.daeyz mciaæeæ úBàî òaøàa ãçà íãà eøëNmiiwzd dfae] ¨§¨¨¤¨§©§©¥
ax sqk mlyl mikixv eidy epiide ,'epizy sqka epinin' weqtd

[minl dlynpy dxez xac cenll ickeìàLåeci lréaø úà §¨£¤©¦
àáé÷òf` didy.øñàå ,ïéøeñàä úéáael`y okeïa äãeäé éaø úà £¦¨§¥¨£¦§¨©¤©¦§¨¤
äøéúaxb didy.øñàå ,ïéáéöða §¥¨¦§¦¦§¨©

:el`d mi`pzd el`yp zxg` dl`yy mixne` yiéaø øîà̈©©¦
ì ,éñBé éaøa ìàòîLédl`yeðëøöeä àì Bæm` ixdy ,daeyzl ¦§¨¥§©¦¥§Ÿ§©§

úøk øeqéàìd`yipe dycwzpy dphw lk xnelk ,yi` zy` ly §¦¨¥
z` ,[opaxcn] zxk xeqi`a mlerd lkl dxeq`d yi` zy` `ide

dfzøzälry ixd ,hb ila dphwd ly oe`ind ici lr zrwtd ± ¦©§¨
ok m` ,melk mpi` dphwd dyrny xxaed oe`ind iciåàì øeqéàì§¦¨

ezyexb xifgn lyïkL ìk àìdlbny ici lr exizn oe`indy Ÿ¨¤¥
.melk mpi` hbde di`eyipyíøamle` -éøä ,eìàL Ckyäúéä §©¨¨££¥¨§¨

dnezi dphwúLàdidy oernyBnà éçà,oae`x lyäéiðL àéäL ¥¤£¦¦¤¦§¦¨
Bìen` ig` oerny zne ,opaxcn oae`x lr dxeq`y -dàNðeiel §¨¨

didyåéçàoae`x lyåéáàî.el zxzen dzid okle en`n `leúîe ¨¦¥¨¦¥
[eia`n eig`] oae`x iptl ezy` dltp dzre ,eia`n eig` iel
dzid ixdy dipy meyn maid oae`x lr dxeq` ef dnai .meail

`ed wtqde ,en` ig` oerny zy`àzLä ïàîzL eäîm`d - ©¤§¨¥©§¨
ezi` di`eyipa oerny zen xg`l dzr o`nl dnaid dleki

éàn÷ ïéàeOéðì eäðéø÷òúåmi`eyipd mze` z` rxtnl xewrze - §©§§¦§§¦¦©¨¥
,dexr oae`x lr didz `l aeye mipey`xd(dúøö) íaééúúå.el §¦§©¥¨¨¨
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xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hw sc zenai(iyiy meil)

äîBúéä úà Løâîä ïëå .øñBà øæòìà éaøåd`eyp dzidy dphwd §©¦¤§¨¨¥§¥©§¨¥¤©§¨
,opaxcn eldøéæçäå,zne ,dlcby xg`l oiae dphw dcera oia §¤§¦¨

,íáiì úøzeî,meaid zevn z` zraewd `id dzind zryy oeik ¤¤©¨¨
.ezy` dzid `id f`eéaøåäéáà dàéOäL äpè÷ .øñBà øæòìà`ide §©¦¤§¨¨¥§©¨¤¦¦¨¨¦¨

,dxezdn zycewnäLøbúðåz` laiwy dia` ici lr dzephwa §¦§¨§¨
`id ixd ,dhibáàä éiça äîBúéklawl zekf el oi` aeye ¦¨§©¥¨¨

,diyeciwåm`døéæçädltpe zne ,dphw dcera oey`xd dlra §¤§¦¨
,meail.íáiì äøeñà ìkä éøácdyexb `id dxezdny oeik ,mrhde ¦§¥©Ÿ£¨©¨¨

ixdy melk epi` dxez oicn ,dxifgdy s`e ,maid eig`l dxeq`e
ici lr oiyeciw dl epwz minkgy s`e ,diyeciw lawl ci dl oi`
z` xewrl opaxc oiyeciwa gk oi` mewn lkn ,dig` e` dn`
.maid lr dxeq` `id zercd lkl okl ,eig` zyexb ly xeqi`d

àøîâ
:xfrl` iax ly enrha dpc `xnbdäôéò øîà[mkg my-]éàî ¨©¥¨©

àîòèenrh edn ±øæòìà éaøceig` zyexb z` maiil xqe`y ©£¨§©¦¤§¨¨
,dxifgdyàøeqéàa úçà äòL åéìò äãîòå ìéàBäwxt didy oeik - ¦§¨§¨¨¨¨¨©©§¦¨

aey ,dyexb dzidyk zxk xeqi`a maid lr dxq`p eay cg` onf
.ezy` dzid znyke dxifgdy s` xeqi` eze`n zxzip dpi`

:`xnbd dywnéëä éà ,äôéòì ïðaø déì eøîàly enrh edf m` ± ¨§¥©¨¨§¥¨¦¨¥
,xfrl` iaxéòaéz àì éîð äöéìçixdy jxhvz `l dvilg mb - £¦¨©¥Ÿ¦¨¥

ie dvilgn zexehty zeixrd lkk `id.meaéîð éëä àîéz éëå§¦¥¨¨¥©¥
,dvilgn s` dxeht `idyàéðzäå,`ziixaa epipy ixde -íeMî §¨©§¨¦

,eøîà øæòìà éaø,mipa ila zne dlra dxifgde dyxbzpy dy` ©¦¤§¨¨¨§
.úöìBç:minkgl dtir zaeyzàì øæòìà éaø ,äôéò øîà àlà ¤¤¤¨¨©¥¨©¦¤§¨¨Ÿ

àîòè éàî àðòãé.xfrl` iax ly enrh z` rcei ipi` - ¨©§¨©©§¨
:xfrl` iax ixaca xg` xe`iaøæòìà éaøc àîòè eðééä ,ééaà øîà̈©©©¥©§©§¨§©¦¤§¨¨

,dvilg dkixvne maiizdl dxqe`ydéì à÷tñîxfrl` iax ± §©§¨¥
,wteqn,úìtî äúéî éàdxiznd `id dzind zry m`d xnelk ¦¦¨©¤¤

,meai zevn z` zraewe g` zy` xeqi` z`íéðBLàøä ïéàeOð éà¦¦¦¨¦¦
íéìétî:`xnbd zx`ane .meaid zevn z` miraew ±éàzry ©¦¦¦

dúìtî äúéîe ezy` dzid `id f` `ld ,meaid z` zraew ±àä ¦¨©¤¤¨
íeaééì dén÷ àéîøe -mle` .meail eiptl zltep `idïéàeOð éà ©§¨©¥§¦¦¦¦
íéìétî íéðBLàøädyxib dlray ote`a ,meaid z` miraew ± ¨¦¦©¦¦

meaid z` reawl mileki mpi` xak mipey`xd oi`eyipd ,dxifgde
ixdyøeqéàa úçà äòL åéìò äãîò àädxq`pe ,dyxbzdyk ¨¨§¨¨¨¨¨©©§¦

mpi` dl` mle` ,miipy oi`eyip jk xg` eid mpn`e ,zinler eilr
.dvilg xfrl` iax dze` jixvd wtqd zngn .meaid z` miraew

:xfrl` iax ixaca sqep xe`iaéaøì àèéLt íìBòì ,øîà àáø̈¨¨©§¨§¦¨§©¦
,úìtî äúéîc øæòìà,maiizdl s` zxzen oicd xwirn jkitle ¤§¨¨§¦¨©¤¤

eäéîemle` ±ïéLeøéâa ïéàé÷a ìkäzyxbzn dy` xy`k ,xnelk ¦©Ÿ§¦¦§¥¦
oi`eyipd xg`l dyxbzpy mircei lkde xacd mqxtzn

,mipey`xdäøæça ïéàé÷a ìkä ïéàåyie ,dipy mrt d`ype xfgy §¥©Ÿ§¦¦©£¨¨
:ddnz `xnbd .eig` zyexb maiin `edy exn`iy yygäaøcà©§©¨

d ,jtidl -äøæç,oiyexibd xg`làì÷ déì úéà déúez àáúéc ïåék £¨¨¥¨§¨§¨¥¦¥¨¨
xzei mqxtzne xacl lew yi ,eizgz zayei `idy oeik -

:`xnbd zvxzn .oiyexibnïðé÷ñò àì éîxaecny okzi `l ike ± ¦Ÿ©§¦©
ote`a o`kàøôöa áéëLe àúøeàa døcäàcdlila dxifgdy - §©§§¨§§¨§¥§©§¨

xfrl` iaxe ,dxifgdy xacd mqxtzd `l oiicre ,xwaa zne
.miipyd oi`eyipl lew did `ly dfk ote`a wx maiil xqe`

:xfrl` iax ixaca sqep xe`iaéaøc àîòè eðééä ,øîà éLà áø©©¦¨©©§©§¨§©¦
øæòìà,dvilg dkixvne maiizdl dxqe`yéðä øæâc`ed oky ± ¤§¨¨§¨©¨¥

zne dxifgde dlecbd ezy` yxiby ina xfebíeMîdphwäîBúé ¦§¨
,døéæçäå áàä éiçaddlecba exizi m`e ,dpynd seqa `aen §©¥¨¨§¤§¦¨

dxeq` zercd lkl mye ,dphw dnezia mb exizi maiizdl
.dxezd on maiizdl

:`xnbd dtiqenàøazñî éîð éëäly enrh dfy xazqn mb jke ± ¨¥©¥¦§©§¨
,xfrl` iaxéðz÷cîa epipyy dnn -àôéñ,dpynd lyäpè÷ ¦§¨¨¥¥¨§©¨

,äLøbúðå äéáà dàéOäLdpic,áàä éiça äîBúékoi` xnelk ¤¦¦¨¨¦¨§¦§¨§¨¦¨§©¥¨¨

,diyeciw z` lawl da zekf cer dia`låm`døéæçädcera §¤§¦¨
,zne dphw.íáiì äøeñàL ìkä éøácdyweàøîéîì éàî éàädn - ¦§¥©Ÿ¤£¨©¨¨©©§¥§¨

,eprinydl `pzd `aàèéLtixdy ,mail dxeq`y `ed heyt - §¦¨
oi`e ,opaxcn `l` dpi` dzxfgde ,eig` zyexb `id dxezdn

.dxezdn eig` zyexb oic lhal opaxc oi`eyip ly mgekaàlà¤¨
ïì òîLî à÷ àä åàì,eprinydl dpynd dzvx z`f i`ce `l` ± ¨¨¨©§©¨

,øæòìà éaøc àîòèd xy`k mby xaeqdenk] opaxcn md oiyexib ©§¨§©¦¤§¨¨
meyn `ed ,maiizdl dxeq` ,[dpyna mipey`xd mixwnaøæâc§¨©

ðäéàä íeMî Cmb exizi `ny opaxc oiyexibdy mipte`a - ¨¨¦©
:`xnbd zpwqn .dxezdn oiyexibdy dxwnadpéî òîLok` - §©¦¨

.xfrl` iax ly enrh dfy gken
:iy` ax ly evexizl di`x d`ian `xnbdàéðz`ziixaadéúååk ©§¨§¨¥

äéáà dàéOäL äpè÷a øæòìà éaøì íéîëç íéãBî ,éLà áøc§©©¦¦£¨¦§©¦¤§¨¨¦§©¨¤¦¦¨¨¦¨
,äLøbúðåedøéæçäå ,áàä éiça äîBúék àéä éøämeail dltpe zne §¦§¨§¨£¥¦¦¨§©¥¨¨§¤§¦¨

,eig` iptlïéøeîb ïéLeøéb äéLeøébL éðtî ,íáiì äøeñàLon ¤£¨©¨¨¦§¥¤¥¤¨¥¦§¦
,dxezdäøeîb äøæç dúøæç ïéàå.opaxcn `l` dxezdnäna §¥£¨¨¨£¨¨§¨©¤

äpè÷ àéäLk dLøébL ,íéøeîà íéøác,dxezdn diyexiby §¨¦£¦¤¥§¨§¤¦§©¨
äpè÷ àéäLk døéæçäå,opaxcn diyeciwy dphw dcera zneìáà §¤§¦¨§¤¦§©¨£¨

,äìBãb àéäLk døéæçäå äpè÷ àéäLk dLøébmiipyd diyeciw mby ¥§¨§¤¦§©¨§¤§¦¨§¤¦§¨
,dxezdnéîð éày ote`a mb e` ±àéäLk døéæçäoiicräìãâå äpè÷ ¦©¥¤§¦¨§¤¦§©¨§¨§¨

Bìöà,dxezdn diyeciw eyrp jkay ,dlcby xg`l dilr `ae ¤§
úîe,meail eig` iptl dltpe,úîaééúî Bà úöìBç Bàzhiy ef ¥¤¤¦§©¤¤

.minkg,eøîà øæòìà éaø íeMîmiipyd diyeciw xy`k mb ¦©¦¤§¨¨¨§
dxezdn.úîaééúî àìå úöìBçdligza dazk `ziixady jezne ¤¤§Ÿ¦§©¤¤

,mail dxeq` a`d iiga dneziy xfrl` iaxl minkg miceny
dkld zngny jgxk lre ,ef dklda wqr xfrl` iax mby rnyn

.mixg`d mipte`a mb xfrl` iax xq` ef
:xfrl` iax zhiya dpc `xnbddépéî àòaepnn l`y ±áøî àáø §¨¦¥¨¨¥©

,ïîçðdxeq` dxifgde dyxbzpy dlecby xfrl` iax zrcl ©§¨
,maiizdldúøödyxib `lyeäî,maiizdl zxzen `id m`d - ¨¨¨©

.dyxbzdy ezy` meyn dyxbzd `ly dzxv xefbp `ny e`
déì øîà,`axl ongp axäøéæb äôeb àéädyxiby dlecb ixd - ¨©¥¦¨§¥¨

meyn dxifb zngn `l` dxeq` dpi` dnvra `id ,dxifgde
,dxifgde dyxiby a`d iiga dnezi dphwäøéæb øBæâéðå íe÷éð ïðàå©£©¥§¦§§¥¨

äøéæâì.dzxv z` mb xeq`pe dxifb lr dxifb xefbpe cenrp ike - ¦§¥¨
:`xnbd dywnàéðz àäå,`ziixaa epipy ixde ±øæòìà éaø íeMî §¨©§¨¦©¦¤§¨¨

,úöìBç dúøöå àéä eøîà,denzl yieCzòc à÷ìñ dúøöå àéä± ¨§¦§¨¨¨¤¤¦§¨¨¨¨§¨©§¨
zg` zvilgy i`ce ixd ,zevleg odizyy jzrc lr dlri ike

,dzxag zxhet odnåàì àlà,`ziixad zpeek ef i`ce `l` -Bà ¤¨¨
,úöìBç dúøö Bà àéäzvlegy dzxva mb xfeb xfrl` iaxy ixd ¦¨¨¨¤¤

dzxv xfrl` iaxly xn`y ongp axk `le ,znaiizn `le
:`xnbd zvxzn .znaiiznúöøúî÷ éöeøz åàìdywed `l ike - ¨¨¥¨§¨§©

ok m`e ,dzpeek z` yxtl zkxvede `ziixad oeyl jléëä õéøz̈¥¨¥
,jk uxzz -àéädxifgde dyxiby dlecbd ±,úöìBçla`dúøö ¦¤¤¨¨¨

.úîaééúî Bà úöìBç Bà¤¤¦§©¤¤

äðùî
e` mdn zg`y zeig` izy e`ypy mig` ipya dpc epzpyn

:mdn cg` zne opaxc oi`eyipa eid mdipyïéçà éðLeidyïéàeNð §¥©¦§¦
ìúBéçà ézLzeneziúBpè÷,opaxcn odiyeciwyìL dìòa úîe ¦§¥£¨§©¥©§¨¤

ïäî úçà,mipa `laàöz eælä`la weyl zxzen dlra zny ef - ©©¥¤©¥¥¥
,meaie dvilgíeMîzexr `idyäMà úBçà.opaxcnïëåoicd ¦£¦¨§¥

aézLzeig`,úBLøçoi`e ,opaxcn `l` mpi` zyxg i`eyip mby §¥¥§
.zyxgd dzeg`l ieyp maidyk znaiizn odn zg`

zg` ,zeig` izyl mi`eyp eidy mig` ipyäìBãbdi`eyipy §¨
,dxezdnåzg`äpè÷e ,opaxcn di`eyipyäpè÷ ìL dìòa úî §§©¨¥©§¨¤§©¨

,meail dlecbd ly dlra iptl dltpeúBçà íeMî äpèwä àöz¥¥©§©¨¦£
äMà.dvilge meain dxehteäìBãb ìL dìòa úîdlecbd dltpe ¦¨¥©§¨¤§¨

d ly dlra iptlzeg`l dxezdn dwif yi mail ixde .meail dphw
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קצז miwxt dyelya` cenr hw sc ± iriax wxtzenai
øñåà øæòìà éáøå.`xnba `nrh yxtn Ðäîåúéä ùøâîä ïëådn` de`iydy dphw Ð

dzelcba oia dzephwa oia dxifgde ,dig`e,zltn dzinc xn`ck ,mail zxzen Ð

y` dzid dzin zryae.ezäùøâúðå äéáà äàéùäù äðè÷dia` lawe ,dzephwa Ð

`id ixd ,dhib z` lawne :(a,en zeaezk) "dzztzpy dxrp" wxta xn`ck ,dhib

dnezik`ed ig dia`y it lr s` ,a`d iigaÐ

gk el oi` aeyc ,oiyeciw oiprl dnezik `id

d`iydyn m` :mzd xn`ck ,diyeciw lawlÐ

.da zeyx dia`l oi`äøåñà äúåðè÷á äøéæçäå
íáéì,opaxl elit`e ,dzephwa zn m` Ð

dxfg dzxfg oi`e oixenb oiyexib diyexibc

rwte li`ed ,melk opi` dphw iyeciwc ,dxenb

dyexbk dl `iede ,ci dl oi` `ide a` zekf

.zcnereàøîâäôéò.mkg my Ðúçà äòù
.zxka `idy ,eig` zyexb xeqi`a Ðúúéî éà

úìôî ìòá.mipey`xd oi`eyip gk e` meaiil Ð

ïéùåøéâá íéàé÷áoi`ex lkd Ð,dyxby

oiyexibcdil zil dxfg la` .edl zi` `lw

aikye `zxe`a dl xcdn `wc oipnifc ,`lw

,`xtvadf :ixn`e ,dzxfga iypi` efg `lc

.eig` zyexb maiinïðé÷ñò àì éî`kil in Ð

.ikd iedc oipnifc ,ikda oizipzn inp inewe`l

êðä øæâãlk Ðzxfgeniiga dnezi meyn xfb

ixd dzxfg xg`lc oizipzna opixn`c ,a`d

.dyexbk `idàèéùôdia`l oi`e li`edc Ð

dphw `ide ,da zeyxixde ,dxfg dzxfg oi` Ð

diipz ikdl `l` .dyexbk `id,oizipzna

.`d meyn `ziinwc `nrhc opireny`läîá
íéøåîà íéøáãdyxibyk micen minkgc Ð

`idyk dxifgde dhib dia` lawe dphw `idyk

zne ,dycwl dl `le dia`l `l gk oi`c ,dphw

dlra `lc ,dphw `idykdlcbyniedzc

.oiyeciw dlcbyn d`iaåìöà äìãâå:opixn` Ð

.od oiyeciw dlcbyn dpey`x d`ia mzqíåùî
'åë åøîà øæòìà éáømicene :lirl ipzwcne Ð

a`d iiga dnezia xfrl` iaxl minkgÐ

`nrhc ,xfrl` iax da ixii` `nl`

.`d meyn `ziipxg`acäúøözxfgenc Ð

dlecb.edn xfrl` iaxläøéæâ àôåâ àéäÐ

.a`d iiga dnezi meynäøéæâì äøéæâdzxv Ð

.`id eh`úöìåç àéämai `a m` Ðwwfdldl

la` .znaiizn `le ,dzxv zxhete zvleg Ð

wwfp m`dzxvl,znaiizn e` zvleg e` Ð

.zxhtp `ideäðùîäùà úåçà íåùî àöú
.meaiine dvilgn dxehte Ðìù äìòá úî

äìåãâdphwd lra iptl dltpe Ðly dzwif Ð

,eilr dphwd zxqe` dxezd on `idy dlecb

dwif irewt`l `nil` `le ,opaxcn di`eyipc

eyri dne ,ezwewf zeg` dl `iede ,`ziixe`c?
ïàîúù äðè÷ä ïéãîìî øîåà øæòéìà éáøåáÐ

xewrzeoax .dlecbd z` maiin `die ,di`eyip

l`ilnbøîåàoaxc .ef z` zxqe` dzwif oi` Ð

`nil` `l :xnelk ,dwif oi` xaeq l`ilnb

zenai) "l`ilnb oax" wxta izyxitck ,dwif

dp`in m` ,jkld .(`,`pe`l m`e .dlecb maiizze ,dp`in Ðdlecbl ulgin la` .dy` zeg` meyn efld `vze ,oixenb di`eyip eidie ,licbzy cr elv` dphw oiznz Ð,`l Ð

lqtczeg` meyn eilr dphwd z`.dvelgåì éà.el ie` Ðèâá åúùà úà àéöåî:`xnba xn`ck ,o`nl dze` oicnln oi`e Ðwgxziazine .oipe`ind on mc`,dizez dazi `l inp

maiizz `l efe ,hba `vz `l` ,dwif yi :xaqwc.dvilga `vz `l` ,dyexb zeg` meyn Ðàøîâéøù éîå.o`nzy dphw cnll Ð'åë íãà ÷áãé.onwl edlekc `nrh yxtn Ð

ïåáøò ïî.axr `di `ly Ðìåàù àáàë.'eke iep myl eznai qpekd :"ulegd" wxt Ð
øîàå
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àéädxifbl dxifb xefbpe mewip op`e dxifb dtebmeyn ,dxifb dteb `id :qxhpewa yxit Ð

,`nrh i`dl xn`c `ed iy` ax `dc :wgvi epiaxl d`xp oi`e .a`d iiga dnezi

dxifb dteb `id :yxtl yi `l` ?`ax `leitl ,eig` zyexb maii mlerd exn`i `ny Ð

dxifb xn`w `wec e`le .lirl `ax xn`ck ,dxfga oi`iwa lkd oi`e oiyexiba oi`iwa lkdy

`l` dpi` :xnelk `l` .`kd jiiy `lc ,dxifbl

.opaxc `xeqi`

÷çøúéåmipe`ind onl`ppg epiax yxit Ð

mya (a,fw zenai) oiwxit yixa

`idy di`x e`iaiy cr dnezi ycwl oi`c :oe`b

epiwzc `de .mipe`ind on wgxzdl ick ,zxbea

(a,aiw) onwl xn`ck oi`eyip opax dljixv Ð

yegl yiy `kid `wec epiidc oe`bd ixacl xnel

el oi` `kdn ,edine .xwtd bdpn da ebdpi `ly

.o`nl decnli `ly `l` di`x
`iz`
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døéæçäå äîBúiä úà Løâîä ïëå .øñBà øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨¥§¥©§¨¥¤©§¨§¤¡¦¨
dàéOäL äpè÷ .øñBà øæòìà éaøå ,íáiì úøzeî ¯¤¤©¨¨§©¦¤§¨¨¥§©¨¤¦¦¨
¯ døéæçäå .áàä éiça äîBúék ¯ äLøbúðå äéáà̈¦¨§¦§¨§¨¦¨§©¥¨¨§¤¡¦¨

.íáiì äøeñà ìkä éøácàøîâéàî :äôéò øîà ¦§¥©Ÿ£¨©¨¨¨©¥¨©
úçà äòL åéìò äãîòå ìéàBä ¯ øæòìà éaøc àîòè©£¨§©¦¤§¨¨¦§¨§¨¨¨¨¨©©
éîð äöéìç ,éëä éà :äôéòì ïðaø déì eøîà .àøeqéàa§¦¨¨§¥©¨©§¥¨¦¨¦£¦¨©¦
éaø íeMî ,àéðúäå ¯ éîð éëä àîéz éëå !éòaéz àì̈¦¨¥§¦¥¨¨¦©¦§¨©§¨¦©¦
øæòìà éaø :äôéò øîà àlà !úöìBç :eøîà øæòìà¤§¨¨¨§¤¤¤¨¨©¥¨©¦¤§¨¨
éaøc àîòè eðééä :ééaà øîà .àîòè éàî àðòãé àì̈¨©£¨©©£¨¨©©©¥©§©£¨§©¦

àä ¯ úìtî äúéî éà .íéìétî íéðBLàøä ïéàeOð éà ,úìtî äúéî éà déì à÷tñî :øæòìà¤§¨¨§©§¨¥¦¦¨©¤¤¦¦¦¨¦¦©¦¦¦¦¨©¤¤¨
.øeqéàa úçà äòL åéìò äãîò àä ¯ íéìétî íéðBLàøä ïéàeOð éà ,íeaééì dén÷ àéîø©§¨©¥§¦¦¦¦¨¦¦©¦¦¨¨§¨¨¨¨¨©©§¦
ìkä ïéàå ïéLeøéâa ïéàé÷a ìkä ,eäéîe .úìtî äúéîc øæòìà éaøì àèéLt íìBòì :øîà àáø̈¨¨©§¨§¦¨§©¦¤§¨¨§¦¨©¤¤¦©Ÿ§¦¦§¥¦§¥©Ÿ
døãäàc ïðé÷ñò àì éî !àì÷ déì úéà déúBz àáúéc ïåék ,äøæç :äaøcà .äøæça ïéàé÷a§¦¦©£¨¨©§©¨£¨¨¥¨§¨§¨¥¦¥¨¨¦¨¨§¦©§©©§¨

î éðä øæâc :øæòìà éaøc àîòè eðééä :øîà éLà áø .àøôöa áéëLe àúøBàaäîBúé íeM §§¨§¦§©§¨©©¦¨©©§©£¨§©¦¤§¨¨§¨©¨¥¦§¨
äLøbúðå äéáà dàéOäL äpè÷ :àôéñ éðú÷cî ,àøazñî éîð éëä .døéæçäå áàä éiça§©¥¨¨§¤¡¦¨¨¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥¥¨§©¨¤¦¦¨¨¦¨§¦§¨§¨
!àèéLt ?àøîéîì éàî éàä .íáiì äøeñàL ìkä éøác ¯ døéæçäå ,áàä éiça äîBúék ¯¦¨§©¥¨¨§¤¡¦¨¦§¥©Ÿ¤£¨©¨¨©©§¥§¨§¦¨

àä åàì àlàïì òîLî à÷c àîòè :øæòìà éaøðä øæâcàéðz .dpéî òîL ,éàä íeMî C ¤¨¨¨¨©§©¨©£¨§©¦¤§¨¨§¨©¨¨¦©§©¦¨©§¨
ì íéîëç íéãBî ,éLà áøc déúååkøæòìà éaøéøä ¯ äLøbúðå äéáà dàéOäL äpè÷a §¨¥§©©¦¦£¨¦§©¦¤§¨¨¦§©¨¤¦¦¨¨¦¨§¦§¨§¨£¥

ïéàå ïéøeîb ïéLeøéb äéLeøébL éðtî ,íáiì äøeñàL ¯ døéæçäå ,áàä éiça äîBúék àéä¦¦¨§©¥¨¨§¤¡¦¨¤£¨©¨¨¦§¥¤¥¤¨¥¦§¦§¥
.äøeîb äøæç dúøæçíéøeîà íéøác äna,äpè÷ àéäLk døéæçäå äpè÷ àéäLk dLøébL ¯ £¨¨¨£¨¨§¨©¤§¨¦£¦¤¥§¨§¤¦§©¨§¤¡¦¨§¤¦§©¨

äìãâå ,äpè÷ àéäLk døéæçä éîð éà ,äìBãb àéäLk døéæçäå äpè÷ àéäLk dLøéb ìáà£¨¥§¨§¤¦§©¨§¤¡¦¨§¤¦§¨¦©¦¤¡¦¨§¤¦§©¨§¨§¨
.úîaééúî àìå úöìBç :eøîà øæòìà éaø íeMî .úîaééúî Bà úöìBç Bà ¯ úîe Bìöà¤§¥¤¤¦§©¤¤¦©¦¤§¨¨¨§¤¤§Ÿ¦§©¤¤
øBæâéðå íe÷éð ïðàå ,äøéæb dôeb àéä :déì øîà ?eäî dúøö :ïîçð áøî àáø dépéî àòa§¨¦¥¨¨¥©©§¨¨¨¨©£©¥¦¨§¥¨©£©¥§¦§
dúøöå àéä .úöìBç dúøöå àéä :eøîà øæòìà éaø íeMî ,àéðz àäå !?äøéæâì äøéæb§¥¨¦§¥¨§¨©§¨¦©¦¤§¨¨¨§¦§¨¨¨¤¤¦§¨¨¨
:éëä õéøz ?zöøúî÷ éöeøz åàì !?úöìBç dúøö Bà àéä Bà ¯ åàì àlà ?Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨¤¨¨¦¨¨¨¤¤¨¨¥¨§¨§©§§¥¨¦

.úîaééúî Bà úöìBç Bà ¯ dúøö .úöìBç àéääðùîì ïéàeNð ïéçà éðLúBéçà ézL ¦¤¤¨¨¨¤¤¦§©¤¤§¥©¦§¦¦§¥£¨
.úBLøç ézL ïëå .äMà úBçà íeMî àöz eælä ¯ ïäî úçà ìL dìòa úîe ,úBpè÷§©¥©§¨¤©©¥¤©¥¥¥¦£¦¨§¥§¥¥§
ìL dìòa úî .äMà úBçà íeMî äpèwä àöz ¯ äpè÷ ìL dìòa úî ,äpè÷e äìBãb§¨§©¨¥©§¨¤§©¨¥¥©§©¨¦£¦¨¥©§¨¤

nìî :øîBà øæòéìà éaø ¯ äìBãbíà :øîBà ìàéìîb ïaø ,Ba ïàîzL äpèwä úà ïéã §¨©¦¡¦¤¤¥§©§¦¤©§©¨¤§¨¥©¨©§¦¥¥¦
éaø .äMà úBçà íeMî eælä àöúå ,ìécâzL ãò ïézîz ¯ åàì íàå ,äðàéî ¯ äðàéî¥£¨¥£¨§¦¨©§¦©¤©§¦§¥¥©¥¦£¦¨©¦

òLBäéåéçà úLàå èâa BzLà úà àéöBî .åéçà úLà ìò Bì éà ,BzLà ìò Bì éà :øîBà §ª©¥¦©¦§¦©¥¤¨¦¦¤¦§§¥§¥¤¨¦
.äöéìçaàøîâìLa íãà ÷aãé íìBòì :àøt÷ øa éðúäå ?éøL éîe÷çøúéå íéøác äL ©£¦¨¦¨¥§¨¨¥©©¨¨§¨¦§©¨¨¦§¨§¨¦§¦§©¥

ìMîìLa ÷aãé .íéøác äL÷çøúéå .íéøãð úøôäáe ,íBìL úàáäáe ,äöéìça :íéøác äL ¦§¨§¨¦¦§©¦§¨§¨¦©£¦¨©£¨©¨©£¨©§¨¦§¦§©¥
ìMî,àôeb .éðàL äåöîc ïeàéî !úBðBáøòä ïîe ,úBðBã÷tä ïîe ,ïeàénä ïî :íéøác äL ¦§¨§¨¦¦©¥¦©¦§¦¨¥§¥§¦§¨¨¥¨

ìLa íãà ÷aãé íìBòì :àøt÷ øa éðzàaà ,àéðúc ,ìeàL àaàk ¯ äöéìça :íéøác äL ¨¥©©¨¨§¨¦§©¨¨¦§¨§¨¦©£¦¨§©¨¨§©§¨©¨
ì Bzîáé úà ñðBkä :øîBà ìeàLì ,éBð íLì ,úeLéà íLòâBt eléàk ¯ øçà øác íL ¨¥©¥¤§¦§§¥§¥¦§¥¨¨©¥§¦¥©

"eäôãøå íBìL Lwa" :áéúëc ¯ íBìL úàáäa .øæîî ãìeä úBéäì éðéòa áBø÷å ,äåøòä¤§¨§¨§¥©¦§©¨¨©§¥©£¨©¨¦§¦©¥¨§¨§¥
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קצח
miwxt dyelyaa cenr hw sc ± iriax wxtzenai

åäáà éáø øîàå.oiyeciw zkqna Ðäôéãø äôéãø àéúàlecb xky melyz Ðz`adl

zelinbk ,`ad mlerl el zniiw oxwde ,dfd mlera odizexit lke`y ,melymicqg

.dfd mlera ceake ,`ad mlera "dwcv miig `vni" :eda aizkcäîá äðá åìéàëÐ

`hegc ,zenad xeqi` zryamixac) aizkc ,`edike" :(bklcgz`l `d ,'ebe "xecpl

lcgz.`hg ja didi Ðïáø÷ áéø÷ä åìéàëÐ

mkg lv` jli `l` .zexiar izy eilr xary

,epxizie.jka libx `di `ly ickàúî øááÐ

.exir oan oecwt lawi `läéúééá éë äéúééáã
éîãz` lehie ,elv` libxy Ðxefgie ,ely

.eprazieïåéöìùdeld oigipny ,mewn my Ð

oiqtezeoi`xew oeivly :`pixg` `pyil .axrd

uec sely oewixhep my lr ,oeaxrd mysley Ð

.axrd lr envr rweze ,deld on envrõåãÐ

,rewiz oeylzay) dtly dvc :xn`ck.(a,pòø
òåøé.drx xg` drx Ðøæ áøò éëaxrnd Ð

.l`xyia mixb mixfqpkpdeoeaxra.rnyn inp

åîöò ò÷åúìå" `xwc `tiq Ð`peyemirwez

.dl yxtn dleke ,"gheaøáãì åîöò ò÷åú
äëìä,miiwn ipi`e dpey ipixd :xne`y Ð

law`e.cenl xkyíéøâ íéù÷oi`iwa oi`y Ð

oicnle ,zevn iwecwcal`xyi.odiyrnn

úçôñëxbd delpe" :hwp `xwc `pyil Ð

ediryi) "awri zia lr egtqpe ,mdilr.(ciïéà
äøåú åì.dxeza wqer epi` Ðäøåú åì ïéàÐ

.cenl xky lawn oi`äøåú àìà(a) Ðoi`e

.miiwnäøåú åìéôàoi` cenil xky elit` Ð

.elàîéà úéòáéàå`l` el oi` ,`xwirnck Ð

`hiyt inp i`d zxn`wce ,dxez`kixv `l Ð

.'ekàøâà äéì úéà.diyrc Ðäëìä øîâåÐ

,jk lk eiptl `ad oicl dnec oi`y .dkld rcei

,diaxl li`yn `le ,`zlinl `zlin incne

rwez epiidejneqy Ð`edy dkldd lr orype

.rceiíéøåáâ.mipiic Ðäîìùìùmelydy Ð

.elyåúèîzifbd zkyl myy ,ycwnd zia Ð.

ìàéìîâ éáøã àîòè éàîlicbzyk :xn`c Ðef

.melk `lea ef `vzàìã áâ ìò óàå äãäá éìãâ
ìòádycwipc Ð,mewn lkn .`zyddlcbyn

`zlin ilbi`e ,`xwirn iyeciw iqtz Ð

.`ed melk `l jdc dwifc rxtnlàîìã åàÐ

oiyeciw meyne ,edpip melk `l i`nw oiyeciw

dliracab lr s`e ,dnai jd `wtp dlcbync

oiyeciwl zncew dwifczeg` ycwnd :xaqw Ð

ilhane iyeciw iz`c ,dnai dxhtp dnai

.dwifléìú àìúéîlerai wtq ,zephw ini lk Ð

`le lerai `l wtq ,ezy` didze licbzyn

.dzrc dknqéãò åäéà äøîàãéàðéî óÐ

ip`iveie.igxk lra hbaäéðéî àðôéãò àðàåÐ

.egxk lr oe`ina `v` dvx`y onf lke
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àéúàdticx dticx'ebe "miig utgd yi`d in" :lirl aizkcn la` Ðivn `l Ð

"aeh dyre rxn xeq" ,"rxn jpeyl xevp" :`zyxt `lek` i`w `nlcc ,wiic

ol `wtp ded `lc "ceake miig dwcv" :aizk `kd ,inp i` .dlek dxezd lk epiidc 'ebe

zniiw oxwde dfd mlera odizexitn lke` mc`c (`,n) oiyeciwc `nw wxta `xw `eddn

.`ad mlerl eløãåðädna dpa eli`kÐ

aizk ,'dlcg' ,'dlcg' ol `wtpc miyxtn yi

mkl elcg" :mzd aizke ,"xecbl lcgz ike" :`kd

,"aygp dna ik et`a dnyp xy` mc`d on

ixwz l` :(`,ci) zekxac `nw wxta xn`e

yixc "dlcg"c dey dxifbe ."dna" `l` "dnA"©¤¨¨

:l`eny xn` ,(`,ak) "mixcp drax`" wxta

iax xn` ,ryx `xwp eniiwny it lr s` ,xcepd

lcgz ike" :`kd aizk ?d`xw i`n :eda`

."fbex elcg miryx my" :mzd aizke ,"xecpl

äòømixb ilawnl `az drx xg`xn` Ð

epiidc :wgvi epiaxoze` oi`iyny `kid Ð

od m` la` .cin oze` oilawny e` ,xiibzdl

epivn ixdy .mlawl epl yi xiibzdl oivn`zn

rpnzl elaw `ly awrie wgvi mdxa` eyprpy

ftil`l yblt dzide dklde ,xiibzdl dz`ay

,l`xyil edpixrvc wlnr dpin wtpe ,eyr oa

mbe .(a,hv oixcdpq) "wlg" zcbda opixn`ck

.dia`end zexe ,dnrpe ,dpefd agx law ryedi

xiiby (`,`l zay) "oiwilcn dna" wxt yixae

odk ipniyzy zpn lr ipxiib" :xn`y eze` lld

dxezd lk ipcnlzy zpn lr"c eze`e ,"lecb

xiibzdl oivn`zn eid `ly it lr s`e ,"dlek

mixb zeidl mteqy oda lld did rcei Ð

.seqal dyry enk ,mixenbåäîzi` `nizc

`xb` dil`neic `xza wxta opixn`c ,dniz Ð

lr `a `hg oi` miaxd z` dkfnd lk :(`,ft)

mpdiba axd exn`i `ly mzd `nrh yxtne ,eci

ixd :wgvi epiaxl dyw cere !ocr oba ecinlze

`vi ikd elit`e ,eiptl cnl xi`n iaxc ,xg`

dlgzn rx `edy `kid ,`nye !drx zeaxzl

,`nrh i`d jiiy `l mzd ,mixg` cnlny mcew

`hg oi` i`ce f` ,dlgzn aeh didy `kid la`

xg`e ,eci lr `axn`ck ,rx did ezlgzn Ð ©¥

mbe ezia jezn wqt `l xnf ilky (a,eh) dbibga

.ewign mixyep eid miwecv ixtq

íéùùdl aiaq mixeabqxhpewa yxit Ð

.i`w zifbd zkyl`c (`,f) oixcdpqae [`kd]

miray e` ,miray xninl dil dedc :dywe

l`xyi `eaix miyy`c :xnel yi `l` ?cg`e

.i`w

éæåçàaxg,oica oipiiefn dil rnyn Ð

xebgie"n (`,el) oixcdpqa opiyxcck

"eaxg cecab lr s`e .oixcdpqa lapl epcy Ð

mildz) "xeab jxi lr jaxg xebg" :aizk dxezac

.(dn

éëålra `lc ab lr s`e dcda ilcb dlcbÐ

`l dnai zeg` ycwn :ol `xiaq elit`e

eid oiyeciwdy `kid mewn lkn ,dnai dxhtp

mi`a.dnvrn dnai dxhtp `linn Ð

àåäi`pin sicrip`ivedl lekiy :yexit Ð

dipin `ticr `p`e ,igxk lra hba

`wec epiide .lra `ly onf lk ea o`nl lke`y

opaxcn la` ,o`nl dleki dxezd onoi` Ð

`a" wxta opzc ,zexry izy d`iadyn dleki

zp`nn zad izn cr :(`,ap dcp) "oniqcr Ð

lraac ,lra `l elit` epiide .zexry izy `iazy.lraa dcedi iax icenc ,`xnba mzd xn`ck ,oald lr xegyd daxiy cr dcedi iax bilt ded `l Ð
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áéúk ,"äôéãø" "äôéãø" àéúà :eäaà éaø øîàå§¨©©¦©¨¨§¨§¦¨§¦¨§¦
:íúä áéúëe ,"eäôãøå íBìL Lwa" :àëäóãBø" ¨¨©¥¨§¨§¥§¦¨¨¥

úøôäa ."ãBáëå ä÷ãö íéiç àöîé ãñçå ä÷ãö§¨¨¨¨¤¦§¨©¦§¨¨§¨©£¨©
øãBpä :øîBà ïúð éaø àéðúc ,ïúð éaøk ¯ íéøãð§¨¦§©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥©¥
.ïaø÷ äéìò áéø÷ä eléàk Bîéi÷îäå ,äîa äða eléàk§¦¨¨¨¨§©§©§§¦¦§¦¨¤¨¨§¨

ìMî ÷çøúéåäìãb àîìc ¯ ïéðeàénä ïî :íéøác äL §¦§©¥¦§¨§¨¦¦©¥¦¦§¨¨§¨
déúééác ,àúî øáa ¯ úBðBã÷tä ïî ;da àèøçéîe¦©§¨¨¦©¦§§©¨¨§¥¥
øîàc ,ïBiölL éáøòa ¯ ïBáøòä ïî ;éîc déúééa ék¦¥¥¨¥¦¨¥¨§©§¥¤§¦§¨©
¯ "øæ áøò ék òBøé òø" :áéúëc éàî ,÷çöé éaø©¦¦§¨©¦§¦©¥©¦¨©¨
ïBiölL éáøòìe íéøâ éìa÷îì àáz äòø øçà äòø̈¨©©¨¨¨Ÿ¦§©§¥¥¦§©§¥¤§¦
Baìç éaøk ¯ íéøâ éìa÷î .äëìä øáãì Bîöò ò÷Búìe§¥©©§¦§©£¨¨§©§¥¥¦§©¦¤§
.øBòa úçtñk ìàøNéì íéøb íéL÷ :Baìç éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¦¥¦§¦§¨¥§©©©¨
øáãì Bîöò ò÷Bz .õBc óBìL éãáòc ¯ ïBiölL éáøò©§¥¤§¦§¨§¥§¥©©§¦§©
Bì ïéà øîBàä ìk :øîBà éñBé éaø ,àéðúc ¯ äëìä£¨¨§©§¨©¦¥¥¨¨¥¥
øîBàä ìk :àlà !àèéLt .äøBz Bì ïéà ¯ äøBz¨¥¨§¦¨¤¨¨¨¥
éîð àä ,äøBz àlà Bì ïéà ¯ äøBz àlà Bì ïéà¥¤¨¨¥¤¨¨¨©¦
?àîòè éàî .Bì ïéà äøBz eléôàc àlà !àèéLt§¦¨¤¨©£¦¨¥©©£¨
ìk ,"íúéNòå ízãîìe" :àø÷ øîà ,àtt áø øîà̈©©©¨¨©§¨§©§¤©£¦¤¨
Bðéà äiNòa BðéàL ìk ,äãéîìa BðLé äiNòa BðLiL¤¤§©£¦¨¤§¦§¦¨¨¤¥©£¦¨¥
:àøwéòî eúéøîàãk íìBòì ,àîéà úéòaéàå .äãéîìa¦§¦¨§¦¨¥¥¨§¨¦§¨§¦¥¦¨¨
àì ,äøBz àlà Bì ïéà ¯ äøBz àlà Bì ïéà øîBàä ìk̈¨¥¥¤¨¨¥¤¨¨¨
àîéúc eäî .éãáòå éìæàå éðéøçàì øîâî à÷c àëéøö§¦¨§¨©§©§©£¦¥§¨§¦§¨§¦©§¥¨

,déãéãì àøâà déì úéàïì òîLî à÷úéòaéàå . ¦¥©§¨§¦¥¨©§©¨§¦¨¥
éúàc àðéiãa ¯ äëìä øáãì Bîöò ò÷Bz ,àîéà¥¨¥©©§¦§©£¨¨§©¨¨§¨¥
,àúléîì àúléî énãîe äëìä øîâå ,dén÷ì àðéc¦¨§©¥§¨©£¨¨§©¥¦§¨§¦§¨
ìàeîL éaø øîàc ,ìéàLî ìéæà àìå äaø déì úéàå§¦¥©¨§¨¨¥©§¦§¨©©¦§¥

:ïúðBé éaø øîà éðîçð øaBîöò ïéic äàøé íìBòì ©©§¨¦¨©©¦¨¨§¨¦§¤©¨©§
äçeút ípäéâå ,åéúBëéøé ïéa Bì úçpeî áøç eléàk§¦¤¤©©¥§¥¨§¥¦¨§¨

lL Búhî äpä" :øîàpL ,åézçzî BìíéML äîìL ¦©§¨¤¤¡©¦¥¦¨¤¦§ŸŸ¦¦
¯ "úBìéla ãçtî 'åâå ìàøNé éøBabî dì áéáñ íéøBab¦¦¨¦¨¦¦¥¦§¨¥¦©©©¥
:øîBà ìàéìîb ïaø" .äìéìì äîBcL ípäéb ìL ãçtî¦©©¤¥¦¨¤¨§©§¨©¨©§¦¥¥
éàî :áøî øæòìà éaø dépéî àòa 'åëå äðàéî íà¦¥£¨§¨¦¥©¦¤§¨¨¥©©
àìúéî äpè÷ éLecé÷ :øáñ÷c íeMî ,â"øc àîòè©£¨§¦§¨¨©¦¥§©¨¦§¨

,dãäa éìãb äìãb éëå ,eìzáb ìò óàBà ,ìòa àìc ¨§¦¨§¨¨§¥©£¨©©©§Ÿ¨©
äøèôð ,äîáé úBçà Lc÷îä :øáñ÷c íeMî àîìc¦§¨¦§¨¨©©§©¥£§¨¨¦§§¨

,ìàéìîb ïaøc àîòè eðééä :déì øîà ?àì ¯ ìòa àì éà ,ïéà ìòa éà ,dì äëìäå äîáé§¨¨§¨§¨¨¦¨©¦¦Ÿ¨©¨£©¥©§©£¨§©¨©§¦¥
àì éà ,ïéà ìòa éà ,dì äëìäå äîáé äøèôð ,äîáé úBçà Lc÷îä :øáñ÷c íeMî¦§¨¨©©§©¥£§¨¨¦§§¨§¨¨§¨§¨¨¦¨©¦¦Ÿ
:àéðúc .àzòîL àäì øîà áø áéëLå íééð ék ,àðéîà :úLL áø øîà .àì ¯ ìòä©¨£©©¥¤¨¦¨¦¨¥§¨¥©£©§¨§©§¨§©§¨

å ,dãäa éìãb äìãb ék åàì ,ïééeìz éàî .ïééeìz äéLecé÷ ¯ äpèwä úà Lc÷îäóà ©§©¥¤©§©¨¦¤¨§¦©§¦¨¦¨§¨¨§¥©£¨§©
áb ìòàéìz àìúéî äpè÷c àúléî àä :ïîçð áøc déøa ïéáø déì øîà !?ìòa àìc ©©§¨¨©£©¥¨¦§¥§©©§¨¨¦§¨¦§©¨¦§¨©§¨

éãò àeä :äøîàc .àì ¯ ìòa àì éà ,ïéà ¯ ìòa éà :àîéé÷åàðôéãò àðàå éàpéî ó §©§¨¦¨©¦¦¨¨©¨§¨§¨¨¦¦©©£¨¨¦§¨
äðàéî àlL äpè÷ ,øîzéà àäå ?àì ¯ ìòa àì éà ,ïéà ¯ ìòa éà :áø øáñå .dépéî¦¥§¨©©¦¨©¦¦¨¨©¨§¨¦§©§©¨¤Ÿ¥£¨
,éðMî èb äëéøö :øîà ìàeîLe ,éðMî èb äëéøö dðéà :øîà áø ,úàOðå äãîòå äìécâäå§¦§¦¨§¨§¨§¦¥©¨©¥¨§¦¨¥¦¥¦§¥¨©§¦¨¥¦¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zenai(iyiy meil)

eäaà éaø øîàåoiyeciw zkqna(.n),àéúàdxifba z`f micnl - §¨©©¦©¨©§¨
dey'äôéãø' 'äôéãø',micqg zelinbnàëä áéúko`k aezk - §¦¨§¦¨§¦¨¨

dticx oeyl [exiagl mc` oia mely zpkyd oipra wqerd weqta]
(eh cl milidz)å ,'eäôãøå íBìL Lwa'okíúä áéúëzelinb oipra ©¥¨§¨§¥§§¦¨¨

dticx oeyl micqg(`k `k ilyn)ä÷ãö íéiç àöîé ãñçå ä÷ãö óãø'Ÿ¥§¨¨¨¨¤¦§¨©¦§¨¨
,'ãBáëåzelinba wqerdy myky epcnll dey dxifbd d`ae §¨

jk ,dfd mlera ceake `ad mlera dwcve miig `vni micqg
oxwde dfd mlera devnd xky zexit lke` mely z`ada wqerd

.`ad mlerl el zniiw
wacidl yiy `ziixaa xn`p cer,íéøãð úøôäaepiidekzhiy ©£¨©§¨¦§

àéðúc ,ïúð éaø,`ziixaaøãBpä ,øîBà ïúð éaøenvr lr xqe`e ©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥©¥
xn`py ,dxiar jka xaer ,dn xac(bk bk mixac)xCpl lCgz ike'§¦¤§©¦§Ÿ

didi xecze lcgz `l m`y weqtdn wiicl yie ,'`hg La didi `lŸ¦§¤§¥§
dnece .`hg jaäîa äða eléàkaixwdl ick zenad xeqi` zrya §¦¨¨¨¨

.dnad ziipaa dxiar xar `ed mby ,dilr,Bîéi÷îäåm`e xnelk §©§©§
ztqep dxiar jka xaer ,xcpd z` el xiziy mkgl l`yp epi`

,xecpl envr z` libxn `edy itldneceäéìò áéø÷ä eléàklr-] §¦¦§¦¨¤¨
[dnad,ïaø÷.uega oaxw hgyy ztqep dxiar jka xar `ed mbe ¨§¨

:`ziixaa epipy cerìMî ÷çøúéå.ïéðeàénä ïî ,íéøác äLzx`an §¦§©¥¦§Ÿ¨§¨¦¦©¥¦
,oe`inn wgxzdl yiy mrhd :`xnbdda àèøçéîe äìãb àîìc± ¦§¨¨§¨¦¨§¨¨

xg`ly yegl yie ,dlraa dp`iny hxgzze lcbz `ny
zgzn d`ivedle dzeztl oey`xd dlra dqpi xg`l `ypizy

.dhxgzdy rciyk dlra
wgxzdl :`ziixaa xn`p cer,úBðBã÷tä ïîrpndl xnelk ¦©¦§

xaecn :`xnbd zx`an .mc` ipan zepecwt lawlnàúî øáa± §©¨¨
,cwtpd ly exir oa `ed ciwtndyéîc déúééa ék déúééác- §©§¥¦©§¥¨¥

,ezia df eli`k cwtpd ly eziaa qpkidle z`vl libx ciwtndy
ilan cwtpd zian epecwt z` lehi oebd epi`y ciwtny yyg yie

.epecwt z` cwtpdn razie xefgi okn xg`le ,rci dldy
wgxzdl :`ziixaa xn`p cer,ïBáøòä ïîaxr zeidl `l xnelk ¦¨¥¨

xaecn :`xnbd zx`an .xg` ly d`eldléáøòaly miaxra - ©£¥¥
`xwpd mewn,ïBiöìLdeld z` miraezy mcew axrdn miaeby. §Ÿ¦

:zeaxrn wgxzdl yi dnk cr cnlnd weqt d`ian `xnbd
áéúëc éàî ,÷çöé éaø øîàcaezkd xe`ia edn -(eh `i ilyn)òø' §¨©©¦¦§¨©¦§¦©

øæ áøò ék òBøéeyexit ,'rexi rx' .'ghFA mirwFz `pUeøçà äòø ¥©¦¨©¨§Ÿ¥§¦¥©¨¨©©
àáz äòø,l`xyi mra mixb axiry meyn ,'xf axr ik' eilr ¨¨¨Ÿ

dxdf` o`kneíéøb éìa÷îì.l`xyi mrl dftgaåokïBiöìL éáøòì ¦§©§¥¥¦§©£¥¥§Ÿ¦
.oeivlya zbdepd zeaxr envr lr lawny inl -åokBîöò ò÷Búì §§¥©©§

äëìä øáãì.drx `az eilr mby ¦§©£¨¨
z` dpbn weqtd :`xnbd zx`an,íéøb éìa÷îepiidekixacéaø §©§¥¥¦§©¦

úçtñk ìàøNéì íéøb íéL÷ ,Baìç éaø øîàc ,Baìç[zrxvk-] ¤§§¨©©¦¤§¨¦¥¦§¦§¨¥§©©©
,øBòamicnl l`xyie ,zeevnd iwecwca mi`iwa mpi`y itl ¨

.mdiyrnn
lr drx `eazy xn`p cer,õBc óBìL éãáòc ,ïBiöìL éáøòxnelk £¥¥§Ÿ¦§¨§¥§

rdn aegd z` raez delndy.deld z` dligz reazl ilan ,ax
d z` dpbn weqtd.äëìä øáãì Bîöò ò÷Bz:`xnbd zx`anàéðúc ¥©©§¦§©£¨¨§©§¨

,`ziixaa,äøBz Bì ïéà øîBàä ìk ,øîBà éñBé éaøepi` xnelk ©¦¥¥¨¨¥¥¨
,dxeza wqerBì ïéàcenil xky.äøBz:`xnbd zl`eyàèéLt ¥¨§¦¨

:`xnbd daiyn .cnl `l `ed ixdàlà,`ziixad zpeek efìk ¤¨¨
,äøBz àlà Bì ïéà øîBàämiiwn epi`e dxez cenila el ic xnelk ¨¥¥¤¨¨

,cnely dnBì ïéàxkyàlàcenil lr.äøBz:`xnbd zl`eyàä ¥¤¨¨¨
àèéLt éîð:`xnbd daiyn .cnel `l` epi` ixdyàlàzpeek ef ©¥§¦¨¤¨

,`ziixadeléôàccenil lr xky.Bì ïéà äøBz:`xnbd zxxan §£¦¨¥
àîòè éàî.cenild lr xky lawn epi`y mrhd dn -áø øîà ©©§¨¨©©

àø÷ øîà ,àttxne` aezkd ±BðLiL ìk ,'íúéNòå ízãîìe' ¨¨¨©§¨§©§¤©£¦¤¨¤¤§
,äãéîìa BðLé äiNòalawn cnely dn miiwny in wx xnelk ©£¦¨¤§¦§¦¨

e ,cenild lr mb xkyäãéîìa Bðéà äiNòa BðéàL ìkin mle` - ¨¤¥©£¦¨¥¦§¦¨
.cenild lr xky lawn epi` s` cnely dn miiwn epi`y

:sqep xe`iaàøwéòî eúéøîàãk íìBòì ,àîéà úéòaéàåzn`a ± §¦¨¥¥¨§¨¦§¨§¦¥¦¨¨

y dligz epxaqy itk `ziixad zpeekàlà Bì ïéà øîBàä ìk̈¨¥¥¤¨
ceniläøBzdniiwn epi`eBì ïéàxkyàlàd cenil lr,äøBzdne ¨¥¤¨¨

:`xnbd zvxzn ,xaca yecigd dn epiywdyàëéøö àì`l - Ÿ§¦¨
ote`a `l` z`f xnel `ziixad dkxvedéðéøçàì øîâî à÷c- §¨©§©§©£¦¥

,mixg`l dxez cnlnyéãáòå éìæàådn miniiwne mikled dl`e ± §¨§¥§¨§¥
.elv` ecnlydéãéãì àøâà déì úéà àîéúc eäîxn`z `ny ± ©§¥¨¦¥©§¨§¦¥

,mze` eniiw mixg`dye cnil `edy zevnd lr xky el yiyà÷̈
ïì òîLîlr `l` xky lawn epi` `edy `ziixad eprinyn - ©§©¨

`azy weqtdn cnl wgvi iaxy dn ,o`k xen`d itl .cenild
wxe j` fkxzn `edy dpeekd ,dkld xacl envr rwezl drx
dkldd z` cnln `ed m` mpn`e .dneiwa `le dkldd cenila
exkyy jka drx eilr `az ,dze` miniiwn mde mixg`l

cenild lr `l` epi`y mvnevn.
:sqep yexitäëìä øáãì Bîöò ò÷Bz ,àîéà úéòaéàåxaecnàðéiãa §¦¨¥¥¨¥©©§¦§©£¨¨§©¨¨

dén÷ì àðéc éúàc,eiptl oic `ay oiica -äëìä øîâårcei `ede - §¨¥¦¨§©¥§¨©£¨¨
,igkepd dxwnl jk lk dnec epi`y cg` dxwna dkldénãîe§©¥

àúléîì àúléîoicd it lr wqete zekldd izy z` dncne - ¦§¨§¦§¨
.rcei `edyäaø déì úéàådnkga epnn lecb dpicna yie - §¦¥©¨

,weqtl cvik enr uriizdl lekiyìéàLî ìéæà àìåjled epi`e ± §Ÿ¨¥§©¥
.drx `az eilr mby ,enr uriizneéðîçð øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©§¨¦

ïéa Bì úçpeî áøç eléàk Bîöò ïéic äàøé íìBòì ,ïúðBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨¦§¤©¨©§§¦¤¤©©¥
øîàpL ,åézçzî Bì äçeút ípäéâå ,åéúBëéøé(g-f b mixiyd xiy)äpä' ©¥¨§¥¦¨§¨¦©§¨¤¤¡©¦¥

lL åúhî'åâå ìàøNé éøabî dì áéáñ íéøab íéML äîìLifg` mNM ¦¨¤¦§ŸŸ¦¦¦Ÿ¦¨¦¨¦¦Ÿ¥¦§¨¥ª¨£ª¥
.'zFliNA cgRn Fkxi lr FAxg Wi` dngln icOln axgminkg ¤¤§ª§¥¦§¨¨¦©§©§¥¦©©©¥

dpikyd mewn my ,ycwnd zial dpeekd 'dnlyly ezhn' eyxc
iyy' .ely melydy in lyifeg` mlk 'ebe dl aiaq mixeab m

miayei my ,ycwnl jenq z`vnpd zifbd zkyll dpeekd ,'axg
'dngln icneln' ,l`xyi ipiicn minkg icinlz mipiic miyy
,ekxi lr eaxg yi` mle`e .dxez ly dznglna mixeab mdy
,ekxi lr zgpen axg eli`k envr z` d`ex mdn cg` lk xnelk

,oica drhi `ny yygn,úBìéla ãçtîxnelkípäéb ìL ãçtî ¦©©©¥¦©©¤¥¦¨
.äìéìì äîBcL¤¤§©§¨

,jk 'ghFA mirwFz `pUe xf axr iM rFxi rx' weqtd yxtzi dzrn©¥©¦¨©¨§Ÿ¥§¦¥©
zefifta axrn epiidc 'xf axr' `edy inl `az drx xg` drx
mirwez `pey' la` .d`eld lr axr dyrpy e` l`xyia mixb
,dkld xacl mnvr mirwezd z` `peyy in xnelk ,'ghea
mzqd one ,d`xeda qb maily e` miniiwn mpi`e micneld xnelk
eilr `az `ly geha didi `ed ,mzenk bdep epi` mze` `peyd

.drx
:dpyna epipy'åëå äðàéî íà øîBà ìàéìîb ïaø,e`l m`e ,dp`in ©¨©§¦¥¥¦¥£¨

,dvilg ila dnaid `vz f`e ,dphwd ezy` licbzy cr oiznz
dzid dligzny s`y ,mixacd zernyn .dy` zeg` zexr oick
on d`eyp ziyrp lcbzyk mewn lkn ,opaxc oi`eyipa d`eyp
`xnbd .dy` zeg` oicn maid lr zxq`p dzeg`e ,dxezd

:enrh dn zwtzqnïaøc àîòè éàî ,áøî øæòìà éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¤§¨¨¥©©©§¨§©¨
ìàéìîbm`d .dvilg ila dnaid `vz ,ezy` lcbzyky xn`y ©§¦¥

eìz àìúéî äpè÷ éLec÷ øáñ÷c íeMîoiyeciw dyrny - ¦§¨¨©¦¥§©¨¦§¨¨
,md micnere miielz dphw dzeida dyciwyäìãb éëå,dphwd §¦¨§¨

éìãbdiyeciwdãäadxezdn oiyeciw dzrn eyrpe ,dnr cgi -. ¨§¥©£¨
eìòa àìc áb ìò óà.dlcby xg`l dlra dze`àîìc Bàe` - ©©©§Ÿ¨©¦§¨

oiyeciwa lrad z`iaa zycwzn lcbzyk dphwdy xn`p `ny
dncw dwifdy s`e .dnaid ly dzwif zrwet jkae ,dxezdn

melk jka oi` dzeg` iyeciwløáñ÷c íeMîl`ilnb oax ¦§¨¨©
yäîáé úBçà Lc÷îä,meail eiptl dltp xak efy xg`läøèôð ©§©¥£§¨¨¦§§¨

dì äëìäå äîáédf itl .dvilg ilaìòa éàlr `a maid m` - §¨¨§¨§¨¨¦¨©
,dlcby xg`l ezy`ïéàdlecbd dzeg` dnaid zxhtp ok` ± ¦

la` .dvilg ila dy` zeg` meynàì ,ìòa àì éàdzeg` `vz ¦Ÿ¨©Ÿ
oiyeciwa wx oiicr dlral d`eyp dzeg` ixdy ,dvilg ila
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zenai(iyiy meil)

eäaà éaø øîàåoiyeciw zkqna(.n),àéúàdxifba z`f micnl - §¨©©¦©¨©§¨
dey'äôéãø' 'äôéãø',micqg zelinbnàëä áéúko`k aezk - §¦¨§¦¨§¦¨¨

dticx oeyl [exiagl mc` oia mely zpkyd oipra wqerd weqta]
(eh cl milidz)å ,'eäôãøå íBìL Lwa'okíúä áéúëzelinb oipra ©¥¨§¨§¥§§¦¨¨

dticx oeyl micqg(`k `k ilyn)ä÷ãö íéiç àöîé ãñçå ä÷ãö óãø'Ÿ¥§¨¨¨¨¤¦§¨©¦§¨¨
,'ãBáëåzelinba wqerdy myky epcnll dey dxifbd d`ae §¨

jk ,dfd mlera ceake `ad mlera dwcve miig `vni micqg
oxwde dfd mlera devnd xky zexit lke` mely z`ada wqerd

.`ad mlerl el zniiw
wacidl yiy `ziixaa xn`p cer,íéøãð úøôäaepiidekzhiy ©£¨©§¨¦§

àéðúc ,ïúð éaø,`ziixaaøãBpä ,øîBà ïúð éaøenvr lr xqe`e ©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥©¥
xn`py ,dxiar jka xaer ,dn xac(bk bk mixac)xCpl lCgz ike'§¦¤§©¦§Ÿ

didi xecze lcgz `l m`y weqtdn wiicl yie ,'`hg La didi `lŸ¦§¤§¥§
dnece .`hg jaäîa äða eléàkaixwdl ick zenad xeqi` zrya §¦¨¨¨¨

.dnad ziipaa dxiar xar `ed mby ,dilr,Bîéi÷îäåm`e xnelk §©§©§
ztqep dxiar jka xaer ,xcpd z` el xiziy mkgl l`yp epi`

,xecpl envr z` libxn `edy itldneceäéìò áéø÷ä eléàklr-] §¦¦§¦¨¤¨
[dnad,ïaø÷.uega oaxw hgyy ztqep dxiar jka xar `ed mbe ¨§¨

:`ziixaa epipy cerìMî ÷çøúéå.ïéðeàénä ïî ,íéøác äLzx`an §¦§©¥¦§Ÿ¨§¨¦¦©¥¦
,oe`inn wgxzdl yiy mrhd :`xnbdda àèøçéîe äìãb àîìc± ¦§¨¨§¨¦¨§¨¨

xg`ly yegl yie ,dlraa dp`iny hxgzze lcbz `ny
zgzn d`ivedle dzeztl oey`xd dlra dqpi xg`l `ypizy

.dhxgzdy rciyk dlra
wgxzdl :`ziixaa xn`p cer,úBðBã÷tä ïîrpndl xnelk ¦©¦§

xaecn :`xnbd zx`an .mc` ipan zepecwt lawlnàúî øáa± §©¨¨
,cwtpd ly exir oa `ed ciwtndyéîc déúééa ék déúééác- §©§¥¦©§¥¨¥

,ezia df eli`k cwtpd ly eziaa qpkidle z`vl libx ciwtndy
ilan cwtpd zian epecwt z` lehi oebd epi`y ciwtny yyg yie

.epecwt z` cwtpdn razie xefgi okn xg`le ,rci dldy
wgxzdl :`ziixaa xn`p cer,ïBáøòä ïîaxr zeidl `l xnelk ¦¨¥¨

xaecn :`xnbd zx`an .xg` ly d`eldléáøòaly miaxra - ©£¥¥
`xwpd mewn,ïBiöìLdeld z` miraezy mcew axrdn miaeby. §Ÿ¦

:zeaxrn wgxzdl yi dnk cr cnlnd weqt d`ian `xnbd
áéúëc éàî ,÷çöé éaø øîàcaezkd xe`ia edn -(eh `i ilyn)òø' §¨©©¦¦§¨©¦§¦©

øæ áøò ék òBøéeyexit ,'rexi rx' .'ghFA mirwFz `pUeøçà äòø ¥©¦¨©¨§Ÿ¥§¦¥©¨¨©©
àáz äòø,l`xyi mra mixb axiry meyn ,'xf axr ik' eilr ¨¨¨Ÿ

dxdf` o`kneíéøb éìa÷îì.l`xyi mrl dftgaåokïBiöìL éáøòì ¦§©§¥¥¦§©£¥¥§Ÿ¦
.oeivlya zbdepd zeaxr envr lr lawny inl -åokBîöò ò÷Búì §§¥©©§

äëìä øáãì.drx `az eilr mby ¦§©£¨¨
z` dpbn weqtd :`xnbd zx`an,íéøb éìa÷îepiidekixacéaø §©§¥¥¦§©¦

úçtñk ìàøNéì íéøb íéL÷ ,Baìç éaø øîàc ,Baìç[zrxvk-] ¤§§¨©©¦¤§¨¦¥¦§¦§¨¥§©©©
,øBòamicnl l`xyie ,zeevnd iwecwca mi`iwa mpi`y itl ¨

.mdiyrnn
lr drx `eazy xn`p cer,õBc óBìL éãáòc ,ïBiöìL éáøòxnelk £¥¥§Ÿ¦§¨§¥§

rdn aegd z` raez delndy.deld z` dligz reazl ilan ,ax
d z` dpbn weqtd.äëìä øáãì Bîöò ò÷Bz:`xnbd zx`anàéðúc ¥©©§¦§©£¨¨§©§¨

,`ziixaa,äøBz Bì ïéà øîBàä ìk ,øîBà éñBé éaøepi` xnelk ©¦¥¥¨¨¥¥¨
,dxeza wqerBì ïéàcenil xky.äøBz:`xnbd zl`eyàèéLt ¥¨§¦¨

:`xnbd daiyn .cnl `l `ed ixdàlà,`ziixad zpeek efìk ¤¨¨
,äøBz àlà Bì ïéà øîBàämiiwn epi`e dxez cenila el ic xnelk ¨¥¥¤¨¨

,cnely dnBì ïéàxkyàlàcenil lr.äøBz:`xnbd zl`eyàä ¥¤¨¨¨
àèéLt éîð:`xnbd daiyn .cnel `l` epi` ixdyàlàzpeek ef ©¥§¦¨¤¨

,`ziixadeléôàccenil lr xky.Bì ïéà äøBz:`xnbd zxxan §£¦¨¥
àîòè éàî.cenild lr xky lawn epi`y mrhd dn -áø øîà ©©§¨¨©©

àø÷ øîà ,àttxne` aezkd ±BðLiL ìk ,'íúéNòå ízãîìe' ¨¨¨©§¨§©§¤©£¦¤¨¤¤§
,äãéîìa BðLé äiNòalawn cnely dn miiwny in wx xnelk ©£¦¨¤§¦§¦¨

e ,cenild lr mb xkyäãéîìa Bðéà äiNòa BðéàL ìkin mle` - ¨¤¥©£¦¨¥¦§¦¨
.cenild lr xky lawn epi` s` cnely dn miiwn epi`y

:sqep xe`iaàøwéòî eúéøîàãk íìBòì ,àîéà úéòaéàåzn`a ± §¦¨¥¥¨§¨¦§¨§¦¥¦¨¨

y dligz epxaqy itk `ziixad zpeekàlà Bì ïéà øîBàä ìk̈¨¥¥¤¨
ceniläøBzdniiwn epi`eBì ïéàxkyàlàd cenil lr,äøBzdne ¨¥¤¨¨

:`xnbd zvxzn ,xaca yecigd dn epiywdyàëéøö àì`l - Ÿ§¦¨
ote`a `l` z`f xnel `ziixad dkxvedéðéøçàì øîâî à÷c- §¨©§©§©£¦¥

,mixg`l dxez cnlnyéãáòå éìæàådn miniiwne mikled dl`e ± §¨§¥§¨§¥
.elv` ecnlydéãéãì àøâà déì úéà àîéúc eäîxn`z `ny ± ©§¥¨¦¥©§¨§¦¥

,mze` eniiw mixg`dye cnil `edy zevnd lr xky el yiyà÷̈
ïì òîLîlr `l` xky lawn epi` `edy `ziixad eprinyn - ©§©¨

`azy weqtdn cnl wgvi iaxy dn ,o`k xen`d itl .cenild
wxe j` fkxzn `edy dpeekd ,dkld xacl envr rwezl drx
dkldd z` cnln `ed m` mpn`e .dneiwa `le dkldd cenila
exkyy jka drx eilr `az ,dze` miniiwn mde mixg`l

cenild lr `l` epi`y mvnevn.
:sqep yexitäëìä øáãì Bîöò ò÷Bz ,àîéà úéòaéàåxaecnàðéiãa §¦¨¥¥¨¥©©§¦§©£¨¨§©¨¨

dén÷ì àðéc éúàc,eiptl oic `ay oiica -äëìä øîâårcei `ede - §¨¥¦¨§©¥§¨©£¨¨
,igkepd dxwnl jk lk dnec epi`y cg` dxwna dkldénãîe§©¥

àúléîì àúléîoicd it lr wqete zekldd izy z` dncne - ¦§¨§¦§¨
.rcei `edyäaø déì úéàådnkga epnn lecb dpicna yie - §¦¥©¨

,weqtl cvik enr uriizdl lekiyìéàLî ìéæà àìåjled epi`e ± §Ÿ¨¥§©¥
.drx `az eilr mby ,enr uriizneéðîçð øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©§¨¦

ïéa Bì úçpeî áøç eléàk Bîöò ïéic äàøé íìBòì ,ïúðBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨¦§¤©¨©§§¦¤¤©©¥
øîàpL ,åézçzî Bì äçeút ípäéâå ,åéúBëéøé(g-f b mixiyd xiy)äpä' ©¥¨§¥¦¨§¨¦©§¨¤¤¡©¦¥

lL åúhî'åâå ìàøNé éøabî dì áéáñ íéøab íéML äîìLifg` mNM ¦¨¤¦§ŸŸ¦¦¦Ÿ¦¨¦¨¦¦Ÿ¥¦§¨¥ª¨£ª¥
.'zFliNA cgRn Fkxi lr FAxg Wi` dngln icOln axgminkg ¤¤§ª§¥¦§¨¨¦©§©§¥¦©©©¥

dpikyd mewn my ,ycwnd zial dpeekd 'dnlyly ezhn' eyxc
iyy' .ely melydy in lyifeg` mlk 'ebe dl aiaq mixeab m

miayei my ,ycwnl jenq z`vnpd zifbd zkyll dpeekd ,'axg
'dngln icneln' ,l`xyi ipiicn minkg icinlz mipiic miyy
,ekxi lr eaxg yi` mle`e .dxez ly dznglna mixeab mdy
,ekxi lr zgpen axg eli`k envr z` d`ex mdn cg` lk xnelk

,oica drhi `ny yygn,úBìéla ãçtîxnelkípäéb ìL ãçtî ¦©©©¥¦©©¤¥¦¨
.äìéìì äîBcL¤¤§©§¨

,jk 'ghFA mirwFz `pUe xf axr iM rFxi rx' weqtd yxtzi dzrn©¥©¦¨©¨§Ÿ¥§¦¥©
zefifta axrn epiidc 'xf axr' `edy inl `az drx xg` drx
mirwez `pey' la` .d`eld lr axr dyrpy e` l`xyia mixb
,dkld xacl mnvr mirwezd z` `peyy in xnelk ,'ghea
mzqd one ,d`xeda qb maily e` miniiwn mpi`e micneld xnelk
eilr `az `ly geha didi `ed ,mzenk bdep epi` mze` `peyd

.drx
:dpyna epipy'åëå äðàéî íà øîBà ìàéìîb ïaø,e`l m`e ,dp`in ©¨©§¦¥¥¦¥£¨

,dvilg ila dnaid `vz f`e ,dphwd ezy` licbzy cr oiznz
dzid dligzny s`y ,mixacd zernyn .dy` zeg` zexr oick
on d`eyp ziyrp lcbzyk mewn lkn ,opaxc oi`eyipa d`eyp
`xnbd .dy` zeg` oicn maid lr zxq`p dzeg`e ,dxezd

:enrh dn zwtzqnïaøc àîòè éàî ,áøî øæòìà éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¤§¨¨¥©©©§¨§©¨
ìàéìîbm`d .dvilg ila dnaid `vz ,ezy` lcbzyky xn`y ©§¦¥

eìz àìúéî äpè÷ éLec÷ øáñ÷c íeMîoiyeciw dyrny - ¦§¨¨©¦¥§©¨¦§¨¨
,md micnere miielz dphw dzeida dyciwyäìãb éëå,dphwd §¦¨§¨

éìãbdiyeciwdãäadxezdn oiyeciw dzrn eyrpe ,dnr cgi -. ¨§¥©£¨
eìòa àìc áb ìò óà.dlcby xg`l dlra dze`àîìc Bàe` - ©©©§Ÿ¨©¦§¨

oiyeciwa lrad z`iaa zycwzn lcbzyk dphwdy xn`p `ny
dncw dwifdy s`e .dnaid ly dzwif zrwet jkae ,dxezdn

melk jka oi` dzeg` iyeciwløáñ÷c íeMîl`ilnb oax ¦§¨¨©
yäîáé úBçà Lc÷îä,meail eiptl dltp xak efy xg`läøèôð ©§©¥£§¨¨¦§§¨

dì äëìäå äîáédf itl .dvilg ilaìòa éàlr `a maid m` - §¨¨§¨§¨¨¦¨©
,dlcby xg`l ezy`ïéàdlecbd dzeg` dnaid zxhtp ok` ± ¦

la` .dvilg ila dy` zeg` meynàì ,ìòa àì éàdzeg` `vz ¦Ÿ¨©Ÿ
oiyeciwa wx oiicr dlral d`eyp dzeg` ixdy ,dvilg ila

.opaxc
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xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc zenai(ycew zay meil)

:`xnbd zxxanìòa àìc åàì éàîdlray xaecn oi` m`d - ©¨§Ÿ¨©
`idy ax xaeq ok it lr s`e ,dlcby xg`l dilr `a `l oey`xd
ax ixaca x`azd lirl eli`e ,dxezdn oey`xl zycewn

:`xnbd zvxzn .dxezdn diyeciw eyrp lra m` `weecyàìŸ
xaecn `l` ,zxaqy enkìòác`ede xg`ny ,dlcbyn dze` §¨©

dilr `ayk mzqd on ,dxezd on milg `l dphw iyeciwy rcei
hb dkixv dpi` okle ,oiyeciw myl dzid ezpeek ,dlcby xg`l

.ipydn
:`xnbd dywnìòác éà`a oey`xd lrady xaecn ok` m` - ¦§¨©
,dlcbyn dilrìàeîLc àîòè éàî.ipydn hb dkixvdyzvxzn ©©£¨¦§¥

:`xnbdøáñ÷l`enyìòBaä ìk,el zycewn dzid xaky dy` ¨¨©¨©¥
,ìòBa àeä íéðBLàøä ïéLec÷ úòc ìòxn` `le xg`n ,xnelk ©©©¦¦¨¦¦¥

ycgn dycwl oiekzd `l mzqd on ,ef d`iaa dycwny yexita
iyeciwy oeike .opaxcn wx eidy mipey`x oiyeciwa x`ydl `l`

.ipydn hb dkixv okl dxez iyeciw md ipyd
eid `l oiyeciwde dy` yciwy ina ,l`enye ax ewlgpy `vnp
dycwl ezrcay yxit `le mzqa dilr `a jk xg`e mixenb
dycwl dzid ezpeek ok` ax zrcl .mixenb oiyeciwa ez`iaa
z` yxit `ly lky xaeq l`enye ,mixenb oiyeciwa ez`iaa
dywn .mipey`xd oiyeciwa x`ydl ezrc mzqd on ,ezpeek

:`xnbdàðîéæ àãç da éâéìt àäåmrt dfa ewlgp xak ixde ± §¨§¦¥¨£¨¦§¨
,zg`øîzéàc,yxcnd ziaa xn`p -dLc÷dy`léàðz ìòoi`y §¦§©¦§¨©§©

,mixcp dilr oi`y e` minen dadñðkådilr `ae d`ype ±íúñ §§¨¨§¨
.mixcp e` minen da e`vnpe ,oiyeciw myl dilr `ay yxit `le

èb epîéä äëéøö ,øîà áøoiyeciw myl dilr `a i`cey meyn ©¨©§¦¨¥¤¥
lhazdl milelr mipey`xd oiyeciwdy rci `edy oeik miycg

.zepf z`ia didz ez`iae i`pzd zngnäëéøö dðéà øîà ìàeîLe§¥¨©¥¨§¦¨
,èb epîéäoi`y zrc lr dilr `a mzqd on yxit `le xg`ny ¥¤¥

:mnrh z` zx`an `xnbd .mixcp dilr,èb epîéä äëéøö øîà áø©¨©§¦¨¥¤¥
dáñðc ïåékmzqd on ,e`pz lr aey xfg `le dilr `ae d`ypy ± ¥¨§¦§¨

déàðúì déìçà éìeçàpzdy e`pz lr dl lgn -zrya d ©¥©£¥¦§¨¥
dkixv okle ,miycg oiyeciw myl dilr `a dzre ,oiyeciwd

.hb epnnèb epîéä äëéøö dðéà ,øîà ìàeîLey itlìò ìòBaä ìk §¥¨©¥¨§¦¨¥¤¥¨©¥©
,ìòBa àeä íéðBLàøä ïéLec÷ úòce`pz lr legnl ezrc oi`e ©©¦¦¨¦¦¥

miinrt welgl l`enye ax ekxved recn ok m`e .ycgn dycwle
.zwelgn dze`a

äàðú àëéàã íåùî áø øîà÷ àéääá àéää øîúéà éàã àëéøö)
éàå .ìàåîùì äéì äãåî àîéà àäá ìáà äéàðúì äéìçà ìòáã ïåéëå
áøì äéì äãåî àîéà êäá ìáà ìàåîù øîà÷ êäá àäá øîúéà

(àëéøö
:`xnbd zvxznàëéøö]zrcl ick zewelgnd izya jxev yi ± §¦¨

.l`enye ax zehiy z`øîzéà éàcmzwelgn zxn`p dzid m` - §¦¦§©
àäaxne` iziid ,z`yipe dlcbe dp`in `ly dphw oipra wx - §¨

`weecyàäadf ote`a -áø øîà÷dilr `a dlra mzqd ony §¨¨¨©©
,oiyeciw myl dlcbykäàðz àkéìc íeLni`pz o`k oi`y ± ¦§¥¨¨¨¨

,miiwzi i`pzdy dzid ezpeek dilr `ayk mby xnel did ozipy
yi okle ,dxez oicn melk mpi` dphw ly oiyeciwd mvr `l`

.miycg oiyeciw myl dilr `ay `xaqàäa ìáàz` ycwna ± £¨§¨
,mixcp dilr oi`y zpn lr dy`däàðz àkéàcm`e i`pz yiy ± §¦¨¨¨¨

,dxezdn elirei oiyeciwd i`pzd miiwzidéì äãBî àîéàax ¥¨¥¥
ììàeîLgken oiyeciw myl dilr `ay yxit `l lrad m`y ¦§¥

dilr oi`y zrc lr lrea `ede ,mipey`xd oiyeciwa dvex `edy
.mixcp

øîzéà éàåmzwelgn zxn`p dzid m`e -àéääaycwna wx ± §¦¦§©§©¦
`weecy xne` iziid ,mixcp dilr oi`y zpn lr dy`àéääa§©¦

ìàeîL øîà÷mipey`xd oiyeciwd zrc lr lread lky ¨¨©§¥
,lrea `ed dxezdn milirendàäa ìáàdp`in `ly dphwa ± £¨§¨

,melk mpi` dxezdn diyeciwy z`yipe dlcbedéì äãBî àîéà¥¨¥¥
áøìokle ,miycg oiyeciw myl dilr `a dlrayàëéøöz` - §©§¦¨

zewelgnd izy.[
:ax zrca ztqep dxizq dywn `xnbdéîeike ±ìòa ék áø øîà ¦¨©©¦¨©

ïéàon el zycewn `id ixd dlcbyn dilr `a m` `weecy ± ¦
e ,dxezdàì ,ìòa àì éà.el zycewn dpi` ±àãáeò àéää àäå ¦Ÿ¨©Ÿ§¨©¦¨¨

äåäcdyrn did ixde -Løða,[mewn my-]äLécwéàå± ©£¨§¤¤§¦©¦¨
dnezi dycwzpyàééñøek éaà déáúBàå ,äìãâå ,äpè÷ àéäLk- §¤¦§©¨§¨§¨§§¥©¥§§¨

.oeixt` jeza deaiyedeàðéøçà àúàåxg` mc` `ae -dôèçå ©£¨©£¦¨§©§¨
dépéî.dze` yciweíúä eåä áøc éãéîìz ìàððç áøå àðeøa áøå- ¦¥§©§¨§©£©§¥©§¦¥§©£¨¨

,my eidàøúaî àhéb äeëéøöä àìådl ozi ipydy ekixvd `le - §Ÿ©§¦¨¦¨¦¨§¨
oey`xl diyeciw eyrp dlcbyny exaq mdy rnyn .hb
oeixt` wx my did ixdy ,oiicr dilr `a `ly s` dxezdn

.dilr `ay mcew dyrp llk jxcay
:`xnbd zvxznéaà éáúBî øãäå éáéñð áñðéî Løða ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¤¤¦§¨§¦¥§¨©§¥©¥

àééñøekxg`l wxe z`yip dy`d dligzy bdpnd did yxpa ± §§¨
hb ax icinlz dekixvd `l okle .oeixt`a dze` miaiyen okn
ef d`iaa dycwzde dlcbyk dilr `a dlray oeik ,ipydn

.melk mpi` ipyd iyeciwe ,dxezdn
:sqep uexiz,øîà éLà áødkixvdl epilr did oicd xwirn mpn` ©©¦¨©

oicd o`k la` ,dxezdn mpi` oey`xd iyeciwy oeik ipydn hb
y oeiky ,dpeyïâBäk àlL äNò àeädlran dy` shgy jka ¨¨¤Ÿ©¤

,opaxcn el zycewn dzidy xg`lBa eNò Cëéôìez` ebdpzd ± §¦¨¨
minkgdépéî éLec÷ì ïðaø eäðéò÷ôàå ,ïâBäk àlLeriwtde - ¤Ÿ©¤§©§§¦§©¨¨§¦¥¦¥

.zycewn dpi` `idy exn`e ,oiyeciwd z` epnn minkg
dywn .oiyeciwd z` minkg eriwtd eay ote`a dpc `xnbd

:`xnbdàtñëa Léc÷c çðéz éLà áøì àðéáø déì øîàoaen df - ¨©¥©¦¨§©©¦¦©§©¥§©§¨
ote`a ziyrp oiyeciwd zrwtd ,sqka dze` yciw shegd m`
oic zia xwtdy zepenn ipipra dkldd it lr] eraw minkgy

.dpzn sqk `l` oiyeciw sqk `di `l ozpy sqkdy [xwtdLéc÷©¥
éàî äàéáadfi`a ,ipenn oipr df oi`y d`iaa dyciw m` la` - §¦¨©

:`xnbd zvxzn .oiyeciwd zrwtd ziyrp ote`ïðaø äeéeL©§¨©¨¨
úeðæ úìéòa Búìéòáìdyrn didz `l ez`iay eraw minkg - ¦§¦¨§¦©§

.zepf z`ia `l` oiyeciw
lirl epzpyna mi`pzd zwelgnl zxfeg `xnbd(.hw)mai oipra

dlecbd dzeg` eiptl dltpe opaxc oi`eyipa dphwl ieyp didy
:dkldd z` zraew `xnbd .meail,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥

øæòéìà éaøk äëìä ,øæòìà éaø øîà ïëå ,øæòéìà éaøk äëìä£¨¨§©¦¡¦¤¤§¥¨©©¦¤§¨¨£¨¨§©¦¡¦¤¤
.dzeg` z` maiil lkeiy ick dlraa o`nl dphwd z` micnlny

äðùî
i`eyipe [cg` lran] zenai izy eiptl eltpy maia dpc epzpyn

:opaxcn `l` opi` odizy e` odn zg`ì éeNð äéäL éîézL ¦¤¨¨¨¦§¥
úBpè÷ úBîBúé,efl ef zeaexw opi`y,úîe,eig` iptl eltpedúàéa §§©¥¦¨¨

,zephw ozeida mb odn zg` lyíäî úçà ìL dúöéìç Bà£¦¨¨¤©©¥¤
,lcbzyklúBLøç ézL ïëå .dúøö úøèBt[opaxcn odi`eyipy] ¤¤¨¨¨§¥§¥¥§

dzvilg e` dz`ia ,meail odizy eltpe cg` mc`l ze`eyp eidy
.dzxv zxhet odn zg` ly

ieyp didy in la`úLøçå äpè÷,meail eltpe zneúçà úàéa ïéà §©¨§¥¤¤¥¦©©©
,dúøö úøèBt ïäîutg dlra did ina mircei ep` oi`y meyn ¥¤¤¤¨¨¨

ieyp did .dzxvn xzei ezy`l zaygp `ide xzeiúLøçå úçwt¦©©§¥¤¤
,meail eltpe zneúçwtä úàéa,dxezdn dzwife di`eyipy ¦©©¦©©

úøèBtz`úLøçä,opaxcn wx di`eyip eidyúLøçä úàéa ïéàå ¤¤©¥¤¤§¥¦©©¥¤¤
,opaxcn wx dzwifyúçwtä úà úøèBtdid .dxezd on dzwify ¤¤¤©¦©©

ieypäìBãbä úàéa ,äpè÷e äìBãbdxezdn dzwifyúøèBtz` §¨§©¨¦©©§¨¤¤
äpèwä,opaxcn dzwifyä úøèBt äpèwä úàéa ïéàå.äìBãb ©§©¨§¥¦©©§©¨¤¤©§¨

àøîâ
zeyxg izy ly opic xnelk ,zeyxg izy oke :dpyna epipy
z`iaay ,meail eltpy zephw izy oick meail cg` lran eltpy

:`xnbd ddnz .dzxv zxhtp ,dzvilg e` odn zg`úa úLøçå§¥¤¤©
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רי miwxt dyelya` cenr iw sc ± iriax wxtzenai
ìòá àìã åàì éàîelgc ,ipyn hb dkixv dpi` :ax xn`we .dlcbyn oey`x Ðoiyeciw

.dlcbyk mipey`xdìòáùëdlirac ,ipyn hb dkixv dpi` jkitl Ðoey`xd lray

dlcbyn.melk dphw iyeciw oi`y did rceic ,oeekzp oiyecw myl `nzq Ðéàðú ìò
.oinen e` mixcp dilr oi`y Ðíúñ äñðëå,hb dkixv ,mixcp dilr e`vnp jk xg`e Ð

oi`y did rceic ,i`ed oiyeciw myl d`iac

:opiqxb ikd .melk mipey`xd oiyeciwàëéøö
àäá øîúéà éàãmeyn ax xn`w `da Ð

wxt zeaezka `zi` ikde Ð i`pz `kilc

.(`,br) "xicnd"àäá øîúéà éàãdphw iab Ð

.dp`in `lyáø øîà÷ àäádizrc` wiq`c Ð

`kilc meyn ,dlcbyn oiyeciw myl leral

d`pzmeyn mipey`xd oiyeciw leqt oi` Ð

oi`y rcei mc`e ,zephw meyn `l` ,i`pz

mipey`xd oiyeciwmyl lrae xfge ,melk

.oiyeciwàéääá ìáà`ni` ,i`pz `ki`c Ð

xeaqk ,lira i`pzc `zrc`e ,l`enyl dcen

.odipiay i`pz `niiwe ,mixcp dilr oi`yéáà
àééñøåëx`yk jzrc `wlqwe .oeixt`a Ð

`l ikd elit`e ,dlra `l oiicry ,zeteg

`hib dekixvd,`xzaniyecw elg :`nl`

.i`nwéáñð áñðéîdliraa dycwzpe Ð

.dlcbynäéðéî ïéùåãé÷ì åäðéò÷ôà à÷åÐ

`dc ,`ed minkg zrca dlez ycwnc lkc

ixn` opaxe .opixn`w "l`xyie dyn zck"

shegc.oiyeciw iedip `l dlran dy`çðéú
àôñëá ùéã÷ãedpirwt`c xninl `ki` Ð

,oiyeciwleeyeoic zia xwtdc ,dpzn zern

.xwtd didäàéáá ùéã÷oic zia xwtd i`n Ð

xninl `ki`?úåðæ úìéòá åúìéòáì äåéåùÐ

.dlz mzrca `edeøæòéìà éáøëoicnlnc Ð

.o`nl dphwdäðùîéúùúåîåúé.zeixkp Ð

äúöéìç åà.licbzy xg`l Ðúùøçå äðè÷Ð

,dil `gip ida opirci `lidedaiyg.ith ezy`

àøîâàéä äöéìç úá úùøçåipzwc Ð

.zeyxg izy oke :oizipznìòã éëéä éëlral Ð

main witp inp ikd ,dfinxa dqpky oey`xd

.dfinxaúåéøëð éúù ïéàåùð,gwtl zgwt Ð

.yxgl zyxgeñðåëdvilg za dpi`y Ð

d`ivedl dvx m`e ,dqpek `l` ,diixw meyn

dfinxa dqpkpy myky ,hba d`iven jk xg`

.dvilg dkixv `le ,dfinxa `vz jk Ðñðåë
íìåòì äàéöåî ïéàåiyeciw riwtn ehib oi`y Ð

.meail el dewiwfdy gwt eig`
õìåç
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øáñ÷lrea `ed mipey`xd oiyeciw zrc lr lread lk l`enyl`enyl :xn`z m`e Ð

ipy wxt yixa lirle ?l`ilnb oaxc `nrh i`n ,dcda ilcb oiyecwc dil zilc

dwif oi` i`e :dizlin` jixtc ,l`ilnb oaxc `zlin dil zi` l`enyc rnyn (`,gi)

`icda yxtnck ixiinc xnel jixv l`enylc :xnel yie ?'ek l`ilnb oax xn` `dc ,lhaiz

:wgvi epiax xne` cere .oiyeciw myl lreay

eiptl odizy ezy`e eznaic oeik ,mzdcelit` Ð

eznai zegcl ick oiyeciw myl lrea `nzqa

:dyw edine .eznain dil `gip ezy`ac ,epnn

,xfril` iaxc opaxcn l`enyl dywizc

`nzqnc ,elv` dlcbe dphw `idyk dxifgdyk

ixii`c xninl `kilc .oiyeciw myl lrea

ok m`c ,oiyeciw myl lreay yxitykikid Ð

`l` !axl (a,br zeaezk) "xicnd"a dipin jixt

inewe`l ivn `le ,mzq lreayk jgxk lr

yxityk.dlecb `idyk dxifgd epiid ok m`c Ð

iaxk 'il `xiaq l`enyc :wgvi epiax xn`e

xn`c ,(l`rnyi iax meyn) dcedi oa oerny

iaxk :inp i` .epw `l elra m` "xicnd"a

.l`rnyi iax meyn l`eny xn`c ,l`rnyi

.'ek dytzp `l `ideàäå`cg da ebilt`

`pnif,ikixv ediiexz `de :wgvi epiaxl dniz Ð

hb epnid dkixv ax xn`c `idd xnz` i`cÐ

lra i` opirci `lc ,wtqn dkixv `pin` ded

dkixv oi`c ol rnyn `w ,e`l m` oiyeciw myl

i`e .oiyeciw myl lra oey`x i`cec ,ipyn hb

ipyn hb dkixv l`eny xn`wc `idd xnz`Ð

hb dkixv inp oey`xne ,wtqn epiid `pin` ded

xn`e !lra oiyeciw myl `nyc ,`ziixe`cn

`cg da ebilti` `de :jixt ikdc wgvi epiax

jpdn cgac ?zenewn ipya ibilt i`n`e ,`pnf

i`pz lr dycw :ikd `nile ,opireny`l ivn ded

,ipyn `le oey`xn hb dkixv :xn` ax ,lrae

.ipyn `l` oey`xn hb dkixv oi` :xn` l`enye

dcnre dlicbdy dphw :jci`a ipzil inp i`

`l` ipyn hb dkixv dpi` :xn` ax ,z`ype

`le ipyn hb dkixv :xn` l`enye ,oey`xn

.dkixv opaxcn la` ,dxezd on oey`xn

àéääáileg` i`pz `ki`c meyn ax xn`w

di`pzl dilg`meyn :yexit Ð

ol zi` ,zepf zlira ezlira dyer mc` oi`c

elegiy ezrca dide ,di`pzl dilg`c xninl

,`da la` .i`pzd xikfd `lcn sqk iyeciw

,opaxc oiyecw my yi ixdy ,zepf zlira `kilc

elegiy `nipc mipey`xd oiyecw `kilc ,cereÐ

`kd dibd qxhpewae .l`enyl dil icen `ni`

ekixv`dc ,ef `qxib wegnl oi`e .zeaezkc `z

dyciw :(`,cr zeaezk) "xicnd"a xn`c o`nl

elit`e ,hb epnid dkixv lkd ixac lrae i`pz lr

dp`in `ly dphwa (`,br my) ibilt ikd

z`ype dcnre dlicbdeith dil `hiyt ok m` Ð

`ly dphwan hb dkixvc i`pz lr ycwna©¥

`kdc `zekixv jd `nwezin dizeekc ,dp`in

.iia`c `ail` zeaezkc `zekixve

êëéôìedpirwt`e obedk `ly el eyr

dipin iyeciwlepiaxl `wtqn Ð

ycwnc lkc meyn edpirwt`c `nrh i` :wgvi
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.(a,aiw) zgwt `ypy÷éôî éöî éî:ipzwc Ð

hba ipzwcne ,hba ezy` z` `ivenrnyn Ð
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it lr s` ,dlran `vz `l zihzypy zgwt

oevxl `lye oevxl z`vei dy`dyopax Ð
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à÷eLa àúåå÷à eå÷î÷å éáúéc ,déðúç àðç áøìe äáäà øa àcà áøì dézçkLà :ïîçð áø©©§¨©§©§©§©©¨©©£¨§©¨¨£¨¥§¨§¦§¨¨§©§¨¨§¨
éléî éðä ¯ dúøö úøèBt ïäî úçà úàéa ïéà úLøçå äpè÷ ïðúc àä :éøîàå àúéãaîeôc§§§¦¨§¨§¦¨¦§©§©¨§¥¤¤¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨¨¥¦¥
äðè÷a éà :déì àçéð úLøça éà déì àçéð äðè÷a éà ïðéòãé àìc ,çwt åéçàî déì äìôðc§¨§¨¥¥¨¦¦¥©§¨¨§¦©¦¦§©¨¦¨¥¦§¥¤¤¦¨¥¦¦§©¨
ìáà .àéä äàéa úáe ,àéä äìBãâc ¯ àçéð úLøça éà ,äòéc ììëì àéúàc ¯ déì àçéð¦¨¥§¨§¨¦§©¥¨¦§¥¤¤¦¨¦§¨¦©¦¨¦£¨
àðéîàå .àéä dépéî úáe ,àéä äàéa úác ,déì àçéð úLøça éàcå ¯ Løç åéçàî äìôð̈§¨¥¨¦¥¥©©§¥¤¤¦¨¥§©¦¨¦©¦¥¦§¨¦¨
àcñç áø øîà ?ïúðwz ãöék .déì à÷tñî éîð ¯ Løç åéçàî déì äìôð eléôà :àðà eäì§£¨£¦¨§¨¥¥¨¦¥¥©¦§©§¨¥¥©©¨¨¨¨©©¦§¨
:àcñç áø øîà .õBìçúå ,ìécâzL ãò ïézîz äpè÷e ,èâa dàéöBîe úLøçä ñðBk :áø øîà̈©©¥©¥¤¤¦¨§¥§©¨©§¦©¤©§¦§©£¨©©¦§¨

dpéî òîLéàc ,äéeð÷ dðéàå äéeð÷ ¯ äpè÷ ,úøéieLîe äéeð÷ úLøç :áø øáñ÷ ,à÷ìñ §©¦¨¨¨©©¥¤¤§¨§¤¤§©¨§¨§¥¨§¨§¦¨§¨
Cúòc?èâa dàéöBîe ñðBk éànà úLøç ¯ úøéieLîe äéeð÷ äpè÷ ,äéeð÷ dðéàå äéeð÷ úLøç ©£¨¥¤¤§¨§¥¨§¨§©¨§¨§¤¤¥¤¤©©¥¦¨§¥
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יבמות. פרק שלושה עשר - בית שמאי דף קי עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc zenai(ycew zay meil)

,àì õìBç`le ,leki epi` uelgl la` leki `ed qepkl xnelk ¥Ÿ
:`xnbd zvxzn .zvleg di`eyip zligzn zyxgy xn`y `axk

àì`l` ,di`eyip zligzn zyxga dpyna xaecn oi` -úçwôa Ÿ§¦©©
,äLøçúð Ck øçàådpi`e dxezd on meail dwewf `id df ote`ay §©©¨¦§¨§¨

.miweqtd z`ixwl die`x dpi`y oeik uelgl dleki
:zeywdl siqen iia`òîL àz,dpyn dze`a xg` oicn di`xéðL ¨§©§¥

ïéç÷t ïéçàeidyézL ïéàeOðmiypúBiøëð,[zeig` opi`y-]úçà ©¦¦§¦§¦§¥¨§¦©©
,úLøç úçàå úçwteúLøçä ìòa çwt úîmeail zyxgd dltpe ¦©©§©©¥¤¤¥¦¥©©©©¥¤¤

,eig` iptläNòi äîd g`dñðBk ,úçwt ìòa çwtz` [main-] ©©£¤¦¥©©©¦©©¥
,dvilg za dpi` zyxgy itl dl uelgl leki epi`e zyxgdíàå§¦

`ed okn xg`làéöBäì äöBø,hba dze`.àéöBém`eúîdìòa çwt ¤§¦¦¥¦¥©©©
d,úçwteig` iptl zgwitd dltpeäNòi äîd eig`ìòa çwt ¦©©©©£¤¦¥©©©
díaééî Bà õìBç Bà ,úLøç.zgwitd z` ¥¤¤¥§©¥

:`xnbd zxxanåàì éàîdpynd oeyln wiicl oi` m`d -àeäcî ©¨¦§
àøwéòî çwt,ei`eyip zligzn gwit `ed lrady xg`n ±jkàéä ¦¥©¥¦¨¨¦

[dpyna dxen`d zyxgd ezy`-]àøwéòî úLøç éîðok mb ± ©¥¥¤¤¥¦¨¨
.di`eyip zligzn zyxgéðz÷åeiptl dltpy gwitdy epipye ± §¨¨¥

zyxgdàì õìBç ïéà ñðBk`l la` leki `ed dze` qepkl ± ¥¦¥Ÿ
zligzn zyxgl uelgl ozipy xn`y `axl dywe ,uelgl

.di`eyip
:`xnbd zvxznàéøéà éãéî,ef `id di`x ike ±àäå àúéàãk àä ¦¦¦§¨¨¦§¦¨§¨

àúéàãkzligzn gwit did lrad ,epiipr itl dpyp cg` lk - ¦§¦¨
epi` okle dyxgzpe di`eyipa zgwit dzid ezy` eli`e ei`eyip
.`axke dl uelgl ozip di`eyipa zyxg dzid m` la` ,dl uleg
`edd oicdy gikene ,my dpyndn iyily oic dzr `ian iia`
mipey`xd mipicd mb ok m`e ,di`eyip zligzn zyxga wx okzi
enk `le ,di`eyip zligzn zyxga miwqer ,dpyndn e`aedy

:dyxgzpy zgwita xaecny dgc `axydéáéúéà,`axl iia` ¥¦¥
,Løç ãçàå çwt ãçà ïéçà éðLeidyúçà ,úBéçà ézL ïéàeOð §¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥§¦§¥£¨©©

úçwt,gwitl d`eypdúLøç úçàåm` .yxgl d`eypdúî ¦©©§©©¥¤¤¥
dìòa Løçd,úLøç,gwitd eig` iptl meail zyxgd dltpeäî ¥¥©©¥¤¤©

äNòidìòa çwtd,úçwton eilr dexr zyxgd dnaid `ld ©£¤¦¥©©©¦©©
okle ,dxezdàözdvilg ila zyxgd.äMà úBçà íeMîm` la` ¥¥¦£¦¨

úîdìòa çwtdäNòi äî ,úçwtdìòa Løçdúà àéöBî ,úLøç ¥¦¥©©©¦©©©©£¤¥¥©©¥¤¤¦¤
BzLàzyxgd,èâaon meail eiptl dltpy zgwitd dzeg`y itl ¦§§¥

,ezwewf zeg` oick ezy` z` eilr zxqe` dxezdåéçà úLàå§¥¤¨¦
,meail eiptl zltepd ,zgwitd,íìBòì äøeñàepi` uelgl ixdy £¨§¨

meyn leki epi` maiile ,`ed dvilg xa e`l yxgy meyn leki
,ezyexb zeg` meyn dxeq`e opaxcn dzeg`l ieyp didy

.mlerl mixg` mr ozgzdl xzid dl oi` `linne
:yxgpy gwita okzi `l df oicy giken iia`éîð àëä àîéz éëå§¦¥¨¨¨©¥

xaecn dfd oica mby xn`z m`e -,Løçúð Ck øçàå çwôaok m` §¦¥©§©©¨¦§¨¥
,dywi÷étî éöî éîi `ed ike ±hba ezy` z` `ivedl lek ¦¨¥©¦

,mixg`l `ypidl dxizdleïðzäådpyn dze`a epipy ixde ± §¨§©
(:aiw)e zgwit `ypy gwit ,äLøçúðeizgzàéöBé,hba dyxbi ± ¦§¨§¨¦

xenyl zrcei zyxgy itl xwtd bdpn da ebdpiy yyg oi`e
m` la` .dnvrúéhzLð,eizgzàéöBé àì`ly ick [dpyxbi `l-] ¦§©¥Ÿ¦

la` .dnvr z` xenyl zrcei dpi` ixdy xwtd bdpn da ebdpi
m`,úéîìBò àéöBé àì ,ähzLð Bà àeä Løçúðeiyeciwy oeiky ¦§¨¥¦§©¨Ÿ¦¨¦

z` riwtdl dzr leki epi` ,dxezd on elg gwit didyk
yxgdy dpynd dxn` ji` dzrne .zrc xa epi`y itl oiyeciwd

.hba ezy` z` `iven zyxgd lraåàì àlàxaecn i`ce `l` ± ¤¨¨
àøwéòî Løçajk dfinxa qipkny myke ,ei`eyip zligzn ± §¥¥¥¦¨¨

.dfinxa `ivenàøwéòî Løç àeäãîeyxg lrady xg`ne ± ¦§¥¥¥¦¨¨
,ei`eyip zligznàéäzyxgd ezy` ±éîð[ok mb-]úLøç ¦©¥¥¤¤

àøwéòî.di`eyip zligzn ±úBéçàcîåly dxwnay xg`ne ± ¥¦¨¨§¦©£¨
a xaecn ,zeig` zyxgde zgwitdy iyilyd oicdúBLøç¥§

éîð úBiøëð ,àøwéòîzgwitdy mipey`xd mipicd ly mixwna - ¥¦¨¨¨§¦©¥
a xaecn mb ,zeixkp zyxgde,àøwéòî úBLøç`axy enk `le ¥§¥¦¨¨

,dyxgzpy zgwita xaecny dgcéab ïðúeiabl dpyna epipye ± §©©¥
ly oicdàì õìBç ïéà ñðBk ,úBiøëðleki `ed dze` maiil ± ¨§¦¥¦¥Ÿ

di`eyip zligzn zyxg mby ok m` gken ,leki epi` uelgle
.dvilg za dpi`÷ézLéà.eziiyew lr iia`l dpr `le wzy `ax ± ¦§¦

àúà ékiia` `a xy`k -,óñBé áøc dén÷ìeziiyew z` el xn`e ¦£¨§©¥§©¥
,`ax ixac lrdéì øîà,sqei axàäî déáúBz àîòè éàîrecn - ¨©¥©©§¨§¥¥¨

ly mipicd mby zeig` zyxge zgwit ly oicdn `axl zgked
,`xwirn zyxga miwqer zeixkp zyxge zgwitì ìBëécCì ééepL §¨§©¥¨

mipyl iyilyd oicdn di`x oi`y jl uxzl `ax did lekiy -
zyxge zgwit ly iyilyd oicdy okziy meyn ,mipey`xd

úBéçàa xacn mpn`,àøwéòî úBLøçzgwit ly mipicd mle` £¨¥§¥¦¨¨
zyxgeúBiøëða miwqer ,`ax lr ziywd mynyCk øçàå úBç÷t ¨§¦¦§§©©¨

àäî déáúBàì Cì éòaéà àlà .eLøçúðoicn zeywdl jl did - ¦§¨§¤¨¦¨¥¨§§¥¥¨
`l` dyxgzpy zgwita ecinrdl okzi `ly `idd dpyna xg`
epipy jke .dvilg oi` dl mby my gkene ,`xwirn zyxga wx

:dpynaïéLøç ïéçà éðLeidyézL Bà úBç÷t úBéçà ézL ïéàeOð §¥©¦¥§¦§¦§¥£¨¦§§¥
ézL ïëå ,úLøç úçàå úçwt úçà úBéçà ézL Bà úBLøç úBéçà£¨¥§§¥£¨©©¦©©§©©¥¤¤§¥§¥

øç úBéçàúBLeidyì úBàeNðì Bà ,ïéç÷t ïéçà éðL,ïéLøç ïéçà éðL £¨¥§§¦§¥©¦¦§¦¦§¥©¦¥§¦
ì Bàelà éøä ,Løç ãçàå çwt ãçà ïéçà éðLzeltepd mdizeyp ¦§¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥£¥¥

,ipyd g`d iptl,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt.dy` zeg` oick §¦©£¦¨¦©¦
eéä íàåmiypd izyúBiøëð,efl efeñBðëé.[enaii-]eöø íàåxg` §¦¨¨§¦¦§§¦¨

jkàéöBäìoze`eàéöBéoeik df oica dxkfed `l dvilg .hba oze` §¦¦
.dvilgl miie`x mpi` miyxg dnaid e` maidy ote`ay

:`xnbd zxxanéîc éëéä,o`k xaecn miyxg dfi`a -àîéìéà± ¥¦¨¥¦¥¨
xaecny xn`z m`é÷tî éöî éî ,eLøçúð óBqáìe íéç÷ôaike - §¦§¦§©¦§¨§¦¨¥©§¥

.hba mdizeyp z` `ivedl mileki mdïðzäådpyna epipy ixde ± §¨§©
,myähzLð Bà àeä Løçúð ,àéöBé àì úéhzLðdy` `ypy xg`l ¦§©¥Ÿ¦¦§¨¥¦§©¨

åàì àlà .úéîìBò àéöBé àìzxacn dpynd jgxk lr ±ïéLøçà Ÿ¦¨¦¤¨¨©¥§¦
àøwéòî`ivene dfinxa qpke oi`eyipd zligzn miyxg eidy ± ¥¦¨¨
.dfinxaàøwéòî ïéLøç ïäcîemiyxg milrady xg`ne ± ¦§¥¥§¦¥¦¨¨

,mdi`eyip zligzneäðéà,exkfedy zeyxgd mdizeyp ±éîð ¦§©¥
àøwéòî úBLøç,odi`eyip zligzn zeyxg od mb ±éðz÷åepipye ± ¥§¥¦¨¨§¨¨¥

,dpyna,eñBðëé úBiøëð eéä íàrnyne,àì eöìçé ïéà eñBðëéixd ¦¨¨§¦¦§¦§¦©§ŸŸ
di`eyip zligzn zeyxg s`y.zevleg opi` oäaøc àzáeézef ± §§¨§©¨

.zvleg di`eyip zligzn zyxgy xn`y dax ixacl `kxit
:`xnbd zniiqnàzáeéz.eixac egcpe `id `kxit ok` ± §§¨

:dpyna epipy'åëå úLøçå äpè÷oi` ,cg` lran meail eltpy §©¨§¥¤¤
:df oipra oeic d`ian `xnbd .dzxv zxhet odn zg` z`iaøîà̈©

dézçkLà ,ïîçð áøeiz`vn -déðúç àðç áøìe äáäà øa àcà áøì ©©§¨©§©§¥§©©¨©©£¨§©¨¨©§¥
,epzg -àúåå÷à eå÷î÷å éáúécmaiaq milidwne miayei eidy - §¨§¥§¨©§©§¨¨

,mdixac renyl mi`a eidy micinlz,éøîàå .àúéãaîeôc à÷eLa§¨§§§¦¨§¨§¥
ïðúc àä,epzpyna epipyy df oic ±úLøçå äpè÷,meail eltpy ¨¦§©§©¨§¥¤¤

éléî éðä ,dúøö úøèBt ïäî úçà úàéa ïéàexn`p el` mixac ± ¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨¨¥¦¥
mewna `wecdéì äìôðcmeailåéçàîdidyéà ïðéòãé àìc ,çwt §¨§¨¥¥¨¦¦¥©§Ÿ©§¦©¦

déì àçéð äpè÷adphwd z` xzei dvex did dlra m` -éà ¦§©¨¦¨¥¦
déì àçéð úLøça,wtqd iccve .xzeidéì àçéð äpè÷a éàoeik §¥¤¤¦¨¥¦¦§©¨¦¨¥

àéúàc`eal dcizr `idy ±äòéc ììëìzyxg la` ,lcbzyk §©§¨¦§©¥¨
.drc llkl `eaz `l mlerl,àçéð úLøça éàoeikàéä äìBãâc ¦§¥¤¤¦¨¦§¨¦

,àéä äàéa úáe.d`ial oiicr die`x dpi`y dphwd znerlìáà ©¦¨¦£¨
m`äìôðmeailåéçàîddéì àçéð úLøça éàcå ,Løçdvex ± ¨§¨¥¨¦¥¥©©§¥¤¤¦¨¥

meyn ,dze`àéä äàéa úác,dzràéä dépéî úáåza mb `ide ± §©¦¨¦§©¦¥¦
ipt lr zyxgd z` sicrn `ed jkitle ,edenk zyxg xnelk ,epin

.dphwd
,ongp ax siqedeàðà eäì àðéîàå,mdl izxn` la` ±äìôð eléôà ©£¦¨§£¨£¦¨§¨

déì à÷tñî éîð ,Løç åéçàî déìdlra ina `pzd wtzqd ok mb - ¥¥¨¦¥¥©¥§©§¨¥
zg` ly dz`ia oi`y dpynd dxn` df ote`a s`e ,dvex did

.dzxv zxhet odn
:`xnbd zl`eyïúðwz ãöékeltpy zyxge dphwe xg`n ,xnelk ¥©©¨¨¨

ozwif z` oiriwtn cvik ,dzxv z` zxhet zg` z`ia oi` meail
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc zenai(ycew zay meil)

,àì õìBç`le ,leki epi` uelgl la` leki `ed qepkl xnelk ¥Ÿ
:`xnbd zvxzn .zvleg di`eyip zligzn zyxgy xn`y `axk

àì`l` ,di`eyip zligzn zyxga dpyna xaecn oi` -úçwôa Ÿ§¦©©
,äLøçúð Ck øçàådpi`e dxezd on meail dwewf `id df ote`ay §©©¨¦§¨§¨

.miweqtd z`ixwl die`x dpi`y oeik uelgl dleki
:zeywdl siqen iia`òîL àz,dpyn dze`a xg` oicn di`xéðL ¨§©§¥

ïéç÷t ïéçàeidyézL ïéàeOðmiypúBiøëð,[zeig` opi`y-]úçà ©¦¦§¦§¦§¥¨§¦©©
,úLøç úçàå úçwteúLøçä ìòa çwt úîmeail zyxgd dltpe ¦©©§©©¥¤¤¥¦¥©©©©¥¤¤

,eig` iptläNòi äîd g`dñðBk ,úçwt ìòa çwtz` [main-] ©©£¤¦¥©©©¦©©¥
,dvilg za dpi` zyxgy itl dl uelgl leki epi`e zyxgdíàå§¦

`ed okn xg`làéöBäì äöBø,hba dze`.àéöBém`eúîdìòa çwt ¤§¦¦¥¦¥©©©
d,úçwteig` iptl zgwitd dltpeäNòi äîd eig`ìòa çwt ¦©©©©£¤¦¥©©©
díaééî Bà õìBç Bà ,úLøç.zgwitd z` ¥¤¤¥§©¥

:`xnbd zxxanåàì éàîdpynd oeyln wiicl oi` m`d -àeäcî ©¨¦§
àøwéòî çwt,ei`eyip zligzn gwit `ed lrady xg`n ±jkàéä ¦¥©¥¦¨¨¦

[dpyna dxen`d zyxgd ezy`-]àøwéòî úLøç éîðok mb ± ©¥¥¤¤¥¦¨¨
.di`eyip zligzn zyxgéðz÷åeiptl dltpy gwitdy epipye ± §¨¨¥

zyxgdàì õìBç ïéà ñðBk`l la` leki `ed dze` qepkl ± ¥¦¥Ÿ
zligzn zyxgl uelgl ozipy xn`y `axl dywe ,uelgl

.di`eyip
:`xnbd zvxznàéøéà éãéî,ef `id di`x ike ±àäå àúéàãk àä ¦¦¦§¨¨¦§¦¨§¨

àúéàãkzligzn gwit did lrad ,epiipr itl dpyp cg` lk - ¦§¦¨
epi` okle dyxgzpe di`eyipa zgwit dzid ezy` eli`e ei`eyip
.`axke dl uelgl ozip di`eyipa zyxg dzid m` la` ,dl uleg
`edd oicdy gikene ,my dpyndn iyily oic dzr `ian iia`
mipey`xd mipicd mb ok m`e ,di`eyip zligzn zyxga wx okzi
enk `le ,di`eyip zligzn zyxga miwqer ,dpyndn e`aedy

:dyxgzpy zgwita xaecny dgc `axydéáéúéà,`axl iia` ¥¦¥
,Løç ãçàå çwt ãçà ïéçà éðLeidyúçà ,úBéçà ézL ïéàeOð §¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥§¦§¥£¨©©

úçwt,gwitl d`eypdúLøç úçàåm` .yxgl d`eypdúî ¦©©§©©¥¤¤¥
dìòa Løçd,úLøç,gwitd eig` iptl meail zyxgd dltpeäî ¥¥©©¥¤¤©

äNòidìòa çwtd,úçwton eilr dexr zyxgd dnaid `ld ©£¤¦¥©©©¦©©
okle ,dxezdàözdvilg ila zyxgd.äMà úBçà íeMîm` la` ¥¥¦£¦¨

úîdìòa çwtdäNòi äî ,úçwtdìòa Løçdúà àéöBî ,úLøç ¥¦¥©©©¦©©©©£¤¥¥©©¥¤¤¦¤
BzLàzyxgd,èâaon meail eiptl dltpy zgwitd dzeg`y itl ¦§§¥

,ezwewf zeg` oick ezy` z` eilr zxqe` dxezdåéçà úLàå§¥¤¨¦
,meail eiptl zltepd ,zgwitd,íìBòì äøeñàepi` uelgl ixdy £¨§¨

meyn leki epi` maiile ,`ed dvilg xa e`l yxgy meyn leki
,ezyexb zeg` meyn dxeq`e opaxcn dzeg`l ieyp didy

.mlerl mixg` mr ozgzdl xzid dl oi` `linne
:yxgpy gwita okzi `l df oicy giken iia`éîð àëä àîéz éëå§¦¥¨¨¨©¥

xaecn dfd oica mby xn`z m`e -,Løçúð Ck øçàå çwôaok m` §¦¥©§©©¨¦§¨¥
,dywi÷étî éöî éîi `ed ike ±hba ezy` z` `ivedl lek ¦¨¥©¦

,mixg`l `ypidl dxizdleïðzäådpyn dze`a epipy ixde ± §¨§©
(:aiw)e zgwit `ypy gwit ,äLøçúðeizgzàéöBé,hba dyxbi ± ¦§¨§¨¦

xenyl zrcei zyxgy itl xwtd bdpn da ebdpiy yyg oi`e
m` la` .dnvrúéhzLð,eizgzàéöBé àì`ly ick [dpyxbi `l-] ¦§©¥Ÿ¦

la` .dnvr z` xenyl zrcei dpi` ixdy xwtd bdpn da ebdpi
m`,úéîìBò àéöBé àì ,ähzLð Bà àeä Løçúðeiyeciwy oeiky ¦§¨¥¦§©¨Ÿ¦¨¦

z` riwtdl dzr leki epi` ,dxezd on elg gwit didyk
yxgdy dpynd dxn` ji` dzrne .zrc xa epi`y itl oiyeciwd

.hba ezy` z` `iven zyxgd lraåàì àlàxaecn i`ce `l` ± ¤¨¨
àøwéòî Løçajk dfinxa qipkny myke ,ei`eyip zligzn ± §¥¥¥¦¨¨

.dfinxa `ivenàøwéòî Løç àeäãîeyxg lrady xg`ne ± ¦§¥¥¥¦¨¨
,ei`eyip zligznàéäzyxgd ezy` ±éîð[ok mb-]úLøç ¦©¥¥¤¤

àøwéòî.di`eyip zligzn ±úBéçàcîåly dxwnay xg`ne ± ¥¦¨¨§¦©£¨
a xaecn ,zeig` zyxgde zgwitdy iyilyd oicdúBLøç¥§

éîð úBiøëð ,àøwéòîzgwitdy mipey`xd mipicd ly mixwna - ¥¦¨¨¨§¦©¥
a xaecn mb ,zeixkp zyxgde,àøwéòî úBLøç`axy enk `le ¥§¥¦¨¨

,dyxgzpy zgwita xaecny dgcéab ïðúeiabl dpyna epipye ± §©©¥
ly oicdàì õìBç ïéà ñðBk ,úBiøëðleki `ed dze` maiil ± ¨§¦¥¦¥Ÿ

di`eyip zligzn zyxg mby ok m` gken ,leki epi` uelgle
.dvilg za dpi`÷ézLéà.eziiyew lr iia`l dpr `le wzy `ax ± ¦§¦

àúà ékiia` `a xy`k -,óñBé áøc dén÷ìeziiyew z` el xn`e ¦£¨§©¥§©¥
,`ax ixac lrdéì øîà,sqei axàäî déáúBz àîòè éàîrecn - ¨©¥©©§¨§¥¥¨

ly mipicd mby zeig` zyxge zgwit ly oicdn `axl zgked
,`xwirn zyxga miwqer zeixkp zyxge zgwitì ìBëécCì ééepL §¨§©¥¨

mipyl iyilyd oicdn di`x oi`y jl uxzl `ax did lekiy -
zyxge zgwit ly iyilyd oicdy okziy meyn ,mipey`xd

úBéçàa xacn mpn`,àøwéòî úBLøçzgwit ly mipicd mle` £¨¥§¥¦¨¨
zyxgeúBiøëða miwqer ,`ax lr ziywd mynyCk øçàå úBç÷t ¨§¦¦§§©©¨

àäî déáúBàì Cì éòaéà àlà .eLøçúðoicn zeywdl jl did - ¦§¨§¤¨¦¨¥¨§§¥¥¨
`l` dyxgzpy zgwita ecinrdl okzi `ly `idd dpyna xg`
epipy jke .dvilg oi` dl mby my gkene ,`xwirn zyxga wx

:dpynaïéLøç ïéçà éðLeidyézL Bà úBç÷t úBéçà ézL ïéàeOð §¥©¦¥§¦§¦§¥£¨¦§§¥
ézL ïëå ,úLøç úçàå úçwt úçà úBéçà ézL Bà úBLøç úBéçà£¨¥§§¥£¨©©¦©©§©©¥¤¤§¥§¥

øç úBéçàúBLeidyì úBàeNðì Bà ,ïéç÷t ïéçà éðL,ïéLøç ïéçà éðL £¨¥§§¦§¥©¦¦§¦¦§¥©¦¥§¦
ì Bàelà éøä ,Løç ãçàå çwt ãçà ïéçà éðLzeltepd mdizeyp ¦§¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥£¥¥

,ipyd g`d iptl,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt.dy` zeg` oick §¦©£¦¨¦©¦
eéä íàåmiypd izyúBiøëð,efl efeñBðëé.[enaii-]eöø íàåxg` §¦¨¨§¦¦§§¦¨

jkàéöBäìoze`eàéöBéoeik df oica dxkfed `l dvilg .hba oze` §¦¦
.dvilgl miie`x mpi` miyxg dnaid e` maidy ote`ay

:`xnbd zxxanéîc éëéä,o`k xaecn miyxg dfi`a -àîéìéà± ¥¦¨¥¦¥¨
xaecny xn`z m`é÷tî éöî éî ,eLøçúð óBqáìe íéç÷ôaike - §¦§¦§©¦§¨§¦¨¥©§¥

.hba mdizeyp z` `ivedl mileki mdïðzäådpyna epipy ixde ± §¨§©
,myähzLð Bà àeä Løçúð ,àéöBé àì úéhzLðdy` `ypy xg`l ¦§©¥Ÿ¦¦§¨¥¦§©¨

åàì àlà .úéîìBò àéöBé àìzxacn dpynd jgxk lr ±ïéLøçà Ÿ¦¨¦¤¨¨©¥§¦
àøwéòî`ivene dfinxa qpke oi`eyipd zligzn miyxg eidy ± ¥¦¨¨
.dfinxaàøwéòî ïéLøç ïäcîemiyxg milrady xg`ne ± ¦§¥¥§¦¥¦¨¨

,mdi`eyip zligzneäðéà,exkfedy zeyxgd mdizeyp ±éîð ¦§©¥
àøwéòî úBLøç,odi`eyip zligzn zeyxg od mb ±éðz÷åepipye ± ¥§¥¦¨¨§¨¨¥

,dpyna,eñBðëé úBiøëð eéä íàrnyne,àì eöìçé ïéà eñBðëéixd ¦¨¨§¦¦§¦§¦©§ŸŸ
di`eyip zligzn zeyxg s`y.zevleg opi` oäaøc àzáeézef ± §§¨§©¨

.zvleg di`eyip zligzn zyxgy xn`y dax ixacl `kxit
:`xnbd zniiqnàzáeéz.eixac egcpe `id `kxit ok` ± §§¨

:dpyna epipy'åëå úLøçå äpè÷oi` ,cg` lran meail eltpy §©¨§¥¤¤
:df oipra oeic d`ian `xnbd .dzxv zxhet odn zg` z`iaøîà̈©

dézçkLà ,ïîçð áøeiz`vn -déðúç àðç áøìe äáäà øa àcà áøì ©©§¨©§©§¥§©©¨©©£¨§©¨¨©§¥
,epzg -àúåå÷à eå÷î÷å éáúécmaiaq milidwne miayei eidy - §¨§¥§¨©§©§¨¨

,mdixac renyl mi`a eidy micinlz,éøîàå .àúéãaîeôc à÷eLa§¨§§§¦¨§¨§¥
ïðúc àä,epzpyna epipyy df oic ±úLøçå äpè÷,meail eltpy ¨¦§©§©¨§¥¤¤

éléî éðä ,dúøö úøèBt ïäî úçà úàéa ïéàexn`p el` mixac ± ¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨¨¥¦¥
mewna `wecdéì äìôðcmeailåéçàîdidyéà ïðéòãé àìc ,çwt §¨§¨¥¥¨¦¦¥©§Ÿ©§¦©¦

déì àçéð äpè÷adphwd z` xzei dvex did dlra m` -éà ¦§©¨¦¨¥¦
déì àçéð úLøça,wtqd iccve .xzeidéì àçéð äpè÷a éàoeik §¥¤¤¦¨¥¦¦§©¨¦¨¥

àéúàc`eal dcizr `idy ±äòéc ììëìzyxg la` ,lcbzyk §©§¨¦§©¥¨
.drc llkl `eaz `l mlerl,àçéð úLøça éàoeikàéä äìBãâc ¦§¥¤¤¦¨¦§¨¦

,àéä äàéa úáe.d`ial oiicr die`x dpi`y dphwd znerlìáà ©¦¨¦£¨
m`äìôðmeailåéçàîddéì àçéð úLøça éàcå ,Løçdvex ± ¨§¨¥¨¦¥¥©©§¥¤¤¦¨¥

meyn ,dze`àéä äàéa úác,dzràéä dépéî úáåza mb `ide ± §©¦¨¦§©¦¥¦
ipt lr zyxgd z` sicrn `ed jkitle ,edenk zyxg xnelk ,epin

.dphwd
,ongp ax siqedeàðà eäì àðéîàå,mdl izxn` la` ±äìôð eléôà ©£¦¨§£¨£¦¨§¨

déì à÷tñî éîð ,Løç åéçàî déìdlra ina `pzd wtzqd ok mb - ¥¥¨¦¥¥©¥§©§¨¥
zg` ly dz`ia oi`y dpynd dxn` df ote`a s`e ,dvex did

.dzxv zxhet odn
:`xnbd zl`eyïúðwz ãöékeltpy zyxge dphwe xg`n ,xnelk ¥©©¨¨¨

ozwif z` oiriwtn cvik ,dzxv z` zxhet zg` z`ia oi` meail
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

çîïéðaäî eøàLpL íéðáì[hkzCîqäì àlà ïéðáì ïéãîBò ïðéà äzònL éôì ,íìèìèì øzî ¯[lzìåúáL §¥¦¤¦§£¥©¦§¨ª¨§©§§¨§¦¤¥©¨¥¨§¦§¦§¨¤¨§¦¨¥§¨¤¤
íäéìò[`lzíäéìò éìk úøBz ïëìå ,[alzøeñàå ,ïéðáì íö÷äL Bzòã älb ¯ äæ ìò äæ íøcñ íàå . £¥¤§¨¥©§¦£¥¤§¦¦§¨¤©¤¦¨©§¤¦§¨§¦§¨§¨

íäéìò éìk úøBz ïéàL ,íìèìèì[blz: §©§§¨¤¥©§¦£¥¤
מח  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

dkld ixe`ia
ïéðáäî åøàùðù [èëú לבניה מיועדים שהיו לבנים –

יותר  להם זקוקים לא וכבר גופם, מחמת מוקצה והיו
לבנייה.

êîñäì àìà [ìú בלבנים לשימוש הרגילות היא כך –
עליהם  חשב לא אפילו בטלטול מותרים ולכך אלו,

ישיבה. לצורך
íäéìò úáùìå [àìú להשתמש רגילות שאין בזמננו –

לטלטלם  אין ישיבה, לצורכי מהבניה שנשארו בלבנים

לעולם  לכך ייחדום כן אם .408אלא
íäéìò éìë úøåú [áìú וכן בניה באתרי שנשאר חול –

אין  אך ובטלטול, במשחק אסור הים שפת שעל חול
שהוכן  והיבש הדק בחול המשחקים בילדים למחות

חול) (ארגז יום מבעוד זה .409לצורך
íäéìò [âìú מקפיד לא אפילו כלי תורת עליהם אין –

עליהם  לשבת או להסמך .410שלא

zetqede mipeiv
אדמו"ר 408) כ' ו: ס"ק בדה"ש קט סי' השלחן קצות

לפי  לטלטלם מותר מהבנין שנשארו לבנים וז"ל מ"ח בסעי'
עליהם  ולשבת להסמך אלא לבנין עומדים אינן שמעתה
דעתו  גילה זה על זה סידרם ואם עליהם כלי תורת ולכן
הזה  בזמן והנה עכ"ל, לטלטלם ואסור לבנין שהקצם
שנשארים  ומה לישיבה. לבנים לייחד דרך שאין כמדומה
זה  היתר נוהג אם צ"ע אחר, לבנין עומדים הזה מהבנין
לישיבה  יחוד בלי בסתם מהבנין שנשארו לבנים לטלטל

כ' והמשנ"ב ואינו לעולם, לתו"ש וציין בזה מחמירין דיש
ונימוקו. טעמו לראות אצלי מצוי

מים 409) לשפוך או במים החול את לערבב אסור אבל
ד). סעיף פט"ז (שש"כ לישה איסור משום עליו,

שרגילים 410) צמר גיזי לעניין מגֿמד הערות לעיל ראה
כלי  תורת מהם בטלה ולכך לאוצר והשליכם בהם להטמין
גם  שיהיה ההקפדה מועילה מכלֿמקום אך הקפדה, בלא גם
צמר  לגיזי נפק"מ בזה ויש כיס, חסרון מחמת מוקצה
אם  שרק אחת פעם כך אחר בהם וטמן לאוצר שהשליכן
הטמנה, של חשוב שימוש זהו כי מועיל לא עליהם מקפיד
שישב  מה יועיל לא לבנין שהקצה דעתו שגילה באבן אבל
בזה  נפק"מ אין ולכך הקפדה ללא גם אחת פעם עליה
ג) אות (ב) תצט (סי' יו"ט נימוקי ובסי' עליהם. שמקפיד
וסופם  לסחורה שהוקצו צמר גיזי בין אחר) (באופן חילק
כלי, תורת מהם להפקיע הקפדה צריך ולכן ככלי לשמש

כלי. משימוש לגמרי שהוקצו אבנים משא"כ

•
"inei ax" gel itl oiaexir zekld owfd epax jexr ogley

בעירוב: שיתוף דיני שפו סימן ב חלק

בלבד ...‡ בפת אלא שאינו לעירוב דומה זה שיתוף ואין
דירתם  לערב דירה משום הוא חצרות שעירובי לפי
אחר  אלא נמשכת אינה אדם של ודירתו כאחת לעשותן
החצרות  לשתף אלא אינו שבמבוי שיתוף אבל פתו מקום
להניח  צריך אין לפיכך היא דירה בית לאו וחצר הבתים ולא
יכולים  אלא חצרות עירובי כמו לדירה הראוי בבית השיתוף
בבית  או אמות ד' על אמות ד' בו שאין בבית אפילו להניחו
במקום  החצר באויר אפילו או ומרפסת אכסדרה שער
מניחים  אין אבל החצרות לשתוף אלא שאינו כיון המשתמר
הדין  והוא המשתמר מקום שאינו מפני מבוי באויר אותו

משתמר: שאינו מקום בכל

לא · אבל זה שבמבוי בחצר מונח להיות צריך השיתוף
ישראלים  לפיכך זה עם נשתתף שלא אחר שבמבוי

שמפסיק  מזה זה ורחוקים חלוקים מקומות וג' בב' שדרים
או  בלחי מתוקן שאינו מפני בטלטול האסור מקום ביניהם
שכרו  ולא נכרים שם שדרים מפני או פתח צורת או קורה
עירוב  ממנו ועושה מכולם קמח גובה והשמש רשותם מהם

במק  ונותנו צריכים אחד אלא להם מועיל אינו מהם אחד ום
אחד  במקום עירבו (ואם עצמו בפני ומקום מקום בכל לערב
אי  שהרי שצ"ב) בסימן יתבאר עירבו לא אחד ובמקום
לזה  מזה לטלטל שאסורים כיון יחד להשתתף להם אפשר
מונח  השיתוף ושיהא זה מקום לשתף אפשר אי וא"כ

עמו: משותף שאינו אחר במקום

* * *
מערבת ‚ ושאשתו ושיעורו חצרות עירובי משפטי ככל

אלא  פתוח הבית אין אם לדעת שלא ושמערבין בשבילו
לזכות  אחד ושיכול העירוב את לגבות יכול ושקטן א' לחצר
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דיני  כך לערב צריכים אינם בפת שותפים היו ושאם לכולם
שיתוף.

ולזה  ביין לזה בסחורה שכניו עם משותף היה  אם ואפילו
בכלי  והיין השמן שיהיו והוא להשתתף צריכים אינם בשמן

אחד: בכלי להיות צריך חצרות שעירובי כמו אחד

מאכל „ מיני וה' ד' ואפילו מאכל מיני בכל משתתפים
השיתוף  שיעור שהוא סעודות ב' למזון מצטרפין
בעירובי  שנתבאר כמו אדם בני לאלף אפילו בתחלתו

חצרות.

לזרע  שהוקשו מגודגדניות חוץ מערבין מאכל מיני בכל
אורך  גדלו שלא הבצלים בעלי ולא יבשים ופולין ותבלין
חיין  בעדשים ולא בכפניות ולא ופטריות בכמהין ולא הזרת
בשיל  ולא בשיל שהוא בירק ולא חיין ושעורים בחטים ולא
חי  בירק אבל לאכילה ראויים אינן אלו שכל מפני
שנאכלין  שלנו לפתות הדין והוא שיתבאר כמו משתתפים
כמו  בו שמשתתפים חי מבשר גרועים ואינם חיין ג"כ

שיתבאר:

וכן ‰ לבדם המים מן חוץ משתתפים משקים מיני בכל
מים  עירב אם אבל כלל הגוף זנין שאינן לפי לבדו מלח

בהם: ומשתתפים פתו בו לטב(ו)ל הוא מזון ביחד ומלח

* * *
Â ללפת כדי שיעורו הפת את בו ללפת שרגילים דבר כל

כמו  ביצים כששה שהן סעודות לב' הנאכל פת בו
הפת  את בו מלפתין שאין דבר וכל שס"ח בסימן שנתבאר

סעודות. ב' בעצמו ממנו לאכול כדי שיעורו

ב' ממנו לאכול כדי וצריך לליפתן ראוי אינו חי ובשר
בשר  אבל מליח לדג הדין והוא מליח שיהא והוא סעודות

ליפתן  ואפילו צלי סעודות ב' בו ללפת כדי ושיעורו הוא
אצל  דעתם בטלה פת בלא שאוכלים אדם בני כמה יש אם

אדם. כל

היה  אם סעודות ב' מזון ירק בו לטבל כדי שיעורו וחומץ
פת. בלא לבדו הירק אוכל

לפיכך  לטבל) (ולא בא הוא סעודה לקינוח מבושל ויין
כל  וכן סעודות ב' לקינוח ממנו שמביאים כדי שיעורו

בזה. כיוצא

וכן  סעודה בכל רביעית לשתות רביעיות ב' שיעורו חי ויין
המשקים: כל שאר שיעור

Ê בחמשה רמונים בשני חיין אפילו ביצים בשני משתתפים
בין  ירק בליטרא אחד) ואתרוג אגוזים (בעשרה אפרסקין
מלא  יער בתפוחי היד מלא לחים בפולין מבושל בין חי
מלא  גרוגרות או תמרים וכן פרדס) לתפוחי הדין (והוא הקב

ליטרא): (והוא מנה משקל ודבילה הקב

* * *
Á לשום ראוי אם לו ראוי שאינו באוכל אפילו משתתפין

בזמן  בתרומה ולישראל ביין לנזיר כגון מישראל אדם
טהורה  תרומה אין עכשיו אבל לכהנים נאכלת שהיתה
פרה. אפר לנו שאין מתים טמאי שכולנו אדם לשום ראויה

כיון  בו משתתף יאכלנו שלא נשבע או מאוכל הנודר וכן
לא  ממנו יהנה שלא ונשבע נדר ואפילו אחר לישראל שראוי
אלא  נתכוין שלא לפי בו שמשתתף מה זו בהנאה בו נאסר
מאוכל  שהנודר אומרים ויש הנאתו בדרך ממנו להנות שלא
בו  משתתף אינו מהנאתו ולא מאכילתו אלא נדר לא אפילו
אוכל  קונם שאומר עליו החפץ את שאוסר הוא שהנודר לפי
כקרבן  עליו נאסר יהא אוכל שאותו דהיינו עלי פלוני
מתקדש  שהחפץ ג"כ הוא שההקדש בהקדש הוא ומתחלף
לפי  משתתפים אין הכל לדברי ובהקדש האדם על ונאסר

כדבריהם. להחמיר ויש אדם לשום ראוי שאינו

משתתף  קונם או קדש תהא ולמחר חול היום זו ככר אמר
חל  לא ומספק ודאי נתקדשה לא עדיין השמשות שבין בה
אפשר  שאי פי על ואף ושיתוף עירוב לענין קדושה עליה
והשיתוף  העירוב קניית שעת שהיא השמשות בין לאוכלה
בבין  וגם יום מבעוד לאכילה שראויה כיון מכלֿמקום
בה  לו מערבין עדיין ודאית קדושה עליה חל לא השמשות

אם  על אבל מחוללת שתהא חול ולמחר קדש היום אמר
לא  שמספק בה ומשתתפים מערבין אין לי שיש מעות

שתחשך: עד ראויה אינה והרי קדושה נפקעה

* * *
Ë מותרת שניהם עם ושיתפה מבואות לב' הפתוחה חצר

שלא  ובלבד מהם אחת לכל מבתיה לטלטל בשניהם
דרך  הב' למבוי זה מבוי מבתי באחד ששבתו כלים תטלטל
המבואות  ב' נתנו ואם יחד שיתפו לא המבואות שהרי חצרה
כמו  יחד משותפים כולם הרי אחד בכלי זו בחצר שיתופם

לזה. מזה לטלטל ומותר שע"ח בסי' שנתבאר

בשניהם  רגילה היא אם מהם אחת שום עם שיתפה לא ואם
רגילה  ואם שניהם על אוסרת עליהם דרך בחול ולבא לצאת
שאינה  וזה אוסרת בו שרגילה זה רגילה אינה ובשני באחת

בשבת. עליו שעוברת אע"פ אוסרת אינה בו רגילה

לעצמו  הרגיל הותר בו רגילה שאינה זה עם שיתפה ואם
הרי  השני עם שיתפה זו שחצר שכיון ביניהם שיתפו אם
לומר  צריך ואין ואינה בו רגילה שהיתה מזה עצמה סילקה
השני  שהותר מהם אחת עם ושיתפה בשניהם רגילה אם

ביניהם. שיתפו אם לעצמו

רגילה  שאינה ואותו ביניהם שיתפו בו שרגילה המבוי ואם
עם  ולא זה עם לא שיתפה לא והיא ביניהם שיתפו לא בו
נשתתף  שלא בו רגילה שאינה זה אצל אותה דוחין זה
בשבת  עליו תעבור שלא שנשתתף בו שרגילה מזה ותסתלק
בדבר  מפסדת אינה שהיא כיון לעצמו מותר שיהא כדי
ריוח  ויש בו להשתמש ואסורה עמו שיתפה לא שהרי
אותה  כופין במבוי להשתמש מותרים יהיו זה שע"י לאחרים
אע"פ  נשתתף שלא מבוי דרך בשבת שתעבור סדום מדת על
לה  שאין בו גם רגילה אם לומר צריך ואין בו רגילה שאינה

עליו. ולאסור שנשתתף השני על בשבת לעבור

* * *
אוסרת  אינה תשמיש בלי לבד ברגל שהעברה אמרו ולא
על  אוסרת הפנימית שאין מזו לפנים זו חצרות בב' אלא
חצר  ועיקר הואיל לבד עליה רגליה בהעברת החיצונה
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c"agרו i`iyp epizeax zxezn

הואיל  המבוי אבל חיצונה בני לתשמיש הוא חיצונה
זו  אוסרות הן הרי בו הרגילות החצרות לכל שוה ותשמישו
את  שמסלקת אע"פ בשבת לבד ברגל בהעברה אפילו זו על
יחד. עירבו שלא מפני איסור מחמת בו מלהשתמש עצמה

מעשה  ועשתה במבוי מלהשתמש עצמה שסילקה חצר אבל
על  טפחים ד' גבוה איצטבא שבנתה סילוקה על המוכיח
שעוברת  פי על אף המבוי בני על אוסרת אינה שוב פתחה

למבוי פתח לה אין ואפילו בשבת עליהם לעבור דרך אחר
הרבים: לרשות עליו דרך

בחצירות: לערב צריכים במבוי שותפין שפז סימן ב חלק

חצר ‡ בכל בחצירות לערב צריכים במבוי המשתתפים
כבר  ומשותפים מעורבים שהם ואע"פ בתים ב' בה שיש
שלא  כדי בה עירבו שלא בחצר זה שיתוף על סומכין אין
אין  שהרי עירוב תורת זו שבחצר התינוקות ישכחו
לא  אבותינו ויאמרו במבוי נעשה מה מכירים התינוקות

עירבו.

זו  עם זו לערב צריכים אינם לזו זו הפתוחות חצרות אבל
המבוי  דרך בין לזו מזו ומטלטלין מחברן המבוי ששיתוף

פתחיהם. דרך בין

צריך  ואין בחצרות עליו סומכים בפת במבוי נשתתפו ואם
בפת  מכירים שהתינוקות לפי לעצמה חצר כל לערב
עיניהם  האדם חיי היא שהפת שמתוך במבוי בה שנשתתפו

בה. תלויות

חצר  בשום חצרות עירובי לעשות עכשיו נוהגין אין ולכן
שבבית  השיתוף על שסומכין לפי הרבה בתים בה שיש
לטלטל  מותר אם לחצרות גם שמועיל מפת הנעשה הכנסת
כדי  הכנסת בבית לתלותו נוהגין ולכן הכנסת לבית  מהן

לתינוקות: מפורסם שיהא

* * *
כך · ואחר לעצמה חצר כל  שבו חצרות כל שעירבו מבוי

ושכח  פת שאינו אחר מין או ביין במבוי כולן נשתתפו
כלום  הפסיד לא חצירו בני עם עירב ולא החצר מבני אחד
ולא  סומכין השיתוף ועל במבוי נשתתפו כולם שהרי
התינוקות  לשכח שלא אלא השיתוף עם בחצר לערב הצריכו
החצר, בני (רוב עירבו) זו בחצר וגם (בחצרות עירבו והרי

עירוב). תורת תשתכח לא עירבו שלא המיעוט ומפני

על  מקפידין אין אם בחצרות מלערב כולם שכחו ואם
סעודות  ב' (כשיעור זה משל יאכל זה אם שבבתיהם פרוסתן
שבמבוי  השיתוף על וסומכין כמעורבין הן הרי עירוב) של
אלא  זה דבר להם מתירין ואין בלבד ראשונה בשבת

מדוחק:

נשתתפו  לא וגם יחד החצירות עירבו לא אם דין שפח סימן ב חלק
אחד: סעיף ובו במבוי

לתוכו ‡ להוציא להתיר אלא אינם מבואות שיתופי כל
או  בתוכו ששבתו כלים אבל בבתים ששבתו כלים
וממנו  אמות מד' ביותר בו לטלטלם מותר בחצירות
הבתים  עירבו אפילו לבית יכניסם שלא ובלבד לחצירות

שבחצר.

שאז  כהלכתו קורה או בלחי מתוקן המבוי שיהא ובלבד
עם  הוא אחת ורשות בו נשתתפו שלא אע"פ כרמלית אינו
לעצמן  החצירות שעירבו בין בתוכן ששבתו לכלים החצרות

עירבו. שלא בין

או  משותף שאינו למבוי והוציאם בביתו ששבתו וכלים
מותר  באיסור או מלבוש בדרך מעורבת שאינה לחצר
מחצר  לטלטלם אסור אבל אמות מד' ביותר שם לטלטלם

שע"ב: בסי' כמ"ש להיפך או למבוי
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`itMz` ici lr aFhl rxd KRdpe xxAzPX dn©¤¦§¨¥§¤§©¨©§©§¥¦§©§¨
EpiidC ,"ggip gix" zpigA dGn dUrp f`e .`kRdz`e§¦§©§¨§¨©£¤¦¤§¦©¥©¦Ÿ©§©§
ÎdnkgA `EdÎKExA sFqÎoi` xF` KiWndl o"n z`lrd©£¨©©§©§¦¥¨§¨§¨

.d`Nir¦¨¨

,oigFOA xi`YW ,WtPd z` aiWOW gixd FnkE§¨¥©¤¥¦¤©¤¤¤¨¦©¦
o"n z`lrd ici lr ok FnM ,z`U xziA ,dpiaEÎdnkg̈§¨¦¨§¤¤§¥§¥©§¥©£¨©©
mc`d zcFar ici lr dHnln xxaPW mixExiAn¦¥¦¤¦§©¦§©¨©§¥£©¨¨¨
df ici lr zFidl "gixl" dlFr ± `kRdz`e `itMz`A§¦§©§¨§¦§©§¨¤§¥©¦§©§¥¤
,KxAzi FzEdnE FzEnvrn dkWnde gEx zgp ,"gFgip"¦©©©§©§¨¨¥©§¨¦§¨¥

.dpiaEÎdnkg zpigaA¦§¦©¨§¨¦¨

xdf ipETizA xn` ,Fnvr cSn iM("EdIl` gzR" ,dnCwdA): ¦¦©©§¨©§¦¥Ÿ©©©§¨¨¨©¥¦¨

`le oian ,`rici dnkga `le miMg"'כּוickA okle ." ©¦§Ÿ§¨§¨§¦¨¥¦§¨§¨¥¦§¥
`xwp FzFidl ± dpiaEÎdnkgA xF`d zkWnd didIW¤¦§¤©§¨©¨§¨§¨¦¨¦§¦§¨

"mkg" mWAzEliv`cÎdnkg `idW ± "`rici dnkgA")61,( §¥¨¨§¨§¨§¦¨¤¦¨§¨©£¦
d`lrde "gix" zpigA ,zxhw ici lr zFidl Kixv̈¦¦§©§¥§Ÿ¤§¦©¥©§©£¨¨

"xFn" ± dlrnlÎdHnln'כּוoixXwzn df ici lr , ¦§©¨§©§¨©§¥¤¦§©§¦
FzEdnE FzEnvr xF` dlbp didIW ,WtPd z` oiaiWnE§¦¦¤©¤¤¤¦§¤¦§¤©§¨

.zEliv`A zFxF` siqFdl§¦©£¦

" EdfezxhwoFWl ± "xEXiw"`zEpnidnc `xEXw" ,62, §¤§Ÿ¤§¦¦¨¦§¥§¨
" mEBxY iMxFWwYe"ipW Fci lr(gk ,gl aWIe)" ±zxhwE ¦©§©¦§©¨¨¦©¥¤§¨©

aEzMX dn KxC lr Epiide ."Dici lr(l ,cn WBIe)FWtpe" : ©§¥§©§©¤¤©¤¨©¦©§©§
dxEWwozpFdi Wtpe" :xn`p cece ozpFdiA oke ."FWtpa §¨§©§§¥¦¨¨§¨¦¤¡©§¤¤§¨¨
dxWwp) "FWtpM ozpF[d]i Edad`Ie ,ceC WtpA' א ּבׁשמּואל ¦§§¨§¤¤¨¦©¤¡¨¥§¨¨§©§ְִֵ

א') י"ח , aEzMXסימן dn KxC lr Edfe .(ci ,`v miNdY)ia iM" : ִָ§¤©¤¤©¤¨§¦¦¦¦
wWg'כּו." ¨©

zFAxA oiIre'פ ּפרׁשה dAgוּיׁשלח  lW zFpFWl dWlWA" ,כּו': §©¥§©ְִַַָָָ¦§Ÿ¨§¤¦¨
dvitg[a]E dwiWgA ,dwiacA'ׁשם .".כּו עּיין ¦§¦¨©£¦¨©£¦¨ֵַָ

" oipr EdfemixEWTde"awril(an ,l `vIe)WExiR ± §¤¦§¨§©§¦§©£Ÿ©¥¥¥
:"mixEWTde"xWwpe hlwPWxF` zXEcw mkFY KFzA §©§¦¤¦§©§¦§¨§¨§©

hFOY lA cziM `EdÎKExA sFqÎoi`63. ¥¨§¨¥©¦
"ExFxC xnKiWndl `Ed ,dgWOd onWAW " ¨§¤§¤¤©¦§¨§©§¦

zENBzde dkWnd zFidl ,EpiidC .dHnlÎdlrnln¦§©§¨§©¨§©§¦§©§¨¨§¦§©
.dgWOd onWAW ipXd xFn ici lr Edf ,dHnl dnkgdn¥©¨§¨§©¨¤©§¥©¥¦¤§¤¤©¦§¨

dnkg zpigA `id onW64onW" aEzMW dn oipr Edfe . ¤¤¦§¦©¨§¨§¤¦§¨©¤¨¤¤
) "al gOUi zxhwE(' ט כ"ז , סימן .65ּבמׁשלי §Ÿ¤§©©¥ְְִִֵָ

" WExitEall"fx xn`nM Epiid ,"(a ,ek ziprY)mFiaE" : ¥¥©§§©£©©©©£¦§
zgnUFAl"(`i ,b mixiXd xiW)df" ±WCwOd ziA oipA." ¦§©¦¦©¦¦¤¦§©¥©¦§¨

xn" WExitExFxCoFWl ± "zExigzExg" KxC lr .66 ¥¨§§¥©¤¤¨
"zFgENd lr67. ©©

,zFrQn a"n ici lr dUrp did l"Pd mixExiAd lke§¨©¥¦©©¨¨©£¤©§¥©¨
zpigA md dipge driqPd oipr iM ,"EpgIe [..] ErqIe"©¦§©©£¦¦§¨©§¦¨©£¨¨¥§¦©
`le ihn" zpigA md mWxWA dlrnlE .aFWeÎ`Fvẍ¨§©§¨§¨§¨¥§¦©¨¥§¨
drRWdd KWnp ,`weC aFWeÎ`Fvx ici lre ."ihn̈¥§©§¥¨¨©§¨¦§¨©©§¨¨

KixvW alEl FnM ,mixExiAderEprp`weC68.iYW"A oke) §©¥¦§¨¤¨¦©£©©§¨§¥¦§¥
("cixFnE dlrn ,`ianE KilFn" :miUak ipW iAB lr "mgNd. ©¤¤©©¥§¥§¨¦¦¥¦©£¤¦

`weC df ici lre ,aFWeÎ`Fvx zpigA oM mB `Ed xW £̀¤©¥§¦©¨¨§©§¥¤©§¨
dkWndd KWnp'69כּו. ¦§¨©©§¨¨

ivr" mdW ,miWxTd z` mi`UFp Eid ixxn ipA dPde§¦¥§¥§¨¦¨§¦¤©§¨¦¤¥£¥
zpeEkA rEci dPde .d`YYÎd`xi zpigA ,"micnFr miHW¦¦§¦§¦©¦§¨©¨¨§¦¥¨©§©¨©
zFIzF` 'c iM ."sFQA d`xie W`xA d`xi" :d"ied mW¥£¨¨¦§¨¨Ÿ§¦§¨©¦¦
Îd`xIW ."EligcE Enigx ,EnigxE EligC" :md mXd©¥¥§¦§¦§¦§¦¤¦§¨
zFpigA 'an mB dlrnNW ,dnkg zpigA `Ed d`Nir¦¨¨§¦©¨§¨¤§©§¨©¦§¦
Edfe ."Enigx"n dHnl `Ed d`YYÎEligcE .Enigx§¦§¦©¨¨§©¨¥§¦§¤

"sFQA dnkg ,W`xA dnkg"70. ¨§¨¨Ÿ¨§¨©
"Eixxnci" `Ed "dwfgd" ,"Fl`nU,"iW`xl zgY §¨¦¨©£¨¨§Ÿ©©§Ÿ¦

xi zpigA l` d`YYÎd`xId zpigA xAgOW,d`NirÎd` ¤§©¥§¦©©¦§¨©¨¨¤§¦©¦§¨¦¨¨
`xwp okle .miWxTd z` mi`UFp Eid okl,ixxnmW lr ¨¥¨§¦¤©§¨¦§¨¥¦§¨§¨¦©¥

.cgi xFOd 'a EN` xAgn `Ed iM ,l"Pd 'xFn' minrR 'a§¨¦©©¦§©¥¥©¨©
,dlrnlÎdHOn zpigA `idW ,'zxFhTAW xFn' ,Epiid©§¤©§¤¤¦§¦©¦©¨§©§¨
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אחר,61. ּבמקֹום ׁשּנתּבאר –ּכמֹו כּו'" אחד עם "הן הּמתחיל ּבדּבּור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
נח. ְַַָָֹּבפרׁשת

.62.(a ,el ,ev xdf)Ÿ©©

מּזה 63. ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ב'. קס"ב, וּיצא, א', חלק ּבּזהר מּזה ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ(עּיין
תּדר" ּכי "ואּׁשה הּמתחיל c).ּבדּבּור ,l xAcOA) על ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ְְְִִִִִַַָֹ©¦§¨ְְִֵֵֶַַַָ

כו'"). את "ואהבּת הּמתחיל ּובדּבּור יׂשראל". ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּפסּוק

.64.(g"n oOiq o"iW zF` xF` ixF`n) הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה (ועּיין §¥¦¦¨ְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
כו'". מֹורי אריתי וכּו' לגּני ְְִִִִִַָָ"ּבאתי

xFn` zWxR xdGA f"nxd WExitA oiIre('א עּמּוד פ"ט, ,(ּדף §©¥§¥¨©©©Ÿ©¨¨©¡ַַ
Î`gFOn `Ed dgWOd onWCd`nizq,dr sC ,bp wxR `ipY d`x) §¤¤©¦§¨¦¨§¦¨¨§¥©§¨¤¤©

(`,xdA zWxR "`pnidn `irx"A azMW EdGWe עּמּוד . ק"ט, ּדף §¤¤¤¨©§©£¨§¥§¨¨¨©§©ַַ
`zב' YWCwe' :DA xnY`C ,`l`nUc `xhQn Edi`C" :§¦¦¦§¨¦§¨¨§¦§©¨§¦©§¨¤

Î`gFnA WAElOd wiYrcÎdxEaB zpigAn Epiide ."'mIeld©§¦¦§©§¦§¦©§¨§©¦©§¨§¨
."mIeld z` YWCwe" zpigA KWnp mXOW ,d`nizq§¦¨¨¤¦¨¦§¨§¦©§¦©§¨¤©§¦¦

עֹוד הרמ"ז ׁשּכתב ׁשם [A]ּוכמֹו ה"רעיא־מהימנא" ּבפירּוׁש ּתּׂשא, פרׁשת ְֶַַַָָ§ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָ
א' עּמּוד ּתחּלת קפ"ח, .ּדף ְִַַַ

(ּדף 65. צו ּובפרׁשת א'). עּמּוד ח', (ּדף וּיקרא ג' חלק ּבּזהר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹוכדפירׁש
עמּוד  סֹוף נ"ח, (ּדף אחרי ּובפרׁשת ב'). עּמּוד ל', ודף א'. עּמּוד ְְֲֵַַַַַַַָָל"ד,

ב').

.66wqFrW in `N` oixFg oA Ll oi`X ,zExg `N` zExg ixwY l`" :a ,e zFa`)¨©¦§¥¨¤¨¥¤¥§¤¦¤¨¦¤¥

.("dxFY cEnlzA§©§¨

"הּמל ּוב"עמק .67.(b cEOr sFq gr sc .d"n wxR `ni`e `A` xrW):WxiR ְֵֶֶֶַ©©©¨§¦¨¤¤©©¥¥
.dpiAA xi`Od "`A`ÎcFqi Epiid" ועּיין מר. ער ּב"ּפרּדס" ועּיין ©§§©¨©¥¦©¦¨ְְְֵֵֵֵֶַַַַֹ

עּמּוד  סֹוף צ"ו, ודף ב'. עּמּוד צ"ה, (ּדף ל ל ּפרׁשת סֹוף א', חלק ְְֵֶֶַַַַַַָָֹזהר
א').

.68.(g ,`"xz oOiq miIg gxF` KExr oglW d`x)§¥ª§¨¨©©¦¦¨

הּיהּודים").69. "וקּבל ּפסּוק על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ(עּיין

.70.(` ,fk `xwIe lirl .a ,ek ` wlg xdf .onqp mWe .a ,eh awr oOwl d`x)§¥§©¨¥¤§¨¦§¨Ÿ©¥¤§¥©¦§¨
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onWAW xFn' KM xg` dNBzp df ici lre ± o"n z`lrd©£¨©©§©§¥¤¦§©¤©©¨¤§¤¤
onW" zpigA ,zEliv`AWÎdnkg zENBzd ,'dgWOd©¦§¨¦§©¨§¨¤©£¦§¦©¤¤

"Wcw zgWn(dk ,l `VY)oFilrÎlEHiA ,d`NirÎEligC ,71.: ¦§©Ÿ¤¦¨§¦¦¨¨¦¤§

.xESiwzpigA ,dlrnlÎdHOn d`lrd `Ed zxhw oipr) ¦¦§¨§Ÿ¤©£¨¨¦©¨§©§¨§¦©
± "dgWOd onW" KM xg` df ici lre .xFn did FaE ."gix"¥©¨¨§©§¥¤©©©¤¤©¦§¨

xi`Od wiYr zx`d ± "xFxC xn" FA dide .dHnlÎdlrnln¦§©§¨§©¨§¨¨¨§¤¨©©¦©¥¦
.dpiAA xi`Od `A`ÎcFqi oke .dkWnd zFidl d`nizqÎ`gFnA§¨§¦¨¨¦§©§¨¨§¥§©¨©¥¦©¦¨
'a xAgOW Epiid ixxn zpigaE ."al gOUi zxhwE onW" Edfe§¤¤¤§Ÿ¤§©©¥§¦©§¨¦©§¤§©¥

.(onWe zxhwC ± l"Pd "xn" zFpigA: §¦¨©©¦§Ÿ¤§¤¤
`yp zyxt lr xe`ia
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אּתה71. "ּכי ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה מּקץ).[xi`Y](ועּיין ּפרׁשת ּב"תֹורה־אֹור" – נרי" ְְִִֵֵֶַַַַָָָ¨¦ְִִֵֵַָָָ

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

אינו (Ù"Ú‡Â(י) לאין היש דבטול למעלה שמבואר
מאין  שנמשך דהארה בהארה רק מגיע
שעולים  דמלאכים לאין היש בבטול זהו לבד ליש
הצדיקים  שע"י זה בטול אבל כנ"ל) לבד חוצבם למקור
התו"מ  אמצעות ע"י העליון בחשך ששרשה דנגה ביש
מגיע  כו' כחשיכה דקמי' העצמות באור ששרש'
שם  (כמ"ש דוקא תב"ס נעוץ כי דאא"ס בעצמות
אותיות  הלכה וזהו כו' מראה טובת והנערה בפסוק
למעלה  שהוא כמו דנגה החשך מהפוך שבאה הכלה
והיינו  או"ח בבחי' עולה שהוא רק העצמות באור
עמ"ש  בקבלת לאין היש בבטול הצדיקים עבודת
היש  בטול מבחי' הרבה שלמעלה תו"מ שע"פ באוי"ר
גבורותיו  לבנ"א להודיע בענין במ"א וכמ"ש דמלאכי'
ונק' אלקים דשם צמצום בלי כו' מלכותו הדר וכבוד
מפנימית  בו להאיר אלקים לשם לתקן אלקים עובדי
שרית  כי כט) לב, (בראשית ליעקב כמ"ש הוי"ה דשם
ואלקים  הוי"ה דשם ביחוד התורה כל שזהו אלקים עם
כולא  האלקים הוא הוי"ה כי לט) לה. ד, (דברים כמ"ש
ע"י  שזהו לאור חשך הפוך מצד כלל מסתיר שאינו חד

וד"ל: דוקא היש בטול
יובן ‰Â‰(יא) המלאכים שיר בענין הנ"ל כל עם

פסד"ז  לומר כנה"ג אנשי שתקנו הטעם
אדם  יסדר לעולם ב) ז, (ע"ז שאמרו כמו התפלה לפני
שבפסד"ז  והשבחים יתפלל ואח"כ הקב"ה של שבחו
שירה  אומרים השמים צבא וכל שהמלאכים מה הוא
התפלה  עם לזה יש שייכות מה ולכאורה כנ"ל יום בכל
כמו  ממש קרבן במקום שהתפלה ידוע הנה אך דוקא.
תקנום  תמידים כנגד דהתפלות ב) כו, (ברכות שאמרו
שהלוים  וידוע כו' שחר של תמיד נגד שחר של ותפלה
מקריבים  הכהנים כשהיו הקרבן על שירה אומרים היו
השיר  שיאמרו ג"כ תקנו ולזאת וכה"ג שחר של תמיד
ש"ש  תמיד קרבן במקום שהיא התפלה קודם דפסד"ז

הנה  אך כו' שחר של תמיד על אומרים שהיו כשיר
את  החדלתי יג) ט, (שופטים ע"פ א) לה, (שם ארז"ל
משמח  אנשים אם ואנשים אלקים המשמח תירושי
על  אלא שירה אומרים שאין מכאן משמח במה אלקים
כשהיו  המזבח ע"ג מנסכים שהיו היין והוא היין
דלכאורה  להבין יש ובאמת כידוע הקרבן מקריבים
לריח  להיות הקרבן הקרבת על היה הלוים שיר עיקר
דוקא  ניחוח לריח הקרבן יהיה השיר שע"י לה' ניחוח
יין  הלא דוקא היין על השיר שיאמרו צריך למה וא"כ
ששייך  בפ"ע מצוה דבר הוא המזבח ע"ג שמנסכין

כט, (במדבר וכמ"ש דקרבן ונסכיהם להעלאה ו)
המקריב  כל ע"כ המאכל אחר יין כשתיית כו' כמשפטם
שאין  כמו כלום הקריב לא כאלו נסכים בלא זבח
אכלו  א) ה, (ש"ה כמו כו' יין שתיית בלא אכילה
מאחר  בנ"א כלשון תורה דדברה כו' שתו ריעים
הנה  אמנם כו'. לאשי לחמי כמ"ש לחם נק' שהקרבן
ההעלא' בחי' שהוא השיר ענין בעיקר למעלה מבואר
באור  ולעלות ליכלל הראשון במהות היש בבטול
הקרבן  העלאת ענין בכללות ידוע והנה כו'. האלקי
שזהו  כו' להוי"ה ניחוח לריח להיות המזבח על בהמה
בנגה  בשבה"כ שנפלו דתהו ניצוצין רפ"ח העלאת בחי'
וכאשר  העליון שור בפני ששרשן בבהמות דעשייה
ויגיע  יעלה ודם החלב ויקטירו באש הקרבן ישרפו
לשרשו  יעלה ומשם שור בפני חוצבו במקור לשרשו
דשם  דתקון מ"ה מבחי' שלמעלה דתהו ב"ן בבחי'
העליון  דאדם הוי"ה לשם ניחוח לריח יהיה ע"כ הוי"ה
המוחין  שיתחזקו בהמה בשר התחתון אדם שיאכל כמו
בבחי' דבהמה החי שרש מצד וחיות אור בתוס' ומדות
אדם  אכילת שע"י ואע"פ דתקון מאדם למעלה התהו
דמ"ה  הבהמה מן כו' יקריב כי אדם כמ"ש מתברר
הרי  לפ"ז וא"כ באריכות במ"א כמבואר כו' לב"ן מברר
בהמה  דקרבן זאת בהעלאה להיות שצריך עכ"פ מובן
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רט c"ag i`iyp epizeax zxezn

דהיינו  למהות ממהות ההפוך ענין המזבח ע"ג גשמית
בבחי' להיות ויעלה בהמה דבשר החי מגשם שיהופך
עד  לעולם מעולם למדרגה ממדרגה האלקי הרוחניות
האצי' דבחי' האלקית הקדושה בבחי' נכלל שיהיה
שצ"ל  (כמו דאצילות הוי"ה לשם ניחוח לריח להיות
אדם  באכילת בהמה הבשר דגשם המהות הפוך
כמ"ש  שבמוח הרוחני השכל במהות שיהיה התחתון
כו' מוחא לעילא שליטין ג' בזהר וא' כו' לאשי לחמי
אכילות  ב' יאכל האכל א) יז, (מנחות ז"ל וכמ"ש
ג"כ  בהכרח וע"כ כידוע) כו' מזבח ואכילת אדם אכילת
במהות  לאין היש בטול בחי' הקרבנות בהעלאת שצ"ל
למעלה  בעלותו הנ"ל הב' בטול בחי' (וגם הראשון
השיר  ע"י כ"א להיות א"א שזה כו') ניחוח לריח ממש
לעליון  מתחתון המעלה הוא שהשיר לפי כנ"ל דוקא
מ"ש  והוא וחיות בהמות (שנק' דמלאכים כהעלאה
שהלוים  הטעם וזהו כנ"ל) בשיר יוצאים השיר בעלי
מבחי' הם הלוים כי דוקא הקרבן על השיר אומרים היו
ע"פ  בזהר כמ"ש דאצי' עלאה דבינה עליונות הגבו'
העלאה  וכל כו' הוא הלוי ועבד כג) יח, (במדבר
שלהם  בשיר והיינו גבו' בחי' ע"י הוא לעליון מתחתון
כדי  כו' למעלה העולה אש רשפי בהתפעלות דוקא
המזבח  ע"ג דקרבן העלאה בחי' להיות יוכל זה שע"י
ובירור  עילוי אחר בעילוי למעלה ממטה ש"מ באש
לריח  להיות ממש באצי' למעלה שיעלה עד בירור אחר
להיות  יכול היה לא הלוים של השיר ובלעדי כו' ניחוח
כ"כ  המעלות רום עד למהות ממהות כזאת עלייה
במקום  שהיא בתפלה עכשיו (וכמו"כ וד"ל הנ"ל מטעם
והוא  דוקא השיר ע"י זו העלאה צ"ל כנ"ל התמיד קרבן
וכידוע  כנ"ל התפלה קודם אכה"ג שתקנו פסד"ז ענין
ש"מ  באש המזבח ע"ג כקרבן הנה"ט עולה שבתפלה
השיר  כמו שהוא בפסד"ז השיר תחלה צ"ל וע"כ כו'
התפלה  העלאת להיות יוכל זה שע"י למעלה דמלאכים

כו' ניחוח לריח למעלה לעלות בהמה קרבן שנקרא
יאוש  בספק שהיה בחי' שכל במ"א (וכמ"ש וד"ל
בא  כמו והשיר הרינה בו יתכן בהצלחה ועלה בנפילתו
בזריעה  עבודתו כשהצליחה אלמותיו נשא ברנה יבא
עולים  כאשר בנגה כו' רפ"ח בנפילת וכך וקצירה
התחתון  שעולה השיר שהוא וזמרה ברינה יעלו למעלה
הראשון  ממהותו שמתבטל הוא הזה ובשיר לעליון
שהוא  ג"כ פסד"ז ענין כללות וזהו חוצבו למקור ועולה
ההלל  ענין שזהו במ"א וכמ"ש דק"נ החשך את להאיר
נרו  בהלו ג) כט, (איוב כמו הבהקה לשון ג"כ שפירושו
אור  יתרון זו בהעלאה שיהי' הוי"ה שם יהללו וזהו כו'
לאור  החשך מהפוך שבא אור יתרון מצד הוי"ה  לשם
בקדשו  אל דהללו זמר כלי מיני י' ענין והיינו וד"ל. כו'
כו' ומדות כחב"ד הוי"ה דשם י"ס לנגד שהוא כו'
ונבל  דכתר פשוט שיר בחי' זהו שופר בתקע והללוהו
תורה  של ורינה בשיר וכ"ה כו' דחו"ב כפול שיר וכנור
כמו  הקדומה וח"ע דתענוג ועצמות הפנימית בבחי'
ורננה  שיר שנקרא שבתושב"כ וטעמים בנגינות
בחוץ  חכמות כ) א, (משלי וכתיב כידוע דאורייתא
דק"נ  חשך להפוך בח"ת דח"ע אור בירידת שזהו תרונה
ורינה  שיר שזהו כנ"ל דתשבע"פ החדושים כמו לאור
ובלילה  ט) מב, (תהלים וז"ש למעלה מלמטה שעולה
(כמ"ש  דוקא בלילה שהוא דנוק' שיר עמי שירה
בטול  בבחי' בלילה) אלא תורה של רינה אין (ויק"ר)
למעלה  שעולה כו' החשך מן האור ביתרון לאין היש
בחוץ  חכמות אמר וע"ז הקדומה בח"ע אור להוסיף
יבא  בא כמו למעלה מלמטה שעולה ברינה תרונה דוקא
הארץ  מכנף טז) כד, (ישעיה מ"ש והוא כו' ברנה
ושיר  פשוט שיר בחי' ג"כ בזה ויש כו' שמענו זמירות
לאור  העליון חשך הפוך בבחי' הוא כ"ז אך כו' כפול
שלמעלה  ממש ועצמות בפנימית שרשו מצד שהוא

לא  היש וד"ל:מבטול כנ"ל המלאכים דשיר ין
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אם ·˘¯˘ הפוסקים בין מחלוקת יש התפלה. מצות
שהובא  וכמו מדרבנן או מדאורייתא מ"ע הוא
כמו  המצות מוני רוב והנה תל"ג, מצוה החינוך בס'
העלו  שם) בחינוך הרמב"ן (וכ"ד והרשב"ץ הסמ"ק
מדרבנן, מצוה הוא התפלה והנוסח יום בכל דהתפלה

ויבקש  האדם שיתפלל המצוה הוא מדאורייתא אך
כמו  הדברים מן לדבר יצטרך אשר העתים מן בעת
שציונו  מדאורייתא מ"ע היא אז וכיוצא, צרה בעת
שיושיעו  לבד ית' ממנו זה האדם שיבקש בזה הש"י
ויבין  ידע שעי"ז לפי והוא האמונה משרשי וזהו ע"ז,
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c"agרי i`iyp epizeax zxezn

פרטי  בכל ומשגיח עולמו המנהיג לבדו הוא שהש"י
וכמ"ש  כו' להושיע היכולת לבדו לו וכי בריותיו
ישראל  כל במשנת בסנהדרין המשניות בפי' הרמב"ם
שלו  עיקרים הי"ג מן החמישי בעיקר כו' חלק להם יש
מיוחדת  אינה התפלה שמצות הוא פשוט ועפ"ז ע"ש,
כצדיקים  ה' לפני ועומד מקורב הוא אשר לכל דייקא
שיבקש  מ"ע לבקשה שצריך מי לכל גם אלא וכיוצא,
ופעמים  בקשתו וימולא יקובל ופעמים מהש"י בקשתו
שיוכל  ב"ו למלך בקשה המוסר עד"מ כמו וה"ז לא,
מאד  הערך מפחותי אף בקשה לו למסור איש כל
הטוב  מטבע כי משאלותיו המלך שימלא ואפשר
ואין  כו', השפלים אל דייקא לשמוע המלך של והחסד
כ"א  כלל והריחוק ההתקרבות ענין אל זאת לייחס
צרכי  לפרטי לא אבל כו' גדול בדבר כלליות בבקשה
שמתפללים  התפלה בענין ית' הוא כן וכמו כו' האדם

כו': פה כל תפלת שומע הוא ממנו ומבקשים אליו
בפע"ח ‰Â‰ב) ידוע התפלה, ענין מזעיר מעט להבין

ק"ש  שע"י הוא לתפלה ק"ש בין דההפרש
ולפי  דזו"נ, היחוד נעשה תפלה וע"י או"א יחוד נעשה
גדולה  ק"ש מצות לכן יותר נעלה הוא דאו"א שיחוד
אע"פ  בק"ש חייב אומנתו שתורתו מי שאפי' עד יותר
בתפלה  יתירה מעלה יש מ"מ אמנם התפלה, מן שפטור
הק"ש  משא"כ ממש באצי' שזהו לפי בעמידה שהיא
כח  בנו אין כי בבריאה עדיין שהיא לפי מיושב שהיא
בהיותינו  ורק אך באצי' בהיותינו דאו"א היחוד לעורר
בפי' וכמ"ש מושבותיכם נק' הבריאה ובחי' בבריאה
שית' קודם והנה כו'. תנופה לחם תביאו ממושבותיכם
להפשיט  א' הערה להקדים יש מהו זו"נ יחוד ענין
לכל  הידוע ההפשטה מלבד דהנה מגשמיותן הדברים
בערכי  ית' לאלקותו וכינו המקובלים שדברו מה שכל
ודומיהן, כו' ורגלים וידים ראש כמו הגשמיים הכינויים
כל  ראיתם לא כי כתיב מלא ומקרא ומליצה משל הכל
אלקיי' כחו' שהם אלא באד"ר, וכמ"ש כו' תמונה
הדברי' להתהוות דמקור מקור שהם לפי כן שנקראו
בשל"ה, כמ"ש כן שמם על שנק' שבעוה"ז הגשמיי'
באלקו' ברוחניו' למעלה וענינם שמהותם לפי וגם
שנק' שבאדם האיברים פעולת דוגמת פעולת לפעול
דבר  בו ליתן פעולתו האדם שיד כמו כגון שמם על
החסד  כח בחי' למעלה כמ"כ ממנו ליקח או  לזולתו
כו' ימינא דרועא נק' להנבראים ית' מאורו להשפיע
לדעת  צריך זאת עוד אך הכינויים, בשארי וכעד"ז
אלקיים  שמות המקובלים שייחסו מה כי והוא הפשטה

כו' בגבורה ואלקי' בחסד אל שם כמו פרטיים למדות
קצת  שדימו כמו ממש הספירה גוף על הכונה אין
שהרי  מאד מגושמת דעת והוא אחרונים מקובלים
שנאצל  אלקי כח והיא פרטיות א' מדה היא הספירה
עצם  ואינה כו', הגבורה כח או החסד כח כמו ממנו
כלל  איהו מדות אינון מכל לאו ית' שהוא האלוה
החכמה  שאפי' איך טובא בדוכתי היטב ומבואר כידוע
המרומם  ית' אליו כלל ערוך לה אין האצי' ראשית
פ"ט, ח"ב בלק"א וכמ"ש כו' חכמ' ממהות ומתנשא
ממש, הספירות על קאי הנ"ל דהשמות לומר א"א וא"כ
קורי' וכשאנו פשוטו מידי יוצא מקרא אין שהרי
בהן  נק' ית' שהוא הידועים השמות מן שם בתורה
ית' האלוה עצם על באמת הפי' הוא וכן כוונתינו
המצוי  והוא המוחלט מהאין הנמצאי' כל הבורא
הנמצאים  כל הממציא מעצמותו, שמציאותו הראשון
וא"כ  ח"ו, העדר קדמו שלא לבדו והוא ההעדר, אחר
ית' עליו בו הכוונה הנ"ל מהשמות שם שכל מאחר
ספי' על רק מורה יהי' זה ששם לומר אפשר איך ממש,
מציאות  הוא החסד והרי כו' בחסד אל כמו ידוע
העדר, שקדמם הנמצאים כל כשאר ית' ממנו שנתהוה
איננו  מ"מ ונפרד, נברא ואיננו אלקי כח שהוא ואע"פ
באדם  המחשבה עד"מ כמו והוא ממש, עצמותו ג"כ
והתפשטות  מכחות שהוא אע"פ הנפש עצמות שאיננה
הנמשל  להטעים דברים אריכות בזה ויש כו', הנפש
כדפרישית  הוא כן ועכ"פ במ"א, נת' אבל למעלה
הבורא  עצמות אינם אלהות שהן אע"פ הנ"ל שהספי'
ספי' ר"ל אל ששם לומר אפשר האיך וא"כ ח"ו, ממש
אינו, וזה ממש, הבורא על בו הפי' אין דא"כ החסד
וכגון  ממש, הבורא על הנ"ל בשמות הכוונה ודאי אלא

באמת שם  והרי דז"א נוק' הקבלה בלשון נק' שכינה
עשרה  אכל כמארז"ל שכינה נק' אלקות עצמות
כמה  גמליאל לרבן המין ושאל כו' שרי' שכינתא
כו' השמש לאור משל לו והשיב לכו אית שכינתא
מא"ס  וגלוי אור היינו ששכינה זה מוהשיב מובן וא"כ
ומדה  ספי' ולא ממש המאור מעין שהאור ממש ב"ה
ללמוד  שלא הבעש"ט ציוה הטעם ומזה ח"ו, פרטית
הדברים  להפשיט יודע שאינו מי כי הקבלה ס'
ציור  כשנותן זה לימוד ע"י מאד מתגשם מגשמיותן
ואע"פ  פרטיים, מדות לפי ית' לאלקותו דעתו בעניות
שכינה  וכשקראו ואמיתיים נאמנים הם האריז"ל שדברי
בחסד  אל שם באמת הוא וכן באמת, הוא כן מל' למדת

כו': בגבורה אלקים ושם
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

b"lxz - l`eny zxez

Ê"„ÚÂ ההמשכה כי י"ל והענין ואעשך, באברם נא'
אבל  הישנות, לחדש נק' העולמות לקיום אשר
והוא  ממש, חדש אור המשכת היינו חדש, אור כתי'
מא"ס  מעתיק ההמשכה ששורש חו"ב פנימיות יחוד
חדשה  נשמה המשכת חדשה ברי' ואעשך עז"נ וכו',
חדש, אור נמשך ר"ה בכל וכן הנ"ל, פנימי מיחוד
בד"ה  בלק"ת כמ"ש בר"ה שנברא אדה"ר נשמת חידוש
פ' בת"א החדשי' השמי' מענין וע' אשיש. שוש
מאב  להיות ה', שניתוסף אברהם שנק' וז"ע בראשית.
התגלות  שם אשר הבינה על מורה שהה"א אברהם, רם
חו"ב. יחוד על שמורה והיינו לך, לך בת"א כמ"ש עתיק

Ù"ÚÂ אברהם ע"ד חדשה ברי' ענין י"ל הפשט
אברהם  ערך שאין טעמא, ופסיק אברהם
אור  בו יאיר כאשר א"כ דאצי', לאברהם דבריאה
האיר  לך לך ע"י אם וגם חדשה. ברי' ממש זהו האצי'
העליון  אצי' לגבי ערוך זה שאין שבבי"ע אצי' בו
ברי' נק' אלקות שהוא אצי' שזהו כיון עכ"ז ממש,
מענין  וע' ילכו. בחקי אשר ועשית נא' ועד"ז חדשה.
חדשה  הארה קצת ג"כ שהוא דשבת יתירה הנשמה
ענין  חדשים, מוחין מענין וע' כו'. בהנשמה המאיר

עמשי. את לבשה ורוח
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אותי'‡Íקט) הן גל דהנה גל, ולא מצבה עשה יעקב
הפרסא  והו"ע שמעלימי' מסודרי' הבלתי
לאור  כלים שהן מסודרי' אותי' הן מצבה אבל כנ"ל,
דהנה  והענין כו'. ע"י ומתגלה בהם שמתלבש השכל
מבחי' מל' הקמת מצבה אי' פ"ב אות מ"ם במאו"א
יעקב  שעשה מה וזהו עכ"ל, פרצוף לעשותה נקודה
וכמ"ש  נקודה בחי' הוא דאבן למצבה האבן את

ד' אות א' (וכדאי'במאו"א יו"ד על מורה אבן דכל
נקודה  בחי' והיינו כו'), י' דא בה למשקל אבנא בזהר
בלק  בבה"ז (עמ"ש הכלים מיעוט בחי' הוא ונקודה
את  לקבל עדיין כלי בבחי' שאינו אני) שחורה ע"פ
שתוכל  הוא פרצוף בבחי' להיות המל' ובנין כו', האור
כתר  בחי' זהו הנ"ל דנקודה וי"ל כו', האור את לקבל
אינו  מ"מ שבמל' עליונה היותר מדרי' שהיא והגם מל',
אז  שהיא שחרות בבחי' יו"ד שז"ע אור גילוי בבחי'
כו' למבלע דטריד איידי כמו והסתלקו' עלי' בבחי'
מצד  והוא אור גילוי בבחי' שא"ז שם בבה"ז וכמ"ש
בבחי' וכשנבנית פצ"א, וכמשנת"ל כו' הכלים העדר
אור  גילוי בחי' להיות כלים ריבוי בבחי' היינו פרצוף
נקודה, בבחי' מבהיותה במדרי' למטה שזהו וע"ה כו'
במ"א  וכמ"ש דוקא למע' הוא ההמשכה שרש מ"מ
אתפשטותא  איהו רוחא האי דר"ד ויקהל במאה"ז

וברכאן  קדשין אתוסף כד דוקא שזהו נקודה דהאי
להיות  המל' לגבי קימה זה נק' דלכן וי"ל כו', מלעילא
הנ"ל  במאה"ז וע"ש כו', עליון אור המשכת ע"י שזהו
מל' שבחי' בשבת זהו נקודה דהאי דאתפשטותא
(ושם  כו' הפרסא והעלם הפסק ע"י שלא בבי"ע מאירה
יפו  מה והו"ע בהתלבשו' לא הפרסא מעבר ע"י שהוא
מעתיק  הוא ההמשכה ששרש מפני והיינו כו'), פעמיך
הוא  המל' דשרש פ"ב א"א שער בע"ח (ועמ"ש כו'
(וי"ל  לבד נקודה בבחי' היא המל' אצי' ומ"מ ברדל"א,
מהות  בבחי' שאינו ידע לא בחי' הוא דרדל"א להיות
לכן  שאמר, ברוך בפי' בסי' וכמ"ש כו' בעצמו ידוע
כלל  גילוי בבחי' שאינו נקודה בבחי' ג"כ המל' נאצלה
צ"ל  גילוי בבחי' המל' התפשטות שיהי' ובכדי כו'),
החדשים  דנה"י שמצינו וכמו יותר, עליונה ממדרי'
שרש  צ"ל להשפיע דבכדי הכתר, מן נמשכים דז"א
כ"ש  במ"א, וכמ"ש יותר עליונה ממדרי' ההמשכה
פרצוף  בבחי' המל' בנין להיות דבכדי הוא מל' דבבחי'
דהנה  וי"ל כו'. יותר עליונה ממדרי' ההמשכה שצ"ל
דע"ק  נה"י דמבחי' האד"ז מבי' מק' בהג"ה שם בע"ח
דמל' היות דעם י"ל ולפ"ז דא"א, מל' בחי' נעשה
ושרש  חיצוניות, בחי' היינו ברדל"א מושרשת
מ"ש  ע"ד (וצ"ל הפנימיות מבחי' הוא התפשטותה
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בשלום  פדה ד"ה ועמשי"ל שבתון דשבת הבי' בסוף
ע"א  דרכ"ט פקודי מאה"ז ע"פ מבו' ובמ"א עד"ר).
עילאה, דזיווא מנהורא דאשתאר ממה דהוו בגין
יחוד  ע"י הוא המל' דבחי' והתגלות דהתפשטות
עצמות  מבחי' שורה היחודים שעי"ז הע"ס וחיבור
שזהו  דוהניף בהבי' בלק"ת מזה וכמ"ש כו' אוא"ס
התכללות  בחי' והוא דכולהו, שלימותא א"ס מבחי'
פנימיות  מבחי' ובשרשו עקודים שמבחי' דתיקון הב'
ויהי  ד"ה בתו"ח באורך מזה וכמ"ש כו' א"ס ועצמות

נמש  זו"נ ביחוד (וכמו"כ אחת שפה הארץ אור כל ך
ביום  אמו לו שעטרה בעטרה בחי' והוא יותר  עליון
במ"א), כמ"ש כו' המל' ומקור שרש שזהו כו' חתונתו
בשמחה  הוא כאשר המלך כמו ע"ז משל שם ומבו'
אור  בנפשו בא אז הנה וכדומה בנו בחתונת גדולה
נפשו  כחות כל שבאין עד מאד מרובה בתוס' וגילוי
לכל  מתגלה כאשר הוא הגילוי ועיקר גדול, בגילוי
כלל  מבינים שאינם הערך לפחותי גם כגדול כקטן
במה  היינו אליהם יתגלה ובמה וחכמתו, המלך גדולת
לפי  הרבה ודברים מעשיות סיפורי לפניהם שמספר
והגם  ונשגבים, רמים ענינים מלובשים ובזה ערכם,
ה"ז  מ"מ וההעלמה ההלבשה מפני מבינים אינם שהם
הא' דברים ב' מזה ומובן כו'. הדבור ע"י גילוי
מדאי, יותר גילוי לידי בא אור ותוס' ריבוי שמחמת
שיבוא  א"א מזה הנעשה מדאי יותר שהגילוי יובן ועוד
לבוש  שהוא הדבור בבחי' רק הפנימיות התגלות בבחי'
מבחי' רמים ענינים דוקא יש (ובזה בלבד חיצוני
מזה  והנמשל כו'). השכל מבגילוי שלמעלה הפנימיות
פשוט  אור מבחי' והתוספות הריבוי בחי' דמחמת
לידי  בא הוא דאצי' היחודים שע"י אוא"ס דעצמות
הנק' המל' בחי' להיות הוא והגילוי מדאי, יותר גילוי
ועצמו' פנימיות מבחי' דוקא ובזה כו', הדבור עולם
דנקודת  י"ל כו'. ה' כבוד דונגלה לעתיד ויתגלה א"ס
הוא  אצי' דהנה באצי', שנאצל אין בחי' הוא המל'
תמצא  מאין והחכ' כתי' חכ' בבחי' וגם נאצל יש בחי'
דש' יו"ד הוא דחכ' והגם אין, בחי' היא ומל' ליש,
היא  היו"ד דנקודת ג"כ מבו' לבד, נקודה בחי' הוי'
בלי  נקודה היא דכתר נקודה אבל אות, בציור מ"מ
שרשה  מפני מל' בבחי' י"ל וכמו"כ כו', כלל ציור
דחכ' מ"ה דבחי' מבו' ובמ"א כנ"ל. כו' ידע לא בבחי'
דמ"מ  כו' הנאצלים בין שנמצא דכתר אין בחי' הוא
ראי' בבחי' וכמו החכ', שע"י וביטול אין בחי' הוא
בעצם  ואין העדר בחי' הוא המל' דנקודת ואין דחכ',

ההתפשטות  ובחי' כו', ביטול מהות בחי' והיינו
כנ"ל). כו' ב"ה א"ס עצמות מבחי' הוא וההתגלות
מאיר  שבמל' והיינו מל' בבחי' קימה בחי' זהו וע"כ
מה  ג"כ וזהו ב"ה. דאוא"ס ועצמי או"פ מבחי'
כו', התיכון בריח בחי' להיותו יעקב ע"י היא שההקמה
הברכה  שהו"ע הכתר פנימי' מבחי' ממשיך ה"ה
וכמשי"ת  כו' נקודה דהאי אתפשטותא להיות מלעילא
כמו  המל' בחי' זהו נקודה דבחי' י"ל גם לקמן.

נקודה בבחי' היא פרצופה דכל בבי"ע לגבי שמתלבשת
י' הוא דאבן כ' במאו"א דהנה כו', באצי' שהיא כמו
היורדת  המל' נקודת בחי' הוא אד' דש' וידוע דאד',
לגבי  ברי' ערך שאין דלהיות הוא והענין כו'. לברי'
ממדות  א' מדה שהיא דאצי' המל' לבחי' גם  אצי'
אורה  שיתעלם בהכרח ע"כ כו', האלקו' בבחי' דאצי'
המשכה  להיות יכול ואז בלבד א' כנקודה רק להיות
וזשארז"ל  בע"ג, נבראי' להתהוות המל' מבחי' ושפע
המל' שתהא כדי כי א"ע ומעטי לכי הירח מיעוט בענין
בבחי' הנבראי' להיות בבי"ע לשועלים ראש בחי'
בעצמותה  אור וצמצום מיעוט בחי' להיות הוצרך גבול,
הנק' והוא לבד א' נקודה בבחי' רק שאינה עד לגמרי
וע"כ  כו', לבי"ע וראש מקור תהי' ואז הלבנה, מולד
רק  נחשב ה"ז בבי"ע פרצוף בבחי' שנעשית כמו גם
הא' מדרי' ב' יש בזה והנה כו'. אצי' לגבי נקודה כמו
ושוברת  שבוקעת דמל' הנקודה והיא המל' בחי' עצם
עתיק  בחי' שנעשית הברי' בראש ויורדת הפרסא את
ואראה  דז"ש (וי"ל פ"א שעמ"ז בע"ח וכמ"ש לברי'
דברי' כח"ב הוא דכסה"כ כו', כסא על יושב אד' את
אד' ש' שזהו המל' נקודת בחי' התלבשו' שבתוכה
שם, בע"ח כמ"ש בברי' מסתתרת זו בחי' וגם כו'),
בבחי' שבא הוא הארתה התפשטו' בחי' והב'
הפועל  כח התלבשו' בבחי' בבי"ע ממש התלבשו'
בלבושי' והסתר העלם בבחי' באה זו דבחי' כו', בנפעל

כו'. דבי"ע
.¯ÂˆÈ˜ נקודה אבן במאו"א כלים, מצבה עשה ויעקב

מל' כתר בחי' המל' נקודת פרצוף, מצבה
באצי'), שנאצל אין בחי' שזהו וי"ל מעתיק, (ושרשה
אור  המשכת ע"י המל' התגלות בחי' מצבה ועשאה
משרש  בד"כ או עתיק, פנימיות מבחי' (י"ל עליון
הוא  דאבן י"ל גם דמל', הקימה והו"ע המל'), ומקור
מדרי' ב' יש גופא ובזה בבי"ע, שהיא כמו מל' בחי'
הבריאה, ראש ונעשית הפרסא הבוקעת נקודת הא'

בבי"ע. המתלבש הארתה התפשטות והב'
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äöåøð êéøçà éðëùî""בך ונשמחה נגילה חדריו המלך .1הביאני

(משה  משלוחיך שמעתי אני יתברך) לה' אומרים ישראל (בני – נרוצה אחריך "משכני רש"י: מפרש
עודנה  הזה היום וגם – חדריו המלך הביאני נרוצה. אחריך אמרתי ואני למשכני. שאמרת רמז, ואהרן)

בך." נדבקתי אשר ושמחה גילה לי

ובשעה  מצרים, יציאת בעת ישראל בני של מצבם על הקודש ברוח זה פסוק אומר המלך שלמה
התורה  את וקיבלו סיני הר עד והמדבר, יםֿסוף דרך ממצרים הלכו ישראל .2שבני

ברוךֿהוא, שאתה, ומשה אהרן שלך מהשלוחים רמז שמעתי במצרים בהיותי – "משכני" הכוונה זו
ארוץ. אלא אחריך, שאלך רק לא אמרתי ואז אליך, אותי למשוך רוצה

מתוך  ריצה מבטא ריצה הביטוי אבל ונרפית, נגררת הליכה או כפויה כהליכה להתפרש יכולה הליכה
והתרוממות. שמחה מתוך או רצון

עד  ממצרים ההליכה אופן היה שאכן כפי מסוים, בטחון מבטא זה בעונג. – נרוצה" "אחריך זהו
שהגיעו  עד ובמדבר, בים הליכה של ביותר הגדולה במסירתֿנפש בבטחון, הלכו ישראל שבני סיני, הר

התורה. את לקבל סיני להר

בך". ונשמחה נגילה חדריו המלך ב"הביאני הכוונה זו

להבין  נרוצה"3צריך "אחריך נאמר ואחרֿכך יחיד, בלשון "משכני" נאמר הפסוק בתחילת מדוע :
רבים? לשון –

"הביאני  את נוכח, בלשון נרוצה", אחריך "משכני הללו, הביטויים שני את אומר הפסוק מדוע גם,
נוכח? בלשון שוב נאמר בך" ונשמחה ו"נגילה נסתר, בלשון חדריו" המלך

זה  שכל – למשכני" שאמרת רמז משלוחיך "שמעתי – בניֿישראל דברי את להבין צריך גם
"אחריך  ומהו שב"משכני", והרמז השלוחים ענין מהו להבין, וצריך האדם, של הרוחנית בעבודה ישנו

נרוצה"?

הוא  :4הענין

האדם, של וההתעוררות ההכנה ללא ברוךֿהוא מהבורא שבאה אלקית התגלות פירושו "משכני"
ביותר. פשוטים ארציים אנשים גם לאלקות המושך האלקי הכוח את מכילה הזו האלקית וההתגלות

הקניין  דרך היא שהמשיכה אחר, למקום ומעבירו ממקומו החפץ את שלוקח חדש חפץ הקונה כמו
חפץ  עם 5של את קנה ברוךֿהוא הבורא שבה המשיכה היתה במצרים ישראל לבני האלקית וההתגלות ,
ישראל.
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ד.1) א, השירים שיר
הפסוק.2) על ורש"י תרגום
סט.3) ס. ע' השירים, שיר התורה, אור

(4.119 .94 ע' תש"א, המאמרים ספר
ג.5) פרק מכירה הלכות רמב"ם,
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טומאה  שערי ממ"ט בניֿישראל את הוציא ברוךֿהוא הבורא זו רוחני 6במשיכה במקום אותם והציב
לשמוע יכלו במצרים, בהיותם שעוד רק זך, ולא אומרים, ואהרן, משה ברוךֿהוא, הבורא ששלוחי מה

יתברך. ה' שלוחי של רמז להבין יכלו גם אלא ולהפנים, לשמוע

שלהם  הטומאה מחיי כלֿכך גסים נעשים הם רחמנאֿליצלן, טומאה, בשערי שקועים אנשים כאשר
יתברך. ה' שלוחי של דבריהם את מבינים אינם שכלל עד

רק  שאינם כך ובתורתו, בה' גמורה לכפירה אותם מביאים שבת, וחילול טריפה אכילת טומאה, חיי
הרבים. מחטיאי גם אלא חוטאים,

דבריהם  את שמעו טומאה, שערי ממ"ט אותם הוציא האלקי שה"משכני" במצרים, ישראל בני אבל
שלהם. הרמז את והבינו יתברך ה' שלוחי של

.øåöé÷ ממ"ט אותם שהוציאה במצרים, ישראל לבני האלקית ההתגלות פירושו ש"משכני" מבאר
כי  "נרוצה", נקרא זה סיני. להר שבאו עד מצרים שמיציאת הזמן פירושו נרוצה" "אחריך טומאה. שערי
לזמן  כוונתו – בך" ונשמחה נגילה חדריו המלך "הביאני מרצון. מסירתֿנפש של הליכה הייתה זו

מתןֿתורה.

.a

ìë,"ה"משכני של הללו העניינים שלושת

ומבינים  בדיבורים מושג שיש טהרה, רוח ומקבלים טומאה שערי ממ"ט יוצאים האלקי שבכוח –
קבלת  וענין התורה לקבלת מרצון במסירתֿנפש ההליכה ומרמזים. מדברים יתברך ה' ששלוחי רמז גם

– עצמו התורה

האדם. של הפרטית הרוחנית בעבודה גם קיימים כולם

עשיתי".7כתוב  אני "ונשמות

שתיהן  את ונתן הבהמית, הנפש ואת האלקית הנפש את נשמות, סוגי שני ברא ברוךֿהוא הבורא
באדם.

– רבים לשון נרוצה" ו"אחריך האלקית, הנפש של לעבודה כוונתו – יחיד בלשון "משכני" זהו
הבהמית  הנפש של לעבודה אותם 8כוונתו מברר האדם שכאשר הגשמיים, שבדברים הקדושה ניצוצות הם ,

ברוךֿהוא. הבורא באחדות ונכללים לשרשם עולים הם –

לשון  הוא הגשמיים הדברים בירור גם רבים, שהם הגשמיים מהדברים מתבררים שהניצוצות מאחר
יחיד. לשון הוא האלקית, הנפש המברר, אבל רבים.

שנב  הנפש:כדי מכוחות זאת נבין הענין, את ין

כוח  הרי זאת עם האדם, של המעלות הם ומדע חכמה כי השכל, הוא האדם של מעלתו שעיקר אף
השכל. על משפיע הרצון כי מהשכל, יותר נעלה הרצון

ביותר. והעמוקה הגדולה ההשכלה את גם להבין ביכלתו אמיתי, רצון לאדם יש כאשר
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יתרו.6) פרשת תחילת חדש, זוהר
א.7) פרק תניא, טז. נז, ישעיהו

ד.8) ב, ויקרא תורה, לקוטי
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הנפש  היא, – אלקי שכל הוא האלקית הנפש של המעלה שעיקר שאף האלקית, בנפש גם כך
האלקית. לנפש שיש לאלקות הרצון הוא העיקר הרי זאת, עם – אלקות משיגה האלקית,

שונים  אופנים בשני הוא זה :9רצון

משל  דרך על אלקות, בענייני מתבונן הוא כאשר והתבוננות. שכל עלֿידי שבא לאלקות רצון יש
הפרטית  ההשגחה ענין את יודע הוא שהרי העולם, את מנהיג יתברך ה' איך הפרטית, ההשגחה בענין
את  להבין בשכל מתבונן שהוא או משפחתו, ואת אותו מנהיג יתברך ה' ואיך עצמו, אתו שהתרחשה
רצון  בו מתעורר העמוקה מההבנה ברוךֿהוא, הבורא בגדולת ההעמקה עלֿידי – מאין יש הבריאה ענין

באלקות. והתעמקות שכלית מהבנה נמשך זה שרצון לאלקות,

נשמה 10ידוע  מהדרגות בא זה רצון ואופן ויחידה, חיה נשמה, רוח, נפש, דרגות: חמש יש שבנשמה
וחיה.

כתוב  נשמה כתוב 11על חיה ועל תבינם" שדי תחיה".12"ונשמת "והחכמה

הרצון. את המביא לשכל בהתאם מוגבל זה רצון אופן לכן,

שמיוסד  רצון זהו בכללות כי מוגבלת, היא מהרצון שנוצרת האהבה גם ולכן, אהבה, יוצר רצון כל
מעמיקה. והתבוננות שכל על 

כל  וללא מהבנה הנעלה מוגבל, בלתי רצון שהוא לאלקות, האלקית בנפש רצון של אופן עוד ישנו
"מדוע". שאלה

מוגבל. אינו זה שרצון והעמקה, משכל הנעלית מהנפש הוא אלא שכל , עלֿפי בא אינו זה רצון אופן

אינו  הנפש שמצד הרצון דבר. בכל להגבלה וגורם מוגבל עצמו שהוא השכל מצד באה הגבלה כל
ברוךֿהוא. היחיד, עם המיוחדת יחידה מדרגת בא והוא מוגבל

לאלקות. האלקית בנפש רק קיים זה רצון שאופן היינו, באלקות, רק הוא זה רצון קיים אופן הוא
אלקות. על נפשו את מוסר יהודי שכל יהודי, בכל

אומרים  שאנו "טוענת 13זהו בך, ונכללת ודבוקה מחובקת ישראל כנסת – בך" ודבוקה "חבוקה
לייחד  נפשם את מוסרים הם – ליחדך" "יחידה והמצוות, התורה של עולך, את נושאים הם – עולך"

אותך.

.øåöé÷ האנושית ההבנה כמו באלקות, הפשוטה ההבנה רק איננה האלקית הנפש של שהעבודה מבאר
וחיה  מנשמה שבא רצון יש לאלקות. האלקית הנפש של הרצון הוא העיקר אלא הגשמיים, העולם בענייני
למסירתֿנפש, מביא והוא מוגבל שאינו מיחידה, שבא הרצון הוא שונה השכל. בהגבלת מוגבל זה ורצון

אחד. בכל קיים זה ורצון

[b"yz'd oeiq] dvexp jixg` ipkyn
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w"dla d"yz'd - zegiyd xtq

‰ÎÂÒ· ,˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á„ '· ÏÈÏ
כ"ק ‡. הוד אמר תרמ"ח שנת תורה בשמחת

בא  הקב"ה "אין המאמר את הרה"ק אאמו"ר
האנשים  מעלת על מדובר בו בריותיו", עם בטרוניא
והמים  מהעקב במשל זאת מבאר והוא הפשוטים,
האנשים  על חזק רושם עשה המאמר הרותחים.
"פועלי  חברת בליובאוויטש נוסדה ומיד הפשוטים,
לפנות  שלש בשעה קמים שהיו על שנוסף צדק",
שיעור  גם הקימו – בציבור תהלים לומר בוקר

דינים. ללימוד
שיעוריה  את לומדת היתה צדק" "פועלי חברת

שטיבל". בנימין'ס "ר' שנקרא בבית־המדרש
בית־ מאותו פשוטים אנשים שני יוצאים כשהיו
זה־ שלמדו הדין על בהליכתם חוזרים היו מדרש,
משנת  החברה נהגה כך שלהם. הרב  מפי עתה

תרנ"ב. עד תרמ"ח
הכהן  משה ר' מחותני דודי בחתונת תרנ"ב, ,בשנת
(באולם  הגדול' ב'זאל ברכות' 'שבע יום כל נערכו
באחת  אורחים. הרבה באים היו יום ובכל הגדול),
אאמו"ר  כ"ק הוד שיבח ברכות', ה'שבע ממסיבות
היהודים  ע"ד ואמר: צדק" "פועלי חברת את הרה"ק
דין  על ביניהם ומדברים המדרש מבית שיוצאים

מיכאל  שמלאך כפי כך על להסתכל יש שהוא, איזה
לי  יש ישראל. של לזכותם זאת ומנצל כך, על מסתכל

אתם. בריקוד לצאת חזק רצון
צדק" "פועלי מחברת אחד שם נכח שעה באותה
אדם  היה הוא שלמה'ס, דוד יוסי מוטי בשם שנקרא
היה  מקומי, ציבורי ענין בכל חלק ונטל ושמח, 'חי'
הוא  אש. מכבי – קאמאנדע" ב"פאזשארני חבר גם
אחרי  תרמ"ח תורה שבשמחת הראשון, גם היה
אאמו"ר  כ"ק מהוד – האמור – המאמר שמיעת
את  אקים אני רבי, והכריז: לבו על בידו דפק הרה"ק,

צדק". "פועלי חברת
רוצה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק שהוד בשמעו כעת,
אנו  רבי, הכריז: צדק", "פועלי חברי עם לרקוד
ברוסית: וצעק למעבר, דרך סידר כאן, נמצאים
אאמו"ר  כ"ק והוד לציית. מוכנים – "סלושאיעם"

אתם. רקד הרה"ק
ישעי' ר' החסידים גם שם היו מעשה, בשעת
ור' ישראל, באהבת הרגש כל־כך לו היה שלא – ברלין
כשחזר  ביהודי. תענוג לו שהיה קאבאקאוו דוב שלום
וזיעה  מהריקוד למקומו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
בתענוג  טבלתי האמורים: לחסידים אמר ממנו, נזלה
מצוה. של מזיעה למעלה שהוא ישראל, של זכותם של
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yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

dyn 'x ly eileblb ± ciw wxt

לו  סיפר אותו הצדק, בגר הסיפור מן מאד התרשם לשעבר, פוזנא קהלת ראש משה, ר'
לפרסם  יש כי דעתו את חיזקה זו עובדה מרומא. במכתב הצעיר, המלומד גורדון, משה גדליה
צדקת  את ללאֿיהודים להוכיח כדי וכן יהודים, בין האמונה את לבסס כדי שונות בשפות חוברות

היהדות.

משה, גדליה את העמיד בראשה יהדות. בהסברת שתעסוק מיוחדת אגודה יסד כך לשם
לשרת  שיוכל כדי אותה  שדחה אלא בפריז, סורבון באוניברסיטת פרופסור משרת לו שהוצעה

ישראל. וכלל היהדות צרכי את

את  להבטיח שרצה משום רק לא זו, בעבודתו משה לגדליה לסייע מחובתו ראה משה ר'
אותו  שהחזיר הוא שהוא הצעיר כלפי האישית האחריות תחושת משום גם אלא הענין, הצלחת

ליצלן. רחמנא השמד, סף על בעמדו בתשובה

האגודה  לפעילות הקרקע את הכין שם בלונדון, ממושך זמן משה ר' נשאר כך משום
של  חשיבותה בלונדון. זה לצורך שהשתקע גורדון, פרופסור הועמד שבראשה היהדות, להסברת

ארצות. של בשורה היהדות מנהיגי עלֿידי מיד הוכרה האגודה
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שהיה  מי הגר, מאברהם מכתב קבלת גורדון, ולפרופסור משה לר' היתה עצומה הפתעה
בהפצת  במרץ עוסק הוא כי והודיע האגודה הקמת על בירך שבו דיֿליצאטה, כריסטיאן הכומר
את  בפומבי מספר הוא הלקויה. ובריאותו המופלג גילו למרות יכלתו, כפי היהדות אמונת
להכרה  שהגיע עד היהודים עם ובויכוחיה הנוצרית  בכנסיה שתפס הנכבד המקום את תולדותיו,

עצמו. האפיפיור באזני להשמיע העיז זו הכרתו  שאת העובדה ואת היהדות, בצדקת

אלא  היהדות, אמונת והפצת לביסוס האגודה לפעילות לגמרי מתמסר היה משה שר' יתכן
היהודים  על הקתולים מצד הרדיפות בפוזנא. ממשפחתו מדאיגים מכתבים לקבל החל שהוא

ותגברנה. תלכנה שהרדיפות הרגשה מתוך מפוזנא, לברוח החלו והיהודים התגברו,

דבר  להם, אמר שלבם כפי פוזנא, ביהודי ממש של פוגרום בוצע אף אחד, בהיר ביום
מפוזנא. הבריחה מימדי את כמה פי שהגדיל

כן. לפני רב זמן קיומי בסיס לעצמו משה ר' הכין שם לפראג, עקרה משה ר' של משפחתו
בניו ר' כאשר כתמיד, מסועף מסחר לנהל ושב משפחתו, אל להצטרף לפראג הוא גם נסע משה

והתמסר  במסחר לעסוק רצה לא הגאוני, זלמן שניאור ר' הצעיר, בנו רק בידו. מסייעים וחתניו
למלמדות.

העניפה. למשפחתו מקלט לשמש אידיאלי מקום מהווה אינה פראג גם כי חש משה ר' ברם,
נסיעות  לאחר משפחתו. עם ישתקע שבו מתאים מקום אחר שם לתור לפולין לנסוע החליט הוא
את  אליה להעביר המתאימה העיר היא מינסק כי למסקנה הגיע ממושכות ובדיקות ארוכות

משפחתו.

צביונה  בגלל בעיניו חן מצאה זו עיר משכנו. למקום קראקא העיר את לעשות חשב כן לפני
במגמה  ידם, משלח לפי באגודות, מאורגנים היו העיר יהודי המיוחדים. וסדריה המובהק התורני
סוחרי  פרוות, סוחרי של אגודות היו כך כראוי. המצוות ושמירת התורה בלימוד יחד להתחזק
כל  בראש המקצוע. לפי השונות המלאכות בעלי של וכן תבואה, סוחרי יערות, סוחרי צמר,

ובמצוות. בתורה חבריה מצב על לפקח היה שתפקידו פרנס, עמד אגודה

אם  ובין עשיר הוא אם בין העיר, מיהודי אחד כל כי העובדה משה ר' על עשתה רב רושם
משלוש  פחות לא שולחנו על מזונות שאכל תורה, בן חתן לבתו להשיג מאמץ כל עשה עני, הוא
שולחן  ליד שבתם שנות כל בתורה ועסקו שישבו תורה בני אברכים העיר מלאה כך שנים.

מובהק. תורה למקום היתה  והעיר חותניהם,

מושבו  את מלקבוע נמנע דבר של שבסופו אלא העיר, מן כללית איפוא, התפעל, משה ר'
שר' כיוון הקבלה. תורת בלימוד גם עוסקים ולמדניה העיר שיהודי לו שהתברר כיוון בקראקא,
אך  תורה, של עיר היא גם שהיתה מינסק, בעיר להתיישב העדיף הקבלה, ללימוד התנגד משה

בקבלה. בה עסקו לא

לוויטבסק, שעבר זלמן שניאור ר' לבנו פרט למינסק, אתו עקרו ומשפחותיהם וחתניו בניו כל
לשתים. משה ר' משפחת התחלקה כך לשם. עברו תלמידיו הורי של שרובם משום

וכן, תורה, ללימוד הקדיש הפנוי זמנו את ציבור. בעניני לעסוק משה ר' חדל במינסק
נוספות. שפות לרכישת ובמיוחד  במדעים, להשתלמות להבדיל,

אך  מופלגים, תורה בני של עיר היתה זו עיר מינסק. בעיר הכלל מן ליוצא משה ר' היה כך
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לא  משה ר' את איפוא, העריצו, ולמדניה מינסק תושבי במדע. גדול גם שהיה איש בה היה לא
בגלל  גם אלא מפראג, ממהר"ל מוצאו בגין המשפחתי, יחוסו ובגלל בתורה גדלותו בגלל רק

הרחבה. המדעית השכלתו

משה  ר' מצא לא זאת חכמה.עם בעניני גם דברים עמו להחליף שיוכל כלבבו איש במינסק
תורה  של בעיר שחי למרות וניכור, בדידות חש הוא סיפוק, וחוסר צער תחלה לו הסב זה דבר

כמינסק. בישראל, ואם עיר ויהדות,

הנסיעות  ואנגליה. צרפת איטליה, כגון לארצות לחו"ל, בנסיעות משה ר' מרבה היה לפיכך,
הנסיעות  את לערוך אותו המריץ מכך יותר אך שלו, המסחר בצרכי כללי באופן קשורות היו
הנסיעות  לו איפשרו לכך, נוסף מדע. בעניני אתם לשוחח כדי מלומדים יהודים לפגוש הצורך
ומצא  הרבה התעניין  שבהם והחכמה, התורה מקצועות בכל יד, וכתבי ספרים לרכוש התכופות

רב. סיפוק

בינתיים  אשר גורדון, משה גדליה פרופסור עם להיפגש כדי גם ניצל לחו"ל נסיעותיו את
שבין  בזמן גם מאד. והתפרסם נודע ושמו לפריז, אגודתו ופעילות מגוריו מקום את העתיק

מאד. חזק היה ביניהם והקשר תכופה, התכתבות ביניהם קיימו הביקורים

לפניו  "התנאה המאמר יסוד על תורני, ערך בו שראה הנוי, את מאד העריך משה ר'
צריך  הנכתב התוכן רק לא כי באמרו ערך, בעל לדבר אצלו נחשב נאה כתב אפילו במצוות".
הנוי  את להערכתו נוסף גורם הרבה. אצלו שוה היה נאה כתבֿיד הכתב. גם אלא נאה להיות
בטבעו. אומן  גם היה משה ר' ועתיקות. אמנות  דברי נוי, בחפצי  היה שמסחרו העובדה היוותה

וידיעותיו  למדנותו על שנוסף העובדה לחכמים'. ועד ל'בית טבעי באופן שימש במינסק ביתו
ר' ומרחוק. מקרוב אצלו המבקרים שירבו לכך כמובן, גרמה, גדול, צדקה ובעל עשיר גם היה

יפות. פנים בסבר כולם את קיבל משה

והנזקקים. העניים את ועודד קירב במיוחד

בחורי  של צרכיהם לסיפוק התמסרה במיוחד לעצמה. צדקה בעלת היתה משה ר' של רעייתו
היה  וחגים בשבתות ישיבה, בחורי עשרים עד עשר חמשה יום מדי אכלו בביתה עניים. ישיבה

זה. לצורך מיוחדים אנשים  העסיקו ורעייתו משה ר' יותר. גדול מספרם

לחו"ל. בנסיעותיו השלים שם לו שחסר מה שכן בשלוה, במינסק חי משה ר'

את  לחיות הסתגל הזמן במשך לחו"ל, נסיעות לערוך חדל שנה, וחמש שבעים לגיל בהגיעו
במינסק. חייו

תלמידיו  בעיר, הנסתרים החסידים החלו הזמן שבמשך העובדה צער לו גרמה זאת עם
א  בלתי בעין עליו להסתכל בעלֿשםֿטוב, ישראל רבי של ממנו.החשאיים ולהתרחק והדת

בשלום  חי "מתנגדים", שהיו ולמדניה, תושביה רוב ועם "מתנגדית", עיר בעצם היתה מינסק
הכל. על חיבבוהו הטובים ומעשיו למדנותו ובידידות.

ור' המלמד ניסן משה ר' עמדו שבראשם הנסתרים, החסידים גם אתו התחברו בתחלה
לביצוע  במינסק הבעש"ט של החשאיים שלוחיו היו וחבריהם הללו האופה. אבא אברהם
ביצוע  משימות גם עליהם הוטלו לפעם מפעם ובסביבתה, בעיר שונות חשאיות שליחויות
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מסויימת  לתקופה העיר מן נעלמים היו כאלה במקרים אחרים. במקומות הבעש"ט של בשליחותו
זאת  עם הבעש"ט. עם וקשריהם עניניהם על ידעו סגולה יחידי רק זמן. כעבור אליה ושבים
יחסי  בתחלה שקיימו איפוא, מובן, טובות. מדות ובעלי שמים ויראי תורה כבני הכל אותם הכירו
ערכו  גדל – ממהר"ל משה ר' של מוצאו על להם שנודע אחר במיוחד משה. ר' עם ידידות

יותר. עוד בעיניהם

הבעש"ט. ותלמידי המקובלים הנסתרים, אצל נערץ היה מפראג מהר"ל

ספריו. בלימוד חסידיו עסקו הוראתו ולפי המהר"ל את מאד מעריץ הבעש"ט כי ידעו הם
בראשות  הנסתרים, מינסק חסידי בין הידידות קשרי לחיזוק נוספת סיבה איפוא, היווה, זה דבר

משה. ר' לבין אבא, אברהם ור' ניסן משה ר'

שיחותיו  של השיטין מבין להיוודע ציפו הם בתורה. אתו ולשוחח בביתו לבקר הרבו הם
חבורת  על נמנה עצמו הוא כי להם שיתברר קיוו אף לבם בסתר ודרכיה. הקבלה את הערצתו על

הנסתרים. המקובלים

בנידון. דעותיו מלבטא שנמנע אלא לקבלה, המתנגדים מן משה ר' היה דבר, של לאמיתו
פוסקים  בלתי ומאמצים ממושך זמן שלאחר עד פרי, העלו לא שיטתו את לגלות החסידים מאמצי
סכנה  קיימת לדעתו וכי הקבלה, לימוד את בתכלית שולל הוא כי המרה, לאכזבתם להם, התברר

שבתיֿצבי. כת משרידי יושפעו  הקבלה בתורת העוסקים כי

את  קיבלו זו, לשיטה לגמרי מנוגדת בדרך הבעש"ט ע"י שהודרכו החסידים, כי מאליו מובן
מפראג. מהר"ל מצאצאי הוא כי בידעם ובמיוחד ובצער, בכאב התנגדותו עובדת

ולקיים  לביתו מלבוא חדלו הזמן במשך משה. מר' להתרחק החלו בעקביות, אך לאט, לאט
משה, ר' של שולחנו מאוכלי היו הישיבה, בחורי שבניהם, החסידים מבין אלה קשרים. אתו

מדעותיו. יושפעו שמא מחשש בביתו, לסעוד להפסיק עליהם פקדו

מתרחקת  ביתו, ובאי ידידיו מבין ונכבדה מסויימת קבוצה כי זמן כעבור משה ר' חש כך
למגינ  כך.ממנו על מאד הצטער הזקן והמשכיל הלמדן לבו. ת
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לא  משה ר' את איפוא, העריצו, ולמדניה מינסק תושבי במדע. גדול גם שהיה איש בה היה לא
בגלל  גם אלא מפראג, ממהר"ל מוצאו בגין המשפחתי, יחוסו ובגלל בתורה גדלותו בגלל רק

הרחבה. המדעית השכלתו

משה  ר' מצא לא זאת חכמה.עם בעניני גם דברים עמו להחליף שיוכל כלבבו איש במינסק
תורה  של בעיר שחי למרות וניכור, בדידות חש הוא סיפוק, וחוסר צער תחלה לו הסב זה דבר

כמינסק. בישראל, ואם עיר ויהדות,

הנסיעות  ואנגליה. צרפת איטליה, כגון לארצות לחו"ל, בנסיעות משה ר' מרבה היה לפיכך,
הנסיעות  את לערוך אותו המריץ מכך יותר אך שלו, המסחר בצרכי כללי באופן קשורות היו
הנסיעות  לו איפשרו לכך, נוסף מדע. בעניני אתם לשוחח כדי מלומדים יהודים לפגוש הצורך
ומצא  הרבה התעניין  שבהם והחכמה, התורה מקצועות בכל יד, וכתבי ספרים לרכוש התכופות

רב. סיפוק

בינתיים  אשר גורדון, משה גדליה פרופסור עם להיפגש כדי גם ניצל לחו"ל נסיעותיו את
שבין  בזמן גם מאד. והתפרסם נודע ושמו לפריז, אגודתו ופעילות מגוריו מקום את העתיק

מאד. חזק היה ביניהם והקשר תכופה, התכתבות ביניהם קיימו הביקורים

לפניו  "התנאה המאמר יסוד על תורני, ערך בו שראה הנוי, את מאד העריך משה ר'
צריך  הנכתב התוכן רק לא כי באמרו ערך, בעל לדבר אצלו נחשב נאה כתב אפילו במצוות".
הנוי  את להערכתו נוסף גורם הרבה. אצלו שוה היה נאה כתבֿיד הכתב. גם אלא נאה להיות
בטבעו. אומן  גם היה משה ר' ועתיקות. אמנות  דברי נוי, בחפצי  היה שמסחרו העובדה היוותה

וידיעותיו  למדנותו על שנוסף העובדה לחכמים'. ועד ל'בית טבעי באופן שימש במינסק ביתו
ר' ומרחוק. מקרוב אצלו המבקרים שירבו לכך כמובן, גרמה, גדול, צדקה ובעל עשיר גם היה

יפות. פנים בסבר כולם את קיבל משה

והנזקקים. העניים את ועודד קירב במיוחד

בחורי  של צרכיהם לסיפוק התמסרה במיוחד לעצמה. צדקה בעלת היתה משה ר' של רעייתו
היה  וחגים בשבתות ישיבה, בחורי עשרים עד עשר חמשה יום מדי אכלו בביתה עניים. ישיבה

זה. לצורך מיוחדים אנשים  העסיקו ורעייתו משה ר' יותר. גדול מספרם

לחו"ל. בנסיעותיו השלים שם לו שחסר מה שכן בשלוה, במינסק חי משה ר'

את  לחיות הסתגל הזמן במשך לחו"ל, נסיעות לערוך חדל שנה, וחמש שבעים לגיל בהגיעו
במינסק. חייו

תלמידיו  בעיר, הנסתרים החסידים החלו הזמן שבמשך העובדה צער לו גרמה זאת עם
א  בלתי בעין עליו להסתכל בעלֿשםֿטוב, ישראל רבי של ממנו.החשאיים ולהתרחק והדת

בשלום  חי "מתנגדים", שהיו ולמדניה, תושביה רוב ועם "מתנגדית", עיר בעצם היתה מינסק
הכל. על חיבבוהו הטובים ומעשיו למדנותו ובידידות.

ור' המלמד ניסן משה ר' עמדו שבראשם הנסתרים, החסידים גם אתו התחברו בתחלה
לביצוע  במינסק הבעש"ט של החשאיים שלוחיו היו וחבריהם הללו האופה. אבא אברהם
ביצוע  משימות גם עליהם הוטלו לפעם מפעם ובסביבתה, בעיר שונות חשאיות שליחויות

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



ipyרכ ,oey`x - ci ,bi - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çìù úùøô
âéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáEì-çìLïåùàø ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§©§´

ïúð éðà-øLà ïrðk õøà-úà eøúéå íéLðà£¨¦À§¨ª̧Æ¤¤´¤§©½©£¤£¦¬Ÿ¥−
ähîì ãçà Léà ãçà Léà ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥®¦´¤¨Á¦̧¤¹̈§©¥³

:íäá àéNð ìk eçìLz åéúáàâíúà çìLiå £Ÿ¨Æ¦§½̈−Ÿ¨¦¬¨¤«©¦§©̧Ÿ¨¬
íéLðà ílk ýåýé ét-ìr ïøàt øaãnî äLî¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´§Ÿ̈®ª¨´£¨¦½

:änä ìàøNé-éðá éLàø(éåì)ãíúBîL älàå ¨¥¬§¥«¦§¨¥−¥«¨§¥−¤§®̈
:øekæ-ïa renL ïáeàø ähîìäïBòîL ähîì §©¥´§¥½©−©¤©«§©¥´¦§½

:éøBç-ïa èôLå:äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì ¨−̈¤¦«§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«
æ:óñBé-ïa ìàâé øëùOé ähîìçíéøôà ähîì §©¥´¦¨½̈¦§−̈¤¥«§©¥¬¤§−̈¦

:ïeð-ïa rLBäè:àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîì ¥¬©¦«§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«
é:éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîìàéähîìóñBé §©¥´§ª½©¦¥−¤¦«§©¥¬¥−

:éñeñ-ïa écb äMðî ähîìáéìàénr ïã ähîì §©¥´§©¤®©¦−¤¦«§©¥´½̈©¦¥−
:élîb-ïaâé:ìàëéî-ïa øeúñ øLà ähîì ¤§©¦«§©¥´¨¥½§−¤¦«¨¥«

ãé:éñôå-ïa éaçð éìzôð ähîìåèãâ ähîì §©¥´©§¨¦½©§¦−¤¨§¦«§©¥´½̈
:éëî-ïa ìàeàbæè-øLà íéLðàä úBîL älà §¥−¤¨¦«¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤

äLî àø÷iå õøàä-úà øeúì äLî çìL̈©¬¤−¨´¤¨¨®¤©¦§¨¬¤²
rLBäé ïeð-ïa rLBäì:(ìàøùé)æéäLî íúà çìLiå §¥¬©¦−§ª«©©¦§©³Ÿ¨Æ¤½

áâpa äæ eìr íäìà øîàiå ïrðk õøà-úà øeúì̈−¤¤´¤§®̈©©´Ÿ¤£¥¤À£¬¤Æ©¤½¤
:øää-úà íúéìråçé-äî õøàä-úà íúéàøe ©«£¦¤−¤¨¨«§¦¤¬¤¨−̈¤©

äôøä àeä ÷æçä äéìr áLiä írä-úàå àåä¦®§¤¨¨Æ©¥´¨¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½
:áø-íà àeä èrîäèéàeä-øLà õøàä äîe ©§©¬−¦¨«¨´¨À̈¤£¤Æ

äîe ärø-íà àåä äáBèä da áLéíéørä ¥´½̈£¨¬¦−¦¨¨®¨´¤«¨¦À
-øLà:íéøöáîa íà íéðçîaä äpäa áLBé àeä £¤Æ¥´¨¥½¨©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«

ëõr da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä äîe¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ
õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéà-íà¦©½¦§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤

:íéáðr éøeka éîé íéîiäå§©̧¨¦½§¥−¦¥¬£¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz gly t"y w"yven zgiy)

ı¯‡‰ È¯tÓ ÌzÁ˜Ïe Ìz˜fÁ˙‰Â(כ (יג, ¿ƒ¿««¿∆¿«¿∆ƒ¿ƒ»»∆
ׁשל  ּפרֹותיה הפיכת – היא הּפרֹות לקיחת ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשמעּות

האּמֹות, מּכל ּומקלקלים מׁשחתים ׁשּמעׂשיה ּכנען, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻארץ

יתחּזקּו יׂשראל ׁשּנׂשיאי ּבכ הּיהּודי. לעם הּׁשּייכים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלּפרֹות

לכּבּוׁש הּצּנֹור' 'ּפתיחת מּׁשּום אפֹוא, יׁש, - הארץ מּפרי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָויקחּו

ּוטהֹורה. קדֹוׁשה לארץ והפיכתּה יׂשראל ּבני ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארץ
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:úîç àáì áçøáëïBøáç-ãr àáiå áâpá eìriå §−Ÿ§¬Ÿ£¨«©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼

ïBøáçå ÷ðrä éãéìé éîìúå éLL ïîéçà íLå§¨³£¦¨Æ¥©´§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À
:íéøöî ïrö éðôì äúðáð íéðL òáLâëeàáiå ¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦©¨¹Ÿ

ìBkLàå äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãr©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ§¤§³
íéðnøä-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðr£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦¨«¦Ÿ¦−

:íéðàzä-ïîeãëìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì ¦©§¥¦«©¨´©½¨−̈©´©¤§®
éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä úBãà ìr©µŸ´¨¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬

:ìàøNéäëíéraøà õwî õøàä øezî eáLiå ¦§¨¥«©¨ª−¦´¨®̈¤¦¥−©§¨¦¬
:íBéåëøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå-ìàå ï «©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤

äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©¯§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨
-úà íeàøiå äãrä-ìk-úàå øác íúà eáéLiå©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤

:õøàä éøtæëõøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå §¦¬¨¨«¤©§©§Æ©´Ÿ§½¾̈¤¨−̈¤
-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL øLà£¤´§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤

:déøtçëíéøräå õøàa áLiä írä ær-ék ñôà ¦§¨«¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À
:íL eðéàø ÷ðrä éãìé-íâå ãàî úìãb úBøöa§ª³§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

èëéñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîr£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³
ìrå íiä-ìr áLBé éðrðkäå øäa áLBé éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−

:ïcøiä ãéìäLî-ìà írä-úà áìk ñäiå ©¬©©§¥«©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®
ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå äìrð äìr øîàiå©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−

:dìàììëeð àì eøîà Bnr eìr-øLà íéLðàäå ¨«§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−
:epnî àeä ÷æç-ék írä-ìà úBìrìáìeàéöiå ©«£´¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«©Ÿ¦¹

ìàøNé éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬¦§¨¥−
õøà dúà øeúì dá eðøár øLà õøàä øîàì¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈¤´¤
eðéàø-øLà írä-ìëå àåä äéáLBé úìëàŸ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬

:úBcî éLðà dëBúáâìíéìéôpä-úà eðéàø íLå §−̈©§¥¬¦«§¨´¨¦À¤©§¦¦²
ïëå íéáâçk eðéðérá éäpå íéìôpä-ïî ÷ðr éða§¥¬£−̈¦©§¦¦®©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬

:íäéðéra eðééäãéàä-ìk àOzåeðziå äãr ¨¦−§¥«¥¤«©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−
:àeää äìéla írä ekáiå íìB÷-úàáeðliå ¤¨®©¦§¬¨−̈©©¬§¨©«©¦¸ŸÆ

eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãrä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²

:eðúî-eì äfä øaãnaâeðúà àéáî ýåýé äîìå ©¦§¨¬©¤−¨«§§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈



רכי iriax ,iyily - ci - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eéäé eðtèå eðéLð áøça ìtðì úàfä õøàä-ìà¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´
:äîéøöî áeL eðì áBè àBìä æáìãLéà eøîàiå ¨©®£¯¬¬−̈¬¦§¨«§¨©«Ÿ§−¦´

:äîéøöî äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìàäìtiå ¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨¦§¨«§¨©¦¬Ÿ
éða úãr ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìr ïøäàå äLî¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬

:ìàøNéå-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå ¦§¨¥«¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦
:íäéãâa eòø÷ õøàä-úà íéøzäæ-ìà eøîàiå ©¨¦−¤¨¨®¤¨«§−¦§¥¤«©Ÿ́§½¤

eðøár øLà õøàä øîàì ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤£¤̧¨©³§
:ãàî ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá̈Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` mgpn zxez)

‰LÓ Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ(ל (יג, «««»≈∆»»∆…∆

מׁשה, ׁשל ׁשאלֹותיו על הׁשיבּו המרּגלים הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹיׁש

מהם  ּדרׁש מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשהׁשּתיקם. ּכלב ראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומה

ואחרּֿכ הּוא"), ("החזק והּכּבּוׁש הּמלחמה אֹודֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹלחקר

את  ׁשּנּו המרּגלים א היא"), ("הׁשמנה והּׂשכר הרוח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹודֹות

ּומּכיון  ּודבׁש"). חלב ("זבת הּׂשכר את והקּדימּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּסדר

- ּפרס לקּבל עלֿמנת עבֹודה הּׂשכר, על הּדגׁש את ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׂשמּו

והׁשּתיקם. ּכלב ְְִִֵַָָָעמד

éùéìùç-ìà eðúà àéáäå ýåýé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤
úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe úàfä õøàä̈¨´¤©½Ÿ§¨−̈®̈¤¾¤£¤¦²¨©¬

:Láãe áìçèízàå eãøîz-ìà ýåýéa Cà ¨−̈§¨«©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À
øñ íä eðîçì ék õøàä ír-úà eàøéz-ìà©¦«§Æ¤©´¨½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´
:íàøéz-ìà eðzà ýåýéå íäéìrî ílö¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦−̈©¦«¨ª«

éãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãrä-ìk eøîàiå©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´
:ìàøNé éða-ìk-ìà ãrBî ìäàa äàøð ýåýéô §Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«

àéírä éðöàðé äðà-ãr äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´
úàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãrå äfäøLà úB ©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬

:Baø÷a éúéNráéäNràå epLøBàå øácá epkà ¨¦−¦§¦§«©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ
:epnî íeörå ìBãb-éBâì EúàâéäLî øîàiå «Ÿ§½§«¨¬§¨−¦¤«©¬Ÿ¤¤−

Eçëá úéìrä-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²
:Baøwî äfä írä-úàãéáLBé-ìà eøîàå ¤¨¨¬©¤−¦¦§«§¨«§À¤¥»

írä áø÷a ýåýé äzà-ék eòîL úàfä õøàä̈¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´§Ÿ̈½§¤−¤¨¨´
ððrå ýåýé äzà | äàøð ïéra ïér-øLà äfäE ©¤®£¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§Æ

íäéðôì Cìä äzà ïðr ãnráe íäìr ãîòŸ¥´£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ
:äìéì Là ãenráe íîBéåèírä-úà äzîäå ½̈§©¬¥−¨«§¨§¥«©¨²¤¨¨¬

eòîL-øLà íéBbä eøîàå ãçà Léàk äfä©¤−§¦´¤®̈§¨«§Æ©¦½£¤¨«§¬
:øîàì ErîL-úàæèàéáäì ýåýé úìëé ézìaî ¤¦§£−¥«Ÿ¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ

íäì òaLð-øLà õøàä-ìà äfä írä-úà¤¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®
:øaãna íèçLiåæéäzråééðãà çk àð-ìcâ ©¦§¨¥−©¦§¨«§©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ®̈

:øîàì zøac øLàkçé-áøå íétà Cøà ýåýé ©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©
ïår ã÷t äwðé àì äwðå òLôå ïår àNð ãñç¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨®̈©§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ

lL-ìr íéða-ìr úBáà:íéraø-ìrå íéL ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«
èéøLàëå Ecñç ìãâk äfä írä ïårì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³

:äpä-ãrå íéøönî äfä írì äúàNðëøîàiå ¨¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨©´Ÿ¤
:Eøáãk ézçìñ ýåýéàëàìnéå éðà-éç íìeàå §Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«§−̈©¨®¦§¦¨¥¬

:õøàä-ìk-úà ýåýé-ãBáëáëíéLðàä-ìë ék §«§Ÿ̈−¤¨¨¨«¤¦´¨¨«£¨¦À
éúéNr-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä̈«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤¨¦¬¦
íéîrt øNr äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá§¦§©−¦©¦§®̈©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½

:éìB÷a eòîL àìåâëøLà õøàä-úà eàøé-íà §¬Ÿ¨«§−§¦«¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬
:äeàøé àì éöàðî-ìëå íúáàì ézraLð¦§©−§¦©«£Ÿ¨®§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

ãëBnr úøçà çeø äúéä á÷r áìë écárå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½
àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà àlîéå©§©¥−©«£®̈©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´

:äpLøBé Bòøæå änLäëáLBé éðrðkäå é÷ìîräå ½̈¨§©§−«¦¤«¨§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´
Cøc øaãnä íëì eòñe eðt øçî ÷îrä¥®¤¨À̈§¸§¬¨¤²©¦§−̈¤¬¤

:óeñ-íéô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(evy 'nr b hweln mixn`nd xtq)

È„‡ Ák ‡ Ïc‚È ‰zÚÂ(יז (יד, ¿«»ƒ¿«»…«¬…»

מּיד  לעזרני, ל היה למׁשה: אמר ׁשהּקּב"ה רז"ל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאמרּו

עבֹודה  ידי ׁשעל ּבחסידּות, ּומבאר גֹו'. יגּדל ועּתה לֹו: ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹאמר

היא  ׁשהעבֹודה היינּו אדנ"י', 'ּכח ּבבחינת הגּדלה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹּפֹועלים

"ּתכסף" ּתכסף, ידי למעׂשה ּכתיב ּדהּנה ּגבֹוּה'. צר'ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

על  רק לכן ּתענּוג, אינֹו ּתמידי ׁשּתענּוג וכיון ּתענּוג, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָמּלׁשֹון

הּתענּוג  אמּתית נעׂשה חּדּוׁש, ׁשהּוא עצמֹו, ּבכח עבֹודה ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹידי

ְְַָלמעלה.

éòéáøåë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
æëänä øLà úàfä ärøä äãrì éúî-ãr©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨

änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìr íéðélî©¦¦−¨¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨
:ézrîL éìr íéðélîçëéðà-éç íäìà øîà ©¦¦²¨©−¨¨«§¦¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ

ïk éðæàa ízøac øLàk àì-íà ýåýé-íàð§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬¦©§¤−§¨§¨®¥−



iyingרכב - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëì äNràèëíëéøâô eìté äfä øaãna ¤«¡¤¬¨¤«©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹
äðL íéøNr ïaî íëøtñî-ìëì íëéã÷t-ìëå§¨§ª«¥¤Æ§¨¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈

:éìr íúðéìä øLà äìrîåìeàáz ízà-íà ¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−¨¨«¦©¤Æ¨´Ÿ
éúàNð øLà õøàä-ìàì éãé-úàíëúà ïkL ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½§©¥¬¤§¤−

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék dä®¦ µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«
àìéúàéáäå äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´

:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå íúàŸ½̈§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«
áì:äfä øaãna eìté ízà íëéøâôeâìíëéðáe ¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«Â§¥¤Â

-úà eàNðå äðL íéraøà øaãna íérø eéäé¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−¤
:øaãna íëéøât íz-ãr íëéúeðæãìøtñîa §«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«§¦§©̧

íBé íBé íéraøà õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»©§¨¦´¼´
íéraøà íëéúðår-úà eàNz äðMì íBé äðMì©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−

:éúàeðz-úà ízrãéå äðLäìézøac ýåýé éðà ¨®̈¦«©§¤−¤§«¨¦«£¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼
úàfä ärøä äãrä-ìëì äNrà úàæ | àì-íà¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ
:eúîé íLå enzé äfä øaãna éìr íéãrBpä©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²¦©−§¨¬¨ª«

åìõøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
eáLiåáéúëåðåìéåéø÷äãrä-ìk-úà åéìr eðéliå ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈

:õøàä-ìr äaã àéöBäìæìíéLðàä eúîiå §¦¬¦−̈©¨¨«¤©¨ª̧Æ¨«£¨¦½
:ýåýé éðôì äôbna ärø õøàä-úaã éàöBî«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

çìíéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íääèìäLî øaãéå ¨¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤©§©¥³¤Æ

øácä-úàìàøNé éða-ìk-ìà älàä íé ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−¦§¨¥®
:ãàî írä eìaàúiåîeìriå ø÷aá eîkLiå ©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬

íB÷nä-ìà eðéìrå eppä øîàì øää-Làø-ìà¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À§¨¦²¤©¨²
:eðàèç ék ýåýé øîà-øLààîäLî øîàiå £¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«©´Ÿ¤¤½

àì àåäå ýåýé ét-úà íéøár ízà äf änì̈¬¨¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ
:çìöúáîàìå íëaø÷a ýåýé ïéà ék eìrz-ìà ¦§¨«©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ

:íëéáéà éðôì eôâpzâîíL éðrðkäå é÷ìîrä ék ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ
ízáL ïk-ìr-ék áøça ízìôðe íëéðôì¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤¦«©¥³©§¤Æ

:íënr ýåýé äéäé-àìå ýåýé éøçàîãîeìtriå ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−¦¨¤«©©§¦¾
äLîe ýåýé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà úBìrì©«£−¤´Ÿ¨¨®©«£³§¦«§Ÿ̈Æ¤½

:äðçnä áøwî eLî-àìäîé÷ìîrä ãøiå Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ

-ãr íeúkiå íekiå àeää øäa áLiä éðrðkäå§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬©©§−©
:äîøçäôåèàäLî-ìà ýåýé øaãéå ©«¨§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàláék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìà eàáú̈ÀŸ¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«

âøãð-àlôì çáæ-Bà äìò ýåýéì äMà íúéNrå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ
ççéð çéø úBNrì íëéãrîa Bà äáãðá Bà́¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ

:ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî ýåýéìãáéø÷äå ©«Ÿ̈½¦©¨−̈¬¦©«Ÿ§¦§¦²
ìeìa ïBøOr úìñ äçðî ýåýéì Bðaø÷ áéø÷nä©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤¦¨½¨¾

ïéää úéráøa:ïîLäïéää úéréáø Cñpì ïééå ¦§¦¦¬©¦−¨«¤§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½
:ãçàä Nákì çáfì Bà äìòä-ìr äNrzåBà ©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´©¨®©©¤−¤¨«¤¨«³

äìeìa íéðøNr éðL úìñ äçðî äNrz ìéàì̈©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈−Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬
ìL ïîMá:ïéää úéLæìL Cñpì ïééåïéää úéL ©¤−¤§¦¦¬©¦«§©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®

:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr bl zegiy ihewl)

˙‡f‰ ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú(כז (יד, «»«»≈»»»»«…
'עדה'. נקראים מּיׂשראל ׁשעׂשרה מּכאן למדּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָרז"ל

מ'עדה' זה ּדין נלמד מּדּוע לֹומר,¯Ú‰וקׁשה, ויׁש ּדוקא. ְְִִֵֵֶֶַַַָָ»»ְְֵַַָ

הּפׁשּוט, ּבּמּובן חטא היה לא המרּגלים ׁשחטא נרמז ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזה

יׁש ּבה' לדבקּות להּגיע ׁשּכדי חׁשבּו הם – טעּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאּלא

ּגׁשמּיּות  עם ּולהתעּסק לארץ להּכנס ולא ּבּמדּבר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלהתּבֹודד

הרי  ה', ּבעבֹודת ודרּגתם מעלתם ּגדל ׁשּמּצד אּלא ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהעֹולם.

וחמּור. ּגדֹול חטא ְְֵֶָָזה

éùéîçç-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNrú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥
:ýåýéì íéîìL-Bà øãðèø÷aä-ïa-ìr áéø÷äå ¤¬¤§¨¦−©«Ÿ̈«§¦§¦³©¤©¨¨Æ

ìL úìñ äçðîéöç ïîMa ìeìa íéðøNr äL ¦§½̈−Ÿ¤§¨´¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬
:ïéääé-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå ©¦«§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©

:ýåýéì ççéðàéBà ãçàä øBMì äNré äëk ¦−Ÿ©©«Ÿ̈«¨´¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−
:íéfrá Bà íéNáká äOì-Bà ãçàä ìéàì̈©´¦¨«¤®̈«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

áéãçàì eNrz äëk eNrz øLà øtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈
:íøtñîkâéälà-úà äëk-äNré çøæàä-ìk §¦§¨¨«¨¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤

:ýåýéì ççéð-çéø äMà áéø÷äìãéøeâé-éëå §©§¦²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦«¨Á
äNrå íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¨²
:äNré ïk eNrz øLàk ýåýéì ççéð-çéø äMà¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬©«£¤«

åèíìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ



רכג iriay ,iyiy - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì:ýåýéæèäøBz §Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¨¬
øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬

:íëzàô ¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz gly t"y zgiy)

ÌÎz‡ ¯b‰ ¯bÏÂ . . ¯b ÌÎz‡ ¯e‚È ÈÎÂ(ידֿטז ּבכל (טו, ¿ƒ»ƒ¿∆≈¿«≈«»ƒ¿∆ְָ

חּדּוׁש. יׁש e‚È¯ּפסּוק ÈÎÂ להם "ּבּׂשר נסכים ּבפרׁשת - ִֵָ¿ƒ»ְְִִֵֶַָָָָ

להם  ׁשּנאמר מּכ הצטערּו יׂשראל ּבני ּכי לארץ", ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיּכנסּו

זה  ׁשּצער ּומּכיון לארץ; יּכנסּו ׁשּלא המרּגלים חטא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלאחר

ּגר. על ּגם הּצּוּוי חל זה, חטא ּבׁשעת ׁשהיּו לּגרים ּגם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיה

Ï‰˜‰.הּמצֹות ּבכל אף אּלא ּבנסכים, רק לא -ÌÏBÚ ˙wÁ «»»ְְְִִִֶַַַָָָֹÀ«»

לדֹורֹות. ׁשּנצטּוּו ּבמצוֹות ּגם –˙Á‡ ‰¯Bz,ּבחּקים רק לא – ְְְְִִֶַַ»««ִַַֹֻ

ּובמׁשּפטים. ּבעדֹות ּגם ְִִֵֶַַָָָאּלא

éùùæé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåçééða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´
øLà õøàä-ìà íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ¤¨½̈¤£¤¬

:änL íëúà àéáî éðàèéíçlî íëìëàa äéäå £¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤
:ýåýéì äîeøú eîéøz õøàäëíëúñør úéLàø ¨®̈¤¨¦¬§−̈©«Ÿ̈«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½

eîéøz ïk ïøb úîeøúk äîeøú eîéøz älç©−̈¨¦´§®̈¦§©´½Ÿ¤¥−¨¦¬
:dúààëýåýéì eðzz íëéúñør úéLàøî Ÿ¨«¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−

:íëéúøãì äîeøzñáëeNrú àìå ebLú éëå §¨®§Ÿ−Ÿ¥¤«§¦´¦§½§´Ÿ©«£½
-ìà ýåýé øac-øLà älàä úåönä-ìk úà¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤

:äLîâë-ãéa íëéìà ýåýé äeö øLà-ìk úà ¤«¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©
äàìäå ýåýé äeö øLà íBiä-ïî äLî¤®¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨

:íëéúøãìãëäúNrð äãrä éðérî íà äéäå §Ÿ«Ÿ¥¤«§¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´
ìäìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãrä-ìë eNrå äââL ¦§¨¨¼§¨´¨¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈

ètLnk Bkñðå Búçðîe ýåýéì ççéð çéøì§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®
:úhçì ãçà íéfr-øérNeäë-ìr ïäkä øtëå §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À©

àåä äââL-ék íäì çìñðå ìàøNé éða úãr-ìk̈£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´¨¤®¦«§¨¨´¦½
íúàhçå ýåýéì äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´©«Ÿ̈À§©¨¨²

:íúââL-ìr ýåýé éðôìåëéða úãr-ìëì çìñðå ¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«§¦§©À§¨£©Æ§¥´
írä-ìëì ék íëBúa øbä øbìå ìàøNé¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¦¬§¨¨−̈

:äââLañ
éòéáù,éùéù

¦§¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr gi zegiy ihewl)

‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯(כ (טו, ≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»

ּבּטל  ּכאּלּו חּלה, מצות המקּים ׁשּכל ּבּמדרׁש, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאיתא

הּוא  עבֹודהֿזרה ׁשל החטא ּדהּנה לבאר, ויׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָעבֹודהֿזרה.

החֹוצב  ּביד ּכגרזן רק אינם ּומּזלֹות ׁשּכֹוכבים האמּונה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּגם

חּלה  ּומצות עצמית. והׁשּפעה ׁשליטה ּבעלי הם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבֹו,

מצהיר  הּמצוה את הּמקּים האדם ׁשהרי זֹו, אמּונה  ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמבּטלת

ּבעצם  ּבאה הּטבע, ּכחֹות ּבאמצעּות ׁשּקּבל זֹו, ׁשעּסה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכ

ֵַָָמהּקּב"ה.

éòéáùæëäáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨
:úàhçì dúðL-úa ærçëLôpä-ìr ïäkä øtëå ¥¬©§¨−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤

åéìr øtëì ýåýé éðôì äââLá äàèça úââMä©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈
:Bì çìñðåèëøbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä §¦§©¬«¨«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´

:äââLa äNòì íëì äéäé úçà äøBz íëBúa§¨®¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«
ìçøæàä-ïî äîø ãéa | äNrz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ

Lôpä äúøëðå ócâî àeä ýåýé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤
:dnr áøwî àåääàì-úàå äæa ýåýé-øáã ék ©¦−¦¤¬¤©¨«¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤

ä Búåöîäðår àåää Lôpä úøkz | úøkä øô ¦§¨−¥©®¦¨¥¯¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬
:dáôáìLéà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå ¨«©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²

:úaMä íBéa íéör LL÷îâìBúà eáéø÷iå §¥¬¥¦−§¬©©¨«©©§¦´Ÿ½
ïøäà-ìàå äLî-ìà íéör LL÷î Búà íéàönä©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®¤¤Æ§¤©«£½Ÿ

:äãrä-ìk ìàåãìàì ék øîLna Búà eçépiå §¤−¨¨«¥¨«©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦ µ´Ÿ
:Bì äNri-äî LøôñäìäLî-ìà ýåýé øîàiå Ÿ©½©¥«¨¤−«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

äãrä-ìk íéðáàá Búà íBâø Léàä úîeé úBî¬©−¨¦®¨¸Ÿ³¨«£¨¦Æ¨¨´¥½̈
:äðçnì õeçîåì-ìà äãrä-ìk Búà eàéöiå ¦−©©«£¤«©Ÿ¦̧Ÿ¹¨¨«¥À̈¤

øLàk úîiå íéðáàa Búà eîbøiå äðçnì õeçî¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ²¨«£¨¦−©¨®Ÿ©«£¤²
:äLî-úà ýåýé äeöôæìäLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàlçìíäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½
íúøãì íäéãâá éôðk-ìr úöéö íäì eNrå§¨¸¨¤¬¦¦²©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®

ðkä úöéö-ìr eðúðå:úìëz ìéút óèìíëì äéäå §¨«§²©¦¦¬©¨−̈§¦¬§¥«¤§¨¨´¨¤»
úåöî-ìk-úà ízøëæe Búà íúéàøe úöéöì§¦¦¼§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ¤¨¦§´Ÿ
íëááì éøçà eøeúú-àìå íúà íúéNrå ýåýé§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹©«£¥³§©§¤Æ

:íäéøçà íéðæ ízà-øLà íëéðér éøçàåîïrîì §©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«§©´©
íéLã÷ íúééäå éúåöî-ìk-úà íúéNrå eøkæz¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®¦«§¦¤¬§¦−

:íëéäìàìàîéúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà ¥«Ÿ¥¤«£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦
éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−

ôôô :íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«



רכד

Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

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 çìù úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìåá ÷øô òùåäéá

áàíéhMä-ïî ïeð-ïa òLBäé çìLiå©¦§©´§ª´©¦Â¦©¦¦º
eëì øîàì Løç íéìbøî íéLðà íéðL§©̧¦£¨¦³§©§¦Æ¤´¤¥½Ÿ§²
eàáiå eëìiå Bçéøé-úàå õøàä-úà eàø§¬¤¨−̈¤§¤§¦®©¥«§¿©Â¨ÂŸ
-eákLiå áçø dîLe äðBæ äMà-úéa¥«¦¨¬¨²§¨¬¨−̈©¦§§

:änLáäpä øîàì Bçéøé Cìîì øîàiå ¨«¨©¥´̈©½§¤¬¤§¦−¥®Ÿ¦¥´
ìàøNé éðaî äìélä äpä eàa íéLðà£Â¨¦Â¨´¥¯¨©©²§¨¦§¥¬¦§¨¥−

:õøàä-úà øtçìâBçéøé Cìî çìLiå ©§¬Ÿ¤¨¨«¤©¦§©Æ¤´¤§¦½
íéLðàä éàéöBä øîàì áçø-ìà¤¨−̈¥®ŸÂ¦Â¦¨«£¨¦̧

éìà íéàaäék Cúéáì eàa-øLà C ©¨¦³¥©̧¦Æ£¤¨´§¥¥½¦²
:eàa õøàä-ìk-úà øtçìãçwzå ©§¬Ÿ¤¨¨−̈¤¨«©¦©¯

íéLðàä éìà eàa ïk øîàzå Bðtözå íéLðàä éðL-úà äMàä̈«¦¨²¤§¥¬¨«£¨¦−©¦§§®©´Ÿ¤¥À¨³¥©Æ¨«£¨¦½
:änä ïéàî ézòãé àìåäíéLðàäå CLça øBbñì øòMä éäéå §¬Ÿ¨©−§¦¥©¬¦¥«¨©§¦̧©©¹©¦§À©¸Ÿ¤Æ§¨«£¨¦´

ék íäéøçà øäî eôãø íéLðàä eëìä äðà ézòãé àì eàöé̈½̈´Ÿ¨©½§¦¨¬¨¨«§−¨«£¨¦®¦§¬©¥²©«£¥¤−¦¬
:íeâéOúå:âbä-ìò dì úBëøòä õòä ézLôa íðîèzå äâbä íúìòä àéäåæíéLðàäå ©¦«§¦−¤«¡¨´©©¨®¨©¦§§¥Æ§¦§¥´¨¥½¨«£ª¬−̈©©¨«§¨«£¨¦À

íéôãøä eàöé øLàk éøçà eøâñ øòMäå úBøaònä ìò ïcøiä Cøc íäéøçà eôãø̈§³©«£¥¤Æ¤´¤©©§¥½©−©©§§®§©©´©¨½̈©«£¥¾©«£¤²¨«§¬¨«Ÿ§¦−
:íäéøçàç:âbä-ìò íäéìò äúìò àéäå ïeákLé íøè änäåèíéLðàä-ìà øîàzå ©«£¥¤«§¥−¨¤´¤¦§¨®§¦²¨«§¨¬£¥¤−©©¨«©¸Ÿ¤Æ¤¨´£¨¦½

éáLé-ìk eâîð éëå eðéìò íëúîéà äìôð-éëå õøàä-úà íëì ýBýé ïúð-ék ézòãé̈©¾§¦¦«¨©¯§¨²¨¤−¤¨¨®¤§¦¨«§¨³¥«©§¤Æ¨¥½§¦¬¨²Ÿ¨«Ÿ§¥¬

`xenl iy
(à,íéìbøîíB÷î äæéàî úBàøì §©§¦¦§¥¥¤¨

.úel÷a äeLaëé,Løç,ä÷éúLa ¦§§¨§©¤¤¦§¦¨

cáì íä ÷ø ,øáca òãé àì LéàL.í ¤¦Ÿ¥©©¨¨©¥§©¨

,Bçéøé úàåäL÷ äúéäL §¤§¦¤¨§¨¨¨

.õøàä ìk ãâðk Leaëì,äðBæ äMà §¦§¤¤¨¨¨¤¦¨¨
.ïBæî éðéî úøëBî(á,øtçì ¤¤¦¥¨©§Ÿ

.daL íéøúqä úà Ntçìe ìbøì§©¥§©¥¤©§¨¦¤¨

(ã,Bðtözåãçà ìk úà ©¦§§¤¨¤¨

,eøîà àîeçðz Løãîáe .ãçéî íB÷îa§¨§ª¨§¦§©©§¨¨§

ñçðéôe ,áìëå ñçðét eéä íéìbøîäL¤©§©§¦¨¦§¨§¨¥¦§¨

äéäL éôì ,eäeàø àìå íäéðôì ãîò̈©¦§¥¤§Ÿ¨§¦¤¨¨

éøö äéä áìk úà ÷øå .CàìîkC §©§¨§©¤¨¥¨¨¨¦

.ïétöäì(å,íðîèzåíúBà äúqk §©§¦©¦§§¥¦§¨¨

.éøîâì äðîèäa,õòä ézLôa §©§¨¨§©§¥§¦§¥¨¥
.íéöò Bîk ïéãò íäL ïzLt éð÷a¦§¥¦§¨¤¥£©¦§¥¦

(æ,úBøaònä ìòãò Bîk ©©©§§§©

íénä éøáòî íB÷î àeäL úBøaònä©©§§¤§©©§¥©©¦

.ïcøiä ìL(è,eâîð.eqîð ¤©©§¥¨Ÿ¨©

mixn zxhr
àLøç íéìbøî íéLðà íéðL íéhMä-ïî ïeð-ïa òLBäé çìLiåíéìbøî BçìLa eãçôé àlL éãk ìàøNé ìk eòãiL äöø àì ék íçìL øúqa ,æøa (é"ú) ©¦§©´§ª´©¦Â¦©¦¦º§©̧¦£¨¦³§©§¦Æ¤´¤§¨©¥¤§¨¨¦Ÿ¨¨¤¥§¨¦§¨¥§¥¤Ÿ¦§£§¨§§©§¦

øîàìøîà äëåäðBæ äMà-úéa eàáiå eëìiå Bçéøé-úàå õøàä-úà eàø eëìïBæî úøëBîänL-eákLiå áçø dîLeãçà äìéì:áøîàiå ¥½Ÿ§Ÿ¨©§²§¬¤¨−̈¤§¤§¦®©¥«§¿©Â¨ÂŸ¥«¦¨¬¨²¤¤¨§¨¬¨−̈©¦§§¨«¨©§¨¤¨©¥´̈©½
äpä eàa íéLðà äpä øîàì Bçéøé Cìîìúàfä øéòìøtçì ìàøNé éðaî äìéläìbøì:õøàä-úàâøîàì áçø-ìà Bçéøé Cìî çìLiå §¤¬¤§¦−¥®Ÿ¦¥´£Â¨¦Â¨´¥¯¨¨¦©Ÿ©©²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©§¬Ÿ§©¥¤¨¨«¤©¦§©Æ¤´¤§¦½¤¨−̈¥®Ÿ

éìà íéàaä íéLðàä éàéöBä:eàa õøàä-ìk-úà øtçì ék Cúéáì eàa-øLà CãBðtözå íéLðàä éðL-úà äMàä çwzåíB÷îa ãçà ìk Â¦Â¦¨«£¨¦̧©¨¦³¥©̧¦Æ£¤¨´§¥¥½¦²©§¬Ÿ¤¨¨−̈¤¨«©¦©¯¨«¦¨²¤§¥¬¨«£¨¦−©¦§§®¨¤¨§¨

ãçeéîéìà eàa ïk øîàzå §¨©´Ÿ¤¥À¨³¥©Æ
:änä ïéàî ézòãé àìå íéLðàä̈«£¨¦½§¬Ÿ¨©−§¦¥©¬¦¥«¨

äøòMä éäéåãîBòøBbñì ©§¦̧©©¹©¥¦§À
CLçaíBiä CLçLíéLðàäå ©¸Ÿ¤Æ¤¨©©§¨«£¨¦´

eëìä äðà ézòãé àì eàöé̈½̈´Ÿ¨©½§¦¨¬¨¨«§−
íäéøçà øäî eôãø íéLðàä̈«£¨¦®¦§¬©¥²©«£¥¤−

eàöé áBøwî äæ úBéä:íeâéOú ék ¡¤¦¨¨§¦¬©¦«
åíðîèzå äâbä íúìòä àéäå§¦−¤«¡¨´©©¨®¨©¦§§¥Æ

øzñð øúBé íB÷îaõòä ézLôa §¨¥¦§¨§¦§¥´¨¥½
íéð÷ CBúa ïéãò íäL íézLôa§¦§¦¤¥£©¦§¨¦

úBëøòäíéøceñîä:âbä-ìò dì ¨«£ª¬©§¨¦−̈©©¨«
æCøc íäéøçà eôãø íéLðàäå§¨«£¨¦À¨§³©«£¥¤Æ¤´¤

ìò ïcøiäãòúBøaònäíB÷î ©©§¥½©−©©©§§®§

eøæçL íéøeáñ eéäL ,ïcøiä øáòî©£©©©§¥¤¨§¦¤¨§

áàBî úBáøòìeøâñ øòMäå §©§¨§©©´©¨½̈
íéøòBMäeàöé øLàk éøçà ©£¦©«£¥¾©«£¤²¨«§¬

íäéøçà íéôãøäàì ïéãò íàL ¨«Ÿ§¦−©«£¥¤«¤¦£©¦Ÿ

íMî úàöì eìëeé àì øéòä ïî eàöé: ¨§¦¨¦Ÿ§¨¥¦¨

çänäåíéìbøîäïeákLé íøè §¥−¨©§©§¦¤´¤¦§¨®
íäéìò äúìò àéäåíìöà-ìò §¦²¨«§¨¬£¥¤−¤§¨©

:âbäèíéLðàä-ìà øîàzå ©¨«©¸Ÿ¤Æ¤¨´£¨¦½
-úà íëì ýBýé ïúð-ék ézòãé̈©¾§¦¦«¨©¯§¨²¨¤−¤

õøàä,ïåékî ?úàæ äòãé ïéàîe-éëå ¨¨®¤¥©¦¨§¨Ÿ¦¥¨§¦
eðéìò íëúîéà äìôðéðtî ¨«§¨³¥«©§¤Æ¨¥½¦§¥

xihtn - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"iyz ,gly zyxt zay zgiyn)

אׁשר  אלקיכם ה' "אני נאמר: ציצית, ּפרׁשת ְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹּבסּיּום

"חׁשּבֹון", לעׂשֹות אדם עלּול מצרים". מארץ אתכם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהֹוצאתי

נדרׁש הּוא העֹולם: ּדר ׁשל הּפּוכּה היא הּתֹורה ְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּדר

על  מחל עליהם להֹוסיף ועֹוד ויֹוםֿטֹוב, ׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹלׁשמֹור

יׂשראל  ּבני ּולהבּדיל ּגֹויים, מתחרים לֹו ׁשּיׁש למרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּקדׁש,

להתּפּלל, מּׁשנתֹו ּבקּומֹו מּיד נדרׁש הּוא ׁשּבת. ׁשֹומרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשאינם

למסחרֹו. להתּפּנֹות - מּכן לאחר ורק ללמד, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹואחרּֿכ

ּבעּצּומֹו הּיֹום, ּבעצם נדרׁש, הּוא ּבעסק, ּכבר ׁשקּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּובהיֹותֹו

ׁשל  החביבּות ּגדל הרי ׁשּזהּו - מנחה להתּפּלל מסחר, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשל

ולקרא  ערבית ּתפּלת להתּפּלל ׁשּוב עליו ּבערב, מנחה. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתפּלת

מגנבה, לזהירּות נדרׁש הּוא ּכן הּמּטה. ׁשעל ׁשמע ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת

צפה  הּמסחר, מּדרכי ּולהפ - ּגבּול והּׂשגת אֹונאה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּגזלה,

ּבׁשעה  ּתֹורה, עלּֿפי להתנהג הּוא יכֹול אי הּׁשאלה: ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָהרי

העֹולם? ּדר ׁשל הּפּוכּה ִִֶֶֶֶָָָֹׁשהיא

הּוא, הּציצית ּתכן ׁשהרי - ציצית ּפרׁשת ּבסּיּום נאמר ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלכן

אדם  ׁשאין ּבׁשעה ּכּנ"ל: ודעת, מּטעם למעלה ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּכאמּור,

ּומקּים  ודעת, טעם ׁשל והגּבלֹות מדידֹות ּבׁשּום ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָמתחּׁשב

ֿהּקדֹוׁשּֿברּו ּגם עּמֹו מתנהג ודעת, מּטעם למעלה ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָמצֹות

הּטבע. מהגּבלת למעלה ְְְֵֶַַַַַָָהּוא
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íäì:ãëòLBäé-ìà eøîàiå ¨¤©«Ÿ§Æ¤§ª½©
àeä øácä úéìëzýBýé ïúð-ék ©§¦©¨¨¦«¨©¯§¨²

eâîð-íâå õøàä-ìk-úà eðãéa§¨¥−¤¨¨®̈¤§©¨²Ÿ
:eðéðtî õøàä éáLé-ìk̈«Ÿ§¥¬¨−̈¤¦¨¥«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,EáeLé àì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 3Îe zFwc 48 ,xwFAA 6 drW ,'c mFi :clFnd©¨¨¨©¤©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad ,iWingd mFiaE iriaxd mFiA ,fEnY Wcg W`xŸŸ¤©©¨§¦¦©©£¦¦©¨¨¥§¨



`zeaרכח iwxtl mixe`ia

fi dpyn b wxt
ïéà ,äîëç ïéà íà .äøBz ïéà ,õøà Cøc ïéà íà .õøà Cøc ïéà ,äøBz ïéà íà ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¦¥¨¥¤¤¤¤¦¥¤¤¤¤¥¨¦¥¨§¨¥
.äøBz ïéà ,çî÷ ïéà íà .úòc ïéà ,äðéa ïéà íà .äðéa ïéà ,úòc ïéà íà .äîëç ïéà ,äàøé ïéà íà .äàøé¦§¨¦¥¦§¨¥¨§¨¦¥©©¥¦¨¦¥¦¨¥©©¦¥¤©¥¨
ïéaøî åéôðòL ïìéàì ,äîBã àeä äîì ,åéNònî äaøî BúîëçL ìk ,øîBà äéä àeä .çî÷ ïéà ,äøBz ïéà íà¦¥¨¥¤©¨¨¥Ÿ¤¨§¨§ª¨¦©£¨§¨¤§¦¨¤£¨¨§ª¦
àBáé ék äàøé àìå äáøòa øòøòk äéäå :øîàpL ,åéðt ìò ezëôBäå ezø÷Bòå äàa çeøäå ,ïéèòî åéLøLå§¨¨¨ª¨¦§¨©¨¨§§©§§©©¨¨¤¤¡©§¨¨§©§¨¨£¨¨§¦§¤¦¨
ïìéàì ,äîBã àeä äîì ,Búîëçî ïéaøî åéLònL ìk ìáà .áLú àìå äçìî õøà øaãna íéøøç ïëLå áBè§¨©£¥¦©¦§¨¤¤§¥¨§Ÿ¥¥£¨Ÿ¤©£¨§ª¦¥¨§¨§¨¤§¦¨
,BîB÷nî BúBà ïéæéæî ïéà Ba úBáLBðå úBàa íìBòaL úBçeøä ìk elôàL ,ïéaøî åéLøLå ïéèòî åéôðòL¤£¨¨ª¨¦§¨¨¨§ª¦¤£¦¨¨¤¨¨¨§§¥§¦¦¦§
úðLáå ,ïðòø eäìò äéäå ,íç àáé ék äàøé àìå åéLøL çlLé ìáeé ìòå íéî ìò ìeúL õòk äéäå :øîàpL¤¤¡©§¨¨§¥¨©©¦§©©§©©¨¨¨§Ÿ¦§¤¦¨ŸŸ§¨¨¨¥©£¨¦§©

:éøt úBNòî Léîé àìå ,âàãé àì úøva©Ÿ¤Ÿ¦§¨§Ÿ¨¦¥£¤¦

ycew zegiyn zecewp
המפרשים: כקושיית סתירה, לכאורה קיים המשנה בלשון
לקנות  אפשר שאי נראה דרךֿארץ, אין תורה אין אם באמרו כי
ואחר  מקודם, התורה קניית אליה שקדמה לא אם הדרךֿארץ
התורה  לקנות אפשר שאי תורה, אין ארץ דרך אין אם אומר כך

דרךֿארץ  מתחילה אליה שקדם לא ?1אם

אלא  ואיחור, בקדימה מדובר אין שאמנם שתירצו, יש
זה  בלא לזה אפשר ואי יחד, שניהם את שבחרה 2שצריכים ומה .

ישראל  בני שרוב משום הוא דוקא, בתורה להתחיל המשנה
הרוב  על שהתורה ומכיון לתורה, מאשר יותר לדרךֿארץ שייכים
ארץ" דרך ה"בעלי לאלו המשנה מדברת תחילה לכן תדבר,
המשנה  מדברת ואח"כ דרךֿארץ! אין תורה אין שאם שידעו,
תורה. אין דרךֿארץ אין שאם שידעו המיעוט, שהם תורה" ל"בעלי

אין  קמח אין "אם המשנה סוף מובן לא זה שלפי אלא
זה  שאין לומר צריך כאן שגם קמח", אין תורה אין אם תורה

יחד, שניהם כיֿאם ואיחור, אבל קדימה זה. בלא לזה אפשר ואי
פי  על שהרי לתורה, קמח להקדמת טעם להסביר אפשר היאך

כך: לפרש צריך הנ"ל פירוש

לרוב  מדברים ראשית לכן תדבר, הרוב על שהתורה מכיון
ואח"כ  תורה, אין - קמח אין שאם תורה" ה"בעלי ישראל בני
לדאבוננו  והרי קמח. אין תורה אין שאם קמח" ה"בעלי למיעוט
אותם  להזהיר שצריך תורה" "בעלי הם שהרוב לומר אפשר אי

תורה. אין קמח אין שאם

בתורה, היא וההתחלה שהעיקר להיפך, לפרש נראה כן ועל
דבר, שום אין תורה שבלי לומר המשנה וכוונת במשנה, כהסדר
שיש  נאמר שלא כדי אלא דרךֿארץ" אין תורה, אין "אם ולכן
ארץ, דרך אין ש"אם המשנה מבהירה לכן לבד, בתורה להסתפק
להיות  צריך הוא אבל דרךֿארץ. גם צריך ולכן תורה" אין

התורה. על ומיוסד מושתת

אחו"ק) פרשת - תשל"א קודש (שיחות

לכאורה, לשורשים. ומעשים לענפים, חכמה משווה התנא
החכמה  שהרי - בדיוק הפוכה להיות צריכה היתה ההשוואה
לפי  מכן; לאחר רק שבאים המעשים לכל והשורש המקור היא

לענפים?! ומעשים לשורשים חכמה להשוות היה ראוי זה

הגמרא  דברי את להביא יש הענין זו 3להבנת "שורש ,
ושורשים  ענף משווים כיצד לעיין, ויש הגוף". זה וענף הנשמה
הגוף  השורשים, מן צומחים הענפים בעוד שכן, ונשמה; לגוף
יחדיו)? שחוברו שונים נבראים הם (אלא הנשמה מן נברא אינו

הגמרא  כוונת אין הגוף", זה "ענף באומרה הוא: ההסבר
ו"מתלבש" היורד (עצמה) הנשמה מן לחלק אלא הגשמי, לגוף

הגוף  כי 4בתוך ל"ענף", הגמרא משווה בנשמה הזה החלק את .
הנשמה, של עיקרי חלק באותו הוא זה חלק של השורש אמנם

בגוף.5שכידוע  להתלבש למטה יורד אינו

גוף  על בהשפעתם מתבטא הנשמה חלקי שני בין ההבדל
מוגבל  הוא הגשמי, בגוף ש"מתלבש" בנשמה החלק האדם:
מוגבלת. הגוף על השפעתו גם ועלֿכן הגוף) למגבלות (בהתאם
הוא  בגוף, "מתלבש" שאיננו בנשמה חלק אותו זאת, לעומת
של  בדרך - עליו השפעתו גם וממילא הגוף ממגבלות למעלה

מוגבלת. בלתי היא - "מקיף"

חלק  לאותו שיש ההשפעה האדם: בעבודת הוא זה עלֿדרך
מוגבלת  השפעה היא האדם, על בגוף, המתלבש בנשמה
מתלבש  שאינו הנפש, עיקר זאת לעומת ודעת". טעם ש"עלֿפי

ולה  לביטול האדם את מביא באופן בגוף לקב"ה תמסרות
ודעת. מטעם למעלה מגבלות, כל ללא מוחלט,

אינה  (שכאמור, הנשמה בעיקר שמקורה זו, ביטול דרגת
עול". "קבלת של בדרך ה' בעבודת במיוחד מתבטאת מוגבלת)
שלמעלה  באופן לקב"ה והתמסרות ביטול מסמלת כזאת עבודה
ענין  את מסמל שזה והגבלה מדידה מכל ולמעלה ודעת מטעם

המעשה.

לענפים, חכמה המשווה המשנה, דברי מובנים זה לפי
לשורשים: - ומעשה

מקורה  - "חכמתו" - האדם שכל על המבוססת ה' עבודת
ל"ענף" ומשול הגשמי) בגוף (ה"מתלבש" הנשמה חלק באותו
קבלת  = המעשה עבודת זאת, לעומת הנשמה. מעיקר הנמשך
הגשמי) בגוף "מתלבש" (שאינו הנשמה בעיקר מקורה - עול

ל"שורשים". המשול

(1210 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

שמואל.1) יו"ט.2)מדרש תוספות ב.3)עיין קי, פ"ז).4)סנהדרין והאמונה היחוד (שער הגוף" משינויי שינויים ומקבלת שמתפעלת "עד
ב.5) מ, שלח ֿ תורה לקוטי

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח סיון, תשי"ג
ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 
מוה"ר יחיאל מיכל שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ג אייר, בו מודיע שכבר עברו לגמרי לדירה החדשה. ויה"ר מהשי"ת 
שיהי' משנה מקום משנה מזל לטובה בגו"ר גם יחד.

ובמ"ש במכתבו אודות תיקון המקוה מ"ש אליו הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ צמ"ס כו' הרא"ח 
שי' נאה, שמפני קושי התיקון אולי לשנות באיזה פרטים. הנה לדעתי לא נראה לי זה, כיון שבמקוה 
מקפידים לצאת כל כמה דיעות שאפשר, ולכן עלול שבשינוי איזה פרט שיהי' אף שעל אתר אין רואים 
חילוק,  בזה  גם  ימצאו  נ"ע, אפשר שלאחר העיון  כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב  לבין הסידור של  החילוק 
וידוע אשר הלכות מקוואות הם מסובכים במאד ודיעות מדיעות שונות על כל פרט ופרט. וזהו נוסף 
על הטעם שאם אחד ישנה באופן כזה הרי האחד ישנה באופן אחר, ואין כדאי להיות המתחיל בענינים 
כאלו. ותקותי חזקה שבהשתדלות המתאימה יוכלו לעשות התיקון מתאים לסידורו של כ"ק אדמו"ר 

מוהרש"ב נ"ע...

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
æèàçø÷ çwiåïåùàøéåì-ïa úä÷-ïa øäöé-ïa ©¦©´½Ÿ©¤¦§¨¬¤§−̈¤¥¦®
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רכט zea` iwxtl mixe`ia

fi dpyn b wxt
ïéà ,äîëç ïéà íà .äøBz ïéà ,õøà Cøc ïéà íà .õøà Cøc ïéà ,äøBz ïéà íà ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¦¥¨¥¤¤¤¤¦¥¤¤¤¤¥¨¦¥¨§¨¥
.äøBz ïéà ,çî÷ ïéà íà .úòc ïéà ,äðéa ïéà íà .äðéa ïéà ,úòc ïéà íà .äîëç ïéà ,äàøé ïéà íà .äàøé¦§¨¦¥¦§¨¥¨§¨¦¥©©¥¦¨¦¥¦¨¥©©¦¥¤©¥¨
ïéaøî åéôðòL ïìéàì ,äîBã àeä äîì ,åéNònî äaøî BúîëçL ìk ,øîBà äéä àeä .çî÷ ïéà ,äøBz ïéà íà¦¥¨¥¤©¨¨¥Ÿ¤¨§¨§ª¨¦©£¨§¨¤§¦¨¤£¨¨§ª¦
àBáé ék äàøé àìå äáøòa øòøòk äéäå :øîàpL ,åéðt ìò ezëôBäå ezø÷Bòå äàa çeøäå ,ïéèòî åéLøLå§¨¨¨ª¨¦§¨©¨¨§§©§§©©¨¨¤¤¡©§¨¨§©§¨¨£¨¨§¦§¤¦¨
ïìéàì ,äîBã àeä äîì ,Búîëçî ïéaøî åéLònL ìk ìáà .áLú àìå äçìî õøà øaãna íéøøç ïëLå áBè§¨©£¥¦©¦§¨¤¤§¥¨§Ÿ¥¥£¨Ÿ¤©£¨§ª¦¥¨§¨§¨¤§¦¨
,BîB÷nî BúBà ïéæéæî ïéà Ba úBáLBðå úBàa íìBòaL úBçeøä ìk elôàL ,ïéaøî åéLøLå ïéèòî åéôðòL¤£¨¨ª¨¦§¨¨¨§ª¦¤£¦¨¨¤¨¨¨§§¥§¦¦¦§
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:éøt úBNòî Léîé àìå ,âàãé àì úøva©Ÿ¤Ÿ¦§¨§Ÿ¨¦¥£¤¦

ycew zegiyn zecewp
המפרשים: כקושיית סתירה, לכאורה קיים המשנה בלשון
לקנות  אפשר שאי נראה דרךֿארץ, אין תורה אין אם באמרו כי
ואחר  מקודם, התורה קניית אליה שקדמה לא אם הדרךֿארץ
התורה  לקנות אפשר שאי תורה, אין ארץ דרך אין אם אומר כך

דרךֿארץ  מתחילה אליה שקדם לא ?1אם

אלא  ואיחור, בקדימה מדובר אין שאמנם שתירצו, יש
זה  בלא לזה אפשר ואי יחד, שניהם את שבחרה 2שצריכים ומה .

ישראל  בני שרוב משום הוא דוקא, בתורה להתחיל המשנה
הרוב  על שהתורה ומכיון לתורה, מאשר יותר לדרךֿארץ שייכים
ארץ" דרך ה"בעלי לאלו המשנה מדברת תחילה לכן תדבר,
המשנה  מדברת ואח"כ דרךֿארץ! אין תורה אין שאם שידעו,
תורה. אין דרךֿארץ אין שאם שידעו המיעוט, שהם תורה" ל"בעלי

אין  קמח אין "אם המשנה סוף מובן לא זה שלפי אלא
זה  שאין לומר צריך כאן שגם קמח", אין תורה אין אם תורה

יחד, שניהם כיֿאם ואיחור, אבל קדימה זה. בלא לזה אפשר ואי
פי  על שהרי לתורה, קמח להקדמת טעם להסביר אפשר היאך

כך: לפרש צריך הנ"ל פירוש

לרוב  מדברים ראשית לכן תדבר, הרוב על שהתורה מכיון
ואח"כ  תורה, אין - קמח אין שאם תורה" ה"בעלי ישראל בני
לדאבוננו  והרי קמח. אין תורה אין שאם קמח" ה"בעלי למיעוט
אותם  להזהיר שצריך תורה" "בעלי הם שהרוב לומר אפשר אי

תורה. אין קמח אין שאם

בתורה, היא וההתחלה שהעיקר להיפך, לפרש נראה כן ועל
דבר, שום אין תורה שבלי לומר המשנה וכוונת במשנה, כהסדר
שיש  נאמר שלא כדי אלא דרךֿארץ" אין תורה, אין "אם ולכן
ארץ, דרך אין ש"אם המשנה מבהירה לכן לבד, בתורה להסתפק
להיות  צריך הוא אבל דרךֿארץ. גם צריך ולכן תורה" אין

התורה. על ומיוסד מושתת

אחו"ק) פרשת - תשל"א קודש (שיחות

לכאורה, לשורשים. ומעשים לענפים, חכמה משווה התנא
החכמה  שהרי - בדיוק הפוכה להיות צריכה היתה ההשוואה
לפי  מכן; לאחר רק שבאים המעשים לכל והשורש המקור היא

לענפים?! ומעשים לשורשים חכמה להשוות היה ראוי זה

הגמרא  דברי את להביא יש הענין זו 3להבנת "שורש ,
ושורשים  ענף משווים כיצד לעיין, ויש הגוף". זה וענף הנשמה
הגוף  השורשים, מן צומחים הענפים בעוד שכן, ונשמה; לגוף
יחדיו)? שחוברו שונים נבראים הם (אלא הנשמה מן נברא אינו

הגמרא  כוונת אין הגוף", זה "ענף באומרה הוא: ההסבר
ו"מתלבש" היורד (עצמה) הנשמה מן לחלק אלא הגשמי, לגוף

הגוף  כי 4בתוך ל"ענף", הגמרא משווה בנשמה הזה החלק את .
הנשמה, של עיקרי חלק באותו הוא זה חלק של השורש אמנם

בגוף.5שכידוע  להתלבש למטה יורד אינו

גוף  על בהשפעתם מתבטא הנשמה חלקי שני בין ההבדל
מוגבל  הוא הגשמי, בגוף ש"מתלבש" בנשמה החלק האדם:
מוגבלת. הגוף על השפעתו גם ועלֿכן הגוף) למגבלות (בהתאם
הוא  בגוף, "מתלבש" שאיננו בנשמה חלק אותו זאת, לעומת
של  בדרך - עליו השפעתו גם וממילא הגוף ממגבלות למעלה

מוגבלת. בלתי היא - "מקיף"

חלק  לאותו שיש ההשפעה האדם: בעבודת הוא זה עלֿדרך
מוגבלת  השפעה היא האדם, על בגוף, המתלבש בנשמה
מתלבש  שאינו הנפש, עיקר זאת לעומת ודעת". טעם ש"עלֿפי

ולה  לביטול האדם את מביא באופן בגוף לקב"ה תמסרות
ודעת. מטעם למעלה מגבלות, כל ללא מוחלט,

אינה  (שכאמור, הנשמה בעיקר שמקורה זו, ביטול דרגת
עול". "קבלת של בדרך ה' בעבודת במיוחד מתבטאת מוגבלת)
שלמעלה  באופן לקב"ה והתמסרות ביטול מסמלת כזאת עבודה
ענין  את מסמל שזה והגבלה מדידה מכל ולמעלה ודעת מטעם

המעשה.

לענפים, חכמה המשווה המשנה, דברי מובנים זה לפי
לשורשים: - ומעשה

מקורה  - "חכמתו" - האדם שכל על המבוססת ה' עבודת
ל"ענף" ומשול הגשמי) בגוף (ה"מתלבש" הנשמה חלק באותו
קבלת  = המעשה עבודת זאת, לעומת הנשמה. מעיקר הנמשך
הגשמי) בגוף "מתלבש" (שאינו הנשמה בעיקר מקורה - עול

ל"שורשים". המשול

(1210 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

שמואל.1) יו"ט.2)מדרש תוספות ב.3)עיין קי, פ"ז).4)סנהדרין והאמונה היחוד (שער הגוף" משינויי שינויים ומקבלת שמתפעלת "עד
ב.5) מ, שלח ֿ תורה לקוטי



לוח זמנים לשבוע פרשת שלח בחו"ל )קרח באה"ק( - בערים שונות בעולם רל
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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05:3705:3808:2608:2809:0709:0910:2010:2213:1813:1919:4819:4920:1720:1919:2920:31באר שבע )ק(

05:3205:3308:2208:2409:0509:0610:1810:2013:1713:1819:5419:5520:2120:2319:2220:35חיפה )ק(

05:3405:3508:2308:2509:0509:0610:1810:2013:1613:1719:5319:5420:1720:1919:1420:31ירושלים )ק(

05:3505:3608:2508:2609:0709:0810:2010:2113:1813:1919:5019:5120:2020:2119:2920:33תל אביב )ק(

04:5404:5507:3707:3908:5308:5410:1510:1613:3613:3720:5820:5921:4321:4420:4122:03אוסטריה, וינה )ק(

07:3507:3609:1609:1809:5609:5810:4610:4712:5112:5317:0917:1017:3917:4116:5117:52אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:0405:0507:5207:5308:5909:0010:2010:2213:3813:3920:5320:5421:3521:3620:3621:54אוקראינה, אודסה )ק(

04:2904:3007:1307:1408:2708:2909:5009:5113:1013:1220:3220:3321:1621:1720:1521:36אוקראינה, דונייצק )ק(

04:3804:3907:2007:2208:3708:3910:0010:0113:2113:2320:4520:4621:3021:3120:2821:50אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

04:5404:5607:2207:2408:5909:0010:2310:2413:4813:4921:1921:2022:0822:0821:0222:30אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

04:4604:4707:0807:1108:5108:5210:1510:1613:4013:4221:1321:1422:0222:0220:5622:24אוקראינה, קייב )ק(

05:3405:3608:2008:2108:5708:5810:0710:0912:5812:5919:1419:1519:4119:4218:5519:53איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

05:3405:3608:2408:2509:2709:2910:4810:4914:0414:0521:1821:1921:5621:5720:5822:14איטליה, מילאנו )ק(

06:1206:1308:4108:4209:1209:1310:1410:1612:4612:4718:1918:2018:4318:4418:0218:53אקוואדור, קיטו )ח(

08:0008:0109:4709:4910:2610:2711:1711:1813:2513:2617:5117:5318:2018:2217:3318:33ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

09:1009:1110:4410:4511:2611:2812:1512:1614:1714:1818:2318:2418:5618:5818:0619:10ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

05:4005:4108:3208:3309:2209:2310:3810:4013:4513:4620:3620:3721:1121:1220:1921:26ארה״ב, בולטימור )ק(

05:2505:2608:1708:1809:0909:1010:2610:2813:3513:3620:3020:3121:0621:0620:1321:21ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:2505:2608:1708:1809:0909:1110:2710:2813:3513:3720:3120:3221:0621:0720:1321:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

05:5505:5708:4708:4809:4209:4411:0111:0214:1214:1321:1221:1321:4921:5020:5522:06ארה״ב, דטרויט )ק(

06:2106:2209:1009:1109:5009:5111:0211:0313:5813:5920:2620:2720:5420:5520:0821:07ארה״ב, האוסטון )ק(

05:4105:4308:3208:3309:1509:1710:2910:3113:2913:3120:0620:0720:3720:3819:4920:51ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:3006:3109:1609:1809:5409:5511:0511:0613:5713:5820:1520:1620:4320:4419:5820:55ארה״ב, מיאמי )ק(

05:1805:2008:1008:1209:0409:0510:2110:2313:3113:3220:2820:2921:0421:0520:1121:20ארה״ב, ניו הייבן )ק(

05:4905:5108:4208:4309:3309:3510:5110:5213:5914:0020:5320:5421:2921:3020:3621:44ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:1505:1708:0708:0909:0209:0310:2010:2113:3013:3120:2920:3021:0621:0620:1221:22ארה״ב, שיקגו )ק(

07:0007:0109:1309:1409:4509:4610:4210:4413:0413:0518:0818:1018:3318:3517:5118:44בוליביה, לה-פס )ח(

05:2605:2807:4407:4509:3309:3410:5810:5914:2514:2622:0122:0222:5222:5321:4423:16בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:2805:3007:4407:4509:3409:3610:5911:0014:2514:2622:0022:0022:4922:5021:4223:13בלגיה, בריסל )ק(

06:4806:4908:5208:5309:2609:2710:2110:2212:3812:3917:3317:3517:5517:5617:1218:06ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:3406:3508:4008:4109:1309:1410:0910:1012:2612:2717:1817:1917:4417:4617:0117:56ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

04:4304:4407:0207:0308:5008:5210:1510:1713:4313:4521:2321:2422:1222:1321:0722:36בריטניה, לונדון )ק(

04:3904:4107:1007:1208:5308:5410:2010:2113:5313:5421:4121:4222:3822:3921:2723:06בריטניה, מנצ'סטר )ק(

04:4304:4407:0807:0908:5308:5510:2010:2113:5013:5121:3521:3622:2722:2721:1622:53גרמניה, ברלין )ק(

05:1505:1707:4507:4709:1909:2010:4310:4414:0814:0921:3821:3922:2722:2721:2122:49גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:5406:5508:5508:5609:2909:3110:2410:2512:3912:4017:3017:3217:5017:5217:0718:02דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0106:0308:4408:4509:1909:2010:2710:2813:1313:1419:1819:1919:4419:4519:0119:56הודו, מומבאי )ח(

05:5906:0008:4108:4209:1509:1710:2310:2513:0913:1019:1319:1419:3919:4018:5619:51הודו, פונה )ח(

04:4604:4707:3207:3308:4308:4510:0510:0713:2513:2620:4420:4521:2821:2920:2721:47הונגריה, בודפשט )ק(

04:2804:2907:2007:2108:1308:1409:3009:3212:4012:4119:3619:3720:1220:1319:1920:27טורקיה, איסטנבול )ח(

06:0206:0408:5408:5609:4209:4410:5811:0014:0314:0520:5120:5221:2421:2520:3421:39יוון, אתונה )ק(



רלי

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת שלח בחו"ל )קרח באה"ק( - 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
05:0905:1007:5607:5809:0609:0710:2710:2813:4613:4721:0321:0421:4621:4720:4622:05מולדובה, קישינב )ק(

05:5805:5908:4108:4209:1609:1710:2410:2513:1013:1219:1619:1819:4319:4418:5919:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

08:1008:1109:3209:3310:1810:1911:0411:0513:0113:0216:5216:5317:2817:3016:3517:43ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:0805:0907:5607:5708:3508:3609:4609:4712:4012:4119:0219:0319:3019:3118:4519:43נפאל, קטמנדו )ח(

04:4504:4707:3807:3908:2808:3009:4509:4712:5312:5419:4619:4720:2120:2219:2720:36סין, בייג'ין )ח(

07:0007:0109:3009:3110:0110:0211:0411:0513:3613:3819:1219:1319:3619:3718:5519:47סינגפור, סינגפור )ח(

04:1404:1506:3706:3908:2408:2509:5009:5113:1913:2121:0121:0221:5421:5520:4422:19פולין, ורשא )ק(

06:2706:2808:4508:4609:1609:1810:1510:1712:4012:4117:5217:5418:1718:1817:3518:28פרו, לימה )ח(

05:5005:5208:4008:4109:4409:4611:0511:0614:2114:2321:3421:3522:1522:1621:1722:33צרפת, ליאון )ק(

05:4705:4808:2708:2909:4709:4911:1011:1214:3214:3421:5922:0022:4322:4421:4023:04צרפת, פריז )ק(

05:4605:4708:1808:2008:5008:5109:5409:5512:2912:3018:1018:1118:3418:3517:5318:45קולומביה, בוגוטה )ח(

05:3605:3708:2708:2809:2509:2710:4510:4613:5813:5921:0521:0621:4121:4220:4521:58קנדה, טורונטו )ק(

05:0505:0707:5507:5608:5809:0010:1910:2013:3513:3620:4820:4921:2721:2820:2921:45קנדה, מונטריאול )ק(

05:3205:3308:2308:2409:0709:0910:2210:2313:2313:2420:0220:0320:3420:3519:4520:48קפריסין, לרנקה )ק(

04:1804:1906:5806:5908:3608:3710:0410:0613:4113:4221:3821:3822:4022:4021:2023:12רוסיה, ליובאוויטש )ח(

03:4403:4606:3106:3208:0608:0709:3509:3713:1513:1621:2221:2322:2422:2521:0023:01רוסיה, מוסקבה )ח(

04:2504:2607:1107:1308:2208:2309:4309:4513:0213:0420:2020:2121:0321:0420:0321:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:2905:3008:1508:1609:2609:2710:4810:4914:0714:0821:3121:3222:0922:1021:0922:29שוויץ, ציריך )ק(

05:5105:5308:3008:3209:0309:0510:1010:1112:5212:5318:4818:4919:1319:1418:3119:24תאילנד, בנגקוק )ח(



תפלת הדרךרלב

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 ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינּו,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
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   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 


