
Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(19 - 25 July 20) כ"ז תמוז - ד' מנחם־אב תש"פ
שבוע פרשת דברים

(19 - 25 July 20) כ"ז תמוז - ד' מנחם־אב תש"פ
שבוע פרשת דברים



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קיט מתוך "תהילות מנחם"
נד – זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי

“חוקיך" – שלילת הכוונה העליונה
א. איתא בגמרא1 “מפני מה נענש דוד שנתעלם המקרא מעיניו, מפני שקרא לדברי תורה 
זמירות, שנאמר זמירות היו לי חוקיך וגו', אמר לו הקב"ה דברי תורה שכתוב בהן2 התעייף 
עיניך בו ואיננו, אתה קורא אותן זמירות, הרי אני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן 

יודעין אותן, ולבני קהת לא נתן וגו'3, ואיהו אתיי' בעגלה".

מטעם,  שלמעלה  רצון   – “חוקיך"  במעלת  בארוכה  לעיל4  המבואר  לפי  להבין,  וצריך 
שעל ידם נפעל אמיתית ענין ה"זמירות" – שכל העולמות בטלים לגבי דקדוק אחד של תורה 

וכו', אינו מובן למה נענש ע"ז דוד המלך?

נעשה  “חוקיך"  של  באופן  התורה  לימוד  וע"י  שהואיל  בחסידות5,  זה  על  ומבואר  ב. 
נדחה לחוץ, הנה עבודת הבירורים  הוא  וביטול העולמות, שכל מה שמנגד לתורה  שלילת 
באופן כזה, אינה כפי הרצון העליון, ש"לא לתהו בראה, לשבת יצירה"6, שיתעסקו בעניני 

העולם ויגלו בהם אלקות.

והענין בזה, ידוע7 הטעם שאומרים8 “שמע ישראל הוי' אלקינו הוי' אחד" ולא “יחיד", 
אור  מצד  שהוא  כפי  רק  ולא  העולם,  מצד  גם  יהי'  שזה  הוא  הוי'  אחדות  ענין  אמיתית  כי 
אין סוף עצמו. ולכן כתיב “אחד" שאינו שולל מציאות אחרת, שאלופו של עולם נמצא בז' 

1( סוטה לה, א. במדב"ר פ"ד, כ. 
2( משלי כג, ה. 

3( נשא ז, ט. 
4( ראה בביאורים שלפנ"ז.

5( ראה ד"ה הוי לי בעוזרי תרפ"ז פ"ג )סה"מ תרפ"ז ע' רג ואילך(.
6( ישעי' מה, יח.

7( ראה לקו"ת תזריע כג, ג.
8( ואתחנן ו, ד.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
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המשך תהלים בעמוד טנ

נקודות משיחות קודש - מזמור קיט מתוך "תהילות מנחם"
נד – זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי

“חוקיך" – שלילת הכוונה העליונה
א. איתא בגמרא1 “מפני מה נענש דוד שנתעלם המקרא מעיניו, מפני שקרא לדברי תורה 
זמירות, שנאמר זמירות היו לי חוקיך וגו', אמר לו הקב"ה דברי תורה שכתוב בהן2 התעייף 
עיניך בו ואיננו, אתה קורא אותן זמירות, הרי אני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן 

יודעין אותן, ולבני קהת לא נתן וגו'3, ואיהו אתיי' בעגלה".

מטעם,  שלמעלה  רצון   – “חוקיך"  במעלת  בארוכה  לעיל4  המבואר  לפי  להבין,  וצריך 
שעל ידם נפעל אמיתית ענין ה"זמירות" – שכל העולמות בטלים לגבי דקדוק אחד של תורה 

וכו', אינו מובן למה נענש ע"ז דוד המלך?

נעשה  “חוקיך"  של  באופן  התורה  לימוד  וע"י  שהואיל  בחסידות5,  זה  על  ומבואר  ב. 
נדחה לחוץ, הנה עבודת הבירורים  הוא  וביטול העולמות, שכל מה שמנגד לתורה  שלילת 
באופן כזה, אינה כפי הרצון העליון, ש"לא לתהו בראה, לשבת יצירה"6, שיתעסקו בעניני 

העולם ויגלו בהם אלקות.

והענין בזה, ידוע7 הטעם שאומרים8 “שמע ישראל הוי' אלקינו הוי' אחד" ולא “יחיד", 
אור  מצד  שהוא  כפי  רק  ולא  העולם,  מצד  גם  יהי'  שזה  הוא  הוי'  אחדות  ענין  אמיתית  כי 
אין סוף עצמו. ולכן כתיב “אחד" שאינו שולל מציאות אחרת, שאלופו של עולם נמצא בז' 

1( סוטה לה, א. במדב"ר פ"ד, כ. 
2( משלי כג, ה. 

3( נשא ז, ט. 
4( ראה בביאורים שלפנ"ז.

5( ראה ד"ה הוי לי בעוזרי תרפ"ז פ"ג )סה"מ תרפ"ז ע' רג ואילך(.
6( ישעי' מה, יח.

7( ראה לקו"ת תזריע כג, ג.
8( ואתחנן ו, ד.

נקודות משיחות קודש - מזמור קיט מתוך "תהילות מנחם"
נד – זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי

“חוקיך" – שלילת הכוונה העליונה
א. איתא בגמרא1 “מפני מה נענש דוד שנתעלם המקרא מעיניו, מפני שקרא לדברי תורה 
זמירות, שנאמר זמירות היו לי חוקיך וגו', אמר לו הקב"ה דברי תורה שכתוב בהן2 התעייף 
עיניך בו ואיננו, אתה קורא אותן זמירות, הרי אני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן 

יודעין אותן, ולבני קהת לא נתן וגו'3, ואיהו אתיי' בעגלה".

מטעם,  שלמעלה  רצון   – “חוקיך"  במעלת  בארוכה  לעיל4  המבואר  לפי  להבין,  וצריך 
שעל ידם נפעל אמיתית ענין ה"זמירות" – שכל העולמות בטלים לגבי דקדוק אחד של תורה 

וכו', אינו מובן למה נענש ע"ז דוד המלך?

נעשה  “חוקיך"  של  באופן  התורה  לימוד  וע"י  שהואיל  בחסידות5,  זה  על  ומבואר  ב. 
נדחה לחוץ, הנה עבודת הבירורים  הוא  וביטול העולמות, שכל מה שמנגד לתורה  שלילת 
באופן כזה, אינה כפי הרצון העליון, ש"לא לתהו בראה, לשבת יצירה"6, שיתעסקו בעניני 

העולם ויגלו בהם אלקות.

והענין בזה, ידוע7 הטעם שאומרים8 “שמע ישראל הוי' אלקינו הוי' אחד" ולא “יחיד", 
אור  מצד  שהוא  כפי  רק  ולא  העולם,  מצד  גם  יהי'  שזה  הוא  הוי'  אחדות  ענין  אמיתית  כי 
אין סוף עצמו. ולכן כתיב “אחד" שאינו שולל מציאות אחרת, שאלופו של עולם נמצא בז' 

1( סוטה לה, א. במדב"ר פ"ד, כ. 
2( משלי כג, ה. 

3( נשא ז, ט. 
4( ראה בביאורים שלפנ"ז.

5( ראה ד"ה הוי לי בעוזרי תרפ"ז פ"ג )סה"מ תרפ"ז ע' רג ואילך(.
6( ישעי' מה, יח.

7( ראה לקו"ת תזריע כג, ג.
8( ואתחנן ו, ד.

המשך ביקור תהלים בעמוד אעק
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

כללי   מפתח   

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

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

   תפדהה ציון במשפט "מאמר ד  ) ג

 ה   ..........   ט"כה'תש  ,אב- חםמנ ד' , דברים, שבת חזוןש"פ 

  שבת חזון, , דברים בת פרשתששיחת   )ד

 יג   .................................  ט"כה'תש, אב-חםנמ ד'

 זכ  ................  דיך כר דבריםפרשת שיחות -לקוטי  )ה

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

 ל  ....................  "ל הן זצאורסאהמקובל ר' לוי יצחק שני 

 אל  ...........  דבריםפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 בל  .........דבריםפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 בס  .............  דבריםפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)שיעורים בספר התניא   )י

 גס  ....................................דבריםפרשת לשבוע  

 ג ע  ............  דבריםפרשת לשבוע לוח "היום יום"   )יא

 ה ע  .........................  הלכה יומית לעיון ברמב"ם   )יב

 רמב"ם  ירו שיע

 ח ע  ...........  דבריםפרשת בוע  שלג' פרקים ליום  –  ) יג

 במק   ......  דבריםפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

 אסק  ..........  דבריםפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

 בעק ...................................  ה פרק  דניאל, לטפרק  ה רמיי

  מידותמסכת  –משניות   )יז

 דעק  .................................................  ביאור קהתי 

 ג פק  ........................................ ילה מגמסכת  עקביעין   ) יח

  עם ביאורים שבתמסכת   )יט

 דפק  ......................................  מא קעד דף  לה קמדף 

 ביר  ...........................  מדרש רבה למגילת איכה  )כ

  

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

 כאר  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  הפירותברכת ת שולחן ערוך הלכו  )כב

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

    לסוסתי ברכבי פרעה וגו' התורלקוטי   ) כג

 כדר  ................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   תורת חיים  )כד

 זכר  ..............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיךדרך מצ –הצ"צ מאמרי   )כה

 זכר  ........................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   תורת שמואל תרל"ב  )כו

 חכר  .............................................  הר"ש אדמו"ר מו

   העבודהקונטרס   )כז

 כטר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )כח

 לר  ..............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כט

 דלר  .............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

 ולר  ...........................................  דכפרק  ספר הזכרונות  ) ל

  אגרות קודש   )לא

 לטר  ......................................................  הריי"צאדמו"ר מו

 מאר  .....................  בית הבחירה לכות ה –רמב"ם   )לב

 מגר  .................................  חומש לקריאה בציבור  ) לג

 נבר  .................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לד

 נג ר  ...........................  בפרק לפרקי אבות  ביאורים  ) לה

 נדר  .....................  דבריםפרשת לשבוע  לוח זמנים   ) לו

 נהר  .............  שבת קודשלהדלקת נרות סדר מצות   ) לז
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÔBiˆ ּבצדקה וׁשביה ּתּפדה הּנה 1ּבמׁשּפט . ƒְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ

מן  ׁשההׁשבה היא הּכתּוב ְֲִִֶַַַָָָָמׁשמעּות

("וׁשביה" "צדקה",2הּגֹולה ׁשל ּבאפן ּתהיה ( ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּקּב"ה, ׁשל ּבצדקתֹו הוי'3הינּו, ל ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָ

ּכלל  הגּבלֹות ּבלי ׁשהיא ׁשּזהּו4הּצדקה, , ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

אזי ּתׁשּובה, עֹוׂשין יׂשראל הן cInׁשּכאׁשר ְְֲֲִִֵֶֶַַָָ¦©ֵ

ׁשּכתּוב 5נגאלין  מה ּגם וזהּו מארץ 6. צאת ּכימי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשהּיציאה  ּדכׁשם נפלאֹות, אראּנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָמצרים

ודם  ּפסח ּדם ּבידם ׁשהיּו [לאחרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָמּמצרים

חּיי"7מילה  ּבדמי" ׁשל 8, ּבצדקתֹו היתה [ ְְְְִִִִֶַַָָָָָ

הּמלכים  מלכי מל עליהם ׁשּנגלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּקּב"ה,

ּוגאלם  ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו ּתהיה 9הּקּב"ה ּכמֹוֿכן , ְְְְְְִִֵֶַַָָָָ

ּבלי  הּקּב"ה, ׁשל ּבצדקתֹו - העתידה הּגאּלה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֻּגם

הּטעם  מהּו ּבזה, הּדּיּוק וידּוע ּכלל. ְְְִֶַַַַַַַָָָָהגּבלֹות

ׁשהּוא  "ּבמׁשּפט", הּלׁשֹון ּגם ּבּכתּוב ְְֱִֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר

ׁשהיא  צדקה ּכמֹו ולא ּדוקא, הגּבלה ׁשל ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאפן

ה'צמח  ׁשּמבאר ּכפי הּוא, הענין א ּגבּול. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבלי

ּברׁשימֹותיו  נאמר 10צדק' "ּבמׁשּפט" ׁשהּלׁשֹון , ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָ

נא  "ּבצדקה" והּלׁשֹון "צּיֹון", ּגּבי ּגּבי מר ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָ

העֹוסקים  על קאי ׁש"ּצּיֹון" והינּו, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ"וׁשביה",

מן  "ּבמׁשּפט", הּגאּלה ּתהיה ׁשאצלם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻּבּתֹורה,

האנׁשים  על קאי "וׁשביה" ׁשּכתּוב ּומה ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהּדין.

"ּבצדקה", הּגאּלה ּתהיה ׁשאצלם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻהּפׁשּוטים,

הּקּב"ה. ׁשל ְְִֶַָָָּבצדקתֹו
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כז.)1 א, מצו"ד.)2ישעי' ז.)3פי' ט, סי"ז.)4דניאל אגה"ק תניא גם תשובה )5ראה הל' רמב"ם ב. צז, סנהדרין ראה

ה"ה. טו.)6פ"ז ז, ו.)7מיכה יב, בא ופירש"י ו.)8מכילתא טז, הגש"פ.)9יחזקאל צה).)10נוסח (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חזון': 'שבת של ההפטרה את חותם זה ופסוק ישעיהו, בנבואת נאמר

‰„tz ËtLÓa ÔBiˆוהשבי מהגלות שהיו È·LÂ‰תצא והיהודים ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»
לציון  וישובו מהגלות יצאו .a1ˆ„˜‰בגלות ƒ¿»»

·e˙k‰ ˙eÚÓLÓ ‰p‰'בצדקה' תהיה לציון ישראל בני ששיבת האומר ƒ≈«¿»«»
‰·L‰‰L ‡È‰ בני של החזרה ƒ∆«¬»»

("È·LÂ‰"ישראל  ‰ÏBb‰ ÔÓ2( ƒ«»¿»∆»
,"‰˜„ˆ" ÏL ÔÙ‡a ‰È‰zƒ¿∆¿…∆∆¿»»

,eÈ‰ֿעל המתחייבת במידה רק לא «¿
מזה,פי  יותר הרבה אלא הדין שורת

היא  השיבה ÏLכי B˙˜„ˆa¿ƒ¿»∆
·e˙kL BÓk ,‰"aw‰3 על «»»¿∆»

במקום  הקדושֿברוךֿהוא של מידותיו

דניאל, בספר ‰ÈÂ'אחר, EÏ¿¬»»
,‰˜„v‰ של היא הצדקה מידת «¿»»

נוהג  הוא ובה הקדושֿברוךֿהוא

‡È‰L למידת בניגוד הצדקה, מידת ∆ƒ
כפי  רק מוגבלת נתינה שמחייבת הדין

נתינה  הרי יותר, ולא ראוי שהמקבל

רב  בשפע נתינה היא צדקה ÈÏa¿ƒשל
ÏÏk ˙BÏa‚‰4e‰fL זה , עניין «¿»¿»∆∆

היא  הגאולה בעת ישראל ששיבת

ההסבר  גם הוא הגבלות, ללא 'בצדקה',

ÔÈNBÚלכך  Ï‡¯NÈ ¯L‡kL∆«¬∆ƒ¿»≈ƒ
ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „iÓ ÈÊ‡ ,‰·eLz5 ¿»¬«ƒ«≈ƒ¿»ƒ
הגבלות. ללא גאולה עיכוב, כל ללא

e‰ÊÂ גאולה של עצמו זה עניין ¿∆
הוא  והגבלה עיכוב וללא »Ìbבמהירות

של  הפנימי e˙kL·התוכן ‰Ó6 «∆»
מיכה  ı¯‡Óבנבואת E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿≈∆∆

˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ בגאולה ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
לבוא, Èˆi‰L‡‰העתידה ÌLÎcƒ¿≈∆«¿ƒ»

Ì„Èa eÈ‰L È¯Á‡Ï] ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¬≈∆»¿»»
הקשורות  מצוות שתי קיום של הזכויות

שהם שבני ÁÒtקרבן Ìcבדם «∆«
היציאה  לפני ניסן בי"ד שחטו ישראל

שבני ,ÏÈÓ7‰ברית Ì„Âממצרים  ¿«ƒ»
היציאה  לפני עצמם את מלו ישראל

קרבן  באכילת אסור ערל כי ממצרים

ביחזקאל  הכתוב בלשון שנרמז עניין ÈiÁ"פסח, CÈÓ„a"8, לשון 'דמייך' ¿»«ƒ«ƒ
שהזכויות  ואףֿעלֿפי בדם, הקשורות מצוות שתי על שמדובר להורות רבים,

בפועל, ממצרים היציאה לפני עוד ישראל בני ביד היו אלו מצוות שתי של

מצרים  יציאת ‰aw"‰,מכלֿמקום ÏL B˙˜„ˆa ‰˙È‰ של ] עניין »¿»¿ƒ¿»∆«»»

פסח  של בהגדה שנאמר וכפי הזכות, מצד שמתחייב למה מעבר צדקה,

Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚pLישראל בני ‰aw"‰על ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ ∆ƒ¿»¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»
ÌÏ‡‚e BÓˆÚ·e B„B·Îa9 היה מוגבל והלא הנעלה והגילוי ממצרים, ƒ¿¿«¿¿»»

בליֿגבול, לגילוי שהביא מה צדקה, של באופן הייתה מצרים שיציאת משום

'בכבודו  הקדושֿברוךֿהוא של התגלות

Ìbובעצמו', ‰È‰z ÔÎŒBÓk¿≈ƒ¿∆«
‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰ בביאת לבוא, «¿À»»¬ƒ»

aˆ„המשיח -,‰"aw‰ ÏL B˙˜ ¿ƒ¿»∆«»»
התגלות  של גאולה תהיה והיא

ÏÏk.האלוקות ˙BÏa‚‰ ÈÏa¿ƒ«¿»¿»
˜eic‰ Úe„ÈÂ הנובעת) השאלה ¿»««ƒ

הדברים) ותוכן בלשון ∆«Êa‰,מדיוק
·e˙ka ¯Ó‡pL ÌÚh‰ e‰Ó««««∆∆¡««»
תהיה  שהגאולה כך על המדבר הזה

הגבלות, ללא ‰ÔBLl'בצדקה', Ìb««»
‡e‰L ,"ËtLÓa" המושג ¿ƒ¿»∆

ודין ‰‚Ïa‰משפט ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«¿»»
‡È‰L ‰˜„ˆ BÓk ‡ÏÂ ,‡˜Âc«¿»¿…¿¿»»∆ƒ

Ïe·b ÈÏa המושגים שני ואיך ¿ƒ¿
לכאורה, הסותרים ו'צדקה' 'משפט'

יחד? כאן באים

¯‡·nL ÈÙk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ∆¿»≈
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ השלישי האדמו"ר «∆«∆∆

חב"ד  אדמו"רי בשושלת

ÂÈ˙BÓÈL¯a10 שרשם חסידות כתבי ƒ¿ƒ»
בסדרת  (ונדפסו התנ"ך פסוקי על

התורה'), 'אור «»∆ÔBLl‰Lספריו
האומר "ËtLÓa"בכתוב  ¿ƒ¿»

ומשפט, דין פי על תהיה שהפדייה

מוגבלת, Èabבמידה ¯Ó‡ הפדייה ∆¡««≈
של  מהגלות ÔBiˆ"ƒ",והיציאה

"‰˜„ˆa" ÔBLl‰Â האומר ¿«»ƒ¿»»
ללא  בצדקה, תהיה מהגלות שהשיבה

"È·LÂ‰",הגבלות, Èab ¯Ó‡∆¡««≈¿»∆»
È‡˜ "ÔBiv"L ,eÈ‰Â על מכוון ¿«¿∆ƒ»≈ַ

ישראל מבני ÌÈ˜ÒBÚ‰»¿ƒאלה
‰È‰z ÌÏˆ‡L ,‰¯Bza«»∆∆¿»ƒ¿∆
ÔÈc‰ ÔÓ ,"ËtLÓa" ‰l‡b‰«¿À»¿ƒ¿»ƒ«ƒ

אותם. לגאול כביכול, חייב, הקדושֿברוךֿהוא e˙kL·כי ‰Óe«∆»
"‰È·LÂ" בצדקה שיבה על ‰‡ÌÈLמכוון˜‡Èהמדבר ÏÚ ¿»∆»»≈«»¬»ƒ

‰l‡b‰ ‰È‰z ÌÏˆ‡L ,ÌÈËeLt‰ אלא והחובה הדין מצד לא «¿ƒ∆∆¿»ƒ¿∆«¿À»
.‰"aw‰ ÏL B˙˜„ˆa ,"‰˜„ˆa"ƒ¿»»¿ƒ¿»∆«»»
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h"kyz'dו ,a`Îmgpn 'c ,oefg zay ,mixac t"y

ׁשּנאמר LÈÂב) הּמאמר עם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָ

ׁשנה  מאה 'ּבית 11לפני ּבענין ׁשּמבאר , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

נאמר  זה [ׁשעל ׁשני' ּו'בית "נחמּו12ראׁשֹון' ֱֲִִִֵֶֶֶַַַַ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר עּמי", לפי 13נחמּו ְְֲֲִִֵַַַַַ

ועל 14ׁשּכתּוב  ראׁשֹון' 'ּבית על תבּכה", "ּבכה ְְִִִֶֶַַַָָֹ

ׁשני' עּמי",15'ּבית נחמּו "נחמּו נאמר לכ , ְֱֲֲִִִֵֶַַַַַָ

ּבכפלים  לקּו ּבכפלים, ׁש"חטאּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָׁשּזהּו

ּבכפלים" הּוא 16ּומתנחמים ראׁשֹון' ׁש'ּבית ,[ ְְְֲִִִִִִֶַַַ

ׁשני' ּו'בית י"ה, יחּוד ענין והּוא ּבינה, ְְְִִִִִִֵַַַָּבחינת

ו"ה  יחּוד ענין והּוא הּמלכּות, ּבחינת .17הּוא ְְְְִִִַַַַ

מניעת  ענין הּוא הּמקּדׁשים ׁשני ׁשחרּבן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻּומבאר,

ּדהינּו, ּתּתאה', וה"א עלאה ּב'ה"א ְְְְִֶַַַַָָָָהּׁשפע

ּב'בית  עּלאה' ה'ה"א מן הּיּו"ד ְְְִִִִֵַַַַָָהסּתּלקּות

ּתּתאה' ה'ה"א  מן הּוא"ו והסּתּלקּות ְְְִִִֵַַַַָָָראׁשֹון',

הּוא  העּקר י"ה יחּוד ׁשּבענין ּדכׁשם ׁשני', ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּב'בית

ּכּמבאר  עלאה', ּב'ה"א הּיּו"ד המׁשכת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּתהיה

ּבהיכלא" "נקּודה יחּוד 18ּבענין ּבענין ּכמֹוֿכן , ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָ

ּב'ה"א  הּוא"ו המׁשכת ׁשּתהיה הּוא העּקר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָו"ה

החּסרֹון  הּוא החרּבן ׁשעּקר ּבזה, והענין ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּתּתאה'.

אֹו הּיּו"ד הסּתּלקּות (מּצד ּבה"א ְְֲִִֵֶַַַַָָׁשּנעׂשה

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשּזהּו 20"ואּכבד"19הּוא"ו), ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ
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ואילך).)11 רפז ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט תבכה בכה א.)12ד"ה מ, תמה.)13ישעי' רמז ישעי' ב.)14יל"ש א, איכה

ב.)15 קד, שם.)16סנהדרין יל"ש ספ"א. שם.)17איכ"ר תרכ"ט סה"מ – ע"ב ד"ט ובזח"ב ע"ב ד"נ בזח"א ראה )18כמ"ש

ראה. ר"פ לקו"ת ועוד. ב). (עב, תכ"ח א). (יט, ת"ה ריש תקו"ז רע"א. ו, ב.)19זח"א כא, ח.)20יומא א, חגי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡pL ¯Ó‡n‰ ÌÚ ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ מהר"ש,·) אדמו"ר עלֿידי ¿≈¿«≈ƒ¿«∆ƒ««¬»∆∆¡«

צדק', ה'צמח אדמו"ר של L‰בנו ‰‡Ó ÈÙÏ11, שנה מאה תרכ"ט, בשנת ƒ¿≈≈»»»
תשכ"ט, בשנת הרבי עלֿידי זה מאמר אמירת 'Èa˙לפני ÔÈÚa ¯‡·nL∆¿»≈¿ƒ¿««ƒ

‰Ê ÏÚL] 'ÈL ˙È·'e 'ÔBL‡¯המקדש בתי שני בנבואת Ó‡12¯על ƒ«ƒ≈ƒ∆«∆∆¡«
של  ההפטרה את הפותח בפסוק ישעיהו,

נחמו' ÈnÚ",'שבת eÓÁ eÓÁ"«¬«¬«ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók13,במדרש ¿«¬««≈

נחמו', 'נחמו הלשון כפל את ÈÙÏ¿ƒלבאר
·e˙kL14 המצב על איכה במגילת ∆»

בית  חורבן לאחר ישראל בני של

˙·k‰",המקדש ‰Îa" לשון כפל »…ƒ¿∆
הוא  הבכי כי בכי, 'Èa˙של ÏÚ««ƒ

'ÈL ˙Èa' ÏÚÂ 'ÔBL‡¯15CÎÏ , ƒ¿««ƒ≈ƒ¿»
כפול הוא והבכי שהאבל »¡∆Ó‡¯כיוון

,"ÈnÚ eÓÁ eÓÁ" כפולה נחמה «¬«¬«ƒ
e‰fL המדרש דברי כהמשך ∆∆

,ÌÈÏÙÎa e‡ËÁ"L בית בימי הן ∆»¿¿ƒ¿«ƒ
ולכן  שני, בית בימי והן «e˜Ïראשון

ÌÈÏÙÎa והן ראשון בית בחורבן הן ¿ƒ¿«ƒ
שני בית ÌÈÓÁ˙Óeƒ¿«¬ƒבחורבן

"ÌÈÏÙÎa16 כפולה ועל ],בנחמה ¿ƒ¿«ƒ
במאמר  מבואר תרכ"ט כך משנת הנזכר

˙ÈÁa ‡e‰ 'ÔBL‡¯ ˙Èa'L∆«ƒƒ¿ƒ«
,‰"È „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰Â ,‰Èaƒ»¿ƒ¿«ƒ
˙ÈÁa ‡e‰ 'ÈL ˙È·'e«ƒ≈ƒ¿ƒ«
„eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰Â ,˙eÎÏn‰««¿¿ƒ¿«ƒ

‰"Â17,וחסידות בקבלה כמבואר

ו', ה', י', הוי', שם של האותיות ארבע

הספירות  עשר כנגד מכוונות ה',

– ראשונה ה' חכמה, – י' העליונות,

ספירת  – אחרונה ה' חסדֿגבורהֿתפארתֿנצחֿהודֿיסוד, המידות שש – ו' בינה,

אור  תוספת הגורמת לבינה, מחכמה ראשונה, לה' מי' פנימית והשפעה המלכות.

אנפין' 'זעיר (הנקראות מהמידות פנימית השפעה ואילו יֿה יחוד נקראת בבינה,

במוחין, ההשפעה לגבי מועטת היא במידות ההשפעה כי זעירות, פנים היינו

המשפיע  ז"א לגבי 'מקבל' בחינת היא כי 'נוקבא', (הנקראת למלכות ז"א) ובר"ת

המקבלים  בעולמות היינו במלכות, אור תוספת גורמת האיש), לגבי האשה כמו

המלכות. ספירת דרך מהספירות שלהם וההשפעה ההארה את

י"ה. יחוד עלֿידי אלוקות גילוי היה ראשון בית שבזמן כאן מבואר כך ועל

ו"ה. יחוד ידי על אלוקות גילוי היה יותר, נחות היה כשהמצב שני, בבית ואילו

ÌÈLc˜n‰ ÈL Ôa¯ÁL ,¯‡·Óeשני ובית ראשון ÔÈÚבית ‡e‰ ¿»≈∆À¿«¿≈«ƒ¿»ƒƒ¿«
ÚÙM‰ ˙ÚÈÓ האלוקי האור zz‡‰',וגילוי ‡"‰Â ‰‡ÏÚ ‡"‰'a ¿ƒ««∆«¿ƒ»»¿«»»

השניה  ה' אות תחתונה, וה"א הוי' שם של הראשונה ה' אות עליונה, בה"א

הוי' שם היא eÈ‰c,של ראשון בית חורבן של הפנימית שהמשמעות ¿«¿
שהיה  הוי' שם של הראשונה ה' לאות י' האות בין והחיבור היחוד שתמורת

ההיפך, היה ראשון, בית lÚ‡‰'בימי ‡"‰'‰ ÔÓ „"ei‰ ˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿«ƒ«≈ƒ»»
,'ÔBL‡¯ ˙È·'a'לה הוי' שם של מהי' והמשכה השפעה תהיה שלא כך ¿«ƒƒ

והמשמעות  עליונה, הה' הראשונה,

היא  שני בית חורבן של הפנימית

ו' האות של והיחוד החיבור שתמורת

להיפך, יהיה האחרונה, ה' האות עם

‡"‰'‰ ÔÓ Â"‡e‰ ˙e˜lzÒ‰Â¿ƒ¿«¿«»ƒ«≈
'‰‡zz אלא לה להשפיע שלא «»»

השפע את ממנה È·'a¿«ƒ˙למנוע
„eÁÈ ÔÈÚaL ÌLÎc ,'ÈL≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿«ƒ

¯wÚ‰ ‰"È זה 'יחוד' של והחשיבות »ƒ»
˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL ‡e‰ והשפעת ∆ƒ¿∆«¿»«

,'‰‡ÏÚ ‡"‰'a „"ei‰«¿≈ƒ»»
¯‡·nk וחסידות ÔÈÚaבקבלה «¿…»¿ƒ¿«

"‡ÏÎÈ‰a ‰„e˜"18,'נקודה' ¿»¿≈»»
בלבד, כנקודה שמתגלית החכמה היא

רעיון  בגילוי הראשונית ההברקה כמו

שמתגלית  הבינה היא ו'היכל' שכלי,

הבינה  כמו רחב, היכל כמו רב באור

מסתעפת  הראשונית הנקודה שבה

(וב'לקוטי  ורוחב אורך בו שיש לרעיון

שהנקודה  ..." ראה: פרשת תורה'

אין  נקודה אין שאם ההיכל את מחייה

לו  יהיה אם וגם כלום משמש ההיכל

אינו  היכל אין אם זו נקודה בחינת

שתיהן  להיות צריך ולפיכך כלום,

מתפרשין  דלא ריעין תרין והם כאחד

זו  וכשהשפעה למעלה"), כמו למטה

ראשון  בית של וחורבן והסתר העלם יש וחסרה, ÔÈÚaנמנעת ÔÎŒBÓk¿≈¿ƒ¿«
¯wÚ‰ ‰"Â „eÁÈ זה 'יחוד' ‰Â"‡eשל ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL ‡e‰ ƒ»ƒ»∆ƒ¿∆«¿»««»

'‰‡zz ‡"‰'a העלם יש וחסרה, נמנעת זו וחורבן וכשהשפעה והסתר ¿≈«»»
ומבאר. שממשיך כפי שני, בית של

Ôa¯Á‰ ¯wÚL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â בית חורבן עם שנגרם החיסרון עיקר ¿»ƒ¿»»∆∆ƒ««À¿»
a‰"‡המקדש  ‰NÚpL ÔB¯qÁ‰ ‡e‰'הוי שם מקבלת של שאיננה «ƒ»∆«¬»»≈

מידה  באותה והשפעה החורבן הארה קודם מקבלת הייתה »vÓ)ƒ„שבה
„"ei‰ ˙e˜lzÒ‰'לה בהשפעה חיסרון שגורם מה ראשון, בית בחורבן ƒ¿«¿«

הסתלקות ‡Bהראשונה  חיסרון בח ‰Â"‡eמצד שגורם מה שני, בית ורבן «»
השנייה  לה' Ï"Êבהשפעה eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰fL על 19), בגמרא ∆∆∆»¿«≈

בנבואת  בבל הכתוב גלות אחרי השני המקדש בית בניין אודות חגי

"„·k‡Â"20ÔÈ¯wL Û‡) הוא הפסוק של שה'קרי' למרות ¿∆»¿»«∆»ƒ»
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ז dctz htyna oeiv

ׁשּב'בית  ּכיון ה', חסר "ואּכבדה") ׁשּקרינן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ(אף

ׁשני' ׁשּב'בית הינּו, ּדברים, חמּׁשה חסרּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָׁשני'

מּבחינת  רק והיה עלאה', 'ה"א ּבחינת חסר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָהיה

ּתּתאה' הּוא 21'ה"א העּקר ּגּופא ׁשּבזה אּלא , ִֵֶֶֶַָָָָָָָ

והינּו, ו"ה. יחּוד ׁשחסר  ּתּתאה', ּב'ה"א ְְְִִֵֵֶַַַָָָָהחּסרֹון

'ּבית  חרּבן (לאחרי עכׁשו ׁשּגם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֻׁשאףֿעלּֿפי

ׁשהרי  הּמקּדׁשים, ׁשני ׁשל החּסרֹון יׁשנֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני')

ׁשהיּו ּדברים חמּׁשה חסרּו ׁשני' 'ּבית ּבזמן ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּגם

נבנה  ׁשּלא מי ׁש"ּכל וכיון ראׁשֹון', ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּב'ּבית

ּבימיו" נחרב ּכאּלּו ּבימיו נמצא,22ּביתֿהּמקּדׁש , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

ׁשני' 'ּבית חסרֹון רק לא יׁשנֹו עכׁשו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּגם

ראׁשֹון' 'ּבית חסרֹון ּגם אּלא ו"ה), יחּוד ְְִִִִֶֶֶַַָָ(ׁשענינֹו

החּסרֹון  עּקר מּכלֿמקֹום י"ה), יחּוד ְִִִִִֶַַָָָָ(ׁשענינֹו

מה  ּבּמאמר  מביא זה ועל ו"ה. יחּוד העּדר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָהּוא

ז"ל  רּבֹותינּו הּפסּוק 23ׁשאמרּו אבֹוא 24על ולא ְְֵֶַַַָָָֹ

ׁשל  ּבירּוׁשלים יּכנס ׁשּלא ה' "נׁשּבע ְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּבעיר,

ּתחּלה", מּטה ׁשל ּבירּוׁשלים ׁשּיּכנס עד ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמעלה

ּבינה, ּבחינת הינּו מעלה' ׁשל ְְְְִִִֶַַַַָָָ'ירּוׁשלים

הּמלכּות  ּבחינת הינּו מּטה' ׁשל ,25ו'ירּוׁשלים ְְְְְִִֶַַַַַַָָ

עד  מעלה ׁשל ּבירּוׁשלים  יּכנס "ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹוענין

ׁשאיֿ הינּו ּתחּלה" מּטה ׁשל ּבירּוׁשלים ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיּכנס

ׁשּיהיה  ּבלי 'חכמהּֿובינה' יחּוד להיֹות ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָאפׁשר

ּומבאר, לפניֿזה. ונּוקבא' 'זעירֿאנּפין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָיחּוד

רעין  "ּתרין הם ׁש'חכמהּֿובינה' ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאףֿעלּֿפי

מתּפרׁשין" ּתדיר"26ּדלא ו"זיוּוגיהּו זה 27, הרי , ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָ
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ג.)21 נז, ר"ה דרושי ז.)22לקו"ת קלז, עה"פ תהלים מדרש ה"א. פ"א יומא ירושלמי ב.)23ראה טו, זח"ג א. ה, תענית

ט.)24 יא, ספי"ג.)25הושע והנהגה) מהות (שער ח שער א.)26פרדס ד, ח"ג א. נו, ח"ב זהר (אד"ז))27ראה זח"ג ראה

פי"ג. הכללים שער חיים עץ ב. רצ,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‰„·k‡Â":הכתוב לשון וזה 'ואכבד', הוא ה'כתיב' אבל ה', בתוספת ¿∆»¿»

ה'") אמר ואכבדה] [קרי: ואכבד בו וארצה הבית ובנו עץ והבאתם ההר "עלו

¯ÒÁ,חמש בגימטריא היא ה' והאות e¯ÒÁה', 'ÈL ˙È·'aL ÔÂÈk »≈≈»∆¿«ƒ≈ƒ»¿
ÌÈ¯·c ‰MÓÁ שם בגמרא ושכינה האמורים אש וכרובים וכפורת ("ארון ¬ƒ»¿»ƒ

ולפי  ותומים"), ואורים ורוחֿהקודש

ה' האות חיסרון הפנימית המשמעות

ומצומצם  מועט שפע רק מקבלת שהיא

¯ÒÁ ‰È‰ 'ÈL ˙È·'aL ,eÈ‰«¿∆¿«ƒ≈ƒ»»»≈
והגילוי '‰"‡ההארה ˙ÈÁa¿ƒ«≈

'‰‡ÏÚ,נעלה גילוי È‰Â‰שהוא ƒ»»¿»»
יותר  מועט אלוקות ̄»˜גילוי

'‰‡zz ‡"‰' ˙ÈÁaÓ21,בלבד ƒ¿ƒ«≈«»»
‡Ùeb ‰ÊaL ‡l‡ עצמו¯wÚ‰ ∆»∆»∆»»ƒ»

‡e‰ הה'לא עילאה, בה' החיסרון

יש  בה שגם אף הוי', שם של הראשונה

מהי', ההשפעה את אין כי חיסרון

עיקר  a'‰"‡מכלֿמקום ÔB¯qÁ‰«ƒ»¿≈
z‰"Â „eÁÈ ¯ÒÁL ,'‰‡z ואין «»»∆»≈ƒ

מהו' מרובה המידות)השפעה (שש

המלכות). (ספירת הה' ¿»¿eÈ‰Â,אל
ÂLÎÚ ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆««¿»
('ÈL ˙Èa' Ôa¯Á È¯Á‡Ï)¿«¬≈À¿««ƒ≈ƒ
ÈL ÏL ÔB¯qÁ‰ BLÈ∆¿«ƒ»∆¿≈

,ÌÈLc˜n‰ בית עניין גם וחסר «ƒ¿»ƒ
והשפעה  והמשכה י"ה יחוד ראשון,

שני, בית עניין וגם הראשונה לה' מהי'

לה' מהו' והשפעה והמשכה ו"ה יחוד

'Èa˙האחרונה  ÔÓÊa Ìb È¯‰L∆¬≈«ƒ¿««ƒ
'ÈL ונבנה חזר עצמו שהבית אף ≈ƒ

eÈ‰L ÌÈ¯·c ‰MÓÁ e¯ÒÁ»¿¬ƒ»¿»ƒ∆»
,'ÔBL‡¯ ˙Èa'a ימי כל שגם כך ¿«ƒƒ

הבית  של חיסרונו נרגש היה שני בית

lL‡הראשון  ÈÓ Ïk"L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»ƒ∆…
ÂÈÓÈa Lc˜n‰Œ˙Èa ‰·ƒ¿»≈«ƒ¿»¿»»

"ÂÈÓÈa ·¯Á el‡k22, ואף ¿ƒ∆¿«¿»»
כאילו  זה הרי בימיו נבנה לא שהבית מי כל רבות, שנים לפני היה שהחורבן

ÂLÎÚכעת נחרב  ÌbL ,‡ˆÓ שני בית חורבן ¯˜אחרי ‡Ï BLÈ ƒ¿»∆««¿»∆¿…«
‰"Â „eÁÈ BÈÚL) 'ÈL ˙Èa' ÔB¯ÒÁ לעיל ‡l‡כמבואר כעת ), ∆¿«ƒ≈ƒ∆ƒ¿»ƒ∆»

È"‰ישנו  „eÁÈ BÈÚL) 'ÔBL‡¯ ˙Èa' ÔB¯ÒÁ Ìb לעיל ),כמבואר «∆¿«ƒƒ∆ƒ¿»ƒ
חסרים  היחודים ששני ‰ÔB¯qÁונמצא ¯wÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ אחרי ,כעת ƒ»»ƒ««ƒ»

שני  בית Â"‰חורבן „eÁÈ ¯cÚ‰ ‡e‰ המשכה מה לחיסרון שגורם ∆¿≈ƒ
תתאה. ה' השניה, בה' והשפעה

‡È·Ó ‰Ê ÏÚÂ מהר"ש e¯Ó‡Lהנזכר Ó‡na¯אדמו"ר ‰Ó ¿«∆≈ƒ««¬»»∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯23 ובזוהר בגמרא˜eÒt‰ ÏÚ24 בהושע‡B·‡ ‡ÏÂ" «≈««»¿…»

ÒkÈ ‡lL '‰ ÚaL" ,"¯ÈÚa שכינתו את ÌÈÏLe¯Èaלהשרות »ƒƒ¿«∆…ƒ»≈ƒ»«ƒ
‰ÏÚÓ ÏL הרוחנית ÒkiLירושלים „Ú שכינתו את להשרות ∆«¿»«∆ƒ»≈

‰hÓ ÏL ÌÈÏLe¯Èa ירושלים ƒ»«ƒ∆«»
פנימיות lÁz‰",הגשמית  ולפי ¿ƒ»

היא  המדרש כוונת הדברים,

eÈ‰ '‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÏLe¯È'¿»«ƒ∆«¿»«¿
ÏL ÌÈÏLe¯È'Â ,‰Èa ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»¿¿»«ƒ∆

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa eÈ‰ '‰hÓ25, «»«¿¿ƒ«««¿
ÌÈÏLe¯Èa ÒkÈ ‡lL" ÔÈÚÂ¿ƒ¿«∆…ƒ»≈ƒ»«ƒ

‰ÏÚÓ ÏL והמשכת גילוי להשפיע ∆«¿»
הבינה  בספירת ÒkiLאלוקות „Ú«∆ƒ»≈

‰lÁz ‰hÓ ÏL ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ∆«»¿ƒ»
אלוקות  והמשכת גילוי להשפיע

המלכות" ŒÈ‡Lבספירת eÈ‰«¿∆ƒ
˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ שיהיה ייתכן לא ∆¿»ƒ¿

'‰È·eŒ‰ÓÎÁ' „eÁÈ השפעה ƒ»¿»ƒ»
ספירת  לה' החכמה, ספירת מיו"ד,

'Œ¯ÈÚÊהבינה „eÁÈ ‰È‰iL ÈÏa¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿≈
.‰ÊŒÈÙÏ '‡·˜eÂ ÔÈt‡«¿ƒ¿¿»ƒ¿≈∆

¯‡·Óe מהר"ש אדמו"ר עוד ¿»≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒבמאמר,

ÔÈ¯z" Ì‰ '‰È·eŒ‰ÓÎÁ'L∆»¿»ƒ»≈¿≈
"ÔÈL¯t˙Ó ‡Ïc ÔÈÚ¯26, שני ≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ

זה  משלימים אלא נפרדים שלא חברים

הם  ולכן לזה, זה וצריכים זה את

הפרדה  יכולת ללא בזה זה דבוקים

– הזקן אדמו"ר מאמרי (ובספר

אפשר  אי "שבינה תקכה: ע' פרשיות

שבחינת  כנודע חכמה, בלא לבד להיות

לבד  השכל כח בחינת הוא חכמה

בחינת  הוא בינה ובחינת וכו', ומקורו

בביאור  ורוחב באורך השכל התפשטות

אפשר  אי לזאת וכו', ומה איך  היטב

בלי  השכל התפשטות להיות אפשר שאי כמו חכמה בלא בינה בחינת להיות

הזוהר  ובלשון וכו'"), ומקור È„z¯"כח e‰È‚eÂÈÊ"Â27,,תמידי וזיווגם ¿ƒ«¿»ƒ
רק  איננה הבינה, אל מהחכמה והמשכה השפעה ובינה, חכמה שיחוד כלומר

ואם  הרגיל, דרך על ההשפעה מלבד אור תוספת יש שבהם מיוחדים בזמנים

והמלכות, זעירֿאנפין של יחוד יש לכן שקודם בכך תלוי לא הדבר לכאורה כן

חכמה  יחוד יש שאמנם הוא לכך ההסבר האחרונה, והה' ו' ובינה האותיות

אבל  תמידי, Ê‰שהוא È¯‰ תמיד הקיים התמידי ÈBvÁהיחוד „eÁÈ ˜¯ ¬≈∆«ƒƒƒ
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h"kyz'dח ,a`Îmgpn 'c ,oefg zay ,mixac t"y

העֹולמֹות, וחּיּות קּיּום לצר חּצֹוני יחּוד ְְִִִִֶַַָָֹרק

יחּוד  ׁשּיהיה ּבכדי אבל הּגלּות, ּבזמן ּגם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיׁשנֹו

"ולא  נאמר זה על הּנה ּד'חכמהּֿובינה', ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹּפנימי

ׁשל  ל"ירּוׁשלים לבֹוא ׁשּצרי ּבעיר", ִִִִֶֶַָָָָָאבֹוא

'זעירֿאנּפין  יחּוד ענין ׁשהּוא ּתחּלה", ְְְְִִִִֵֶַַַָָמּטה

ּד'חכמהֿ ּפנימי ׁשּיחּוד [ּולהעיר, ְְְְְְִִִִֶָָָָונּוקבא'.

ׁשּלצר החיצֹוני הּיחּוד על ּגם ּפֹועל ְִִִִֵֶֶַַַַָֹּובינה'

העתידה  ּבּגאּולה ׁשּלכן העֹולמֹות, וחּיּות ְְֲִִֵֶַַָָָָָָקּיּום

ּד'חכמהּֿובינה') ּפנימי יחּוד יהיה (ׁשאז ְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹלבא

הּטֹובה  ׁשּתהיה ּבאפן העֹולמֹות ּבחּיּות ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹיתוּסף

מצּויין  יהיּו הּמעדּנים וכל הרּבה, ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָֻמׁשּפעת

הׁשּפעת 28ּכעפר  רּבּוי היה הּבית ּבזמן ּוכמֹוֿכן , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשני' 'ּבית ּבזמן אפילּו ׁשּמצינּו ועד ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּטֹובה,

כּו' ּככליֹות חּטים ּגדל 29ׁשהיּו מּובן זה ּומּכל .[ ְִִִִֶֶֶָָָָֹ

הּוא  מּמּנה הּׁשפע  ׁשּמניעת ּתּתאה', 'ה"א ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָעּלּוי

להיֹות  צרי ׁשּלכן והּגלּות, החרּבן ענין ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻעּקר

יחּוד  ּגם להיֹות יכֹול ואז ו"ה, יחּוד ענין ְְְְִִִִִַַָָָּתחּלה

י"ה.

ּגם LÈÂג) קׁשּור זה ׁשענין אפׁשר, ּבדר לֹומר ¿≈ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָ

ׁשּכתּוב  מה אׁשר 30עם הּדברים אּלה ְֲִִֵֶֶֶַַָָ

'מׁשנה  ּדברים, ספר ּתחּלת ׁשּזֹוהי ּגֹו', מׁשה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹּדּבר

עצמֹו מּפי מׁשה ּתֹורה, "מׁשנה ּדהּנה, ְְְִִִִֵֵֶַָָֹּתֹורה'.

ּב'תֹוספֹות'31אמרֹו" (ּכדאיתא הּקדׁש ּוברּוח ,32,( ְְְְֲִִֶַַָָֹ

ׁשּלא  ׁשּלפניֿזה, הּספרים ארּבעת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹמהֿׁשאיןּֿכן

ּכׁשליׁשי  אּלא עצמֹו, ּבעד ּכמדּבר מׁשה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכתבם
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מלכים.)28 הל' סוף רע"א.)29רמב"ם כג, פרשתנו.)30תענית ב.)31ריש לא, שם.)32מגילה – משה ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עצמם  ב'יחודים' אבל קרובה פנימית השפעה שמשמעותו 'יחוד' אמנם זה

ומצומצמת  מוגבלת השפעה שהוא חיצוני' ל'יחוד ˜Ìeiהכוונה C¯ˆÏ¿…∆ƒ
,˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁÂ'פנימי 'יחוד ולא העולמות קיום לצורך שנצרך כמה עד ¿«»»

והשפעה שמביא  אור החיצוני BLiLתוספת ‰eÏb˙,היחוד ÔÓÊa Ìb ∆∆¿«ƒ¿««»
הוא  ובינה חכמה שיחוד נאמר כך ועל

eÁÈ„תמידי, ‰È‰iL È„Îa Ï·‡¬»ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ
,'‰È·eŒ‰ÓÎÁ'c ÈÓÈt יחוד ¿ƒƒ¿»¿»ƒ»
מרובה, אור תוספת ≈p‰ƒ‰הממשיך

‡B·‡ ‡ÏÂ" ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ«∆∆¡«¿…»
,"¯ÈÚa ז"ל חכמינו וכדרשת »ƒ

לעיל  B·Ï‡האמורה CÈ¯vL∆»ƒ»
‰hÓ ÏL ÌÈÏLe¯È"Ïƒ»«ƒ∆«»
„eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰L ,"‰lÁz¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ

'‡·˜eÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' לאחר ורק ¿≈«¿ƒ¿¿»
חכמה  של פנימי יחוד להיות יכול מכן

וההעדר  החיסרון שעיקר ונמצא ובינה,

הוא  הגלות בזמן האלוקות גילוי של

המידות  ונוקבא, ז"א יחוד של החיסרון

לעיל. כמבואר והמלכות,

ÈÓÈt „eÁiL ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆ƒ¿ƒƒ
'‰È·eŒ‰ÓÎÁ'c כן הוא כאשר ¿»¿»ƒ»

ונוקבא, ז"א יחוד שיש אחרי מתרחש,

לעיל  לו ÏÚBtכמבואר השפעה ויש ≈
ÈBˆÈÁ‰ „eÁi‰ ÏÚ Ìb של «««ƒ«ƒƒ

ובינה  eiÁÂ˙חכמה Ìei˜ C¯ˆlL∆¿…∆ƒ¿«
,˙BÓÏBÚ‰ היחוד כלל בדרך כלומר, »»

מוגבלת, השפעה רק גורם החיצוני

יש  פנימי, יחוד גם שיש לאחר אבל

היחוד  על גם והשפעה פעולה לכך

והשפעה  אור תוספת שיביא החיצוני

ÔÎlL פועל הפנימי שהיחוד מאחר ∆»≈
החיצוני  ביחוד הנמשך באור הוספה

Ê‡L) ‡·Ï ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒ»»…∆»
Œ‰ÓÎÁ'c ÈÓÈt „eÁÈ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿»¿»

'‰È·e גילוי הממשיך יחוד שהוא ƒ»
לעיל  כאמור החיצוני, היחוד על פועל וגם רב eiÁa˙אור ÛqÂ˙È (ƒ¿«≈¿«

˙BÓÏBÚ‰ הרמב"ם וכדברי גשמי, בשפע גם ביטוי לידי תבוא וההוספה »»
שהוא  המשיח בימות בעולם שיהיה הרב  השפע È‰zL‰אודות ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿∆

ÔÈÈeˆÓ eÈ‰È ÌÈp„Ún‰ ÏÎÂ ,‰a¯‰ ˙ÚtLÓ ‰·Bh‰ בריבוי «»À¿«««¿≈¿»««¬«ƒƒ¿¿ƒ
‰ÙÚk28˙Èa¯עצום  ÔÓÊa ÔÎŒBÓÎe היה , של יחוד כאשר פנימי ∆»»¿≈ƒ¿«««ƒ

וכתוצאה  החיצוני, היחוד על גם והשפעה פעולה לכך הייתה ובינה, חכמה

‰Bh·‰מכך  ˙ÚtL‰ Èea¯ ‰È‰ בגשמיות ÚÂ„גם כך , כדי »»ƒ«¿»««»¿«
'ÈL ˙Èa' ÔÓÊa eÏÈÙ‡ eÈˆnL בזמן כמו נעלה זמן היה שלא אף ∆»ƒ¬ƒƒ¿««ƒ≈ƒ

ראשון  eÎ'בית ˙BÈÏÎk ÌÈhÁ eÈ‰L29 מצינו "שכן הגמרא ובלשון ∆»ƒƒƒ¿»

עד  שבתות ובלילי רביעיות בלילי גשמים להם שירדו שטח בן שמעון בימי

וצררו  זהב כדינרי ועדשים זיתים, כגרעיני ושעורים ככליות, חטים שנעשו

לדורות"]. דוגמא מהם

‰Ê ÏkÓe חסרון הוא הגלות בזמן החסרון שעיקר כך על לעיל המבואר ƒ»∆
ז"א  יחוד ידי על הנמשך בשפע

בה' אור הממשיך ו"ה יחוד ונוקבא,

ה' הוי', שם של «Ô·eÓתתאה,אחרונה
,'‰‡zz ‡"‰' ÈelÚ Ï„b…∆ƒ≈«»»

‰pnÓ ÚÙM‰ ˙ÚÈnL לעולמות ∆¿ƒ««∆«ƒ∆»
Ôa¯Á‰ ÔÈÚ ¯wÚ ‡e‰ƒ«ƒ¿««À¿»

ÔÎlL ,˙eÏb‰Â לא זה ששפע כדי ¿«»∆»≈
ÔÈÚיחסר  ‰lÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ»ƒ¿«

‰"Â „eÁÈ יחסר לא שבאמצעותו ƒ
תתאה, בה' ÏBÎÈהשפע Ê‡Â¿»»

‰"È „eÁÈ Ìb ˙BÈ‰Ï הממשיך ƒ¿«ƒ
לעיל. כמבואר עילאה, בה' שפע

,¯LÙ‡ C¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ (‚¿≈«¿∆∆∆¿»
‰Ê ÔÈÚL ההארה חשיבות של ∆ƒ¿»∆

של  השניה ה' תתאה, לה' וההשפעה

הוי' Ó‰שם ÌÚ Ìb ¯eL»̃«ƒ«
·e˙kL30,השבוע פרשת בתחילת ∆»

דברים  ‰ÌÈ¯·cפרשת ‰l‡"≈∆«¿»ƒ
È‰BfL ,'Bb "‰LÓ ¯ac ¯L‡¬∆ƒ∆…∆∆ƒ

הם  אלו ÙÒ¯מילים ˙lÁz¿ƒ«≈∆
,ÌÈ¯·c גם 'LÓ‰הנקרא ¿»ƒƒ¿≈
'‰¯Bz ואומר חוזר רבנו משה בו כי »

הקודמים, בחומשים שנאמרו דברים

משמעות  את לבאר שממשיך כפי

הדברים. פנימיות לפי העניין

,‰p‰c בגמרא ז"ל חכמינו אמרו ¿ƒ≈
ÈtÓ ‰LÓ ,‰¯Bz ‰LÓ"ƒ¿≈»…∆ƒƒ

"B¯Ó‡ BÓˆÚ31, בגמרא וכמבואר «¿¬»
דברי  נוסח בין מהשינוי נלמד שהדבר

לאלו  ויקרא שבחומש התוכחה

רש"י  וכפירוש דברים, שבחומש

הקדושֿברו  לי אמר כך לומר שליח "נעשה רבינו משה ויקרא ךֿהוא שבחומש

אבל  לעשות, בידו שהיכולת מי ושלחתי והפקדתי ונתתי בלשון אמר שהרי

מאליו  אמרן משה בך, ה' ידבק ה' יככה כתיב דברים) (חומש תורה' ב'משנה

שהמציא  דברים אלו אין אבל עליכם" יקפיד הוא מצוותיו על תעברו אם

מעצמו שאמר אלה חלקים גם אלא חסֿושלום ‰L„wבעצמו Áe¯·e משה ¿««…∆
הקודש  ברוח שקיבל דברים עצמו' 'מפי כמובא (È‡„k˙‡אמר ƒ¿ƒ»

'˙BÙÒB˙'a32 שם הגמרא ‰ÌÈ¯Ùqעל ˙Úa¯‡ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,( ¿¿«∆≈≈«¿«««¿»ƒ
,‰ÊŒÈÙlL בראשיתֿשמותֿויקראֿבמדבר Ì·˙kהחומשים ‡lL ∆ƒ¿≈∆∆…¿»»

,BÓˆÚ „Úa ¯a„Ók ‰LÓ('אני') ראשון' ארבעת ‡l‡ב'גוף כל …∆ƒ¿«≈¿««¿∆»
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ט dctz htyna oeiv

אחרים  ׁשנים ּבעד ׁשּכתּוב 33הּמדּבר מה ׁשּזהּו , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

הּמאציל  ׁשעצמּות הינּו, מׁשה", אל ה' ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַֹ"וידּבר

ּגם  וזהּו מׁשה. אל הוי' ׁשל ּדּבּורֹו אֹודֹות ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹמסּפר

"ׁשליׁשי"ּד הּלׁשֹון מעלתֹו34ּיּוק על ׁשּמֹורה , ְֲִִִֶֶַַַָָ

ׁשּמּתן  עלּֿדר ׁשּזהּו מּׁשניהם, למעלה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא

הּׁשליׁשי" "ּבּיֹום היה מה 35ּתֹורה ועלּֿדר , ְְִִֶֶַַַַָָָ

יקמנּו36ׁשּנאמר  הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּימים, יחּינּו ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו לפניו, ׁש"ּיֹומים"37ונחיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּכל  ו'סֹובב עלמין' ּכל ּד'ממּלא הּגּלּויים ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָהם

אֹורֿ עצמּות ּגּלּוי הּוא הּׁשליׁשי " ו"יֹום ְְְְִִִִַַָעלמין',

מּבחינת  ּגם (למעלה מּׁשניהם ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָאיןֿסֹוף 

נמצא  ועלּֿפיֿזה הּכללי). עלמין' ּכל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ'סֹובב

ירידה  ׁשל ּבאפן הּוא ּדברים ׁשּספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹלכאֹורה

א ׁשּלפני ֿזה. הּספרים ארּבעת לגּבי ּבער ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּלא

לגּבי  ּדברים ּבספר יתרה מעלה יׁש ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבאמת

ׁשל  ענינֹו ּדהּנה, ׁשּלפניֿזה. הּספרים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָארּבעת

הּתֹורהֿ עניני את לבאר הּוא ּתֹורה' ְְְְִִֵֵֵֶַָָָ'מׁשנה

ּבאּור  צריכים ׁשהיּו ּבנֹוגע 38ּומצֹות הן והינּו, , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָ

ׁשּלפניֿזה, הּספרים ּבארּבעה ׁשּנאמרּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָלענינים

ּפרטים, ּכּמה עֹוד ּבהם נֹוספּו ּתֹורה' ְְְְִִֵֶֶַָָָָׁשּב'מׁשנה

ּב'מׁשנה  לראׁשֹונה ׁשּנאמרּו לענינים ּבנֹוגע ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוהן

הּספרים  ּבארּבעה ּכלל נתּפרׁשּו ולא ְְְְְְְִִַַָָָָָָֹּתֹורה'

ּדברים  ספר ענין ׁשּכללּות ונמצא, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּלפניֿזה.

הּוא  ּבּספירֹות ׁשענינֹו למעׂשה', 'הלכה ְְְֲֲִִֶֶַַָָָהּוא

ׁשהּוא  ּדברים ׁשּספר ּגם וזהּו הּמלכּות. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָספירת
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עה"ת.)33 לפירושו בהקדמתו ב.)34רמב"ן ע' פרשתנו אוה"ת א.)35ראה פח, ב.)36שבת ו, למשה )37הושע תפלה ד"ה

ואילך). 44 ס"ע (לעיל ס"ד תמוז ד.)38די"ג ע' שם באוה"ת הובא – לפרשתנו בהקדמתו אברבנאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הקודמים  Úa„כתובים החומשים ¯a„n‰ ÈLÈÏLk אודותÌÈL ƒ¿ƒƒ«¿«≈¿«¿«ƒ

ÌÈ¯Á‡33·e˙kL ‰Ó e‰fL בתורה , רבים ‰'בפסוקים ¯a„ÈÂ" ¬≈ƒ∆∆«∆»«¿«≈
,"‰LÓ Ï‡,השניים אודות מדבר ש'שלישי' הוא הדברים וסגנון ∆…∆

התורה  את האומר וה'שלישי' רבינו, ומשה ¿»‰eÈ,הקדושֿברוךֿהוא
ÏÈˆ‡n‰ ˙eÓˆÚL ברוך הקדוש ∆«¿««¬ƒ

(וכשמדובר  הבורא שהוא בעצמו הוא

עולם  ביותר, עליונים נבראים על

'בורא' בלשון משתמשים לא האצילות,

נפרדת  מציאות בורא שמשמעו

'מאציל' בלשון אלא מהבורא

שבטלה  מציאות' 'מאציל' שמשמעו

מוחלט) ביטול ≈»¿tÒÓ¯לאלוקות
Ï‡ 'ÈÂ‰ ÏL B¯eac ˙B„B‡ƒ∆¬»»∆

.‰LÓ…∆
ÔBLl‰ ˜eic Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ«»

"ÈLÈÏL"34,זה בעניין האמור ¿ƒƒ
המדבר', ÏÚ'שלישי ‰¯BnL∆∆«

B˙ÏÚÓ,התורה דברי את המדבר של «¬»
האלוקות, עצמּות היינו ובעניינו

Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L השניים ∆¿«¿»ƒ¿≈∆
מדרגת  למעלה היינו מדובר, שאודותם

מדרגתו  ולמעלה הוי' שם של האלוקות

רבינו, משה C¯cŒÏÚשל e‰fL∆∆«∆∆
ÌBia" ‰È‰ ‰¯Bz ÔznL∆««»»»«

"ÈLÈÏM‰35 שבני ההכנות של «¿ƒƒ
תורה  למתן התכוננו (כמבואר ישראל

בגמרא), ז"ל חכמינו »¿ŒÏÚÂבדברי
¯Ó‡pL ‰Ó C¯c36 בנבואת ∆∆«∆∆¡«

ÌBiaהושע  ,ÌÈÓiÓ eiÁÈ"¿«≈ƒ…»ƒ«
‰ÈÁÂ eÓ˜È ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ¿∆
¯‡a˙pL BÓÎe ,"ÂÈÙÏ¿»»¿∆ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ37 דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈
שנה  תמוז בי"ג שנאמר למשה' 'תפלה

תשכ"ט, ÈLזו, Ì‰ "ÌÈÓBi"L∆«ƒ≈¿≈
'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ'c ÌÈÈelb‰«ƒƒƒ¿«≈»»¿ƒ

˙eÓˆÚ Èelb ‡e‰ "ÈLÈÏM‰ ÌBÈ"Â ,'ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ'Â¿≈»»¿ƒ¿«¿ƒƒƒ«¿
˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ) Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆¿«¿»ƒ¿≈∆¿«¿»«ƒ¿ƒ«

.(ÈÏÏk‰ 'ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ' האור בהתגלות בהרחבה, שם וכמבואר ≈»»¿ƒ«¿»ƒ
ועצמּות  עלמין' כל 'סובב עלמין', כל 'ממלא כלליות, דרגות שלש יש האלוקי

הוא  'ממלא' משתיהן. שלמעלה בעולמות אורֿאיןֿסוף המתלבש האור

האלוקי  האור הוא 'סובב' ערכו, לפי עולם וכל נברא כל להחיות ובנבראים

בשוה, העולמות כל על ו'מקיף' ו'סובב' בעולמות מהתלבשות שלמעלה

נרמז  שהדבר מבואר כך ועל לגמרי, מהעולמות למעלה היא האיןֿסוף ועצמּות

ונחיה  יקימנו השלישי ביום מיומיים 'יחיינו שני בכתוב הם 'יומיים' לפניו',

האיןֿסוף. עצמּות גילוי הוא השלישי' ו'יום ו'סובב', 'ממלא' של הגילויים

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ כתובים הראשונים החומשים ארבעת שדווקא האמור לפי ¿«ƒ∆
עצמּות  של גילוי הם כי המדבר' 'שלישי של «¿Óƒˆ‡האיןֿסוף בסגנון

‡e‰ ÌÈ¯·c ¯ÙqL ‰¯B‡ÎÏƒ¿»∆≈∆¿»ƒ
C¯Úa ‡lL ‰„È¯È ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¿ƒ»∆…¿≈∆
יחס  כל ללא מאוד, גדולה ירידה

‰ÌÈ¯Ùqוהשוואה  ˙Úa¯‡ Èa‚Ï¿«≈«¿«««¿»ƒ
‰ÊŒÈÙlL משנה' דברים ספר רק כי ∆ƒ¿≈∆

'שלישי  של באופן נאמר לא תורה'

המדבר'.

C‡ שני של Ó‡a˙מצד לאמיתו «∆¡∆
ÙÒa¯דבר  ‰¯˙È ‰ÏÚÓ LÈ≈«¬»¿≈»¿≈∆

ÌÈ¯Ùq‰ ˙Úa¯‡ Èa‚Ï ÌÈ¯·c¿»ƒ¿«≈«¿«««¿»ƒ
‰ÊŒÈÙlL ספר לאמור, ובניגוד ∆ƒ¿≈∆

מארבעת  נעלה יותר דווקא דברים

שממשיך  כפי הקודמים, הספרים

ומבאר.

‰LÓ' ÏL BÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»∆ƒ¿≈
¯‡·Ï ‡e‰ '‰¯Bz ולפרט »¿»≈

יותר  ‰Œ‰¯Bzולהסביר ÈÈÚ ˙‡∆ƒ¿¿≈«»
¯e‡a ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰L ˙BˆÓe38 ƒ¿∆»¿ƒƒ≈

דברים,עד  ספר ‰Ôשנאמר ,eÈ‰Â¿«¿≈
e¯Ó‡pL ÌÈÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿»ƒ∆∆∆¿

ÌÈ¯Ùq‰ ‰Úa¯‡a החומשים ¿«¿»»«¿»ƒ
'‰¯Bz ‰LÓ'aL ,‰ÊŒÈÙlL∆ƒ¿≈∆∆¿ƒ¿≈»

דברים  BÚ„חומש Ì‰a eÙÒB¿»∆
ÌÈË¯t ‰nk באותם נאמרו שלא «»¿»ƒ

בארבעת  שבאו כפי עצמם נושאים

הקודמים, Ú‚Baהחומשים Ô‰Â¿≈¿≈«
ÌÈÈÚÏ חדשיםe¯Ó‡pL ¿ƒ¿»ƒ∆∆∆¿

'‰¯Bz ‰LÓ'a ‰BL‡¯Ï»ƒ»¿ƒ¿≈»
‰Úa¯‡a ÏÏk eL¯t˙ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»¿¿»¿«¿»»

.‰ÊŒÈÙlL ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ∆ƒ¿≈∆
¯ÙÒ ÔÈÚ ˙eÏÏkL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿«≈∆

ÌÈ¯·c הדברים פירוט NÚÓÏ‰'שבו ‰ÎÏ‰' ‡e‰ להיות שצריכה ¿»ƒ¬»»¿«¬∆
ומפורטת, מבוארת בצורה בפועל BÈÚLדווקא המעשה B¯ÈÙqa˙של ∆ƒ¿»«¿ƒ

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ‡e‰ֿחכמהֿבינה שהספירות וחסידות בקבלה כמבואר ¿ƒ«««¿
חסדֿגבורהֿתפארתֿנצחֿהודֿיסוד  הספירות (השכל), המוחין עניין הם דעת

מבין  והתחתונה האחרונה שהיא המלכות וספירת (הרגש), המידות עניין הם

חיצוני  עניין הוא המעשה הנפש שבכוחות (כשם המעשה עניין היא הספירות

והרגש). השכל לעומת ונחות

Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי ÈLÈÓÁההסבר ¯ÙÒ ‡e‰L ÌÈ¯·c ¯ÙqL ¿∆«∆≈∆¿»ƒ∆≈∆¬ƒƒ
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h"kyz'dי ,a`Îmgpn 'c ,oefg zay ,mixac t"y

ּתּתאה' "ה"א ּכנגד הּוא חמיׁשי, ספירת 39ספר , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר עלּֿפי ּגם ּומּובן 40הּמלכּות. ְֲִֵַַַַַַַָ

ׁשבעה  עּמּודיה ׁשבע 41"חצבה אּלּו ספרי - ה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

ספר  היא הארֹון" ּבנסע "ויהי ּפרׁשת ּכי ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּתֹורה",

לׁשלׁשה  נחלק ּבּמדּבר ׁשּספר ונמצא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלעצמֹו,

יׁשנם  הּספרים ארּבעת ׁשאר עם ויחד ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָספרים,

הּספרים  ארּבעה הּנה ועלּֿפיֿזה ספרים, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשבעה

קצוֹות  ו' הם ספרים) ׁשּׁשה (ׁשהם ְְִִִִֵֵֶָָָָהראׁשֹונים

הּוא  הּׁשביעי) (ׁשהּוא ּדברים וספר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָּדזעירֿאנּפין,

הּמלכּות  ספירת 42ּבחינת ׁשּׁשרׁש ידּוע והרי . ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָֹ

מּכל  ׁשּלמעלה הּכתר ּבספירת הּוא ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָהּמלכּות

ׁשּבּתֹורה' ׁשּב'הלכה העּלּוי ּגם וזהּו ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָהּספירֹות.

ענין  ּכללּות לגּבי ּתֹורה') 'מׁשנה ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ(ענינֹו

ּכמאמר  ׁשּלפניֿזה), הּספרים (ארּבעה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה

ז"ל  עּמֹו43רּבֹותינּו ּכמֹותֹו",44"והוי' ׁשהלכה ְֲֲִֵֶַַָָָָ

ּדברי  ואּלּו "אּלּו מענין יֹותר למעלה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשּזהּו

חּיים" ספירת 45אלקים הּוא ּבּספירֹות ׁשענינֹו , ְְְֱִִִִִֶַַַָֹ

ׁשהיא 46הּבינה  ּכפי הּתֹורה מּדרּגת ּגם ּולמעלה , ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ

ּכמאמר  החכמה, מחכמה 47ּבבחינת "אֹוריתא ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

ּדאדםֿקדמֹון', 'חכמה לבחינת עד ְְְְְִִַַַַָָָָָנפקת",

הּמדּבר' 'ׁשליׁשי ּבחינת ּגּופא 48ׁשּזֹוהי (ּובּתֹורה ְְְִִִִֵֶַַַַָָ

הּמכריע' 'ׁשליׁשי ענין ענין 49הּוא ואלּו ,( ְְְְְִִִִִִַַַַַ

יֹותר  עֹוד נעלית ּבדרּגה הּוא ּוכללּות 50ההלכה . ְְְֲֲֵֵַַַָָָָ
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שם.)39 באוה"ת הובא – האזינו פ' להאריז"ל (טעהמ"צ) א.)40לקו"ת קטז, א.)41שבת ט, שם.)42משלי אוה"ת

ב.)43 צג, יח.)44סנהדרין טז, וש"נ.)45שמואלֿא ב. יג, ואילך.)46עירובין דש ע' תרכ"ז סה"מ א.)47ראה סב, זח"ב

ועוד. א. קכא, א. ה.)48פה, ע' שם המשך )49אוה"ת ואילך. שז ע' תרכ"ז סה"מ וראה וש"נ. סע"ב. לט, שבת ראה

ובכ"מ. ואילך. תלד ע' רלה.)50תרס"ו ע' טבת סה"מ תו"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התורה, חומשי בסדרת zz‡‰'ואחרון ‡"‰" „‚k ‡e‰39,'ה ¿∆∆≈«»»

הוי', שם של אחרונה ה' ‰eÎÏn˙תחתונה, ˙¯ÈÙÒ הספירות שבסדר ואף ¿ƒ«««¿
אבל  ביותר, והתחתונה האחרונה הספירה כאמור, היא, המלכות ספירת

מעלתו  על מלמדת המלכות, לספירת דווקא דברים ספר של השייכות בענייננו

ומבאר. שממשיך כפי המיוחדת,

¯Ó‡Ó ÈtŒÏÚ Ìb Ô·eÓe»««ƒ«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯40 הכתוב על בגמרא, «≈

È„enÚ‰במשלי ‰·ˆÁ"»¿»«∆»
‰Ú·L41È¯ÙÒ ‰Ú·L el‡ - ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈

ÚÒa È‰ÈÂ" ˙L¯t Èk ,"‰¯Bz»ƒ»»««¿ƒƒ¿…«
"ÔB¯‡‰בהעלותך ‰È‡שבפרשת »»ƒ

¯ÙqL ‡ˆÓÂ ,BÓˆÚÏ ¯ÙÒ≈∆¿«¿¿ƒ¿»∆≈∆
¯a„na לבדו‰LÏLÏ ˜ÏÁ «ƒ¿»∆¿»ƒ¿…»
ÌÈ¯ÙÒ בנסעם" עד מתחילתו האחד, ¿»ƒ

בנסוע" "ויהי פסוקי השני מןֿהמחנה",

הספר, סוף עד העם" מ"ויהי והשלישי

˙Úa¯‡ ¯‡L ÌÚ „ÁÈÂ¿««ƒ¿»«¿««
ÌÈ¯Ùq‰ֿבראשיתֿשמותֿויקרא «¿»ƒ

שבכתבÌLÈדברים Ú·L‰בתורה ∆¿»ƒ¿»
‰p‰ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ,ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ¿«ƒ∆ƒ≈
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ¯Ùq‰ ‰Úa¯‡«¿»»«¿»ƒ»ƒƒ

ÌÈ¯ÙÒ ‰ML Ì‰L)ֿבראשית ∆≈ƒ»¿»ƒ
ספר  ספרי ושלושת שמותֿויקרא

Œ¯ÈÚÊcבמדבר  ˙BÂˆ˜ 'Â Ì‰ (≈¿»ƒ¿≈
ÔÈt‡,כאמור נקראות המידות כללות «¿ƒ

כללות  על הוא הדגש וכאן אנפין' 'זעיר

דבר  לכל שכמו אחת כמציאות המידות

צפון, מערב, (מזרח, קצוות שש לה יש

ומטה), מעלה ÌÈ¯·cדרום, ¯ÙÒÂ¿≈∆¿»ƒ
ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L) ששת אחרי הבא ∆«¿ƒƒ
האמורים) ÈÁa˙הספרים ‡e‰¿ƒ«

˙eÎÏn‰42 באה הספירות שבסדר ««¿
'זעיר  הנקראות המידות ששת אחרי

הקודמות אנפין'. לספירות ביחס המלכות מעלת הוא הדגש לענייננו וכאמור,

שממשיך, כפי Úe„Èלה, È¯‰Â וחסידות ÈÙÒ¯˙בקבלה L¯ML «¬≈»«∆…∆¿ƒ«
¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒa ‡e‰ ˙eÎÏn‰'עליון 'כתר ÏkÓבחינת ‰ÏÚÓlL ««¿ƒ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»ƒ»

˙B¯ÈÙq‰ בסדר והראשונה עליונה הכי הספירה שהיא החכמה ספירת אפילו «¿ƒ
והמוח). הראש מעל הוא הגשמי שהכתר (כמו הספירות

e‰ÊÂ הוא לו שקדמו הספרים לגבי דברים ספר של הייתרון על לעיל האמור ¿∆
Ìb ועניין ÏLהמיוחד ‰ÈelÚתוכן BÈÚ) '‰¯BzaL ‰ÎÏ‰'aL «»ƒ∆«¬»»∆«»ƒ¿»∆

ÌÈ¯Ùq‰ ‰Úa¯‡) ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk Èa‚Ï ('‰¯Bz ‰LÓ'ƒ¿≈»¿«≈¿»ƒ¿««»«¿»»«¿»ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,(‰ÊŒÈÙlL43 דוד בגמרא של מעלתו אודות ∆ƒ¿≈∆¿«¬««≈
שמואל  בספר בו, שנאמר BnÚהמלך 'ÈÂ‰Â"44,"B˙BÓk ‰ÎÏ‰L «¬»»ƒ∆¬»»¿

לישי  בן ראיתי "הנה המלך, דוד על שנאמרו השבחים לגבי הגמרא כדברי

עמו  וה' תואר ואיש דבר ונבון מלחמה ואיש חיל וגיבור נגן יודע הלחמי בית

בלימוד  למעלות שהכוונה וגו'",

להישאל, שיודע - נגן "יודע התורה,

- מלחמה איש להשיב, שיודע - גיבור

של  במלחמתה וליתן לישא שיודע

פנים  שמראה - תואר איש תורה,

מתוך  דבר שמבין - דבר ונבון בהלכה,

בכל  כמותו שהלכה עמו וה' דבר,

בחסידות  כך על ומבואר מקום",

ההלכה  את לברר כדי כי שהכוונה

אנושית  בחכמה די לא לאמיתתה

השכל  פי על בתורה טובה ובהבנה

להיות  עמו', 'והוי' להיות צריך אלא

שבתורה, לאלוקות ∆∆e‰fLמחובר
el‡"c ÔÈÚ‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈≈»ƒ¿»¿≈

"ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ È¯·c el‡Â45, ¿≈ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ
בתורה  הדעה שגם ז"ל חכמינו כמאמר

ה' דבר היא כמותה הלכה נפסקה שלא

BÈÚL אלו' אלוקים של דברי ואלו ∆ƒ¿»
ÈÙÒ¯˙חיים' ‡e‰ ˙B¯ÈÙqa«¿ƒ¿ƒ«

‰Èa‰46˙‚¯„Ó Ìb ‰ÏÚÓÏe , «ƒ»¿«¿»«ƒ«¿«
˙ÈÁ·a ‡È‰L ÈÙk ‰¯Bz‰«»¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ«

¯Ó‡Ók ,‰ÓÎÁ47 הזוהר »¿»¿«¬«
,˙˜Ù ‰ÓÎÁÓ ‡˙È¯B‡ התורה «¿»≈»¿»»¿«

יצאה  הקדושֿברוךֿהוא של מחכמתו

ÓÎÁ‰ונמשכה  ˙ÈÁ·Ï „Ú«ƒ¿ƒ«»¿»
כמבואר ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c',העליונה  ¿»»«¿

עולם  שלכל כשם וחסידות, בקבלה

ההשתלשלות' ב'סדר פרטית ומדרגה

זו, ומדרגה עולם להתהוות רצון קדם

"אדם  מדרגת והוא כללי, רצון קדם ההשתלשלות סדר כל לכללות ביחס גם כן

לפרטים  מהתחלקות (שלמעלה כללי" "אור גם הנקרא ("א"ק"), קדמון"

כללית, אחת בסקירהֿמחשבה נסקרים הנבראים כל בו È‰BfL∆ƒמוגדרים)
'אדם  בבחינת שהיא כפי ÈLÈÏL'cקדמון'החכמה ‰ÈÁa‰«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ

'¯a„Ó‰48‡Ùeb ‰¯Bz·e) עצמהÈLÈÏL" ÔÈÚ ‡e‰ «¿«≈«»»ƒ¿»¿ƒƒ
"ÚÈ¯În‰49 משניהם למעלה והוא דעות, שתי שיש eÏ‡Âבמקום ,( ««¿ƒ«¿ƒ

¯˙BÈ „BÚ ˙ÈÏÚ ‰b¯„a ‡e‰ ‰ÎÏ‰‰ ÔÈÚ50 מהחכמה אפילו ƒ¿««¬»»¿«¿»«¬≈≈
דאדםֿקדמון.
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יי dctz htyna oeiv

רצֹון  המׁשכת הּוא ההלכה ׁשענין ּבזה, ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָהענין

וידּוע  למּטה, ּבעֹולם הּמעׂשה לבחינת ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָהעליֹון

להמׁשי צרי למּטה ההמׁשכה לפעל ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּכדי

ּביֹותר  מעלה ׁשּלמעלה ּגם 51מּדרּגה וכּמבאר . ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹ

על  ּוברא ּבאֹוריתא "אסּתּכל ּברּֿבענין ּכ מא, ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ

עלמא" ּומקּים ּבאֹוריתא עסיק ׁשּכדי 52נׁש , ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּבענין  ּגם [ּכּידּוע ּבעֹולם הּתֹורה המׁשכת ְְְְִִַַַַַַַָָָָָֹלפעל

מאמרֹות  ועׂשרה הּדּברֹות עׂשרת ,53ׁשּיכּות ְֲֲֲִֶֶַַַַָָָָ

ּבעׂשרה  וחּזּוק קּיּום ּפֹועלים הּדּברֹות ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָׁשעׂשרת

יֹותר  נעלית המׁשכה להיֹות צריכה ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָמאמרֹות],

מחּבר  היה ׁש"ּדוד הענין עלּֿדר עצמּה, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּתֹורה

ּבקּודׁשאּֿבריֿהּוא" ׁשּלמעלה .54ּתֹורה ְְְְְִֶַָָָ

'ה"א ÈtŒÏÚÂד) מעלת לעיל ׁשּנתּבאר מה ¿«ƒְְֲִֵֵֵֶַַַָ

הּמעׂשה  ענין עם ׁשּקׁשּור ְֲִִֶֶַַַַָָָּתּתאה',

לגּבי  ּבצדקה" ּד"וׁשביה העּלּוי ּגם יּובן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּדוקא,

ּבזה  והענין ּתּפדה". ּבמׁשּפט ּדהּנה 55"צּיֹון , ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ

לנּו56ּכתיב  והּנגלֹות אלקינּו, להוי' הּנסּתרֹות ְְְְֱֲִִִֵַַַָָָָֹ

ׁשם  ׁשל י"ה ענין הּוא "הּנסּתרֹות" ְְְִִֵֵֶַַָָּולבנינּו,

ּורחימּו57הוי' "ּדחילּו הּוא ּבעבֹודה ׁשענינם ,57 ְְְֲֲִִִֶָָָָָָ

ׁשיעּורא  לפּום וחד חד ּדכל ולּבא ְְְְְִִִַַָָָָּדבמֹוחא

כּו',58ּדיליּה" ּדרגֹות חּלּוקי ּבזה ׁשּיׁש הינּו, , ְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ׂשכל  ואין ׁשוֹות, והּדעֹות הּׂשכלים ּכל אין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשהרי

ׁשּמתּפעל  מּמה ּומתעֹורר מתּפעל זה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאדם

ספר  ּבהקּדמת ׁשּכתּוב (ּכמֹו חברֹו ׂשכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּומתעֹורר

הוי', ׁשם ׁשל ו"ה ענין הּוא "והּנגלֹות" ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהּתניא),

ּתֹורהּֿומצֹות  קּיּום הּוא ּבעבֹודה ְְֲִִִֶָָָָָׁשענינם

ּבפעל  יׂשראל.59ּבמעׂשה ּבני ּכל ׁשוים ׁשּבזה , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּויים הענינים ׁשּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכיון

הּגלּות  מׁש זמן לפעל 60ּכל ׁשּכדי מּובן, , ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ
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ז.)51 ע' שם אוה"ת גם רע"ב.)52ראה קסא, ואילך.)53זח"ב סע"ג נז, חוקת לקו"ת גם וראה ב. יא, זח"ג ראה )54ראה

א. נא, ג. מז, שלח לקו"ת ב. רכב, (רע"מ) ()55זח"ג בלבד פרקים ראשי – ואילך כח.)56).המו"ל מכאן כט, נצבים

א).)57 (קכט, ת"ע ב). (כה, ת"י תקו"ז ע"ב. ריש קכג, (רע"מ) זח"ג א.)58ראה קג, ספ"ד.)59זח"א אגה"ת תניא )60תניא

רפל"ז.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe התורה חלקי שאר כל על ההלכה ÔÈÚLמעלת ¿»»ƒ¿»»∆∆ƒ¿«

‰ ‡e‰ ‰ÎÏ‰‰˙ÎLÓ והתגלותÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ האלוקי˙ÈÁ·Ï «¬»»«¿»«¿»∆¿ƒ¿ƒ«
‰ÎLÓ‰‰ ÏBÚÙÏ È„kL Úe„ÈÂ ,‰hÓÏ ÌÏBÚa ‰NÚn‰ של ««¬∆»»¿«»¿»«∆¿≈ƒ¿««¿»»

ומרוממת  נעלית ÈÁaÓ‰באלוקות דרגה CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ ‰hÓÏ¿«»»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»
¯˙BÈa ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓlL51. ∆¿«¿»«¿»¿≈

חומש  מעלת לגבי בחסידות וכמבואר

שאר  לגבי תורה', 'משנה דברים,

של  השורש שאמנם שבתורה הספרים

אבל  הבינה מספירת הוא תורה' 'משנה

הכתר  מספירת שורשה עצמה הבינה

להוות  המלכות במידת שיש הכוח וכך

מהאיןֿסוף  שורשו מאין יש בריאה

להוות  ויכלתו בכוחו לבדו שהוא עצמו

מאין. יש

ÔÈÚa Ìb ¯‡·ÓÎÂ הזוהר דברי ¿«¿…»«¿ƒ¿«
‡¯·e ‡˙È¯B‡a ÏkzÒ‡"∆¿«≈¿«¿»»»
˜ÈÒÚ L ¯a Ck ,‡ÓÏÚ»¿»»««»ƒ

"‡ÓÏÚ Ìi˜Óe ‡˙È¯B‡a52, ¿«¿»¿«≈»¿»
בתורה  הביט שהקדושֿברוךֿהוא כשם

עוסק  אדם בן כך העולם, את וברא

על  ומבואר העולם, את ומקיים בתורה

בחסידות ÏBÚÙÏכך È„kL∆¿≈ƒ¿
‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰ למטה מלמעלה «¿»««»

Ìbשתתגלה Úe„ik] ÌÏBÚa»»«»««
˙¯NÚc ˙eÎiM‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«««»«¬∆∆

˙B¯ac‰תורה מתן NÚÂ¯‰של «ƒ¿«¬»»
˙B¯Ó‡Ó53,העולם נברא שבהם «¬»

˙B¯ac‰ ˙¯NÚL כללות שהם ∆¬∆∆«ƒ¿
eÊÁÂ˜התורה Ìei˜ ÌÈÏÚBt¬ƒƒ¿ƒ

˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa נברא שבהם »¬»»«¬»
העולם  BÈ‰Ï˙ומתקיים ‰ÎÈ¯ˆ ,[¿ƒ»ƒ¿

‰¯Bza ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰«¿»»«¬≈≈«»
,dÓˆÚ על נוסף אלוקות גילוי «¿»

עצמה  מצד בתורה שקיים »ŒÏÚהגילוי
„Âc"L ÔÈÚ‰ C¯c בלימוד ∆∆»ƒ¿»∆»ƒ

שלו Bz¯‰התורה ¯aÁÓ ‰È‰»»¿«≈»
ŒCe¯aŒLB„w‰a ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿«»»

"‡e‰54 בתורה והוספה עילוי ופעל

עצמה. מצד בה שיש מה מלבד

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó ÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
,‰‡zz '‰ ˙ÏÚÓ המלכות מידת הוי', שם של אחרונה ה' תחתונה, ה' «¬««»»

,‡˜Âc ‰NÚn‰ ÔÈÚ ÌÚ ¯eLwL מ לעניין לעיל חלק כמבואר עלת ∆»ƒƒ¿«««¬∆«¿»
שבתורה, ‰ÈeÏÚההלכה Ìb Ô·eÈ המיוחד È·LÂ"c‰והיתרון »«»ƒƒ¿»∆»

"‰˜„ˆa גבול בלי tz„‰"שהוא ËtLÓa ÔBiˆ" Èa‚Ï פי על ƒ¿»»¿«≈ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆
לעיל.הדין  כמובא והמשפט,

‰Êa ÔÈÚ‰Â55 בהערות כמצויין ¿»ƒ¿»»∆
נרשמו  ואילך מכאן לאור, המוציאים

בלבד, È˙k·ראשיֿפרקים ‰p‰c56 ¿ƒ≈¿ƒ
ניצבים, בפרשת «¿B¯zÒp‰«ƒ˙בתורה,

eÏ ˙BÏ‚p‰Â eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï«¬»»¡…≈¿«ƒ¿»
‡e‰ "˙B¯zÒp‰" ,eÈ·Ïe¿»≈«ƒ¿»

הוי' שם של הראשון »¿ÔÈÚƒהחלק
'ÈÂ‰ ÌLc ‰"È57ÌÈÚL , ¿≈¬»»∆ƒ¿»»

‰„B·Úa אחד כל של ה' בעבודת «¬»
הזוהר ‰e‡ואחד  eÏÈÁc"¿ƒכדברי

eÓÈÁ¯e57ÏÎc ‡aÏÂ ‡ÁBÓ·c ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»
‡¯eÚL ÌeÙÏ „ÁÂ „Á«¿«¿ƒ»

"dÈÏÈc58 שבמוחו ויראה אהבה , ƒ≈
השיעור  לפי ואחד אחד כל של ולבו

שלו  והיכולת) LiL(והמידה ,eÈ‰«¿∆≈
È¯‰L ,'eÎ ˙B‚¯c È˜elÁ ‰Êa»∆ƒ≈¿»∆¬≈

˙BÚc‰Â ÌÈÏÎO‰ Ïk ÔÈ‡ של ≈»«¿»ƒ¿«≈
האדם כל  ÏÎNבני ÔÈ‡Â ,˙BÂL»¿≈≈∆

¯¯BÚ˙Óe ÏÚt˙Ó ‰Ê Ì„‡»»∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
¯¯BÚ˙Óe ÏÚt˙nL ‰nÓƒ«∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
·e˙kL BÓk) B¯·Á ÏÎN≈∆¬≈¿∆»

‡Èz‰ ¯ÙÒ ˙Óc˜‰a לעניין ¿«¿»«≈∆««¿»
בספרים  מוסר דברי לימוד בין ההבדל

פנים  אל פנים מוסר דברי ),לשמיעת
"˙BÏ‚p‰Â" המילה תחילת והרי ¿«ƒ¿

ו"ה, באותיות השני ‰e‡היא החלק

הוי' שם ÌLcשל ‰"Â ÔÈÚƒ¿«¿≈
ÌÈÚL ,'ÈÂ‰ של ו"ה אותיות של ¬»»∆ƒ¿»»

הוי' של B·Úa„‰שם הרוחנית «¬»
BˆÓe˙האדם  ‰¯Bz‰ Ìei˜ ‡e‰ƒ«»ƒ¿

ÏÚBÙa ‰NÚÓa59‰ÊaL , ¿«¬∆¿«∆»∆
ההבנה  לעניין בניגוד המעשה, בעניין

.Ï‡¯NÈŒÈa Ïk ÌÈÂL»ƒ»¿≈ƒ¿»≈
ÌÈÈÚ‰ ÏkL ÔÂÈÎÂ שיתגלו ¿≈»∆»»ƒ¿»ƒ
המשיח  בימות לבוא, ÌÈÈeÏz¿ƒלעתיד
e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa בקיום ¿«¬≈«¬»≈

ישראל  בני עלֿידי והמצוות ‰eÏb˙התורה CLÓ ÔÓÊ Ïk60 שבני וככל , »¿«∆∆«»
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h"kyz'dיב ,a`Îmgpn 'c ,oefg zay ,mixac t"y

החרּבן, עּקר ּתלּוי זה (ׁשּבענין ו"ה יחּוד ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻלמעלה

ּכּנ"ל  י"ה, יחּוד ּגם להיֹות יכֹול אחרּֿכ ְְִִַַַַַַָָורק

יׂשראל  ׁשל עבֹודתם עלֿידי זה הרי ב), ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָסעיף 

ׁשּזהּו ּדוקא, ּבפעל ּבמעׂשה ּתֹורהּֿומצֹות ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹּבקּיּום

ועלֿידיֿזה  הוי'. ׁשם ׁשל ו"ה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָ"והּנגלֹות",

עליו  ּדלעתיד, ּביתֿהּמקּדׁש ּבנין את ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּפֹועלים

מן 61נאמר  האחרֹון הּזה הּבית כבֹוד יהיה ּגדֹול ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָ

יהיה  ׁשאז העתידה, הּגאּולה ּוכללּות ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָהראׁשֹון,

ּגבר" ּתסֹובב "נקבה העּלּוי 62ענין ּגם וזהּו . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשל  עבֹודתם עלֿידי ׁשּדוקא ּבצדקה", ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּד"וׁשביה

מּגיעים  ּבפעל, הּמעׂשה ּבענין ּפׁשּוטים ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹאנׁשים

ׁשל  ּבאפן הּגאּולה את ׁשּפֹועלים ּביֹותר, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹלמעלה

ללא  ׁשהיא הּקּב"ה ׁשל צדקתֹו ְְְִִֶֶַָָָָָֹ"צדקה",

למּטה  נמׁשכת היא ּכזה ּובאפן ּכלל, ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹהגּבלֹות

והחכמה  הּדעה ּתרּבה ּבעֹולם ׁשּגם ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָּבעֹולם,

ּבׂשר 63והאמת  כל "וראּו הּיעּוד לקּיּום ועד , ְְְְֱִִֶַַָָָָָ

ּדּבר  הוי' פי ּכי אדמֹו"ר 64יחּדו ׁשּמבאר ּוכפי  , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

(וועט 65האמצעי  ירּגיׁש הּגׁשמי הּדֹומם ׁשאפילּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

צדק, ּגֹואל ּבביאת ּדּבר", הוי' פי "ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָאנהערן)

אחרֹון  ּגֹואל ׁשהּוא רּבנּו, מׁשה ראׁשֹון, נאמר 66ּגֹואל עליו נׂשיא 67, עבּדי ודוד ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

לעֹולם. ְֶָָלהם
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א.)61 כח, זח"א וראה ט. ב, כא.)62חגי לא, ה"ב.)63ירמי' פ"ט תשובה הל' ה.)64רמב"ם מ, תו"ח )65ישעי' ראה

פכ"ה. האמונה שער ואילך). א שכט, ח"ב – החדשה (בהוצאה ואילך א תפב, רנג,)66תצוה זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה

י. מט, ויחי להאריז"ל הפסוקים שער כה.)67א. לז, יחזקאל

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המצוות  וקיום התורה בלימוד מוסיפים יגדל ישראל כך הגלות, בזמן בפועל

ל  האלוקות גילוי לבוא,ויתוסף ÏÚÓÏ‰עתיד ÏBÚÙÏ È„kL ,Ô·eÓ»∆¿≈ƒ¿¿«¿»
‰"Â „eÁÈ המלכות במידת אלוקות המשכת Ê‰תוספת ÔÈÚaL) בהעדר ƒ∆¿ƒ¿»∆

המלכות  במידת הנוספת ‰Ôa¯eÁההמשכה ¯˜Ú ÈeÏz המשכה כאשר »ƒ««¿»
החורבן, עניין נתקן קיימת, »¿Â¯˜זו

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï שיש ו"ה לאחר יחוד ¿«¬≈∆
למלכות  ממידות והשפעה המשכה ויש

,‰"È „eÁÈ Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿«ƒ
לבינה  מחכמה והשפעה המשכה

‰Ê È¯‰ ,(· ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈¿ƒ¬≈∆
ו"ה,העניין  יחוד האמור, »ŒÏÚהעיקרי

Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„È¿≈¬»»∆ƒ¿»≈
‰NÚÓa ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a¿ƒ«»ƒ¿¿«¬∆
e‰fL ,‡˜Âc ÏÚBÙa¿««¿»∆∆
'ÈÂ‰ ÌLc ‰"Â ,"˙BÏ‚p‰Â"¿«ƒ¿¿≈¬»»
המלכות  מידת שדווקא לעיל כמבואר

בפועל. המעשה לעניין שייכת

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ שנעדר מה שמתקנים ¿«¿≈∆
ו"ה  יחוד וישנו החורבן בעת

Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈa ÌÈÏÚBt¬ƒƒ¿«≈«ƒ¿»
ÂÈÏÚ ,„È˙ÚÏc המקדש בית על ƒ¿»ƒ»»

Ó‡61‰È‰È¯השלישי ÏB„b ∆¡«»ƒ¿∆
ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰ „B·k הבית ¿««ƒ«∆»«¬

יותר אפילו ‰¯‡ÔBL,השלישי, ÔÓƒ»ƒ
,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ ˙eÏÏÎe¿»«¿»»¬ƒ»

Ê‡Lלבוא ‰ÔÈÚלעתיד ‰È‰È ∆»ƒ¿∆»ƒ¿»
"¯·‚ ··BÒz ‰·˜"c62 ƒ¿≈»¿≈»∆

בחינת  המלכות, ספירת מעלת ותתגלה

מהמשפיע). (המקבלת ∆¿e‰ÊÂנקבה
‰È·LÂ"c ÈeÏÚ‰ Ìb«»ƒƒ¿»∆»

ÌÈËeLt ÌÈL‡ ÏL Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,"‰˜„ˆaƒ¿»»∆«¿»«¿≈¬»»∆¬»ƒ¿ƒ
עובדים  הם מכלֿמקום אבל וההשגה, ההבנה בעניין גבוהה בדרגה שאינם

כראוי ÌÈÚÈbÓעבודתם - ÏÚBÙa ‰NÚn‰ ÔÈÚa מגעת עבודתם ¿ƒ¿«««¬∆¿««ƒƒ
BÈa˙¯ו'נוגעת' ‰ÏÚÓÏ,באלוקותÔÙB‡a ‰Ïe‡b‰ ˙‡ ÌÈÏÚBtL ¿«¿»¿≈∆¬ƒ∆«¿»¿∆

,‰˜„ˆ ÏL שראויים משום רק ולא ∆¿»»
המשפט, מצד ÏLלגאולה B˙˜„ƒ̂¿»∆

‡È‰L ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»∆ƒ
ÔÙB‡·e ,ÏÏk ˙BÏa‚‰ ‡ÏÏ¿…«¿»¿»¿∆

‡È‰ ˙ÎLÓ ‰Êk של הצדקה »∆ƒ¿∆∆ƒ
ÌÏBÚa,הקדושֿברוךֿהוא ‰hÓÏ¿«»»»
ÌÏBÚa ÌbLהתחתון a¯z‰הזה ∆«»»ƒ¿∆

˙Ó‡‰Â ‰ÓÎÁ‰Â ‰Úc‰63, «≈»¿«»¿»¿»¡∆
הרמב"ם, Ìei˜Ïכלשון „ÚÂ¿«¿ƒ

„eÚi‰ישעיהו ÏÎבנבואת e‡¯Â «ƒ¿»»
¯ac 'ÈÂ‰ Èt Èk ÂcÁÈ ¯Na64, »»«¿»ƒƒ¬»»ƒ≈

¯"BÓ„‡ ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈«¿
ÈÚˆÓ‡‰65 הכתוב משמעות את »∆¿»ƒ

חסידות ‰ÌÓBcעלֿפי eÏÈÙ‡L∆¬ƒ«≈
ÈÓLb‰'ה'בשרËÚÂÂ) LÈb¯È ««¿ƒ«¿ƒ∆
Ô¯Ú‰‡ ויקלוט ו'ישמע' Èkיכיר ( »∆¿ƒ
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.h"kyz'd ,a`Îmgpn 'c ,oefg zay ,mixac t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

"מיני'‡. (שהרי בשבוע היום מתברך שממנו השבת הוא – חזון שבת דברים, פרשת – זה הש"ק יום
יומין" כולהו באב.1מתברכין תשעה חל שבו (

בטור  (שהובא ה"סימן ידוע – השבוע בימי באב דתשעה לקביעות לקביעת 2ובנוגע הגאונים) בשם
הפסח  לחג (בשייכות לרגלים 3המועדים ר"ה ביום4, פי', כו', ב"ש א"ת לעולם`') יהי' פסח שעה zשל

באב".

יש  בודאי הרי – שנה בכל ונשנה שחוזר ענין ובפרט ח"ו, מקרה בדרך אינו בתורה ענין שכל וכיון
באב. לתשעה הפסח חג בין ושייכות קישור

הענין ·. :5וביאור

במדרש  הפסוק 6איתא הראשון 7על טוב יום זה במרורים, "השביעני לענה", הרוני במרורים "השביעני
בו  דכתיב פסח, פסח,8של של הראשון טוב יום בליל שהשביעני מה לענה, הרוני ומרורים, מצות על

באב". תשעה ליל הוא פסח של הראשון י"ט ליל הוי לענה, באב תשעה בליל הרוני

בזה: והענין

מצרים,9כתיב  מגלות והגאולה החירות היתה שבו – הפסח חג האלקים": עשה זה לעומת זה "את
והגלות. החורבן שהו"ע באב, תשעה – (הפכו) זה ולעומת

הגלות, לאחרי דוקא באה שהגאולה ביצי"מ, וכמו דוקא, הגלות לאחרי בא הגאולה ענין כללות והרי
לששון  אלו ימים שיהפכו ועד הגאולה, תבוא הגלות שלאחרי באב, לתשעה בנוגע גם מובן ומזה

כמ"ש  .10ולשמחה, החמישי "צום באב: לתשעה בנוגע בכתוב וכמפורש לששון", אבלם יהי'"והפכתי .
טובים". ולמועדים ולשמחה לששון .11.

עביד" לטב רחמנא דעביד ד"כל הענין כללות על נוסף – בזה הביאור מזה 12ונקודת ויתירה "גם 13, :
לטובה" תמורה 14זו במדרש מ"ש ע"פ הוא 15– הטוב ענין שאמיתית והיינו, טוב", אין רע אין "אם

נעלה  הוא הטוב שאז הרע, את שמהפכים עי"ז להטוב, באים וממנו רע, של ענין תחילה יש כאשר דוקא
בחסידות  (כמובא התענוג מעלת גם בו ויש א 16יותר, תמידי לבוא שתענוג לעתיד יאמרו שלכן תענוג), ינו

בי" אנפת כי הוי' .17"אודך

אומרים  ממצרים הגאולה לאחרי שגם – פסח" של הראשון טוב יום זה במרורים, "השביעני וזהו
הקדמת mixexna"השביעני ע"י הוא – "השביעני" – הגאולה שענין והיינו, הגלות, מרירות על שקאי ,"

דוקא. ("מרורים") הגלות
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א.1) פח, ב. סג, זח"ב
סתכ"ח.2) או"ח
ואילך.3) 374 ס"ע חנ"ג מנחם תורת שיחת גם ראה
א.4) ד, ר"ה
חי"ח 5) לקו"ש א'שפז. ע' מסעי ב'ג. ע' תשא אוה"ת גם ראה

.313 ע'
ה.6) פ"ג, איכ"ר
טו.7) ג, איכה
ח.8) יב, בא וראה יא. ט, בהעלותך
יד.9) ז, קהלת

יב.10) לא, ירמי'
בסופן.11) תעניות הל' רמב"ם וראה יט. ח, זכרי'
סע"ב.12) ס, ברכות
וש"נ.13) ואילך. 26 ע' ח"ו מנחם תורת ראה
וש"נ.14) א. כא, תענית
מנחם 15) תורת גם וראה ובפ"ג. וברפ"ב, בתחלתו, שם ראה

וש"נ. .132 ע' חכ"ט
ב.16) כז, או"ת סע"ג. כג, לקו"א סקכ"א. כש"ט ראה
ובכ"מ.
א.17) יב, ישעי'
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נקרא  והגלות, החורבן ענין באב, דתשעה שה"לענה" – לענה" באב תשעה בליל "הרוני וכמו"כ
"ipexd.לגאולה באים עי"ז שדוקא כיון ,"

קטן" ה"רגע לאחרי רק תבוא שהגאולה שלמרות – בזה שלמרות 18והחידוש [והיינו, הגלות של
אומרים  בגלות, עדיין נמצאים ובינתיים קטן"], "רגע נקרא זה הרי הגאולה לגבי הנה הגלות, זמן אריכות

" הגלות: על שהזכרת ipexdכבר זאת, ועוד הגאולה; אל באים הגלות ע"י שדוקא שיודעים כיון (לענה)",
הגלות  הפיכת את ולפעול הגלות, זמן את "לעבור" כח נתינת מהוה גופא, הגלות בזמן הגאולה ענין

לגאולה. עצמה

חזון:‚. בשבת גם מודגש זה וענין

ישעיהו" "חזון ההפטרה: התחלת ע"ש הוא חזון שבת "חזון 19השם ע"ד כו', קשה נבואה שהיא ,
אדום.20עובדי'" מפלת – אדום עבור קשה נבואה שהיא ,

הפתגם  ידוע זה, עם הרב 21וביחד בשם שסיפר מאביו ששמע מּפאריטש, הלל ר' בדרושי ַהמובא
ַמבארדיטשוב,

ואמר – מקאליסק), הר"א עם המחלוקת בעת לצדו (ועמד הזקן רבינו עם ביותר בקירוב ַשהי'
המגיד  הרב ותורת הבעש"ט תורת של ההמשך היא הזקן רבינו של –22שתורתו

"מאב  משל ע"פ זאת וביאר דלעתיד", המקדש לכאו"א שמראין מחזה, "לשון הוא חזון" ש"(שבת)
. יקר מלבוש לו ועשה יקר, בן לו .שיש הבן נזהר שלא ומצד שלישי,. לבוש לו עשה וכו', אותו קרע .

כו'". הלבוש לו מראה ידועים רחוקים ולפרקים גנזו, רק אותו, ללבוש  לו נתן ולא

עובדי'" ד"חזון קשה לנבואה באים ישעיהו", ד"חזון קשה הנבואה שע"י – הוא הענינים וקישור
השלישי. ביהמ"ק לבנין שבאים ועד הגלות, ביטול שזהו"ע אדום, מפלת אודות

השבוע „. פרשת עם גם קשור זה :23וענין

נאמר  השבוע וממשיך 24בפרשת וגו'", הירדן בעבר ישראל כל אל משה דיבר אשר הדברים :25"אלה
של  לשון שבעים – להם" פירשה לשון "בשבעים רש"י: ומפרש הזאת", התורה את באר משה "הואיל

העולם. אומות שבעים

היעוד  קיום עם קשור זה שכם 26וענין לעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז
נתבארה  שהתורה ועי"ז בהעלם, שהוא אלא טוב, ישנו העולם אומות אצל שגם לפי והיינו, אחד",

שבהם. הטוב את מגלים אוה"ע, של לשון בשבעים

ניצוצות  בירור בשביל היא הגלות שתכלית כיון – לגאולה הגלות דהפיכת הענין כללות גם וזהו
כו' העולם אומות שבעים כל אצל שנמצאים .27הקדושה

ישראל":‰. כל אל משה דבר אשר  הדברים "אלה במ"ש גם נרמז הגאולה שענין להוסיף, ויש

"כל  שמוסיף (אלא "ישראל" נאמר כאן ואילו ישראל", "בני נאמר כלל שבדרך – הדיוק ובהקדים
יעקב.28ישראל") על דקאי ,

(כל) אל משה דבר אשר הדברים "אלה שמ"ש לומר, יש שילמד l`xyiועפ"ז התורה לימוד על רומז ,"
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ז.18) נד, שם
א.19) א, שם
א.20) א, עובדי'
שיחת 21) גם וראה בהערה. א'צז ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ראה

וש"נ. .23 שבהערה דברים ש"פ
מבארדיטשוב22) רלוי"צ של מכתבו באג"ק ראה שנדפס ַ

.47 ע' שלום תורת סה"ש גם וראה תקח. ע' אדה"ז

תשט"ו 23) מנ"א ד' חזון, שבת דברים, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 239 ע' חי"ד מנחם (תורת ואילך ס"ד

א.24) א,
ה.25) שם,
ספי"א.26) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. ג, צפני'
(27) קצת ).l"endחסר
כאן.28) יקר כלי גם ראה
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אחרון" גואל הוא ראשון "גואל שהרי משה, שזהו – עם29משיח –awri זרעו עם הלימוד על [נוסף
בחיים" הוא אף בחיים זרעו "מה שהרי יעקב, עם הלימוד כמו שנחשב יעקב, הזה,30של בזמן גם ,

חסידות  בדרושי כמובא לבוא], לעתיד כו'.31ובפרט האבות עם תורה ילמד שמשיח

לעולם" להם נשיא עבדי "דוד צדקנו, משיח בביאת – לנו תהי' ממש.32וכן בקרוב ,

***

.Â הסיפור שבין 33ידוע בהנהגה ענינים שכמה באופן במסחר שעסקו אלו על זכות לימד שהבעש"ט
שהסיבה – כדבעי שלא אצלם היו לחבירו ובנותיהם אדם בניהם לחנך הוא ענינם שכל לפי היא לכך

בהיותם  זמן, תקופת בתורה ולעסוק להמשיך שיוכלו באופן חכמים, לתלמידי בנותיהם ולהשיא לתומ"צ,
כו'. גדולה הוצאה עם כרוך זה כל והרי קעסט"), ("אויף חותנם שולחן על סמוכים

על – זכות ללמד הי' הבעש"ט של ענינו שהרי אמת, דברי וניכרים חסידים, שמספרים הסיפור זהו
יש 34בנ"י  בודאי אלינו, הגיע זה שסיפור וכיון זה. סיפור אירע שמסתמא כך, בעולם, הטוב את ולגלות ,

עבורנו  גם הוראה בנ"י.35בזה על זכות דלימוד הענין לגודל בנוגע –

לעצמו, בנוגע שייך זה אין אבל להזולת, בנוגע אלא אינו זכות דלימוד הענין שכללות – ובהקדמה
לעבירה  לא גם עבירה, של לענין שייכות ללא הענינים, בכל כדבעי תהי' שהנהגתו להשתדל שצריך כיון

הזקן  רבינו וכמ"ש מצוה, לידי להביא מצוה 36שיכולה  כאן "שאין בעבירה": הבאה ל"מצוה בנוגע
כלל". (ומוסיף:)

שבו. הטוב את מגלים הזולת על זכות הלימוד שע"י – בזה הענין וכללות

הרע  ללשון בנוגע שמצינו ממה עליו"37ובמכ"ש והנאמר והמקבלו האומרו שלשה, ש"הורג ,38–
הלשון  לקבל שלא בכדי לברוח לו שהי' "המקבלו", וכן עונש, לו מגיע "האומרו", בשלמא דלכאורה:
הרע, את אצלו מגלים אודותיו הדיבור שע"י – בזה והביאור אשמתו? מהי עליו", "הנאמר אבל הרע,
במחשבה  לא אפילו – יותר בהעלם או במחשבה, בהעלם, להשאר יכול הרע הי' עצמו שמצד והיינו,

אותי" מוליכים (דרך) באיזו יודע "איני בענין המבואר (ע"ד לפי 39כו' מתגלה, זה הרי הדיבור וע"י ,(
כו'. מגלה שהדיבור הבריאה בטבע הקב"ה הטביע שכך

כו'" ממדת ש"מרובה טובה" ב"מדה ל 40ועאכו"כ כמו טוב, דיבור שע"י את – מגלים זכות, ימוד
בפנימיות, הטוב ישנו שבעצם כיון אודותיו, יודע שאינו כך כדי עד בהעלם, הוא אם גם שבו, הטוב

בחיצוניות. גם זאת וממשיכים מגלים הדיבור וע"י

שהיתה  מקלט עיר של הדרך כמו רחבה, לדרך [עד הדרך ופתיחת כח בנתינת צורך יש זה ובשביל
ממ"ש  שלמדים כפי הרבים, מרשות כפליים אמה, הדרך"41ל"ב "דרך הדרך", לך נשיא 42"תכין ע"י [

ולימד  שבישראל, הטוב את שראה  מבארדיטשוב, הרה"צ ועד"ז הבעש"ט, ע"י שנפעל כפי – ַבישראל
כו' זכות המקדש 43עליהם לכאו"א "מראין חזון שבשבת הפתגם ע"י וכמו הגאולה, אל אותם הכין ועי"ז ,

הגאולה  מבשר הנביא, אליהו של ענינו ע"ד שזהו ס"ג), (כנ"ל .44דלעתיד "
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שער 29) א. רנג, זח"א ספ"ט. דב"ר דֿו. פ"ב, שמו"ר ראה
ב. עה, משפטים תו"א יו"ד. מט, ויחי הפסוקים

ב.30) ה, תענית
רסא.31) ע' בשלח התורה פרשיות על אדה"ז מאמרי ראה

להצ"צ  סהמ"צ פנ"ו. לאדהאמ"צ האמונה שער א. יז, צו לקו"ת
ועוד. ב). קי, (דרמ"צ פ"ג מלך מינוי מצות

כה.32) לז, יחזקאל
(33.93 ס"ע חמ"ז מנחם תורת גם וראה סקס"ה. כש"ט ראה

וש"נ.
וש"נ.34) .160 ס"ע חכ"ט מנחם תורת גם ראה
וש"נ.35) .20 ע' חנ"ז מנחם תורת גם ראה
סל"ה.36) סכ"ה או"ח שו"ע

וש"נ.37) .175 ע' ריש חל"ח מנחם תורת גם ראה
ב.38) פכ"ו, ויק"ר
(39222 ע' חמ"א מנחם בתורת בהנסמן וראה ב. כח, ברכות

.55 הערה
וש"נ.40) א. עו, יומא
ג.41) יט, שופטים פ'
וש"נ.42) (ובפרש"י). ע"ב ריש ק, ב"ב
וש"נ.43) .323 ע' חנ"ה מנחם תורת גם ראה
ו,44) וארא תיב"ע אתא. דלא ובתוד"ה ב מג, עירובין ראה

פרש"י  ה"ב. פי"ב מלכים הל' רמב"ם פנחס. ר"פ יל"ש יח.
מב. כו, בחוקותי
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.Ê שבשבוע העובדה – זו התוועדות נערכת שבגללן הסיבות לא' הקדמה בתור בא לעיל האמור כל
הירח  אל הטיסה בגלל ("צוטומלט") בלבול מתוך אנשים מתהלכים .45האחרון

ומדברים  חושבים כאשר ואילו בתומ"צ, העסק הוא יהודי של ענינו שהרי – שבדבר השלילה ומובן
ב' לחשוב אפשר שאי כיון בתורה, לעסוק יכולים לא בינתיים הנה הירח, אל שבטיסה ההפלאה אודות

אחת.46מחשבות  בבת דיבורים, ב' לדבר ועאכו"כ  ,

בעבודת  הוראות לימוד ע"י שבו, הטוב את ליקח שיכולים ענין שזהו – עליהם זכות ללמד שיש אלא
ה'.

ולדוגמא:

בזה" זה ערבים ישראל "שכל הערבות, לענין פעם 47בנוגע כמדובר במוחש 48– רואים זה שבענין
(לא  נוגע זה הרי פרוטה, שוה אלא שאינו קטן בענין אפילו כדבעי, שלא פעולה עושה א' אדם שכאשר
בנוגע  ברוחניות, גם מובן ומזה כו'. אלפים אלפי ששוויו הענין לכללות ונוגע לכולם, אלא) לעצמו, רק
בנ"י. לכללות נוגע שזה ישראל, מנהג או סופרים דברי של קל בדקדוק אפילו מישראל, אחד כל להנהגת

החומר  על הצורה והגברת הכמות על האיכות להגברת בנוגע מזה ההוראה ישנה כפי 49וכמו"כ –
הוא שהאדם שלמרות מזה הנבראים שמוכח שאר לגבי בכמות מלובש 50קטן שבו המוח גופא, ובאדם ,

הגוף השכל, כל לגבי בכמות קטן ("חללית")51הוא מכונה לייצר ביכלתו יש האיכות ריבוי ע"י הנה ,
לפי  שלא  מילין, אלפי מאות ביותר , גדול למרחק ולהגיע גדול בכח לרוץ שתוכל משקלו, ערך לפי שלא

כלל. ערך

התפלה: לענין שייכות לזה יש וכמו"כ

מוסף; תפלת גם יש השבת וביום יום, בכל ג"פ שנאמרת עשרה, שמונה תפלת היא התפלה עיקר
ולארבע  ולמטה למעלה "אמליכתי' – שמע דקריאת ההקדמה ע"י זה הרי לשמו"ע, להגיע כדי אבל,

השמים" האדם 52רוחות ושפלות האֿל ברוממות ההתבוננות הקדמת ע"י באים ולזה זאת 53, שרואים כפי ,
כמ"ש  הבריאה, אלה".54מענין ברא מי וראו עיניכם מרום "שאו

הרי  – למרום העינים את נושאים רק אם למטה, כשנמצאים גם זאת לראות שיכולים שאף ומובן,
וכוכבים  ירח אצבעותיך מעשה שמיך ש"אראה באופן בחלל, הטיסה ע"י יותר הרבה זאת רואים בודאי

כוננתה" תפקדנו"55אשר כי אדם ובן תזכרנו כי אנוש ד"מה הענין ונרגש ניכר ואז מקום 56, הי' אם (גם
גו'" ידי ועוצם "כחי של כאלו).57להרגש להישגים הגיע שהאדם לאחרי

שלפנ"ז  בהתוועדויות גו'"58וכמדובר נס על אותו ושים שרף לך "עשה זה 59בענין שהי' שאע"פ ,
שבשמים  לאביהם לבם את משעבדין היו מעלה, כלפי מסתכלין ישראל שהיו בזמן מ"מ, פשוט, ,60נחש

הביטול. ענין אצלם ונעשה
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(45) הירח על לראשונה אדם נחת מנ"א, ו' ב', ).l"endביום
ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך ס"ד ויגש ש"פ שיחת גם וראה –

ואילך). 116
(ג).46) בקו"א רסע"ג או"ח אדה"ז שו"ע ראה
בחוקותי 47) עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. סע"א. לט, שבועות
לז. כו,
ע'48) שם מנחם (תורת ואילך סי"ב הנ"ל ויגש ש"פ שיחת

ואילך). 122
וש"נ.49) ואילך. 149 ס"ע ח"ל מנחם תורת גם ראה
לדומם 50) בערך אינו שבאדם שהדומם גם נזכר זה בענין

שבדומם.

וש"נ.51) .23 ע' חנ"ה מנחם תורת גם ראה
ב.52) יג, ברכות
וש"נ.53) רסצ"ח. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
כו.54) מ, ישעי'
ד.55) ח, תהלים
ה.56) שם,
יז.57) ח, עקב
סכ"א 58) תמוז י"ג ואילך; ס"ט תמוז י"ב חו"ב, ש"פ שיחת

ואילך). 77 ס"ע ואילך; 25 ע' חנ"ז מנחם (תורת ואילך
ח.59) כא, חוקת
עה"פ.60) פרש"י
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.Á אם כי המיצרים", "בין בימי כשנמצאים בו להאריך שאין – מזעזע למאורע גם נוגע זה וענין
ההכרח: מדת כפי

יצאו" ממך ומחריביך "מהרסיך בבחינת שהם "ראביי'ס" לפניהם,61ישנם הולך ששמם בחשבם שכן, , ַ
הרמב"ם  מ"ש על בהוספה – בכפירה נוספת דרגא מחדשים ולכן מה, דבר "לחדש" הן dyly"62עליהם

אלקה! שם שאין וטוענים, – אפיקורסין"... הנקראים

ואילו  ממכ"ע, בבחי' רק היא שלהם שהאמונה אלא גוים, אצל גם ישנו האמונה ענין עצמך: והגע
כו' סוכ"ע בבחי' היא בנ"י של  אלוקה!...63האמונה שם שאין טוען הנ"ל ה"ראביי " אבל ;ַ

ה'" גוים כל על "רם אבל, אלקה, אמנם שיש שטוענים, מהם הארץ"64ויש את ה' ו"עזב הקב"ה 65, ;
צומח  דומם עם מתעסק שאינו ובודאי בזה, מתעסק אינו שוב אבל הם, טוענים העולם, את אמנם ברא
וצומח  חי על גם אלא האדם, מין על רק ולא בנ"י, על רק לא פרטית השגחה שיש האמת, היפך – וחי

ושיחותיו  ממאמריו בכמה אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר וכפי דומם, עלה 66ואפילו של גלגולו שאפילו ,
קדמון! אדם דפרצוף הקדומה במחשבה ונכלל העליונה, ההשגחה ע"פ הוא למקום ממקום

תעשה" מה לו יאמר "מי אבל, הכל, על אמנם משגיח שהקב"ה שטוענים, מהם אין 67ויש ובמילא, ,
שלמעלה. הענינים על משפיעים אינם למטה שנעשים שהפעולות כיון יהודי, של בתפלתו תועלת

עבורם, שיתפללו שביקשו – הנ"ל ממאורע ולימוד הוראה יש שלהם, הטענות ג' לכל בנוגע ובכן,
שיש  (א) מודגש: שבזה – ישראל זמירות נעים דוד של תהלים מספר תפלות שיתפללו לפרש, והוסיף
מישהו  על מתפללים כאשר גם פעולתה, פועלת שהתפלה (ג) העולם, על משגיח שהוא (ב) אלוקה, שם

ביותר! גדול במרחק שנמצא

.Ë:ולהעיר

"מאמינים  הם ישראל כל שהרי בה', מאמינים בעצם הם – הנ"ל טענות שטוענים אלו שגם היא האמת
מאמינים" אנושי"68בני שכל חקירת שום ,69"בלי

שכתב – גדול, ומלומד פילוסוף החוקרים, מגדולי א' ישנו שחוק:) בבת אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק
שלאח"ז, השנים במשך נלמד זה וחיבור גופא, שלו מהמציאות מציאותו קיום את להוכיח שלם חיבור

בנ  רק כי, זה, לכל מקום נתינת אין נורמלי, אדם אצל אבל, אלו. לימינו לחקור zlefdlוגעעד שייך
בנוגע לא אבל מציאותו, קיום בחקירת envrlאודות צורך שאין בה', האמונה לענין בנוגע מובן ועד"ז .

כו' אנושי .27שכל

לאמריקא  בואו בתחילת אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר כולם 70וכפי זעקו צרה, עת שבבוא בפועל, שראו ,
ישראל"!... "שמע

חטפו  הראשון, "ניקאלאי" של [בזמנו מה"קנטוניסטים" א' בליובאוויטש שהי' מספרים גיסא: ַַָולאידך
המירו  לא ככולם רובם ואעפ"כ, ויותר, שנים וחמש עשרים במשך בצבא לשרת והכריחום יהודים נערים
"ניקאלאי", אודות אותו שאלו שכאשר האפשרית], במדה – מעשיות מצוות קיימו מהם ורבים ַָדתם,
עבורו  להלחם נפשו ומסר בשירותו, עבד שנים עשרות במשך עצמך: והגע ממנו!... אוחז שאינו השיב,

ממנו! אוחז שאינו אמר, זה, כל ולאחרי אדם, בני אלפי עשרות נהרגו שבה –במלחמה

הנ"ל, דברים שאמרו כך על מתחרטים בודאי שכן, וכיון
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יז.61) מט, ישעי'
ה"ח.62) פ"ג תשובה הל'
ג).63) (רפד, בתחלתו חהמ"צ שער דא"ח) (עם סידור ראה
ובכ"מ.
ד.64) קיג, תהלים
יב.65) ח, יחזקאל

וש"נ.66) ואילך. סקע"ט בהוספות כש"ט ראה
ד.67) ח, קהלת
א.68) צז, שבת
ב).69) (ס, פמ"ב תניא
(70.(12 ע' ה'ש"ת קיץ (סה"ש ה'ש"ת פורים שיחת
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מסויימת 71[וכידוע  פעולה אם לידע שכדי והיינו, עבירה, של ענין שזהו מוכיח גופא החרטה שענין
שיש  או רצון, ושביעות הנאה של רגש לו יש לאח"ז אם – התוצאה את לבחון יש עבירה, או מצוה היא

מקיף  בבחי' הוא שבהם שהטוב אלו אצל גם ישנו החרטה ענין (והרי חרטה של רגש )],72לו

כו'. מאמין שאינו ולומר להמשיך חייב  עצמו, את להצדיק שמוכרח בגלל ורק

.È אודות לעיל בהאמור להוסיף להדגשת ויש בנוגע – הנ"ל המאורע מכללות שלמדים ההוראה
דוקא: האיכות מעלת

והם  הדברים, פרטי כל את שמתכננים באנשים צורך יש לירח, לטוס תוכל הנ"ל שהמכונה כדי
תפקידם  את למלא שבמקום יטענו, אלו אנשים שכאשר ומובן, כו'. כשורה תתנהל שהטיסה לכך אחראים

הטיסה!... היפך תהי' התוצאה אזי – בעצמם הם יטוסו לכך, המיוחד החדר מתוך

כך, העולם, עניני כל ובאים נמשכים ידה על שדוקא התורה, ענין לחשיבות בנוגע גם למדים ומזה
הבריאה. שלימות נעשית ידה שעל התורה, של כח הנתינת ע"י היא הנ"ל הטיסה שגם

תורה  שהבטיחה הענין כללות גשמיכם 73וזהו "ונתתי הוא המסובב אזי תלכו", "בחוקותי שכאשר
וגו'" קוממיות"27בעתם אתכם "ואולך הענין: לסיום ועד צדקנו.74, משיח בביאת ,

***

.‡È,בכך די שלא הטוענים, ישנם – מהתורה נמשכים העולם עניני שכל (ס"י) לעיל להאמור בהמשך
כמו  ממש, בפועל בעולם בעשי' לעסוק גם צורך יש אלא בלבד, בתורה לעסוק אפשר שאי מזה כדמוכח

דפת" ד"סידורא הענינים שאר וכל וזריעה בידן,75חרישה ועלתה ישמעאל כר' עשו "הרבה שהרי ,
בידן" עלתה ולא בעולם.76כרשב"י העסק והן התורה לימוד הן הענינים, בב' צורך שיש כך, ,

להו  קרית זמירות דוד ד"ה בתניא אחרון בקונטרס הזקן רבינו של מהביאור כמובן – הוא הענין ,77אך
. ע"ה המלך דוד "שמחת איך בענין ההתבוננות ע"י כו'), בגלות (בהיותו צרתו" בעת התורה בעסק .

. צבאם וכל העולמות .ש"ריבוי תורה מדקדוקי א' דקדוק לגבי במציאות בטלים כולם בדקדוק . אשר .
הקרבנות, מענין דוגמא שמביא וכפי ח"ו", להיפך או ושפעם חיותם ומקבלים העולמות כל עולים קל

. ("כנודע וכו'" ושפעם חיותם לקבל העולמות כל ועולים עליון יחוד נעשה כשר הקרבן מענין ש"אם .
קומץ  או המזבח ע"ג תור או יונה בן אחד עוף בהקרבת דלתתא באתערותא העליונים עולמות עליות

).78מנחה"

מצוה" מצוה ד"שכר הענין שכללות מוכח שמזה כידוע 79[ולהעיר, – טבעית המשכה של באופן הוא
סגולי  ענין או ומסובב, סיבה בדרך  טבעי, הו"ע מצוה שכר אם ישראל חכמי גדולי בין ].80המחלוקת

עולה" הקריב כאילו עולה בתורת העוסק "כל שהרי – התורה ללימוד בנוגע הוא שע"י 81וכן כך, ,
בעסק  מעלה שיש אלא עוד ולא כו'. ושפעם חיותם לקבל העולמות כל עליית נעשית התורה לימוד

האברים  על הדם מעלת כמו המצוות, לגבי התורה מעלת מצד הקרבנות, הקרבת לגבי שהמצוות 82התורה ,
הדם  בדוגמת היא התורה משא"כ ענינו, לפי אבר כל התחלקות, של באופן שהם האברים בדוגמת הם

ד"ם 83(כמ"ש  א' אדם", התורה נפעלת 84"זאת התורה שע"י כך, בשוה, האברים בכל חיים רוח שממשיך (
הענינים. בכל כללית המשכה
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ס"ע 71) חנ"ה מנחם תורת גם וראה פכ"ה. מוסר שבט ראה
וש"נ. .30

ספי"א.72) תניא ראה
בחוקותי.73) ר"פ
יג.74) שם,
ע"ב.75) ריש עד, שבת
ב.76) לה, ברכות
ואילך.77) סע"א קס,

פי"ב.78) אגה"ת
מ"ב.79) פ"ד אבות
אֿב).80) טו, אֿב. (יב, אחרון בית של"ה ראה
ועוד.81) בסופה. מנחות
ובכ"מ.82) א. יג, במדבר לקו"ת ראה
יד.83) יט, חוקת
קנ).84) ע' א (כרך ס"ח אדם ערך חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ.
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בתורה  ישנם שבעולם הענינים שכל מובן הרי – בעולם הענינים כל נמשכים התורה שע"י וכיון
בהעלם.

בגמרא שמצינו בכורות וכפי ומוליד,85במסכת מיעבר לכמה נחש חנני', בן יהושע לרבי קיסר "א"ל :
כו'". [שנין] ד' מעיקרא הוו מיעברי הנהו לתלת, ואוליד ארבעינהו אתונא דבי סבי והא שני, לשב א"ל

– שנים שבע נחש של שעיבורו ריב"ח ידע "שנאמר dxezdnומנין חית 86, ומכל הבהמה מכל אתה ארור
. לשבעה אחד מחי' הבהמה שנתקללה כשם לך לומר אלא כ"ש, לא מחי' נתקלל, מבהמה אם .השדה,

שני" שב לי' דהוה לשבע, אחת מבהמה הוא נתקלל .87כך

בגמרא  מהמסופר תיהוי 88[ולהעיר מאי רבנן, לי' אמרו חנני', בן יהושע דרבי נפשי' ניחא קא "כי :
חכמתם  נסרחה מבנים עצה אבדה להם, אמר מאפיקורסין, חכמתן 89עלן נסרחה מבנים, עצה שאבדה כיון ,

הענינים  הרי – להשיב מה יודעים ולא מבנים", עצה "אבדה כאשר גם אופן, ובכל העולם". אומות של
רז"ל  שדרשו וכפי בתורה, הפסוק 90ישנם ריק,91על הוא "ואם מכם", הוא ריק דבר לא הוא".mkn"כי

גו'" יוצרו ש"ימים הזמן, בענין (וכמו שלו השליחות אחד לכל יש זה ידו 92ובענין שעל מי וישנו ,(
אחר]. מישהו ע"י להתגלות יוכל ולא פלוני, ענין להתגלות צריך

.·È בעל יצורים, יש אם – לאחרונה שנתעוררה לחקירה בנוגע הוא הירח וכן על כו', חיים :93י

כיון  אבל, התומ"צ. לקיום נוגע שאינו כיון זה, לענין להתייחס צריך הי' לא שלכאורה – ובהקדמה
זיך") ("מ'קאכט ולהוטים ידע 94שמשתדלים פלוני שכאשר יתכן והרי תפילין, מצות אודות לעורר ביותר ָ

כשרות  או שבת לשמירת בנוגע ועד"ז תפילין, שיניח יהודי עוד יתוסף אזי הנ"ל, חקירה על להשיב מה
הנ"ל  חקירה אודות אצלי ששאל לפלוני  השבתי – בגמרא!95וכיו"ב זה על מענה שמצינו ,

שבועות  במסכת – מקומות בב' הם הגמרא דברי ובמסכת 96ובכן: בישיבות), שלומדים (מהמסכתות
קטן  ברק 97מועד מלחמת על דבורה בשירת שנאמר הפסוק בפירוש המצרים), בין בימי אותה (שלומדים

בארבע  (היושבים יושבי' ארור אורו הקב"ה) של בשליחותו (ברק, ה' מלאך אמר מרוז "אורו וסיסרא:
השכינה)" את כעוזר ישראל, את עוזר שהוא שמי (כביכול, ה' לעזרת באו לא כי שלו) ב'98אמות שיש –

סמוך  (והי' הוה רבה גברא דאמרי "איכא הפסוק): על רש"י בפירוש גם שהובא (כפי "מרוז" בפירוש דעות
דאמרי ואיכא בא), ולא המלחמה שנאמר akek`למקום הוה, דסיסרא) הכוכבים".99(מזלי' נלחמו שמים מן

מביא  כשרש"י בפשטות, אבל גשמי. כוכב אודות ולא רוחני, מזל אודות שמדובר לומר שרוצים [יש
במארז"ל  וכמו כפשוטו. לכוכב הכוונה הוה", "כוכבא הגמרא ולכן 100מדברי ללבנה", מונין ש"ישראל

. כו "בזמן רע סימן לוקה (ש)לבנה כפשוטה].. ללבנה היא שהכוונה ,"'

פירוש  בתור הפסוק על רש"י בפירוש שהובא – הוה" ש"כוכבא  בגמרא השני הפירוש לפי ועפ"ז:
זה. בכוכב שיושבים אלו על קאי ש"יושבי'" עכצ"ל – ראשון

[ולהעיר:

חננאל  רבינו עיש 97בפירוש כענין יושבי', דכתיב "והאי קבועים 101, כוכבים והרבה שבכימה גדול (כוכב
על  לה) להחזירם הקב"ה ועתיד טלה, במזל ונבקעו המבול, ארובות לפתוח ממנה כוכבים שני ונטל בו,

'ipa.זה לכוכב הסמוכים הכוכבים על קאי "יושבי'" שגם והיינו, תנחם", שעמו) קטנים כוכבים (קבוצת
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ע"ב.85) ריש ח,
יד.86) ג, בראשית
סע"א.87) שם, בכורות
ב.88) ה, חגיגה
ז.89) מט, ירמי'
וש"נ.90) ה"א. פ"א פאה ירושלמי
מז.91) לב, האזינו
וש"נ.92) .273 ע' חט"ז לקו"ש וראה טז. קלט, תהלים
השמים)93) (כוכבי מ"ג יושר) (כתב ח"א הברית ספר ראה

וש"נ. ואילך. רפו ע' חל"א אג"ק גם וראה ואילך. פ"ב
וש"נ.94) .95 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
(באגנלית).95) תשכ"ו מרחשון כ"ו מכתב גם ראה
א.96) לו,
א.97) טז,
(ובפרש"י).98) כג ה, שופטים ס'
כ.99) שם,

א.100) כט, סוכה
ומצו"ד).101) (ובפרש"י לב לח, איוב
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שכן, "בני'", הלשון מתאים גדול לכוכב הסמוכים קטנים לכוכבים בנוגע הנה שפיר, דייקת כד אבל,
בן  קרוי והתלמיד אב קרוי שהרב ותלמיד, רב וכמו בן, קרוי קטן וכוכב אב, קרוי גדול אבל 102כוכב ;

יצרה" לשבת בראה תהו "לא וכמו דוקא, אדם בני על שקאי "יושבי'", הלשון זה על מתאים .103לא
"היושבים  אדם בני על "יושבי'" קאי הוה", רבה "גברא ש"מרוז" הפירוש שלפי שכשם לומר, ומסתבר
זה]. כוכב על היושבים אדם בני על "יושבי'" קאי הוה", ש"כוכבא להפירוש גם כך שלו", אמות בארבע

האדם  בני ומ"מ, נוספים. כוכבים על גם אלא הארץ, כדור על רק לא "יושבי'" שיש מוכח ומזה
ניתנה  שלכן נוספים, כוכבים על שנמצאים מהברואים יותר גדולה במעלה הם הארץ כדור על שנמצאים

דוקא  הארץ כדור על .104התורה
***

.‚È.בצדקה ושבי' תפדה במשפט ציון ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.„È,הירח אל הטיסה של המאורע בגלל ההתוועדות סיבת אודות (ס"ז) לעיל האמור על נוסף

ישראל,– זמירות נעים המלך, דוד של מהתפלות עבורם שיתפללו ביקשו בעצמם שהם מזה, והלימוד

בערך  אינם העולם עניני שכל העובדה את הדגיש המלך שדוד (סי"א) לעיל האמור שע"פ ולהעיר,
אם  שכן, התורה, בלימוד חיזוק תוספת לידי שיביא באופן גופא זה מאורע לנצל יש תורה, לדברי כלל
בישיבה  בחור שכאשר בודאי הרי כאלו, להישגים להגיע במושכלות העוסק אדם יכול העולם בעניני
לענינים  יגיע אזי ויגיעה, ושקידה התמדה מתוך הלימוד ובאיכות הזמן, בכמות התורה בלימוד יוסיף

וכמארז"ל  נעלים, תאמין"105הכי אל מצאתי ולא –"יגעתי

הפרשה  בסיום מ"ש עם הקשור נוסף ענין חלוצים 106ישנו גו' אתכם "ואצו במלחמה: לנצחון בנוגע
שנאמר  לפניהם, נופלים ואויבים גבורים שהיו "לפי רש"י, ומפרש ישראל", בני אחיכם לפני 107תעברו

קדקד" אף זרוע ,108וטרף

הבחיי  כמ"ש – תפילין מצות לקיום בנוגע ההתעוררות עם קשור זה ענין בטוחים 109והרי ש"היו
רז"ל  שדרשו וכענין שבידם, המצוה בזכות וכחם אף 110בגבורתם שבזרוע, תפילין בזכות זרוע, וטרף

שבראש", תפילין בזכות קדקד,

הרא"ש  לדברי המקור גם שזהו לומר, באנשי 111ויש יתקיים ותיקונן תפילין מצות קיום "שמפני
קדקד". אף זרוע וטרף המלחמה

. (סתם) תפילין מצות קיום "מפני הרא"ש שמלשון (ולא ולהעיר, כו'" המלחמה באנשי יתקיים .
רק  לא נעשה קדקד" אף זרוע ד"טרף שהענין משמע, המלחמה"), אנשי של תפילין מצות קיום "מפני
אחרים  יהודים כאשר גם אלא עצמה, המלחמה בשעת עצמם המלחמה אנשי של תפילין הנחת ע"י

המלחמה. לפני רב זמן ואפילו תפילין, מניחים

הערבות  ענין מצד הוא זה בזה"27וכל זה ערבים ישראל "שכל ובמכ"ש 47, התומ"צ, עניני בכל שישנו ,
הרמב"ם  ואת112ממ"ש עצמו את הכריע הרי אחת, "מצוה elekשע"י mlerd lk ועאכו"כ זכות", לכף
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ז.102) ו, ואתחנן ופרש"י ספרי
יח.103) מה, ישעי'
(104) השיחה סיום ).l"endחסר
ע"ב.105) ריש ו, מגילה
יח.106) ג,
כ.107) לג, ברכה
בענין 108) רק לא היא ה"זרוע" שפעולת נזכר זה בענין

בענין  גם אלא קטנה), אצבע גם מספיק זה (שבשביל ההגנה
עם שפעולתוהמלחמה ל"קדקד", בנוגע גם הוא וכן היא האויב,

מהלך  את ומתכנן מחשב השכל כח שע"י – המלחמה בענין גם
כו'. המלחמה

מטות.109) ס"פ
המקור 110) נמצא לא שלע"ע העיר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

רז"ל. במדרשי לזה
שהובאה 111) (כהגירסא סט"ו תפילין הלכות – קטנות בהל'

.147 ס"ע חנ"ז מנחם תורת גם וראה – שם). יו"ט במעדני
ה"ד.112) פ"ג תשובה הל'
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באופן  המלחמה אנשי של נצחונם לפעול ישראל איש כל של תפילין הנחת מועילה ולכן, לבנ"י, בנוגע
קדקד". אף זרוע ד"טרף

גם  אלא גד, שבט אצל רק לא קדקד" אף זרוע ד"טרף הענין נעשה הערבות ענין שמצד להוסיף, ויש
העולם  את ובלבל סנחריב (בא העולם בלבול שמצד גם ומה בנ"י. כל לאיזה 113אצל יודעים אנו אין (

שמצינו  וע"ד לוי). לשבט ששייכים ולוים, כהנים כמו שיודעים, כאלו שיש (אע"פ אחד כל שייך שבט
כו', הבלבול לאחרי הנה יעלה, שבמסילתו ושבט שבט לכל פרטי שער שיש שאף התפלה, נוסח לגבי

בנ"י  כל עבור כללי נוסח הזקן רבינו .114קבע

.ÂË'הי וגד ראובן "לבני אתכם", "ואצו הפסוק על רש"י פירוש על להתעכב יש לזה, ובהמשך
פעם  המדובר על (בנוסף הולכים 115מדבר" היו "הם אחיכם", "לפני הכתוב: בהמשך רש"י פירוש על

נאמר  שבו העיקר, הי' שגד כיון לראובן, גד להקדים לו הי' דלכאורה – וכו'") למלחמה ישראל לפני
זה? בענין לגד טפל הי' ראובן ואילו הכתוב), בהמשך בפירושו רש"י (שמביא קדקד" אף זרוע "וטרף

הפסוק  על ויגש בפ' רש"י מפירוש כמובן – זמ"ז חלוקים היו וגד שראובן אחיו",116ולהעיר, "ומקצה
. לגבורה שבהם הפחותים כשברכן,oae`x."מן שמותם משה כפל שלא אותן ובנימין, ישכר לוי שמעון

. כפל הגבורים שמות טפל cble107.אבל ראובן הי' הגבורה שבענין מובן, ומזה גד". מרחיב ברוך אמר
לראובן. גד להקדים לרש"י לו הי' וא"כ, לגד.

רש"י  בפירוש שרואים ("רייכקייט") ה"עשירות" כל עם – בפשטות המובן באופן לקמן שיתבאר וכפי
חומש, ללמוד צריך אינו שוב גדול, נעשה שכבר שכיון יחשוב שלא (ובלבד למקרא חמש לבן גם –
פירוש  עם חומש פרשה יום בכל ללמוד נשיאנו רבינו תקנת בגלל אלא אינה חומש שלומד לכך והסיבה

זאת!...). מקיים לכן גזרתי"... ש"גזירה וכיון רש"י,

.ÊË מכבר (כמדובר קדקד" אף זרוע ד"טרף הענין בפועל שיקויים – צורך 117והעיקר יש שעכשיו
ממך" ד"ויראו בהענין די ולא אילו 118בכך, אשר, הראשונה, בפעם לארץ בהכניסה שהי' כמו בלבד),

גלות  אחרי' שאין שלימה גאולה של  באופן היתה .119זכינו,

האמיתית  בגאולה לארץ הכניסה לפני דמשיחא, בעקבתא בעמדנו – עתה גם זה ענין שיקויים וכדי
שיכולים  יהודי כל אצל זאת לפעול תפילין, למצות בנוגע יתירה השתדלות להיות צריכה – והשלימה

אליו. להגיע

לעצמו, בנוגע אחד כל אצל תפילין מצות בקיום הידור תוספת צ"ל וכמו"כ

התפילין  לבדיקת בנוגע נאמר 120הן עליו צדיק, אפילו שהרי צריך 121– און", כל לצדיק יאונה "לא
השו"ע  כפסק (שמיטה), בשבוע פעמים שתי לכלֿהפחות – לזמן מזמן שלו התפילין את ,122לבדוק

הפסוק  על המכילתא כדברי בשנה, אחת פעם – לבדוק 123ולמהדרין צריך שאדם "מגיד ימימה", "מימים
חודש" עשר לשנים אחת התפילין בכל 124את עליהם שמברכים גם ומה תפילין, מצות חומר גודל (מצד

),125יום 
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וש"נ.113) א. כח, ברכות ראה
וש"נ.114) ואילך. 310 ע' חי"ד מנחם תורת ראה
חמ"ד 115) מנחם (תורת בסופה תשכ"ה דברים ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך). 172 ס"ע
בשיחת116) בארוכה נתבאר – ב. סי"ד מז, מטו"מ ש"פ

חנ"ז ( מנחם וש"נ.תורת ואילך). 141 ע'
(117.(150 ע' שם מנחם (תורת סכ"ד הנ"ל שיחה
יו"ד.118) כח, תבוא
וש"נ.119) .230 ע' ח"כ .346 ע' חי"ט לקו"ש ראה
וש"נ.120) .389 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה
יב,121) כא.משלי

וש"נ.122) סוסל"ט. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
סה"א.123) פ"י עירובין ירושלמי גם וראה יו"ד. יג, בא
עולמית",124) לבדקן צריך אינו אומרים שמאי ש"בית אף

אימא" אבי של תפלין אלו אומר הזקן "שמאי שהי' וכפי
שם) בנוגע *(מכילתא אמר בתירא בן יהודה שר' מצינו וכן ,

שהניח  תפילין והללו בניהם מבני "אני יחזקאל: שהחי' למתים
ב). צב, (סנהדרין מהם" אבא אבי לי

(125. לבטלה ברכה ד"איסור החומר גם שהסמיכוהו נזכר .
או"ח  אדה"ז (שו"ע וגו'" ה' שם את תשא  לא לאו על חז"ל

א). לט, (שבועות כולו העולם כל נזדעזע שבאמירתו סוסל"ד),

(*(`lw ze`) t"dr dnly dxeza f"ka oiir.
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הדעת  מהיסח לזהירות בנוגע הרגו 126והן שלא גמור, שאינו צדיק אצל אפילו שייך זה שענין –
בתכלית  ברע מואס אינו ולכן לגמרי, הבינוני,127ליצה"ר ממדרגת שלמטה ומי בינוני, אצל ועאכו"כ ,

תפילין. הנחת של הענין כל את אצלם לפעול שצריך אלו אצל ועאכו"כ

האופנים  בכל הנ"ל, הסוגים לכל בנוגע תפילין, מצות דקיום הענין בהפצת להשתדל יש אופן, ובכל
האפשריים.

אזי  הלב, מן יוצאים יהיו הדברים כאשר הנה – חבירו של בלבו ונתפס מתקבל הדבר שאין והטענה
פעולתם  ויפעלו הלב אל ער"128יכנסו "לבי הנה ישנה", ש"אני אע"פ שכן, לתורתו 129, להקב"ה ,

לתפילין"130ומצוותיו  כולה התורה כל ש"הוקשה תפילין, מצות ובפרט ,131.

מצוה" גוררת ש"מצוה ומצוותי',132וכיון התורה כל לקיום ועד נוספות, מצוות לקיום יביא זה הרי ,
הגאולה. את ממהרים ועי"ז

***

.ÊÈ'ד בפרק עתה אוחזים – התשובה באגרת ענין ללמוד למנהג ית'133בנוגע מלכותו "מדת בענין
כמ"ש  ה', דבר בשם הוי',134(ש)נק' שם של אחרונה ה"א באות ונרמזת ונכללת שלטון, מלך דבר באשר

וכו', מהגרון אחה"ע הפה מוצאות לה' ומתחלק הלב מן העולה ההבל הוא הדיבור ומקור פנימיות כי
כמ"ש  לבד, הבל בחי' היא הה"א הברת הגוף 135וגם דמות לו שאין ואף מששא, בה דלית קלילא אתא

המוצאות  חלקי לה' המתחלקות אותיות כ"ב ה' דבר שגם בשגם אדם, בני כלשון תורה דברה אך ח"ו,
כו'". היצור כל נברא ובהן

שזהו  – אדם" בני כלשון תורה דברה אך ח"ו, הגוף דמות לו שאין "ואף למ"ש בנוגע להבין וצריך
בסיום  ולא הענין, באמצע זאת כותב מדוע – המלכות למדת ה' אות של השייכות בביאור המוסגר מאמר

. "בשגם (לאחרי היצור")?הענין כל .

הביאור  כללות על שקאי לומר אפשר הי' הענין, בסיום זאת כותב הזקן רבינו הי' אילו ועוד: זאת
(ה' המלכות מדת על רק שקאי מובן הענין, באמצע זאת שכותב מזה אבל ספירות", הי' ל"כל בנוגע
ולא  המלכות, למדת בנוגע רק זאת מבאר מדוע מובן: ואינו כו'). הבל בחי' היא הה"א שהברת אחרונה,

ספירות? הי' לכל בנוגע

הענין  בהתחלת גיסא: "מ"ש 136ולאידך בענין כדכתיב 137, ב"ה, הוי' משם חלק וכו', עמו ה' חלק 138כי

דמות  לו שאין "ואף הזקן רבינו כבר מבהיר – וכו'" נפח מתוכו דנפח ומאן חיים, נשמת באפיו ויפח
האדם, שבנפש הכחות עשר לכל שייך זה ענין והרי אדם", בני כלשון תורה דברה אך ח"ו, וכו' הגוף
לספירת  בנוגע עוה"פ זה ענין ולהבהיר לחזור צריך למה וא"כ, שלמעלה. הספירות עשר כנגד שהם

המלכות?

הגוף דמות לו שאין "ואף הזקן רבינו כותב הענין בהתחלת מדוע להבין: צריך בסיום eke'גם ואילו ,"
"וכו'"? הוספת ללא ח"ו", הגוף דמות לו שאין "ואף כותב הענין

לקמן. שיתבאר וכפי
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וש"נ.126) רסכ"ח. שם אדה"ז שו"ע ראה
פ"י.127) תניא ראה
ועוד.128) א. סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ס' ראה
ב.129) ה, שה"ש
עה"פ.130) שהש"ר ראה
וש"נ.131) א. לה, קידושין
מ"ב.132) פ"ד אבות

ב.133) צד,
ד.134) ח, קהלת
וש"נ.135) סי"ט. לקמן ראה
ב.136) צג,
ט.137) לב, האזינו
ז.138) ב, בראשית
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.ÁÈ:לגד ראובן שמקדים – רש"י בפירוש להביאור בנוגע

לגד: ראובן הכתוב מקדים שבפרשתנו – בכתוב אלו שבטים ב' של בסדרם הביאור ובהקדים
ולגדי" הענין 139"לראובני בהתחלת מ"ש מלבד הנה מטות, בפ' ואילו ראובן 140, לבני הי' רב "ומקנה

ראובן) לפני (גד ראובן" ובני גד "בני שלאח"ז הפסוקים בכל נאמר גד), לפני (ראובן גד" .141ולבני 

בפשט  – הדבר ות:וטעם

גו'" ירשנו הזאת הארץ "ואת הארץ, ירושת אודות בעיקר מדובר הכתוב 139בפרשתנו מקדים ולכן ,
לנחלה" "בכור הבכור, הוא שראובן כיון ולגדי", לראובני "נתתי – לגד .142ראובן

רש"י  בפירוש מהמובא בכהונה 143[ולהעיר גם אחיו על יתר להיות ראוי ראובן הי' הבכורה שמצד ,
יתרונות  ממנו שנטלו לאחרי גם אך הללו. היתרונות כל להפסיד לו גרם שעשה שהמעשה אלא ומלכות,

לנחלה]. בכור עדיין נשאר – הללו

ישראל" בני לפני חושים ד"נחלץ החידוש בעיקר מודגש מטות בפ' גד 144ואילו הכתוב מקדים ולכן ,
וטרף  בגד נאמר "שכן גד, לבני שייך היו" שגבורים "מתוך חושים" ד"נחלץ הענין עיקר כי, לראובן,

קדקד" אף .145זרוע

מובן: אינו עדיין אך

שבפרשתנו  אתכם" "ואצו בפסוק "לבני106מדוע רש"י מפרש ,cbe oae`x זה פסוק הרי – מדבר" הי'
היציאה ixg`lבא אודות לדבר ומתחיל לגד), ראובן הכתוב הקדים (שבזה הארץ דירושת הענין סיום

לראובן? גד להקדים יש שבזה תעברו", ד"חלוצים באופן למלחמה

מטות  שבפ' חושים" נחלץ "ואנחנו הפסוק בפירוש ופירש 144וכן חזר ש"משה רש"י מביא שבו –
הדבר  באלה "זהלהם רש"י כותב – גו'" תעברו חלוצים וגו' ההיא בעת אתכם ואצו cbeים oae`x שקיימו

גד  להקדים יש שבזה המלחמה, ענין אודות אלא) הארץ, ירושת אודות (לא מדובר שכאן אף תנאם",
לראובן?

מטות  שבפ' גו'" משה להם "ויתן בפסוק מדוע גיסא: –146ולאידך הארץ ירושת אודות שמדבר –
יש  הארץ לירושת שבנוגע אף ראובן"), ולבני גד לבני משה להם ("ויתן לראובן גד הכתוב מקדים

לגד? ראובן להקדים

לקמן. שיתבאר וכפי

***

.ËÈ:התשובה באגרת להביאור בנוגע

גירסאות: ב' יש שבסידורים ה"אקדמות" בנוסח הנה – כו'" קלילא "אתא ה' אות על למ"ש בנוגע
בה "דלית בהynn`(א) "דלית (ב) ,"`yynבה "דלית גורס בתניא הזקן ורבינו ."`yyn בלקו"ת וכן ,"

בי'147האזינו  דלית קלילא אות הוא "הה' :`yyn שההבל היינו קלילא אתא ופי' באקדמות, כמבואר ,
. האותיות מבכל יותר מועט הוא בה המתלבש אותה הלב לדבר שקל פי' קלילא, אתא נקראת לכן .

שבה". ההבל מאד דזוטר מששא, בה  דלית משום
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יבֿטז.139) ג,
א.140) לב,
שם.141) ובהערות 2 ע' ריש ח"ט לקו"ש גם ראה
כג.142) לה, וישלח פרש"י
גֿד.143) מט, ויחי
יז.144) שם, מטות

רב 145) "ומקנה הענין בהתחלת נאמר שאעפ"כ הטעם ביאור
הי' הגדול, הוא שראובן לכך נוסף כי, גד", ולבני ראובן לבני הי'
כ"ק  ע"י שהוגהה בשיחה נכלל – לגד מאשר יותר רב מקנה לו

.9ֿ13 הערות 15 ע' ח"ט בלקו"ש ונדפסה שליט"א, אדמו"ר
לג.146) שם,
ד.147) עד,



h"kyz'dכד ,a`Îmgpn 'c ,oefg zay ,mixac t"y zgiy

שורש  מאותו נלקחים ששניהם לומר שרוצים יש הנה – ממשא) או (מששא אלו לשונות לב' ובנוגע
ביניהם: חילוק יש באמת אבל אחד, וענינם

הנה  – "ממש" הלשון ואילו בידים; למשש שיכולים דבר היינו, מישוש, מלשון הוא – "מששא"
רש"י  הפסוק 148מפירוש מישוש,149על מלשון זה שאין מוכח, ממש", "מלאכים מלאכים", יעקב "וישלח

לפרש  רש"י כוונת אלא בידים, למשש שיכולים ודם בשר של מציאות כמו אינה המלאכים  מציאות שהרי
מלאכים היינו, ממש", "מלאכים אם כי שלוחים, אינם .`miizinש"מלאכים"

ספירת  על רומזת מששא" בה דלית קלילא "אתא שהיא ה' שאות הטעם מהו השאלה: נשאלת ועפ"ז
שהיא  כך יותר, תחתונה בדרגא היא המלכות ספירת אדרבה: דלכאורה – ז"א מאשר יותר דוקא המלכות

רוחנית?! פחות

נבוכים  במורה הרמב"ם מ"ש ע"פ מצינו 150ויובן וריח, ודיבור ושמיעה דראי' להחושים שבנוגע ,
רק  ושייך נבזה, חוש שהוא המישוש, חוש מלבד דלמעלה, הענינים על אלו כינויים שנאמרו בתורה

כו'. פחיתותו מצד למטה, באדם

המלכות, לספירת בנוגע דוקא להבהיר צריך ולכן למעלה. גם המששות ענין ישנו קבלה, ע"פ אמנם,
אך  ח"ו, הגוף דמות לו שאין ש"אף ולהוסיף מששא", בה דלית קלילא "אתא שהיא ה', באות שנרמזת

אדם". בני כלשון תורה דברה

.Î כמו "וכו'", תיבת הוספת ללא ח"ו", הגוף דמות לו שאין "ואף הזקן רבינו במ"ש והביאור
הענין: בהתחלת

גוף". "ולא – הגוף" דמות לו "אין לאחרי שבאות התיבות במקום באה "וכו'" תיבת

הצ"צ  בשל"ה 151ומביא זה על הקושיא "וידוע גוף",152, שאינו מכש"כ הגוף, דמות לו שאין דכיון ,
הגוף? דמות (אפילו) לו ואין גוף, אינו הפוך: בסדר הנוסח צ"ל הי' וא"כ,

הצ  (ועז"נ ומבאר הגוף דמות בחי' הם ובי"ע גופא, נקרא האצילות כי הוא, הענין "אך "ועל 153"צ,
הבריאה  עולם על דקאי אדם", כמראה דמות הכסא .154דמות כו',) בערך אינם שבי"ע מיבעי לא ולכן, .

גוף". ולא והיינו חשיב, כלא אצילות גם אלא הגוף, דמות בחי' לו שאין והיינו

ב"ה", הוי' משם חלק עמו, הוי' ד"חלק הענין כללות אודות שמדבר הענין, שבהתחלת מובן, ועפ"ז
הגוף דמות לו שאין ש"אף הזקן רבינו מדייק – האצילות עולם דרגת גם נכללת גוף",eke'שבזה "ולא ,"

– בי"ע לעולמות ששייכת כפי המלכות ספירת על רק כשמדבר כאן, משא"כ האצילות; עולם על שקאי
האצילות, עולם על שקאי "וכו'", מוסיף ואינו בי"ע, על דקאי הגוף", דמות לו שאין "ואף רק אומר

כאן. להמדובר שייך זה שאין

.‡Î במספר כלל בדרך הנכללות הקדושות מדותיו ושאר וטובו חסדו "מדת בענין הביאור המשך
ש"פ  בשיחת נכלל – וכו'" בכלל עד ולא וגו', הממלכה ה' לך עד וגו' הגדולה ה' לך שבפסוק שש

סט"ז  .155מטו"מ

*

.·Î– לגד ראובן מקדים הארץ חלוקת אודות הסיפור לאחרי שגם בפרשתנו, רש"י לפירוש בנוגע
הארץ: לחלוקת בנוגע נוספת שאלה בהקדים זאת לבאר יש
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מ'קאכט148) אמר: שליט"א אדמו"ר פירוש כ"ק אין דאך זיך ָָ
רש"י!...
וישלח.149) ר"פ
רפמ"ז.150) ח"א
ע"ב.151) ריש תתרכג, ו) (כרך בראשית אוה"ת

ב.152) יו"ד, נאמן בית ראה
כו.153) א, יחזקאל
(154.39 הערה קס ע' ניסן סה"מ מנחם בתורת בהנסמן ראה
ואילך.155) 142 ע' חנ"ז מנחם תורת



כה h"kyz'd ,a`Îmgpn 'c ,oefg zay ,mixac t"y zgiy

מסעי  לגבולותי'",156בפ' כנען ארץ בנחלה לכם תפול אשר הארץ "זאת לבנ"י לומר משה נצטווה
. בגורל אותה תתנחלו אשר הארץ "זאת מסיים: הארץ, גבולות את שמפרט המטות ולאחרי לתשעת .

הפרשה  ובהמשך המטה". הכהן 157וחצי אלעזר הארץ את לכם ינחלו אשר האנשים שמות "אלה נאמר
ממ  אחד נשיא אחד ונשיא נון בן הארץ".ויהושע את לנחול תקחו טה

משה? שע"י החלוקה לגבי כו' אלעזר ע"י בהחלוקה ניתוסף מה מובן: אינו ולכאורה

חלוקה היתה משה שע"י שהחלוקה – בזה המטה",zillkוהביאור וחצי המטות "לתשעת בלבד,
. הראובני בני ל"מטה .בניגוד הגדי בני ומטה ירחו . לירדן מעבר נחלתם ש"לקחו מנשה" מטה וחצי .

מזרחה" חלוקה158קדמה על נוסף ציווי הי' ולאח"ז ;zihxt– גופא שבט ובכל עצמו, בפני שבט לכל
רש"י  שמפרש כפי ולגברים, השבט 159למשפחות נחלת ומחלק לשבטו אפוטרופוס ונשיא נשיא "כל ,

כו'". ולגברים למשפחות

.‚Î דברים בפ' ואילו משה, ע"י שהיתה הכללית החלוקה אודות מסופר מטות שבפ' לומר, ויש
ויהושע: אלעזר נצטוו שעלי' הפרטית החלוקה אודות מסופר

מטות  .146בפ' ראובן ולבני גד לבני משה להם "ויתן ואת נאמר האמורי מלך סיחון ממלכת את .
לבני  ניתנה עוג וממלכת גד, לבני ניתנה סיחון שממלכת הכוונה, ולכאורה הבשן", מלך עוג ממלכת

הכתוב  בהמשך נאמר ואעפ"כ ועכצ"ל,160ראובן; סיחון. מארץ שהיא גו'", חשבון את בנו ראובן "ובני
החלוקה אודות מדובר זה את zillkdשבפסוק מנשה שבט וחצי ראובן ובני גד לבני שנתן משה, שע"י

מהם. אחד כל של הפרטי חלקו גבולות את לקבוע מבלי ועוג, סיחון ממלכת

דברים  בפ' החלוקה139ואילו אודות הגלעד zihxtdמדובר הר וחצי ארנון נחל על אשר "מערוער –
. הבשן וכל הגלעד "ויתר ולגדי", לראובני נתתי גו'",ועריו הארגוב חבל כל המנשה שבט לחצי נתתי .

וגו'". וגבול הנחל תוך ארנון נחל ועד הגלעד מן נתתי ולגדי "ולראובני הגלעד", את נתתי "ולמכיר

המערבי  הירדן עבר בין החלוקה היא שעיקרה הכללית, החלוקה אודות מדובר מטות שבפרשת וכיון
שקיבלו  בגלל המטה, וחצי המטות לשני שניתן המזרחי הירדן לעבר המטה, וחצי המטות לתשעת שניתן
ולבני  גד לבני משה להם "ויתן נאמר הארץ בחלוקת גם לכן – בנ"י לפני חלוצים לעבור עצמם על
בעיקר  ששייך תעברו, דחלוצים הענין בעיקר מודגש הכללית שבחלוקה כיון ראובן, לפני גד ראובן",

קדקד". אף זרוע וטרף בגד נאמר שכן היו, "שגבורים לגד,

הענין  עיקר שזהו עצמו, בפני שבט לכל הפרטית החלוקה אודות שמדובר דברים בפרשת משא"כ
ושבתם  גו' יניח אשר עד גו' תעברו חלוצים גו' אתכם "ואצו בפסוק גם הנה – הארץ וירושת דחלוקת
הוא  שראובן כיון גד, לפני ראובן – מדבר" הי' גד ולבני ראובן "לבני רש"י מפרש גו'", לירושתו איש

לנחלה. בכור

לקמן. שיתבאר וכפי זה, רש"י שבפירוש תורה" של ה"יינה את לבאר נשאר ועדיין

***

.„Î גם ישנו – ישראל לארץ לכניסה בנוגע הפרטית והחלוקה הכללית החלוקה בענין לעיל האמור
ויום  יום בכל האדם :161בעבודת

ההליכה  ענין כללות וכן לפניך", אני "מודה באמירת – כללי עול דקבלת הענין ישנו היום בהתחלת
המדרש" לבית הכנסת בנוגע 162"מבית כללי עול קבלת של שזהו"ע העולם, בעניני לעסוק שיוצא קודם ,
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ואילך.156) ב לד,
יזֿיח.157) שם,
ידֿטו.158) שם,
יז.159) שם,

לז.160) שם, מטות
(161) בלבד פרקים וראשי קיצור – ואילך ).l"endמכאן
וש"נ.162) בסופה. ברכות
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מצו  לכל בנוגע פרטי  עול הקבלת גם ישנו  לזה  ונוסף היום; כל בירור לעבודת נעשה ידה שעל פרטית ה
פרטית). מצוה כל לפני שאומרים וצוונו" במצוותיו קדשנו "אשר (שזהו"ע כו' פרטי

לענין  נחשב הוא שגם הפרטי, הקב"ע בא ולאח"ז הכללי, הקב"ע להיות צריך שתחילה – בזה והסדר
שנמשך  ספירה, שבכל הכתר בחי' וע"ד הפנימיים, כחות בעשר העבודה קודם לבוא צריך ולכן כללי,

תרכ"ט  דשנת בהמאמר (כמבואר מזה זה הכתרים השתלשלות בענין כידוע הכללי, הכתר בענין 163מבחי'
קרנות" שבע"ס).164"עשר הכתרים עשר שהם

כללית  והמשכה גו'", כולכם גו' נצבים ד"אתם הכללי הענין ישנו שבר"ה – השנה בכללות הוא וכן
שואב  ועד עציך מחוטב וגו' שבטיכם ד"ראשיכם המדריגות פרטי בכל בהתחלקות אח"כ באה זו

אדמו"ר 165מימיך" מו"ח כ"ק וכדברי כמשל 166, שזהו כולה, השנה כל על תשרי מחודש ההמשכה אודות
כו'. האיצטבא ע"ג עצמו בפני דבר כל ומניח בשוק, שרכש הסחורה את שפורק הסוחר

תפילין  במצות שמורה 167ועד"ז יד, של תפילין ע"י שנעשה זרוע" ד"וטרף הענין ישנו שתחילה –
על  שמורה ראש, של תפילין ע"י שנעשה קדקד" ד"אף הענין בא ולאח"ז המעשה, שבענין הקב"ע על

הזהר  מדברי כמובן – וההשגה ההבנה הלב168ענין שכנגד יד של שבתפילין ללא , הקשירה, ענין ישנו
הבהמית, בנפש חלישות פועלים ועי"ז כו', למוח שקו"ט גם מתפשטת ומשם בלב, משכנה שמקום

בלב) גם מתפשטת ומשם שבראש, במוחין משכנה שמקום האלקית, נפש כמו (ולא .169שבראש

בנוגע ומהע  קדקד" אף זרוע ד"טרף הענין שנעשה – בגשמיות גם נמשך הענינים ברוחניות בודה
איש" ממנו נפקד ש"לא באופן במלחמה, וינוסו 170לנצחון אויביך ויפוצו ה' ד"קומה ובאופן ,

ישראל"171משנאיך" שונאי "אלו ,172,

צדקנו. משיח בביאת השלישי, ביהמ"ק לבנין שזוכים ועד

מקומו, על ורקד קומתו מלוא ועמד אלקינו", "הוא הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ב"פ. אלקינו" "הוא בחוזק לנגן כשממשיך

אמר:] ואח"כ אחרונה, ברכה ברך שליט"א אדמו"ר כ"ק

פירושו  רש"י שמסיים כפי קדקד", אף זרוע ד"טרף הענין להיות שצריך – לעיל האמור מכל ה"בכן"
דברים. לפרשת

גו'" הוי' אל ל"ואתחנן באים מתנת 173ומזה לשון אלא מקום בכל חנון "אין רש"י: שמפרש וכפי ,
חנם, מתנת אלא המקום מאת מבקשים אין הטובים, במעשיהם לתלות לצדיקים להם שיש אע"פ חנם,

אחון  אשר את וחנותי לו שאמר ואתחנן".174לפי בלשון לו אמר ,

ונותן  הקב"ה מוסיף תפילין, מצות בקיום עבודתם ע"י פועלים שבנ"י מה על שנוסף – הענין ונקודת
בלי  של באופן אחון", אשר את "וחנותי חנם", "מתנת של באופן עניניו בכל לו המצטרך כל לכאו"א

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו והנגלה, הנראה בטוב .175גבול,

על  עולם ו"שמחת צדקנו, משיח בביאת הכללית, לגאולה הפרטית מהגאולה באים כזה ובאופן
.176ראשם"

ניקאווא"]. ניעט "ניעט הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר ַָ[כ"ק
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(163) פ"ב במאמר חנ"ז שנזכר מנחם סה"מ תורת – (157 ע'
רפט. ע' תרכ"ט

ו.164) פ"ב, איכ"ר
נצבים.165) ר"פ
וש"נ.166) .74 ע' תש"ז .313 ע' תרצ"ט סה"ש ראה
מוצב 167) "סולם תפלה, כמו הוא התפילין שענין גם נזכר

ריש  רסו, זח"א וראה יב. כח, (ויצא השמימה" מגיע וראשו ארצה
ועוד). ע"ב.

ואילך.168) ב רפב, (ברע"מ). א רלח, זח"ג ראה

רפ"ט.169) תניא
מט.170) לא, מטות
לה.171) יו"ד, בהעלותך
עה"פ.172) פרש"י
ואתחנן.173) ר"פ
יט.174) לג, תשא
דברהמ"ז.175) הג' ברכה נוסח
יא.176) נא, יו"ד. לה, ישעי'
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פעמים ‡. כמה רש"י 1דובר של דרכו כי
לפרש היא, התורה על הקשה lkבפירושו דבר

הדורשים  והענינים מקרא. של בפשוטו מובן ובלתי
רש"י  ואין הכתובים) פשטות פי (על ביאור
רש"י  של שלדעתו הוכחה גופא זה הרי מפרשם,
צורך  שאין כך כדי ועד בפשטות הם מובנים

פירש 2לפרשם  שכבר מה פי על הם שמובנים (או
dfרש"י iptl.(

המתעוררת  גדולה תמי' להבין צריך זה פי על
כמה  אשר בפרשתנו, כתובים של פשוטם 3בלימוד

רש"י  ודוקא לתרצה, משתדלים התורה ממפרשי
עלי': עמד לא הפשטנים ראש

חטא 4בפרשתנו  על בארוכה משה מספר
דור  על זה ידי על שנגזרה הגזירה ועל המרגלים

"אם  הרע 5המדבר הדור האלה באנשים איש יראה
בן  כלב זולתי (וממשיך) גו' הטובה הארץ את הזה
ה'", אחרי מלא אשר יען גו' יראנה הוא יפונה

wiqtne גם לאמר בגללכם ה' התאנף בי "גם ואומר
עוד  ממשיך ההפסק ואחרי שם", תבוא לא אתה
לפניך  העומד נון בן "יהושע המרגלים בענין לספר
יהיה  לבז אמרתם אשר וטפכם וגו' שמה יבוא הוא

וגו'". שמה יבואו המה גו'

מפסיק למה תמוה: סיפור rvn`aולכאורה
בי  "גם רבינו למשה שאירע במה המרגלים מעשה
שם", תבוא לא אתה גם לאמר בגללכם ה' התאנף
הארץ  אל יבוא שלא משה על הגזירה שגם כאילו

חטא בסיבת רבינו היא משה חטא והרי המרגלים,
ישראל לארץ יכנס שלא נגזר yxetnשבשבילו

שנאמר  וכמו מריבה, מי חטא שהוא "יען 6בקרא
הזה  הקהל את תביאו לא לכן גו' בי האמנתם לא
באמצע  ענינו ומה להם", נתתי אשר הארץ אל
המרגלים  שמעשה ובפרט המרגלים? מעשה סיפור
שנה: ארבעים כמעט מזה זה רחוקים מריבה ומי
מארץ  ישראל בני לצאת קרוב הי' המרגלים מעשה

גו' לשנה יום לשנה "יום נגזר (ובגללם מצרים
שנה" אחרי 7ארבעים היה מריבה מי ומעשה ,(

מרים  שנה.8מיתת הארבעים לסיום קרוב ,

מי  חטא כאן הזכיר שמשה מתרץ הרמב"ן והנה
הנמנעים  כל עונש יחד להזכיר רצה "כי מריבה

כו'". עונותיהם בגרמת הכל כי הארץ אל מעבור

כי:eheytaאבל כן, לתרץ קשה מקרא של

המרגלים  בענין הם ולאחריו לפניו הכתובים א)
להכניס טעם ומה -rvn`a דמי החטא סיפור דוקא

?9מריבה 

דמי  לחטא קודם מתו המרגלים דור אנשי ב)
רש"י  בפירוש כמפורש מתי 10מריבה, מתו ש"כבר

מובן  אינו זה פי ועל לחיים". פירשו ואלו מדבר
ה' התאנף בי גו' אנשים נשלחה "ותאמרו אמרו

mkllba שמשמעותו גו'" אמרתם אשר וטפכם גו'
מדבר שעליהם הדור אותו הם miaezkשהם lka

אלה?

היה  גו'") התאנף בי ("גם זה כתוב זה לפי ג)
לא  המרגלים שדור לאמירתו בסמיכות להיות צריך
יפונה  בן "כלב שאמר לאחרי ולא הארץ, את יראו

אלי' שיכנסו באלו שמדבר גו'" יראנה .11הוא

מפרשים ·. ה'12יש התאנף בי ש"גם ,mkllba"
בסיבת  ובעיקר המרגלים, לחטא היא הכוונה -
שם". תבוא לא אתה "גם משה על נגזר זה חטא

בחטא  השתתף לא בעצמו שמשה ואף
ידו  שעל משום זה על נענש מקום מכל המרגלים,

- לך "שלח ידי נגרם jzrcl"13(על פנים כל על (
המרגלים  "14חטא אמר ולכן .mkllba שלא היינו ,"

חטאו מצד לא לארץ "ed`יכנס אלא ,mkllba לאמר
mb נגזר הדור כל שעל מכיון - שם" תבוא לא אתה

לכן לארץ, יכנסו יכנס.15משה mbשלא לא
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שם.1) 1 ובהערה 13 ע' ח"י לקו"ש ראה
יודע"2) "איני רש"י כותב – הפשט) (ע"ד ביאור וכשאין

2 הערה 1 ע' ח"ה לקו"ש ראה – ועוד ה. כח, (תולדות וכיו"ב
שם). ובהנסמן

ועוד.3) אוה"ח. יקר, כלי ספורנו, רמב"ן, אברבנאל, ראה
ואילך.4) כב א,
ואילך.5) לה שם,
יב.6) כ, חוקת

לד.7) יד, שלח
ב.8) שם, פרש"י גם וראה ואילך. א שם, חוקת
כאן.9) באוה"ח שהקשה כמו

א.10) שם, חוקת
הערה 11) לקמן הובא – שם הרמב"ן דברי המשך ראה אבל

.22
כאן.12) מלבי"ם כאן. אוה"ח וראה כאן. אברבנאל
שלח.13) ר"פ פרש"י
כאן.14) אברבנאל בארוכה וראה
הובא15) – א לב, (ברכות ממרז"ל לב,i"yxtaלהעיר תשא



mixacכח zyxt - zegiy ihewl

נכנס  לא שמשה כנ"ל, בכתוב, שמבואר [ומה
בצירוף  דרק לומר יש מריבה, מי בחטא לארץ

העונש  עליו נגזר יחד מה 12שניהם דרך ועל ,
נאמרו  טעמים שכמה ואביהוא, נדב בחטא שמצינו
בפועל  נענשו יחד כולם בצירוף ודוקא במיתתם,

מיתה  ].16בעונש

גו'" בגללכם ה' התאנף בי "גם נאמר  זה ומשום
פרט  הוא זה גם כי המרגלים, מעשה באמצע
המרגלים  דור על קאי ו"בגללכם" זה, במעשה

בקרא. מדובר שעליו

שיטת [נוסף i"yxאולם כי כן, לפרש אפשר אי
כנ"ל  הכתובים, סדר מובן אינו שעדיין לזה

הנה]: הג', בקושיא

שלא yxetnא) נגזר משה שעל רש"י בפירוש
ישראל לארץ wxeיכנס j`,מריבה מי מפני

זו17וכלשונו  אלא בהם היתה "הם "שלא בלבד",
אחר". עון בהם אין לבדם מריבה) (מי

בי "גם אמר איך זה פי על -sp`zdב) ה'
fbex `lnzp"18 בחטא משה השתתף לא והרי ,

ש" (ורק כנ"ל.mkllbaהמרגלים לארץ), נכנס לא "

הסמיכה ‚. שהתורה לתרץ, אפשר היה לכאורה
שייך  שאינו אף - המרגלים לחטא מריבה מי חטא
חומר  על ללמד - רב זמן מזה זה ורחוקים לכאן
כחטא  הקב"ה) (לפני הוא דשקול מריבה, מי חטא

המרגלים,
שפירש מה דרך lirlועל i"yx10 צריך אין (ולכן

מרים  מיתת נסמכה למה הפעם): עוד כאן לפרשו
אדומה  פרה פרשת (שהרי אדומה פרה לפרשת
מצרים  מארץ ישראל בני לצאת שניה בשנה נאמרה

שנה  מ' לסוף מרים קרבנות 19ומיתת מה לך לומר ,(
מכפרת. צדיקים מיתת אף מכפרין

זה דרך onwlועל i''yx yxit עקב :20בפרשת
לשבירת  אהרן) (מיתת זו תוכחה משה וסמך

לפני  צדיקים של מיתתן שקשה לומר הלוחות,
וכו'. הלוחות בו שנשתברו כיום הקב "ה

החטאים  ב' שמסמיך דידן, בנדון נאמר וכן
בחומרם. הם ששקולים ללמד

כי: הוא, דוחק זה תירוץ אבל

חמור  הוא מריבה מי שחטא בזה חידוש אין א)
גרם  מריבה מי חטא שהרי המרגלים, כחטא
שנאמר  כמו ישראל, בני כל בפני השם לחילול

בי האמנתם לא l`xyi"יען ipa ipirl ipyicwdl ועד ,"
אל  הזה הקהל את תביאו "לא זה ידי על שנגזר

הארץ".

מריבה, מי חטא חומר ללמד היא הכוונה אם ב)
להזכיר ליה על hgd`הוה שנגזר זה רק - ולא ,

החטא.d`vezkמשה מן

בזה:„. והביאור
איש  יראה "אם המדבר דור עונש מבאר בכתוב
בן  כלב "זולתי ומסיים הטובה", הארץ את גו'
אלא  הדור כשאר שאינם נון", בן יהושע גו' יפונה

הארץ. את יראו הם

נאמר  תחלה לשנים: מחלקם הכתוב אמנם
בפסוק  כך ואחר גו'", יראנה הוא יפונה בן "כלב

envr ipta."'גו שמה יבא הוא גו' נון בן "יהושע

הנה  לארץ, באו ששניהם אף זה: על והטעם
בן  "כלב כי לזה, זה דומה מצבם הי' לא בבואם

(רק) גו'"`ozולוdp`xiיפונה (חלקו) הארץ את
הוא  זאת) (ועוד שמה יבא גו' גון בן "יהושע ואילו

l`xyi z` dpligpi את שינחיל המנהיג יהיה - "
ישראל. לבני הארץ

זה מובן זה פי נון iptlyועל בן "יהושע אמרו
גם  לומר משה הקדים ישראל" את ינחילנה הוא גו'

גו'": ה' התאנף בי

נשתנה  מה המוסגר: מאמר בתור מתרץ, בזה
שניהם  דמעשה אף יהושע, ממצב כלב של מצבו

"ויהושע  קרעו 21שווה גו' יפונה בן וכלב נון בן
נאמר  מחתא בחדא שכרם גם ולכן בגדיהם"
יפונה  בן כלב אם כי גו' פגריכם יפלו הזה "במדבר

דביהושע זה והתירוץ: - נון" בן ,sqezipויהושע
" גם לאחר dpligpiאשר כי מפני הוא - ישראל" את

שנה ארבעים ה'sqezipכמעט התאנף בי "גם כי
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לפי' (אבל ישראל בשביל אלא גדולה לך נתתי כלום ז)
המרגלים חטא – הנ"ל משה).mxbpהאברבנאל ע"י

רש"י 16) מפרשי ב. י, שמיני י. כד, משפטים פרש"י ראה
כאן. אברבנאל שם. לשמיני

יב.17) שם, חוקת פירש"י וראה יד. יג. כז, פינחס
פרש"י.18)
א.19) שם, חוקת לפרש"י וש"ח גו"א רא"ם,
הוא 20) ועוד שני בדפוס אבל – ז' בכתוב הוא (בנדפס ו י,

להערה  שוה"ג 30 ע' לקמן ראה – ו' שבפסוק הקודם מד"ה חלק
כטֿל.21)1). יד, שם ו. יד, שלח
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נון  בן "יהושע - ולכן שם" תבוא לא אתה גם גו'
הוא  כי חזק אותו (אלא) שמה יבא רק) (לא גו'

l`xyi z` dpligpi"22.

המוסגר, מאמר שהוא לפרש צריך רש"י ואין
minrtכי dnk- [ולדוגמא דא כגון בקרא מצינו

אלי 23לעיל  תקריבון גו' שופטיכם את ואצווה :
בפרשת  וראה המוסגר. מאמר שהוא - ושמעתיו

המן 24בשלח  את אכלו ישראל "ובני המן בפרשת
הפרשה  להמשך נוגע שאינו - גו'" שנה ארבעים

my.[ועוד .

דור  על קאי ש"בגללכם" לפרש צורך אין וכן
) לארץ כבר le`שנכנסו שהרי - המרגלים) דור

dfפירש iptlהיתה משה על שהגזירה כנ"ל, ,wx
מריבה. דמי חטא מפני

דהוי  "בגללכם" שנאמר מה להקשות אין ושוב
אליהם  שמדבר האנשים אותם על מדבר כאילו

מאמר זה הרי כי - עתה עד ולא xbqendבקרא
הפרשה. לתוכן בהמשך

הוא ‰. זה שכתוב מאחר קשה: עדיין אמנם
כאן ונאמר המוסגר, שנגזר wxמאמר להזכיר בכדי

"ינחילנה  גם יהושע ולכן שם" תבוא "לא משה על
ה') ש"(התאנף להוסיף לי' למה - ישראל" את

mkllba היה אם כאן נפקאֿמינה למאי - "
לאו? אם "בגללכם"

בפרשת  לעיל רש"י פירש כבר בזה: והביאור
"25פינחס  :mewn lka,סירחונם כתב  מיתתם שכתב

ביקש  לכך כו' המדבר דור על גזרה שנגזרה לפי
מן  הוא אף יאמרו שלא סרחונו שיכתב משה

היה". הממרים

להזכיר  הוצרך - מיתתו כאן שכתוב כיון ולכן
ה' התאנף אגב)mkllbaש"בי (בדרך להזכיר - "

שאינו אםeaסרחונו מריבה mkllbaכי דמי החטא ,
רבו l`xyiאשר ipaמריבת הוי' .dcrd26את

אגב  בדרך רק "בגללכם" (שנאמר זה פי ועל
רש"י  בפירוש ענין עוד יובן המוסגר), מאמר ובתוך

דילן:

ואתחנן  בפרשת בי 27לקמן ה' "ויתעבר נאמר
בשבילכם  - "למענכם רש"י: ופירש למענכם"'

אומר  הוא וכן לי, גרמתם מי 28אתם על ויקציפו
בעבורם". למשה וירע מריבה

להאריך  צריך רש"י אם מובן: אינו ולכאורה
ולהביא  לי", גרמתם "אתם - "למענכם" בפירוש

שנאמר ממה היה mildzaראיה גו'", "ויקציפו
שבפרשתנו, "בגללכם" בתיבת כן לפרש צריך

בפרשת mcewשהיא לסמוך ולא ואתחנן, לפרשת
שיפרש מה על jkדברים xg` ואתחנן ?29בפרשת

בדרך  רק "בגללכם" נאמר שכאן הנ"ל פי ועל
לפרשו  צורך שאין מובן המוסגר, מאמר בתוך אגב

אגב.zeihxtaכאן בדרך רק כאן שבא מכיון ,
enewnae בנוגע הסיפור (ששם ואתחנן בפרשת

ויפרטנו. יפרשנו - עצמו) למשה

(b"lyz mixac zyxt zay zgiyn)
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כאן 22) שיזכיר וכדי כאן: רמב"ן וראה כאן. במלבי"ם וכ"פ
ויזכיר  כחבירו. ה' אחרי שמלא מפני יעבור הוא כי יהושע ענין
שלא  עליו ונגזר משה שנענש בעבור הב' לדור הארץ שינחיל עוד

יעבור.
טזֿיז.23) א,
אלא 24) המן, פ' בהמשך עכ"פ מדבר ששם אלא לה. טז,

לג. שם, פרש"י וראה המוסגר. מאמר הוא עצמה המן שבפ'
יג.25) כז,

(26– בתהלים (וכן אלו ג' בכל – יד. כז, שם יג. כ, במדבר
בפנים) לקמן במשה.ybcenהובא הענין שאין

כו.27) ג,
לב.28) קו, תהלים
לשלול 29) בא דרש"י כתבו שם) (ואתחנן לרש"י במפרשים

(רא"ם); וכו'" רצונכם שיעשה בעבור – "למענכם לפרש שלא
תיבת  גם אבל – (גו"א) וכו'" כבודכם בשביל – "למענכם
כאן, זה לשלול לרש"י הו"ל וא"כ – כן לפרש יש "בגללכם"

כבפנים.



ל

ויבא  לו  אשר  וכל  ישראל  ויסע   – א  מו,  בראשית 
בארה שבע ויזבח זבחים לאלקי אביו יצחק

קד

רמז במארז"ל )יבמות יג, ב( "כל תיבה שצריכה ל' 
בתחילתה הטיל לה הכתוב ה' בסופה"

ויבא בארה שבע  לו  וכל אשר  ישראל  ויסע 
ויזבח זבחים לאלקי אביו יצחק.

תיבה  בסוף  ה"א  שבע,  לבאר  כמו  שבע,  בארה 
במקום למ"ד בתחילתה.

רש"י

ה'  לה  הטיל  בתחלתה  ל'  שצריכה  תיבה  כל1 
בסופה.

כי2 ציור ]אות[ ל' הוא ו' על גבי ד', באות ל' הו' הוא 

על גבי3 הד', ובאות ה' הו' הוא תחת הד', וזהו שתיבה 

שצריכה ל' בתחלתה הטיל לה הכתוב ה' בסופה, שה' 

הוא תמורת ל'4.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד כו

1( יבמות יג, ב.

2( מבאר הקשר המיוחד בין אות “ל" ובין אות “ה".

3( ראה ביאור הענין והקשר בין הב' אותיות “ה-ל" בתורת לוי יצחק, 

חידושים וביאורים בש"ס עמוד קסא.

ספר  בחסידות.  בזה  הביאור  יצחק  לוי  בלקוטי  כאן  בפנים  ראה   )4

הערכים-חב"ד אותיות ז-ת עמוד קיד.

ילקוט לוי יצחק על התורה

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

äðùî
:zaya dnda lk`n zpkd oipra mitqep mipic zcnln epzpyn

ïéôøBbeay zixextrd on ezewpl zaya qea`d z`íètä éðôlî §¦¦¦§¥©§¨
qea`ay zleqtd axrzz `ly ,eze` minhtny xeyd iptln ±
.elk`na uewie eiptl eiykr mipzepy mixeryde oazd mr

ïé÷lñîexeyd iptly oazd z`ïéããöì,daexn `edykéòøä éðtî §©§¦¦§¨¦¦§¥¨§¦
,ez`eva eptphie eilbxa epqxci `ly ±íéîëçå .àñBc éaø éøác¦§¥©¦¨©£¨¦

.ïéøñBà§¦
ïéìèBðoaze oixery,úaMa Bæ äîäa éðôì ïéðúBðå ,Bæ äîäa éðôlî §¦¦¦§¥§¥¨§§¦¦§¥§¥¨©©¨

`ly lehlh meyn xeq`e ,ie`x epi`y xac lhlhny mixne` oi`e
lhipd lk`na dvw dnda oi`y meyn ,`ed ie`x `l` ,jxevl

.dzxiag iptln

àøîâ
xeyd iptln qea`d on zixextrd z` mitxeb :dpyna epipy

ymiccvl xeyd iptly oazd z` miwlqne ,eze` minhtn
minkge ,`qec iax ixac ,d`eva eptphi `ly ,daexn `edyk
:`qec iax lr minkg ewlgp oic dfi`a x`az `xnbd .mixqe`

eäì àéòaéàm`d ,daiyid ipa ewtzqd -éâéìt àLéøà ïðaøopax ± ¦©§¨§©¨¨©¥¨§¦¦
mde ,zixextrd z` sexbl `qec iax xizdy `yixd lr ewlgp
,rwxw ly qea`dy minrty meyn ,dtxbl xeq`y mixaeq
rwxway zenebd z` zeeydl oiekzn zixextrd z` sxebyke

.okezl mixeryd elti `ly ickéâéìt àôéqà Bàopaxy e` ± ©¥¨§¦¦
`ly miccvl oazd z` wlql `qec iax xizdy `tiqd lr ewlgp
wlg ea yi xaky ,ewlql xeq`y mixaeq mde ,xeyd eptphi

.elhlhl xeq`e ,xeyd lk`nl ie`x epi`e q`npyeäééåøzà Bà©©§©§
éâéìt.`tiqa oiae `yixa oia ,mdipya ewlgpy e` ± §¦¦

òîL àz,`ziixan wtqd heytl di`x rnye `eaàéðúc ¨§©§©§¨
,`ziixaaäæ ãçàå äæ ãçà ,íéøîBà íéîëçåzixextr oia ± ©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨¤

,mhtd iptly oaz oiae mhtd iptly qea`ay.ïéããöì ep÷lñé àìŸ§©§¤¦§¨¦
.`tiqa oiae `yixa oia ewlgp opaxy ixd

:oey`xd oica minkge `qec iax ewlgp dna zx`an `xnbd
ú÷Bìçî ,àcñç áø øîà`weec `id minkge `qec iaxñeáéàa ¨©©¦§¨©£¤§¥

,ò÷ø÷ ìL,zeneb deyi `ny exfb m` ewlgpeìL ñeáéàa ìáà ¤©§©£¨§¥¤
,éìkl ,zeneb z`eeyd ly yyg ea oi`yøzeî ìkä éøác §¦¦§¥©Ÿ¨

.etxbl
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לי

א, יב – איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם 
וריבכם

איתא  שפט(  ישעי'  שמעוני  )ילקוט  ילקוט  במדרש  א. 
וז"ל איכה אשא לבדי )דברים א, יב( משל למטרונה שהי' 
ראה  ואחד  בשלוותה,  אותה  ראה  אחד  שושבינין  ג'  לה 
אותה בפחזותה, אחד ראה אותה בניוולה, כך משה ראה את 
ישראל בשלותן ואמר איכה אשא לבדי, ישעי' ראה אותם 
בפחזותן ואמר )ישעי' א, כא( איכה היתה לזונה, ירמי' ראה 
רבה  ובמדרש  ע"כ.  בדד  ישבה  איכה  ואמר  בניוולן  אותן 
בלשון  נתנבאו  שלשה  הנוסחה  א'(  סי'  פ"א  רבה  )איכה 

איכה, עיין שם.
וכו', דמאחר  נתנבאו בלשון איכה  ג'  וקשה מה שאמר 
זה אותם לא ראה  זה, דבבחינה שראה  זה כראי  דלא ראי 
אותם חבירו, אין להבין למה באמת אמרו לשון אחד. ועוד 
לפי הנוסחא דג' נתנבאו בלשון איכה מה שייכא נביאות מה 
שבעיניהם ראו הנהגת דורם דעל מה שראה בעיניהם אמר 

כל אחד דבריו ואין צריך לזה נבואה.
רבתי  איכה  מדרש  פי  על  הענין  לבאר  אפשר  אמנם 
)איכה רבה פתיחתא ד( רבי אבהו פתח והמה כאדם עברו 
אדם  הקב"ה  אמר  הראשון  אדם  זהו  ז(  ו,  )הושע  ברית 
הכנסתיו לגן עדן וצויתיו ועבר עליהם ודנתי אותו בגירושין 
לארץ  הכנסתי  אתכם  אף  איכה,  עליו  וקוננתי  ובשילוחין 

ישראל וכו' וקוננתי עליכם איכה ישבה וכו' ע"ש.
זאת  את  ידע  לא  מי  בזה  מלמדים  מה  קשה  ולכאורה 
הכניס  ישראל  ואת  וכו'  עדן  לגן  הכניס  הראשון  דאדם 
זה  מחבירו  אחד  ללמוד  צריכים  אנו  ואין  ישראל  לארץ 
דסיבה  ללמדינו  דבא  נראה  אבל  זה,  כמו  להדיא  מפורש 
ידי שנתגאו מרוב טובה ובעטו  אחת לשניהם שחטאו על 
בו דכמו שהכניס את אדם הראשון לגן עדן וכו' כך הכניס 
את ישראל לארץ טובה כגן ה', כאן וכאן קונין בלשון איכה 

לומר ששלוותן גרמה להם שחטאו ואחר כך נתנוולו.
וזה שאמר שלשה התנבאו בלשון איכה:

מה  בנבואה  שצפה  בשלוותן  אותם  ראה  רבינו  דמשה 
יהיו  כך  שמתוך  דהיינו  השלוה,  אותה  ידי  על  עליהם  יגיע 
לו  תלה  והלבישו  רחצו  יחידי  בן  לו  שיש  מי  כמשל  לזונה, 
זונות מה יעשה אותו הבן  כיס של זהב והשיבו בשוק של 
שלא יחטא )ברכות לב, א(, ולכך על ידי נבואה אמר איכה 
אשא, דבמלת איכה נתנבא משה על של ישעי' דמן שלוותן 
יגיע מזה נזק שיעמוד ישעי'  שראה אותם בה משה רבינו 
ויאמר אליהם איכה היתה לזונה, שעל ידי רוב טוב ישכחו 
דייקא,  לזונה  לזונה,  ויהיו  לבם  שרירות  אחר  וילכו  ה'  את 

לרמוז על משל הנ"ל שהושיבו בשוק של זונות.

בעטו  שכבר  לאחר  בפחזותן  אותם  שראה  וישעי' 
בהקב"ה ונתקיימה נבואת משה רבינו הנ"ל אמר הוא איכה 
איכה  על  לרמוז  איכה  במלת  כן  גם  נתנבא  לזונה,  היתה 
ישבה בדד שאמר ירמי', לרמוז על שעוונתם אלו יגרם להם 

חורבן ועל ידי כן עתיד ירמי' לקונן עליהם איכה.
וירמי' לאחר שנתקיים נבואת ישעי' ונחרב בית המקדש 
בעוונותינו הרבים, אמר איכה ישבה בדד, רמז במלת איכה 
והחורבן  גדולה  הצרה  שמתוך  לומר  רבינו  משה  של  על 
יחזרו בתשובה ויתחרטו ואז יש להם תקנה שיחזרו לארץ 
עוד  שיחזור  להורות  איכה  לשון  שאמר  והיינו  ישראל, 
חלילה וישובו לאותו מעלה שהיו בימי משה לאחר שיעשו 

תשובה.
והוא מה שאמרו רז"ל )יבמות מז, א-ב( דישראל אינם 
יכולים לקבל לא רוב טובה ולא רוב פורענות, כי ברוב טוב 
משה  שנתנבא  כמו  טו(  לב,  )דברים  ויבעט  ישורון  וישמן 
עושים  לסבול  יכולים  שאינם  פורענות  רוב  ידי  ועל  רבינו, 
שהיו  כמו  אדמתן  על  ומושיבן  ומקבלן  וחוזרים  תשובה 
בימים קדמוניות בימי משה, הרי כל אחד נתנבא על העתיד.
זרע ברך

עוד  אפשר  איכה,  בלשון  נתנבאו  ג'  אגדה  מדרש  ב. 
]לפרש[ דהוצרך למשל דהנה ע"פ )הושע ו, ז( והמה כאדם 
אמר  ד(  רבה  דאיכה  )פתיחתא  ז"ל  אמרו  ברית,  עברו 
וגרשתיו  ועבר  וציויתיו  עדן  בגן  הושבתיו  לאדם  הקב"ה 
דישראל  תאמר  שלא  וכדי  כן,  ולישראל  איכה1  וקוננתי 
למטרונה  משל  אמר  לזה  שב  שלא  כאדם  סופם  יהי' 
ג'  לה  והיו  טעמים  מכמה  לגרשה  אפשר  ואי  אשה  שהיא 
ישעי'  משה  אלה  וג'  חופתה,  בעת  דהשושבינין  שושבינין 
ירמי' נחשבין בעת חופתה להיות שעתיד לחזור כמו שהיא 
קרי'  והול"ל  בפחזותה,  ישעי'  בשלותה  משה  מטרונה, 
נאמנה איכה היתה לזונה הול"ל2 אבל אמר היתה לשעבר 
ולא היא ורמז אחר איכה היתה לזונה אני בטוח קרי' נאמנה 
שתחזור המטרונה כקדם, וירמי' בעידן עקתא אמר היתה 
ג'  והיינו  אלי',  לחזור  שעתיד  לפי  אלמנה  ולא  כאלמנה 
הראשון  כאדם  ואינו  שלותה  רומזים  שכולם  שושבינין 

שנתגרש עד מותו אבל ישראל מטרונה.

חדרי בטן

1( ז"ל המדרש שם: וקוננתי עליו איכה שנאמר ויאמר לו איכה, איכה כתיב, אף בניו 

הכנסתי אותם לארץ ישראל שנאמר וכו' וצויתם שנאמר וכו' ועברו על ציוויי שנאמר 

וכו' ודנתי אותם בגירושין וכו' וקוננתי עליהם איכה ישבה בדד.

2( הלשון מגומגם קצת, וז"ל בנחל אשכול ריש איכה, והול"ל איכה קרי' היתה נאמנה 

היא לזונה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת דברים
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mixacלב zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k oey`x meil inei xeriy

ß fenz f"k oey`x mei ß

à(à)-ìk-ìà äLî øac øLà íéøácä älà¥´¤©§¨¦À£¤̧¦¤³¤Æ¤¨
óeñ ìBî äáøòa øaãna ïcøiä øáòa ìàøNé¦§¨¥½§¥−¤©©§¥®©¦§¿̈¨«£¨¨Á¸¹

:áäæ éãå úøöçå ïáìå ìôz-ïéáe ïøàt-ïéa¥«¨¨¯¥«²Ÿ¤§¨¨¬©«£¥−Ÿ§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈ¯·c‰ ‰l‡∑(ספרי) ּתֹוכחֹות ּדברי ׁשהן ,àלפי ≈∆«¿»ƒְְִִֵֵֶָ
ּבהן, הּמקֹום לפני ׁשהכעיסּו הּמקֹומֹות ּכל ּכאן ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּומנה

ּברמז  והזּכירן הּדברים את סתם לפיכá ּכבֹודן מּפני ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
יׂשראל  מקצתן,∑‡Ï‡¯NÈŒÏkŒÏ.ׁשל הֹוכיח אּלּו ְִֵֶָ∆»ƒ¿»≈ְִִִַָָ

מּבן  ׁשֹומעים הייתם אּתם אֹומרים: ׁשּבּׁשּוק אּלּו ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָהיּו
ׁשם, היינּו אּלּו !וכ מּכ ּדבר הׁשיבֹותם ולא ְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֹעמרם
להם: ואמר ּכּלם ּכּנסם לכ אֹותֹו; מׁשיבין ְְְְִִִִֶַָָָָָָֻהיינּו
יׁשיב  ּתׁשּובה, לֹו ׁשּיׁש מי ּכל ּכאן, ּכּלכם .הרי ְְֲִִֵֵֶֶָָָָֻ

¯a„na∑ּומהּו מֹואב , ּבערב ֹות אּלא היּו ּבּמדּבר  לא «ƒ¿»ְְְִֶַַַָָָָֹ
ּׁשהכעיסּוהּו מה ּבׁשביל אּלא ּבּמדּבר,â"ּבּמדּבר"? ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ

ג)ׁשאמרּו: טז וגֹו'"(שמות מּותנּו יּתן ∑Úa¯·‰."מי ְְִִֵֵֶָ»¬»»

הערבה  ּבּׁשּטים,,ãּבׁשביל ּפעֹור' ּב'בעל ׁשחטאּו ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ
מֹואב  ÛeÒ.ּבערבֹות ÏBÓ∑ּֿבים ּׁשהמרּו מה על ְְְְִֶַַַַָ

ׁשאמרּוסּו ליםֿסּוף, ּבבֹואם יא)ף יד אין (שם "המּבלי : ְְְְֲִִֵֶַָָ
ׁשּנאמר  הּים, מּתֹו ּבנסעם וכן ּבמצרים"? ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָקברים

ו) קו ּכדאיתא (תהילים סּוף", ּבים ים על "וּימרּו :ְְְִִַַַַָָ
Ô·ÏÂ.(טו)ּב'ערכין' ÏÙzŒÔÈ·e Ô¯‡tŒÔÈa∑ רּבי אמר ֲִַָ≈»»≈…∆¿»»ִַַָ

מקֹום  מצינּו ולא הּמקרא ּכל על חזרנּו ְְְִִַַַָָָָָָָֹיֹוחנן:
הּדברים  על הֹוכיחן אּלא ולבן, ּתפל ׁשּתפלּוׁשּׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

לבן  ׁשהּוא הּמן ׁשאמרּוäעל ה), כא "ונפׁשנּו(במדבר : ְְְֵֶֶַַַָָָָ
ּפארן  ּבמדּבר ּׁשעׂשּו מה ועל הּקלקל", ּבּלחם åקצה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּמרּגלים  ׁשל ∑ÁÂˆ¯˙.עלֿידי ּבמחלקּתֹו ְְְִֵַַַ«¬≈…ְְְֶַָ

Ïkא  ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«ƒ…∆ƒ»
ÏÚ ÔB‰˙È ÁÎB‡ ‡c¯Èc ‡¯·Úa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿¿»«»¿«
‡¯LÈÓ· eÊÈb¯‡c ÏÚÂ ‡¯a„Ó· e·Á„¿»¿«¿¿»¿«¿«¿ƒ¿≈¿»
‡pÓ ÏÚ eÏtz‡c Ô¯‡Ùa ÛeÒ ÌÈ Ï·˜Ï»√≈«¿»»¿ƒ«»««»
e„·Úc ÏÚÂ ‡¯Na ÏÚ eÊÈb¯‡c ˙B¯ˆÁ·e«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»¿««¬»

:·‰„c Ï‚Ú≈«ƒ¿»
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לג mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k oey`x meil inei xeriy
אחר (ספרי)æקרח  ּדבר .ç ללמד לכם היה להם: אמר , ְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

הרע, לׁשֹון ּבׁשביל ּבחצרֹות למרים ּׁשעׂשיתי ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָמּמה
Ê‰·.ּבּמקֹום èנדּברּתם ואּתם  È„Â∑ על הֹוכיחן ְְְִֶֶַַַָ¿ƒ»»ִַָ

ׁשּנאמר  להם, ׁשהיה זהב רב ּבׁשביל ׁשעׂשּו ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהעגל
י) ב לּבעל"(הושע עׂשּו וזהב להם הרּביתי "וכסף  :. ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(mixac zyxt ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

את  "מֹוכיח" עצמֹו ׁשהזמן הּוא הּמצרים" "ּבין ענין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּכללּות
הּפרׁשה  ּוּתחלת ּבראׁש רׁש"י ּפרּוׁש ּומלמדנּו יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹּבני
ּכי  יׂשראל, ׁשל ּבכבֹודן הקּב"ה נזהר ּב"ּתֹוכחה" ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשגם
ּבׁשביל  היא הגלּות ׁשל והירידה ּב"ּתֹוכחה" הּכונה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּתכלית
ּבעת  ׁשגם מּובן ולכן יׂשראל", ׁשל "ּכבֹודן לגדל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעליה,
(ּכנ"ל  יׂשראל" ׁשל "ּכבֹודן ניּכר גּופא, (ה"ּתֹוכחה") ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהגלּות

רׁש"י). ְִֵַּבפירּוׁש
ּבעת  גם יׂשראל" ׁשל "ּכבֹודן ּבֹו ׁשמּודגׁש הענינים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד

"איכה גּופא הגלּות איכה: מגילת ּבּתחלת ׁשּכתּוב מה הּוא , ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

טֹובה ּבדד יׁשבה מדה גם ּבזה ׁשיׁש – מה וגֹו'" והּוא , ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ
יׂשראל  ׁשּבני יתחׁשב", לא ּובגֹוים יׁשּכֹון לבדד "עם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּכתּוב
"הׁשמן  רז"ל ּוכמאמר העֹולם, אּומֹות עם מתערבים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאינם
עם  מתערבים אינם יׂשראל ּכ עֹומד, אלא מתערב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָאינֹו

ַָהעּכּו"ם".
ּבנימעלה ּומצד ׁשאין ּבדד", יׁשבה ׁשּב"איכה יׂשראל זּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁש נזּכה האּומֹות, עם ׁשליתגלה מתערבים "יׂשראל "ּכבֹודן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבּפסּוק  נרמז הּוא ׁשגם הׁשליׁשי, המקדׁש ּבית ּבבנין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּבגלּוי,

דידן.זה  ּובעגלא בימינּו ּבמהרה ׁשיּבנה , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

(á)Lã÷ ãò øéòN-øä Cøc áøçî íBé øNò ãçà©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®©−¨¥¬
:òðøa©§¥«©

i"yx£·¯ÁÓ ÌBÈ ¯NÚ „Á‡∑ראּו מׁשה: להם אמר ««»»≈…≈ְֶֶַָָֹ
לקדׁש מחרב קצרה ּדר לכם אין שּגרמּתם: ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹמה
יֹום, י"א מהל הּוא ואף ׂשעיר, הר ּכדר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַּברנע
ּבעׂשרים  ׁשהרי ימים, ּבׁשלׁשה אֹותֹו הלכּתם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹואּתם

ׁשּנאמר מחרב, נסעּו יא)ּבאּיר י ּבּׁשנה (במדבר "ויהי : ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
וגֹו'", ּבחדׁש ּבעׂשרים הּׁשני ּבחדׁש כט)הּׁשנית (תענית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹ

צא  ּברנע. מּקדׁש הּמרּגלים את ׁשלחּו ּבסיון ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּובכ"ט

יֹום  ׁשלׁשים ּבקברֹותמהם ׁשאכלּוׁשעׂשּו הּתאוה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבחצרֹות  ׁשעׂשּו ימים וׁשבעה ימים, חדׁש éהּבׂשר ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
אֹותֹו ּכל הלכּו ימים ּבג' נמצא, מרים, ׁשם ְְְְְִִִִֵָָָָָָָלהּסגר

מתלּבטת  ׁשכינה היתה וכלּֿכ ,הּדרë ּבׁשבילכם ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אתכם  הסב ׁשּקלקלּתם ּובׁשביל לארץ, ּביאתכם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלמהר

ארּבעים  ׂשעיר הר .ìׁשנה סביבֹות ְְִִִֵַַָָָ

eË¯‡ב  Á¯‡ ·¯ÁÓ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á CÏ‰Ó«¬««¬«ƒ≈…≈…«»
:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ¯ÈÚN„¿≈ƒ«¿«≈»
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(â)ãçàa Lãç øNò-ézLòa äðL íéòaøàa éäéå©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤§¤¨´
äeö øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øac Lãçì©®Ÿ¤¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯

:íäìà Búà ýåýé§Ÿ̈²Ÿ−£¥¤«
i"yx£L„Á ¯NÚŒÈzLÚa ‰L ÌÈÚa¯‡a È‰ÈÂ«¿ƒ¿«¿»ƒ»»¿«¿≈»»…∆

L„ÁÏ „Á‡a∑סמּו אּלא הֹוכיחן ׁשּלא מלּמד ¿∆»«…∆ְִֵֶֶַָָָֹ
ּבניו  את הֹוכיח ׁשּלא מּיעקב, למד? מּמי ֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלּמיתה.
,ל אֹומר אני ּבני, ראּובן אמר: לּמיתה, סמּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאּלא
ׁשּלא  ּכדי הּללּו? הּׁשנים ּכל הֹוכחּתי ּלא מה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹמּפני
ארּבעה  ּומּפני אחי. ּבעׂשו ותדּבק ותל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּתּניחני

לּמיתה  סמּו אּלא האדם את מֹוכיחין אין :îּדברים ְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ּומֹוכיחֹו וחֹוזר מֹוכיחֹו יהא ׁשּלא יהא ,ðּכדי וׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֹֹ

ּומתּבּיׁש רֹואהּו ּב'ּספרי'.ñחברֹו ּכדאיתא וכּו' מּמּנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָ
סמּו אּלא יׂשראל את הֹוכיח לא יהֹוׁשע ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻוכן

ׁשּנאמר ׁשמּואל, וכן יב)לּמיתה. ענּו(ש"א "הנני, : ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָ
ּבנֹו ׁשלמה את ּדוד וכן ב)בי!". .(מ"א ְְְִִֵֶָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 176 cenr c wlg f"nyz zeiecreezd)

dziOl zEkinqAW dgkFYd xcB¤¤©¨¨¤¦§¦©¦¨

לחדׁש ּבאחד חדׁש ּבעׁשּתי־עׂשר ׁשנה ּבארּבעים ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֽֽויהי
גו' יׂשראל אל־ּבני מׁשה ְְִִֵֵֶֶֶָֹּדּבר

לּמיתה סמּו אּלא הֹוכיחן ׁשּלא רש"י)מלּמד ובפירוש ג. (א, ְִִֵֶֶַַָָָָֹ
עליו־ רּבנּו מׁשה ׁשהֹוציא מאז ׁשהרי צרי־עּיּון, ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלכאֹורה
ׁשּנתן  רּבֹות ּפעמים מצינּו מּמצרים, יׂשראל ּבני את ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשלֹום
אּלא  הֹוכיחן ׁש"לא רׁש"י ׁשּכתב ּומהּו ּתֹוכחה, ּדברי ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלהם

לּמיתה"? ִַָָסמּו
מּמה  ׁשּבפרׁשתנּו הּתֹוכחה ּדברי ּדּנׁשּתּנּו לֹומר, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש

כן. לפני מׁשה ְִִֵֵֶֶָֹׁשהֹוכיחם

ּבׁשעת  זה היה לפני־זה, ׁשהֹוכיחם הּפעמים ּבכל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדהּנה,
על־מנת  ּגם ּכי־אם ּגרידא, ּתֹוכחה זֹו היתה לא ולכן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמעׂשה,

ּבזה. וכּיֹוצא מאּסּורא ְְְִֵֵֵֶַַָָלאפרּוׁשי
המארעֹות  ּכל על הּתֹוכחה ׁשהיתה ּבּנּדֹון־ּדידן, ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן
עכׁשו, ּבֹו ׁשחטאּו חטא על ולא ּבּמדּבר, ׁשארעּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרּבים

עצמם לחֹוטאים לא נאמרּו ׁשהּדברים ּבפני ּובפרט ּכי־אם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ְֵֶּבניהם.

רׁש"י  ּכתב ועל־זה ּבלבד, ּתֹוכחה ּדברי הּדברים היּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָואם־ּכן
לּמיתה". סמּו אּלא הֹוכיחן ִִֶֶַָָָָֹׁש"לא

(ã)áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ úà Búkä éøçà©«£¥´©ŸÀ¥µ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−
áLBé-øLà ïLaä Cìî âBò úàå ïBaLça§¤§®§¥Àµ¤´¤©¨½̈£¤¥¬

:éòøãàa úøzLòa§©§¨−Ÿ§¤§¤«¦
i"yx£B˙k‰ È¯Á‡∑ מֹוכיחם אני 'אם מׁשה: אמר «¬≈«…ֲִִִֶַָָֹ

עלינּו? ּלזה מה יאמרּו: הארץ, לקצת ׁשּיּכנסּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹקדם
לנּו היטיב עּלה òמה ולמצא לקנּתר אּלא ּבא אינֹו ?ô, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

עד  המּתין לפיכ לארץ'. להכניסנּו ּכח ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאין

Áa„ג  ‡Á¯È ¯NÚ „Áa ÔÈL ÔÈÚa¯‡a ‰Â‰Â«¬»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¬««¿»¿«
Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ
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ארצם, את והֹוריׁשם לפניהם ועֹוג סיחֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָׁשהּפיל

הֹוכיחן  ואחרּֿכ.'B‚Â ·LBÈ ¯L‡ 'B‚Â ÔÁÈÒ∑ ְִַַָָƒ…¿¬∆≈¿
קׁשה (ספרי) סיחֹון היה לא ּבחׁשּבֹון,öאּלּו ׁשרּוי והיה ְְְִִֶֶָָָָָָֹ

אחרת  עיר היתה ואּלּו קׁשה. ׁשהּמדינה קׁשה, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָהיה
קׁשה, ׁשהּמל קׁשה, היתה ּבתֹוכּה ׁשרּוי ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָוסיחֹון
קׁשה  והּמדינה קׁשה ׁשהּמל .עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

˙¯zLÚa ·LBÈŒ¯L‡∑ קׁשה והּמדינה קׁשה הּמל. ¬∆≈¿«¿»…ְְִֶֶֶַַָָָָ

˙¯zLÚ∑ עׁשּתרֹות" ּכמֹו: וקׁשי, צּוקין לׁשֹון הּוא «¿»…ְְְְְִִַֹ
קרנים ÷קרנים  עׁשּתרֹות הּוא זה ועׁשּתרֹות ,"øׁשהיּו , ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָ

ׁשּנאמר אמרפל, ׁשהּכה רפאים יד)ׁשם "וּיּכּו(בראשית : ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
מהם, נמלט ועֹוג קרנים", ּבעׁשּתרֹות רפאים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָאת

ׁשּנאמר יג)והּוא ואֹומר(שם הּפליט", "וּיבא ג): :(לקמן ְְֱִֵֶֶַַַָָֹ
הרפאים" מּיתר נׁשאר הּבׁשן מל עֹוג רק ."ּכי ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ÈÚ¯„‡a∑ ׁשםùהגר"א)הּמלכּות המלחמה. מקום .(צ"ל ¿∆¿∆ƒְֵַַ

(ä)øàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä øáòa§¥¬¤©©§¥−§¤´¤¨®¦´¤½¥¥²
:øîàì úàfä äøBzä-úà¤©¨¬©−Ÿ¥«Ÿ

i"yx£ÏÈ‡B‰∑ התחילúּכמֹו יח), הֹואלּתי"(בראשית נא "הּנה :.‰¯Bz‰Œ˙‡ ¯‡a∑ להם ּפרׁשּה לׁשֹון .àּבׁשבעים ƒְְְִִִִֵַָ≈≈∆«»ְְְִִֵֶָָָ
ã ycew zegiyn zecewp ã(862 'nr b jxk zegiy ihewl)

לאמר הּזאת הּתֹורה את ּבאר מׁשה ה)הֹואיל (א, ִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹ
להם ּפרׁשּה לׁשֹון היה (רש"י)ּבׁשבעים מּדּוע לׁשאל, ּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

קדׁש? לׁשֹון אז ּדּברּו יׂשראל ּכל והרי הּתֹורה, ּבתרּגּום ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹצר
צרי עצמֹו רּבנּו מׁשה היה לּמה ,צר ּבזה היה אם ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹואפּלּו
ּדֹור  חטא לפני ּדהּנה לֹומר, ויׁש זה? ּבתרּגּום ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַלהתעּסק
ּגרם  והחטא הּקדׁש, לׁשֹון אחת, ׂשפה ּכּלם ּדּברּו ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻהּפּלגה

את  מבין אינֹו איׁש ּכאׁשר לׁשֹון, ׁשבעים ּבעֹולם, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָּפרּוד
קדׁש מּלׁשֹון הּתֹורה ׁשּתרּגּום ּכן, אם מּובן רעהּו. ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׂשפת
ּבמקֹום  ּגם אחדּות המׁשכת – מׁשמעּותֹו לׁשֹון, ְְְְְְִִִַַַַַָָָלׁשבעים
רק  ּכי ּדוקא, מׁשה ידי על להעׂשֹות מכרח היה וזה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּפרּוד.

ּביֹותר'. מּטה 'למּטה עד לרדת יכֹול ּביֹותר' ּגבֹוּה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָה'ּגבֹוּה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 cenr ck jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dxFYd mEBxzAW iWTd lcBŸ¤©Ÿ¦¤§©§©¨

לאמר: הּזאת את־הּתֹורה ּבאר מׁשה ִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹֽהֹואיל
להם ּפרׁשּה לׁשֹון רש"י)ּבׁשבעים ובפירוש ה. (א, ְְְִִֵֶָָָ

סֹופרים ּבמּסכת ז)איתא הלכה א ּבחמּׁשה (פרק מעׂשה : ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָ
אֹותֹו והיה יונית, הּתֹורה את הּמל לתלמי ׁשּכתבּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזקנים
היתה  ׁשּלא העגל, ּבֹו ׁשּנעׂשה ּכּיֹום ליׂשראל, קׁשה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּיֹום

צרּכּה. ּכל להּתרּגם יכֹולה ְְְְִֵַַָָָָָהּתֹורה
ונתּפרׁשה  נּתרּגמה ּכבר הּתֹורה הרי ּתמּוּה, ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָולכאֹורה
ּתרּגּום  ּדּמּו מּדּוע ואם־ּכן רּבנּו, מׁשה על־ידי לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּבׁשבעים
הּטעם  ּתמּוּה ּוביֹותר העגל"? ּבֹו ׁשּנעׂשה ל"יֹום ְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּתֹורה
ׁשּכבר  אחרי צרּכּה" ּכל להּתרּגם יכֹולה הּתֹורה היתה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ"ׁשּלא

לׁשֹון? ּבׁשבעים מׁשה על־ידי ונתּפרׁשה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹנּתרּגמה
ׁשאֹותֹו וכתבּו ז"ל רּבֹותינּו ׁשדּיקּו ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָויׁש
ּכ"חטא  ּכתבּו ולא העגל" ּבֹו ׁשּנעׂשה ּכ"יֹום היה ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹהּיֹום

קׁשה  היה לא העגל, ּבֹו ׁשּנעׂשה יֹום ּכי ּבזה. וכּיֹוצא ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהעגל"
מחר" לה' "חג אמר אהרן ׁשהרי ה)מּצד־עצמֹו, לב, ,(תשא ְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֹ

הּמקֹום" את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבֹוא היה "ּבטּוח (פירוש ּכי ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
שם) הׁשּכימּורש"י ׁשּלאחרי־זה ּבּיֹום ׁשלפעל ורק לב,, (תשא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹ

לפ ו) לא וחטאּו העגל עׂשּית ׁשּיֹום ונמצא מׁשה, ׁשּבא ני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
לאחרי־ העגל לחטא ׁשּגרם ורק מּצד־עצמֹו, "קׁשה" ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

ֶזה.
ּוכמֹו מּצד־עצמֹו, "קׁשה" אינֹו הּתֹורה ּתרּגּום ְְְְִֵֵֶַַַַָָּוכמֹו־כן
לענין  לגרם ׁשּיכֹול אּלא הּתֹורה, את ּתרּגם ׁשּמׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּמצינּו

ׁשּמצינּו ּוכמֹו הּתרּגּום, ּבהבנת ׁשּיּטעּו סופרים ׁשלילי, (מסכת ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
ּבהבנת שם) ּתלמי יטעה ׁשּלא ּכדי ּבּה", ׁשּנּו ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁש"י"ג

מּצד־ "קׁשה" אינֹו הּתֹורה ּתרּגּום ׁשּגם ונמצא ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָהּתרּגּום.
וקל־להבין. ׁשלילי. ענין מּזה לבֹוא ׁשּיכֹול אּלא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָעצמֹו
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את־הּתֹורה  ּבאר מׁשה הֹואיל . . ׁשנה ּבארּבעים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֽויהי
לאמר: ֵַֹֹֽהּזאת

להם ּפרׁשּה לׁשֹון רש"י)ּבׁשבעים ובפירוש ג־ה. א, (דברים ְְְִִֵֶָָָ
את  לפרׁש מׁשה הצר מה לׁשם צרי־עּיּון, הּדבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלכאֹורה

לׁשֹון? ּבׁשבעים ליׂשראל ְְְְִִִֵַָָָהּתֹורה
עליו־הּׁשלֹום  רּבנּו מׁשה ׁשראה ׁש"מּפני ׁשּכתבּו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹיׁש
אֹותּה ּבאר לפיכ אּמֹות, ׁשבעים לבין יגלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָֻׁשּיׂשראל
ילמדּו יבֹואּו, ׁשּיׂשראל מקֹום ׁשּבאיזה לׁשֹון, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָּבׁשבעים

לׁשֹון" ח)ּבאֹותֹו כז, תבא רש"י לפירוש שפר באמרי .(הובא ְָ
לכל  ללּמדּה ּבעצמֹו מׁשה ׁשהצר לזה יּׁשּוב ּבזה אין ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻא
את  הבינּו לא ּככּלם ׁשרּבם ּבעֹוד לׁשֹון, ּבׁשבעים ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻיׂשראל
הּוא  זה ׁשּכל לֹומר ודחק הּתֹורה. את ּפרׁש ּבהם ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּלׁשֹונֹות
היּו ׁשהרי האּמֹות, לבין ּכׁשּיגלּו הּבאים, הּדֹורֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻעבּור

ּדוקא. מׁשה על־ידי ולא זמן, לאחר לּתרּגמּה ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָֹֹיכֹולים

הּתֹורה  קדּׁשת ּגדר חלֹות ׁשּתהיה נפעל ׁשּבזה לחּדׁש, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻויׁש
מקֹום  יׁש זאת ּדבלעדי לׁשֹון. ּבׁשבעים הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹּגם
קדּׁשת  הרי הּקדׁש, ּבלׁשֹון ּתֹורה ׁשּנּתנה ׁשּכיון ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻלֹומר,
הּתֹורה  עניני ּכׁשּלֹומד חלים לא הּתֹורה לּמּוד וגדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּתֹורה,

אחרים. ְֲִִֵּבלׁשֹונֹות
ּגם  הּתֹורה קדּׁשת ּבחּדּוׁש מיחדת ּבפעּלה צֹור היה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻולכן
לדּבר  האּסּור – ּבזה להלכה (ונפקא־מיּנּה לׁשֹון ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבׁשבעים
הּתֹורה  ּברּכת חּיּוב ערֹום; ּכׁשהּוא לׁשֹון ּבׁשאר ּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּדברי

ועֹוד). לׁשֹון. ּבׁשאר ְְְְִֵֶַָָּכׁשּמדּבר
רּבנּו מׁשה על־ידי היתה ליׂשראל הּתֹורה ׁשּנתינת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוכיון
הּתֹורה  קדּׁשת ּדחלֹות זה, ענין ּפעּלת ּגם הרי ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻעליו־הּׁשלֹום,
רּבנּו מׁשה ׁשּפרׁש על־ידי היתה לׁשֹון', ה'ּׁשבעים ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעל

יׂשראל. ּכל ּבפני לׁשֹון לׁשבעים הּתֹורה את ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבעצמֹו

(å)íëì-áø øîàì áøça eðéìà øac eðéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ©¨¤¬
:äfä øäa úáL¤−¤¨¨¬©¤«

i"yx£˙·L ÌÎÏ אּגדה ,áּכפׁשּוטֹו∑¯· מדרׁשי :âויׁש «»∆∆∆ְְְְִִֵֵַָָ
הּזה:הרּבה  ּבהר יׁשיבתכם על וׂשכר לכם ּגדּלה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

מׁש מּניתם עׂשיתם ּתֹורה, קּבלּתם וכלים, מנֹורה ּכן, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
מאֹות  וׂשרי אלפים ׂשרי סנהדרין, .לכם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr ck jxk zegiy ihewl)

הּזה ּבהר ׁשבת לכם ו)רב לוי (א, ּבני לכם רב הּפסּוק על ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ג) טז, לעצמכם (קרח לקחּתם מּדאי יֹותר הרּבה רש"י: ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַּפרׁש

מּדאי. יֹותר הרּבה הּזה ּבהר ּכבר יׁשבּתם – ּכאן ואף ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּגדּלה.
הּוא  אם לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת ּכללית הֹוראה ּכאן ְְֲִִֵַַָָָָָָָיׁש

ּבעבֹודת  ּדרּגה ּבאֹותּה נׁשאר הּוא אם אחד, ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ'יֹוׁשב'
ונעלית  טֹובה ּדרּגה ׁשהיא אף הּנה הלאה, מתקּדם ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָה'
ּתמיד  ,'מהּל' להיֹות עליו מּדאי'. יֹותר  'הרּבה זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּבּקדׁש. מעלין ּבבחינת חיל, אל מחיל וללכת לׁשאף ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעליו

(æ)eðt|åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä eàáe íëì eòñe §´§´¨¤À¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼
õøà íiä óBçáe áâpáe äìôMáe øäá äáøòä«£¨¨¬¨¨²©§¥¨¬©¤−¤§´©¨®¤³¤

øäpä-ãò ïBðáläå éðòðkä:úøt-øäð ìãbä ©§©«£¦Æ§©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
i"yx£ÌÎÏ eÚÒe et∑ וחרמה ערד ּדר e‡·e.זֹו ¿¿»∆ְְֲֶֶָָָ…

È¯Ó‡‰ עּמֹון ∑ÂÈÎLŒÏkŒÏ‡Â.ּכמׁשמעֹו∑‰¯ «»¡…ƒְְַָ¿∆»¿≈»ַ
ׂשעיר ãּומֹואב  יער ∑Úa¯·‰.והר ׁשל מיׁשֹור .זה ְִֵַָ»¬»»ִֶֶַַ
¯‰·∑הּמל הר ּדרֹום ∑ÏÙM·e‰.זה ׁשפלת .זֹו »»ֶֶֶַַ«¿≈»ְֵַָ

Ìi‰ ÛBÁ·e ·‚p·e∑,'וכּו וקסרי ועּזה אׁשקלֹון «∆∆¿«»ְְְְְִֵַַָָ

ּב'ּספרי' ‰Ï„b.ּכדאיתא ¯‰p‰Œ„Ú∑ ׁשּנזּכר מּפני ְְִִִֵַָ««»»«»…ְְִִֵֶָ
קֹוראֹו יׂשראל, ארץ אֹומר:äעם הדיֹוט מׁשל ּגדֹול, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ

'הּדבק  ,'מל ,מל לå,'לׁשחור 'עבד ויׁשּתחוּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מז) ואּדהן (שבועות ּדהינא לגּבי .'æ'קרב ְְְְְִִֵַַַָ

ÈbÒו  ¯ÓÈÓÏ ·¯Áa ‡nÚ ÏÈlÓ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«ƒƒ»»¿…≈¿≈»«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡¯eËa Ôez·˙Èc ÔBÎÏ¿ƒ∆¿¿»»≈

„‡Ó¯‡‰ז  ‡¯eËÏ eÏeÚÂ ÔBÎÏ eÏeËÂ et˙‡ƒ¿¿¿¿¿¿»∆¡…»»
‡zÏÙL·e ‡¯eË· ‡i¯LÈÓa È‰B¯È‚Ó ÏÎÏe¿»»ƒƒ¿≈¿«»¿»ƒ¿∆¿»
‰‡ÚÎ„ ‡Ú¯‡ ‡nÈ ¯ÙÒ·e ‡ÓB¯„·eƒ¿»ƒ¿««»«¿»ƒ¿«¬»»

:˙¯Ù ‡¯‰ ‡a¯ ‡¯‰ „Ú Ô·ÏÂ¿ƒ¿»««¬»«»«¬»¿»

minkg izty

(e)á:ax onf ,'ax'â,dWw FhEWtlC ©§©©§¦§¨¤
dOl ,'zaW mkl iC' xninl Dil ded£¨¥§¥©©¨¤¤¤¨¨
WxcnE WxiR okl ,'ax' oFWl aizM§¦§©¨¥¥¥¦§©

:dcB`f dxez ©¨¨
(f)ãxBzY l`' aizM `de ,miWwn Wi¥©§¦§¨§¦©¦§¨

EN` ,xnFl Wi `OWe .'ebe 'dngln mÄ¦§¨¨§¤¨¥©¦

ux` mdl ozFp did l`xUi E`hg `lŸ¨§¦§¨¥¨¨¥¨¤¤¤
,mdxa`l rAWp xW`M oinnr dxUr£¨¨©§¦©£¤¦§©§©§¨¨
`N` mdl ozp `NW mdl dnxB `hgde§©¥§¨§¨¨¤¤Ÿ¨©¨¤¤¨

:draW ux`äxdp `d ,uxzl FpFvx ¤¤¦§¨§§¨¥¨§©
zWxtA `dC ,mNMn did ohw zxR§¨¨¨¨¨¦ª¨§¨§¨¨©
azM oM ,sFQA FzF` dpFn ziW`xA§¥¦¤©¥¨©

:Ll Kl zWxR i"Wxå:xUl ,'xeegWl' ©¦¨¨©¤§§©§¨§©
æoM mbe onWA gEWn iAbl axw ,WExiR¥§©§©¥¨©§¤¤§©¥

dpWCd' ,FA LzribpA gEWn didY¦§¤¨©¦§¦¨§ª©§¨
s` xnFlM ,'zpdC`' FnEBxY 'algn¥¥¤©§¦©£©§©©
mB daEWg l`xUi ux`e li`Fd o`M̈¦§¤¤¦§¨¥£¨©

:DOr aEWg dUrp zxR xdpg dxez §©§¨©£¨¨¦¨



לז mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k oey`x meil inei xeriy

(ç)eLøe eàa õøàä-úà íëéðôì ézúð äàø§¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨¨®¤µŸ§´
íäøáàì íëéúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹§©§¨¨̧

:íäéøçà íòøæìe íäì úúì á÷òéìe ÷çöéì§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´¨¤½§©§−̈©£¥¤«
i"yx£Èz˙ אֹומר ∑¯‡‰ איני רֹואים, אּתם ּבעיניכם ¿≈»«ƒְִִֵֵֵֵֶֶַ

ּומּׁשמּועה  מאמד eL¯e.לכם e‡a∑ מערער אין ְִֵֶֶָָֹ…¿ְְֵֵַ
ׁשלחּוçּבּדבר  לא אּלּו למלחמה. צריכים ואינכם , ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ

זין  לכלי צריכין היּו לא לּמה ∑ÌÎÈ˙·‡Ï.מרּגלים, ְְְְִִִִִֵַַָֹ«¬…≈∆ָָ
אברהם  אּלא ּוליעקב? ליצחק לאברהם, ׁשּוב ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹהזּכיר
לעצמֹו ּכדאי יעקב לעצמֹו, ּכדאי יצחק לעצמֹו, .ּכדאי ְְְְְְְְְְֲִַַַַַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz'd mixac zyxt zay zecreezdn)

לפניכם  נתּתי "ראה ׁשל ּומּצב ּבּמעמד ׁשּנמצאים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאחר
מאֹומד  לכם אֹומר איני רֹואים, אּתם "ּבעיניכם הארץ", ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאת
הארץ" את ּורׁשּו "ּבֹואּו אֹומר ׁשהּקּב"ה ויֹודעים ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּומּׁשמּועה",
ּובאפן  ּבּה', ּגמּור ּבּטחֹון מּתֹו יׂשראל ּבני הֹולכים אזי -ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּכי  למלחמה", צריכים ׁש"אינכם ועד ּבּדבר", מערער ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁש"אין

ופחד". אמתה עליהם ֲִֵֵֶַַָָָֹ"ּתּפל

- לגבּולֹותיה יׂשראל ארץ ּכל לׁשלמּות זֹוכים מּמׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּובקרֹוב
הּכנעני  ארץ הּים, ּובחֹוף ּובּנגב ּובּׁשפלה בהר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ"ּבערבה
צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ּפרת", נהר הּגדֹול הּנהר עד ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָוהּלבנֹון
- ּכֹולל ,"ּגבּול את אלֹוקי ה' ירחיב "ּכי הּיעּוד יקּים ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֻׁשאז

מּמׁש. בימינּו ּבמהרה וקדמֹוני, קניזי קיני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָארץ

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'nr cl jxk zegiy ihewl)

א  ּבעיניכם נתּתי. לכם ראה אֹומר איני רֹואים, ּתם ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּומּׁשמּועה ח)מאמד (א, ְִֵֶָֹ

יׂשראל  ׁשּבני נאמר ּכבר הּקֹודמים ּבּפסּוקים הקׁשה, ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֻלרש"י
"ּבֹואּו אֹומר מה ּולׁשם לגבּולֹותיה, יׂשראל ארץ את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָיירׁשּו
ׁשּבני  מחּדׁש, ׁשהּכתּוב מפרׁש לכן הארץ"? את ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּורׁשּו
נתּונה  ּכבר יׂשראל ׁשארץ ּבמּוחׁש לראֹות יכֹולים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָיׂשראל

אמד  ּבגדר היא ׁשההבטחה עכׁשו, עד ׁשהיה ּכפי ולא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלהם,
סיני  מהר הּנּסית ּבּנסיעה - זה? ּדבר ראּו והיכן ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּוׁשמּועה.
הלכּו ּכאׁשר הּקֹודמים, ּבּפסּוקים מסּפר עליה ּברנע, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלקדׁש
ּבנסיעה  ׁשראּו ּבּנפלאֹות יֹום. י"א ׁשל נסיעה ימים ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָֹּבׁשלׁשה
ׁשּמּצד  ּבחּוׁש ראּו לארץ, להביאם הּקּב"ה ּבּקׁש ׁשּבּה ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָזֹו,

ּבפעל. הארץ ּכבר להם נתּונה ְְְֶֶַַָָָָָָָֹהּקּב"ה

(è)écáì ìëeà-àì øîàì àåää úòa íëìà øîàå̈«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ«Ÿ©¬§©¦−
:íëúà úàN§¥¬¤§¤«

i"yx£¯Ó‡Ï ‡Â‰‰ ˙Úa ÌÎÏ‡ ¯Ó‡Â∑מהּו »…«¬≈∆»≈«ƒ≈…ַ
אֹומר è''לאמר  אני מעצמי 'לא מׁשה: להם אמר ? ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא'éלכם  מּפי אּלא ,.Èc·Ï ÏÎe‡Œ‡Ï ִִֶֶַָָָָ…«¿«ƒ

'B‚Â∑ מׁשה היה ׁשּלא יׂשראל?ëאפׁשר את לדּון יכל ¿ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹ
והֹוריד  הּים, את להם וקרע מּמצרים, ׁשהֹוציאם ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאדם

לדּונם  יכֹול היה לא הּׂשלו, את והגיז הּמן ?ìאת ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹ

eÏeÚח  ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÈÓ„˜ ˙È·‰Èc ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»≈»«¿»
ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È eÈÒÁ‡Â¿«¬ƒ»«¿»ƒ««¿»«¬»»¿
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«¿

:ÔB‰È¯˙a ÔB‰È·ÏÂ¿ƒ¿≈«¿≈

ÈÏ˙ט  ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»≈
:ÔBÎ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡‡¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»¿

minkg izty
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`xEYi i"Wxl dWwC xnFl Wie .i`Xx©©§¥©§¨¤§©¦¦¨
'ebe lkE` `l' dWn xn` dOl ,`xwC¦§¨¨¨¨©¤Ÿ©
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KExA WFcTd il dEv `l m` s`e ,'ek§©¦Ÿ¦¨¦©¨¨
mkilr zFPnl gxkEn iziid `Ed¨¦¦§¨§©£¥¤

df lre ,'ebe iCal lkE` `l iM mipiIC©¨¦¦Ÿ©§©¦§©¤
:'eke `NW xWt` i"Wx dWwnìWi ©§¤©¦¤§¨¤Ÿ¥

lap' dWnl xn` Fxzi ixd ,miWwn©§¦£¥¦§¨©§¤¨Ÿ
Fl did oM m`e ,'dY` mB lAY¦Ÿ©©¨§¦¥¨¨
dWw `di dWnM `iap Ki` zFWwdl§©§¥¨¦§¤§¥¨¤
,xnFl Wie .mrd z` hFRWl eipirA§¥¨¦§¤¨¨§¥©
lap' xn`w ikdC `pin` ded lirlC¦§¥£¨¨¦¨§¨¦¨¨©¨Ÿ
lr caMW oeiM WExiR ,'mrd mB lAY¦Ÿ©¨¨¥¥¨¤¨¥©
aWFie oC FCal dWn `dIW mrd̈¨¤§¥¤§©¨§¥
iM ,axrd cr xwFAd on eilr Ecnrie§©©§¨¨¦©¤©¨¤¤¦
lr lwi mipiIC dAxd didi m` i`CeA§©©¦¦§¤©§¥©¨¦¨¥©
mrd lr cAkIWM `liOnE ,mrd̈¨¦¥¨§¤¦§©©¨¨
zFPElY oM mB `die ,dWn lr Enrxzi¦§©£©¤¦¥©¥§



mixacלח zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ipy meil inei xeriy
אתכם", הרּבה אלהיכם "ה' להם: אמר ּכ ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא

הענׁשîהגּדיל  את נטל ּדּיניכם, על אתכם והרים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּדּין  על ּונתנֹו ׁשלמה.ðמּכם אמר ג)וכן א "ּכי (מלכים : ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

מי  אפׁשר הּזה"? הּכבד עּמ את לׁשּפט יּוכל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמי
ּבֹו ד)ׁשּכתּוב "מי (שם אֹומר: האדם", מּכל "וּיחּכם : ְִִֵֶֶַַָָָָָ

לׁשּפט  ּדּיני ñיּוכל אין ׁשלמה: אמר ּכ אּלא וגֹו'"? ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ
ּדן  ׁשאם ּכֹוכבים, עֹובדי האּמֹות ׁשאר ּכדּיני זֹו ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֻֻאּמה
ּבכ אין וגֹוזל, ּדינֹו את ּומּטה וחֹונק ּומּכה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָוהֹורג
אני  נפׁשֹות ּכּדין, ׁשּלא ממֹון חּיבּתי אם אני ְְְֲֲִִִִִִֶַַָָֹּכלּום,

ׁשּנאמר כב)נתּבע, נפׁש"(משלי אתֿקבעיהם "וקבע :. ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

(é)íBiä íëpäå íëúà äaøä íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½
:áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

i"yx£ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌBi‰ ÌÎp‰Â∑ ּככֹוכבי וכי ¿ƒ¿∆«¿¿≈«»«ƒְְְִֵ
ׁשּׁשים  אּלא היּו לא והלא הּיֹום, ּבאֹותֹו היּו ְֲִִִֶַַַַָָָָֹֹהּׁשמים

ּכּיֹום  מׁשּולים הּנכם הּיֹום"? "והּנכם מהּו ,òרּבֹוא, ְְְְִִִִֶֶַַַ

וכּלבנה  ּכחּמה לעֹולם .וכּכֹוכבים ôקּימים ְְְְִִַַַַַָָָָָָ

(àé)óìà íëk íëéìò óñé íëúBáà éäìà ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−¤´¤
:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå íéîòt§¨¦®¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«

i"yx£ÌÈÓÚt ÛÏ‡ ÌÎk ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ∑:ׁשּוב מהּו …≈¬≈∆»∆∆∆¿»ƒַ
א  אּלא לכם"? ּדּבר ּכאׁשר אתכם לֹו:"ויבר מרּו ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

הבטיח  ּכבר לברכתינּו? קצּבה נֹותן אּתה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ'מׁשה,

אברהם את יג)הּקדֹוׁשּֿברּוֿה ּוא אם (בראשית "אׁשר  : ְֲִֶֶַַָָָָ
מּׁשּלי  'זֹו, להם: אמר וגֹו'!"' למנֹות איׁש ְְִִִִֶֶַַָָיּוכל

לכם'öהיא  ּדּבר ּכאׁשר אתכם יבר הּוא אבל !. ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ß fenz g"k ipy mei ß

(áé):íëáéøå íëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−§¦«§¤«

i"yx£Èc·Ï ‡O‡ ‰ÎÈ‡∑ לא ׂשכר לקּבל אמר אם ≈»∆»¿«ƒְִֵַַָָֹֹ
ׁשאמרּתי,÷אּוכל  היא ׁשאמרנּו)זֹו אחרים: לא (ספרים לכם, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ֿהּקדֹוׁשּֿברּו מּפי אּלא לכם, אֹומר אני ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמעצמי
היה ∑ÌÎÁ¯Ë.הּוא  טרחנין: יׂשראל ׁשהיּו מלּמד »¿¬∆ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

אֹומר: ּבּדין, נֹוצח ּדינֹו ּבעל את רֹואה מהם ִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאחד
מֹוסיף  להביא! ראיֹות לי יׁש להביא, עדים לי ְְְִִִִִִֵֵֵָָָ'יׁש

ּדּינין' עליכם ׁשהיּו∑ÌÎ‡OÓe.אני (סנהדרין מלּמד ֲֲִִֵֶַָ««¬∆ְֵֶַָ
'מה הקּדים:øאּפיקֹורסין צט) אמרּו: לצאת, מׁשה ְְְִִִִֵֶֶָָָֹ

ÓBÈ‡י  ÔBÎÈ˙È‡ ‡‰Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬«¿ƒ»¿¿»ƒ≈»
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ„≈¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

ÔBÎ˙Âkיא  ÔBÎÈÏÚ ÛÒBÈ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»«¬»»¿≈¬≈¿»¿
ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔBÎ˙È C¯·ÈÂ ÔÈÓÊ ÛÏ‡¬«ƒ¿ƒƒ»≈»¿¿»ƒ«ƒ

:ÔBÎÏ¿

ÔBÎÈ˜ÒÚÂיב  ÔBÎÁ¯Ë È„BÁÏa ¯·BÒ‡ ÔÈcÎ‡∆¿≈≈«ƒ¿ƒ»¿¬¿ƒ¿≈
:ÔBÎÈ„Â¿ƒ¿

minkg izty

KklE ,dWn lr caM dWnl l`xUi¦§¨¥§¤¨¥©¤§¨
:`kd i"Wx WxiRî,xnFl FpFvx ¥¥©¦¨¨§©

:liCbd oFWl 'dAxd'ð`kid ,WExiR ¦§¨§¦§¦¥¥¨
:Egin `le zFgnl mciA WiCñoi` §¥§¨¨¦§§Ÿ¦¥

lkEi in iM' df `xwn ixde ,zFWwdl§©§©£¥¦§¨¤¦¦©
mMgIe'C `xwn mcFw xn`p 'hFRWl¦§¤¡©¤¦§¨§©¤§©
in iM' xn`WM oM m`e ,'mc`d lMn¦¨¨¨¨§¦¥§¤¨©¦¦
WiC ,mkg did `l oiicr 'hFRWl lkEi©¦§£©¦Ÿ¨¨¨¨§¥
li`Fde ,FzNgY lr gikFn FtFqC xnFl©§¦©©§¦¨§¦
dnkgd zilkzA sFQA KM lM mMgpe§¤§©¨¨©§©§¦©¨§¨
lFkie mkg did dNgYA mBW i`Ce©©¤©©§¦¨¨¨¨¨§¨
gEpY oFap alA' KxC lr oEcl̈©¤¤§¥¨¨©

:'dnkgi dxez ¨§¨
(i)ò:'mFIdM' FnM 'mFiM' ,xnFl FpFvx§©§§§©
ôdpal oi`W iR lr s` 'mFIdM' EpiidC§©§§©©©¦¤¥§¨¨

oeiM mFwn lMn mFIA mihlFW miakFke§¨¦§¦©¦¨¨¥¨

FOr FliNWM `N` mFi `xwp oi`C§¥¦§¨¤¨§¤¥¦
,'cg` mFi xwa idie axr idie' aizkcM§¦§¦©§¦¤¤©§¦Ÿ¤¤¨
`xwA hwPX dn xiRW iz` oM m ¦̀¥¨¥©¦©¤¨©¦§¨
aizkC `de .u"ixdn mWA .'mFIdM'§©§¥©£¦§¨¦§¦
onf cFr `aIW WExiR ,'axl' `xwA¦§¨¨Ÿ¥¤¨Ÿ§©
eiWkr la` ,aFxl mB mzFnM EidYW¤¦§§¨©¨£¨©§¨
dOgM EpiidC ,mFIM miniIw mY ©̀¤©¨¦©§©§©©¨
`l la` ,minXd iakFke dpaNke§©§¨¨§§¥©¨©¦£¨Ÿ

:m"`xd .aFxl`i dxez ¨¨§¥
(`i)öminrR sl`d ,xnFl FpFvx§©¨¤¤§¨¦

WFcTd la` ,iNW dkxAn iNXnKExA ¦¤¦¦§¨¨¤¦£¨©¨¨
minrR sl`n xzFi mkz` Kxai `Ed§¨¥¤§¤¥¥¤¤§¨¦
oeiM ,xn`Y m`e .mkl xAC xW`M©£¤¦¤¨¤§¦Ÿ©¥¨
mkxal mgihad `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨¦§¦¨§¨§¨
sl`d dWn xn` dOl ,'ebe 'lkEi m`'¦©¨¨¨©¤¨¤¤
zMxA llkA `d ,od iNXn minrR§¨¦¦¤¦¥¨¦§©¦§©

Kkl ,xnFl Wie .od `Ed KExA WFcTd©¨¨¥§¥©§¨
xkU sl`d EpiidC ,iNXn Ff dWn xn`̈©¤¦¤¦§©§¨¤¤§©
,xnFl Wi cFre .u"ixdn mWA .zFkxA§¨§¥©£¦§¥©
md iNW zFkxAd xnFlM 'iNXn Ff'¦¤¦§©©§¨¤¦¥
WFcTd lW zFkxAd la` ,i`pY `lA§Ÿ§©£¨©§¨¤©¨
EniIwY m` i`pY lr md `Ed KExÄ¥©§©¦§©§

:dxFYde zFvOdai dxez ©¦§§©¨
(ai)÷iYrcA Wi m` ENit` ,xnFlM§©£¦¦¥§©§¦

`l xkU lAwl icM mkz` z`Ul̈¥¤§¤§¥§©¥¨¨Ÿ
dki`' xn` dOl ok `l m`C ,lkE`©§¦Ÿ¥¨¨¨©¥¨
'lkE` `l' xn` xaM `lde 'ebe '`V ¤̀¨©£Ÿ§¨¨©Ÿ©

:'eke WpFrd ipRn 'ebeøxnFl FpFvx ¦§¥¨¤§©
,'oqx' 'wiR`' ,od zFNn iYWE ,micxFn§¦§¥¦¥©¥¤¤
,mdn wREn oqxd xnFl FpFvx§©¨¤¤¨¥¤
mixnn md Kkl oqx `lA oiklFdW¤§¦§Ÿ¤¤§¨¥©§¦

:oqx `lA KlFdW qEQd FnMbi dxez §©¤¥§Ÿ¤¤



לט mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ipy meil inei xeriy
ּביתֹו'. ּבתֹו ׁשפּוי אינֹו ׁשּמא לצאת, עמרם ּבן ְְֵֵֵֶֶַָָָָָָראה
לצאת, ׁשּלא עמרם ּבן ראה 'מה אמרּו: לצאת, ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאחר
רעֹות  עצֹות עליכם ויֹועץ יֹוׁשב סבּורים, אּתם ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָמה

מחׁשבֹות'! עליכם וחׁשּבֹונֹות)וחֹוׁשב מּצות אחרים: .(ספרים ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ÌÎ·È¯Â∑ רֹוגנים ׁשהיּו .מלּמד ¿ƒ¿∆ְְִֵֶַָ

(âé)íéòãéå íéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáä̈´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²¦«ª¦−
ì:íëéLàøa íîéNàå íëéèáL §¦§¥¤®©«£¦¥−§¨«¥¤«

i"yx£ÌÎÏ e·‰∑הזמינּוù לּדבר ∑‡ÌÈL.עצמכם »»∆ְְְִֶַַַָָ¬»ƒ
ּתלמּודֿלֹומר  מה נׁשים, ּדעּת על ּתעלה ְְְְֲִִֶַַַַַַָוכי

צּדיקים ú"אנׁשים" ?.ÌÈÓÎÁ∑ ּכסּופיםà. ֲִִִַָ¬»ƒְִ
ÌÈ·e∑ ׁשּׁשאל היא זֹו ּדבר. מּתֹו ּדבר מבינים ¿…ƒְִִִִֶַָָָָָ

לנבֹונים'? חכמים ּבין 'מה יֹוסי: רּבי את ְְֲִִִִֵֵֶַַַָאריּוס
ּדינרין  לֹו ּכׁשּמביאין עׁשיר, לׁשלחני ּדֹומה ְְְְִִִִִִֶֶָָָָָֻחכם,
ותֹוהה. יֹוׁשב לֹו, מביאין ּוכׁשאין רֹואה; ְְְְִִִֵֵֶֶֶלראֹות,
מעֹות  לֹו ּכׁשּמביאין ּתּגר, לׁשלחני ּדֹומה ְְְְִִִֶֶַָָָָֻנבֹון,
מחּזר  הּוא לֹו, מביאין ּוכׁשאין רֹואה; ְְְְִִִֵֵֶֶַלראֹות,

מּׁשּלֹו á.ÌÎÈË·LÏּומביא ÌÈÚe„ÈÂ∑ נּכרים ׁשהם ִִֵֶƒƒ¿ƒ¿≈∆ִִֵֶָ
מעּטף  לפני ּבא ׁשאם מי âּבטּליתֹולכם, יֹודע איני , ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

אּתם  אבל הּוא, הגּון ואם הּוא ׁשבט ּומאיזה ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָהּוא
נאמר: לכ אֹותֹו, ּגּדלּתם ׁשאּתם ּבֹו, ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָמּכירין

לׁשבטיכם" ראׁשים ∑ÌÎÈL‡¯a."וידּועים ְְִִִֵֶ¿»≈∆ִָ
ויראה  ּכבֹוד ּבהם נֹוהגין ׁשּתהיּו עליכם, .ּומכּבדים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָֻ

ÌÓN‡Â∑ יּו"ד ׁשל למד (שם)ãחסר ׁשאׁשמֹותיהם «¬ƒ≈ְִֵֵֵֶֶֶַָ
למחֹות  להם ׁשהיה ּדּיניהם, ּבראׁשי ּתלּויֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיׂשראל

היׁשרה  לּדר אֹותם .ּולכּון ְְֵֶֶַַַָָָ

(ãé)zøac-øLà øácä-áBè eøîàzå éúà eðòzå©©«£−Ÿ¦®©´Ÿ§½«©¨¨¬£¤¦©−§¨
:úBNòì©«£«

i"yx£'B‚Â È˙‡ eÚzÂ∑הּדבר חלטּתם את ««¬…ƒ¿ְֶֶַַָָָ
נאה äלהנאתכם  מּמי רּבנּו, 'מׁשה להׁשיב: לכם היה , ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

,מּתלמיד אֹו מּמ ׁשּנצטערּתל (ספרי)ללמד, ,מּמ א ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָֹֹ
אֹומרים:åעליה  ׁשהייתם מחׁשבֹותיכם ידעּתי אּלא ?' ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

אנּו מּכירנּו, אין אם הרּבה, ּדּינין עלינּו יתמּנּו ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ'עכׁשו
ּפנים' לנּו נֹוׂשא והּוא ּדֹורֹון לֹו ∑BNÚÏ˙.מביאין ְְִִִֵָָ«¬

מהרה' 'עׂשה אֹומרים: אּתם מתעּצל, הייתי .אם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

(åè)íéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà çwàå̈«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ
íéôìà éøN íëéìò íéLàø íúBà ïzàå íéòãéå¦«ª¦½¨«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥̧£¨¦¹

éøNå íéMîç éøNå úBàî éøNåíéøèLå úøNò §¨¥´¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−
ì:íëéèáL §¦§¥¤«

ÔÚcÓeיג  Ôe˙ÏÎeÒÂ ÔÈÓÈkÁ ÔÈ¯·b ÔBÎÏ e·‰»¿À¿ƒ«ƒƒ¿¿¿»«¿»
:ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔeppÓ‡Â ÔBÎÈË·LÏ¿ƒ¿≈∆¡«ƒ≈ƒ¬≈

Ècיד  ‡Ób˙t ÔÈwz Ôez¯Ó‡Â È˙È Ôez·˙‡Â«¬∆¿»ƒ«¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ
:„aÚÓÏ ‡zÏlÓ«∆¿»¿∆¿»

ÔÈÓÈkÁטו  ÔÈ¯·b ÔBÎÈË·L ÈLÈ¯ ˙È ˙È¯·„e¿»ƒ»≈≈ƒ¿≈À¿ƒ«ƒƒ
Èa¯ ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È È˙pÓe ÔÚcÓe«¿»«≈ƒ»¿≈ƒ¬≈«»≈
Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯Â ‡˙Â‡Ó Èa¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»¿«»≈«¿ƒ¿«»≈

:ÔBÎÈË·LÏ ÔÈÎ¯ÒÂ ‡˙È¯BOÚƒ¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈

minkg izty

(bi)ùdpkde dpnfd oFWl 'dad' lMW¤¨¨¨§©§¨¨©£¨¨
xfr F` dvr EpY WExiR ,`Ed xacl§¨¨¥§¥¨¥¤

:m"`xd .df xaclúWxiR `lC `de §¨¨¤¨§¥§¨§Ÿ¥¥
,'miWp` Ll glW' iAB lirl df i"Wx©¦¤§¥©¥§©§£¨¦
`kd ith i"Wxl dWwC xnFl Wi¥©§¨¤§©¦§¥¨¨
cirdl xWMd lM' opzC mEXn ,mzdn¥¨¨¦¦§©¨©¨¥§¨¦
oilEqtE li`Fd miWpe ,'oEcl xWM̈¥¨§¨¦¦§¦
'miWp`' oM m` ,oEcl oilEqR cirdl§¨¦§¦¨¦¥£¨¦

: il dOlàxnFlM ,cEOg oFWNn ¨¨¦¦§¦§©
mpi`W ,mdl oicnFg mlFrdW¤¨¨§¦¨¤¤¥¨
oikix`n mpi` mbe mpFWlA oinBnbn§©§§¦¦§¨§©¥¨©£¦¦
'mitEqM' xnFl Wi cFre .mdixacA§¦§¥¤§¥©§¦
miWFAW xnFlM ,dWEA oFWl§¨§©¤¦
mivFx md m`e ,mirxd mdiUrOn¦©£¥¤¨¨¦§¦¥¦
mi`Fx dNgYn dUrn dfi` zFUrl©£¥¤©£¤¦§¦¨¦

EWiIAzi `NW icM zilkYd `Ed dn©©©§¦§¥¤Ÿ¦§©§
,mkg `xwp dfe ,EUrIW dUrn FzF`n¥©£¤¤©£§¤¦§¨¨¨
`Ede ,'FW`xA eipir mkgd' KxC lr©¤¤¤¨¨¥¨§Ÿ§
:'Lnvr iptA rWx idY l`' Exn`W¤¨§©§¦¨¨¦§¥©§§

áozFpe `UFPW xnFl FpFvx§©¤¥§¥
:`ihnwxtAâ:mipiICd KxcMãoFWl ¦§©§©§¨§¤¤©©¨¦§

xnFl Fl didW iR lr s`e .dnW ©̀§¨§©©¦¤¨¨©
lMW itl 'mkiW`xA mknW`e'©£©§¤§¨¥¤§¦¤¨
oi` ok iR lr s` ,gkFpl `id dWxRd©¨¨¨¦§¥©©©¦¥¥
`de .m"`xd .WxCd lr oiaiWn§¦¦©©§¨¨§¥§¨
mcFw 'mkiW`xA' WxtnE i"Wx KRdnC¦§©¥©¦§¨¥§¨¥¤¤
`xwOd xcq itlC mEXn ,'mniU`e'©£¦¥¦¦§¦¥¤©¦§¨
rnWnC ,i"Wx WExiRn Ktidl rnWn©§©§¥¤¦¥©¦§©§©
,mkiW`x lr `Ed mipiICd znW ©̀§©©©¨¦©¨¥¤
Dil ded ok `l m`C ,l`xUi EpiidC§©§¦§¨¥§¦Ÿ¥£¨¥

gxkEd okl ,'mW`xA mnW`e' xninl§¥©©£¨¨§Ÿ¨¨¥§©
'mkiW`xA' zNn dNgYA Wxtl i"Wx©¦§¨¥©§¦¨¦©§¨¥¤
KM xg`e ,cFaM mdA mibdFp EidYW¤¦§£¦¨¤¨§©©¨
i"Wx zibEq iede ,mnW`e zNn Wxtn§¨¥¦©©£¨¨§¨¥§©©¦
iz` `YWde ,iYazMW FnM§¤¨©§¦§©§¨¨¥

:xiRWci dxez ©¦
(ci)ämixaCd lM `d ,uxzl FpFvx§§¨¥¨¨©§¨¦

zFgkFY ixaC l`xUil dWn xACW¤¦¤¤§¦§¨¥¦§¥¥
izF` EprYe' mdl xn` K`id ,md¥¥¨¨©¨¤©©£¦
`d dAxC` ,'ebe 'xaCd aFh Exn`Ye©Ÿ§©¨¨©§©¨¨
dEv xW`M EUr ixdW ogaW xRqn§©¥¦§¨¤£¥¨©£¤¦¨
,'eke mYhlg WxiR df lre .dWn mdl̈¤¤§©¤¥¥£©§¤
.mziUr d`pd liaWA xnFl FpFvx§©¦§¦£¨¨£¦¤

:oihENg oFWl 'mYhlg'åxnFl FpFvx £©§¤§¦¦§©
:dxFYd lreh dxez ©©¨



mixacמ zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ipy meil inei xeriy
i"yx£ÌÎÈË·L ÈL‡¯Œ˙‡ Áw‡Â∑ מׁשכּתים »∆«∆»≈ƒ¿≈∆ְְִַ

ּבני :æּבדברים  על להתמּנֹות, ּבאתם מי על אׁשריכם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
'אחים  ׁשּנקראּו אדם ּבני על ויעקב, יצחק ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹאברהם,

חּבה  לׁשֹון וכל ונחלה', 'חלק ‡ÌÈL.ורעים', ְְְְֲִִֵֵֶַָָָ¬»ƒ
ÌÈÚe„ÈÂ ÌÈÓÎÁ∑.מצאתי לא נבֹונים זֹו(ספרי)אבל ¬»ƒƒƒְֲִִָָָֹ

מּדֹות  מּׁשבע מצא çאחת ולא למׁשה, יתרֹו ׁשאמר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
וידּועים חכמים צּדיקים, אנׁשים ׁשלׁש: (עיין אּלא ֲֲִִִִִִֶַָָָָֹ

ÌÎÈÏÚ.בחזקוני) ÌÈL‡¯∑ ראׁשים ּכבֹוד, ּבהם ׁשּתנהגּו »ƒ¬≈∆ְֲִִֶֶָָָ
נכנס  ּומּתן, ּבמּׂשא ראׁשים ּבממּכר, ראׁשים ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָּבמּקח,

הּכנסת)(מּביתֹו ראׁשֹון èאחרֹון לבית ‡ÌÈÙÏ.ויֹוצא È¯N∑ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַ»≈¬»ƒ
יח) אלף (סנהדרין על ממּנה B‡Ó˙.אחד È¯N∑ אחד ְֶֶֶֶַָֻ»≈≈ֶָ

מאה  על עליכם ∑ÌÈ¯ËLÂ.ממּנה לׁשבטיכם,éמּניתי ְֵֶַָֻ¿…¿ƒְְֲִִִִֵֵֶֶ
הּדּינין  עלּֿפי ּברצּועה והּמּכין הּכֹופתין .אּלּו ְְְִִִִִֵַַַַַַָָ

(æè)òîL øîàì àåää úòa íëéèôL-úà äeöàå̈«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ¨³Ÿ©
ïéáe åéçà-ïéáe Léà-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà-ïéa¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«¦¬¥«¨¦−¥¬

:Bøb¥«
i"yx£ÌÎÈËÙLŒ˙‡ ‰eˆ‡Â∑(ספרי):להם אמרּתי »¬«∆∆…¿≈∆ְִֶַָָ

ּבּדין  מתּונים אחת,ë'הוּו ּפעם לפני ּדין ּבא אם ,! ְְֱִִִִֶַַַַַָָ
לפני  זה ּדין ּבא ּכבר ּתאמר: אל וׁשלׁש, ְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹׁשּתים

ּבֹו' ונֹותנים נֹוׂשאים היּו אּלא הרּבה, Úa˙.ּפעמים ְְְְְֱִִִֵֶַָָ»≈
‡Â‰‰∑(ספרי) עכׁשו אין להם: אמרּתי מּׁשּמּניתים, «ƒְְִִִִִֵֶֶַַָָָ

עצמכם  ּברׁשּות הייתם לׁשעבר, עכׁשו,ìּכלׁשעבר: . ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

לּצּבּור  מׁשעּבדין אּתם הוה,∑ÚÓL.הרי לׁשֹון ְְֲִִֵֶַַָֻ»…«ְֶֹ
ּבלע"ז וׁשמֹור"(הערענד)אודנ"ט "זכֹור ÔÈ·e.ּכמֹו: ְְְַַָָ≈

B¯b∑(ספרי) ׁשאֹוגר ּדינֹו, ּבעל ּדברים.îזה (סנהדרין עליו ≈ְִִֵֶֶַַָָָ
ּבין ז) ּדירה עסקי על אף ּגרֹו", "ּובין אחר: ְִִֵֵֵֵֵַַַָָָּדבר

ּבין  אפּלּו אחים, לכירים חלּקת .ðּתּנּור ְֲֲִִִִֵַַַַֻ

(æé)ïeòîLz ìãbk ïèwk ètLna íéðô eøékú-àì«Ÿ©¦̧¨¦¹©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½
àeä íéäìàì ètLnä ék Léà-éðtî eøeâú àì³Ÿ¨¸Æ¦§¥¦½¦¬©¦§−̈¥«Ÿ¦´®
:åézòîLe éìà ïeáø÷z íkî äL÷é øLà øácäå§©¨¨Æ£¤´¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦«

ÓÈÓÏ¯טז  ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎÈÈc ˙È ˙È„˜Ùe«≈ƒ»«»≈¿ƒ»»«ƒ¿≈»
ÔÈa ‡ËLe˜ Ôee„˙e ÔBÎÈÁ‡ ÔÈa eÚÓL¿»≈¬≈¿¿»≈

:d¯Bib ÔÈ·e È‰eÁ‡ ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈¬ƒ≈ƒ≈

ÚÊ¯‡יז  ÈlÓ ‡È„a ÔÈt‡ ÔeÚ„BÓzL˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿«ƒ¿ƒ»ƒ≈¿≈»
‡¯·b Ì„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔeÚÓLz ‡a¯Î¿«»ƒ¿¿»ƒ¿¬ƒ√»«¿»
ÔBÎpÓ ÈL˜È Èc ‡Ób˙Ùe ‡e‰ ÈÈc ‡È„ È¯‡¬≈ƒ»«¿»ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿

:dpÚÓL‡Â È˙ÂÏ Ôe·¯˜z¿»¿¿»ƒ¿∆¿¿ƒ≈

minkg izty

(eh)æoipwl Dpi`W dgiwl lM iM¦¨§¦¨¤¥¨§¦§¨
xakE ,mixaC zkiWn oFWNn zWxFtn§¤¤¦§§¦©§¨¦§¨

:mFwn lkA df x`AzpçdrAx` ¦§¨¥¤§¨¨©§¨¨
,miwiCv EpiidC ,'miWp`' :o`M miaEzM§¦¨£¨¦§©§©¦¦
zWxtaE .'mirEci'e ,'mipFap' ,'minkg'£¨¦§¦¦¦§¨¨©
,'midl` i`xi' :dWlW cFr aizM Fxzi¦§§¦§¨¦§¥¡Ÿ¦
`l dWnE .'rvA i`pFU' ,'zn` iWp`'©§¥¡¤§¥¤©¤Ÿ
.mirEcie minkg miwiCv `N` `vn̈¨¤¨©¦¦£¨¦¦¦
o`M miaEzMd drAx`W iR lr s`e§©©¦¤©§¨¨©§¦¨
mFwn lMn ,Fxzi zWxtA oiaEzM opi ¥̀¨§¦§¨¨©¦§¦¨¨
,oM dWnl xn` Fxzi mbC xnFl Kixv̈¦©§©¦§¨©§¤¥
eixaC lr dWn xar dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¨©¤©§¨¨
drAx` dpFn m"`xde .Fxzi lW¤¦§§¨§¥¤©§¨¨
i`xi' 'lig iWp`' ,Fxzi zWxtA§¨¨©¦§©§¥©¦¦§¥
,'rvA i`pFU' 'zn` iWp`' 'midl ¡̀Ÿ¦©§¥¡¤§¥¤©
'minkg' ,o`M mixEn`d dWlWE§¨¨£¦¨£¨¦
xnFl Kixve ,'mirEci'e 'mipFap'E§¦¦¦§¨¦©
i`xi' EpiidC ,aiWgw `l 'miwiCv'C§©¦¦Ÿ¨¨¥§©§¦§¥
:cg` lMde ,Fxzi zWxtaC 'midl ¡̀Ÿ¦¦§¨¨©¦§§©Ÿ¤¨

èf`e mdiptl micnFr lMdW icM§¥¤©Ÿ§¦¦§¥¤§¨
ziAn oi`vFIWkE ,dAExn mcFaM§¨§¤§¤§¦¦¥
`vIW mcFw oFW`x oi`vFi od zqpMd©§¤¤¥§¦¦¤¤¥¥

cFnrl lMd oikixv f`e ,xg` mc`̈¨©¥§¨§¦¦©Ÿ©£
,`kti` miWxtn Wie .m"`x .mdipRn¦§¥¤§¥§¥§¨§¦¦§¨
ziAn F` zqpMd ziAn oFxg` qpkp¦§¨©£¦¥©§¤¤¦¥
lW FzEpzeprn Ffe ,Fzial WxcOd©¦§¨§¥§¥©§§¨¤
cFnrl ldTd Egixhi `NW icM dWn¤§¥¤Ÿ©§¦©¨¨©£
zial FziAn oFW`x `vFie ,mdipRn¦§¥¤§¥¦¦¥§¥
`AW mcFw WxcOd zial F` zqpMd©§¤¤§¥©¦§¨¤¤¨
WxcOd zial F` zqpMd zial mc`̈¨§¥©§¤¤§¥©¦§¨

:mdipRn Ecnri `NW icMézNn §¥¤Ÿ©©§¦§¥¤¦©
hwp `le o`M i"Wx hwPW 'iziPn'¦¦¦¤¨©©¦¨§Ÿ¨©

FpFvx ,lirlrnWn `xTnC dfA uxzl §¥§§¨¥¨¤§¦§¨©§©
ixU mkilr miW`x mzF` oY`e'¨¤¥¨¨¦£¥¤¨¥
,'mkihaWl mixhFWe 'eke mitl £̀¨¦§§¦§¦§¥¤
,mixhFW Eidi miW`xd mbC rnWn©§©§©¨¨¦¦§§¦
la` ,'mkilr iziPn' WxiR df lre§©¤¥¥¦¦¦£¥¤£¨
WxtnE ,mixhFW Eidi `l miW`xd̈¨¦Ÿ¦§§¦§¨¥
Eid `l miW`xC Dil `pn KlFde§¥§¨¥§¨¦Ÿ¨
oiztFMd EN` mixhFW ixdC ,mixhFW§¦©£¥§¦¥©§¦
lr EpiidC mipiICd iR lr WExiR ,'ek¥©¦©©¨¦§©§©
e`l mixhFWC DPin rnW ,miW`xd iR¦¨¨¦§©¦¨§§¦©

:miW`x Epiidfh dxez ©§¨¦
(fh)ë,'mkihtFW z` dEv`e' aizkCn¦¦§¦¨£©¤¤§¥¤

'miW`x' ,EdiinW xkC o`n 'mihtFW'§¦©§©§©§¨¦
,iz` Wxcnl `N` ,xninl Dil ded£¨¥§¥©¤¨§¦§©¨¥
hRWOd xaC lr miziESW xnFlM§©¤¦¦¦©§©©¦§¨
WxiR m"`xde .oiCA mipEzn zFidl¦§§¦©¦§¨§¥¥¥
,Dil wiRn 'mkig` oiA rFnX'nC§¦¨©¥£¥¤©¥¥
'FxB oiaE Wi` oiA wcv mYhtWE'aC¦§§©§¤¤¤¥¦¥¥
,oiCA mipEzn Eed cOll `N` ,iBq©¦¤¨§©¥¡§¦©¦
oiadl 'mkig` oiA' mirnFW EidYW¤¦§§¦¥£¥¤§¨¦
Liptl oiC `A m`W ,ahid mdixaC¦§¥¤¥¥¤¦¨¥§¨¤

: 'ekeìcxile cFnll m` (awri zlgp)©£©©£Ÿ¦¦§§¥¥
dn ,lhA aWil F` dkld lW Dwnrl§¨§¨¤£¨¨¥¥¨¥©

:eiWkr oM oi`XîEN`M ,s"l` xqge ¤¥¥©§¨§¨¥¨¤§¦
`l' FnM 'ExEbz `l' oke ,'FxbF`' xn`̈©§§¥Ÿ¨§Ÿ
oFWNn FrnWnM xnFl oi`C ,'ExFb`z¤¡§¥©§©§¨¦§
dOl 'Fxb'C e"iEd oM m`C ,'gxf`M xBM'©¥¨¤§¨§¦¥©¨§¥¨¨
xqg didIW df mrhl dWw la` .il¦£¨¨¤§©©¤¤¦§¤¨¥
'FxB oiaE' xg` xaC WxiR okl ,s"l`̈¤¨¥¥¥¨¨©¥¥¥
ux`A xEB' FnM ,dxiC oFWl 'FxB' ,'eke¥§¦¨§¨¨¤
,dWw iOp cal oFxg` mrhlE .'z`Gd©Ÿ§©©©£§¨©¦¨¤
mEXn ,'FxiM' `icdA xninl Dil ded£¨¥§¥©§¤§¨¦¦

:minrh ipWl Kixv ikdðaizkCn ¨¦¨¦¦§¥§¨¦¦¦§¦
FnM s"kA ztNgzn l"nibe 'FxB'¥§¦¤¦§©¤¤§¨§



מי mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ipy meil inei xeriy
i"yx£ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙Œ‡Ï∑(ספרי) הּממּנה זה …«ƒ»ƒ«ƒ¿»ְֶֶַֻ

הּדּינים  אֹו,ñלהֹוׁשיב נאה, ּפלֹוני 'אי ׁש יאמר: ׁשּלא ְְִִִִֶֶַַַָָֹֹ
ּדּין  אֹוׁשיבּנּו קרֹובי, ּפלֹוני איׁש ּדּין. אֹוׁשיבּנּו ְְִִִִִִֶֶַַָָּגּבֹור,
את  מחּיב נמצא ּבדינין, ּבקי אינֹו והּוא ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָּבעיר',
ׁשּמּנהּו מי על אני מעלה החּיב, את ּומזּכה ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּזּכאי

ּבּדין  ּפנים הּכיר ÔeÚÓLz.ּכאּלּו Ï„bk ÔËwk∑ ְִִִִִַָ«»…«»…ƒ¿»
ח) עליòׁשּיהא (סנהדרין ׁשל חביב ּכדין ּפרּוטה ׁשל ּדין ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ

,לפני ּובא קדם ׁשאם מנה, ּתסּלקּנּומאה לא ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּתׁשמעּון",ôלאחרֹון  ּכּגדל "ּכּקטן אחר: ּדבר . ְֲִֵַַַַָָָָָָֹֹ

עׁשיר,öּכתרּגּומֹו וחברֹו הּוא עני 'זה ּתאמר: ׁשּלא , ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹ
מתּפרנס  ונמצא העני את אזּכה לפרנסֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּומצוה
ּפֹוגם  אני היא' ּתאמר: ׁשּלא אחר: ּדבר ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹּבנקּיּות'.
עכׁשו', אזּכּנּו ּדינר, ּבׁשביל זה עׁשיר ׁשל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָּבכבֹודֹו

לֹו' חּיב ׁשאּתה לֹו, 'ּתן לֹו: אֹומר לחּוץ .ּוכׁשּיצא ְֵֵֵֶֶַַַַָָ
LÈ‡ŒÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï∑(ספרי)אחר:÷ּתיראּולא ּדבר . …»ƒ¿≈ƒְִֵַָָֹ

ּדברי ּתכניס לא תגּורּו", לׁשֹון ø"לא איׁש, מּפני ְְְְִִִֵֶַָָֹֹ
י) ּבּקיץ"(משלי ‰e‡."אֹוגר ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk∑ ִֵַַƒ«ƒ¿»≈…ƒ

מזקיקני  אּתה ּכּדין, ׁשּלא מּזה נֹוטל ּׁשאּתה ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמה
עלי  ׁשהּטית נמצא לֹו, Ôe·¯˜z.הּמׁשּפט ùלהחזיר ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ«¿ƒ

ÈÏ‡∑(ספרי) ּבנֹות מׁשּפט מּמּנּו נסּתּלק זה ּדבר על ≈«ְְְִִִֵֶֶַַַָָ
לׁשאּולúצלפחד  אמר ׁשמּואל וכן ט). א "אנכי (שמואל : ְְְְְִֵֵַָָָָָֹ

ׁשאני  חּיי' הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ֲִֶֶֶַַַָָָָֹהראה".
ּכׁשּבא  הֹודיעֹו? ואימתי רֹואה', אּתה ׁשאין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמֹודיע

ּדוד את טז)למׁשח א(שם וּיאמר אליאב את "וּירא : ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ולא  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר מׁשיחֹו", ה' ְְִֶֶַַָָָֹנגד

הראה"? "אנכי אלֿמראהּו"(שם)אמרּת ."אלּֿתּבט ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

(çé)íéøácä-ìk úà àåää úòa íëúà äeöàå̈«£©¤¬¤§¤−¨¥´©¦®¥¬¨©§¨¦−
:ïeNòz øLà£¤¬©«£«

i"yx£ÔeNÚz ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ŒÏk ממֹונֹות ∑‡˙ ּדיני ׁשּבין הּדברים עׂשרת נפׁשֹות אּלּו .àלדיני ≈»«¿»ƒ¬∆«¬ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

Ïkיח  ˙È ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ»»
:Ôe„aÚ˙ Èc ‡iÓb˙tƒ¿»«»ƒ«¿¿

minkg izty

`xwIe) miWFcw zWxtA i"Wx WxiRW¤¥¥©¦§¨¨©§¦©¦§¨
,'FxiM' FnM `Ed oM m`e ,(f"h ,h"i§¦¥§¦
KgxM lr 'FxB oiaE' `xwA aizkCnE¦¦§¦¦§¨¥¥©¨§¨
xEPY oiA mig` zTElg oiaE xnFl Kixv̈¦©¥£©©¦¥©
oiA wENigd `dIW KiIW oi`C ,miixike§¦©¦§¥©¨¤§¥©¦¥

:zial dxiMfi dxez ¦¨§©¦
(fi)ñ.'wcv mYhtWE' aizM xaM `dC§¨§¨§¦§©§¤¤¤

`l' iAB mihtFW zWxtA WxitC `de§¨§¥¥§¨¨©§¦©¥Ÿ
zFprHd zrWA s`' 'mipR xiMz©¦¨¦©¦§©©§¨
dWwe dfl Kx `di `NW oiICl dxdf ©̀§¨¨©©¨¤Ÿ§¥©¨¤§¨¤
FnM Wxtl oi`C xnFl Wie ,'eke 'dfl̈¤§¥©§¥§¨¥§
`xTd KFtdl Fl did oM m`C ,`kd̈¨§¦¥¨¨©£©§¨

mcFw 'mipR xiMz `l'dHz `l' Ÿ©¦¨¦¤Ÿ©¤
mB ixiin df iptNW `xwC oeiM ,'hRWn¦§¨¥¨¦§¨¤¦§¥¤©§¥©
z` EhtWe' aizkC mipiIC dPnnA oM¥§§©¤©¨¦¦§¦§¨§¤
dPn i"Wx WxitE 'wcv hRWn mrd̈¨¦§©¤¤¥¥©¦©¥
aizkCnE ,'eke miwiCve mignEn mipiIC©¨¦§¦§©¦¦¦¦§¦
dHz `l' xg` 'mipR xiMz `l' `xTA©§¨Ÿ©¦¨¦©©Ÿ©¤
iOp Kixv ,mipiICA ixiinC 'hRWn¦§¨§©§¦©©¨¦¨¦©¦
'mipR xiMz `l'C `xTW Wxtl§¨¥¤§¨§Ÿ©¦¨¦
FnM `kd Wxtn `lC `de .mipiICA©©¨¦§¨§Ÿ§¨¥¨¨§
oiA wcv mYhtWE' `kd aizkCn ,mzd̈¨¦¦§¦¨¨§©§¤¤¤¥
dfl Kx didi m`e ,'eig` oiaE Wi ¦̀¥¨¦§¦¦§¤©¨¤
m` ,wcv hRWOd `di `l dfl dWwe§¨¤¨¤Ÿ§¥©¦§¨¤¤¦
KgxM lr `N` ,il dOl 'ExiMz `l' oM¥Ÿ©¦¨¨¦¤¨©¨§¨
.w"Fce ,`z`C `Ed mipiIC dPnnl¦§©¤©¨¦§¨¨§

:il d`xpòil d`xp (awri zlgp) ¦§¤¦©£©©£Ÿ¦§¤¦
:xnFl Kixv oke ,`Ed xtFq zErhC§¨¥§¥¨¦©

`dIW FnEBxzM oErnWY lFcBM ohTM'©¨Ÿ©¨¦§¨§©§¤§¥
`icdA `Ed oke ,'ek 'oiC Lilr aiag̈¦¨¤¦§¥§¤§¨
zFpFWNd iYWE .(g sC) oixcdpqA§©§¤§¦©§¥©§

:ixtqA md zFxg`dô`wlq i`C ¨£¥¥§¦§¥§¦¨§¨
m` oiA ,oiC oiprl FrnWnM KYrC©§¨§©§¨§¦§©¦¥¦
W`x oFCiPd mr oiaE hFicd oFCiPd©¦¤§¥¦©¦Ÿ
Wi` oia'C `xTn Dil wFRiY ,oivwe§¨¦¥¥¦§¨§¥¦

:m"`x .'eig` oiaEöoFW`x mrhlC ¥¨¦§¥¦§©©¦
,xnFl Fl did 'dAxdM hrOM' ,dWẅ¤©§©©©§¥¨¨©
xaC itlE .'eke xg` xaC WxiR okl̈¥¥¥¨¨©¥§¦¨¨
ohTM lFcB' xnFl Fl did ,dWw xg ©̀¥¨¤¨¨©¨©¨Ÿ
xiWrd z` dMfYW xnFlM ,'oErnWY¦§¨§©¤§©¤¤¤¨¦
xCdn dY`W FnM oiCA i`Mf `Ed m ¦̀©©©¦§¤©¨§©¥
.zEIwpA qpxRzIW icM iprd z` zFMfl§©¤¤¨¦§¥¤¦§©§¥¦§¦
.'ek xn`Y `NW xg` xaC WxiR okl̈¥¥¥¨¨©¥¤ŸŸ©
Dil ded ,dWw cEgl oFxg` mrhlE§©©©£§¨¤£¨¥
ipWle ,'oErnWY lFcBM ohw' xninl§¥©¨¨©¨¦§¨§¦§¥
ded ,dWw cEgl mipFxg`d minrh§¨¦¨©£¦§¨¤£¨
,'oErnWY xiWrM iprM' xninl Dil¥§¥©¤¨¦¤¨¦¦§¨

:oFW`x mrhl mB Kixv Kkl÷,xnFlM §¨¨¦©§©©¦§©
ipFlRn ip` `xiizn oiICd xn`i `NW¤ŸŸ©©©¨¦§¨¥£¦¦§¦
:iWicB sFxUi F` izF` bFxdi `OW¤¨©£¦¦§§¦¦

øoiC `aE FAx iptl aWFId cinlY oFbM§©§¦©¥¦§¥©¨¦
wFYWi l` ,oiCA drhe FAx iptl¦§¥©§¨¨©¦©¦§
ded ,dWw oFW`xd mrhlE .cinlYd©©§¦§©©¨¦¨¤£¨
WxiR okl ,'E`xiY `l' xninl Dil¥§¥©Ÿ¦§¨¥¥¥
xaC itlE .'eke 'qipkY `l' xg` xaC̈¨©¥Ÿ©§¦§¦¨¨
`l' xninl Dil ded ,dWw xg ©̀¥¨¤£¨¥§¥©Ÿ

Kixv okl ,'uiTA xbF`' oFWNn 'Exb`z©©§¦§¥©©¦¨¥¨¦
`l ,WxiR m"`xde .oFW`x mrhl mB©§©©¦§¨§¥¥¥Ÿ
`xi dY`W ipRn LAlA LixaC qipkY©§¦§¨¤§¦§¦§¥¤©¨¨¥
aiIg `EdW Fl xnFl uEgl m`ivFdl§¦¨©©¤©¨

:FpFWl o`M cr ,FpicA rWx F`ùm`C ¨¨§¦©¨§§¦
`lde ,'`Ed midl`l' Ki` ok `lŸ¥¥¥Ÿ¦©£Ÿ
:aixd ilral `N` Fpi` hRWOd©¦§¨¥¤¨§©£¥¨¦

úiM' aizkC FAxl car deWdW mEXn¦¤¦§¨¤¤§©¦§¦¦
eixg` aizkE '`Ed midl`l hRWOd©¦§¨¥Ÿ¦§¦©£¨
oEaixwY mMn dWwi xW` xaCde'§©¨¨£¤¦§¤¦¤©§¦
Fnvr z` dOcn didW xnFlM ,'il ¥̀©§©¤¨¨§©¤¤©§
EPOn mlrp Kkl ,`Ed KExA WFcTdl§©¨¨§¨¤§©¦¤

oiClkC ,`Ed hEWR xacC ,dXExi ¦§¨§¨¨¨§¨
zAdC mipA Wi`l oi` m` rcFi mc`̈¨¥©¦¥§¦¨¦§©©
lgx Exn` `dC ,oA mFwnA zWxFi¤¤¦§¥§¨¨§¨¥
FWExitE ,'ebe 'wlg Epl cFrd' d`le§¥¨©¨¥¤¥
oiA dXExi wlg oilhFp Ep` mElM§¨§¦¥¤§¨¥
`l i"Wx la` .EPOn mlrpe ,mixkGd©§¨¦§¤§©¦¤£¨©¦Ÿ
EPOn wNYqp df liaWaC Wxtl ivn̈¥§¨¥§¦§¦¤¦§©¥¦¤
miWp` lW F` WWFwn lW oiCd©¦¤§¥¤£¨¦
,`Ed hEWR xaC e`l mzdC ,mi`nh§¥¦§¨¨©¨¨¨
dXExi oiC la` ,dWn rci `l Kkl§¨Ÿ¨©¤£¨¦§¨

:oiadl lwe .did hEWR xaCgi dxez ¨¨¨¨¨§©§¨¦
(gi)àipiC cg` wxtA oixcdpqA§©§¤§¦§¤¤¤¨¦¥

'dWlWA zFpFnn ipiC' ,WxiR zFpFnn̈¥¥¦¥¨¦§¨
cg` iR lr oiHn'E 'daFgl s` oigzFt'E§¦©§¨©¦©¦¤¨
lMd'e 'daFgl s` oixifgn'E 'daFgl s ©̀§¨©£¦¦©§¨§©Ÿ
oiICd daFge zEkf cOll oiiE`x§¦§©¥§§¨©©¨



mixacמב zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k iyily meil inei xeriy

(èé)àøBpäå ìBãbä øaãnä-ìk úà Cìpå áøçî òqpå©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´©¨Á§©¸̈
ýåýé äeö øLàk éøîàä øä Cøc íúéàø øLà àeää©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´¨«¡Ÿ¦½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬

:òðøa Lã÷ ãò àápå eðúà eðéäìà¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ©−¨¥¬©§¥«©
i"yx£‡¯Bp‰Â ÏB„b‰ ¯a„n‰∑ נחׁשים ּבֹו ּכקׁשתֹות áׁשהיּו ועקרּבים .ּכקֹורֹות «ƒ¿»«»¿«»ְְְְְִִִֶַַָָָ

(ë)ýåýé-øLà éøîàä øä-ãò íúàa íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬
eðì ïúð eðéäìà: ¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«

(àë)éäìà ýåýé ïúð äàøéðôì Eäìò õøàä-úà E Â§¥Â¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨¨®¤£¥´
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk Løàøéz-ìà Cì E ¥À©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦−̈

:úçz-ìàå§©¥¨«

ß fenz h"k iyily mei ß

(áë)íéLðà äçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³£¨¦Æ
øác eðúà eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå eðéðôì§¨¥½§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³Ÿ¨̧Æ¨½̈
àáð øLà íéøòä úàå da-äìòð øLà Cøcä-úà¤©¤̧¤Æ£¤´©«£¤½̈§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ

:ïäéìà£¥¤«
i"yx£ÌÎlk ÈÏ‡ Ôe·¯˜zÂ∑ ּבערּבּוביאâ ּולהּלן , «ƒ¿¿≈«À¿∆ְְְְִַָָ

אֹומר ה)הּוא ראׁשי (דברים ּכל אלי "וּתקרבּון : ְְִֵֵֵַַָָ
אֹותּה וגֹו'", הראנּו הן וּתאמרּו וזקניכם, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשבטיכם
הּזקנים  את מכּבדים ילדים הֹוגנת: היתה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָקריבה
הראׁשים  את מכּבדים ּוזקנים לפניהם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּוׁשלחּום
ּכּלכם", אלי "וּתקרבּון ּכאן: אבל לפניהם, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻללכת

ּוזקנים  הּזקנים, את ּדֹוחפין ילדים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָּבערּבּוביא,
הראׁשים  את c·¯.ּדֹוחפין e˙‡ e·LÈÂ∑(ספרי) ֲִִֶָָ¿»ƒ…»»»

לׁשֹון  מדּברים ãּבאיזה B‚Â'.הם C¯c‰Œ˙‡∑ אין ְְְִֵֵֶַָ∆«∆∆¿ֵ
ּבּה ׁשאין ּדרä עקמימּות.‡· ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ ˙‡Â ְִֵֶֶֶַָ¿≈∆»ƒ¬∆»…

Ô‰ÈÏ‡∑לכּבׁש .åּתחּלה ¬≈∆ְְִִָֹ

a„Ó¯‡יט  Ïk ˙È ‡ÎÈl‰Â ·¯ÁÓ ‡ÏËe¿«¿»≈…≈¿«ƒ¿»»»«¿¿»
‡¯eË Á¯‡ Ôe˙ÈÊÁ Èc ‡e‰‰ ‡ÏÈÁ„e ‡a«̄»¿ƒ»«ƒ¬≈…«»
‡˙È ‡‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰‡¯Ó‡„∆¡…»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»»»»»

:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ‡È˙‡Â«¬≈»«¿«≈»

„‡Ó¯‡‰כ  ‡¯eË „Ú Ôe˙È˙‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¬≈«»∆¡…»»
:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»»≈»»

Ò˜כא  ‡Ú¯‡ ˙È CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È ÈÊÁ¬≈¿«¿»¡»»√»»»«¿»«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔÒÁ‡«¬≈¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

:¯·z˙ ‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»ƒ¿»

ÁÏLכב  Ôez¯Ó‡Â ÔBÎlk È˙ÂÏ Ôez·¯˜e¿∆¿¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ¿«
‡Ú¯‡ ˙È ‡Ï ÔeÏl‡ÈÂ ‡Ó„˜ ÔÈ¯·bÀ¿ƒ√»»»ƒ«¿»»»«¿»
da ˜q Èc ‡Á¯‡ ˙È ‡Ób˙t ‡˙È Ôe·È˙ÈÂƒƒ»»»ƒ¿»»»»¿»ƒƒ««

:Ô‰Ï ÏBÚ Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒ≈¿≈

minkg izty

xfFg zEkf cOlnd oiICd'e 'cinlYde§©©§¦§©©¨©§©¥§¥
mFIA oipc'e ,`kti` oke ,'daFg cOlnE§©¥¨§¥¦§¨§¨¦©
oiA mFIA FA oixnFb'e 'dliNA oixnFbe§§¦©©§¨§§¦©¥
on oiligzn'E 'daFgl oiaE zEkfl¦§¥§¨©§¦¦¦
oipFn Fcinlze axde FpaE a`'e 'lFcBd©¨§¨§§¨©§©§¦¦
ipicA oM oi`X dn .'mipWl ozF`¨¦§©¦©¤¥¥§¦¥
mixUrA `N` oipC oi`C zFWtp§¨§¥¨¦¤¨§¤§¦
opi` lirlC mixaCd lke ,dWlWE§¨§¨©§¨¦¦§¥¥¨
dn ,KtidA `id lMd iM ,zFWtp ipicA§¦¥§¨¦©Ÿ¦§¥¤©
ipicA lEqR zFpFnn ipicA xWMX¤¨¥§¦¥¨¨§¦¥

:zFWtphi dxez §¨
(hi)áiOn ,'`xFPde' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©§©¨¦¦

`NW `Edd xAcOA `xil mdl did̈¨¨¤¦¨©¦§¨©¤Ÿ

miWgPn KgxM lr `N` ,Wi` DA xar̈©¨¦¤¨©¨§¨¦§¨¦
zWxtA `de ,xn`Y m`e .'eke§¦Ÿ©§¨§¨¨©
did oprC Fnvr i"Wx WxiR LzFlrdA§©£§¥¥©¦©§§¨¨¨¨
.miAxwre miWgp bxFde mdiptl KlFd¥¦§¥¤§¥§¨¦§©§©¦
xAcOA mipFg EidW mFwOA xnFl Wi¥©©¨¤¨¦©¦§¨
Eid `NW s` ,mizn ozF` mi`Fx Eid̈¦¨¥¦©¤Ÿ¨

:mdn mi`xi Eid mdl miwiGnk dxez ©¦¦¨¤¨§¥¦¥¤
(ak)â:dfA Wi dgkFY dn ,xnFl FpFvx§©©¥¨¥¨¤

ã`wtpe .il dOl 'xaC' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¨¨¦§¨§¨
icM ,mixAcn oFWl dfi`A dfA DPin¦¨¨¤§¥¤¨§©§¦§¥
raXn cg` m` xaCA EWiBxIW¤©§¦©¨¨¦¤¨¦¤©
x`W WEalA FWEal dPWi zFOE`d̈§©¤§¦§§¨

EniIwIW icM FzF` ExiMIW ,zFOE`¤©¦§¥¤§©§
i` dfe ,'dnWp lM dIgz `l'C e`Nd©©§Ÿ§©¤¨§¨¨§¤¦
Erci mpFWl ErcIWM `N` xWt ¤̀§¨¤¨§¤¥§§¨¥§
miWExiR Wi cFre .md dOE` dfi`n¥¥¤¨¥§¥¥¦

:mixg`ä`wtp i`nl ,ok `l m`C £¥¦§¦Ÿ¥§©¨§¨
,Ekli KxC dfi`A mdl Exn`i DPin¦¨Ÿ§¨¤§¥¤¤¤¥§
FzF` WFAkl EvxIW xir FzF` i`CeA§©©¦¤¦§¦§

:oiadl lwe .Ekli KxCå,xnFl FpFvx ¤¤¥§§©§¨¦§©
`NW rnWn 'mixrd z`e' `xwaC§¦§¨§¥¤¨¦©§©¤Ÿ
EWxi `dC ,Fpi` dfe ,mixrd lkl E`aïŸ§¨¤¨¦§¤¥§¨¦§
dNgY' WxiR df lre ,lMd z ¤̀©Ÿ§©¤¥¥§¦¨

:'WFAklbk dxez ¦§



מג mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k iyily meil inei xeriy

(âë)øNò íéðL íkî çwàå øácä éðéòa áèéiå©¦©¬§¥©−©¨¨®¨«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨´
:èáMì ãçà Léà íéLðà£¨¦½¦¬¤−̈©¨«¤

i"yx£¯·c‰ ÈÈÚa ·ËÈiÂ∑,הּמקֹום ּבעיני ולא ּבעיני «ƒ«¿≈««»»ְְְֵֵֵַַָֹ
ּבּתֹוכחֹות? אמרּה למה טֹוב, היה מׁשה ּבעיני ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹואם
זה'. חמֹור לי 'מכר לחברֹו: ׁשאֹומר לאדם ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹמׁשל
לֹו: אמר לנּסיֹון'? לי אּתה 'נֹותנֹו 'הן'. לֹו: ְְִִֵַַַָָָָאמר
ׁשראה  ּכיון 'הן'. לֹו: אמר ּוגבעֹות'? 'ּבהרים ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ'הן'.
הּוא  'ּבטּוח ּבלּבֹו: הּלֹוקח אמר ּכלּום, מעּכבֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַָָׁשאין

,מעֹותי 'טל לֹו: אמר מּיד מּום', ּבֹו אמצא ׁשּלא ְִֶֶֶֶַָָָָֹֹזה
ׁשּמא  לדבריכם, הֹודיתי אני אף מעּתה', מנּסהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָואיני
חזרּתם  לא ואּתם מעּכב, ׁשאיני ּכׁשּתראּו ּבכם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּתחזרּו

ÌkÓ.ּבכם  Áw‡Â∑ הּברּורים מן æמן ׁשּבכם, ֶָ»∆«ƒ∆ְִִִֶֶַָ
‡Á„.ׁשּבכם çהמסּלתים  LÈ‡ ÌÈL‡ ¯NÚ ÌÈL ְִֶֶַָָֻ¿≈»»¬»ƒƒ∆»
Ë·MÏ∑(שם) לוי ׁשבט היה ׁשּלא .עּמהם èמּגיד «»∆ִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

(ãë)ìkLà ìçð-ãò eàáiå äøää eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£´¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©¤§®Ÿ
:dúà eìbøéå©§©§−Ÿ¨«

i"yx£ÏkL‡ ÏÁŒ„Ú∑(שם)ׁשם על ׁשּנקרא ‡˙é.dסֹופֹומּגיד eÏb¯ÈÂ∑(שם) ארּבעה ּבּה ׁשהלכּו מלּמד «««∆¿…ְִִֵֶַַָ«¿«¿…»ְְְֵֶַַָָָָ
וערב ëאומנין  .ׁשתי ְִִֵֶָָֹ

(äë)eáLiå eðéìà eãøBiå õøàä éøtî íãéá eç÷iå©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤©¦−¥¥®©¨¦̧
ýåýé-øLà õøàä äáBè eøîàiå øáã eðúàŸ¨³¨¨Æ©´Ÿ§½¨´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬

:eðì ïúð eðéäìà¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
i"yx£eÈÏ‡ e„¯BiÂ∑ׁשארץ הארצֹות מּגיד מּכל ּגבֹוּה ‰‡¯ı.יׂשראל ‰·BË e¯Ó‡iÂ∑(שם)ׁשאמרּו הם מי «ƒ≈≈ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ«…¿»»»∆ְִֵֶָ

וכלב  יהֹוׁשע .ìטֹובתּה? ְְֵַָָָֻ

(åë)ýåýé ét-úà eøîzå úìòì íúéáà àìå§¬Ÿ£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£e¯ÓzÂ∑מאמרֹו ּכנגד התרסּתם התרסה, .לׁשֹון ««¿ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

(æë)eðúà ýåýé úàðNa eøîàzå íëéìäàá eðâøzå©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈ÆŸ½̈
éøîàä ãéa eðúà úúì íéøöî õøàî eðàéöBä«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬¨«¡Ÿ¦−

:eðãéîLäì§©§¦¥«

ÔÈ¯zכג  ÔBÎpÓ ˙È¯·„e ‡Ób˙t ÈÈÚa ¯ÙLe¿«¿≈«ƒ¿»»¿»ƒƒ¿¿≈
:‡Ë·LÏ „Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ¬«À¿ƒ«¿»«¿ƒ¿»

ÏÁ‡כד  „Ú B˙‡Â ‡¯eËÏ e˜ÈÏÒe eit˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«¬««¬»
:d˙È eÏÈl‡Â ‡Ïk˙‡c¿∆¿»»¿«ƒ»«

e˙ÈÁ‡Âכה  ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó ÔB‰È„È· e·ÈÒe¿ƒƒ≈≈ƒ»¿«¿»«¬ƒ
‡·Ë e¯Ó‡Â ‡Ób˙t ‡˙È e·È˙‡Â ‡Ï»»«¬ƒ»»»ƒ¿»»«¬»»»

:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»»≈»»

ÓÈÓ¯‡כו  ÏÚ Ôez·¯ÒÂ ˜qÓÏ Ôe˙È·‡ ‡ÏÂ¿»¬ƒ¿ƒ«¿»∆¿«≈¿»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»

ÈÒ„aכז  Ôez¯Ó‡Â ÔBÎÈkLÓa ÔezÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿««¿¿«¿¿≈«¬«¿ƒ¿»≈
¯ÒÓÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡˜t‡ ‡˙È ÈÈ¿»»»»«¿»»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«

:‡˙eÈˆÈLÏ ‰‡¯Ó‡„ ‡„Èa ‡˙È»»»ƒ»∆¡…»»¿≈»»»

minkg izty

(bk)æ:il dOl 'mMn' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¦¤¨¨¦
ç:zlq oFWl 'oizNqnd'èok `l m`C ©§ª¨¦§Ÿ¤§¦Ÿ¥

haW aiWg `dC ,xUr dWlW Eidi¦§§¨¨¨§¨¨¥¥¤
dXpn haW mbe Fnvr iptA mixt ¤̀§©¦¦§¥©§§©¥¤§©¤
,DFnzl Wie ,m"`xd azM .Fnvr iptA¦§¥©§¨©¨§¥§¥¦§©
'xUr mipW'C `xizi `xw e`laC¦§©§¨§¥¨¦§¥¨¨
dpFOW Ll glW zWxRn Dil wFRiY¥¥¦¨¨©§©§¤¤
iel haWe mihaXd i`iUp lM WExitA§¥¨§¦¥©§¨¦§¥¤¥¦

d`xpe .oEIr Kixve ,mkFzA did `lŸ¨¨§¨§¨¦¦§¦§¤
`l dvrA ENit`C `xw dAxn `kdC§¨¨§©¤§¨©£¦§¥¨Ÿ
`lC xiRW iz` `YWde ,mdOr Eid̈¦¨¤§©§¨¨¥©¦§¨
mEXn ,odOr Ekld `NW i"Wx hiwp̈¥©¦¤Ÿ¨§¦¨¤¦
glW zWxtA lirl aizM dfC§¤§¦§¥§¨¨©§©

:Llck dxez §
(ck)éaizkcM mXn lFMW` E`UPW¤¨§¤§¦¨§¦§¦

`Edd mFwOl `xw oM lr 'ebe EzxkIe'©¦§§©¥¨¨©¨©

:ozxfgA did dfe ,'lFMW` lgpëFpFvx ©©¤§§¤¨¨©£¨¨¨§
oinM zFxEW rAx`A DA EkldW ,xnFl©¤¨§¨§©§©§¦

:DNM z` ElBxIW icM axre izWdk dxez §¦¨¥¤§¥¤§©§¤ª¨
(dk)ìmilBxn x`W mBW iR lr s ©̀©¦¤©§¨§©§¦

Eid mB mFwn lMn ,DzaFh Exn`̈§¨¨¦¨¨©¨
aizM o`ke ,ux`d lr dAC mi`ivFn¦¦¦¨©¨¨¤§¨§¦
`NW rnWn ,'ux`d daFh Exn`Ie'©Ÿ§¨¨¨¤©§©¤Ÿ

:m"`x .DzrxA llM Exn`ek dxez ¨§§¨§¨¨¨§¥



mixacמד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k iyily meil inei xeriy
i"yx£e‚¯zÂ∑וכן הרע, יח)לׁשֹון "ּדברי (משלי : «≈»¿ְְִֵֵָָָ

ּדּבה  הּמֹוציא אדם ‡˙e.נרּגן", '‰ ˙‡Na∑ ְִִִַָָָָ¿ƒ¿«…»
אֹותֹו, ׂשֹונאים אּתם אבל אתכם, אֹוהב היה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָוהּוא

אֹומר  הדיֹוט ּדבלּבî:מׁשל רחממה מה ðעל , ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
על ñ.ı¯‡Óּדבלּביּה e‡ÈˆB‰ e˙‡ '‰ ˙‡Na ְֲִִֵָ¿ƒ¿«…»ƒ»≈∆∆

ÌÈ¯ˆÓ∑ היתה לׂשנאה למלò,הֹוצאתֹו מׁשל ƒ¿»ƒְְְְִֶֶָָָָָָָ

ׂשדֹות: ׁשּתי לֹו ויׁש ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְִֵֵֵֶָָָָָָָּבׂשרֿודם,
אֹוהב  ׁשהּוא למי ּבעל, ׁשל ואחת ׁשקיא ׁשל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָאחת
ּבעל. ׁשל לֹו נֹותן ׂשֹונא ׁשהּוא ּולמי ׁשקיא, ׁשל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָנֹותן
ּומׁשקה  עֹולה ׁשּנילּוס היא, ׁשקיא ׁשל מצרים ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָארץ

ּבעל  ׁשל ּכנען וארץ מּמצרים ôאֹותּה, והֹוציאנּו , ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ
ּכנען  ארץ את לנּו .לתת ְֵֶֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'nr cl jxk zegiy ihewl)

מצרים מארץ הֹוציאנּו אֹותנּו ה' כז)ּבׂשנאת והּוא (א, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
אתכם אֹוהב ּגרמה (רש"י)היה זֹו ׁשאמירה ּבּספרים, מבאר ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר ּוכמֹו ּבאב, העיר לתׁשעה ּבדד יׁשבה –איכה ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָָ
יׂשראל, ּבני את ּומחּזק מעֹודד ורש"י איבה. ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָראׁשי־ּתבֹות

מסּתרת, ׁשּבּׁשמים לאביהם הּטבעית אהבתם ּכאׁשר ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻׁשּגם
לחׁש אֹור ׁשּׂשמים ועד חסדיו, את מרּגיׁשים הם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹואין
ּבאהבת  חלילה, ּוכלל, ּכלל חליׁשּות ׁשּום אין – לאֹור ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹוחׁש

ליׂשראל. ְְִֵָהקב"ה

(çë)äðà|eðááì-úà eqîä eðéçà íéìò eðçðà ¨¨´£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ¥©̧¤§¨¥¹
úøeöáe úìãb íéøò epnî íøå ìBãb íò øîàì¥ÀŸ©´¨³¨¨Æ¦¤½¨¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ

:íL eðéàø íé÷ðò éða-íâå íéîMa©¨¨®¦§©§¥¬£¨¦−¨¦¬¨«
i"yx£ÌÈÓMa ˙¯eˆ·e ˙Ï„b ÌÈ¯Ú∑ לׁשֹון הּכתּובים צ)הבאיöּדּברּו .(חולין »ƒ¿……¿…«»»ƒְְְֲִִַַ

(èë):íäî ïeàøéú-àìå ïeöøòú-àì íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ¦«§−¥¤«
i"yx£Ôeˆ¯Ú˙Œ‡Ï∑לֹו ודֹומה ּכתרּגּומֹו. ׁשבירה, ל)לׁשֹון נחלים (איוב לׁשבר לׁשּכן", נחלים "ּבערּוץ :. …««¿ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

(ì)íëì íçlé àeä íëéðôì Cìää íëéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½−¦¨¥´¨¤®
:íëéðéòì íéøöîa íëzà äNò øLà ìëkÂ§ÂŸ£¤̧¨¨¯¦§¤²§¦§©−¦§¥«¥¤«

i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ∑ ּבׁשבילכם. ƒ»≈»∆ְְִִֶ

(àì)éäìà ýåýé EàNð øLà úéàø øLà øaãnáeE ©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³§¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
øLà Cøcä-ìëa Bða-úà Léà-àOé øLàk©«£¤¬¦¨¦−¤§®§¨©¤̧¤Æ£¤´

:äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãò ízëìä£©§¤½©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«

aÏ‡כח  ˙È e¯·˙ ‡Á‡ ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡ Ô‡Ï¿»¬«¿»»¿ƒ«»»¿»»ƒ»»
Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ ‡pÓ ÛÈw˙Â È‚Ò ÌÚ ¯ÓÈÓÏ¿≈«««ƒ¿«ƒƒ»»ƒ¿ƒ«¿¿»
È‡¯ab Èa Û‡Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe¿ƒ»«≈¿«»¿«¿≈ƒ»»≈

:Ôn˙ ‡ÈÊÁ¬≈»«»

˙„ÔeÏÁכט  ‡ÏÂ Ôe¯·z˙ ‡Ï ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿»ƒ»¿¿»ƒ¿¬
:ÔB‰pÓƒ¿

ÁÈ‚Èל  ‡e‰ ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ¿««√»≈¿ƒ«
ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎnÚ „·Ú Èc ÏÎk ÔBÎÏ¿¿…ƒ¬«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

:ÔBÎÈÈÚÏ¿≈≈

‡C‰Ïלא  ÈÈ C¯·BÒ Èc ‡˙ÈÊÁ Èc ‡¯a„Ó·e¿«¿¿»ƒ¬≈»ƒ¿»¿»¡»»
Èc ‡Á¯‡ ÏÎa d¯a ˙È ¯·b ¯·BÒÓ È„ ‡Ók¿»ƒ¿«¿«»¿≈¿»»¿»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÔezÎl‰«∆¿«≈≈««¿»»≈

minkg izty

(fk)îdWwY l`W ,dfA i"Wx zrC©©©¦¨¤¤©©§¤
KExA WFcTdW l`xUi oircFi K`id¥¨§¦¦§¨¥¤©¨¨
mi`pFU mdW oeiM WxtnE ,o`pFU `Ed§¨§¨¥¥¨¤¥§¦
`Ed mB Exn` `Ed KExA WFcTdl§©¨¨¨§©

:'eke hFicd lWnC ,o`pFUð,xnFlM §¨¦§©¤§§©
,Lxiag z` `pFU dY`W LAlAX dn©¤§¦§¤©¨¥¤£¥§
`EdW Ki` Lxiag lr xnF` dY ©̀¨¥©£¥§¥¤

:LzF` `pFUñlW FAlAW ,xnFlM ¥§§©¤§¦¤
xnF` dY` LzF` adF` `EdW Lxiag£¥§¤¥§©¨¥

adF` dY`W Ki` xnFlM ,Lilrz` ¨¤§©¥¤©¨¥¤
:LxiagòrnWn `xTA ,xnFl FpFvx £¥§§©©§¨©§©

`lde ,d`pU liaWA ozF` `ivFdW¤¦¨¦§¦¦§¨©£Ÿ

m`ivFdl icM mdl dUr miQp dAxd©§¥¦¦¨¨¨¤§¥§¦¨
Fz`vFd Exn` KkC WxtnE ,zExigl§¥§¨¥§¨¨§¨¨

:'ekôdOl DFnzl Wie ,m"`xd azM̈©¨§¥§¥¦§©¨¨
lWe lrA lWA dGd `xwOd EWxiR¥§©¦§¨©¤§¤©©§¤
Fz`vFdW dxFOW xEarA m` ,`iwW©§¨¦©£¤¤¤¨¨
`id d`pU xzFi ,dzid d`pUl§¦§¨¨§¨¥¦§¨¦
ixFn`d ciA mkilFdl Fz`vFd dzidW¤¨§¨¨¨§¦¨§©¨¡¦
dWwC d`xpe .oEIr Kixve .mcinWdl§©§¦¨§¨¦¦§¦§¤§¨¤
'd z`pUA' ,xninl Dil ded ikd ,Edl§¨¦£¨¥§¥©§¦§©
ciA EpzF` zzl Ep`ivFd EpzF`¨¦¨¨¥¨§©
`N` ,il dOl 'mixvn ux`n' ,'ixFn`d̈¡¦¥¤¤¦§©¦¨¨¦¤¨
Ep`ivFd' hwp `l `xTd KgxM lr©¨§¨©§¨Ÿ¨©¦¨

lrA lWA lWnl `N` 'mixvn ux`n¥¤¤¦§©¦¤¨§¨¨§¤©©
,xn`w cFre `cg aEzMde ,`iwW lWe§¤©§¨§©¨£¨§¨¨©
'ebe 'EpzF` 'd z`pUA' `cg xnFlM§©£¨§¦§©¨
cFre ,`iwW lWe lrA lW lWnl§¨¨¤©©§¤©§¨§
WExitE .w"Fce .'ebe 'EpzF` zzl' zxg ©̀¤¤¨¥¨§¥
d`nv ux`e Wai mFwn ,'lrA lW'¤©©¨¨¥§¤¤§¥¨

:DzFwWdl oikixSWgk dxez ¤§¦¦§©§¨
(gk)ö,dWPd ciB wxtA i"Wx WxiR¥¥©¦§¤¤¦©¨¤

oi`W hFicd oFWl' 'i`ad oFWl'§£©§¤§¤¥
xaC eiRn `ivFnE eixacA wCwcn§©§¥¦§¨¨¦¦¦¨¨
`l `N` xTWl oiEMzIW `l ,Fpi`W¤¥Ÿ¤¦§©¥§©¥¤¨Ÿ

:FpFWl o`M cr ,'wChk dxez ¨©¨§



מה mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k iyily meil inei xeriy
i"yx£˙È‡¯ ¯L‡ ¯a„n·e∑ מקרא על ׁשל ÷מּוסב «ƒ¿»¬∆»ƒ»ְִֶַָָ

ּבמצרים"; אּתכם עׂשה אׁשר "ּככל הימּנּו: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹמעלה
וגֹו'" נׂשא ּכי ראית אׁשר "ּבּמדּבר אף L‡k¯.ועּתה, ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָ«¬∆

BaŒ˙‡ LÈ‡Œ‡OÈ∑אצל ׁשּפרׁשּתי יד)ּכמֹו "וּיּסע (שמות ƒ»ƒ∆¿ְְִִֵֵֶֶַַַ
מׁשל  וגֹו'", יׂשראל מחנה לפני ההל האלהים ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹמלא

וכּו' לׁשּבֹותֹו לסטים ּובאּו לפניו ּובנֹו ּבּדר למהּל. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

(áì):íëéäìà ýåýéa íðéîàî íëðéà äfä øácáe©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

i"yx£‰f‰ ¯·c·e∑ּבֹו מאמינים אינכם הארץ, אל להביאכם מבטיחכם .ׁשהּוא «»»«∆ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(âì)íB÷î íëì øeúì Cøca íëéðôì Cìää©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬¨¤²¨−
Làa íëúðçì|øLà Cøca íëúàøì äìéì ©«£«Ÿ§¤®¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ©¤̧¤Æ£¤´

:íîBé ïðòáe dá-eëìz¥«§½̈¤«¨−̈¨«
i"yx£ÌÎ˙‡¯Ï∑ להראֹותכם יג):וכן,øּכמֹו וכן(שמות ,"הּדר כו)"לנחתם וכן (תהילים ּתֹודה", ּבקֹול "לׁשמע : «¿…¿∆ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ט) ב ּביזרעאל"(מלכים לּגיד "ללכת :. ְְְִִֵֶֶַָ

(ãì)òáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬
øîàì: ¥«Ÿ

(äì)òøä øBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬¨−̈
úúì ézòaLð øLà äáBhä õøàä úà äfä©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−

íëéúáàì: ©«£«Ÿ¥¤«

(åì)ïzà-Bìå äpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ«¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨§«¤¥¯
da-Cøc øLà õøàä-úààlî øLà ïòé åéðáìe ¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©£¤¬¦¥−

:ýåýé éøçà©«£¥¬§Ÿ̈«
i"yx£daŒC¯c ¯L‡∑ חברֹוןù,יג)ׁשּנאמר חברֹון"(במדבר עד "וּיבא :. ¬∆»«»ְְֱֶֶֶֶַַַָֹ

(æì)pàúä éa-íbäzà-íb øîàì íëììâa ýåýé ó ©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½¦§©§¤−¥®Ÿ©©−̈
:íL àáú-àì«Ÿ¨¬Ÿ¨«

i"yx£Ûp‡˙‰∑ רגז .נתמּלא ƒ¿««ְִֵֶַֹ

(çì)éðôì ãîòä ïeð-ïa òLBäéBúà änL àáé àeä E §ª³©¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨Ÿ´
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ék ÷fç©¥½¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«

ÔÈÓÈ‰Óלב  ÔBÎÈ˙ÈÏ ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù·e¿ƒ¿»»»≈≈≈¿≈¿ƒ
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa¿≈¿»«¿»¡»¬

˜˙‡Ï‡‰לג  ‡Á¯‡a ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Ó Ècƒ¿««√»≈¿»¿»¿ƒ¿¿»»
ÔBÎ˙eÈ¯L‡Ï È¯LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÔBÎÏ¿¬«≈≈¿ƒ¿«¿»¿
ÔBÎ˙eÈÊÁ‡Ï ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿≈¿»¿«¬»¿
‡Ú„ ‡„enÚ·e da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á¯‡a¿»¿»ƒ¿»«¿«»«¬»»

:‡ÓÓÈaƒ»»

Ê‚¯eלד  ÔBÎÈÓb˙t Ï˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»«ƒ¿»≈¿≈
:¯ÓÈÓÏ Ìi˜Â¿««¿≈»

·LÈ‡לה  ‡¯„ ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚a ¯·‚ ÈÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡≈¿«¿À¿«»»ƒ≈»»ƒ»
ÔzÓÏ ˙ÈÓi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ÔÈ„‰»≈»«¿»«¿»ƒ«≈ƒ¿ƒ«

:ÔBÎ˙‰·‡Ï«¬»»¿

‡Ôzלו  dÏÂ dpÊÁÈ ‡e‰ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk Ô‰l‡∆»≈»≈«¿À∆∆¡ƒ«¿≈∆≈
Èc ÛÏÁ È‰B·ÏÂ da C¯„ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¬«ƒ

:ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a ÌÈÏL‡«¿ƒ»«««¿»«¿»

ÔBÎÏÈ„aלז  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÏÚ Û‡«¬«¬»¿«ƒ√»¿»¿ƒ¿
:Ônz ÏBÚ˙ ‡Ï z‡ Û‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»««¿»≈«»

ÏeÚÈלח  ‡e‰ CÓ„˜ Ì‡˜„ Ôe ¯a ÚLB‰È¿À««¿»≈√»»≈
:Ï‡¯NÈÏ dpÒÁÈ ‡e‰ È¯‡ Ûwz d˙È Ônz«»»≈«≈¬≈«¿¿ƒ«¿ƒ¿»≈

minkg izty

(`l)÷mkl mgNi `Ed' rnWn `xwC¦§¨©§©¦¨¥¨¤
,'ebe 'xAcOaE 'ebe dUr xW` lkM§¨£¤¨¨©¦§¨
WFcTd mglp xAcOA mbC rnWnC§©§©§©©¦§¨¦§©©¨
dUr `l `lde ,mliaWA `Ed KExÄ¦§¦¨©£ŸŸ¨¨
aqEn WxiR df lre ,xAcOA dngln¦§¨¨©¦§¨§©¤¥¥¨

xW` lkM'` dlrnNW `xwOd lr©©¦§¨¤§©§¨©§Ÿ£¤
aihidW xnFlM ,'ebe 'mixvnA dUr̈¨§¦§©¦§©¤¥¦
mdOr aihid xAcOA mbe ,mdl̈¤§©©¦§¨¥¦¦¨¤
,'ebe 'FpA z` Wi` `Vi xW`M' o`UPW¤§¨¨©£¤¦¨¦¤§
,cg` oFWlA WOWn Fpi` 'dUr' zNnE¦©¨¨¥§©¥§¨¤¨

dnglOd oiprA FWExiR oFW`xd iM¦¨¦¥§¦§©©¦§¨¨
:aEAigd oiprA ipXdeal dxez §©¥¦§¦§©©¦

(bl)ømilWn c"nNd zgYW g"YRW¤©¨¤©©©¨¤©§¦
:`"dd oFxqgcl dxez ¤§©¥

(el)ùux`d lM ike ,xnFl FpFvx§©§¦¨¨¨¤



mixacמו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` iriax meil inei xeriy

ß a`Îmgpn '` iriax mei ß

(èì)øLà íëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â£¤̧
íäìå änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé-àìŸ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨§¨¤´

:äeLøéé íäå äpðzà¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(iz 'nr bk jxk ycew zexb`)

אּתנּנה ולהם ׁשּמה יבֹואּו הּמה . . . לט)וטּפכם (א, ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הֹוראה  ּכאן לנּו נֹותנת נצחית, ׁשהיא הּקדֹוׁשה, ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָהּתֹורה
מעלת  וגדל עצם על הּבט ׁשּמּבלי לדעת, צרי ילד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹנצחית:
עֹוד  ּגדֹולים להּׂשגים להּגיע לׁשאף וצרי יכֹול הּוא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹהֹוריו,

האפ  ּתמיד קּיימת ּוקדּׁשה טֹוב עניני ּבכל ׁשּכן, ׁשרּות יֹותר! ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
מזּכים  ׁשהּׂשגיו יֹודע הּילד וכאׁשר ויֹותר. יֹותר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָלהתעּלֹות

עז. ּוביתר ׂשאת ּביתר מתאּמץ הּוא – הֹוריו  את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּגם

ã ycew zegiyn zecewp ã(581 'nr a jxk zegiy ihewl)

יהיה לבז אמרּתם אׁשר לט)וטּפכם מהי (א, לכאֹורה, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ
יהיּו ׁשּכּלם טענּו המרּגלים והרי ּדוקא, הּטף על ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻההדּגׁשה
הּוא  ה' ּבעבֹודת 'קטן' ּדהּנה לבאר, ויׁש הּגדֹולים? ּגם ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָלבז,
מּכ ּוכתֹוצאה לׁשמּה, ׁשּלא ּובמצוֹות ּבּתֹורה ׁשעֹוסק ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹמי
'מתּפֹורר', הּוא אּלא ּבפנימּיּות, זה רּוחני  מזֹון נקלט ְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹלא

ּׁשאֹוכל מּמה יֹותר ׁשּמפֹורר ּתינֹוק, ׁשל ויגש ּוכדרּכֹו טוב (לקט ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַ

יב) יׂשראל מז, לארץ יּכנסּו אם הּמרּגלים: טענת היתה זֹו .ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
והּמצוה  הּתֹורה עסק יהיה ארצּיים, ּבדברים ׁשם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָויתעּסקּו
ׁשעבֹודת  ה', מענה ּבא ּכ על 'יתּפֹורר'. והּוא לׁשמּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא
מעלת  מּצד וזאת הּמדּבר, ּדֹור מעבֹודת יֹותר יקרה ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָֹה'ּטף'
ּבּתֹורה  ועֹוסק עצמֹו את ּכֹופה האדם – ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָה'אתּכפיא'

ְִַּובּמצוֹות.

(î):óeñ-íé Cøc äøaãnä eòñe íëì eðt ízàå§©¤−§´¨¤®§¬©¦§−̈¨¤¬¤©«
i"yx£ÌÎÏ et∑ רחב ּדר אתכם להעביר אמרּתי ¿»∆ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹ

קלקלּתם  לארץ, ליּכנס צפֹון לצד אדֹום ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָארץ
עּכּוב  לכם ÌÎÏ.ּוגרמּתם et∑ותלכּו לאחֹוריכם ְְִֶֶַָ¿»∆ְְֲֵֵֶַ

ּבֹו הֹולכים ׁשהיּו ׁשהּמדּבר סּוף, ים לצד ְְְְִִִֶֶַַַַָָָּבּמדּבר

להר  סּוף ים ּבין מפסיק היה ׂשעיר, הר ׁשל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלדרֹומּה
ּות  הּים לצד הּמׁשכּו עּתה הר ׂשעיר, את סֹובבּו ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

לּמזרח  הּמערב מן ּדרֹומֹו ּכל .ׂשעיר, ְְֲִִִֵַַַָָָ

(àî)eðòzå|äìòð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà eøîàzå ©©«£´©«Ÿ§´¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ
Léà eøbçzå eðéäìà ýåýé eðeö-øLà ìëk eðîçìðå§¦§©½§§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ

:äøää úìòì eðéäzå Bzîçìî éìk-úà¤§¥´¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨
i"yx£eÈ‰zÂ∑יד)לׁשֹון ּכלֹומר (במדבר 'הן', לׁשֹון ׁשאמרּתם, הּלׁשֹון זה הּמקֹום!" אל ועלינּו "הּנּנּו :ú נזּדּמנּתם. «»ƒְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

(áî)-àìå eìòú àì íäì øîà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ§«Ÿ
:íëéáéà éðôì eôâpz àìå íëaø÷a épðéà ék eîçlú¦¨´£½¦¬¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«

i"yx£eÏÚ˙ ‡Ï∑ ירידה אּלא לכם, ּתהא עלּיה .àלא …«¬ְְֲִִֵֶֶָָָָֹ

ÔBÎÈ·eלט  ÔB‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿¿≈
ÔeÏÚÈ Ôep‡ LÈ·e ·Ë ÔÈ„ ‡ÓBÈ eÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿»»≈«ƒƒ≈¬

:dp˙¯ÈÈ Ôep‡Â dpz‡ ÔB‰Ïe Ôn˙Ï¿«»¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿À«

‡¯Áמ  ‡¯a„ÓÏ eÏeËÂ ÔBÎÏ eit˙‡ Ôez‡Â¿«ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¿¿»…«
:ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿

ÈÈמא  Ì„˜ ‡·Á ÈÏ Ôez¯Ó‡Â Ôez·˙‡Â«¬∆¿«¬«¿ƒ«¿»√»¿»
‡„wÙ Èc ÏÎk ·¯˜ da ÁÈ‚e ˜q ‡Á‡¬«¿»ƒ«¿ƒ«≈¿»¿…ƒ«¿»»
d·¯˜ ÈÓ ˙È ¯·b ÔezÊ¯ÊÂ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿»∆¿¿«»»≈¿»≈

:‡¯eËÏ ˜qÓÏ Ôe˙È¯LÂ¿»≈¿ƒ«¿»

ÏÂ‡מב  Ôe˜q˙ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¡«¿»ƒ¿¿»
ÔBÎÈÈ· ‡È¯L ÈzÎL ˙ÈÏ È¯‡ ·¯˜ ÔeÁÈ‚¿̇ƒ¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯·zz ‡ÏÂ¿»ƒ»¿√»«¬≈¿»≈

minkg izty

:alkl dpYpfl dxez ¦§¨§¨¥
(`n)úKiIX dn ,Dil dWwC mEXn¦§¨¤¥©©¨

xnF` mc`WM i`Ce ,df lr 'od' oFWl§¥©¤©©§¤¨¨¥
KiIW f` 'df xaC il dUr' Fxiagl©£¥£¥¦¨¨¤¨©¨
KExA WFcTd `kd la` ,'od' aiWdl§¨¦¥£¨¨¨©¨¨

m` Elri `NW mdA Egin dWnE `Ed¤¦¨¤¤Ÿ©£¦
WxiR df lre .'od' xninl KiIX dn oM¥©©¨§¥©¥§©¤¥¥
mipOEfn mziidW ,'mYpOCfp' xnFlM§©¦§©©§¤¤¡¦¤§¨¦
WExitA Exn` EN`M iede ,zFUrl Kkl§¨©£§¨¥§¦¨§§¥

:'od'an dxez ¥

(an)à`le' ,'ebe 'Elrz `l' aizkCn¦¦§¦Ÿ©£§Ÿ
Elri `l m`C `hiWR ,il dOl 'EngNz¦¨£¨¨¦§¦¨§¦Ÿ©£
ikd i`Ce `N` ,dngln didY `lŸ¦§¤¦§¨¨¤¨©©¨¦
ElkEY `l iM 'Elrz `l' ,`xwC FWExiR¥¦§¨Ÿ©£¦Ÿ§
dcixi dIlrd oM m`e ,mOr mgNdl§¦¨¥¦¨§¦¥¨£¦¨§¦¨



מז mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` iriax meil inei xeriy

(âî)ét-úà eøîzå ízòîL àìå íëéìà øaãàå̈«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´
:äøää eìòzå eãæzå ýåýé§Ÿ̈½©¨¦−©©«£¬¨¨«¨

(ãî)íëúàø÷ì àeää øäa áLiä éøîàä àöiå©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ¦§©§¤½
eúkiå íéøácä äðéNòz øLàk íëúà eôcøiå©¦§§´¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨©§Ÿ¦®©©§¬

:äîøç-ãò øéòNa íëúà¤§¤²§¥¦−©¨§¨«
i"yx£ÌÈ¯·c‰ ‰ÈNÚz ¯L‡k∑ מתה מּיד - האדם את מּכה ּכׁשהיא הּזאת הּדבֹורה ּכׁשהיּו,áמה הם אף «¬∆«¬∆»«¿…ƒְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מתים  מּיד - ּבכם .נֹוגעים ְִִִֵֶָָ

(äî)ýåýé òîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ
:íëéìà ïéæàä àìå íëì÷a§´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«

i"yx£ÌÎÏB˜a '‰ ÚÓLŒ‡ÏÂ∑ רחמיו מּדת עׂשיתם אכזרי âּכביכֹול, .ּכאּלּו ¿…»«¿¿∆ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

(åî):ízáLé øLà íéîik íéaø íéîé Lã÷á eáLzå©¥«§¬§¨¥−¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ L„˜· e·LzÂ∑,ׁשנה י"ט «≈¿¿»≈»ƒ«ƒָָ

הּמּסעֹות, ּבׁשאר יׁשבּתם" אׁשר "ּכּימים ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
היּו וי"ט ל"ח ãוהם ּבקדׁש, עׂשּו מהם י"ט ׁשנה, ְְְֵֵֵֶָָָָָ

ׁשּנאמר  ּכמֹו לקדׁש, וחזרּו ּומטרפים הֹולכים ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָֹׁשנה
לב) עֹולם'(במדבר ּב'סדר מצאתי ּכ ּבּמדּבר", "ויניעם :ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

.(פ"ח)
á(à)øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä òqpå ïôpå©¥¹¤©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬

ñ :íéaø íéîé øéòN-øä-úà áñpå éìà ýåýé§Ÿ̈−¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«
i"yx£‰¯a„n‰ ÚqpÂ ÔÙpÂ∑חטאּו לא היּוäאּלּו , «≈∆«ƒ««ƒ¿»»ְִָָֹ

ּדרֹומֹו מן לארץ ליּכנס ׂשעיר הר ּדר ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָעֹוברים
הּמדּבר, לצד הפכּו ׁשּקלקלּו, ּובׁשביל ְְְְְְְִִִִִֶַַָָלצפֹונֹו,
והלכּו ׂשעיר, הר ׁשל לדרֹומֹו סּוף ים ּבין ְְְִִֵֵֶֶַַָׁשהּוא

ּדר סּוף, ים ּדר לּמזרח, הּמערב מן ּדרֹומֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאצל
מערבית,åיציאתן  ּדרֹומית ּבמקצֹוע ׁשהּוא מּמצרים, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ

הּמזרח  לצד הֹולכים היּו ‡˙Œ¯‰Œ.מּׁשם ·ÒpÂ ְְְִִִַַָָָ«»»∆«
¯ÈÚN∑ עד ּדרֹומֹו .מֹואב æארץ ּכל ≈ƒְֶֶַָָ

ÏÚמג  Ôez·¯ÒÂ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ˙ÈÏlÓe«≈ƒƒ¿¿»«∆¿¿»∆¿«
Ôez˜ÏÒe ÔezÚL¯‡Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿«¿«¿¿∆¿

:‡¯eËÏ¿»

‰‰e‡מד  ‡¯eËa ·˙Èc ‰‡¯Ó‡ ˜Ùe¿«¡…»»¿»≈¿»«
ÔÊz È„ ‡Ók ÔBÎ˙È eÙ„¯e ÔBÎ˙eÓc˜Ï¿«»¿¿»»¿¿»ƒ«¿»
:‰Ó¯Á „Ú ¯ÈÚNa ÔBÎ˙È e„¯Ëe ‡˙È¯ac««¿»»¿»»¿¿≈ƒ«»¿»

ÈÈמה  ÏÈa˜ ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎ·e Ôez·˙Â¿«¿¿ƒ√»¿»¿»«ƒ¿»
:ÔBÎÈlÓÏ ˙Èv‡ ‡ÏÂ ÔBÎ˙BÏ¿̂¿¿»«≈¿ƒ≈

Ècמו  ‡iÓBÈk ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ Ì˜¯a Ôez·˙ÈÂƒ∆¿ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿«»ƒ
:Ôez·˙È¿∆¿

nÈ‡א  Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ‡ÏËe ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿«¿»¿«¿¿»…««»
˙È ‡Ùw‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÛeÒ„¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿«≈¿»»

:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ¯ÈÚN„ ‡¯eË»¿≈ƒƒ«ƒƒ

minkg izty

aizkCn ,WxiR m"`xde .mkl didY¦§¤¨¤§¨§¥¥¥¦¦§¦
xn`X dOW DPin rnW 'EtbPY `le'§Ÿ¦¨§§©¦¨¤©¤¨©
oM m` ,mzaFhl `Ed Elri `NW mdl̈¤¤Ÿ©£§¨¨¦¥
ricFdl `N` Edl xdfn ixEdf` e`l©©§¥©§©§¤¨§¦©
diIlrl z`f mzNErR `dY `NW¤Ÿ§¥§¨¨Ÿ©£¦¨

:'ekbn dxez

(cn)ádzn dxFaCd ,xnFl FpFvx§©©§¨¥¨
oi`C .dIUr oFWl 'dpiUrz'e ,cIn¦¨§©£¤¨§£¦¨§¥
miAxd mixFaCM mitcFxd iEAxl xnFl©§¦¨§¦©§¦¨©¦
Dil ded oM m` ,Wi`d xg` mitcFxW¤§¦©©¨¦¦¥£¨¥
,'mixFaCM mkz` EtCxIe' xninl§¥©©¦§§¤§¤©§¦
dpiUrY xW`M' aizkC `YWd©§¨¦§¦©£¤©£¤¨
mzF` dOC `NW KgxM lr 'mixFaCd©§¦©¨§¨¤Ÿ¦¨¨
mixFaCd zNErtl `N` mixFacl¦§¦¤¨¦§©©§¦

:'ekdn dxez

(dn)â`ld ,ok `l m`C (aFh waC)¤¤§¦Ÿ¥£Ÿ
FxiMfn dOle ,mingx lW `Ed df mW¥¤¤©£¦§¨¨©§¦

:zEprxERd lren dxez ©©§¨
(en)ãdpWA `N` milBxn EglW `lC§Ÿ¨§§©§¦¤¨§¨¨

zNgzaE ,mixvn z`ivil dIpW§¦¨¦¦©¦§©¦¦§¦©
dpW zvwnC ux`l E`A mirAx ©̀§¨¦¨¨¨¤§¦§¨¨¨
miWlW `N` Eid `l oM m` ,DNEkM§¨¦¥Ÿ¨¤¨§¦

:dpW dpFnWE` dxez §¤¨¨
á(`)ämdl mxB m`hgW ,WExiR¥¤¤§¨¨©¨¤

Kln alA `Ed KExA WFcTd ozp `NW¤Ÿ¨©©¨¨§¥¤¤
:Fvx` KxC xFarl mgiPdl mFc ¡̀§©¦¨©£¤¤©§

årnWn 'sEq mi Kxc'C ,xnFl FpFvx§©§¤¤©©§©
mlFrd mFxcl mlFrd oFtSn EkldW¤¨§¦§¨¨¦§¨¨

gxfnl axrOn `lde ,mId cbpM `EdW¤§¤¤©¨©£Ÿ¦©£¨§¦§¨
WxiR df lre .miOrd xAcnA Ekld̈§§¦§©¨©¦§©¤¥¥

xnFlM ,mixvOn mz`ivi KxCE`vIWM ¤¤§¦¨¨¦¦§©¦§©§¤¨§
sEq mi KxC oFqkl`A Ekld mixvOn¦¦§©¦¨§©£©§¤¤©
,eiWkr Ekld oM ,gxfnl axrOn¦©£¨§¦§¨¥¨§©§¨
oFtvl mFxCn dxvTd mMxC EgiPdW¤¦¦©§¨©§¨¨¦¨§¨
`EdW mFc` lW DnFxcA Eklde§¨§¦§¨¤¡¤
:a`Fn lEabl E`AW cr gxfnl axrOn¦©£¨§¦§¨©¤¨¦§¨

æFzF` EaaQW xn`Y `NW (o"xdn)¤ŸŸ©¤¨§
,xWt` i` dGW ,eizFgEx rAx` lMn¦¨©§©¨¤¤¦¤§¨
,l`xUi ux`l qpkp dWn did oM m`W¤¦¥¨¨¤¦§¨§¤¤¦§¨¥
dzid l`xUi ux` cbp mFc` ux`W¤¤¤¡¤¤¤¤¦§¨¥¨§¨
lM WxiR okl ,ux`d ilEabA x`FanM©§¨¦§¥¨¨¤¨¥¥¥¨

:a`Fn ux` cr cal DnFxCa dxez §¨§¨©¤¤¨



mixacמח zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a iying meil inei xeriy

ß a`Îmgpn 'a iying mei ß

(á):øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

(â):äðôö íëì eðt äfä øää-úà áñ íëì-áø©¨¤¾−Ÿ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨
i"yx£‰Ùˆ ÌÎÏ et∑ מן מזרחית לרּוח לכם סֹובּו ¿»∆»…»ְְִִִֶַָָ

רּוח  את הֹולכים נמצאּו לּצפֹון, ּפניכם לּצפֹון, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּדרֹום
וז çּמזרחית  ׁשּנאמר, יא)הּו מּמזרחֿ(שופטים  "וּיבא : ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָֹ

מֹואב" לארץ .ׁשמׁש ְֶֶֶֶָ

(ã)íëéçà ìeáâa íéøáò ízà øîàì åö íòä-úàå§¤¨¨»©´¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´
ízøîLðå íkî eàøééå øéòNa íéáLiä åNò-éða§¥«¥½̈©«Ÿ§¦−§¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−

:ãàî§«Ÿ
i"yx£„‡Ó Ìz¯ÓLÂ∑"ּבם ּתתּגרּו "אל הּׁשמירה? .ּומהּו ¿ƒ¿«¿∆¿…ְְִִַַַָָָ

(ä)ãò íöøàî íëì ïzà-àì ék íá eøbúz-ìà©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−
:øéòN øä-úà ézúð åNòì äMøé-ék ìâø-ók Cøãî¦§©´©¨®¤¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬¥¦«

i"yx£Ï‚¯ŒÛk C¯„Ó „Ú∑מדר רגל,אפּלּו ּכף «ƒ¿««»∆ְֲִִֶֶַַ
לכם  מרׁשה איני הרגל ּדריסת אפּלּו לעבֹור èּכלֹומר, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּלא  יֹום éּבארצם ׁשּיבא עד אּגדה: ּומדרׁש ëּברׁשּות. ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר הּזיתים, הר על רגל ּכף יד)ּדריסת :(זכריה ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַ

וגֹו'" רגליו ÂNÚÏ."ועמדּו ‰M¯È∑,מאברהם ְְְְַָָ¿À»¿≈»ְֵַָָ

ּוקנּזי  וקיני, לכם; ׁשבעה לֹו: נתּתי עממים ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָעׂשרה
לעׂשו  מהם אחד וׂשעיר, ּומֹואב עּמֹון, הן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוקדמני,

אּתֹו ׁשהל ּבׂשכר לֹוט, לבני למצרים ìוהּׁשּתים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
היא', 'אחֹותֹו אׁשּתֹו על אֹומרים ּׁשהיּו מה על ְְְֲִִִֶַַַַָָוׁשתק

ּכבנֹו .עׂשאֹו ְֲִָ

(å)íéî-íâå ízìëàå óñka ízàî eøaLz ìëà́Ÿ¤¦§§¯¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®§©©¹¦
ízàî eøëz:íúéúLe óñka ¦§¯¥«¦¨²©¤−¤§¦¤«

i"yx£e¯Îz∑וכן מּקח, נ)לׁשֹון לי",(בראשית ּכריתי "אׁשר כו): 'ּכירה'(ר"ה למכירה קֹורין הּים ּבכרּכי .ׁשּכן ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(æ)éäìà ýåýé ékòãé Eãé äNòî ìëa Eëøa E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´¨¤½¨©´
äæ äfä ìãbä øaãnä-úà Ezëì|äðL íéòaøà ¤§§½¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´©§¨¦´¨À̈

éäìà ýåýé:øác zøñç àì Cnò E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«

ÓÈÓÏ¯:ב  ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈»

‡˙eitג  ÔÈ„‰ ‡¯eË ˙È ÔezÙw‡c ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¿«∆¿»»»≈ƒ¿¿ƒ
:‡etˆ ÔBÎÏ¿ƒ»

ÌeÁ˙aד  ÔÈ¯·Ú Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ „wt ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«≈¿≈««»¿ƒƒ¿
ÔeÏÁ„ÈÂ ¯ÈÚNa ÔÈ·˙Èc ÂNÚ Èa ÔBÎeÁ‡¬¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¬

:‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙Â ÔBÎpÓƒ¿¿ƒ¿«¿«¬»

ÔBÎÏה  Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ÔB‰a Ôe¯b˙˙ ‡Ï»ƒ¿»¿¬≈»∆≈¿
‡z¯È È¯‡ ‡Ï‚¯ ˙Ò¯t C¯„Ó „Ú ÔB‰Ú¯‡Ó≈«¿¬«ƒ¿««¿«ƒ¿»¬≈¿À»

:¯ÈÚN„ ‡¯eË ˙È ˙È·‰È ÂNÚÏ¿≈»¿»ƒ»»¿≈ƒ

Û‡Âו  ÔeÏÎÈ˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ ÔeaÊ˙ ‡¯e·Úƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿«¿»¿≈¿¿«
:ÔezL˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ Ôe¯Îz ‡iÓ«»ƒ¿ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿

CÏז  ˜tÒ C„È „·Ú ÏÎa CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»≈¿»¿»…«¿»«∆»
Ôc ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡¯a„ÓÏ CÎ‰Óa Ck¯»̂¿»¿≈¡»¿«¿¿»«»»≈¿«
‡Ï CcÚÒa C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈL ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿ƒ≈¿»«¿»¡»»¿«¬»»

:ÌÚcÓ ‡zÚÓ¿«¿»ƒ»«

minkg izty

(b)çsFqA did iEESd dGW iR lr s ©̀©¦¤¤©¦¨¨§
xFYqi oM m`e ,mFc` ux` lW DnFxC§¨¤¤¤¡§¦¥¦§
EktdW irqn zWxtA WxiRX dn©¤¥¥§¨¨©©§¥¤¨§
,a`Fn mFxC ExarW xg` oFtvl mdipR§¥¤§¨©©¤¨§§¨
mFc` Klnl dWn glXWM mFwn lMn¦¨¨§¤¨©¤§¤¤¡
mlFr lW oFtv cvl Fvx` KxC xFarl©£¤¤©§§©¨¤¨
mFxC lM zkll EkxvEd ,da` `le§Ÿ¨¨§§¨¤¤¨§
.oFtvl mdipR Ektd mXnE a`Fn¨¦¨¨§§¥¤§¨
lW iEESd zNgY iM ,d`xp ile .m"`xd̈§¥§¦¦§¤¦§¦©©¦¤
df zrC lr did 'dpFtv mkl EpR'§¨¤¨¨¨¨©©©¤
FnkE a`Fn lEaB dvwA E`aIWM§¤¨Ÿ¦§¥§¨§

lEabl E`AWkE ,KlFde `xTd WxtOW¤§¨¥©§¨§¥§¤¨¦§
,'ExBzY l`' mdil` xn` mFc ¡̀¨©£¥¤©¦§¨
KxC xFarl Evxe a`Fn lEabl E`AWkE§¤¨¦§¨§¨©£¤¤
xvY l`' 'd mdl xn` oFtvl mlEaB§¨§¨¨©¨¤©¨©
lM KFldl EkxvEd `liOnE 'a`Fn z ¤̀¨¦¥¨§§©£¨

:zigxfn gEx cr a`Fn lEaBc dxez §¨©©¦§¨¦
(d)è`l xn` EN`M ,llkA cre crC§©§©¦§¨§¦¨©Ÿ

mvx` lr lFWnl zEWx mkl oY ¤̀¥¨¤§¦§©©§¨
dxard KxC xFarl lbx zqixC ENit £̀¦§¦©¤¤©£¤¤©£¨¨
,zEWxA `NW mvx` KxC `nlrA§¨§¨¤¤©§¨¤Ÿ¦§
,'cg` cr mdA x`Wp `l' EdFnke§¨Ÿ¦§©¨¤©¤¨

:cg` ENit`édOl dWw ok `l m`C £¦¤¨§¦Ÿ¥¨¤¨¨
xFarl mgiPIW mFc` Klnl dWn glẄ©¤§¤¤¡¤©¦¥©£
dEv `Ed KExA WFcTdW oeiM Fvx` KxC¤¤©§¥¨¤©¨¨¦¨
`NW' WxiR okl ,FA xFari `NW¤Ÿ©£¨¥¥¥¤Ÿ
mi`Xx Eid zEWxA la` ,'zEWxA¦§£¨¦§¨©¨¦

:xFarlëDil ded ,dWw FhEWR itlC ©£¦§¦§¨¤£¨¥
`pXil hwp dOl ,'ebe 'Kxcn s`' xninl§¥©©¦§©¨¨¨©¦¨¨
okl ,'cr' oFWl `EdW iIPnf xErW lW¤¦§©¦¦¤§©¨¥

:dcB` Wxcn `ianì`d ,xnFl FpFvx ¥¦¦§©©¨¨§©¨
mdxa`l minnr xUrddOle ,EpYip ¨¤¤£¨¦§©§¨¨¦§§¨¨

:hFll miYW EN` EpYipe dxez ¦§¥§©¦§



מט mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a iying meil inei xeriy
i"yx£EÎ¯a EÈ‰Ï‡ ÈÈ Èk∑ּתכּפּו לא ּתכּפרּו)לפיכ אחרים: הראּוîטֹובתֹואת(ספרים אּלא ענּיים, אּתם ּכאּלּו לראֹות , ƒ¿»¡…∆≈«¿ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

עׁשירים  .עצמכם ְְֲִִֶַ

(ç)øéòNa íéáLiä åNò-éðá eðéçà úàî øáòpå©©«£ºŸ¥¥¯©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
Cøc øáòpå ïôpå øáb ïéöòîe úìéàî äáøòä Cøcî¦¤̧¤Æ¨«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§´Ÿ¨®¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤

:áàBî øaãî¦§©¬¨«
i"yx£¯·ÚpÂ ÔÙpÂ∑ מזרחית רּוח להלֹו ּפנים הפכנּו צפֹון, .ðלצד «≈∆««¬…ְְְֲִִִַַַַָָָָ

(è)øbúz-ìàå áàBî-úà øöz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤½̈§©¦§¨¬
ék äMøé Böøàî Eì ïzà-àì ék äîçìî íä−¦§¨¨®Â¦«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ§ª½̈¦´

:äMøé øò-úà ézúð èBì-éðáì¦§¥½¨©¬¦¤−̈§ª¨«
i"yx£'B‚Â ¯b˙zŒÏ‡Â∑ מֹואב על להם אסר לא ¿«ƒ¿»¿ֶַַָָָֹ

אֹותם ,ñמלחמה אּלא  היּו מיראים ונראים òאבל ְְְְְֲִִִִֶָָָָָָָ
ּכתיב לפיכ מזּינים. ּכׁשהם כב)להם "וּיגר (במדבר : ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻ

אֹותם, ּובֹוזזים ׁשֹוללים ׁשהיּו העם", מּפני ְְְִִִֵֶָָָָָמֹואב

ׁשּום  ּבם", ּתתּגר "ואל נאמר: עּמֹון ּבבני ְְְֱֲִִֵֶַַַָָָאבל
אביה ,ôּגרּוי  על ּפרסמה ׁשּלא אּמם, צניעּות ּבׂשכר  ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

ׁשם  ׁשּקראה הּבכירה ׁשעׂשתה מֹואב ּכמֹו .öּבנּה ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָ
¯Ú∑ הּמדינה .÷ׁשם »ְִֵַָ

(é)íøå áøå ìBãb íò dá eáLé íéðôì íéîàä̈«¥¦¬§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²¨−̈
:íé÷ðòk©«£¨¦«

i"yx£'B‚Â ÌÈÙÏ ÌÈÓ‡‰∑ ארץ ׁשּזֹו סבּור אּתה »≈ƒ¿»ƒ¿ֶֶֶַָָ
לאברהם  לֹו ׁשּנתּתי ׁשהם øרפאים ׁשהאמים לפי , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

אֹותן  ּכי היא, זֹו לא אבל לפנים, ּבּה יׁשבּו ְְְֲִִִִָָָָָָֹרפאים
ּתחּתם  והֹוׁשבּתים לֹוט ּבני מּפני הֹורׁשּתי .רפאים ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

(àé)íéáànäå íé÷ðòk íä-óà eáLçé íéàôø§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®§©´Ÿ¨¦½
:íéîà íäì eàø÷é¦§§¬¨¤−¥¦«

ÔÈ·˙Ècח  ÂNÚ È· ‡eÁ‡ Ì„wÓ ‡¯·ÚÂ«¬«¿»ƒ√»¬»¿≈≈»¿»¿ƒ
¯·b ÔÈˆÚÓe ˙ÏÈ‡Ó ‡¯LÈÓ Á¯‡Ó ¯ÈÚNa¿≈ƒ≈…«≈¿»≈≈«≈∆¿…»∆
:·‡BÓ„ ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡¯·ÚÂ ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»«¬«¿»…««¿¿»¿»

ÏÂ‡ט  È‡·‡BÓ ÏÚ ¯eˆ˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»¿«»»≈¿»
CÏ Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙ƒ̇¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»∆≈»
˙È ˙È·‰È ËBÏ È·Ï È¯‡ ‡z¯È dÚ¯‡Ó≈«¿≈¿À»¬≈ƒ¿≈¿»ƒ»

:‡z¯È ˙ÈÁÏ¿»»¿À»

ÈbÒÂי  ·¯ ÌÚ d· e·È˙È ÔÈÓ„˜lÓ È˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«««¿«ƒ
:‡i¯a‚k ÛÈw˙Â¿«ƒ¿ƒ»«»

È‡¯a‚kיא  Ôep‡ Û‡ ÔÈ·MÁ˙Ó È‡¯abƒ»»≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»≈
:È˙ÓÈ‡ ÔB‰Ï Ô¯˜È È‡·‡BÓe»»≈ƒ¿«¿≈¿»≈

minkg izty

(f)îFWExiR oi` la` (dix` xEB)©§¥£¨¥¥
oM m`C ,mdl mikixv mY` oi` Kkitl§¦¨¥©¤§¦¦¨¤§¦¥
Ll Wi' F` 'ax Ll Wi' xninl Dil ded£¨¥§¥©¥§¨¥§
EN` 'Lci dUrn' WExitE ,'lMŸ¥©£¥¨¤¥
eici dUrn' aFI`A aizkcM ,zFndAd©§¥§¦§¦§¦©£¥¨¨

:'ux`A uxR EdpwnE YkxAg dxez ¥©§¨¦§¥¨©¨¨¤
(g)ð,oFtv cvl 'otPe' oM Wxtl gxkEd§©§¨¥¥©¥¤§©¨

'dpFtv mkl EpR' aEzMdnW ipRn¦§¥¤¥©¨§¨¤¨¨
zkitd lr dxFn dIpRdW rnWn©§©¤©§¦¨¨©£¦©
mEv `NW iR lr s`e ,oFtv cvl mdipR§¥¤§©¨§©©¦¤Ÿ¦¨
lW zinFxC gEx lM xFar xg`l wx oM¥©§©©£¨©§¦¤
da` `NW E`xWM mFwn lMn ,a`Fn¨¦¨¨§¤¨¤Ÿ¨¨
zinFxC gEx lM Eklde EdEgiPd ,mFc ¡̀¦¦§¨§¨©§¦
FnM oFtv cvl EpR KM xg`e a`Fn lW¤¨§©©¨¨§©¨§
mFc` lW mFxCA mzFidA EEhvPW¤¦§©¦§¨©¨¤¡
a`Fn lW zigxfn gEx lM Eklde§¨§¨©¦§¨¦¤¨

EidWM bFre oFgiq ux` z` E`vnE¨§¤¤¤¦§§¤¨
.'eke l`xUi ux` lEaB gxfnA§¦§©§¤¤¦§¨¥

:m"`xdh dxez ¨§¥
(h)ñDil ded `l ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦Ÿ£¨¥

,'mA ExBzY l`e' `N` xninl§¥©¤¨§©¦§¨¨
`l oFOr ipaA `dC ,il dOl 'dngln'¦§¨¨¨¨¦§¨¦§¥©Ÿ
,mzq 'ma ExBzY l`' `N` xn`p¤¡©¤¨©¦§¨¨§¨

:'ek xq` `NW uxznEò,xnFl FpFvx §¨¥¤Ÿ¨©§©
:mia`FOd z` mi`xin Eid l`xUiô ¦§¨¥¨§¨§¦¤©¨¦

:'dngln' aizM `l `dCöxnFl FpFvx §¨Ÿ§¦¦§¨¨§©
:zEvixR oFWl `EdW ,'a`n'÷i`C ¥¨¤§§¦§¦

xir Wxtn did xir xnFl FpFvx§©¦¨¨§¨¥¦
:zipFlRi dxez §¦

(i)øaEzMd `A dn ,xnFl FpFvx§©©¨©¨
miptl min`d' xn`X dnA EpricFdl§¦¥§©¤¨©¨¥¦§¨¦
,'eke xEaq dY` uxznE ,'ebe 'Da EaWï§¨§¨¥©¨¨

mdxa`l iYzPW zFOE` raXd xnFlM§©©¤©¤¨©¦§©§¨¨
xEaq oM m` ,'mi`tx' `xwp mdn cg ¤̀¨¥¤¦§¨§¨¦¦¥¨
xr xnFl FpFvx ,mi`tx FGW dY ©̀¨¤§¨¦§©¨
iYzPW md mi`tx Ff min` mW EaWIW¤¨§¨¥¦§¨¦¥¤¨©¦
,KM LYrC lr dlrY `l la` ,mdxa`l§©§¨¨£¨Ÿ©£¤©©§§¨
mi`tx mdW min`W itl KlFde WxtnE§¨¥§¥§¦¤¥¦¤¥§¨¦
iM ,`id Ff `l la` ,miptl DA EaWï§¨§¨¦£¨Ÿ¦¦
FA EaWIW xnFl FpFvx ,mi`tx ozF`¨§¨¦§©¤¨§
iYaWFde hFl ipA ipRn iYWxFd ,xaM§¨©§¦¦§¥§¥§©§¦
mi`tx ux` e`lC oeike ,mYgY hFl ipA§¥©§¨§¥¨§©¤¤§¨¦
WxtnE ,'mi`tx' `xwp dOl `id¦¨¨¦§¨§¨¦§¨¥
,min` mzF` miaWgp Eid mi`txC¦§¨¦¨¤§¨¦¨¥¦
E`xwpC oeiM 'mi`tx' E`xwp K`ide§¥¨¦§§§¨¦¥¨§¦§§
mi`xwPd miwprM WxtnE ,'min`'¥¦§¨¥©£¨¦©¦§¨¦
in min`d s`W ,'eke mW lr mi`tx§¨¦©¥¤©¨¥¦¦

eici mzF` d`xWikd mEXn ,zFRxzn ¤¨¨¨¨¨¦§©¦¨¦



mixacנ zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a iying meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â e·LÁÈ ÌÈ‡Ù¯∑ נחׁשבים היּו רפאים ¿»ƒ≈»¿¿ְֱִִֶָָָ

ׁשּכל  ׁשם על רפאים, הּנקראים ּכענקים אמים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאֹותם
מתרּפֹות  ידיו אֹותם, ׁשם ∑‡ÌÈÓ.הרֹואה על ְִֶַָָָָ≈ƒֵַ

יׁשבּו "ּובׂשעיר וכן הּברּיֹות, על מּטלת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשאימתם
עׂשו  לבני ּונתּתים .החֹורים" ְְִִִֵֵַַָ

(áé)íeLøéé åNò éðáe íéðôì íéøçä eáLé øéòNáe§¥¦º¨«§´©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯¥¨´¦«¨À
äNò øLàk ízçz eáLiå íäéðtî íeãéîLiå©©§¦Æ¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¯¨¨´

:íäì ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàì ìàøNé¦§¨¥À§¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«
i"yx£ÌeL¯ÈÈ∑ ּכח ּבהם נתּתי ּכלֹומר, הוה. והֹולכים ùלׁשֹון אֹותם מֹוריׁשים .ׁשהיּו ƒ»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(âé)øáòpå ãøæ ìçð-úà íëì eøáòå eî÷ äzò©À̈ª²§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ
:ãøæ ìçð-úà¤©¬©¨«¤

(ãé)eðëìä-øLà íéîiäå|-øLà ãò òðøa Lãwî §©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³£¤
ìL ãøæ ìçð-úà eðøáòíz-ãò äðL äðîLe íéL ¨©̧§Æ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®©¸Ÿ

øLàk äðçnä áøwî äîçìnä éLðà øBcä-ìk̈©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤©©«£¤½©«£¤²
íäì ýåýé òaLð: ¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«

(åè)äðçnä áøwî ínäì ía äúéä ýåýé-ãé íâå§©³©§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®
:ínz ãò©−ª¨«

i"yx£Ìa ‰˙È‰∑ להתעּכב עֹוד לבניהם יגרמּו ׁשּלא ׁשנה, ארּבעים ּבתֹו ּולהּמם .ּבּמדּבר úלמהר »¿»»ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ

(æè)úeîì äîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²¨−
ñ :íòä áøwî¦¤¬¤¨¨«

i"yx£'B‚Â enzŒ¯L‡Î È‰ÈÂ. «¿ƒ«¬∆«¿

(æé):øîàì éìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ
i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ הּמרּגלים מּׁשּלּוח אבל «¿«≈≈«¿ְְֲִִִַַַָ

"וידּבר" [זֹו] ּבפרׁשה נאמר לא ּכאן אּלא àעד , ְְֱֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשנה  ּוׁשמֹונה ׁשלֹוׁשים ׁשּכל ללּמד ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹ"וּיאמר",
ּבלׁשֹון  הּדּבּור עּמֹו נתיחד לא נזּופים, יׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹׁשהיּו

ׁשאין  ללּמד הּדעת, ויּׁשּוב ּפנים אל ּפנים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָחּבה
יׂשראל  ּבׁשביל אּלא הּנביאים על ׁשֹורה .הּׁשכינה ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ

‰ÓÁÏn‰ ÈL‡∑ הּיֹוצאים ׁשנה עׂשרים מּבן «¿≈«ƒ¿»»ְְִִִֶֶַָָ
.ּבּצבא  ַָָ

ÂNÚיב  È·e ÔÈÓ„˜lÓ È‡¯Á e·È˙È ¯ÈÚN·e¿≈ƒ¿ƒ…»≈ƒ¿«¿ƒ¿≈≈»
e·È˙ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓ ÔepÈˆLÂ ÔepÎ¯z»≈À¿≈»Àƒ»»≈ƒƒ
‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰È¯˙‡a¿«¿≈¿»ƒ¬«ƒ¿»≈¿«¿»

:ÔB‰Ï ÈÈ ·‰Èc d˙z¯È¿À»≈ƒ«¿»¿

„Ê¯„יג  ‡ÏÁ ˙È ÔBÎÏ e¯·ÚÂ eÓe˜ ÔÚk¿«¿ƒ¿¿»«¬»¿»∆
:„¯Ê„ ‡ÏÁ ˙È ‡¯·ÚÂ«¬«¿»»«¬»¿»∆

Ècיד  „Ú ‰‡Èb Ì˜¯Ó ‡Îl‰ Èc ‡iÓBÈÂ¿«»ƒ«∆¿»≈¿«≈»«ƒ
ÔÈL ÈÓ˙Â ÔÈ˙Ïz „¯Ê„ ‡ÏÁ ˙È ‡¯·Ú¬«¿»»«¬»¿∆∆¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ
BbÓ ‡·¯˜ ÈÁÈ‚Ó È¯·b ‡¯c Ïk ÛÒc „Ú«¿«»»»À¿≈¿ƒ≈¿»»ƒ

:ÔB‰Ï ÈÈ ÌÈi˜ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»¿

ÔB‰aטו  ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ Û‡Â¿«»»ƒ√»¿»¬«¿
:eÓÈÏL„ „Ú ‡˙È¯LÓ B‚Ó ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ«¿ƒ»«ƒ¿ƒ

˜¯·‡טז  ÈÁÈ‚Ó È¯·b Ïk eÓÈÏL „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»À¿≈¿ƒ≈¿»»
:‡nÚ BbÓ ˙ÓÓÏƒ¿«ƒ«»

ÓÈÓÏ¯:יז  ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒƒ¿≈»

minkg izty

KM ,'eke mzni` mW lr 'min`' E`xwp¦§§¥¦©¥¥¨¨¨
:`xw lW FxEAg i"Wx Wxtn`i dxez §¨¥©¦¦¤§¨

(ai)ùcinY mieFdd mixaCd lMW¤¨©§¨¦©¦¨¦
mzF` la` ,xare cizr oFWl mA ltFp¥¨§¨¦§¨©£¨¨
f`'M drW itl `N` opi`W mixaC§¨¦¤¥¨¤¨§¦¨¨§¨
.daWgOd lr Wxtl gxkEn 'xiWï¦§¨§¨¥©©©§¨¨

:m"`xdbi dxez ¨§¥
(eh)ú`l miIw odn cg`W onf lkC§¨§©¤¤¨¥¤©¨Ÿ

:ux`l mdipA E`Afh dxez ¨§¥¤¨¨¤
(fi)à'xAcie' xn`p `l ,FWExiR ikd̈¦¥Ÿ¤¡©©§©¥

'il` xAcie' xn`p `NW ,dAg oFWlA¦§¦¨¤Ÿ¤¡©©§©¥¥©
mzq 'xAcie' `N` `kd aEzMW FnM§¤¨¨¨¤¨©§©¥§¨

mWA iz`vn .dAg oFWl Fpi`W¤¥§¦¨¨¨¦§¥
zWxtA `de ,xn`Y m`e .u"ixdn©£¦§¦Ÿ©§¨§¨¨©
wEqR lr i"Wx WxiR LzFlrdA§©£§¥¥©¦©¨
oFWl Fpi`e fr oFWl `Ed 'mixn xAcYe'©§©¥¦§¨¨©§¥§
aizkC mFwn lkC xnFl Wie ,dAg¦¨§¥©§¨¨¦§¦
dAg lW xEAC `Ed died mW ''d xAcie'©§©¥¥£¨¨¦¤¦¨



ני mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a iying meil inei xeriy

(çé):øò-úà áàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈¤¨«

(èé)ía øbúz-ìàå íøöz-ìà ïBnò éða ìeî záø÷å§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−§©¦§¨´¨®
èBì-éðáì ék äMøé Eì ïBnò-éða õøàî ïzà-àì ék¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ§ª½̈¦¬¦§¥−

:äMøé äézúð§©¦¬¨§ª¨«
i"yx]hi-gi[£ÔBnÚ Èa ÏeÓ z·¯˜Â 'B‚Â ·‡BÓ Ïe·bŒ˙‡ ÌBi‰ ¯·Ú ‰z‡∑ צפֹון לצד עּמֹון ׁשארץ .מּכאן «»…≈«∆¿»¿¿»«¿»¿≈«ְִֶֶֶַַָָ

(ë)dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø-õøà¤«¤§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ
:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnòäå íéðôì§¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«

i"yx£·LÁz ÌÈ‡Ù¯Œı¯‡∑ היא זֹו לא אבל לפנים, ּבּה יׁשבּו ׁשהרפאים לפי היא, אף נחׁשבת רפאים ארץ ∆∆¿»ƒ≈»≈ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
לאברהם  .ׁשּנתּתי ְְִֶַַָָָ

(àë)ýåýé íãéîLiå íé÷ðòk íøå áøå ìBãb íò©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ
:ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî¦§¥¤½©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«

(áë)øLà øéòNa íéáLiä åNò éðáì äNò øLàk©«£¤³¨¨Æ¦§¥´¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧
ä-úà ãéîLäízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî éøç ¦§¦³¤©«Ÿ¦Æ¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈

:äfä íBiä ãò©−©¬©¤«

(âë)íéøzôk äfò-ãò íéøöça íéáLiä íéeòäå§¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ
:ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî íéàöiä©«Ÿ§¦´¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÁa ÌÈ·Li‰ ÌÈeÚ‰Â∑(ס עּוים (חולין ¿»«ƒ«…¿ƒ«¬≈ƒ¿ִַ
יהֹוׁשע  ּבספר נחׁשבים הם ׁשעּמהם הם, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻמּפלׁשּתים

העּזתי,(יג) ּפלׁשּתים: סרני "חמׁשת ׁשּנאמר: ,ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
והעּוים". והעקרֹוני הּגּתי, והאׁשקלֹוני, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָוהאׁשּדֹודי,

ׁשּנׁשּבע  הּׁשבּועה לא áּומּפני ,לאבימל אברהם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
עליהם  והבאתי מּידם, ארצם להֹוציא יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָיכלּו
אּתם  ועכׁשו, ּתחּתם. ויׁשבּו והׁשמידּום ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָּכפּתֹורים

מּידם  לקחּתּה .מּתרים ְְִִַָָָָֻ

(ãë)-úà eøáòå eòq eîe÷ézúð äàø ïðøà ìçð ´§À§¦§»¤©´©©§Ÿ¼§¥´¨©´¦
Böøà-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà EãéáÂ§¨«§Â¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤©§−

:äîçìî Ba øbúäå Lø ìçä̈¥´¨®§¦§¨¬−¦§¨¨«

È˙יח  ·‡BÓ ÌeÁz ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡«¿»≈»≈»¿»»
:˙ÈÁÏ¿»»

ÔB‰ÈÏÚיט  ¯eˆ˙ ‡Ï ÔBnÚ Èa Ï·˜Ï ·¯˜˙Â¿ƒ¿«»√≈¿≈«»¿¬≈
‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»
È·Ï È¯‡ ‡z¯È CÏ ÔBnÚ Èa ‡Ú¯‡Ó Ôz‡∆≈≈«¿»¿≈«»¿À»¬≈ƒ¿≈

:‡z¯È dz·‰È ËBÏ¿»ƒ«¿À»

È‡¯abכ  ‡È‰ Û‡ ‡·MÁ˙Ó ‡i¯ab ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»ƒ¿«¿»«ƒƒ»»≈
ÔB‰Ï Ô¯˜ È‡BnÚÂ ÔÈÓ„˜lÓ d· e·È˙È¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿«»≈¿»¿

:ÈaLÁÀ¿»≈

ÈÈכא  ÔepˆLÂ ‡i¯a‚k ÛÈw˙Â ÈbÒÂ ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«»¿≈ƒ¿»
:ÔB‰È¯˙‡a e·È˙ÈÂ ÔepÎ¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿»≈Àƒƒ¿«¿≈

ÈÚNa¯כב  ÔÈ·˙Èc ÂNÚ È·Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
ÔepÎ¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓ È‡¯BÁ ˙È ÈˆL Ècƒ≈ƒ»»≈ƒ√»≈¿»≈À

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÔB‰È¯˙‡· e·È˙ÈÂƒƒ¿«¿≈«»»≈

˜È‡˜Ëetכג  ‰fÚ „Ú ÁÈÙ„a ÔÈ·˙Èc È‡eÚÂ¿«»≈¿»¿ƒƒ¿ƒ«««»«¿»≈
e·È˙ÈÂ ÔepˆL ‡i˜ËetwÓ e˜Ùcƒ¿»ƒ«¿«»≈Àƒƒ

:ÔB‰È¯˙‡·¿«¿≈

ÈÊÁכד  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ˙È e¯·ÚÂ eÏeË eÓe˜¿ƒ»»«¬»¿«¿…¬≈
ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ ˙È C„Èa ˙È¯ÒÓ„ƒ¿»ƒƒ»»ƒ…«¿»¿∆¿
È¯b˙‡Â d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡ ˙ÈÂ ‰‡¯Ó‡¡…»»¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿ƒ¿»≈

:‡·¯˜ dnÚ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ≈¿»»

minkg izty

zrcFp dxizi dAg ,fr `EdW iR lr s ©̀©¦¤©¦¨§¥¨©©
Wxtl EpivnC ''d xn`Ie' `le ,Fl§Ÿ©Ÿ¤§¨¦§¨¥
'd xn`Ie' FnM ,gilW ici lr 'd xn`Ie©Ÿ¤©§¥¨¦©§©Ÿ¤
FnkE ,gilW ici lr FWExiRW 'Dl̈¤¥©§¥¨¦©§
FnkE ,'ebe 'Fxzi LpzFg ip` xn`Ie'©Ÿ¤£¦¤§¦§§
,'dlFg Lia` dPd sqFil xn`Ie'©Ÿ¤§¥¦¥¨¦¤

lW xEAC `Ed 'xAcie' oFWl iwER`l§©¥§©§©¥¦¤
dR l` dR' aizkcM dR l` dR dAg¦¨¤¤¤§¦§¦¤¤¤
`Ed xg` `iapNW iR lr s` ,'FA xAc £̀©¤©©¦¤§¨¦©¥
,dAg oFWl `Ed dWn iAbl ,dWw oFWl̈¨¨§©¥¤§¦¨
ok `l' `Ed KExA WFcTd xn`W FnM§¤¨©©¨¨Ÿ¥
ziprzC `xnBA oiIr ,'ebe 'dWn iCar©§¦¤©¥©§¨¨§©£¦

:('l sC)gi dxez ©
(bk)áEnEw' xAEgn K`id uxzl FpFvx§§¨¥¥¨§¨

,EPnid dlrnlC `xT` 'ebe 'Exare ErQ§§¦§©§¨¦§©§¨¥¤
miErd EcinWd mixFYtkC mEXn¦§©§¦¦§¦¨©¦
,ErqE EnEw df mEXn mYgY EaWie§¨§©§¨¦¤§

:'ebe drEaXd ipRn uxznEck dxez §¨¥¦§¥©§¨



mixacנב zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a iying meil inei xeriy

(äë)éðt-ìò Eúàøéå Ecçt úz ìçà äfä íBiä©´©¤À¨¥Æ¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ
EòîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk úçz íénòä̈«©¦½©−©¨©¨¨®¦£¤³¦§§Æ¦§£½

éðtî eìçå eæâøå:E §¨«§¬§¨−¦¨¤«
i"yx£ÌÈÓM‰ŒÏk ˙Áz∑(כה וע"ז כ ׁשעמדה (תענית עֹוגח âלּמד מלחמת ּביֹום למׁשה סיחֹון)ּמה אחרים: ונֹודע (ספרים , ««»«»»ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּת הּׁשמים הּדבר ּכל .חת ִַַַַָָָָָ

(åë)ïBçéñ-ìà úBîã÷ øaãnî íéëàìî çìLàå̈«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½¤¦−
:øîàì íBìL éøác ïBaLç Cìî¤´¤¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿ

i"yx£˙BÓ„˜ ¯a„nÓ∑ צּוני ׁשּלא אףֿעלּֿפי ƒƒ¿«¿≈ִִִֶַַַֹ
סיני,הּמקֹום  מּמדּבר למדּתי לׁשלֹום, לסיחֹון לקרא ְְְְְִִִִִִַַַַָָָֹ

לעֹולם  ׁשּקדמה הּתֹורה הּקדֹוׁשּֿברּוãֿמן ּכׁשּבא : ְְִֶֶַַָָָָָָָָ
ויׁשמעאל, עׂשו על אֹותּה חּזר ליׂשראל, לּתנּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָהּוא
להם  ּפתח ואףֿעלּֿפיֿכן יקּבלּוה, ׁשּלא לפניו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוגלּוי

ׁשלֹום. ּבדברי סיחֹון את קּדמּתי אני אף ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָּבׁשלֹום,
למדּתי  מּמ קדמֹות", "מּמדּבר אחר: ׁשּקדמּתäּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

את  ולׂשרף אחד ּברק לׁשלח היית יכל ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹלעֹולם.
ּפרעה  אל הּמדּבר מן ׁשלחּתני אּלא ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהּמצרּיים,

ּבמתּון  עּמי!" את "ׁשּלח .לאמר: ְִֵֶַַַָֹ

(æë)øeñà àì Cìà Cøca Cøca Eöøàá äøaòà¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−
:ìåàîNe ïéîé̈¦¬§«Ÿ

(çë)óñka íéîe ézìëàå éðøaLz óñka ìëà́Ÿ¤©¤³¤©§¦¥̧¦Æ§¨©½§¦©²¦©¤¬¤
:éìâøá äøaòà ÷ø éúéúLå éì-ïzz¦¤¦−§¨¦®¦©−¤§§¨¬§©§¨«

(èë)éða éì-eNò øLàkøéòNa íéáLiä åNò ©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
-úà øáòà-øLà ãò øòa íéáLiä íéáàBnäå§©´¨¦½©«§¦−§¨®©³£¤¤«¡ŸÆ¤

:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiä©©§¥½¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
i"yx£ÂNÚ Èa ÈÏŒeNÚ ¯L‡k∑ לענין אּלא ּבארצם, לעבר לענין ּומים åלא אכל ‡Ú¯·Ú‡Œ¯L„.מכר «¬∆»ƒ¿≈≈»ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ«¬∆∆¡…

Ôc¯i‰ "אעּברה ∑‡˙ על .ארצ"ב æמּוסב ∆««¿≈ְְְְֶֶַַָָ

CzÏÁ„Âכה  CzÚÊ ÔzÓÏ È¯L‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¡»≈¿ƒ«À¿»¿««¿»
Èc ‡iÓL Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓÓÚ Èt‡ ÏÚ««≈«¿«»ƒ¿»¿«»ƒ
:CÓ„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚeÊÈÂ CÚÓL ÔeÚÓLÈƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¬ƒ√»»

ÂÏ˙כו  ˙BÓ„˜„ ‡¯a„nÓ ÔÈcbÊ‡ ˙ÈÁÏLe¿»ƒƒ¿«ƒƒ«¿¿»ƒ¿≈¿»
‡ÓÏL ÈÓb˙t ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»¿∆¿ƒ¿»≈¿»»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

Ï‡כז  ÏÊ‡ ‡Á¯‡a ‡Á¯‡a CÚ¯‡a ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿»¿»¿»¿»¿»≈≈»
:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÈËÒ‡∆¿≈«ƒ»¿»»

iÓe‡כח  ÏeÎÈ‡Â ÈÏ ÔaÊz ‡tÒÎ· ‡¯e·Úƒ»¿«¿»¿«∆ƒ¿≈«»
:ÈÏ‚¯a ¯·Ú‡ „BÁÏ ÈzL‡Â ÈÏ Ôzz ‡tÒÎa¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿≈ƒ«¿«¿»

ÈÚNa¯כט  ÔÈ·˙Èc ÂNÚ Èa ÈÏ e„·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬»ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
˙È ¯·Ú‡c „Ú ˙ÈÁÏa ÔÈ·˙Èc È‡·‡BÓe»»≈¿»¿ƒƒ¿»»«¿≈ƒ«»

:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È«¿¿»¿«¿»«¿»¡»»»»≈¿»

minkg izty

(dk)â,'ebe 'zY lg`' `kd aizkC¦§¦¨¨¨¥¥
mzd aizkE,'ebe 'zY mFiA' rWFdi iAB §¦¨¨©¥§ª©§¥

dcnr `kd s` dOg dcnr mzd dn©¨¨¨§¨©¨©¨¨¨§¨
:dOgek dxez ©¨

(ek)ãdnE .'zFncw' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©§¥©
mFwOd ipEv `NW iR lr s` azMX¤¨©©©¦¤Ÿ¦©¦©¨
axwz ik'C Dil `xiaqC rnWn ,'eke©§©¦§¦¨¥§¦¦§©
'mFlWl dil` z`xwe xir l ¤̀¦§¨¨¨¥¤¨§¨

:xAcn aEzMd zEWx znglnAä §¦§¤¤§©¨§©¥
mzq azM dOl ,dWw oFW`x WExitlC¦§¥¦¨¤¨¨¨©§¨
Encw mixaC dAxd `dC ,'zFncw'§¥§¨©§¥§¨¦¨§
,mFYql `le Wxtl Fl dide mlFrl̈¨§¨¨§¨¥§Ÿ¦§
mrh itlE .'eke xg` xaC WxiR okl̈¥¥¥¨¨©¥§¦©©

,'xAcOn' xn` dOl ,dWw iOp oFxg ©̀£©¦¨¤¨¨¨©¦¦§©
`dC ,`gip dxFYd lr i`w i` `nlWA¦§¨¨¦¨¥©©¨¦¨§¨
i`w i` `N` ,xAcOA did Dzpizp§¦¨¨¨¨©¦§¨¤¨¦¨¥
,'xAcOn' hwp dOl `Ed KExA WFcTd ©̀©¨¨¨¨¨©¦¦§©

:minrh ixzl Kixv oklfk dxez ¨¥¨¦¦§¥§¨¦
(hk)ålk`' aEzMX dn uxzl FpFvx§§¨¥©¤¨Ÿ¤

ilbxa dxAr` wx 'ebe ipxiAWY sqMA©¤¤©§¦¥¦©¤§§¨§©§¨
,mFc` `EdC 'eUr ipA il EUr xW`M©£¤¨¦§¥¥¨§¡
xFarl Fl EgiPd mFc`C rnWn©§©¤¡¦¦©£
aizM zTg zWxtA `lde ,Fvx`A§©§©£Ÿ§¨¨©ª©§¦
,'eilrn l`xUi hIe 'ebe mFc` o`nie'©§¨¥¡©¥¦§¨¥¥¨¨
m`e .'ebe xFarl oiprl `l WxiR df lr©¤¥¥Ÿ§¦§¨©£§¦
Exkn a`Fn mbC rnWn o`kC ,xn`YŸ©§¨©§©§©¨¨§

`vY iM zWxtaE ,minE lk` mdl̈¤Ÿ¤©¦§¨¨©¦¥¥
lr 'ebe ia`FnE ipFOr `ai `l' aizM§¦Ÿ¨Ÿ©¦¨¦©
mgNA mkz` EnCw `l xW` xaC§©£¤Ÿ¦§¤§¤©¤¤
Wi `OWC ,m"`xd uxize ,'miOaE©©¦§¥¥¨§¥§¤¨¥
mia`FOdW ,ExiAWdl EnCw oiA wNgl§©¥¥¦§§¦§¦¤©¨¦
la` minaE mglA mzF` EnCw `lŸ¦§¨§¤¤§©¦£¨
minE lkF` mdl ExiAWd mFwn lMn¦¨¨¦§¦¨¤¤©¦
sqM `lA `xwC 'EnCw `l' la` ,sqMA©¤¤£¨Ÿ¦§¦§¨§Ÿ¤¤
,xnFl Wi cFre .FpFWl o`M cr .rnWn©§©©¨§§¥©
ia`FnE ipFOr `ai `l' xn`w ikdC§¨¦¨¨©Ÿ¨Ÿ©¦¨¦
xW` xaC lr `ai `l oFOr ,''d ldwA¦§©©Ÿ¨Ÿ©§©£¤
lr `ai `l a`FnE ,'ebe EnCw `lŸ¦§¨Ÿ¨Ÿ©

:'ebe mrlA z` Lilr xkVWælr `le ¤¨©¨¤¤¦§¨§Ÿ©



נג mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'b iyiy meil inei xeriy

(ì)-ék Ba eðøáòä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−®¦«
éäìà ýåýé äL÷äBááì-úà õnàå Bçeø-úà E ¦§¨Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ¤§¨½

ñ :äfä íBik Eãéá Bzz ïòîì§©²©¦¬§¨«§−©¬©¤«

ß a`Îmgpn 'b iyiy mei ß

(àì)éðôì úz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½
:Böøà-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå ïçéñ-úà¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«

i"yx£EÈÙÏ ˙z È˙lÁ‰∑צּוארֹו על והדריכֹו מׁשה, ׁשל רגליו ּתחת מעלה ׁשל אמֹורּיים ׁשל ׂשר .ּכפה «ƒ…ƒ≈¿»∆ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

(áì)äîçìnì Bnò-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈
:äöäé̈«§¨

i"yx£ÔÁÈÒ ‡ˆiÂ∑ לעזר עֹוג ּבׁשביל ׁשלח לזה לא זה צריכין היּו ׁשּלא ללּמד .çלֹו, «≈≈ƒ…ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

(âì)på eðéðôì eðéäìà ýåýé eäðziååéða-úàå Búà C ©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²§¤¨−̈
:Bnò-ìk-úàå§¤¨©«

i"yx£ÂÈaŒ˙‡Â∑ ּכתיב ּכמֹותֹוèּבנֹו ּגּבֹור ּבן לֹו ׁשהיה ,. ¿∆»»ְְְִִֵֶָָ

(ãì)-ìk-úà íøçpå àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ¤¨
:ãéøN eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúî øéò¦´§¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§¨¦«

i"yx£Ì˙Ó∑.ּבזזנּואנׁשים" נאמר: סיחֹון ּבבּזת ¿ƒְְֱֲִִִֶַַַָָ
ּובֹוזזים  עליהם, חביבה ׁשהיתה ּבּזה, לׁשֹון ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָלנּו",
ׂשבעים  היּו ּכבר עֹוג לבּזת ּוכׁשּבאּו לֹו, ְְְְִִִֵֶַָָָאיׁש
ּומׁשליכין  ּומקרעין ּבעיניהם ּבזּויה והיתה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּומלאים,

לכ וזהב, ּכסף ּכיֿאם נטלּו ולא ּובגדים, ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹּבהמה
ּב'ּספרי' נדרׁש ּכ ּבּזיֹון, לׁשֹון לנּו", "ּבּזֹונּו ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָנאמר:

כה)ּבפרׁשת ּבּׁשּטים"(במדבר יׂשראל ."וּיׁשב ְְִִִֵֵֶַַַָָָ

(äì)øLà íéøòä ììLe eðì eðææa äîäaä ÷ø©¬©§¥−̈¨©§́¨®§©¬¤«¨¦−£¤¬
:eðãëì̈¨«§

(åì)øLà øéòäå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà øòøòî¥«£Ÿ¥¿£¤Á©§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³
aäáâN øLà äéø÷ äúéä àì ãòìbä-ãòå ìçp ©©̧©Æ§©©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§−̈

:eðéðôì eðéäìà ýåýé ïúð ìkä-úà epnî¦¤®¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«

˜aLÓÏ‡ל  ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ…«¿»¿∆¿¿ƒ¿¿»»
˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈL˜‡ È¯‡ dÓeÁ˙a ¯aÚÓÏ¿≈¿«ƒ¿≈¬≈«¿≈¿»¡»»»
C„Èa d¯ÒÓÓÏ ÏÈ„a daÏ ˙È ÛÈw˙Â dÁe¯≈¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk¿»»≈

È˙לא  CÓ„˜ ¯ÒÓÓÏ È˙È¯L ÈÊÁ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¬≈»≈ƒ¿ƒ¿«√»»»
˙È ˙¯ÈÓÏ d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÁÈÒƒ…¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿≈«»

:dÚ¯‡«¿≈

dnÚלב  ÏÎÂ ‡e‰ ‡˙eÓc˜Ï ÔÁÈÒ ˜Ùe¿«ƒ…¿«»»»¿»«≈
:ı‰ÈÏ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿»«

ÈÂ˙לג  d˙È ‡ÁÓe ‡Ó„˜ ‡‰Ï‡ ÈÈ d¯ÒÓe»¿≈¿»¡»»»√»»»¿≈»»≈¿»
:dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰Ba¿ƒ¿»»«≈

‰‰È‡לד  ‡cÚa È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ
‡ÏÙËÂ ‡iLe ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ˙È ‡¯n‚Â¿««¿»»»ƒ¿≈À¿«»¿«»¿«¿»

:·ÊLÓ ‡¯‡L‡ ‡Ï»«¿«¿»¿≈≈

Ècלה  ‡iÂ¯˜ È„ÚÂ ‡Ï ‡fa ‡¯ÈÚa „BÁÏ¿¿ƒ»«»»»»«¬ƒƒ¿«»ƒ
:‡L·Î¿«¿»

z¯˜Â‡לו  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«¿»
Èc ‡z¯˜ ˙Â‰ ‡Ï „ÚÏb „ÚÂ ‡ÏÁ· È„ƒ¿«¬»¿«ƒ¿»»¬««¿»ƒ
‡‰Ï‡ ÈÈ ¯ÒÓ ‡Ïk ˙È ‡pÓ ˙Ù˜¿̇≈«ƒ»»»…»¿«¿»¡»»»

:‡Ó„√̃»»»

minkg izty

oM m`C ,Fl KEnQd 'ebe 'sqMA lk`'Ÿ¤©¤¤©¨§¦¥
cr' ,'oCxId z` xar` xW` cr' i`n©©£¤¤¡Ÿ¤©©§¥©
Dil `irAin 'LlEaB z` xarp xW £̀¤©£Ÿ¤§§¦©§¨¥

:zTg zWxtA aizM xW`Ml dxez ©£¤§¦§¨¨©ª©

(al)ç:miwfg EidW itlbl dxez §¦¤¨£¨¦
(bl)èrnWn c"Ei xqg 'epa' aEzkCn¦§¨¨¥©§©

cEwpCnE ,cg` oA `N` Fl did `NW¤Ÿ¨¨¤¨¥¤¨¦§¨
mipA Fl EidW rnWn u"nw FNEM 'epA'¨¨¨©©§©¤¨¨¦

Fl did cg` oAW LcOll `N` ,dAxd©§¥¤¨§©¤§¤¥¤¨¨¨
FzFnM xFAB didW FpA `EdW xMiPW¤¦¨¤§¤¨¨¦§
EpricFde ,c"Ei xqg 'epa' aizM Kkl§¨§¦¨¥§¦¨

:eipA lM EBxdPW FnM bxdPWcl dxez ¤¤¡©§¤¤¤§¨¨¨



mixacנד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'b iyiy meil inei xeriy

(æì)÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnò-éða õøà-ìà ÷ø©²¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ¨¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ
:eðéäìà ýåýé äeö-øLà ìëå øää éøòå§¨¥´¨½̈§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£˜aÈ ÏÁ „ÈŒÏk∑ אצל יּבק éּכל ‰'.נחל ‰eˆŒ¯L‡ ÏÎÂ∑הּנחנּו לכּבׁש, .ׁשּלא »««««…ֵֶַַַָֹ¿…¬∆ƒ»ְְִִֶַֹֹ

â(à)ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc ìòpå ïôpå©¥´¤©©½©¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeä eðúàø÷ì¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

i"yx£ÏÚpÂ ÔÙpÂ∑ עלּיה הּוא צפֹון צד .ּכל «≈∆«««ֲִַָָָ

(á)ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦
øLàk Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå BúàŸ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNò̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑ אל" לֹומר הצר לא ּובסיחֹון «ƒ»…ְְִַַַֹֻ
מׁשה  היה מתירא אּלא אֹותֹו", לֹוëּתירא ּתעמד ׁשּלא ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר לאברהם, ׁשּׁשּמׁש יד)זכּות "וּיבא (בראשית : ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ
עֹוג  והּוא .הּפליט", ְִַָ

(â)ïLaä-Cìî âBò-úà íb eðãéa eðéäìà ýåýé ïziå©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈
:ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãò eäkpå Bnò-ìk-úàå§¤¨©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«

(ã)äéø÷ äúéä àì àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈
ábøà ìáç-ìk øéò íéML ízàî eðç÷ì-àì øLà£¤¬«Ÿ¨©−§¥«¦¨®¦¦¬¦Æ¨¤´¤©§½Ÿ

:ïLaa âBò úëìîî©§¤¬¤−©¨¨«
i"yx£·b¯‡ Ï·Á∑,'טרכֹונא ּפל 'ּבית מתרּגמינן: ∆∆«¿…ְְְְִֵַָָָָָ

קֹורא  אסּתר', ּב'מגּלת ירּוׁשלמי ּתרּגּום ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָוראיתי
הּפרכיא  ארּגב", "חבל למדּתי 'טרכֹונין'. ,ìלפלטין ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

וכן  ׁשמּה, על נקראת ׁשהּמלכּות ּכלֹומר ,מל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהיכל

היכל אצל ּדמלכים, הארּגב" ּפקח "את הרגֹו מל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
נקראת  ׁשּכ למדּתי מנחם, ּבן לפקחיה רמליהּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבן

.ההּפרכיא îׁשם  ְְִֵַַָ

(ä)íéúìc ääáâ äîBç úøöa íéøò älà-ìk̈¥¹¤¨¦¯§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦
:ãàî äaøä éæøtä éøòî ãáì çéøáe§¦®©§©²¥«¨¥¬©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ

i"yx£ÈÊ¯t‰ È¯ÚÓ∑וכן חֹומה, ּבלא ּופתּוחֹות ב)ּפרזֹות ירּוׁשלים"(זכריה ּתׁשב ."ּפרזֹות ≈»≈«¿»ƒְְְְְְִֵֵֵַָָָָֹ

(å)ïBaLç Cìî ïçéñì eðéNò øLàk íúBà íøçpå©©«£¥´½̈©«£¤´¨¦½§¦−Ÿ¤´¤¤§®
:óhäå íéLpä íúî øéò-ìk íøçä©«£¥Æ¨¦´§¦½©¨¦−§©¨«

i"yx£Ì¯Á‰∑ וכּלֹות הל הוה, .לׁשֹון «¬≈ְְֶָָֹֹ

Ïkלז  ‡z·¯˜ ‡Ï ÔBnÚ È· ‡Ú¯‡Ï „BÁÏ¿¿«¿»¿≈«»»∆¿»»
„ÈwÙ Èc ÏÎÂ ‡¯eË ÈÂ¯˜Â ‡˜·eÈ ‡ÏÁ ÛÈk≈«¬»¿»¿ƒ¿≈»¿…ƒ«ƒ

:‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»

BÚ‚א  ˜Ùe Ô˙Óc Á¯‡ ‡˜ÏÒe ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿∆¿»…«¿«¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ‡˙eÓc˜Ï Ô˙Óc ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿«»»»¿»«≈

:ÈÚ¯„‡ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»∆¿∆ƒ

·C„Èב  È¯‡ d˙È ÏÁ„˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»ƒ¿«»≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿∆
‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒÏ ‡z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿

kÏÓ‡ג  ‚BÚ ˙È Û‡ ‡„Èa ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯ÒÓe¿«¿»¡»»»ƒ»»«»«¿»
‡Ïc „Ú È‰BpÁÓe dnÚ Ïk ˙ÈÂ Ô˙Ó„¿«¿»¿»»«≈¿ƒƒ«¿»

:·ÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ƒ¿»«≈¿≈≈

Ï‡ד  ‡È‰‰ ‡cÚa È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ»
ÔÈÂ¯˜ ÔÈzL ÔB‰pÓ ‡·Ò ‡Ï Èc ‡z¯˜ ˙Â‰¬««¿»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ‡BÎ¯Ë CÏt ˙Èa Ïk»≈»»¿»»«¿¿»»¿

:Ô˙Óa¿«¿»

¯Ìה  ¯eL ÔÙwÓ ÔÎÈ¯k ÔÈÂ¯˜ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»»
ÈbÒ ‡iÁˆt ÈÂ¯wÓ ¯a ÔÈ¯aÚÂ ÔÈLc Ô‰ÏÈcƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈«¿«»«ƒ

:‡„ÁÏ«¬»

ÔÁÈÒÏו  ‡„·Ú È„ ‡Ók ÔB‰˙È ‡¯n‚Â¿««¿»»¿¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…
‡iL ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ¯Ób ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ«¿»¿∆¿««»ƒ¿≈À¿«»¿«»

:‡ÏÙËÂ¿«¿»

minkg izty

(fl)é`xFw Flv` mc` lW FcIW itl§¦¤¨¤¨¨¤§¥
zFnW zWxtA oiIre .'ci' 'lv`' lM̈¥¤¨§©¥§¨¨©§

:'xF`id ci lr zFklFd' wEqRA` dxez ©¨§©©©§
â(a)ëi`TW rnWn FhEWR itlC¦§¦§©§©¤¨¥

WxiR df lre ,dEvn iEEiS ©̀¦§©¤§©¤¥¥
:'eke `NWb dxez ¤Ÿ

(c)ìinlWExi mEBxY KFYn ,xnFlM§©¦©§§©§¦
'oihlt'l oixFwe li`Fd iYcnl̈©§¦¦§¦§¨¨¦

oM mB 'aFBx`'C DPin rnW ,'oipFkxh'§¨¦§©¦¨§©§©¥
,`IkxRd FWExitE ,'oipFkxh' oFWl§§¨¦¥¦©§¦¨

:KlOd lkid EpiidCîxir EpiidC §©§¥©©¤¤§©§¦
:daEWgd dxez £¨



נה mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'b iyiy meil inei xeriy

(æ):eðì eðBfa íéøòä ììLe äîäaä-ìëå§¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−©¬¨«

(ç)éëìî éðL ãiî õøàä-úà àåää úòa çwpå©¦©º¨¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´
øä-ãò ïðøà ìçpî ïcøiä øáòa øLà éøîàä̈«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬

:ïBîøç¤§«
i"yx£„iÓ∑ מרׁשּות. ƒ«ְֵ

(è)÷é íéðãéöBì-eàø÷é éøîàäå ïéøN ïBîøçì eàø ¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§−
:øéðN§¦«

i"yx£'B‚Â ÔBÓ¯ÁÏ e‡¯˜È ÌÈ„ˆ∑ אחר ּובמקֹום ƒ…ƒƒ¿¿¿∆¿¿ְֵַָ
לֹו הרי חרמֹון", הּוא ׂשיאן "ועדֿהר אֹומר: ְְֲִֵֵֶַַֹהּוא
ׁשבח  להּגיד לּכתב? הצרכּו למה ׁשמֹות, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻארּבעה

:ּבכ מתּפארֹות מלכּיֹות ארּבעה ׁשהיּו יׂשראל, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻארץ
יּקרא  ׁשמי על אֹומרת וזֹו יּקרא, ׁשמי על אֹומרת .זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

¯ÈN∑ ׁשלג ּכנען ðהּוא ּובלׁשֹון אׁשּכנז .ּבלׁשֹון ¿ƒְְְְְִִֶֶַַַַ

(é)ìk|-ãò ïLaä-ìëå ãòìbä-ìëå øLénä éøò ´Ÿ¨¥´©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ§¨©¨½̈©
ïLaa âBò úëìîî éøò éòøãàå äëìñ: ©§−̈§¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤−©¨¨«

(àé)íéàôøä øúiî øàLð ïLaä Cìî âBò-÷ø ék¦´©º¤´¤©¨À̈¦§©»¦¤¤́¨«§¨¦¼
ïBnò éða úaøa àåä äìä ìæøa Nøò BNøò äpä¦¥³©§Æ¤´¤©§¤½£´Ÿ¦½§©©−§¥´©®
-únàa daçø úBnà òaøàå dkøà úBnà òLz¥¯©©´¨§À̈§©§©¬©²¨§−̈§©©

:Léà¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰ ¯˙iÓ∑ וחבריו אמרפל ׁשהרגּו ƒ∆∆»¿»ƒְְֲֵֶֶַַָָָ

ׁשּנאמר  הּמלחמה, מן ּפלט והּוא קרנים, ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָּבעׁשּתרֹות
יד) עֹוג (בראשית זהּו הּפליט", "וּיבא :.LÈ‡Œ˙n‡a∑ ִֶַַָָֹ¿««ƒ

.עֹוג ñּבאּמת  ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr fi zxaeg zeniyx)

עּמֹון ּבני ּברּבת היא הלא ּברזל, ערׂש ערׂשֹו יא)הּנה (ג, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַֹ
קטן ׁשל עריסה מל(רשב"ם)ערׂשֹו: 'עֹוג ׁשל ׁשּטתֹו ְֲִִֶֶֶֶַָָָָ

'ערׂש הּגּוף, ּבריאּות הּוא העּקר קטּנים ׁשּבחּנּו היא, ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּבׁשן'
- הּבירה ּבעיר עם, ּברב זֹו ׁשּטה ּופרסם הפיץ והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹּברזל'.
חּייבת  הּגּוף ּבריאּות ׁשּגם היא, האמת א עּמֹון. ּבני ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָרּבת
לא  לּמה הכי, ּבלאו ּכי ואמּונה, רּוחנּיּות על מבּססת ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֻלהיֹות

ׁשל  ּבסֹופֹו ׁשּיפּגע, ּדבר מֹותרֹות, אחרי וירּדף הּבן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיחטא
הּטבע, ּבדר היתה עֹוג ּומּפלת הּגּוף. ּבבריאּות ּגם ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּדבר,
ּבקרסּליו  ּבחרב והּכהּו קפץ רּבנּו מׁשה ׁשהרי נס, ּבדר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻלא

חוקת) פרשת סוף ּגם (רש"י :ל לֹומר טבעית. ּפעּלה ׁשהיא ,ְְְִִִֶַַָֻ
הּנפׁש, ּבבריאּות ּתלּויה - ּגׁשמי ונּצחֹון - הּגּוף ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָּבריאּות

ּבאלקים. ׁשלמה אמּונה ידי על ְְֱֱִֵֵֶַַָָָָֹהּבאה

(áé)øòøòî àåää úòa eðLøé úàfä õøàä-úàå§¤¨¨¯¤©²Ÿ¨©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º
ézúð åéøòå ãòìbä-øä éöçå ïðøà ìçð-ìò-øLà£¤©©´©©§ÀŸ©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈¨©¾¦

:éãbìå éðáeàøì̈«¥¦−§©¨¦«

˜¯iÂ‡ז  È„ÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ:‡Ï ‡fa ¿»¿ƒ»«¬ƒƒ¿«»«»»»»

iÓ„‡ח  ‡Ú¯‡ ˙È ‡È‰‰ ‡cÚa ‡·Òe¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ»«¿»ƒ»»
‡c¯È„ ‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»

:ÔBÓ¯Á„ ‡¯eË „Ú Ô¯‡„ ‡ÏÁpÓƒ«¬»¿«¿…«»¿∆¿

˜¯‡Ôט  È‡¯Ó‡Â ÔÈ¯Ò ÔBÓ¯ÁÏ Ô‡¯˜ È‡„Èƒ̂…»≈¿»¿∆¿ƒ¿…∆¡…»≈¿»
:‡bÏz ¯eË dÏ≈«¿»

Ú„י  Ô˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ÏÎÂ ‡¯LÈÓ ÈÂ¯˜ Ïk…ƒ¿≈≈¿»¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«
:Ô˙Óa ‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ÈÂ¯˜ ÈÚ¯„‡Â ‰ÎÏÒ«¿»¿∆¿∆ƒƒ¿≈«¿¿»»¿¿«¿»

‡zL‡¯יא  Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ „BÁÏ È¯‡¬≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿»«
‡ÏÊ¯Ù„ ‡Ò¯Ú dÒ¯Ú ‡‰ ‡i¯ab ¯‡MÓƒ¿»ƒ»«»»«¿≈«¿»¿«¿¿»
dk¯‡ ÔÈn‡ ÚLz ÔBnÚ Èa ˙a¯a ‡È‰ ‡Ï‰¬»ƒ¿««¿≈«¿««ƒ»¿«

:CÏÓ ˙n‡a dÈ˙t ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»«¿««¿«

‰‰È‡יב  ‡cÚa ‡˙È¯È ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»»¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ
‡¯eË ˙ebÏÙe Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ««¬»¿«¿…«¿»
Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ˙È·‰È È‰BÂ¯˜Â „ÚÏ‚„¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈

:„‚„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»¿»

minkg izty

(h)ðzFIzF`C oeiM ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¥¨§¦
`N` 'xipU' zFIzF` md 'oixU'¦§Ÿ¥¦§¦¤¨
,'xipU' 'oixU' zFIzF`d EktdPW¤¤¤§¨¦¦§Ÿ§¦

blXd mW lr WxiR okl ,i`n `nrhe§©§¨©¨¥¥¥©¥©¤¤
:x"`iipy `xwpi dxez ¦§¨

(`i)ñopixn`C itl ,xnFl FpFvx§©§¦§¨§¦©

`zlY xA `xEh xwr bFr `xnBA©§¨¨£©¨©§¨¨
o`ke ,did c`n lFcbC rnWn ,dqxR©§¨©§©§¨§Ÿ¨¨§¨
zFO` rAx`e DMx` zFO` rWY' aizM§¦¥©©¨§¨§©§©©



mixacנו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c ycew zayl inei xeriy
i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa eL¯È ˙‡f‰ ı¯‡‰Œ˙‡Â∑ ¿∆»»∆«…»«¿»≈«ƒ

למעלה  חרמֹון":òהאמּורה הר ועד ארנן ."מּנחל ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ
Ô¯‡ ÏÁŒÏÚŒ¯L‡ ¯Ú¯ÚÓ∑לראׁשֹו מחּבר אינֹו ≈¬…≈¬∆««««¿…ְְֵָֹֻ

לראּובני  "נתּתי על לסֹופֹו, אּלא מקרא ולּגדי",ôׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
היה  חרמֹון הר עד ירּׁשה לענין .אבל ְְְְֲִֶַַַָָָָֻ

(âé)ézúð âBò úëìîî ïLaä-ìëå ãòìbä øúéå§¤̧¤©¦§¨³§¨©¨¨Æ©§¤´¤½¨©¾¦
ïLaä-ìëì ábøàä ìáç ìk äMðîä èáL éöçì©«£¦−¥´¤©«§©¤®´Ÿ¤³¤¨«©§ŸÆ§¨©¨½̈

:íéàôø õøà àøwé àeää©¬¦¨¥−¤¬¤§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯ ı¯‡ ‡¯wÈ ‡e‰‰∑אֹותּה לאברהם öהיא .ׁשּנתּתי «ƒ»≈∆∆¿»ƒְְִִֶַַָָָָ

(ãé)-ãò ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa øéàé̈¦´¤§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©
BîL-ìò íúà àø÷iå éúëònäå éøeLbä ìeáb§¬©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³

:äfä íBiä ãò øéàé úeç ïLaä-úà¤©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«

ß a`Îmgpn 'c ycew zay ß

(åè):ãòìbä-úà ézúð øéëîìe§¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«

(æè)bä-ïî ézúð éãbìå éðáeàøìåïðøà ìçð-ãòå ãòì §¨«¥¦̧§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©©§½Ÿ
:ïBnò éða ìeáb ìçpä ÷aé ãòå ìáâe ìçpä CBz¬©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬©«

i"yx£Ï·‚e ÏÁp‰ CBz∑לׂשפתֹו מעבר ועד הּנחל, מּכאן .÷ּכל ויֹותר ּבכלל ועד עד .ּכלֹומר, «««¿Àְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

(æé)äáøòä íé ãòå úøpkî ìáâe ïcøiäå äáøòäå§¨«£¨−̈§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ
:äçøæî äbñtä úcLà úçz çìnä íé̈´©¤½©©²©©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨

i"yx£˙¯pkÓ∑ היה הּמערבי הּירּדן ונחלת ,øמעבר ƒƒ∆∆ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
רחב  ּבגֹורלם ונפל הּמזרחי, הּירּדן מעבר ּגד ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבני

וזהּו ּכּנרת, עד לׂשפתֹו, מעבר ועֹוד ּכנגּדם. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּירּדן
לֹו ּומעבר הּירּדן ּוגבל", "והּירּדן .ׁשּנאמר: ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֻ

„BÚ‚יג  ‡˙ÂkÏÓ Ô˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ¯‡Le¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«¿¿»»¿
CÏt ˙Èa Ïk ‰MÓ„ ‡Ë·L ˙e‚lÙÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆…≈»«
‡Ú¯‡ È¯˜˙Ó ‡e‰‰ Ô˙Ó ÏÎÏ ‡BÎ¯Ë¿»»¿»«¿»«ƒ¿¿≈«¿»

:‡i¯a‚ƒ»«»

CÏtיד  ˙Èa Ïk ˙È ·ÈÒ ‰MÓ ¯a ¯È‡È»ƒ«¿«∆¿ƒ»»≈»«
‡¯˜e ÒB¯È˜Ù‡Â ‰‡¯eLb ÌeÁz „Ú ‡BÎ¯Ë¿»»«¿¿»»¿«¿≈¿»
„Ú ¯È‡È È¯Ùk Ô˙Ó ˙È dÓL ÏÚ ÔB‰˙È»¿«¿≈»«¿»«¿»≈»ƒ«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

ÚÏb„:טו  ˙È ˙È·‰È ¯ÈÎÓÏe¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»

È·‰È˙טז  „‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿»ƒ
ÌeÁ˙e ‡ÏÁ Bb Ô¯‡„ ‡ÏÁ „ÚÂ „ÚÏb ÔÓƒƒ¿»¿««¬»¿«¿…«¬»¿

:ÔBnÚ Èa ÌeÁz ‡ÏÁ„ ‡˜·eÈ „ÚÂ¿«¿»¿«¬»¿¿≈«

ÚÂ„יז  ¯ÒBbÓ dÓeÁ˙e ‡c¯ÈÂ ‡¯LÈÓe≈¿»¿«¿¿»¿≈ƒ≈«¿«
CtLÓ ˙BÁz ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ‡¯LÈÓ„ ‡nÈ«»¿≈¿»«»¿ƒ¿»¿«¿«

:‡ÁÈ„Ó ‡˙Ó¯Ó¿»»»«ƒ¿»

minkg izty

zO`A' i`w i`e ,'Wi` zO`A DAgẍ§¨§©©¦§¦¨¥§©©
FdaB did `NW `vnp ,mc` lM` 'Wi ¦̀©¨¨¨¦§¨¤Ÿ¨¨¨§
zFnFw iYW EpiidC ,zFO` dpFnW `N ¤̀¨§¤©§©§§¥
Ki` oM m`e ,dxizi dO`e mc` lM lW¤¨¨¨§©¨§¥¨§¦¥¥
WxiR Kkl ,xdd xFwrl lFki did̈¨¨©£¨¨§¨¥¥

:bFr zO`Aai dxez §©©
(ai)òeixg` dxEn`d `l ,WExiR¥Ÿ¨£¨©£¨

iM ,'oFpx` lgp lr xW` xrFxrn'¥£¥£¤©©©©§¦
lgPn `idd zrA EWxi xW` ux`d̈¨¤£¤¨§¨¥©¦¦©©
`l ,dzid oFnxg xd cr oFpx ©̀§©©¤§¨§¨Ÿ
,calA crlBd xd ivg cr xrFxrn¥£¥©£¦©©¦§¨¦§¨
z`e' ,xn`w ikdC KgxM lr `N ¤̀¨©¨§¨§¨¦¨¨©§¤
EpgwNW dlrnl dxEn`d 'ux`d̈¨¤¨£¨§©§¨¤¨©§

lgPn' `EdW miklOd ipXncr oFpx` ¦§¥©§¨¦¤¦©©©§©

,DA Epwfgde DzF` 'EpWxi' ,'oFnxg xd©¤§¨©§¨§¤¤©§¨
xn`e xg` xERiq ligzd KM xg`e§©©¨¦§¦¦©¥§¨©
iYzp 'ebe lgp lr xW` xrFxrn'¥£¥£¤©©©¨©¦
ivgl' iYzp x`Xde ,icBle ipaE`xl̈¥¦§©¨¦§©§¨¨©¦©£¦

:'ebe 'dXpn haWô,xnFl FpFvx ¥¤§©¤§©
ux` `N` EWxi `NW rnWn wEqRaC§©¨©§©¤Ÿ¨§¤¨¤¤
KM xg`e ,icBle ipaE`xl Epzpe Ff§¨§¨¥¦§©¨¦§©©¨
ivgl iYzp 'eke crlBd xzie' aizM§¦§¤¤©¦§¨¨©¦©£¦
ux` mdl did oi`n ike ,'dXpnd haW¥¤©§©¤§¦¥©¦¨¨¨¤¤¤
WxiR df lre ,xzFi EWxi `NW oeiM Ff¥¨¤Ÿ¨§¥§©¤¥¥
,'eke 'oFpx` lgPn' dlrnl dxEn`d̈£¨§©§¨¦©©©§
'z`Gd ux`d z`e' xnFl FpFvx§©§¤¨¨¤©Ÿ
FzF`nE ,`idd zrA EpWxi dxEn`d̈£¨¨©§¨¥©¦¥
haW ivgle icBle ipaE`xl iYzp ux ¤̀¤¨©¦¨¥¦§©¨¦§©£¦¥¤

:dXpnbi dxez §©¤
(bi)öaizM oM mB lirl ,xnFl FpFvx§©§¥©¥§¦

mi`tx `id Ff la` ,'mi`tx ux`'¤¤§¨¦£¨¦§¨¦
:mdxa`l iYzPWci dxez ¤¨©¦§©§¨¨

(fh)÷dzidW cB lW Fzlgp ,WExiR¥©£¨¤¨¤¨§¨
lxFB KWnp ,oCxi lW Fgxfn z`tl¦§©¦§¨¤©§¥¦§¨©
iM ,oFpx` lgp lW axrOl Fzlgp©£¨©©£¨¤©©©§¦
cFre ,FlEaB `Ed mB 'lEabE' WExiR¥§©§§
cr iaxrn cvl d`lde lgPd xarn¥¥¤©©©¨¨§¨§©©£¨¦©
,llkA wFAi mBW ,df llkA cre ,wFAi©§©¦§©¤¤©©¦§¨

:oMn xzFiefi dxez §¥¦¥
(fi)ølW axrn cvl Ff zxPM ,WExiR¥¦¤¤§©©£¨¤

gxfn z`tl cB zlgPW xg`n .oCxi©§¥¥©©¤©£©¨¦§©¦§©
gxfOn Fzlgp dkWnPW `vnp ,oCxId©©§¥¦§¨¤¦§§¨©£¨¦¦§©



נז mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c ycew zayl inei xeriy

(çé)íëéäìà ýåýé øîàì àåää úòa íëúà åöàå̈«£©´¤§¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À
íéöeìç dzLøì úàfä õøàä-úà íëì ïúð̈©̧¨¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ§¦§½̈£¦´

:ìéç-éða-ìk ìàøNé-éða íëéçà éðôì eøáòz©«©§À¦§¥²£¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨§¥¨«¦
i"yx£ÌÎ˙‡ Âˆ‡Â∑ וגד ראּובן מדּבר ùלבני .היה »¬«∆¿∆ְְְְִֵֵֵַָָָ

ÌÎÈÁ‡ ÈÙÏ∑ יׂשראל לפני הֹולכים היּו úהם ƒ¿≈¬≈∆ְְְִִִֵֵֵָָ
נֹופלים  ואֹויבים ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי ְְְְְִִִִִִֶַָָָלּמלחמה,

ׁשּנאמר לג)לפניהם, קדקד":(דברים אף זרֹוע ."וטרף ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2321 'nr c n"cyz zeiecreezd ± n"cyz mixac t"y zgiy)

אחיכם לפני ּתעברּו יח)חלּוצים .(ג, . . ּגּבֹורים ׁשהיּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָ
קדקד אף זרֹוע וטרף חּייב (רש"י)ׁשּנאמר יהּודי ּכל ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבעֹולם' 'חלקו את לכּבׁש עליו – הארץ' ּב'כי ּבּוׁש ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹֹלעסק
מניעֹות  סּוגי ׁשני וקּיימים יׂשראל'. 'ארץ מּמּנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָולעׂשֹות

עליהם: להתּגּבר ׂשכלית,קדקד ׁשּיׁש מניעה על רֹומז ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּו זֹו. מלחמה ללחם ּבכחֹו ׁשאין לאדם לֹו רֹומז זרֹועׁשּנדמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּכדי  הּגׁשמּיים עניניו על לוּתר לֹו ּׁשּקׁשה ּגׁשמית, מניעה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים והיּו זה. ּבכּבּוׁש ּבמּכה לעסק ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹ

כ)אחת  לג, ברכה ה'ּזרֹוע'(רש"י עם לעסק זמן אין ּכלֹומר: , ְְְֲִֵַַַַַַַֹ
וכּידּוע, מסּדר. ּבסדר עצמֹו, ּבפני ה'ראש' ועם עצמֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻּבפני
להיֹות  צרי אּלא הּברּורים, ּבעבֹודת סדר אין הּזה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּבּזמן

ּוׁשתי'. חטף ואכל, ְֱֲֲֵֶֹֹֹ'חטף

(èé)áø äð÷î-ék ézòãé íëð÷îe íëtèå íëéLð ÷øÂ©§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦¦«¦§¤¬©−
:íëì ézúð øLà íëéøòa eáLé íëì̈¤®¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 14 cenr h jxk zegiyÎihewl itÎlr)

oaE`x ipaE cB ipA zprhl dAQd©¦¨§©£©§¥¨§¥§¥

לכם רב ּכי־מקנה יט)ידעּתי יהֹונתן(ג, (מטות ּבתפארת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֽ
א) ׁשבטים לב, לׁשני ּדוקא לּמה טעם לתת "יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמקׁשה:
חּבבּוהּללּו הּללּו הּׁשבטים ּד"ׁשני ּומתרץ רב"? מקנה היה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

מּמצרים. הביאּו מאׁשר להם היה רב מקנה ּולכ הּמן, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאת
חּבבּו ולא הּבהמֹות, ּדׁשחטּו הּׁשבטים ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן

ּפעם". ּבכל לאכלֹו הּמן ְְְֶַַַָָָאת
לּכנס  רצּו ׁשּלא לזה ּגרמה הּמן ׁשחּבת ּדהא לבאר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹויׁש
להם  היה ׁשעל־ידי־זה זה מּצד רק היתה לא יׂשראל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלארץ

יֹותר. עמק ענין ּגם ּבזה היה אּלא רב, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹמקנה
הּיֹותר  ּולכל אחד טעם רק לֹו יׁש ּגׁשמי, מאכל ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּדהּנה

מצינּו ּבּמן א טעמים, א)ּכּמה עה, מֹוצאין (יומא . . "הּמן ְְִִִַַַַָָָָָ
מתהּפ "הּמן ׁשם איתא מּזֹו ויתירה טעמים" ּכּמה ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּבֹו
"לחם  היה הּמן ּכי הפכּיים, טעמים ּבֹו ׁשהיּו טעמים", ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָלכּמה

הּׁשמים" טז,ד)מן ּבֹו(בשלח היּו לא ולכן רּוחני, לחם – ְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּגׁשמּיֹות. ְְִַַָהגּבלֹות

ירצּו ׁשּלא להם ּגרם זה רּוחני", ּב"לחם מרּגלים ׁשהיּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּומּכיון
ּבענינים  לעסק יצטרכּו ׁשם ּכי יׂשראל, לארץ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלהּכנס
ורצּו ּבזה. וכּיֹוצא ולזרע לחרׁש ּכמֹו ו"ארצּיים", ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹּגׁשמּיים
זֹו ּבעבֹודה אין ּכי צאן, רֹועי ולהיֹות הּירּדן ּבעבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹלהּׁשאר

ּבהּקּב"ה. ּדבּוקים ּתמיד להיֹות ויכֹולים ּדֹומה, ְְְְִִִִִִַָָָָָטרּדה

(ë)ýåýé çéðé-øLà ãò|eLøéå íëk íëéçàì Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´
íäì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−
ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øáòa§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦ µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦

íëì: ¨¤«

ÈÈיח  ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»¿»
d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«¿»«¿»»»¿≈¿«
Ïk Ï‡¯NÈ Èa ÔBÎÈÁ‡ Ì„˜ Ôe¯aÚz ÔÈÊ¯ÊÓ¿»¿ƒ«¿¿√»¬≈¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÏÈÁ ÈÊ¯ÊÓ¿»¿≈≈»

Ú„È‡יט  ÔBÎ¯ÈÚ·e ÔBÎÏÙËÂ ÔBÎÈL „BÁÏ¿¿≈¿«¿¿¿ƒ¿¿«¿»
Èc ÔBÎÈÂ¯˜a Ôe·˙È ÔBÎÏ ÈbÒ ¯ÈÚ· È¯‡¬≈¿ƒ«ƒ¿≈¿¿ƒ¿≈ƒ

:ÔBÎÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿

‡Ûכ  Ôe˙¯ÈÂ ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈÁ‡Ï ÈÈ ÁÈÈ Èc „Ú«ƒ¿ƒ«¿»«¬≈¿»¿¿≈¿«
ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡Ú¯‡ ˙È Ôep‡ƒ»«¿»«¿»¡»¬»≈¿
Èc d˙z¯ÈÏ ¯·b Ôe·e˙˙e ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿¿«ƒÀ¿≈ƒ

:ÔBÎÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿

minkg izty

oCxId xarn cFre FAgx lM lr oCxId©©§¥©¨¨§§¥¥¤©©§¥
,zxPM cr oCxId axrn z`tl d`ldë¨§¨¦§©©£©©©§¥©¦¤¤
oCxId FWExiRW 'lEabE oCxId' Edfe§¤©©§¥§¤¥©©§¥
Fl xarn mbe dlgPd llMn `Ed Fnvr©§¦§©©©£¨§©¥¥¤

:zxPM crgi dxez ©¦¤¤

(gi)ùzFgkFYd lM `dC ,xnFl FpFvx§©§¨¨©¥
gkFpl Eid oNEM o`M cr xtQd zNgYn¦§¦©©¥¤©¨¨¨§©
eilr aqEn K`id oM m`e ,l`xUi lM̈¦§¨¥§¦¥¥¨¨¨¨
ipA mkig` iptl ExarY mivElg'£¦©©§¦§¥£¥¤§¥
iptl Exari l`xUi ike ,'l`xUi¦§¨¥§¦¦§¨¥©©§¦§¥

cbe oaE`x ipal WxiR df lre ,l`xUi¦§¨¥§©¤¥¥¦§¥§¥§¨
:xAcn didúiptl' i`n ok `l m`C ¨¨§©¥§¦Ÿ¥©¦§¥

irAin 'l`xUi ipA mr' ,'l`xUi¦§¨¥¦§¥¦§¨¥¦¨¥
:Dilhi dxez ¥



mixacנח zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c ycew zayl inei xeriy

(àë)éðéò øîàì àåää úòa éúéeö òeLBäé-úàåE §¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ¥¤´
ì íëéäìà ýåýé äNò øLà-ìk úà úàøäéðL ¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ

úBëìînä-ìëì ýåýé äNòé-ïk älàä íéëìnä©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½
:änL øáò äzà øLà£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨

(áë)íçìpä àeä íëéýìà ýåýé ék íeàøéz àì−Ÿ¦«¨®¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬
:íëì̈¤«

סימן. מלכי"ה פסוקים. דברים ק"ה פרשת חסלת

ÓÈÓÏ¯כא  ‡È‰‰ ‡cÚa ˙È„wt ÚeLB‰È ˙ÈÂ¿»¿««≈ƒ¿ƒ»»«ƒ¿≈»
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc Ïk ˙È ‰‡ÊÁ CÈÈÚ≈»¬»»»»ƒ¬«¿»¡»¬
ÏÎÏ ÈÈ „aÚÈ Ôk ÔÈl‡‰ ‡iÎÏÓ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈«¿«»»ƒ≈≈«¿≈¿»¿»

:Ôn˙Ï ¯·Ú z‡ Èc ‡˙ÂkÏÓ«¿¿»»ƒ«¿»≈¿«»

‡ÔBÎ‰Ïכב  ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿¬ƒ¿¬≈¿»¡»¬
Ò Ò Ò:ÔBÎÏ ÁÈ‚È d¯ÓÈÓ≈¿≈¿ƒ«¿

àðø ¯ çîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

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

:`xnbddéì éãáò éàîì.mina zizligd z` oixey dn jxevl ± §©¨§¦©
:`xnbd daiynàaéìc àø÷eéì.ald caekl ± §§¨§¦¨

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàø÷eéa Lç óñBé øa àçà áø©£¨©¥¨§§¨
àaéìc,ald caek yibxd -dén÷ì àúà[iptl `ae-],àá÷eò øîc §¦¨£¨§©¥§©§¨

déì øîà,sqei xa `g` axl `awer xnéì÷éz àúìz éúL ìéæ ¨©¥¦§¦§¨¨¦§¥
àúzìéçdiexy zizlig ly miaedf dyly lwyn dzye jl - ¦§¨¨

,minaéîBé àúìúa.mini dyly jyna ±úaMa àLîç ézLéà ìæà ¦§¨¨¥£©¦§¥©§¨©©¨
úaL éìòîe,zay axrae zaya iying meia dzye jld ±àøôöì ©£¥©¨§©§¨

àLøãî éa ìàL ìæàziaa l`ye jld zayd mei ly xweaa ± £©¨©¥¦§§¨
.zaya dyri dn yxcnddéì eøîà,yxcnd ziaa el exn` ±àðz ¨§¥¨¨

àcà áø éác,`c` ax ly eyxcn ziaa epy ±éác àðz äì éøîàå §¥©©¨§¨§¦¨¨¨§¥
àcà áø øa øîepa xn ly eyxcn ziaa ok epyy mixne` yie ± ©©©©¨

,`c` ax lyíééa÷ Bà á÷ íãà äúBL,mina diexy zizlig ly ¤¨¨©©©¦
.LLBç Bðéàå.zaya zizlig zezyl jl xzen ef `ziixa itleøîà §¥¥¨©

eäì,sqei xa `g` axìéì àéòaéî÷ àì úBzLm` izwtzqd `l ± §¦§Ÿ¨¦©§¨¦
ixdy ,xzidl xacd il heyt dide ,zaya zizlig zezyl xzen
xzen eze` mizey mi`ixady dwyne ,eze` mizey mi`ixad mb

,d`etxl s` ezezylòaéî à÷ ékì éì àééàî úBøL`l` ± ¦¨¦©§¨¦¦§©
m`d ,zaya zizlig oixey oi`y epzpyna epipyy oica izwtzqd

.xzen d`etx jxevlàãáeò äåä éãéãa ,ïéáà øa àéiç áø eäì øîà̈©§©¦¨©¨¦§¦¦£¨§¨
,dfk dyrn did ia ±dézìéàL éàúàåizl`ye iz`ae ±àãà áøì ©£©§¥§¥§©£¨

äáäà øa,zaya zizlig zexyl il xzen m`déãéa äåä àìå± ©©£¨§Ÿ£¨¦¥
,il aiydl ecia did `ledézìéàL éàúàizl`ye iz`ae ±áøì £©§¥§¥§©

øîàå ,àðeä,`ped ax iløîà÷ éëäxn` jk ±ïðBöa äøBL ,áø ¨§¨©¨¦¨¨©©¤§¥
änça çépîe.enngl ick ©¦©©©¨

:`xnbd zl`eyéøLc ïàîk`ed opeva zexyl xizdy ax m`d ± §©§¨¥
zexyl xizdy lirl `ziixaa iqei iaxk xaeq `edy meyn
:`xnbd daiyn .opeva zexyl xeq` minkgl la` ,opeva zizlig

øñàc ïàîì eléôàzrcl elit` opeva zizlig zexyl xizd ax ± £¦§©§¨©
,ok zeyrl mixqe`d minkgéléî éðäminkg exq`y el` mixac - ¨¥¦¥

`l` mpi` opeva zexylììk ézLéà àìc àëéäoiicry mewna ± ¥¨§Ÿ¦§¥§¨
,llk mdn dzy `làëä ìáà,epiptl `ay dxwna o`k ±ïåék £¨¨¨¥¨

àúaL éìòîe àLîç ézLéàcaxrae iying meia dzy xaky oeik ± §¦§¥©§¨©£¥©§¨
,zayïkzñéî úaMa éúL àì éà`ai zaya mb dzyi `l m` ± ¦Ÿ¨¥©©¨¦§©¥

xzen jkld ,mitevx mini dyly ezezyl jixv ixdy ,dpkq icil
opeva zizligd z` zexyl s` el.

d`ian ,epziibeql rbepd sqei xa `g` axn dyrn `aede xg`n
:zaya enr rxi`y sqep dyrn `xnbdénzñéîàçà áø ìéæàå C ¦§©¥§¨¦©£¨

détúkà óñBé øaezkilda jnqp sqei xa `g` ax did zg` mrt ± ©¥©©§¥
eitzk lrdéúçà øa ÷çöé øa ïîçð áøc,ezeg` oa ±déì øîàax §©©§¨©¦§¨©©§¥¨©¥

,wgvi xa ongp axl sqei xa `g`àðéìéiò àøôñ áø éáì ïðéèî ék¦¨¦©§¥©©§¨©§¥¨
.myl ipqipkd `xtq ax ly ezial ribpyk ±déìéiò eèî ék± ¦§©§¥

.wgvi xa ongp ax eqipkd `xtq ax ly ezial eribdykàòa§¨
dépéî,`xtq axn sqei xa `g` ax l`y ±àúéðzék éñekñëì eäî ¦¥©§©§¥¦Ÿ¦¨

àúaLaxg`ly ,qakzdy ozyt cba zaya sytyl xzen m`d ± §©§¨
df seytye ,jx dyrp seytyd ici lre dyw cbad dyrp qeaikd

m`d ,md wtqd iccve .cbad z` oialdl mb lirenéëekøì§©¥
ïéekéî à÷ àúéðzék,cbad z` jkxl seytiya ezpeek ±éîc øétLå ¦Ÿ¦¨¨¦©¥§©¦¨¥

,zaya ok zeyrl xzene ±ïéekéî÷ àøeéç éãeìBàì àîìéc Bà± ¦§¨§¥¦¨¨¨¦©¥
,[oeiwp-] oael ea ciledl ezpeek `nyøéñàåok zeyrl xeq`e ± ©£¦

.zayadéì øîà,sqei xa `g` axl `xtq axïéekéî à÷ éëekøì ¨©¥§©¥¨¦©¥
éîc øétLå.ok zeyrl xzene cbad z` jkxl ezpeek ± §©¦¨¥

àúà ÷ôð ék,`xtq ax ly ezian sqei xa `g` ax `ae `viyk ± ¦§©£¨
déì øîà,sqei xa `g` axl wgvi xa ongp axdépéî øî àòa éàî ¨©¥©§¨©¦¥

[`xtq axn-] epnn xn l`y dn ±déì øîà,sqei xa `g` axéòa ¨©¥§©
àúaLa àúéðzék éñekñëì eäî dépéîxzen m`d eze` izl`y ± ¦¥©§©§¥¦Ÿ¦¨§©§¨

,qakzdy ozyt cba zaya sytyléîc øétL éì øîàå.xzen ± §¨©¦©¦¨¥
wx wtzqd recn ,sqei xa `g` axl wgvi xa ongp ax dywd

,ozyt cba oiprlàøãeñ øîì déì éòaúåxzen m`d xn wtzqie ± §¦¨¥¥§©¨¨
,sqei xa `g` ax aiyd .zaya xceq sytylà÷ àì àøãeñ¨¨Ÿ¨

éì àéòaéî,izwtzqd `l xceqa ±éòácok izl`y xaky ±áøî ¦©§¨¦¦§©¥©
éì èéLôe àðeä.izl`y z` il hyte ± ¨§¦¦

,wgvi xa ongp ax l`yàøãeqî øîì déì èéLtéúåheytze ± §¦§¦¥§©¦¨¨
oiprl `ped ax ly ezaeyzn ozyt cba oiprl jzl`y z`

.xceqdéì øîàdqakzpy zpezk dnec epi` ,sqei xa `g` ax ¨©¥
,qakzpy xceqlíúä,qakzpy xceqa my ±éãeìBà ék éæçéî ¨¨¦§¥¦¥

àøeéçeli`e ,oael cilenk d`xp ±àëäozyt ly zpezka o`k ± ¦¨¨¨¨
,dqakzpyàøeéç éãeìBàk éæçéî àì,oael cilenk d`xp epi` ± Ÿ¦§¥§¥¦¨¨

r citwn mc`ylr citwny dnn xzei xceqd ly epeail l
,xeq`y `ped ax il hyt xceq iably s` jkld ,zpezkd oeail
oic ok`y `xtq ax il hyte ,zpezka oicd dn izwtzqd oiicr
zpezkd seyty xwiry oeik ,xzene xceqd oicn dpey zpezkd

.cbad z` jkxl ick `ed
:dqakzpy ozyt ly zpezk oipra cer dpc `xnbdáø øîà̈©©

àúéðzék éàä ,àcñçlr deghye ,dqakzpy ozyt ly zpezk ± ¦§¨©¦Ÿ¦¨
,zaya dlhil dvexe ,dyail zay axrn dpwd
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:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäôàì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ
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lî ø÷L:äiîø ïBLâéñi-äîe Eì ïzi-äîCì ó ¤®¤¦¨¬§¦¨«©¦¥´−§©Ÿ¦¬¹̈À
ì:äiîø ïBLãéìçb íò íéðeðL øBaâ évç ¨¬§¦¨«¦¥´¦´§¦®¦¹À©«£¥¬

:íéîúøäézðëL CLî ézøâ-ék él-äéBà §¨¦««¨−¦¦©´§¦¤®¤¹̈©À§¦
:øã÷ éìäà-íòåíò éLôð dl-äðëL úaø ¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À
:íBìL àðBNæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨

:äîçìnì©¦§¨¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr glw sc zay(iriax meil)

:`xnbd dywnïðúãk ,àéä ïéúéðúî énð àä(d"n g"t milk),õøMä ¨©¦©§¦¦¦§¦§©©¤¤
øepza àöîpL,xepzay zta rbp `le ,qxgäiðL BëBúaL útä ¤¦§¨§©©©¤§§¦¨
iptn ,d`nehløepzäLenvräléçzixdy ,`ed d`nehl oey`x - ¤©©§¦¨

z` `nhne xfege ,[d`nehd a` `edy] uxydn d`neh laiw `ed
ztdy dpyna x`ean ixd .d`nehl dipy dze` dyere ztd
.egkzyi `l zeipynd `lde ,z`f erci `l recne ,d`nehl dipy

:`xnbd zvxzneäì à÷tzñîaäáäà øa àãà áø déì øîàc àä ¦§©§¨§¨§¨©¥©£¨©©£¨
,àáøì,'d`nehl dipy' zaygp ztd recn ,el dywdydééæçéì §¨¨¤§§¥

äàîeè éìîc ïàîk àøepz éàä`ln elek eli`k xepzd z` d`xp - ©©¨§©§¨¥§¨
`la lke`d z` `nhn `ed ixdy ,exie`l uxyd ltpyk d`neh
eli`k uxyd z` daiygn dxezdy ixd ,[exie`a `l`] dribp
ilkay lke`d `nhp okle ,qxgd ilk ly ekez lk z` `lnn `ed

,ea rbp eli`k uxya rbp `lyk mb qxgde`linnéåäéúdidz - ¤¡¥
däðBLàø útxg`n ,uxya zrbepk `id zaygp ixdy ,d`nehl ©¦¨

e .xepzd ly `nhd exie`a zrbep `idedéì øîà`c` axl `ax ¨©¥
,dad` xaäàîeè éìîc ïàîk àøepz éàä dééæçéì ïðéøîà àìoi` - Ÿ¨§¦©¤§§¥©©¨§©§¨¥§¨

`l` ,d`neh `ln `ed eli`k xepzd z` mi`exy mixne` ep`
oke ,'d`nehl oey`x' dyrpe uxyd zngn `nhp envr xepzd
xepzd xie` zngn z`nhp ztde ,'oey`x' aygp xepzd xie`

,dfl di`xde .'d`nehl dipy' ziyrpe,àéðúcx`eany oeikn §©§¨

xn`py enk ,`nhp ,`nh qxg ilk xie` jezl ltepd xacy dxeza
(bl `i `xwie),'`nhi ekeza xy` lk'ìBëéy xnel iziideäés`ìk ¨§¨

íéìkä[qxg ly mpi`y],ñøç éìk øéåàa ïéànhéîm`y xnelk ©¥¦¦©§¦©£¦§¦¤¤
id dry dze`ae ,qxg ilk jezl uxy ltpilkd jeza xg` ilk d

oevigd xie`l ltpy uxyd zngn eabn iniptd ilkd `nhii ,qxg,
øîBì ãeîìz(my)'àîèé BëBúa øLà ìk'xn`p el jenqe(cl `i my) ©§©Ÿ£¤§¦§¨

ìëàé øLà ìëBàä ìkî'epcnle ,'ebe 'dzXi xW` dwWn lke 'ebe ¦¨¨¤£¤¥¨¥§¨©§¤£¤¦¨¤
wxy dfníéìk ïéàå ,ñøç éìk øéåàa ïéànhî [ïé÷Lîe] ïéìëBà¨¦©§¦¦©§¦©£¦§¦¤¤§¥¥¦

.ñøç éìk øéåàa ïéànhîlk z` mi`ex oi`y gken ef `ziixane ¦©§¦©£¦§¦¤¤
mby oicd didi ,ok mixne` m`y ,d`neh `ln `ed eli`k xepzd
micizre .uxya rbp eli`k ixdy qxg ilk xie`n `nhi ilk
lk z` mi`ex oi`y gken dpnny ef `ziixa gekyl l`xyi
`c` ax zxaqk mdl d`xie ,d`neh `ln `ed eli`k xepzd
erci `le ,d`nehl dpey`x zeidl dkixv ztdy eziiyewa

.dfl daeyz
gkzydl dxez dcizry `ziixaae ax ixaca lirl x`azd

:jk lr zwlegd drc d`ian `xnbd .l`xyinïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§
øîàpL ,ìàøNiî äøBz çkzLzL íBìLå ñç ,øîBà éçBé ïamixac) ¤©¥©§¨¤¦§©©¨¦¦§¨¥¤¤¡©

(`k `läî àlà ,'Bòøæ étî çëMú àì ék'yexit dfi` ±íéi÷î éðà ¦Ÿ¦¨©¦¦©§¤¨¨£¦§©¥
weqta,'eàöîé àìå 'ä øác úà Lwáì eèèBLé'eàöîé àlL §§§©¥¤§©§Ÿ¦§¨¤Ÿ¦§§
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המשך ביקור למס' שבת ליום רביעי עמ' ב



סב

יום ראשון - כ"ז תמוז
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום רביעי - א' מנחם־אב
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שני - כ"ח תמוז
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום חמישי - ב' מנחם־אב
מפרק י 

עד סוף פרק יז

יום שלישי - כ"ט תמוז
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום שישי - ג' מנחם־אב
מפרק יח

עד סוף פרק כב

שבת קודש - ד' מנחם־אב
פרק כ

מפרק כג עד סוף פרק כח

שיעורי תהלים לשבוע פרשת דברים

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

ב"ה א' ט"ו סיון, תרפ"ח, ריגא

  ... 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 ...   



סג fenz g"kÎf"k ipyÎoey`x mei Ð `iÎi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ז ראשון יום
פרק יֿ יא  ,198 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéä äìôúäù øçàîå,198 'nr cr:(äàìéò

æåîúç"ë-æ"ëéðù-ïåùàøíåé

תמוז  כ"ח שני יום
פרק יא  ,198 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íðîàå àé ÷øô,w 'nr cr.õ÷ ïéàì

éøö ¯ äàlò äáeLz úðéça àéä älôzäL øçàîeC ¥©©¤©§¦¨¦§¦©§¨¦¨¨¨¦
.äàzz äáeLz úðéça äéðôì íéc÷äìdrpkd ly oiprd ± §©§¦§¨¤¨§¦©§¨©¨¨

.lirl xiaqdy itk ,"xayp al"eeðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥
äðLna äëøáì-íðBøëæ8:CBzî àlà ìltúäì ïéãîBò ïéà" ¦§¨¦§¨¨©¦§¨¥§¦§¦§©¥¤¨¦

é"Lø Løôe ,"Làø ãákŸ¤Ÿ¥©©¦
¯ ,"äòðëä" ¯mc`dy ©§¨¨

,ekeza rpkpe xeayàéäå§¦
äàzz äáeLz úðéça§¦©§¨©¨¨

øøBòì,envr lr ± §¥
¯ ,ìéòì-økæpk íéîçø©£¦©¦§¨§¥
,'g wxtae 'f wxta

éìéãëåàøîba ízä ó9 §¦§¨¦©¨©§¨¨
¯ ,àøwîzcnely itk ¦§¨

,weqtn my `xnbd
áéúëc10:¯:dpga aezky ¦§¦

."Lôð úøî àéäå"± §¦¨©¨¤
,ixd .d"awdl dlltzde
d"awdl lltzdl icky
iciÎlr zeidl jixv df
,dxn ytp ly dpkd
daeyz" ly dpipr

."d`zzàúéøaa ,ïëà̈¥©¨©§¨
íL11:ïéà ,ïðaø eðz" ¨¨©¨¨¥

àlà ìltúäì ïéãîBò§¦§¦§©¥¤¨
."äçîN CBzî,xnelk ± ¦¦§¨

,dgny ly avnl zexixn ly avnn xearl eilr cine skizy
,zexixna dltzl dpkdd zeidl dkixv dligzay zexnly

,dgny ly avna zeidl eilr lltzdl ecnra ixdåLëòå§©§¨
ïî òâøk íaì Côäì ïéìBëé ìkä ïéàL ,äfä íBúé øBãa§¨©¤¤¥©Ÿ§¦©£Ÿ¦¨§¤©¦

¯ ,äöwän ,dvwd l`rbxy zexnly jk ,dgnyl zexixn ©¨¤
,dgnyl cin xeari ,zexixna did ok iptl,äöeòéä äöò éæà£©¥¨©§¨

¯,`id jkl'úBöç ïewú'a 'äàzz äáeLz' úðéça íéc÷äì§©§¦§¦©§¨©¨¨§¦£
.ìéòì økæpkzeppeazdle ytpd oeaygl lbeqnd onfdy ± ©¦§¨§¥

"zevg oewiz"a `ed ± "xayp al"le drpkdl d`iand12.éîe¦
Bì øLôà-éàL,"zevg oewiz" jexrl ±äìéì ìëa13¯ ¤¦¤§¨§¨©§¨

úçôé àì íéðt-ìk-ìò©¨¨¦Ÿ¦§Ÿ
,"zevg oewiz" zceara ±
,òeáMa úçà íòtî¦©©©©©¨©
òãBpk ,úaMä íBé éðôì¦§¥©©¨©©
àéä úaMäL ,íéòãBiì©§¦¤©©¨¦
,äàlò äáeLz úðéça§¦©§¨¦¨¨
á"Lz úBiúBà ¯ ú"aLå§©¨¦¨¥

LBðà14,¯zayy ixd ¡
efi`e ,daeyzd oipr `id
± ?zay `id daeyz
,"d`lir daeyz" zpiga
úBiìò àéä úaLa ék¦§©¨¦£¦
,'eë íøB÷îì úBîìBòä̈¨¦§¨

¯ziilr onf mb `ide
oipra dxewnl dnypd

,daeyzdúBlôz èøôáe¦§¨§¦
¯ ,úaMäzenia mby ©©¨

,dltzd deedn legd
daeyz" oipr ,xen`k
,zaya cgeinae "d`lir
ïáeé äæáe) .ïéáîì éãå§©©¥¦¨¤¨

áeúkM äî15:¯:"'ebe ark izign" ixg`ék éìà äáeL" ©¤¨¨¥©¦
ézìàâéòLt áòë éúéçn"L øçàî ék :Leøt ,"Eàéä "E §©§¦¥¦¥©©¤¨¦¦¨¨§¨¤¦

ézìàâ"e ,àøçà-àøèñä úøáòäíéðBöéçä ïî "E ©£¨©©¦§¨¨¢¨§©§¦¦©¦¦
àzúìc àúeøòúàa ,íéðBéìò íéîçø úeøøBòúäa± §¦§§©£¦¤§¦§¦§¨¨¦§©¨

,dhnlny zexxerzdaéæà ¯ ìéòì-økæpk 'äàzú äáeLú'a¦§¨©¨¨©¦§¨§¥£©
:('äàlò äáeLú'a "éìà äáeL"¨¥©¦§¨¦¨¨

.àé ÷øtaqd ,'i wxt ,mcewd wxtaoipr `id dltzy oeeik ,owfd epax xi ¤¤
,"d`zz daeyz" ly oiprd dltzd iptl micwdl yi ,"d`lir daeyz"

mingx zexxerzde ytpd oeayg cvn d`ad ,"xayp al"e drpkd `idy

lltzdl oicner oi`" zxne` dpyndy itk .eytp lr`l`caek jezn

;"d`zz daeyz" `idy ,"drpkd"l dpeekd ,i"yx yexit itly ,"y`x

oicner oi`" ,dgny jezn zeidl dkixv dltzy ,aezk `ziixaa ,j`

lltzdl`l`leki cg` lk `l ,ep` eppnfay oeeike ,"dgny jezn

,`id dverid dvrd ixd - dgnyl xayp ale drpkdn cine skiz xearl

ynyiy ,"zevg oewiz"a enk - xg` onfa "d`zz daeyz"a weqrl

zyxcpd dgnyd oipr ea xexyz dltzd zrya eli`e ;dltzl dpkdk

xyt` ,lirl xen`d zexnly ,owfd epax xne` ,igkepd wxta .dltza

'd`zz daeyz'n xayp ale drpkd ,eicgi odizy dpiidzy xacd

izy ody zexnl ,ixdy - dltza d"awdl dceard ly dgnyde

izyn ze`a odyk ,z`f lka ,dgnye zexixn ,ytpa zeiktd zerepz
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äáåùúä úøâà
íéã÷äì êéøö äàìéò äáåùú 'éçá àéä äìôúäù øçàîå
ïéà äðùîá ì"æø ù"æå .äàúú äáåùú 'éçá äéðôì
äòðëä é"ùøôå ùàø ãáåë êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò
éìéãëå ì"ðë íéîçø øøåòì äàúú äáåùú 'éçá àéäåó

ïëà .ùôð úøî àéäå áéúëã àø÷î 'îâá íúä
êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò ïéà ø"ú íù àúééøáá
ïéìåëé ìëä ïéàù äæä íåúé øåãá åéùëòå .äçîù
íéã÷äì äöåòéä äöò éæà .äö÷ä ïî òâøë íáì êåôäì
à"àù éîå .ì"ðë úåöç ïå÷éúá äàúú äáåùú 'éçá
éðôì òåáùá 'à íòôî úåçôé àì ô"ëò äìéì ìëá åì
äáåùú 'éçá àéä úáùäù íéòãåéì òãåðë úáùä íåé
àéä úáùá éë ùåðà á"ùú úåéúåà ú"áùå äàìéò
úáùä úåìôú èøôáå 'åë íøå÷îì úåîìåòä úåéìò
éë 'éô êéúìàâ éë éìà äáåù ù"î ïáåé äæáå) .ì"ãå
à"èñä úøáòä àéä êéòùô áòë éúéçîù øçàî
íéðåéìò íéîçø úåøøåòúäá íéðåöéçä ïî êéúìàâå
äáåù éæà ì"ðë äàúú äáåùúá àúúìã àúåøòúàá

:(äàìéò äáåùúá éìà
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ב).8. (ל, רפ"ה ב.9.ברכות י.10.ל, א, א.11.ש"א ˘ËÈÏ"‡:12.לא, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ז לעיל Î"˜13."ראה ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ לילה בכל להיות אי"צ אדם כל בשאר אבל כו' גדולים בצדיקים דוקא דהיינו פי"א התפלה בקונ' ע"ז הבי' "איתא

בסופו.14.כו'". (למהרנ"ש) נתן כב.15.תורת מד, ישעיה



fenzסד g"k ipy mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oipra cgeina ,cgi zeidl od zeleki ,zecxtp zeaiqdfenvr oexaydyk ,

d z` xiqi d"awdy ,oeghal mxeb ynyndaiq,xnelk ,ald oexayl

.dgnyl `ian envrlyk `edy xac - el lgn d"awd

úBéäì ,íðîàåeidiy ick ±¯ ,äòðëää Baìa,ald oexaye §¨§¨¦§§¦©©§¨¨
äáeLz' úðéça àéä¦§¦©§¨
,ìéòì-økæpk 'äàzz©¨¨©¦§¨§¥

¯ ,'äa äçîOä íâåoke §©©¦§¨©
z` ezcearn dgnyd
zceara zyxcpd d"awd

dpiidz ,dltzdïäézL§¥¤
ãçéadpiidzy `l ± §©©

,micxtp mipnf ipya
daeyz"e drpkdd
oewiz" zrya "d`zz
zrya dgnyde ,"zevg
zrya `l` ,dltzd
dpiidz dnvr dltzd

,cgi odizyàúlî øák§¨¦§¨
äøeîàmixacd ± £¨

xak mixen`éèewìa§¦¥
íéøîà"`ipz"d xtqa ± £¨¦

,oey`x wlg÷øt óBñ¤¤
¯ ,ãìzexixndy oeeiky

mi`a ely "xayp al"e
eytpe eteb avn cvn
d`a dgnyde ,zindad
ytpd ± dnypd cvn
iwl`d uevipde ziwl`d
,ezeigdl ea miyaelnd
izyn ze`a ody oeeik ixd
yi ± zecxtp zeaiq

zrepze "xayp al"e zexixnd zrepz) zerepzd izy zexyt`a
.cgi zeidl (dgnydLBãwä øäfa áeúkL Bîk1:äåãç" §¤¨©Ÿ©©¨¤§¨

."'eëå àc àøèqî éàaìa àòé÷zcvn iala drewz dgny ± §¦¨§¦¨¦¦¦§¨¨§
oerny x"a xfrl` 'x xn` z`f z` ,ipyd cvdn dikae ,df
dzid ,ycwnd zia oaxeg oipra dxezd zeceq eia`n rnyyk
dzr dfy) oaxegd lcebn al oexaye dika eala dyrn zrya
zeceqn dgny ea dzid ipy cvne (oaxegd lceb el rcep
,zepey zeaiq izy opyiy dryay ixd .el elbzpy dxezd

.cgi zeidl ,dikae decg ,zerepzd izy zelekiãBò óeøöáe§¥
¯ ,ïBçhaäå äðeîàäoeghade dpen`d jkl mitxhvnyke ¨¡¨§©¦¨

dgny dpyiy i`ceea oldlcék ,'äa çeèa Baì ïBëð úBéäì¦§¨¦¨©©¦
ãiîe óëz ,çìñì áøå íeçøå ïepçå ,àeä ãñç õôç̈¥¤¤§©§©§©¦§Ÿ©¥¤¦¨

éîçø áøk") Cøaúé Bzàî äçéìñe äìéçî LwánLäçî E ¤§©¥§¦¨§¦¨¥¦¦§¨¥§Ÿ©£¤§¥
"éòLô2,"éðøäè éðñak"3,¯,i`hgnäçî éúBðBò ìëå" §¨¨©§¥¦©£¥¦§¨£©§¥
"'eëå4(¯ ,,cin d"awd el lgen ± elld zeywad lkíeL éìa §§¦

.íìBòa à÷ôñ-÷ôñe ÷ôñ`l` ,el lgen d"awd m` ±i`cea ¨¥§¥§¥¨¨¨
,el lgen `edç"é úlôz ìëa ïéëøáî eðàL Bîëezltz ± §¤¨§¨§¦§¨§¦©

,"dxyr dpeny"óëz,xg`l cin ±eðì çìñ" íéLwánL ¥¤¤§©§¦§©¨
"'eë:mixne` ,"epl glq" miywany xg`l cin ixd ±Ceøa"¨

äaønä ïepç 'ä äzà©¨©©©§¤
¯ ,"çìñìcin mikxan ¦§Ÿ©

ly ezligne ezgilq lr
,d"awdéøäå:`ed oicd ± ©£¥

¯ ,ì÷äì úBëøa ÷ôñ§¥§¨§¨¥
,jxal `leLLç íeMî¦£©

äìháì äëøa5.,okly ± §¨¨§©¨¨
eilr m` wteqn mc` m`
e` zniieqn dkxa jxal
`le lwdl eilr ,`l
wtq oiicr did m`e .jxal
,`l e` lgen d"awd m`
oepg" jxal ozip cvik

?"gelql daxndàlà¤¨
,ììk ÷ôñ íeL ïàk ïéà¥¨¨¥§¨
çìñ" eðLwaL øçàî¥©©¤¦©§§©

¯ ,"eðì ìçî" "eðìi`ce ¨§©¨
,epl lgen d"awdy xacd
íéøæBç eðééä àì elàå§¦Ÿ¨¦§¦
ïéìàâð eðééä ¯ íéàèBçå§§¦¨¦¦§¨¦
eðàL Bîk ,ãiî¦¨§¤¨
'ä äzà Ceøa" :ïéëøáî§¨§¦¨©¨

."ìàøNé ìàBb± ¥¦§¨¥
ipa z` l`eb d"awdy
daeyz ixg` ik ,l`xyi
dle`bd d`a ,dligne
oi` recn k"`e .cin

.mi`hege mixfegy iptn df ixd ± ?lreta d`a dle`bdéøäå©£¥
éøvL ,ïk íãå-øNa úcîa elôàãiîe óëz ìçîì íãàä C £¦§¦©¨¨¨¨¥¤¨¦¨¨¨¦§Ÿ¥¤¦¨

¯ ,ìçîlî éøæëà àäé àìå ,äìéçî epnî íéLwánL`l` ¤§©§¦¦¤§¦¨§Ÿ§¥©§¨¦¦¦§Ÿ
,cin legnl eilr¯ ,Bøáç ãé òèB÷a elôàådlign ywane ©£¦§¥©©£¥

,el legnl exiag lr ± exiagnàúéàãkxen`k ±àøîba ¦§¦¨©§¨¨
àn÷ àáác ç ÷øt óBña6,àìå íéîòt 'â epnî Lwa íàå §¤¤§¨¨©¨§¦¦¥¦¤§¨¦§Ÿ
éøö ïéà áeL ¯ Bì ìçîíéðBòábäå ,epnî Lwáì C7LwaL ¨©¥¨¦§©¥¦¤§©¦§¦¤¦¥

úéîäL ìeàL ãòa äìéçî íäî íBìMä-åéìò Cìnä ãåc̈¦©¤¤¨¨©¨¥¤§¦¨§©¨¤¥¦
eàáé àlL íäéìò ãåc øæb ¯ ìçîì eöø àìå ,íéðBòábä úà¤©¦§¦§Ÿ¨¦§Ÿ¨©¨¦£¥¤¤Ÿ¨Ÿ

¯ ,'eëå íéðîçø íäL ,'ä ìä÷amiperabl dxqgy oeeiky ¦§©¤¥©£¨¦§
,'d ldwl mikiiy md oi` ,legnl evx `le zepngxdàúéàãk¦§¦¨

xen`k ±úBîáéc ç ÷øôa8.,mc` ly ezcna xacd jk m`e ± §¤¤¦¨
ixd ,dlign epnn miywanyk legnl eilry-LBãwä úcîáe§¦©©¨

.õ÷ ïéàì änëå-änk-úçà-ìò ,àeä-Ceøalgen `edy ± ¨©©©©¨§©¨§¥¥
.dlign epnn miywanyk
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äáåùúä úøâà
íðîàå àé ÷øô'éçá àéä äòðëää åáìá úåéäì

äçîùä íâå ì"ðë äàúú äáåùú
ô"ñ à"÷ìá äøåîà àúìéî øáë .ãçéá ïäéúù 'äá
àã àøèñî éàáìá àòé÷ú äåãç ÷"äåæá ù"îë .ã"ì
çåèá åáì ïåëð úåéäì ïåçèáäå äðåîàä ãåò óåøéöáå 'åëå
óëéú çåìñì áøå íåçøå ïåðçå àåä ãñç õôç éë 'äá
êéîçø áåøë) 'úé åúàî äçéìñå äìéçî ù÷áîù ãéîå
éìá ('åëå äçî éúåðååò ìëå éðøäè éðñáë éòùô äçî
ìëá ïéëøáî åðàù åîëå .íìåòá ñ"ñå ÷ôñ íåù
'ä äúà êåøá 'åë åðì çìñ íéù÷áîù óëéú ç"é úìôú
íåùî ì÷äì úåëøá ÷ôñ éøäå çåìñì äáøîä ïåðç
ììë ÷ôñ íåù ïàë ïéà àìà äìèáì äëøá ùùç
åðééä àì åìéàå .åðì ìçî åðì çìñ åðù÷áù øçàî

å íéøæåçïéëøáî åðàù åîë ãéî ïéìàâð åðééä íéàèåç
êéøöù ïë å"á úãîá 'éôà éøäå .ìàøùé ìàåâ é"àá
àìå äìéçî åðîî íéù÷áîù ãéîå óëéú ìåçîì íãàä
'éàãë åøéáç ãé òèå÷á 'éôàå ìåçîìî éøæëà àäé
ìçî àìå ô"â åðîî ù÷éá íàå .÷"áã ç"ôñá 'îâá
ãåã ù÷éáù íéðåòáâäå .åðîî ù÷áì ö"à áåù åì
úà úéîäù ìåàù ãòá äìéçî íäî ä"ò êìîä
åàáé àìù íäéìò ãåã øæâ ìåçîì åöø àìå íéðåòáâä
.úåîáéã ç"ôá 'éàãë 'åëå íéðîçø íäù 'ä ìä÷á

.õ÷ ïéàì å"ëàò ä"áã÷ä úãîáå
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א.1. רנה, ג.2.ח"ב נא, ד.3.תהלים שם, תהלים יא.4.ע"פ א.5.שם, לג, א.6.ברכות פכ"א.7.צב, א ואילך.8.שמואל ב עח,



סה fenz h"k iyily mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ט שלישי יום
פרק יא  ,w 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéëøáîå íéçáùîù äîå,200 'nr cr.ãéî àéä

"çìñì äaønä ïepç" 'ä úà íéëøáîe íéçaLnM äîe± ©¤§©§¦§¨§¦¤©©©§¤¦§Ÿ©
md "dxyr dpeny"a d"awd z` mda migayny migayd lk
migayn m`e ,mc`d `le mze` dyer d"awd wxy mixac ixd
wxy mb `id dpeekd ixd ,"gelql daxn" `edy d"awd z`

oeeike ;jk dyer `ed
ezcn mby ,mixne` ep`y
eilry ,jk `id mc` ly
epnn miywanyk legnl
yi gay dfi` ,dlign
,`l` ± ?d"awdl jka
`hazn d"awdl gayd

`edy jka"äaønä"± ©©§¤
,gelql¯ ,à÷éc,`wec ©§¨

:àøæòa áeúkL Bîëe§¤¨§¤§¨
eðéäc ,"çìñì áøå"§©¦§Ÿ©§©§
íà ,íãå-øNa úcîaL¤§¦©¨¨¨¨¦
Lwáe Léàì Léà àèçé¤¡¨¦§¦¦¥
Bì ìçîe äìéçî epnî¦¤§¦¨¨©

Bøeñì øæç Ck-øçàå± §©©¨¨©§
,ecbpk aey `hgeäL÷̈¤

,úéðL Bì ìçîiL ãàî§Ÿ¤¦§Ÿ¥¦
úéLéìLa ïkL-ìkîe¦¨¤¥¦§¦¦

¯ ,úéòéáøeel lgn m` §¦¦
,ecbp `hg aey `ede
c`n xacd dywy i`cea
mrta aey el legnl
mrtae ziyilyd

.ziriaxdúcîa ìáà£¨§¦©
ïéà àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¥
úçà íòt ïéa Løôä¤§¥¥©©©©
ék ,íéîòt óìàì§¤¤§¨¦¦

äìéçnälgeny ± ©§¦¨
,d"awd¯ ,íéîçøä úcnî àéä,d"awd lyåéúBcîe ¦¦¦©¨©£¦¦¨

úBLBãwä,d"awd ly ±àlà ,úéìëúå ìeáb úðéçáa ïðéà ©§¥¨¦§¦©§§©§¦¤¨
¯ ,óBñ-ïéà úðéçáa,zilkze leab ilaáeúkL Bîk9:àì ék" ¦§¦©¥§¤¨¦Ÿ

¯ ,"åéîçø eìë.seq ila `id d"awd ly mingxd zcnyéaâìe ¨©£¨§©¥
,ìBãâì ïè÷ øtñî ïéa ììk Løôä ïéà óBñ-ïéà úðéça§¦©¥¥¤§¥§¨¥¦§¨¨¨§¨

¯ ,áéLç Lnî àìk dén÷ àlëc,melkl aygp lkd eiptl ik §ª¨©¥§¨©¨¨¦
.'eëå ìBãâå ïè÷ äåLîe`edy m` llk lcad oi`y ixd ± ©§¤¨¨§¨§

,minrt daxd e` dpey`xd mrta lgenøéáòî" ïëìå§¨¥©£¦
íécåúnL íéàèçä ìëå ,"äðLå äðL ìëa eðéúBîLà± ©§¥§¨¨¨§¨¨§¨©£¨¦¤¦§©¦

,mdilr¯ íäéìò øáòå øæçL óà ,äðL écî "àèç ìò"a§©¥§¦¥¨¨©¤¨©§¨©£¥¤
ïëå ,äàaä äðMa íéøetkä íBéa íäéìò äcåúîe øæBç¥¦§©¤£¥¤§©¦¦©¨¨©¨¨§¥
ìëa ïë-Bîk àlà ,à÷åc åàì "äðLå äðL ìëá"e .íìBòì§¨§¨¨¨§¨¨¨©§¨¤¨§¥§¨

äaønä ïepç 'ä äzà Ceøa" :íéëøáî íéîòt 'â íBéå íBé§§¨¦§¨§¦¨©¨©©©§¤
¯ ;"çìñì,f` lgen d"awdy dlignd lreðéúBaø øîàîëe ¦§Ÿ©§©£©©¥

äëøáì-íðBøëæ10:ìL ãéîúå ,äeðwz ïéãéîz ãâðk älôz ¦§¨¦§¨¨§¦¨§¤¤§¦¦¦§¨§¨¦¤
íéaøòä ïéa ìL ãéîúå ,äìélä úBøáò ìò øtëî äéä øçL©©¨¨§©¥©£¥©©§¨§¨¦¤¥¨©§©¦

,xtkn did ±ìò± ©
,zexiarïëå ,íBé ìL¤§¥

¯ ;íìBòì íBéa íBé écî¦¥§§¨
gny dlignd dzidl

Îlr zexiard lr d"awd
dzre) cinzd oaxw ici
.(daeyze dltz iciÎlr
lcadd `hazn dna ,j`
,mei lkay dlignd oia
,xetik mei ly dlignl
xiarn" mixne` ep`y
dpy lka epizeny`
mei lr aqend ± "dpye

- ?xetikíBiL àlà¤¨¤
ìò øtëî íéøetkä©¦¦§©¥©
.úBøeîç úBøáò£¥£
ïaø÷ àeäL ,ãéîzäå§©¨¦¤¨§©
-úåöî ìò øtëî ,äìBò¨§©¥©¦§©

ïëå ,ãáìa äNò,mb ± £¥¦§©§¥
äfä ïîfa älôzä± ©§¦¨©§©©¤

aixwdl zexyt` oi`yk
,zepaxw¯ ,äáeLzä íò¦©§¨

dltz ,dltzd zryay
zepaxw mewna ixd `id
ok mb `id ± cinzd
Îzevn lr wx zxtkn

,cala dyr.ìéòì økæpk©¦§¨§¥
dltzd zryay ±
.d"awd f` lgeny dlignd lr ± "gelql daxnd oepg" mikxan

äæ ïéàåly oipr ±¯ ,"áeLàå àèçà"mixne` l"f epinkgy11 §¥¤¤¡¨§¨
dxe`kly ,"daeyz zeyrl ecia oiwitqn oi`" :jk xne`d lr
iptn "gelql daxnd oepg" mixne` meia minrt yly m` :dyw
ixd ,mi`hgd oipr aey epyi miizpiae ,daeyz f` miyery

?`hgd lr daeyzae `hga cinz wqer `edyék`hg`" ± ¦
,"aey`e,Bøöé Laëì ìBëé äéä àèçä úòLaL à÷åc eðéä©§©§¨¤¦§©©¥§¨¨¨¦§Ÿ¦§

¯ ,äáeLzä ìò Baìa CîBqL àlà,okn xg`l dyriy ¤¨¤¥§¦©©§¨
,`hege rxd exvi z` yaek `ed oi` df llbaeìéàBä ïëìå§¨¥¦

àèçì Bì úîøBb äáeLzäå,daeyzd lr jneq `ed ixdy ± §©§¨¤¤©£Ÿ
,`heg `ed okle."'eëå ïé÷étñî ïéà",daeyz zeyrl ecia ± ¥©§¦¦§

úàæ íb óàådfe ,zxge`nd ezaeyz lr jneq `edy drya ± §©©Ÿ
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äáåùúä úøâà
íéëøáîå íéçáùîù äîå
ù"îëå à÷ééã äáøîä çåìñì äáøîä ïåðç 'ä úà
ùéà àèçé íà å"á úãîáù åðééäã .çåìñì áøå àøæòá
åøåñì øæç ë"çàå åì ìçîå äìéçî åðîî ù÷éáå ùéàì
.úéòéáøå úéùéìùá ù"ëîå úéðù åì ìåçîéù ãàî äù÷
óìàì 'à íòô ïéá ùøôä ïéà ä"á÷ä úãîá ìáà
åéúåãîå íéîçøä úãîî àéä äìéçîä éë íéîòô
ñ"à 'éçáá àìà úéìëúå ìåáâ 'éçáá ïðéà úåùåã÷ä
ùøôä ïéà ñ"à 'éçá éáâìå .åéîçø åìë àì éë ù"îë
ùîî àìë 'éî÷ àìåëã ìåãâì ïè÷ øôñî ïéá ììë
åðéúåîùà øéáòî ïëìå .'åëå ìåãâå ïè÷ äåùîå áéùç
éãî àèç ìòá íéãååúîù 'éàèçä ìëå äðùå äðù ìëá
íäéìò äãåúîå øæåç íäéìò øáòå øæçù óà äðù
äðùå äðù ìëáå .íìåòì ïëå äàáä äðùá ë"äåéá
é"àá 'éëøáî ô"â íåéå íåé ìëá ïë åîë àìà à÷åã åàì
ïéãéîú ãâðë äìôú ì"æøàîëå çåìñì äáøîä ïåðç
äìéìä úåøéáò ìò øôëî 'éä øçù ìù ãéîúå .äåð÷ú
íåéá íåé éãî ïëå íåé ìù ìò íééáøòä ïéá ìù ãéîúå
.úåøåîç úåøéáò ìò øôëî ë"äåéù àìà .íìåòì
ïëå .ãáìá ò"î ìò øôëî äìåò ïáø÷ àåäù ãéîúäå
àèçà äæ ïéàå .ì"ðë äáåùúä íò äæä ïîæá äìôúä
ùåáëì ìåëé äéä àèçä úòùáù à÷åã åðééä éë .áåùàå
ìéàåä ïëìå äáåùúä ìò åáìá êîåñù àìà åøöé
óàå .'åëå ïé÷éôñî ïéà àåèçì åì úîøåâ äáåùúäå
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ב.9. ג, א.10.איכה כו, ב.11.ברכות פה, יומא



a`Îmgpnסו '` iriax mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  א' רביעי יום
,200 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éúàèçå ù"îå,`w 'nr cr:åéòùô

,ixd ,`ehgl el mxebc "ïé÷étñî ïéà"¯ ,à÷él"f epinkg ¥©§¦¦©§¨
,jka el mixfer `ly ,`wec "oiwitqn oi`" oeyla miynzyn

zexyt` ozn iciÎlr
,daeyz zeyrlíà ìáà£¨¦

ìò øabúðå ÷fçúðå ÷çc̈©§¦§©¥§¦§©¥©
¯ äáeLz äNòå Bøöé¦§§¨¨§¨

.BúáeLz ïéìa÷îlk ± §©§¦§¨
epyiy drya `ed xen`d
`hg`" ly oiprd
`hgd zrya ik ,"aey`e
,daeyzd lr jneq `ed
íéLwánL eðà ìáà£¨¨¤§©§¦
¯ "eðì çìñ" :íBé ìëa§¨§©¨
:Lwáì ïéîéc÷î eðà̈©§¦¦§©¥

éðôì äîìL äáeLúa eðøéæçäå"¯ ,"Edidz daeyzdy §©£¦¥¦§¨§¥¨§¨¤
,dnly¯ ,äìñëì ãBò áeLð àlL eðéäc,cer `hgp `ly §©§¤Ÿ¨§¦§¨

éðôlî ïBöø éäé" :íéLwáî íéøetkä-íBéa ïëåàlL E §¥§©¦¦§©§¦§¦¨¦§¨¤¤Ÿ
"ãBò àèçàote`a ,daeyzd lr jneq `ed oi`y ixd ± ¤¡¨

okle ± `ehgl el mexbzy
,"ïé÷étñî"e "ïé÷étñî"©§¦¦©§¦¦

¯el miwiprne miwiprn
xefgl zepncfdd

,daeyzaøîàîk§©£©
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì12:øähì àaä" ¦§¨¨©¨¦©¥
"àaä" ¯ "BúBà ïéòiñî§©§¦©¨

¯ ,à÷écmpeyl ,`wec ©§¨
" l"f epinkg ly`ad

,`ed wiiecn "xdhl
`id dpeekdeàaL ãiî± ¦¨¤¨

,cin el mixfer ± daeyz zeyrläçéìqä íb ,úàæì éàå§¦¨Ÿ©©§¦¨
.ãiî àéä äìéçnäå§©§¦¨¦¦¨

áeúkM äîe13:úBéäì ïeëîä ïéà ¯ "ãéîú écâð éúàhçå" ©¤¨§©¨¦¤§¦¨¦¥©§ª¨¦§
¯ ,íBìLå-ñç äæáð áöò ãéîzzicinz zeavra iexy zeidl ¨¦¨¥¦§¤©§¨

,ei`hg z`tndéøúa áéúk àäc14:¯:okn xg`l aezk ixdy §¨§¦©§¥
"'Bâå éðëîñú äáéãð çeøå 'Bâå äçîNå ïBNN éðòéîLz"15, ©§¦¥¦¨§¦§¨§§©§¦¨¦§§¥¦§

éøvL íeMîeúBéäì C ¦¤¨¦¦§
äáeLú'a åéîé ìk̈¨¨¦§¨

àéäL ,'äàlòdrepzd ± ¦¨¨¤¦
`id "d`lir daeyz" ly
-økæpk äaø äçîNa§¦§¨©¨©¦§¨

.ìéòìepinkgy dn ixd ± §¥
mixne` l"f16mc` lry

,"daeyza eini lk" zeidl
daeyz"l `id dpeekd
dgnya ziyrpd "d`lir
miywan okly ,dlecb
,"dgnye oeyy iprinyz"
dgnya iexy zeidl

daeyznef,àlà± ¤¨
aezky dna dpeekd
,`id "cinz icbp iz`hge"

¯ ,à÷éc "écâð",`wec ilenn"ãâpî ávéúz äzàå" :Bîk17, ¤§¦©§¨§§©¨¦§©¥¦¤¤
"eðçé ãòBî ìäàì áéáñ ãâpî"18,."÷Bçøî" ¯ é"Lø Løôe ¦¤¤¨¦§Ÿ¤¥©£¥©©¦¥¨

.e`hg lr cinz xekfi ,ezaygna ,wegxny ,`id dpeekdy ,jk ±
¯ ,ïeëîäå`id jka dpeekdeúBéäìå ,Bááì íeø ézìáì ÷ø §©§ª¨©§¦§¦§¨§¦§

àèçL åéðéò ïéa ïBøkæì äéäiLk ,íãàä ìk éðôa çeø ìôL§©©¦§¥¨¨¨¨§¤¦§¤§¦¨¥¥¨¤¨¨

.'ä ãâðmc` lk ipta gex lty didie ,eaal mexi `ly i`cea ± ¤¤
milway lw iabl mby ,oey`xd wlga ,'l wxta xaqeny itk)
eze` ly avnae cnrna eppeazda ,gex lty zeidl leki `ed
oexkfdy ,cala ef `le .(ely avnae cnrnae milway lw
`l ,ei`hg ly wegxn
`l` ,zeavr eilr rityi
el xefri df ,daxc`
- oky ,dgnya zeidl
äçîOä ïéðòì ,äaøcàå§©§©¨§¦§©©¦§¨
øúéa àèçä ïBøëæ ìéòBé¦¦§©¥§§¤¤
ìa÷ì éãëa ,úàN§¥¦§¥§©¥

îä ìk äçîNaúBòøà §¦§¨¨©§Ÿ̈
ïéa ,úBàáe úBLbøúnä©¦§©§¨¥
éãé-ìò ïéa ,íéîMä ïî¦©¨©¦¥©§¥
Bà øeaãa ,úBiøaä©§¦§¦

äNòîamixrvny ± §©£¤
e` ,mixeaic iciÎlr eze`
± miyrna rx el miyery
,dgnya z`f lk lawi
i` `hg `edy ercia
mixferd mixeqi meyn yi eze` mixrvny xrvae ,mrt

.ezxtklBæå),`hgd oexkf ±ñòkî ìöpäì äáBè äöòlr ± §¥¨¨§¦¨¥¦©©
,zlefd.('eëå àãét÷ éðéî ìëå`edyky iptn ,zlefd lr ± §¨¦¥§¥¨§

.eze` ailrdy in lr qrek `ed oi` `hg `edy xkeføîàîëe§©£©
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø19:íéòîBL ,ïéáìBò ïðéàå ïéáìòpä" ©¥¦§¨¦§¨¨©¤¡¨¦§¥¨§¦§¦
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

÷æçúðå ÷çã íà ìáà .à÷ééã ïé÷éôñî ïéà úàæ íâ
ìáà .åúáåùú ïéìá÷î äáåùú äùòå åøöé ìò øáâúðå
ù÷áì ïéîéã÷î åðà åðì çìñ íåé ìëá íéù÷áîù åðà

äáåùúá åðøéæçäåáåùð àìù åðééäã êéðôì äîéìù
êéðôìî ïåöø éäé íéù÷áî ë"äåéá ïëå äìñëì ãåò
àáä ì"æøàîë ïé÷éôñîå ïé÷éôñî ãåò àèçà àìù
úàæì éàå àáù ãéî à÷ééã àáä åúåà ïéòééñî øäèì

.ãéî àéä äìéçîäå äçéìñä íâ

éãâð éúàèçå ù"îå
àäã å"ç äæáð áöò ãéîú úåéäì ïååëîä ïéà ãéîú
äáéãð çåøå 'åëå äçîùå ïåùù éðòéîùú 'éøúá áéúë
äàìéò äáåùúá åéîé ìë ì"öù íåùîå 'åëå éðëîñú
äúàå åîë à÷ééã éãâð àìà ì"ðë äáø äçîùá àéäù
.÷åçøî é"ùøôå åðçé ãòåî ìäàì áéáñ ãâðî ãâðî áöéúú
éðôá çåø ìôù úåéäìå åááì íåø éúìáì ÷ø ïååëîäå
.'ä ãâð àèçù åéðéò ïéá ïåøëæì äéäéùë íãàä ìë
úàù øúéá àèçä ïåøëæ ìéòåé äçîùä ïéðòì äáøãàå
úåàáå úåùâøúîä úåòøåàîä ìë äçîùá ìá÷ì éãëá
äùòîá åà øåáéãá úåéøáä é"ò ïéá íéîùä ïî ïéá
('åëå àãéô÷ éðéî ìëå ñòëî ìöðäì äáåè äöò åæå)
ïéàå íúôøç 'éòîåù ïéáìåò ïðéàå íéáìòðä ì"æøàîëå
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ב.12. לח, יומא א. קד, ה.13.שבת שם, י.14.תהלים יד.15.שם, א.16.שם, קנג, שבת יג.17.ראה יח, ב במדבר 18.שמואל
ב. א.19.ב, לו, גיטין ב. פח, שבת



סז a`Îmgpn 'a iying mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ב' חמישי יום
פרק יב  ,`w 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äçîùä íòèå áé ÷øô,202 'nr cr:áåè àöîé

íéøeqéa íéçîNe äáäàî íéNBò ,íéáéLî ïéàå íútøç¤§¨¨§¥§¦¦¦¥©£¨§¥¦§¦¦
¯ ,"'eëåaezkd xne` mdilr20ynyd z`vk eiade`e" : §

l"f epinkg ."ezxeaba
;zebixcn yly o`k mipen
mpi`e mialrpy dl`
z` mivxzn md ,mialer

mpi`e mztxg mirney ;zlefd z` mialer mpi` la` ,mnvr

miaiynllks`e ,mdiailrn z` mialer mpi`y cala ef `l ;
mb md `l` ,llk mdl miper mpi`mignymixqiiny mixeqia

mdy zngn ;mze`
i` e`hg mdy ,mixkef
mixeqia migny md ,mrt

.mzxtk mieedndìë"å§¨
"åéòLt ìk ìò Bì íéøéáòî ¯ åéúBcî ìò øéáònä21: ©©£¦©¦¨©£¦¦©¨§¨¨

.áé ÷øtlry dny ,owfd epax xiaqd ,`i wxt ,mcewd wxta ¤¤
dpeekd oi` ,"cinz icbp iz`hge" ,`hgy cinz xekfl daeyzÎlra

eae zeavr eilr rityi xacdydcearl drxtd mieednd ,miicinz dy

cbpl cnerk ,cala wegxn didi oexkfdy `id dpeekd `l` ,dgnya

dfe ,xara `hgy dn eipir

didie eal dabi `ly rityn

.mc` lk ipta lty

didi `hgd oexkf - cere z`f

oiprl rbepa dlrn ea

dfÎiciÎlr ,oky .dgnyd

rx`iy dn lk dgnya lawi

ode minyd on mirexi` od ,el

mc` ipa iciÎlr mirexi`

miyer e` xeaica ea mialerd

lk lawi - dyrna rx el

iptn ,dgnya elld mixeqid

`hgy `hgd z` xkef `edy

.d"awd cbp

epax xiaqi ,igkepd wxta

recn ,xac ly enrh owfd

e`iai - laeq `edy mixeqid

.dgny el

äçîOä íòèå1¯ §©©©¦§¨
,gnyiy,óebä éøeqéa§¦¥©

àéäL éôìmixeqid ± §¦¤¦
mddäîeöòå äìBãb äáBè2íìBòa d÷øîì ,úàèBçä Lôpì ¨§¨©£¨©¤¤©¥§¨§¨¨¨
äfä3dìéväìe4,älà eðéúBøBãa èøôa) ípäéba ÷eønäî ©¤§©¦¨¥©¥©¥¦¨¦§¨§¥¥¤

éðewú'aL úBîBvä ìk øtñî éôk úBpòúäì úìëéa ïéàL¤¥¦Ÿ¤§¦§©§¦¦§©¨©¤§¦¥
¯ ,ì"æ é"øàäî 'äáeLz,'b wxta lirl xkfpkúBëéøvä §¨¥¨£¦©©§¦

áúkL Bîëe .(ípäéba ÷eønî dìéväì ,Lôpä ÷eøîì§¥©¤¤§©¦¨¦¥©¥¦¨§¤¨©
ìL íéøeqé elôàL ,áBià Leøôì äîc÷äa ì"æ ï"aîøä̈©§©©©©§¨¨§¥¦¤£¦¦¦¤
äòL Lôpä éøeqéì ììk Cøò ïäì ïéà ¯ äðL íéòáL áBià¦¦§¦¨¨¥¨¤¤¤§¨§¦¥©¤¤¨¨

¯ ,ípäéba úçàdrexb ,mepdiba ytpd ixeqi ly zg` dry ©©©¥¦¨
,dfd mlera dpy miray aei` ixeqin daxdaãçà Là ék¦¥¤¨

'eëå íéMMî5.,mepdibn ±ãñç" äfä íìBòL éôì àlà ¦¦¦§¤¨§¦¤¨©¤¤¤
¯ ,"äðaé,okl ixdíéðécî ìBvð äfä íìBòa ïél÷ ïéøeqéáe ¦¨¤§¦¦©¦¨¨©¤¦¦¦¦

,àaä íìBò ìL íéL÷̈¦¤¨©¨
êelä ìLîkú÷zòäå ¦§©¦§§©§¨©

çôè õøàa ìväonfa ± ©¥¨¨¤¤©
ly wgxn ux`a ff lvdy

ixd ,gthìbìb Celä éôì§¦¦©§©
LîMä6òé÷øajelidd ± ©¤¤¨¨¦©

f` my `edïéìéî íétìà£¨¦¦¦
.'eëåynydy drya ± §

ly wgxn riwxa dff
ux`a lvd ff ,oilin itl`
cg` gth ly wgxn

,calaïéàì ïk ìò øúéå§¨¥©¥§¥
,ìLîpa àeä õ÷¥©¦§¨

ìzLä úðéçáaúeìL ¦§¦©¦§©§§
úBîìBòädbixcnn ± ¨¨
,dbixcnlúBìònä íeøî¥©©£

¯ ,éîLbä äfä íìBò ãò©¨©¤©©§¦
dlrnl daxd df ixd
ziyrpy dlert okle ,dfn
d`a ,dfd mlera o`k
dyrp df xacy ixg`
zrtyd ± `linne ,mipeilrd zenlera xzeia dlrp ote`a
zenlera daxda dlecb drtyd dl yi ,dfd mlera dlert

.mipeilrdúBiìò ïéðòî ,LBãwä øäfa áeúkM änî òãBpëå§©©¦©¤¨©Ÿ©©¨¥¦§©£¦
¯ ,àzúìc àúeøòúàa íéðBéìòä úBîìBòzexxerzda ¨¨¤§¦§¦§¨¨¦§©¨

,df mlern ,dhnlnìò øBz Bà äðBé ïa ãçà óBò úáø÷äa§©§¨©¤¨¤¨©
.äçðî õî÷ Bà çaænä éaboinn edyn zaxwd iciÎlry ± ©¥©¦§¥©Ÿ¤¦§¨

dilr dlrnl znxbp (dgpn unew) gnevd oinn e` (ser) igd
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

ìëå 'åëå 'éøåñéá 'éçîùå äáäàî íéùåò 'éáéùî
:åéòùô ìë ìò åì 'éøéáòî åéúåãî ìò øéáòîä

íòèå áé ÷øôàéäù éôì óåâä éøåñéá äçîùä
ùôðì äîåöòå äìåãâ äáåè
íðäéâá ÷åøéîäî äìéöäìå æ"äòá ä÷øîì úàèåçä
éôë úåðòúäì úìåëéá ïéàù äìà åðéúåøåãá èøôá)
ì"æ é"øàäî äáåùú éðå÷éúáù úåîåöä ìë øôñî
(íðäéâá ÷åøéîî äìéöäì ùôðä ÷åøéîì úåëéøöä
íéøåñé 'éôàù áåéà 'éôì äîã÷äá ì"æ ï"áîøä ù"îëå
ùôðä éøåñéì ììë êøò ïäì ïéà äðù 'ò áåéà ìù
éôì àìà .'åëå íéùùî 'à ùà éë íðäéâá úçà äòù
'éðéãî ìåöéð æ"äåòá ïéì÷ ïéøåñéáå äðáé ãñç æ"äåòù
õøàá ìöä ú÷úòäå êåìéä ìùîë á"äåò ìù íéù÷

ìâ êåìéä éôì çôèïéìéî íéôìà òé÷øá ùîùä ìâ
'éçáá ìùîðá àåä õ÷ ïéàì ïë ìò øúéå .'åëå
æ"äåò ãò úåìòîä íåøî úåîìåòä úåìùìúùä
úåîìåò úåéìò ïéðòî ÷"äåæá ù"îî òãåðëå .éîùâä
ïá ãçà óåò úáø÷äá àúúìã àúåøòúàá 'éðåéìòä
àåä ïëå .äçðî õîå÷ åà çáæîä â"ò øåú åà äðåé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

לא.20. ה, א.21.שופטים יז, השנה ˘ËÈÏ"‡:1.ראש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ובאיכות בכמות בשנים והטובה שהחילוק בכ"ז "הנקודה
מילין)". (אלפים טפח השמש), (גלגל צל מששים א' (דגיהנום) דעוה"ז אש (הנפש), הגוף יסורי ;.2:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

איכות". כמות, י"ל - הל' ˘ËÈÏ"‡:3."ב' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כביאתו - מעוה"ז צאתו ˘ËÈÏ"‡:4."ובמילא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
שזהו ב.5.ענין".ÂÚ„"משמע נז, ˘ËÈÏ"‡:6.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וידוע ב. צד, (פסחים קבוע ומזל חוזר גלגל כמ"ד "סתם

שם". לפסחים הגאונים אוצר וראה ואכ"מ). זו. בסוגיה השקו"ט



a`Îmgpnסח 'b iyiy mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ג' שישי יום
אגרת א  ,aw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äëøáá ïéçúåô à,204 'nr cr.ùôðáù

,mipeilrd zenlera¯ ,úBiNòî úBönä ìëa àeä ïëå§¥§¨©¦§©£¦
,inyb xnva ziviv ,miinyb mixaca df mlera dhnl miyery
mlera el` zeinyb zelertl yi ,dnecke ,inyb slwa oilitz

,mipeilrd zenlera dwfg drtyd dfd.ì"æ é"øàäî òãBpk©©¥¨£¦©
eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥

äëøáì-íðBøëæ7ìò ¦§¨¦§¨¨©
÷eñt8:ízLc÷úäå" ¨§¦§©¦§¤

íãà ¯ "íéLã÷ íúééäå¦§¦¤§Ÿ¦¨¨
èòî Bîöò Lc÷îw"k) §©¥©§§©

(zenk :`"hily x"enc`
,ähîlîx"enc` w"k) ¦§©¨

(zeki` :`"hilyïéLc÷î§©§¦
äìòîlî äaøä BúBà©§¥¦§©§¨

'eëådhertd ezlert ± §
yeciwa dhnl mc`d ly

,dlrnln eilr xzeia dax dyecw znxeb ± envrBîëe)§
ìéòì øàaúpLwlga e"n wxtae "daeyzd zxb`"a 'i wxta ± ¤¦§¨¥§¥

,oey`xd¯ ,'eëå "åéúBöîa eðLc÷ øLà" ïéðòa"epycw"y §¦§©£¤¦§¨§¦§¨§
epiid "ycew" oeyln.('eëå ,"ïéîìò ìk ááBñ" úðéça± §¦©¥¨©§¦§

,zeinipta mda yalzdl dzexyt`a oi`e ,zenlern dlrnly

devn iciÎlry ,ixd ;zenlerd lr siwne aaeq zpigaa wx
wx `l dyecw envr lr icedi jiynn ,dhnl zinyb dlerta
lkn dlrnl `idy dbixcnn `l` ,xzeia mipeilrd zenlerdn

.zenlerd¯ ,Lðòå øëN ïéðòa àeä Lnî äëëåxkyy §¨¨©¨§¦§©¨¨¨Ÿ¤
jexr oi`l `ed devnd
ly dlertdn dlrp
mb jk ,dhnl o`k devnd
yperdy ,yperd oipra
dhnl o`k laeq mc`dy
lecb yper mewna `a
mlera laeq didy xzeia

,`adeðéúBaø øîàîk§©£©©¥
äëøáì-íðBøëæ9:øëN" ¦§¨¦§¨¨§©

¯ ,"'eëå äåöî ¯ äåöî¦§¨¦§¨§
iciÎlry ,epxn`y oeeike
"devn xky" `ede ,zenlern ixnbl dlrnly xe` jynp devn
`ed mipeilrd zenlera devnd xkyy ,`linn ixd oaen ±

,dhnl o`k devnd zlertn jexr oi`l dlrpøàaúðL Bîëe§¤¦§¨¥
àöîé øác ìò ìékNîe ,ì÷ð ïBáðì úòãå .øçà íB÷îa§¨©¥§©©§¨¨¥©§¦©¨¨¦§¨

:áBè

ùãå÷ä úøâà1

.àl"f xagnd oe`bd ipa mipaxd mipiivn ,"`ipz"d xtql mznkqda

mb llek) "ycewd zxb`" ipniq lky ,("`ipz"l "`ean"a dqtcp) r"p

.(eixg`ly ycewd zexb`e "ycewd zxb`" ixg` `ad "oexg` qxhpew"d

" myd .owfd epax ly yecwd epeylae eycwÎciÎazka eazkpzxb`

md ,df wlgay mipniqd aexy iptn ,ozip "ycewdzexb`lr eglypy

dyrnde da ekli jxcd 'd mrl zexedl" (miciqg l`) owfd epax ici

sxvl oekpl ,xagnd oe`bd ipa ,mipaxd e`vn df llbae ,"oeyri xy`

."`ipz"d xtql el` ycew zexb`

minid mze`a owzpy bdpnd zece` xaecn ,dpey`xd zxb`d zligza

ly "oipn" e` xir lkay ,(ep` epinil cr bedpy bdpn) miciqg oia

my - "oexg` qxhpew" seqa `aeny itke) q"yd z` miwlgn ,miciqg

oipra aey owfd epax ocdf,jkl miyp` witqn cg` "oipn"a oi` m`y -

jyna eze` cenll zpn lr ,(xg` "oipn"n miyp` mdil` mitxvn

- d`ad dpyd z`xwl ycgn dwelgde meiqd z`y bedpe .dpyd

.zaha c"ka e` elqka h"ia mikxer

myky ,(q"yd meiq zrya) zeax minrt xak xaic `"hily iaxd]

dze` oi` m` ixd ,miyp` ipy ici lr zaya ziyrpd dk`lnay

mdn cg` lky xacd `xwp ,mdn cg` ici lr zeyridl dleki dk`ln

z` dyrlkdk`lnd2cenily oeeiky ,df oipr iabl mb xacd jk -

rpnpd one) dwelga mitzzynd dl` lk ici lr miyrp q"yd meiqe

cnl cg` lk eli`k df ixd ,(zg` dpya q"yd lk z` cenli cg` lky

.[q"yd lk z` milyde

siqen ,dtÎlray dxezay zekldd cenily ,owfd epax xiaqn ef zxb`a

dbyda ziniptd ezceara mb icedi ly eytpa (zelrzd) ielir

dfe ,ely 'd z`xie 'd zad` ly zexxerzdae ,'ied zelcba zeppeazdae

elky ,icedi ly eale ey`x z` mb aviine dxeaba dnypd z` xfe`

.eizecne

oqipa 'a) eizegiyn zg`a r"p v"iixd iaxd xtiq ,ef zxb` zece`

g"yz3:(
x"en`` w"k ced xn` ,da`eyd zia zgny zecreezda ,g"nxz zpya

dylya owfd epax azk "dkxaa oigzet" ycewd zxb` z`y ,w"dxd

hilgd owfd epax w"k cedyk - dpey`xd mrta .zepey mipya miwlg

cr "dkxaa oigzet" zexxerzdÎwzt eikpegnl ozp f` ,yhixfnl zkll

bde zerexfd zpiga ode"epax w"k cedyk - dipyd mrta ."ytpay se

epxen zcewta ,yhixfnn cibnd w"k ced eaxe ,yhixfnn ay owfd

i"g yecwd exen zkxaae aehÎmyÎlrad4epax w"k ced - `ed in dlib ,

zeytp zepkqe dlecbd zeixg`de dyecwd eznyp zcixi zxhn - owfd

ly ipyd dwlg z` owfd epax w"k ced azk - jka zexeywd zeipgex

."ytpd ievin cr" cr "ozepd `ed in j`"n ycewd zxb`

ced ,eckple ,irvn`d x"enc` w"k ced ,epal xtqn owfd epax w"k ced

mipya zeiniptd eizeieeg z` ,"wcv gnv" w"dxd x"enf`` w"k
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äáåùúä úøâà
ì"æø ù"æå .ì"æéøàäî òãåðë úåéùòî úåöîä ìëá
åîöò ùã÷î íãà íéùåã÷ íúééäå íúùã÷úäå ô"ò
'åëå äìòîìî äáøä åúåà ïéùã÷î äèîìî èòî
'éçá 'åëå åéúåöîá åðùã÷ øùà ïéðòá ìéòì ù"îëå)
ùðåòå øëù ïéðòá àåä ùîî äëëå ('åëå ò"ëåñ
úòãå .à"îá ù"îëå 'åëå äåöî äåöî øëù ì"æøàîë

:áåè àöîé øáã ìò ìéëùîå ì÷ð ïåáðì¨

1

2

3

4

5

6

7

א.7. לט, ז.8.יומא כ, מ"ב.9.קדושים פ"ד קודש",1.אבות "אגרות זה חלק שם להיות צריך היה שלכאורה מעיר, שליט"א הרבי
וצ"ע. התשובה'". "אגרת דהשם אגב הוא "ואולי – רבים 2.267.לשון ע' ח"י שיחות לקוטי ראה א. צג, המאמרים 3.שבת ספר

.170 ע' השילוני.4.ה'תש"ח אחי'



סט a`Îmgpn 'b iyiy mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

exen ly zegilyd z` cibnd axd exen el xqne riced f`n zepey`xd

,owfd epax w"k ced xne` ,dheytd dpen`d .aehÎmyÎlrad epax

zexqnzdd mr cgi ,cibnd axd w"ka ,cibnd axd icinlz ,epl dzidy

ly eiieeiv lk z` rval ,fer swez il dwiprd ,eil` ytp zexiqn ly

xenb weica cibnd epax

zinipt ytp zexiqnae

,mipy dnk xeark .zizenvre

,iicinlz ,mikxa`dyk

miaeyiae zexiira eayiizd

dqnrnd ilbxl ixd ,mipey

,cibnd epax w"k ilr lihdy

myd zxfra ,rval icke

ziniptd dpeekd z` ,jxazi

- df mlerl iznyp zcixi ly

oigzet" zxb`a iztqed

dzre" rhwd z` "dkxaa

j` .`pe `p 'ek mrtd

oi`e 'ek `c oebke 'ek zezaya

."'eke dxez `l` aeh

Cøáì ,äëøáa ïéçúBt§¦¦§¨¨§¨¥
áBè ék 'äì úBãBäìe5. §©¦

äòîL äáBè äòeîL§¨¨¨§¨
¯ ,éLôð éçzå,iytp z` dziigdy daeh dreny izrnyïéà ©§¦©§¦¥

¯ ,äøBz àlà áBè,dxezl `id dpeekd "aeh" mixne`yk ¤¨¨
zea` zkqna dpynd xn`nk6ep` dxez ly aeh dfi` lre ,

- ?o`k mixacn"äîéîz 'ä úøBz"7itk 'd zxez lry ± ©§¦¨
dign `id ,"ytp zaiyn" `idy aezk ixd "dninz" `idy

ytpd z` zpprxne,ñ"Mä ìk úîìLä Bæ8Blk9¯lk meiq ©§¨©¨©©ª
elek q"yd10,¯ ,ù"ðàî íéðéðîe úBøéò áøa,miciqgäàãBä §Ÿ£¨¦§¨¦¥¨¨
øáòä ìò,xara z`f eyry lr dcez ±,ãéúòä ìò äLwáe ©¤¨¨©¨¨©¤¨¦

¯,cizra mb z`f zeyrl dywaeïzé äk,'d ±éñBé äëå'ä ó Ÿ¦¥§Ÿ¦
íéøBaba íaì õnàì11,.äøBz ìL äøeáâa ,äðLa äðL écî §©¥¦¨©¦¦¦¥¨¨§¨¨¦§¨¤¨

xzei dtqed ixd `id z"iyd ly eztqeze) 'd siqeie ozi jk ±
envr xwird xy`n12miwfgd oia mdizeal z` aviile wfgl ,(

dxezdy wfegae dxeaba (wfg df didi miwfgl qgia mby)
.dwiprnät-ìòaL äøBz ìL dúøeáb íãà éðáì òéãBäìe13 §¦©¦§¥¨¨§¨¨¤¨¤§©¤

¯ ,æò dçëå,`wec dtÎlray dxezl dpeekd ,dxez ly dxeab §Ÿ¨Ÿ
dxezy ,(zepeilrd zexitqa) dxezd yxeya xacd jky
oinid ewa ixd `id dnkgd zxitqe ,"dnkg"a `id azkay

"dpia"a `id dtÎlray dxez eli`e ,(cqg)14dpiad zxitqe ,
"dxeab il dpia ip`")15dxeab) l`nyd ewa `id (16icke .(

ly eznypl dtÎlray dxez dwiprny dxeabd oipr ricedl
- icediLøt,xiaqde hxit ±íBìMä-åéìò Cìnä äîìL17: ¥©§ŸŸ©¤¤¨¨©¨

"'eë äéðúî æòá äøâç"¨§¨§Ÿ¨§¤¨
¯zqpk ,"lig zy`"

,l`xyi zenype l`xyi
"fer"a dipzn z` zxbeg
epiid "fer") ,dxez ly

dxez18`l` fer oi`" ,
"dxez19dxezdy ,(

,dnyp ly dipzn zwfgn
z` wfgn xeaby myk
envr xbegy ici lr envr
,`eti` ,`ed dn .dxebga
qgia "miipzn"d oipr
zxbeg dxezdy ,dnypl
- ?mze` zwfgne
øác íä ,"íéðúî"¨§©¦¥¨¨
íò óebä ìk ãéîònä©©£¦¨©¦
ãîBòå ávpä Làøä̈Ÿ©¦¨§¥
íéëéìBnä íäå ,íäéìò£¥¤§¥©¦¦

BúBà íéàéáîe,y`xde sebd z` ±àeäL Bîëe .Böôç æBçîì §¦¦¦§¤§§¤
¯ ,óebä úeiîLâalk z` miaviine micinrn "miipzn"dy §©§¦©

,my zeidl dvex `edy mewnl eze` mi`iane sebdàeä Ck± ¨
,mb¯ ,úéäìàä Lôpä úeiðçeø úðéçáaly "miipzn"d lry ¦§¦©¨¦©¤¤¨¡Ÿ¦

,dnypd ly y`xd mr cgi dnypd ly sebd lk cner ,dnypd
,`eti` ,md dn .ztqkpd dzilkzl dnypd z` `ian df xace

- df ixd ?dnypd ly "miipzn"dãçà 'äa úézîàä äðeîàä̈¡¨¨£¦¦©¤¨
,`edy ±óBñ-ïéà,uw ila ±ìk àlîî eäéàc ,àeä-Ceøa ¥¨§¦§©¥¨

ïéîìòznvnevnd zinipt zeiga zenlerd lk `lnn `edy ± ¨§¦
,cgeina `xap lkl zn`zene¯ ,ïéîìò ìk ááBñåaaeq `ede §¥¨¨§¦

dlrn dlrnl `idy zeiga mze` digne zenlerd lk siwne
,zeinipta mda lawzdl dleki ef zeig oi` okl xy`e ,mdn

,mdilr dtiwn `id `l`¯ ,dépî éeðt øúà úéìåmewn oi` §¥£©¨¦¥
didiy (dbixcne),my ievn didi `ly ,epnn ieptãò äìòîì§©§¨©

õ÷ ïéàdlrp ezeide ely zelrzdd zpigal uwe seqÎoi` ± ¥¥
,mlerdn "hyten" ezeidne ,mlerdn,úéìëz ïéà ãò ähîìe§©¨©¥©§¦

¯mlera ezeyalzdle dhn dhn ezcixi gekl uwe seq oi`y
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ùã÷ä úøâà
ïéçúåô àéë 'äì úåãåäìå êøáì äëøáá

äòîù äáåè äòåîù .áåè
.äîéîú 'ä úøåú .äøåú àìà áåè ïéà .éùôð éçúå
íéðéðîå úåøééò áåøá åìåë ñ"ùä ìë úîìùä åæ
äë .ãéúòä ìò äù÷áå øáòä ìò äàãåä .ù"ðàî

éñåé äëå ïúéäðù éãî íéøåáâá íáì õîàì 'ä ó
äúøåáâ íãà éðáì òéãåäìå .äøåú ìù äøåáâá äðùá
ä"ò êìîä äîìù 'éô .æåò äçëå ô"òáù äøåú ìù
ãéîòîä øáã íä íéðúî .'åë äéðúî æåòá äøâç
íäå .íäéìò ãîåòå áöðä ùàøä íò óåâä ìë
àåäù åîëå .åöôç æåçîì åúåà íéàéáîå íéëéìåîä
ùôðä úåéðçåø 'éçáá àåä êë óåâä úåéîùâá
åäéàã ä"á ñ"à ãçà 'äá úéúéîàä äðåîàä úéäìàä
ïéà ãò äìòîì äéðéî éåðô øúà úéìå ò"ëåñå ò"ëîî
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.5:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(וא"ו פנ"ח, מב"ר והוא נב. כד, שרה חיי (פרש"י ע"ז שמודים הבשו "ט ועל מ"ג.6."בקשר פ"ו

ח.7. יט, ˘ËÈÏ"‡:8.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."גמרא בהם שאין המס' גם צ"ל הש"ס דחלוקת ‡„ÂÓ"¯9."מכאן ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ומדות תמיד גם (כנ"ל), וטהרות זרעים גם ס"ז), סתקפ"ב או"ח בשו"ע ואחרונים ט"ז (עיין ככולו רובו לשלול "הכוונה

בתיו"ט הועתק פיהמ"ש, ראה - סיפור אלא שאינן ˘Ì˘."(.10:‡"ËÈÏ(ואף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"Ê‡˘."זה במובן גם "תמימה"
.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בהיותו) דכאו"א הלימוד שעי"ז דרבים, ת"ת ה"ז שבנדו"ד – בזה הכוונה מהרבים)ÏÁ˜"אולי

ביותר". הלב) (לאמץ ד.12.ותוצאותיו פס"א, ˘ËÈÏ"‡:13.ב"ר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הש"ס – עסקינן Î"˜14."דבה ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."סוסכ"ט אגה"ק ב.15."עפמש"כ ג, ˘ËÈÏ"‡:16.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ותושבע"פ תושב"כ נ"ל: "יותר

גבורות". או חסדים רובו זו"ן יז.17.– לא, ˘ËÈÏ"‡:18.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יתרו ס"פ (ואוה"ת) תו"א ספרי 19."ראה
ובכ"מ. ב. לב, האזינו



a`Îmgpnע 'b iyiy mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ely "zeiteq oi`"dy ,ixd ± zewl`d lr xizqn mlerdy ote`a
.dhnl mbe dlrnl mb `idïéøèñ 'ãì ïëåitlk xacd jke ± §¥§¦§¦

,oetve mexc ,axrn ,gxfn ,miccvd zrax`óBñ-ïéà úðéçáa¦§¦©¥
¯ ,Lnîly zeevwd yya ,"mewn"l qgia `ed xen`d lk ©¨

rax`e dhn ,dlrn :mewn
.zegexïëåxacd jke ± §¥

mb,Lôðå äðL úðéçáa¦§¦©¨¨§¤¤
òãBpkd`ixad ,oky ± ©©

"dpy" ,"mler"l zwlgzn
xtqa aezky itk) "ytp"e

dxivi20mewn ± mler :(
,(zegex 'ce dhn ,dlrn)
ded ,xar) onf ± dpy
,ixd .zeig ± ytpe (cizre
Îoi`"e "cg`" `edy myk
,(mewna) "mler"a "seq
"dpy"a mb xacd jk

(onfa)."ytp"aeäpä¦¥
íLa úàø÷ð Bæ äðeîà¡¨¦§¥§¥

"íéðúî" úðéça21,¯ §¦©¨§©¦
ytpd ly mipznd22,øác̈¨

úà íi÷îe ãéîònä©©£¦§©¥¤
¯ ,Làøä,ytpd lyúòc ÷éîòîe ïðBaúnä ìëOä àeä ¨Ÿ©¥¤©¦§¥©£¦©©

¯ ,Lôð-äðL-íìBò úðéçáa àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâaitk ¦§ª©¥¨¦§¦©¨¨¨¤¤
ef dpen` .mi`xapd lk ly zeige onf ,mewna iteqÎoi` `edy

iiwncner eilr ceqid oky ,lkyd ,y`xd z` dwifgne zn
.'ied zecg`a dpen`d `ed 'd zelcba dpadde lkyd miiwzne

mb `id zeppeazddeíò" úBéäì ,eðnò åéúBàìôðå Bcñç áøáe§Ÿ©§§¦§§¨¦¨¦§©
¯ ,"BáBø÷,eil` aexw `edy mrBa ä÷áãìe,jxazi ±,Lnî §§¨§¨©¨

òãBpk,reciy itke ±¯ øîànîl"f epinkg23:úçà äòL äôé" ©©¦©£©¨¨¨¨©©
,"àaä íìBò éiç ìkî äfä íìBòa íéáBè íéNòîe äáeLúa¦§¨©£¦¦¨¨©¤¦¨©¥¨©¨

¯,meyn ?recn z`fàeäL`ed ,`ad mlerd ±äøàäå åéæ ÷ø ¤©¦§¤¨¨
"äðéëL" úàø÷pä äðéçaî`edy iptn "dpiky" `xwp `ede ± ¦§¦¨©¦§¥§¦¨

¯ ,'eë ïëBMädpiga ef ixd okÎm`e .mze` digne mi`xapa ©¥
eil`y ,ocr oba ielibd oky ,mi`xapl zekiiy dl yiy dbxcne
zpigan dx`d ± wx `ed ,"`ad mler" zernyna o`k mipeekzn

,"dpiky"àøáðå,e`xap ocrd obe `ad mlerde ±úçà ã"eéa± §¦§¨§©©

,c"ei ,zg` ze`aCøaúé BîMîl"f epinkg xn`nk ±24lr ¦§¦§¨¥
weqtd25,"minler xev 'd d"ia :ìáà ,'eë,eli`e ±äáeLz" £¨§¨

,Lnî íéîMaL íäéáàì ìàøNé ïéáø÷î "íéáBè íéNòîe©£¦¦§¨§¦¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦©¨
¯ ,ìBëéák Búeîöòå Búeäîìd"awd ly ezenvre ezednl §©§©§¦§¨

`edy ,envr-ïéà úðéça§¦©¥
Bîëe ,Lnî óBñ©¨§

áeúkL26:BãBä",cala ± ¤¨
`edéîLå õøà ìò¯ ,í ©¤¤§¨¨¦

miny lye ux` ly zeigd
epnn cala eife ced `id

,jxaziBnòì ïø÷ íøiå©¨¤¤¤§©
¯ ,"'eël`xyi enrle

,"oxw"n `id dkyndd
"oxw" ."zEnvr"n27`ed

oxw mxie" ,xacd mvr ixd
ipaly ,epiid "enrl
dkyndd ("enr") l`xyi
,"seqÎoi`"n zinvr `id
åéúBöîa eðLc÷ øLà"£¤¦§¨§¦§¨

."'eë eðeöå,xnelk ± §¦¨
epze` dlrd zeevnay
dyecwl ,`ed ezelrzdl
xkfpk ,"oinlr lk aaeq" zpiga ,mlerdn lcaene yecw `edy ef
wlga ok iptle ,"daeyzd zxb`" ly oexg`d wxta lirl
,epz` d"awd ly lecbd ecqga opeazn mc`yke ,oey`xd
xacd ixd jixv ,ynn jxazi ea miweace eaexw mr zeidl

- xxerle zelbl"'eë íéðtä íénë"å28,Bæ äðeázî ãéìBäì± §©©¦©¨¦§¦¦§¨
,epz` lecbd ecqge d"awd ly ezelcb oian `edyeìéçc§¦

eîéçøe,dad`e d`xi ±íéiìëN,lkyd zervn`a zeclepd ± §¦¦§¦¦
¯ ,íéiòáè Bàly dnyp lka raha opyiy d`xide dad`d ¦§¦¦

cala oze` milbn zeppeazdde lkyde ,icedi29,úBéäì,elv` ± ¦§
¯ ,"'ä ìà íaì ÷òö" úðéçad"awdl rbrbzde wrv mal §¦©¨©¦¨¤

.zewiace mirebrb ,"dwrv" ly ote`a dad` idef .ea dwaclBà
ea xxerz zeppeazddy ±úðéçaly dad` ±Là étLø §¦©¦§¥¥

¯ ,"àBöø" úðéçáa ,äfò úáäìLå,d"awdl oeilke oe`nv §©§¤¤©¨¦§¦©¨
Ck-øçàå"a xxerzdy ixg` ±zelkidl dvex `edy ,"`evx §©©¨

okn xg`l zeidl eilr ,d"awda llkidle¯ ,"áBL" úðéçáa¦§¦©
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ùã÷ä úøâà
ñ"à 'éçáá ïéøèñ 'ãì ïëå úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷
åæ äðåîà äðä .òãåðë ùôðå äðù 'éçáá ïëå .ùîî
ùàøä úà íéé÷îå ãéîòîä øáã íéðúî 'éçá íùá '÷ð
ä"á ñ"à úìåãâá úòã ÷éîòîå ïðåáúîä ìëùä àåä
åðîò åéúåàìôðå åãñç áåøáå .ùôð äðù íìåò 'éçáá
øîàîî òãåðë ùîî åá ä÷áãìå åáåø÷ íò úåéäì
ééç ìëî æ"äåòá è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé
ïëåùä äðéëù '÷ðä 'éçáî äøàäå åéæ ÷ø àåäù á"äåò
äáåùú ìáà 'åë 'úé åîùî 'à ã"åéá àøáðå 'åë
íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéáø÷î íéáåè íéùòîå
ù"îëå ùîî ñ"à 'éçá ìåëéáë åúåîöòå åúåäîì ùîî
'åë å"á÷à 'åë åîòì ïø÷ íøéå íéîùå õøà ìò åãåä
åà íééìëù ø"åã åæ äðåáúî ãéìåäì 'åë íéðôä íéîëå
éôùø 'éçá åà 'ä ìà íáì ÷òö 'éçá úåéäì íééòáè
áåù 'éçáá ë"çàå àåöø 'éçáá äæò úáäìùå ùà
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ובכ"מ.20. מ"ג. כתב21.פ"ג אחת, היא שאמונה למה רבים ל' "מתנים" מתאים כיצד השאלה, ˘ËÈÏ"‡:על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î גם" (1
חיים ÂÎÂ'מים 'ÂÎÂדחלק מתניו איזור צדק והי' עה"פ [באוה"ת] עיי"ש (2 רבים. ל' -ÛÂ‚‰"מתנים" זהו מהלב י"ל ÈÏÂ‡Âלמטה

ש"נמשך" מפני רבים ל' ÈÏÂ‡Âדנק' ˘ÓÓ ÔÎÂ ,ÌÈÎ¯È È˘· עפ"ז ויל"פ לך. יהי' ולא אנכי שתים גם אבל אחת דהיא באמונה יותר עוד
אלקי' דיבר אחת בזה גם למה וק"ל".˘˙ÌÈהטעם הנ"ל לביאור - רפ"כ מתניא ג"כ ולהעיר שמעתי. אין 22.זו מדוע השאלה, על

כתב חפצו, למחוז הגוף את מוליכים שהמתנים מה הענין (אמונה) בנמשל מבאר הזקן ˘ËÈÏ"‡:רבנו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î כוונת "עיקר
בעוז חגרה הכתוב פי' וגם ועניני'. לתפלה בנוגע - וכו' הש"ס לימוד שמחזק אף - זו Ê‰אגה"ק ¯‡·Ï לבאר ·‡ - כ"כ (ולא כו'

- לזרועות בנוגע מבאר ולכן מצ"ע). ע"ד„Â"¯הכתוב עכ"פ בקיצור התפלה, ענין שזהו -˘‡¯- (מצות הגוף אבל התבוננות, -
שעת - וזמן "עת בנוגע מההמשך ג"כ וכמובן כאן. ביאורו ענין אין בספ"מ) ג"כ ˙ÏÙ˙כמובן יל"פ עפ"ז "הגוף". שמשמיט - כו'"

כו'". המוצב בסולם הליכה ענינה התפלה שהרי חפצו למחוז אותו ומביאים דמוליכים דענין מי"ז.23.הנמשל פ"ד מנחות 24.אבות
ב. ד.25.כט, כו, אדמו"ר 26.ישעי' כ"ק הערת .28 וחומש". קרן הל' "ע"ד שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .27 יג. קמה, תהלים

פמ"ד". ח"א "וכמשנ"ת שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .29 פמ"ט". ח"א "וכמשנ"ת שליט"א:



עי a`Îmgpn 'c ycew zay mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ד' קודש שבת יום
,204 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïúåðä àåä éî êà,204 'nr cr:'åë ùôðä

,d"awd l` lehia jez seba dnyp ,enewn l` aeylúBéäìjk ± ¦§
,didiy¯ ,'eë Búlãbî LBáìå Baìa 'ä ãçtdidz d`xidy ©©§¦§¥¦§ª¨

,zilrpd dzpigaa
ly ezelcb ipta yiiazdl
zrpend dyea ,d"awd
`edy xac zeyrln eze`

,d"awd ipira rxàeäå± §
cgt ,d`xi ly dpigad

`id ,dyeae¯ ,"äçBc ìàîN" úðéçadxeabe l`ny zpiga §¦©§Ÿ¨
d`ad) dad` ly aexiwa cenrl `ly dgecd ,dlrnly

"ipwagz epini"n30,dyeae cgta `l` (-ïzîa áeúkL Bîk§¤¨§©©
äøBz31:÷çøî eãîòiå eòðiå íòä àøiå"ozn ly zelbzdd ± ¨©©§¨¨©¨ª©©©§¥¨Ÿ

l`xyi ipaa dlrt dxez
mi`haznd lehiae d`xi
`xiy ,xeg`l dbiqpa

,ycewd l` zybl,"'eë
ïäåod ,d`xide dad`d ± §¥

óeâäå úBòBøfä úBðéça§¦©§§©
:LôpaLd`xie ,(oini rexf) "`pini `rexc" `id ,cqg ± dad` ¤©¤¤

(l`ny rexf) "`l`ny `rexc" `id ,dxeab ±32.

¯ ,"íéðúî" úðéçáì æòå çk ïúBpä àeä éî Càdpen`l ©¦©¥Ÿ©¨Ÿ¦§¦©¨§©¦
,zxb`d zligza lirl xkfpk "miipzn" z`xwpdãéîòäì§©£¦

úBòBøfäå Làøä íi÷ìeef dpen`l gekd z` ozep in ± §©¥¨Ÿ§©§
"y`x"d ,'d zelcba opeaznd lkyd z` wifgdle cinrdl

'd zad` z`e ,ytpay
"zerexf"d ,'d z`xie
yiyk mb ?ytpay
,dly "oefn"d dpen`l

aezky enk33drxe" :
`id `linne ,"dpen`
fere gek ozep dn ± ieliba
'eke cinrdl ef dpen`l
"zerexf"de "y`x"d z`
dlrnly dpigaa

?dpen`nàeä,df ixd ±
¯ ,ät-ìòaL äøBza úBëìä ãenìå ÷ñòmgld `id dxez ¥¤§¦£¨©¨¤§©¤

aezky itk ,dnypd ly dpen`l oefnde34,"ingla engl ekl" :
,dtÎlray dxez cenill cgeinae ,dxezl `id dpeekdyàéäL¤¦

`id ,dtÎlray dxez ±¯ ,ïBéìòä ïBöø éelb úðéçaoevxd §¦©¦§¨¤§
lk lr zexidaa dlbzn `edyk ,"ielib" ly ote`a `ed oeilrd
azkay dxezd on ,oky .dtÎlray dxeza `wec edf - eihxt
.zniieqn devna oeilrd oevxd edn weicae zexidaa mircei `l
mzxywe" wx aezk da ,azkay dxezd on :oilitz zevna oebk

"jipir oia zethehl eide jci lr ze`l35dn oiicr mircei `l ,
dxeza wx ;"jipir oia" `ed okide zethehd od cvik ,xywl
d"awd ly epevx `ed dn dxexa dxeva xdazn dtÎlray
,zeevnd x`ya xacd jke .eihxt lk lr oilitz zevna
xacdy itk) oeilrd oevxd ly ielibd `id dtÎlray dxezdy
zexnl .(h"k oniq "ycewd zxb`"a oldl hexhexta x`azn

mixne` ixd llka dxezd lry36,"zwtp dnkgn `ziixe`"

,o`k mixne` cvik okÎm` ,dlrnly dnkg zpiga `id dxezy
epax xne` jk lr - ?"dnkg"n dlrnly oeilrd oevx `edy

:owfd¯ ,ú÷ôðc àéä äîëçî àúéøBàcdzelbzde dz`ivi §©§¨¥¨§¨¦§¨§©
,dlrnly "dnkg" zpigan `id dxezd lydøB÷î ìáà£¨§¨

dLøLå,dxezd ly ± §¨§¨
äìòî äìòîì àeä§©§¨©§¨
àeäå ,äîëç úðéçaî¦§¦©¨§¨§

La àø÷päïBöø" í ©¦§¨§¥§
¯ ,àeä-Ceøa "ïBéìòä̈¤§¨
dnkgn dlrnl `ed oevx
ozepe (aaeq) siwn `ede

,dnkga gekBîëe§
áeúkL37:¯itlk ¤¨

zlret dxezdy dlertd
:dnypaïBöø äpvk"©¦¨¨

"epøèòz38,¯dxez zcneld dnypd lr dxezd ly dzlert ©§§¤
,dqgne dxhr `id¯ ,LàøaL ïéçnä ìò àéäL äøèòkokl ©£¨¨¤¦©©Ÿ¦¤¨Ÿ

oigend z` micinrnd "miipznl" fere wfeg wiprdl dgeka yi
d`xide dad`d ,"zerexf"d oke ,opeaznd lkyd ± y`xay
zekldd cenil ici lr wfgzn df lk .dlbn e` cilen lkydy
,oeilrd oevxd ieliba `hazn oda ,oky .dtÎlray dxez ly

,"dnkg" zpigan dlrnly "xzk"d zpigaòãBpëåenke ± §©©
,reciy÷eñt ìò eLøtM äîî39:;"dìòa úøèò ìéç úLà" ¦©¤¥§©¨¥¤©¦£¤¤©§¨

¯,h"k oniq "ycewd zxb`"a oldl owfd epax xiaqny itk
dxez ,dt - zekln" ,dtÎlray dxez epiid "lig zy`"y

"dl opixw dtÎlray40dtÎlray dxezay zeaexnd zekldde ,
aezky enk ,xtqn ila ody41mdy "xtqn oi` zenlre" :

zekldd42.oigene dnkg zpiga ,"dlra"l xzke "dxhr" od -
"'eë íBé ìëa úBëìä äðBMä ìë"å43.oa `edy el ghaen ± §¨©¤£¨§¨

zelbzdd z` helwl gekd z` ozep dn ik ,"`ad mler
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

'éçá àåäå 'åë åúìåãâî ùåáéìå åáìá 'ä ãçô úåéäì
åãîòéå åòåðéå íòä àøéå ú"îá ù"îë äçåã ìàîù

:ùôðáù óåâäå úåòåøæä 'éçá ïäå 'åë ÷åçøî

êàãéîòäì íéðúî 'éçáì æåòå çë ïúåðä àåä éî
úåëìä ãåîéìå ÷ñò àåä úåòåøæäå ùàøä íéé÷ìå
àúééøåàã ïåéìòä ïåöø éåìéâ 'éçá àéäù ô"òáù äøåúá
äìòîì àåä äùøùå äøå÷î ìáà ú÷ôðã àéä äîëçî
ïåéìòä ïåöø íùá àø÷ðä àåäå äîëç 'éçáî äìòî
ìò àéäù äøèòë åðøèòú ïåöø äðöë ù"îëå ä"á
úøèò ìéç úùà ô"ò ù"îî òãåðëå ùàøáù ïéçåîä
äøâç åäæå .'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìëå .äìòá
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זח"ב  .36 ח. ו, ואתחנן  .35 ה. ט, משלי .34 ג. לז, תהלים .33 אליהו). (פתח בהקדמה תקו"ז .32 טו. כ, יתרו .31 ג. ח, שה"ש .30
מסיים  ובכ"ז צדדים מג' הגוף על המגין מגן - בכ"מ "דצינה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .38 יג. ה, תהלים .37 ועוד. א. קכא,
ה. ו, שה"ש .41 התקו"ז. הקדמת .40 ד. יב, משלי .39 כאן". דעטרה ענין שגם היינו - כאן) פרש"י ראה - תסובבנו (ולא תעטרנו

וש"נ. נדה, סוף .43 (שם)". בשהש"ר "כדאיתא שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .42



a`Îmgpnעב 'c ycew zay mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dxez ly zekldd `wec df ixd - ?`ad mler ly ziwl`d
z` helwl lkezy ,dnypl yeal xvep odny ,dtÎlray
oldl hexhexta xiaqn owfd epaxy itk ,ziwl`d zelbzdd

.h"k oniqaeäæå:aezky dn ±æò ïéà" ¯ "äéðúî æòá äøâç" §¤¨§¨§Ÿ¨§¤¨¥Ÿ
"äøBz àlà44,¯dxezd ¤¨¨

,wfeg ,"fer" z`xwpàéäL¤¦
,`idy iptn ±çk úðúBð¤¤Ÿ©

íéðúî úðéçáì æòåly ± §Ÿ¦§¦©¨§©¦
,dnypdíéøeâçä©£¦

¯ ,da íéLaìîedxeza §ª¨¦¨
,dtÎlrayõnàìe ÷fçì§©¥§©¥

¯ ,äéúBòBøæ,dnypd ly §¤¨
Îyeîéçøe eìéçc ïä± ¥§¦§¦

,dad`e d`xiíéiìëN± ¦§¦¦
,oze` cilen lkydyBà

¯ ,íéiòáèdad`e d`xi ¦§¦¦
,dnypa raha ody
,oze` dlbn wx lkyde
àøeòL íeôì ãç ìk̈©§¦¨

dìécm`zda cg` lk ± ¦¥
`ed m` ,`ed "exeriy"l
dad`e d`xil jiiy

lk ,cala "miirah" dad`e d`xil jiiy `edy e` ,"miilky"
okl .dtÎlray dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn df
`edy ici lr xeabdy enk ,"'ipzn fera dxbg" weqtd xne`
dnypd zwfgzn jk ,df ici lr wfgzn `ed - eipzn z` xbeg
oeilrd oevxdn dilr jynpd "siwn xe`"de "dxibg"d ici lr

.dtÎlray dxez ly zeklda ielibayíei÷å úãîòä ìòå)§©©£¨©§¦
¯ ,'eë ïðBaúnä ìëOä àeä ,LôpaL Làøä úðéçaxaqenk §¦©¨Ÿ¤©¤¤©¥¤©¦§¥

,lirl¯ øîà:jlnd dnly jk lrdøçñ áBè ék äîòè" ¨©¨£¨¦©£¨
¯ ,"'eë,aeh dly "xgqn"dy "dnrh" `idíB÷îa øàáîe§Ÿ¨§¨

¯ :(øçàly dpipr xiaqdl xwira owfd epax oeekzn o`k ,oky ©¥
ltzd zcear,oldl oiivn `edy itk ,'d z`xie 'd zad` ,d

onf `ed ('d z`xie 'd zad`) "miipzn"d aeviie wefigl onfdy
,"y`x"d oipr z` cala xeviwa o`k xikfn `ed okl ,dltzd
ly zekldd cenil ici lr wfgzn `ed mby ,opeaznd lkyd

.dtÎlray dxezúBòBøfä õenàå ÷efçä ïîæe úò Cà©¥§©©¦§¦©§
¯ ,Làøäå,opeaznd lkyde ,d`xide dad`dúòL àéä §¨Ÿ¦§©

ïBéìòä ïBöø úòå íéîçø úòL àéäL ,øçMä úlôz§¦©©©©¤¦§©©£¦§¥§¨¤§
.äìòîì`ed oevxdy oeeike ;oeilrd oevxd dlbzne xi`n f` ± §©§¨

,"zerexf"d z` wfgn ixd
z`e ,'d z`xie 'd zad`
,opeaznd lkyd ,"y`x"d
xi`n da dryd okl
onfd `ed ,oeilrd oevxd
"zerexf"d wefigl
zryay ,"y`x"de
icedi opeazn dltzd
e` xveie ,'d zelcba
'd z`xi ekeza dlbn

.'d zad`e¯ ,úàæìe§Ÿ
,owfd epax xne` ,okle
"Lwáà dúBà"¨£©¥

,'ä éLwánîÎyeðéáé ¦§©§¥¨¦
úBéäìå ,åcçé eìékNéå± §©§¦©§¨§¦§

,didiyeïéa ïBøkæì§¦¨¥
ézáúkM äî ìk íäéðéò¥¥¤¨©¤¨©§¦

ã÷zLà íäéìà45,ììëa £¥¤¤§¨©¦§¨
èøôáe,izazky dn ±,àaìc à÷îòî älôzä úðek ïéðòî ¦§¨¥¦§©©¨©©§¦¨¥¨§¨§¦¨

¯,ald wnern'ä ïeLøãé íBé íBéd"awd l` aexw zeidl ± ¦§§
,ea dwacleíénk CtzLz íLôðå ,íLôð ìëáe íaì ìëa§¨¦¨§¨©§¨§©§¨¦§©¥©©¦

¯ ,'ä éðt çëðytpd zkity z`xwp ixd dltz46,øîàîëe Ÿ©§¥§©£©
'éøôñ'a äëøáì-íðBøëæ eðéúBaøweqtd lr ±47,"jytp lkae" ©¥¦§¨¦§¨¨§¦§¥

zeidl dltzd lry¯ :"'eë Lôpä éevî ãò"ytpdy ©¦©¤¤
"ievin" dlnd .'d zad` ly zektzyda z`hazne zvxtzn
da oi`e d`ln `idyk ziag lynl enk ,mizrl zyxtzn
jxc ± uxtzn ,oiwyn x`y e` oiid z` helwl xzei mewn
edyna xaecny zexnly ,dwyndn zvw dvegd ± miwcqd
z`tn dvegd z`f wgec 'mvr'dy dnn xvep df ixd ,dwyndn
,dad`a jtzyn ytpd mvry dryay oaen mb jk .ezeyicb
cr uxtznd ,cala edyn jkn `vei ,zeipeviga ,zelbzda ixd

.zeipeviga d`xp `edy
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ùã÷ä úøâà
æåòå çë úðúåð àéäù äøåú àìà æåò ïéà äéðúî æåòá
õîàìå ÷æçì äá íéùáåìîå íéøåâçä íéðúî 'éçáì
íåôì ãç ìë íééòáè åà íééìëù ø"åã ïä äéúåòåøæ
ùàøä úðéçá íåé÷å úãîòä ìòå) .äéìéã àøåòéù
éë äîòè øîà 'åë ïðåáúîä ìëùä àåä ùôðáù
÷åæéçä ïîæå úò êà :(à"îá øàåáîå 'åë äøçñ áåè
øçùä úìôú úòù àéä ùàøäå úåòåøæä õåîéàå
úàæìå .äìòîì ïåéìòä ïåöø úòå íéîçø úòù àéäù
úåéäìå åéãçé åìéëùéå åðéáé 'ä éù÷áîî ù÷áà äúåà
ã÷úùà íäéìà éúáúëù äî ìë íäéðéò ïéá ïåøëæì
àáìã à÷îåòî äìôúä úðååë ïéðòî èøôáå .ììëá
íùôðå íùôð ìëáå íáì ìëá 'ä ïåùøãé íåé íåé
ãò éøôñá ì"æøàîëå 'ä éðô çëåð íéîë êôúùú

:'åë ùôðä éåöéî
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ה. ו, ואתחנן .47 טו. א, א' שמואל .46 הקו"א. שבסוף – תוכיח הוכח ד"ה באגה"ק .45 ובכ"מ. שם. האזינו ספרי .44

a`Îmgpn 'c ycew zay mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dxez ly zekldd `wec df ixd - ?`ad mler ly ziwl`d
z` helwl lkezy ,dnypl yeal xvep odny ,dtÎlray
oldl hexhexta xiaqn owfd epaxy itk ,ziwl`d zelbzdd

.h"k oniqaeäæå:aezky dn ±æò ïéà" ¯ "äéðúî æòá äøâç" §¤¨§¨§Ÿ¨§¤¨¥Ÿ
"äøBz àlà44,¯dxezd ¤¨¨

,wfeg ,"fer" z`xwpàéäL¤¦
,`idy iptn ±çk úðúBð¤¤Ÿ©

íéðúî úðéçáì æòåly ± §Ÿ¦§¦©¨§©¦
,dnypdíéøeâçä©£¦

¯ ,da íéLaìîedxeza §ª¨¦¨
,dtÎlrayõnàìe ÷fçì§©¥§©¥

¯ ,äéúBòBøæ,dnypd ly §¤¨
Îyeîéçøe eìéçc ïä± ¥§¦§¦

,dad`e d`xiíéiìëN± ¦§¦¦
,oze` cilen lkydyBà

¯ ,íéiòáèdad`e d`xi ¦§¦¦
,dnypa raha ody
,oze` dlbn wx lkyde
àøeòL íeôì ãç ìk̈©§¦¨

dìécm`zda cg` lk ± ¦¥
`ed m` ,`ed "exeriy"l
dad`e d`xil jiiy

lk ,cala "miirah" dad`e d`xil jiiy `edy e` ,"miilky"
okl .dtÎlray dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn df
`edy ici lr xeabdy enk ,"'ipzn fera dxbg" weqtd xne`
dnypd zwfgzn jk ,df ici lr wfgzn `ed - eipzn z` xbeg
oeilrd oevxdn dilr jynpd "siwn xe`"de "dxibg"d ici lr

.dtÎlray dxez ly zeklda ielibayíei÷å úãîòä ìòå)§©©£¨©§¦
¯ ,'eë ïðBaúnä ìëOä àeä ,LôpaL Làøä úðéçaxaqenk §¦©¨Ÿ¤©¤¤©¥¤©¦§¥

,lirl¯ øîà:jlnd dnly jk lrdøçñ áBè ék äîòè" ¨©¨£¨¦©£¨
¯ ,"'eë,aeh dly "xgqn"dy "dnrh" `idíB÷îa øàáîe§Ÿ¨§¨

¯ :(øçàly dpipr xiaqdl xwira owfd epax oeekzn o`k ,oky ©¥
ltzd zcear,oldl oiivn `edy itk ,'d z`xie 'd zad` ,d

onf `ed ('d z`xie 'd zad`) "miipzn"d aeviie wefigl onfdy
,"y`x"d oipr z` cala xeviwa o`k xikfn `ed okl ,dltzd
ly zekldd cenil ici lr wfgzn `ed mby ,opeaznd lkyd

.dtÎlray dxezúBòBøfä õenàå ÷efçä ïîæe úò Cà©¥§©©¦§¦©§
¯ ,Làøäå,opeaznd lkyde ,d`xide dad`dúòL àéä §¨Ÿ¦§©

ïBéìòä ïBöø úòå íéîçø úòL àéäL ,øçMä úlôz§¦©©©©¤¦§©©£¦§¥§¨¤§
.äìòîì`ed oevxdy oeeike ;oeilrd oevxd dlbzne xi`n f` ± §©§¨

,"zerexf"d z` wfgn ixd
z`e ,'d z`xie 'd zad`
,opeaznd lkyd ,"y`x"d
xi`n da dryd okl
onfd `ed ,oeilrd oevxd
"zerexf"d wefigl
zryay ,"y`x"de
icedi opeazn dltzd
e` xveie ,'d zelcba
'd z`xi ekeza dlbn

.'d zad`e¯ ,úàæìe§Ÿ
,owfd epax xne` ,okle
"Lwáà dúBà"¨£©¥

,'ä éLwánîÎyeðéáé ¦§©§¥¨¦
úBéäìå ,åcçé eìékNéå± §©§¦©§¨§¦§

,didiyeïéa ïBøkæì§¦¨¥
ézáúkM äî ìk íäéðéò¥¥¤¨©¤¨©§¦
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עג היום יום . . . 

ה'תש"גכז תמוזיום ששי

חומש: מטות־מסעי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ואף מי . . . כנגד כולן.

ִלּמּוד  ּבְ ַקד  ְוׁשָ ְלִליָאְזָנא  א  ּבָ ִנְפָלא,  ְוַעְמָקן  דֹול  ּגָ רֹון  ׁשְ ּכִ ַעל  ּבַ ַהְמֻפְרָסִמים,  ֵמָהִעּלּוִיים  ֶאָחד 
תֹוַרת ַהֲחִסידּות. דֹוָלה ּוְרָחָבה ּבְ ְך ְזַמן ָקָצר ְיִדיָעה ּגְ ֶמׁשֶ רֹונֹוָתיו ָרַכׁש לֹו ּבְ ׁשְ ַהֲחִסידּות, ּוְבֹגֶדל ּכִ

ֵקן: ֵאין ָחֵסר  נּו ַהּזָ ֲעֵנהּו ַרּבֵ י, ַמה ָחֵסר ִלי? ַוּיַ ַאל: ַרּבִ ֵקן ׁשָ נּו ַהּזָ ְכַנס ְלַרּבֵ ּנִ ְיִחידּות ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּבַ
ְוַגּסּות  ׁשּות  ַהּיֵ הּוא  ׁשֶ ֶהָחֵמץ  ְלהֹוִציא ֶאת  ה  ַאּתָ ָצִריְך  ַרק  ָדן,  ְוַלּמְ ה  ַאּתָ ֱאלִֹקים  ְיֵרא  י  ּכִ ְלָך ְמאּוָמה, 
ּפּוִדין,  גֹון ׁשִ הּוא אֹור, ּכְ ְדֶמה לֹו ׁשֶ ּנִ ֵיׁשּות, ׁשֶ ׁש ּבֹו ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ּטּול. ּוְכִלי ׁשֶ הּוא ּבִ ה ׁשֶ ָהרּוַח, ּוְלַהְכִניס ַמּצָ
יצֹוצֹות  ְהיּו ַהּנִ ּיִ ּבּון הּוא ַעד ׁשֶ ֵאין ֲאִני ְוהּוא ְיכֹוִלין ָלדּור, ָצִריְך ִלּבּון. ְוַהּלִ ִכיָנה, ּדְ ְ ּדֹוֲחִקין ַרְגֵלי ַהּשׁ ׁשֶ

י. ָהאֹור ָהֲאִמּתִ ִזין ְוִנְכָלִלין ּבְ רּוִרים ִנּתָ ַהּבֵ ּדְ

ה'תש"גכח תמוזשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ְמַנֵחם ָאב. ֲאִמיַרת ּכָ

לּו.  ׁשּוב - ּובֹו ִיְתַהּלָ ְמעּו - ֱאֹלֶקיָך ְיהּוָדה. ִאם ּתָ ַהְפטֹוָרה: ׁשִ
חומש: מטות־מסעי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קלה־קלט.
תניא: פרק ח. והנה . . . למלכא וכו'.

ֲאִויר  )ְלַטֵהר  ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ִיחּוד  ּבְ ְקבּוִעים  ַמֲאָמִרים  ָהיּו  ]=ָהַאְדמֹו"ִרים[  ִיים  ֵמָהֶרּבֵ ֶאָחד  ְלָכל 
ֵקן  נּו ַהּזָ ֲאָמֵרי ַרּבֵ ים. ֶאָחד ִמּמַ ַרּבִ ִנים ָהיּו חֹוְזִרים ֲעֵליֶהם ּבָ לֹשׁ ׁשָ ׁשָ ִים אֹו ּבְ ּתַ ׁשְ ַעם ּבִ ר ּפַ ָהעֹוָלם(, ֲאׁשֶ
ָעה ַאַחת",  ֲאָמֵרי ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי – "ָיָפה ׁשָ הֹות. ֶאָחד ִמּמַ ִלי ַהַהּגָ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה" ּבְ ּבְ – "ֵהָחְלצּו" ׁשֶ
] ]ׁשֶ ָמה"  ְנׁשָ ֱאלַֹקי  אֹוֵמר  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ה  "ִהּנֵ ְתִחיל  ִדּבּור־ַהּמַ ּדְ ָהִראׁשֹוִנים  ָרִקים  ּפְ ָרה  ֲעׂשָ ְוָתְכנֹו 
ֲאָמֵרי  "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ֶאָחד ִמּמַ ּבְ ַמח ֶצֶדק" – "ַמה ּטֹבּו" ׁשֶ ֲאָמֵרי ַה"ּצֶ ים". ֶאָחד ִמּמַ ֵסֶפר "ֶדֶרְך ַהַחּיִ ּבְ
י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֲאָמֵרי  ִמּמַ ֶאָחד  ֵאִלים".  ּבָ ָכמֹוָכה  "ִמי   – ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 

"ּב[ – "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום", מָאְסְקווָא רנ"ז. ]ָהַרׁשַ

ה'תש"גכט תמוזיום ראשון

חומש: דברים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ט. וביאור . . . דר"ה.

ְיָלה  ּלַ עֹות ּבַ ׁש ׁשָ ָכל יֹום ׁשֵ ֶהְחִליט ִלְלֹמד ּבְ ַמח ֶצֶדק", ְוָתְכָנּה, ׁשֶ ַתב־ַיד־ֹקֶדׁש ַה"ּצֶ ְתָקא ּכְ ָמְצאּו ּפִ
ִעּיּון. ְלָחן־ָערּוְך ּבְ ָעה ֶחְלֵקי ׁשֻ ְלִמי ְוַאְרּבָ ְבִלי ִוירּוׁשַ "ס ּבַ ם ְוָעַבר ַעל ׁשַ ּיֵ ּקִ ֲעִמיָדה ִנְגֶלה, ְותֹוָדה ַלה' ׁשֶ ּבַ

ה'תש"גא מנחם אב, ראש חדשיום שני

חומש: דברים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק י. והנה . . . .דזמרה כנודע.

ה  ּוֹמשֶׁ ָהָאבֹות  ִעם  ּתֹוָרה  ְוִיְלֹמד  ְדלּות,  ַהּגַ ַתְכִלית  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֲהַגם  ּדַ ָעָנו.  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ יַח,  ׁשִ ַהּמָ ַמֲעַלת 
ׁשּוִטים. ים ּפְ ם ִעם ֲאָנׁשִ ּטּול ִלְלֹמד ּגַ ַתְכִלית ָהֲעָנָוה ְוַהּבִ ָכל ֶזה ִיְהֶיה ּבְ לֹום, ּבְ ָ נּו ָעָליו־ַהּשׁ ַרּבֵ
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יום 
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היום יום . . . עד

ה'תש"גב מנחם אביום שלישי

חומש: דברים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ומאחר שהתפלה . . . עילאה.

ָרָכה,  ּבְ לֹא  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ִמְצָוה.  ר  ַהּבַ ֹקֶדם  ים  ֳחָדׁשִ ֵני  ׁשְ ין  ִפּלִ ּתְ ְלָהִניַח  ַמְתִחיִלין  ים:  ָלַרּבִ הֹוָרָאה 
ְבָרָכה. בּועֹות ּבִ ְוַכֲעבֹור ֵאיֶזה ׁשָ

ה'תש"גג מנחם אביום רביעי

חומש: דברים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק יא. ואמנם . . . ק לאין קץ.

משיחת אאמו"ר: יעמָאלט ווען משיח וועט קומען בב"א וועט מען ערשט ביינקען 
נָאך די גלות טעג. יעמָאלט וועט ערשט פארדריסען פאר ווָאס מ'האט ניט געטָאן אין 
עבודה. מען וועט ערשט דערהערען דעם גרויסען ווייטָאג פון העדר העבודה. איצטער 

אין די ימי הגלות, איז די ימי העבודה צו מכין זיין זיך צו ביאת המשיח בב"א.

עּו  ְעּגְ ִיְתּגַ ָיֵמינּו, ָאֵמן,  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ָיֹבא  יַח  ר ָמׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ "ּב[: ָאז,  י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי  ִמּשִׂ
ר  ֶהְעּדֵ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַער  ַהּצַ ֶאת  ָיחּוׁשּו  ָאז  'ֲעבֹוָדה'.  ּבַ ָעְסקּו  לֹא  ַמּדּוַע  ִיְצָטֲערּו,  ָאז  לּות;  ַהּגָ ִליֵמי 
ָיֵמינּו, ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ יַח ּבִ ׁשִ לּות, ֵהם ְיֵמי ָהֲעבֹוָדה ְלָהִכין ַעְצמֹו ְלִביַאת ַהּמָ יֵמי ַהּגָ ֵעת ּבִ ָה'ֲעבֹוָדה'. ּכָ

ה'תש"גד מנחם אביום חמישי

חומש: דברים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ומה שמשבחים . . . 200 היא מיד.

מיט דער גרעסטער הָארעוואניע קען מען ניט פארדינען קיין איין סענט מעהר 
וויפיל השי"ת הָאט ָאּפגעשטעלט, אז דער און דער מענש זָאל פארדינען. מען בעדארף 
טָאן וויפיל עס איז נויטיג, ָאבער מען מוז געדיינקען, אז די גַאנצע ארבעט, איז מער 
ניט ווי א טפל, דער עיקר איז די ברכה פון השי"ת, און די ברכה פארדינט מען ווען 
מען איז א ערליכער איד: תפלה בצבור, שמירת שבת בהידור, כשרות בהשגחה גדולה, 

חינוך הבנים בא מלמדים ערליכע אידען.

רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ר  ֵמֲאׁשֶ יֹוֵתר,  ַאַחת  ֲאגֹוָרה  ֲאִפּלּו  ְלַהְרִויַח  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  יֹוֵתר,  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ְיִגיָעה  ּבַ
ֵאיָנּה  ל ָהֲעבֹוָדה  ּכָ ׁשֶ ִלְזּכֹר,  ִבים  ַחּיָ ַאְך  חּוץ,  ּנָ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ַיְרִויַח.  לֹוִני  ּפְ ָאָדם  ׁשֶ הּוא ָקַבע, 
ַמִים:  ׁשָ ְיֵרֵאי  ְיהּוִדים  ִהְננּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמְרִויִחים  ָרָכה  ַהּבְ ְוֶאת  ֵרְך,  ִיְתּבָ ה'  ת  ְרּכַ ּבִ הּוא  ר  ָהִעּקָ ָטֵפל,  א  ֶאּלָ
ֵאֶצל  ִנים  ַהּבָ ִחּנּוְך  דֹוָלה,  ּגְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ רּות  ׁשְ ּכַ ִהּדּור,  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ ִצּבּור,  ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל[  יִדים  ]ַמְקּפִ

ַמִים. ֵהם[ ְיהּוִדים ִיְרֵאי ׁשָ ִדים ]ׁשֶ ְמַלּמְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תש"פ  תמוז כ"ז ראשון יום בלאו? עובר תלמודו השוכח

:È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰áiç éúîéà ãò©¥¨©©¨
Eááìî eøeñé ïôe" :øîàpL ,BúBî íBé ãò ?äøBz ãîìì íãà̈¨¦§Ÿ¨©¤¤¡©¤¨¦§¨§

éiç éîé ìk.çëBL àeä ,ãenìa ÷ñòé àlL ïîæ ìëå ;"E Ÿ§¥©¤§¨§©¤Ÿ©£Ÿ§¦¥©
בגמרא  ב)אמרו צט, מתלמודו(מנחות אחד דבר  המשכח "כל 

תשכח  פן מאוד נפשך  ושמור לך השמר  שנאמר בלאו, עובר 

לא אלא  אינו ואל , פן השמר שנאמר  מקום  כל הדברים ... את 

ה 'יראים' ולדעת שנט)תעשה ". יג)והסמ "ג (סי' זו(לאוין מצוה 

וכל המצוות  ממנין היא  תלמודו , את לשכוח  xacשלא  gkeyd
ezpynn cg`.בלאו עובר

הרמב "ן  לדעת  ב)אך מצוה הלאוין שכחת המצוות, לספר (בהשגותיו

אותו נסיר  ולא  סיני הר  מעמד נשכח "שלא  היא  זו  מצוה 

וכתב הימים ". כל  שם  ולבנו  עינינו יהיו  אבל מדעתנו,

אסתר ' שם)ה 'מגילת  זו(בסהמ"צ מצוה מנא לא  שהרמב "ם 

כולה , התורה כל את  הכוללת  מצוה  היא  כי  המצוות  במנין 

בדרכיה שנלך עינינו, ראו  אשר  הדברים  את  נשכח שלא

מצוותיה . ונקיים

תשכח' פן  לך 'השמר של  זה לאו  הרמב "ם  מנה  לא ומדוע 

ממשנתו אחד דבר שם)בשוכח במנחות הברייתא משמעות ?(כפי

הזקן אדמו"ר  סק"א)מבאר קו"א פ"ג לאו(שם אינה זו  אזהרה  :

נכללת היא  הרי 'עשה' בלשון  שנאמרה  כיון כי עצמו  בפני

אותם " "ולמדתם  של 'עשה ' ה"ג)במצות  שהלימוד (לעיל היינו 

שחיוב הרמב "ם  שכתב  וזהו שוכח. שאינו באופן  להיות  צריך

הוא - בלימוד יעסוק  שלא  זמן  "כל כי החיים  כל הוא  הלימוד

ולאו כהלכתה , דתלמודֿתורה  "מצות ֿעשה  כן ואם  - שכח"

הרמב "ם". דעת  לפי אחד דבר  הם  דשכחה

הזקן  אדמו "ר  פסק  להלכה  ה"ד)אמנם , פ"ב כדעת(שם

ממשנתו  אחד דבר  השוכח ש "כל וה'יראים ' zngnהסמ "ג 
ie`xk ecenil lr xfg `lyרק שנאמר  תורה , של  בלאו עובר  ...

לך ...". השמר 

ה'תש"פ  תמוז כ"ח שני יום גבול? להשגת חוששים אין מתי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ãnìî ïëå§¥§©¥
ìBëé Bðéà ..Bcöa úB÷Bðéz ãnìì úéa çúôe Bøáç àaL úB÷Bðéz¦¤¨£¥¨©©¦§©¥¦§¦¥¨
äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç 'ä" :øîàpL ,Bãéa úBçîì¦§§¨¤¤¡©¨¥§©©¦§©§¦¨

."øécàéå§©§¦
בגמרא  מבואר הדין א)בטעם  כב, סופרים(ב"ב "קנאת  כי 

בעבודתו יותר  אחד כל  ישקיע התחרות  ידי ועל  חכמה" תרבה 

נשכרים . ייצאו  כולם  וכך

את לכך  כמקור  והביא  זה בטעם  הסתפק  לא  הרמב"ם  אך

הטעם כי ויאדיר", תורה  יגדיל  צדקו  למען חפץ "ה ' הפסוק 

שעל  התחומים בכל שייך  חכמה" תרבה  סופרים  "קנאת  של

יותר טובה  סחורה לספק אחד כל  ישתדל  התחרות ידי 

השגת כן מחמת  שהתירו מצאנו  לא  כן פי על ואף וכדומה ,

רק שייך  והוא  כשלעצמו, זה בטעם  די שאין ובהכרח גבול ,

ריבוי לעידוד  מיוחדת חשיבות  קיימת שבו  תורה בתלמוד 

ויאדיר" תורה  "יגדיל  – ובאיכות בכמות  קודש הלימוד (שיחות

(301 עמ' ו, שיחות לקוטי גם וראה תשל"ב. .פורים

מנזקי להתעלם  גם  התירו  תלמוד, של חשיבותו ומפאת 

השכנים  ואין  לשכנים  מהלימוד הנגרמים  לטעוןהרעש  יכולים 

מקול  לישן יכולים  אנו "אין ביתו  בתוך תורה  למלמד

רבן " בית של הי"ב)התינוקות  פ"ו שכנים .(הלכות

ה 'טור' לדעת  זה . בדין  ראשונים  נחלקו קנו)אמנם  סי' (חו"מ

נאמר שהדבר סוברים  יש  אך מצוה , דבר  לכל  נאמר  זה היתר 

הריטב "א  שכתב  כפי  תורה , תלמוד לגבי כז)רק  סי' :(שו"ת

הדין הוא  אלא רבן, בית  של תינוקות  מלמד  דוקא  "ולאו

licbdl ick ,miaxa ea yexcl e` dxez uiaxdl yxcn zeyrl
l`xyin dxez gkyz `le xic`dle dxezמדברי נראה  וכן  ,"

סופרים ש "קנאת  הגמרא  דברי את  הזכיר  שלא  כאן הרמב "ם

ויאדיר " תורה  "יגדיל הפסוק  את  דווקא  אלא חכמה ", תרבה 

ט) סי' ג, דאורייתא דרופתקי .(ראה

כמלמד  ספרים  הכותב  סופר  של שדינו  שכתבו  ויש 

ו)תינוקות  לא, נתיב ירוחם ההיתר(רבנו זו  לשיטה  גם  כי ונראה  ,

ויאדיר", תורה  "יגדיל  משום תלמודֿתורה  לצורך רק  נאמר 

וכלולה תורה  כהרבצת  נחשבת  ספרים  כתיבת  שגם  אלא

זה  קצה)בהיתר  סי' יו"ד צ"צ שו"ת וראה ק. סי' ג, נתן .(להורות

ה'תש"פ  תמוז כ"ט שלישי יום וזקן  חכם מפני קימה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ï÷æ àeäL éî¦¤¨¥
elôàå .åéðôì ïéãîBò ,íëç BðéàL ét ìò óà ¯ äð÷æa âìôîª§¨§¦§¨©©¦¤¥¨¨§¦§¨¨©£¦
áiç Bðéàå ;äð÷æa âìônä ï÷fä éðôa ãîBò ,ãìé àeäL íëçä¤¨¨¤¤¤¥¦§¥©¨¥©ª§¨§¦§¨§¥©¨

.Bøcäì éãk àlà ,BúîB÷ àìî ãîòì©£Ÿ§Ÿ¨¤¨§¥§©§
ה 'טור ' רמד)והקשה  סי' מפני(יו"ד לקום חייב  אינו מדוע  :

נלמדים החיובים  שני והרי חכם, מפני  כמו קומתו מלא  הזקן

זקן"? פני והדרת  תקום , שיבה  "מפני פסוק  מאותו 

מדבר עליו חכם  ילד לגבי היא  הרמב "ם  כוונת  ותירץ :

כן ועל חכמתו , מחמת כבוד לנהוג צריך בו  שגם  זו, בהלכה 

כבודו, מתמעט  בכך כי בשנים  זקן מפני  לגמרי  לקום  לו  אין 

אינו ובזה  מפניו, מעט שיתנועע היינו  'הידור ' רק  יעשה ולכן

זקן מפני לקום  צריך רגיל אדם  אך שלו, מכבודו  ממעיט

חכם . מפני  כמו  קומתו, מלוא  בשנים 

המאירי ב)אך לב, אין(קידושין חכם שאינו  זקן שמפני כתב 

מדברי כן הבין  וכנראה קומתו, מלוא  לעמוד חייבים 

השולחן ' וה 'ערוך י)הרמב "ם . רמד, המנהג(יו"ד שכן  העיד

מתנועעים בשנים  זקן  ולפני  קומתו, מלוא  קמים  ת"ח שלפני

מעט.
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שחיוב מאחר  הטור: קושיית  כך על קשה  לכאורה  אך

דינם ? נשתנה  מדוע פסוק  מאותו נלמד וחכם זקן מפני הקימה 

אינו חכם  מפני  קומתו מלוא  הקימה  שחיוב  לפרש  ויש 

כי זקן ", פני והדרת  תקום  שיבה  "מפני הכתוב  מעצם נלמד

שהרואה משום  אלא  קומתו  מלוא לקום  שצריך ראיה  אין  מכך 

לעיל  כמבואר  אמות ארבע  ממרחק  מפניו  לעמוד צריך חכם

בקימה כי  קומתו מלוא כשעומד רק שייך וזה  ה ), (הלכה

אמות ארבע  של זה ודין ממושך . זמן לעמוד קשה  מועטת 

לכך  מקור  אין  וממילא  בשנים , בזקן ולא בחכם  רק  נאמר 

קומתו. מלוא  מפניו  לעמוד  שצריך

ב'הידור ', די בחכם  וגם בזקן גם תורה  מדין כי  יתכן ועוד:

רק ותיקנו קומתו , מלוא חכם  מפני לקום  חייבו מדרבנן  ורק 

בשנים . בזקן ולא  בחכם 

(`r 'r n"eg awri ixn`)

ה'תש"פ  אב מנחם א' רביעי יום וערב' 'שתי צורת בה שיש במכונית נסיעה

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰íéaø íéøôñ§¨¦©¦
wä eðeö ...äøæ äãBáò éãáBò eøaçúBø÷ì àlL ,àeä Ceøa LBã ¦§§¥£¨¨¨¦¨©¨¨¤Ÿ¦§

,øeñà ¯ äøevä úeîãa ìkzñäì elôàå ...íéøôqä ïúBàa§¨©§¨¦©£¦§¦§©¥¦§©¨¨
."íìéìàä ìà eðôz ìà" :øîàpL¤¤¡©©¦§¤¨¡¦¦

רש "י  כתב)לדעת ד"ה א. קמט, תפנו(שבת "אל  מהפסוק  למדים 

האלילים " לבבכם אל מדעת נוטים אתם "אשר 'חללים', מלשון ('אלילים'

שם) רש"י - לבכם" אםוחלל אף  מצוירת  בדמות  להסתכל שאסור 

התוספות  לדעת  אך זרה , לעבודה  ולא לנוי  ד"ה נעשתה  (שם

אבל ודיוקני) לעבודהֿזרה , עשויה  הדמות  אם  רק הוא  האיסור 

מהאמור  לזה וראיה  מותר . לנוי, עשויה  א)אם  נ, שרבי(ע"ז

שלא משום  קדושים' של 'בנן מכונה  היה  סמאי  ברבי  מנחם 

וכן איסור . אין  הדין שמעיקר  משמע  מטבע , בצורת  הסתכל

כאן הרמב "ם  משנה)דעת .(כסף

אברהם' ה 'מגן  סקכ"ג)וכתב  שז סי' כדעת(א"ח שהמנהג 

לשם העשויה "בדיוקנא רק  לאסור  והתוספות, הרמב "ם

נעשתה לא  אם גם  האוסרים לדעת  וגם  אלילים ". עבודת

ועוד)לעבודה ֿזרה כדוגמת(רש"י בעיון בהסתכלות רק  ,

מותרת בעלמא  ראיה  אבל אסור, - מטבע  בצורת הסתכלות 

שנפסק הקשת  ראיית  לעניין החילוק (כעין הדעות  לכל

ערוך' ס"א)ב 'שולחן  רכט סי' בקשת ,(א"ח להסתכל שאסור 

שהרי מותרת שטחית ראיה אבל  מעמיקה  להסתכלות  והכוונה 

לראותה ). צריך  עליה לברך כדי 

הלוי ' לז)וה 'שבט סי' לנסוע(ח"ח מותר  האם  בשאלה  דן

את והביא  וערב '. 'שתי צורת  בה  שמונח גוי של  במכונית

ערוך' ה 'שולחן  סט"ו)דברי  קמו סי' בנוי(יו"ד להסתכל שאסור

ואינו נוי  של ענין  אינו שאם  ומשמע  מזה , נהנה  אם  אלילים 

איסור . אין  ליהנות , מתכוין 

עבודה ֿ לשם  שנעשתה  צורה בדמות  להסתכל והאיסור 

בהתבוננות  כשמסתכל רק  הוא זו, בהלכה  האמור  (וכדברי זרה ,

לעיל) היינוהמ"א האלילים', אל תפנו 'אל הפסוק משמעות  שזו 

אין כוונה , ללא  שטחית  בראיה  אבל מכוונת , והסתכלות פניה

חסידים ' ב 'ספר אמנם הדין. מן קעח)איסור  גם(סי' החמיר

ללא ע"ז  צורת  בה  שיש  במכונית  לנסוע  אבל  בעלמא , בראיה

יש זו , מנסיעה להימנע אפשרות ואין  הסתכלות  כוונת כל 

להתיר .

ה'תש"פ  אב מנחם ב' חמישי יום בתורה  הכתובה עבודה־זרה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰äøæ-äãBáò ìëå§¨£¨¨¨
,ìáe ,øBòt :ïBâk ,dîL øékæäì øzî ¯ Lãwä éáúëa äáeúkä©§¨§¦§¥©Ÿ¤ª¨§©§¦§¨§§¥

.ïäa àöBiëå ,ãâå ,Báðe§§¨§©¥¨¤
ה 'יראים ' כתב  ההיתר  עה)בטעם שהתורה(סי' "כיון :

מיני כמה  מצאנו הרי קשה : ולכאורה  נתבטלה ". ודאי הזכירה 

פעור ' 'בעל כגון התבטלו, ולא  בתורה שהוזכרו  עבודהֿזרה 

ובגמרא  בלק, בפרשת א)המוזכר  סד, מעשה(סנהדרין הובא

הגמרא ? בזמן  שאירע  זו בעבודה ֿזרה 

והביאור :

לה ניתנת  שבכך משום  הוא  עבודהֿזרה  הזכרת  איסור 

משום אין בתורה  הכתובה  עבודה ֿזרה בהזכרת  אך חשיבות ,

הבל  שהם  להראות  כדי היא  בתורה  ההזכרה  שכן חשיבות ,

כמוש ' עם 'אבדת  כגון  תועלת , בהם  חוקת)ואין  כיצד (פרשת או 

מותר ולכן במגפה, שמתו  פעור לבעל  העובדים  נענשו

בהקשר להזכירה  הכוונה  הסתם מן  כי  זו  עבודה ֿזרה  להזכיר 

בתורה . מופיעה היא  שבו

התוספות  דברי  מבוארים ב ובזה  סג, שלא)(סנהדרין אשרד"ה

אסור בתורה, הכתובה  עבודה ֿזרה  שם  להזכיר שמותר למרות

התבטלה , כבר  בתורה  הכתובה  עבודה ֿזרה  כל  ואם  בה. לנדור 

ה 'ביטול' כי  מובן , האמור  לפי אך  בה ? לנדור  אסור  מדוע 

של  בהקשר  ההזכרה  מתפרשת שאז  בסתם כשמזכירה  רק  הוא 

הרי בה , נודר כאשר  אך בתורה , שמופיעה כפי שלילתה

אסור . הדבר ולכן אצלו  חשובה  שהיא  מוכיח

אמר כיצד  הקשה: התוספות  לבעלי  זקנים ' 'דעת ובפירוש 

בעל  לפני  ויחנו  ישראל בני  אל "דבר רבנו  למשה  הקב"ה 

ב)צפון" יד, לי(בשלח 'המתן  לחברו  לומר  לאדם  אסור  והרי  ,

ולא לאדם  רק הוא שהאיסור  ותירץ פלונית '? עבודה ֿזרה  בצד 

מקיים שהקב "ה  במדרש  נאמר  הרי תמוה : ולכאורה  לקב "ה .

לישראל" ומשפטיו חוקיו ליעקב  דבריו ("מגיד התורה  כל  את 

ולשמור ")! לעשות  לישראל אומר הוא  עושה , שהוא  "מה  –

את שמחשיב הוא  האיסור יסוד כי  מובן , האמור  ולאור 

אמת שהוא  הקב "ה  של דיבורו  אך בדיבורו, העבודה ֿזרה 

שקר הוא שיסודה  העבודה ֿזרה  את  לחלוטין שולל  מוחלטת,

האיסור ולכן  במציאותה , והכרה  לטעות  מקום  שום  נותן  ואינו 

אצלו. קיים  לא 

(167 'nr bk zegiy ihewl)



עז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  אב מנחם ג' שישי יום גוי  נישואי בשמחת השתתפות

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ·ÎÂÎ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰äNòL éBb¤¨¨
÷çøää ìëå ...Búãeòqî úBðäì øeñà ,Bzáì Bà Bðáì äzLî¦§¤¦§§¦¨¥¨¦§¨§¨©¤§¥
Bçáfî zìëàå ,Eì àø÷å" :øîàpL ,àeä äøæ äãBáò éðtî ¯ äfä©¤¦§¥£¨¨¨¤¤¡©§¨¨§§¨©§¨¦¦§

éðáì åéúðaî úç÷ìå ¯.'...E §¨©©¦§Ÿ¨§¨¤
גוי, נישואי בשמחת  השתתפות  להתיר מקום  יש  האם 

ביחסים לפגיעה  לגרום  עלולה  אי ֿההשתתפות כאשר 

ולאיבה ?

רש "י האיסור : בטעם תלוי ב)הדבר ח, שהוא(ע"ז כתב 

כוכבים '. לעבודת מקריב  (שמחה ) הילולא ימי  ש 'כל משום 

הגמרא  מפשטות נראה  משתה(שם)וכן  שעשה  כוכבים  'עובד  :

הכתוב עליהן  מעלה  . . שבעירו היהודים  כל וזימן לבנו

לעבודה ֿזרה ) שהוקרבו  (קרבנות  מתים  מזבחי  אכלו כאילו

מזבחו '. ואכלת  לך וקרא  שנאמר 

סק"א)והש "ך קנב סי' יו"ד הכסף מדברי(נקודות לדייק מוסיף 

על  לאלוהיו  מודה שהגוי משום  הוא  שהאיסור  הגמרא 

אסור חשוב לאדם  ולכן בשמחתו , האורחים  השתתפות

מהנישואין חודש  שנים ֿעשר  לאחר  אפילו  בסעודה  להשתתף 

כי חודש ), שנים ֿעשר עד  הוא שהאיסור  רגיל  מאדם  (בשונה 

לאלוהיו ומודה  ביותר שמח הנכרי חשוב  אדם  בהשתתפות 

מרובה . זמן לאחר אף 

הט"ז סק"א)אך שיתרחקו(שם כדי הוא  שהאיסור כתב 

בהם , להתחתן  יבואו ולא  הנכרים  עם  מלהתחבר  ישראל

ההשתתפות איסור  את למדים  שממנו בכתוב כמפורש 

לבניך'. מבנותיו  ולקחת  מזבחו , ואכלת לך 'וקרא  בשמחתם :

מעבודה ֿזרה ההרחקה  ענין  גם  שהזכיר הרמב "ם  ומדברי

לדייק יש מבנותיו" ולקחת  לך... "וקרא  הפסוק  את ציטט וגם 

יחד  גם  הטעמים כשני  קיח)שנקט סי' ח"ז הלכות .(משנה

מקריב שהגוי משום  הוא  שהאיסור הטעם  לפי והנה ,

במקום להתיר  מקום  יש  לה , מודה או  לעבודה ֿזרה קרבנות 

יום לפני עמם  ולתת  לשאת  באיסור  שמצינו  כפי איבה  חשש 

א)אידם הלכה כך (לעיל ידי על  כי בגמרא  מפורש  שטעמו ,

להלכה  ונפסק  לאלוהיו, ויודה  הגוי קמח ישמח סי' יו"ד (שו"ע

של סי"ב) הטעם  לפי  אך איבה , מחשש  זאת  להתיר  יש  כי 

היא האיסור  מגמת  אדרבה  כי איבה משום  להתיר אין הרחקה 

לגויים  ישראל בין  קירבה  ומניעת  המסוימת  איבה  (ט"ז יצירת 

.שם)

ה'תש"פ  אב מנחם ד' קודש שבת ילבש' 'לא משום הזקן גילוח איסור

:ËŒÊ ˙ÂÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰äøBz äøñà̈§¨¨
àìå" :øîàpL ¯ øòúa epçlâiL ãò áiç Bðéàå ...ï÷fä úéçLäì§©§¦©¨¨§¥©¨©¤§©§¤§©©¤¤¡©§Ÿ

ð÷æ úàt úà úéçLúúéa ïBâk ,óebä øàMî øòOä úøáòä ..."E ©§¦¤§©§¨¤©£¨©©¥¨¦§¨©§¥
àlL éãk ...íéøôBñ éøácî àlà ,äøBzä ïî øeñà Bðéà ...éçMä©¤¦¥¨¦©¨¤¨¦¦§¥§¦§¥¤Ÿ

.íéLð ïewz Bîöò ïwúé§©¥©§¦¨¦
ילבש 'לא  על  עובר אחת  לדעה  - השחי  בית  שיער המסיר 

שניה ולדעה  בכך". דרכה  "אשה  כי אשה ', שמלת גבר 

מדרבנן  הוא  שם)האיסור  ובמפרש א נט, הרמב "ם(נזיר ופסק  .

מדרבנן. רק  הוא שהאיסור  כדעה 

השערות בהסרת  גם  הוא  האיסור  הפוסקים  רוב  ולדעת 

צג)במספריים  סי' יו"ד צדק צמח ערוך'(שו"ת ב 'שולחן פסק  וכן .

ס"א) קפב סי' .(יו"ד

משום בו שאין במספריים , הזקן  שערות הסרת  ולענין 

צדק ' ה 'צמח רצה תחילה מדברי(שם)השחתה, ללמוד 

'לא(בה"ט)הרמב "ם  משום  בה  יש  השחי בית  שיער שהסרת 

אם (מדרבנן)ילבש ' ocalרק  miypdהוא האיסור  כי כן, נוהגות

השיער שמעבירין  במקום "אבל נשים ', ב 'תיקון  עצמו  לתקן 

הזקן גילוח זה, ולפי  אותו". מכין  אין  העביר  אם האנשים ,

דחה אך ילבש '. 'לא  משום אסור  אינו  בנשים , שייך שאינו

מראשו השחורות  מתוך  לבנות שערות  "המלקט שהרי זאת 

אשה "epwfnאו עדי שעדה מפני לוקה , י)... הל' על (להלן אף 

הלבנות השערות  שליקוט כיון כי זקן , אין שלאשה פי

לקישוטי דומה  זה  הרי  צעיר, להיראות  כדי  הוא  מהשחורות 

שייראה כדי שנעשה  כיון  הזקן , בגילוח גם  וכן האשה , של  נוי

משום ואסור אשה , בקישוטי מתנאה הוא  הרי  ונאה , צעיר 

ילבש '. 'לא 

כי הרמב "ם , לשון משמעות  גם  שכך צדק' ה 'צמח  והוסיף 

כתב הראש , פאות  גילוח ו)לגבי הפאותxzen"(בהל' ללקוט

כתב הזקן גילוח לגבי ואילו  ז)במספרים ", גילח (בהל' "אם 

במספרים, דאיסוראxehtזקנו  באצבע "מורה  זה  ולשון  ,"

" כי  במספרים " גם  לגלח פטורxehtאיכא  רק  בהדיא משמע  ,

ח "ו". מותר דאינו פשיטא  אבל  ממלקות ...

חמד' ה'שדי  קטז)וכתב  כלל ל, צדק '(מערכת ה 'צמח שכדעת 

אחרונים : כמה כתבו 

וחיי ' א)ב'חמרא  מב, מתרגום(סנהדרין ללמוד יש  שכן הביא

אשה". שמלת גבר ילבש  "ולא  הפסוק  על עוזיאל בן  יונתן 

נתן ' א)וב'זכר תער(צה, כעין  זקנם  "המגלחים  כתב :

'לא משום  לוקה  אבל  זקן' 'פאת משום  עובר  אינו  במספריים,

ילבש '".

כאשר . . רואים בגלוי ובחיצוניות עניין של היפך השמחה . . יש לבאר את הכוונה הפנימית שבעניין זה, זכותן וחיבתן של ישראל.
משיחת שבת פרשת דברים ה'תשד"מ
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zFrC zFkld¦§¥

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אהבת 1) לישריֿלב; ולהתחבר רשע מאנשי להתרחק

ובאלמנות. ביתומים הזהירות הבריות;

.‡Ì„‡ ÏL B˙i¯a C¯c2ÂÈ˙BÚ„a CLÓ ˙BÈ‰Ï ∆∆¿ƒ»∆»»ƒ¿ƒ¿»¿≈»
ÈL‡ ‚‰Ók ‚‰BÂ ,ÂÈ¯·ÁÂ ÂÈÚ¯ ¯Á‡ ÂÈNÚÓ·e¿«¬»««≈»«¬≈»¿≈¿ƒ¿««¿≈

B˙È„Ó3ÌÈ˜ÈcvÏ ¯aÁ˙‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈««ƒƒ
;Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏiL È„k ,„ÈÓz ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ ·LÈÏÂ¿≈≈≈∆«¬»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ«¬≈∆
‡lL È„k ,CLÁa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÈÚL¯‰ ÔÓ ˜Á¯˙ÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ»¿»ƒ«¿ƒ«∆¿≈∆…
˙‡ CÏB‰" :¯ÓB‡ ‰ÓÏML ‡e‰ .Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÈƒ¿«ƒ«¬≈∆∆¿……≈≈∆

ÌkÁÈ ÌÈÓÎÁ4"ÚB¯È ÌÈÏÈÒÎ ‰Ú¯Â ,5:¯ÓB‡Â ; ¬»ƒ∆¿»¿…∆¿ƒƒ≈«¿≈
‰È„Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ."'B‚Â LÈ‡‰ È¯L‡"«¿≈»ƒ¿¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»
‰¯LÈ C¯„a ÌÈÎÏB‰ ‰ÈL‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚ¯ ‰È˙B‚‰nL∆ƒ¿»∆»»ƒ¿≈¬»∆»¿ƒ¿∆∆¿»»
C¯„a ÌÈ‚‰BÂ ÌÈ˜Ècˆ ‰ÈL‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈ -≈≈¿»∆¬»∆»«ƒƒ¿¬ƒ¿∆∆
ÚÓBLÂ ÌÚ„BÈ ‡e‰L ˙BÈ„n‰ Ïk eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈ·BËƒ¿ƒ»»«¿ƒ∆¿»¿≈«
B‡ ;epÓÊ BÓk ,‰·BË ‡Ï C¯„a ÌÈ‚‰B Ô˙ÚeÓL¿»»¬ƒ¿∆∆…»¿¿«≈
ÈtÓ ,ÌÈ·BË ‰È˙B‚‰nL ‰È„ÓÏ ˙ÎÏÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»»∆∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿≈
ÔÈÚk ,È„ÈÁÈ Bc·Ï ·LÈ - ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ ˙BÒÈb‰«¿»ƒ¿≈«…ƒ≈≈¿«¿ƒƒ»ƒ¿»
,ÌÈ‡hÁÂ ÌÈÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â ."ÌcÈÂ „„a ·LÈ" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈≈»»¿ƒ…¿ƒ»»ƒ¿«»ƒ
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰È„na ·LÈÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ≈≈«¿ƒ»∆»ƒ≈
˙B¯ÚnÏ ‡ˆÈ - Ú¯‰ Ì‚‰Óa ‚‰BÂ Ô‰nÚ ·¯Ú˙ƒ¿»≈ƒ»∆¿≈¿ƒ¿»»»«≈≈«¿»

ÌÈÁÂÁÏÂ6C¯„a BÓˆÚ ‚È‰È Ï‡Â ,˙B¯a„nÏÂ ¿«¬»ƒ¿«ƒ¿»¿««¿ƒ«¿¿∆∆
ÔBÏÓ ¯a„n· ÈzÈ ÈÓ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÈ‡hÁ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¿

."ÌÈÁ¯‡…¿ƒ

אדם.2) של אצל 3)מטבעו פירושה - מדינה עירו, אנשי
"עלת  אומר: המשל ערב. כבלשון עיר, רוב: פי על רבינו
עליך  עיר, לאיזו כשנכנסת - בנימוסיה" הלך לקרייה,

מח). (בראשיתֿרבה, העיר אנשי כמנהג למה 4)להתנהג
שלא  פי על אף המרקחים, לבתי שנכנס למי דומה? הדבר
עימו  והוציא טוב ריח לקח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח
וממעשיהם  מדרכיהם לוקח צדיקים עם שהולך מי כל כך -

כה). אליעזר, דרבי (פרקי דומה?5)הטובים הדבר למה
פי  על אף עורות). עיבוד (בית הבורסקי לתוך שנכנס לאדם
והוציא  קלט רע ריח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח שלא

(שם). במערות 6)עימו העם ויתחבא הכתוב: כלשון
מן  שורים כמו חֹוח, מן חוחים א). יג, (שמואלֿא ְֲֲִִִַַָָָּובחוחים
וכן  שם. (רש"י, קוצים קבוצת מקום - חוחים ופירוש שֹור.
הכופרים  בין הדר שכל השמד", ב"אגרת גם רבינו יאמר
גרשוני  כי שאמר: דוד דברי על ומסתמך כמותם, שהוא
וכי  יט). כו, (שמואלֿא אחרים אלוהים עבוד לך מהסתפח...
בין  דירתו שקולה אלא זרה? עבודה לעבוד לו אמר מי

אחרים. אלוהים עבד כאילו נכרים

.·È„k Ì‰È„ÈÓÏ˙Â ÌÈÓÎÁa ˜ac‰Ï ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ«≈«¬»ƒ¿«¿ƒ≈∆¿≈
ÈÎÂ - "˜a„˙ B·e" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÏƒ¿…ƒ«¬≈∆»ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»¿ƒ
e¯Ó‡ Ck ‡l‡ ?‰ÈÎMa ˜ac‰Ï Ì„‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»»¿ƒ«≈«¿ƒ»∆»»»¿

ÌÈÓÎÁ7ÌÈÓÎÁa ˜ac‰ :BÊ ‰ÂˆÓ Le¯Ùa ¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«≈«¬»ƒ
˙a ‡NiL ,ÏczL‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .Ì‰È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈∆¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈∆ƒ»«
ÏÎ‡ÏÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Bz· ‡ÈNÈÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»¿«ƒƒ¿«¿ƒ»»¿∆¡…

ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÚ ˙BzLÏÂ8‡ÈËÓ˜¯t ˙BNÚÏÂ ,9 ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¬¿«¿«¿»
,¯eaÁ ÈÈÓ ÏÎa Ô‰Ï ¯aÁ˙‰Ïe ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈»∆¿»ƒ≈ƒ

"B· ‰˜·„Ïe" :¯Ó‡pL10:e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ . ∆∆¡«¿»¿»¿≈ƒ¬»ƒ¿»¿
˙‡ ‡Óˆ· ‰˙BLÂ Ì‰ÈÏ‚¯ ¯ÙÚa ˜a‡˙Ó ÈÂ‰Â"∆≈ƒ¿«≈«¬««¿≈∆¿∆¿»»∆

"Ì‰È¯·c11. ƒ¿≈∆

קיא:).7) כתובות עקב; מסעודה 8)(ספרי, הנהנה כל
השכינה  מזיו נהנה כאילו בתוכה, שרוי חכם שתלמיד

סד.). כדי 9)(ברכות חכמים תלמידי בממון מתעסק
(כתובות  בתורה לעסוק פנויים והם שכר, להם להמציא

רש"י). אוכלה 10)קיא:, אש והלא כן, לומר אפשר וכי
עליך  אני ומעלה ובתלמידים בחכמים הידבק אלא הוא?

מט). עקב (ספרי, בו נדבקת ד).11)כאילו א, פרק (אבות

.‚„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙‡ ·‰‡Ï Ì„‡ Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓƒ¿»«»»»∆¡…∆»∆»¿∆»
."EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,BÙe‚k Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿∆∆¡«¿»«¿»¿≈¬»
¯L‡k ,BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏÂ ,BÁ·La ¯tÒÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»«»«¬∆

BÓˆÚ ÔBÓÓ ÏÚ ÒÁ ‡e‰12.BÓˆÚ „B·Îa ‰ˆB¯Â »«»«¿¿∆ƒ¿«¿
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,B¯·Á ÔBÏ˜a „ak˙n‰Â13. ¿«ƒ¿«≈ƒ¿¬≈≈≈∆»»«»

יֿיב).12) משנה ב, פרק פרק 13)(שם חגיגה (ירושלמי,
א). הלכה ב,

.„ÈzL - ‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz ÒÎÂ ‡aL ¯b‰ ˙·‰‡«¬««≈∆»¿ƒ¿««««¿≈«¿ƒ»¿≈
ÌÈÚ¯ ÏÏÎa ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡ :‰NÚ ˙BˆÓ14, ƒ¿¬≈««ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ

Ìz·‰‡Â" :‰¯Ó‡ ‰¯Bz‰Â ,¯‚ ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡Â¿««ƒ¿≈∆≈¿«»»¿»«¬«¿∆
˙·‰‡ ÏÚ ‰evL BÓk ¯b‰ ˙·‰‡ ÏÚ ‰eˆ - "¯b‰ ˙‡∆«≈ƒ»««¬««≈¿∆ƒ»««¬«
ŒLB„w‰ ."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ«¿∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆«»
."¯b ·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯b ·‰B‡ BÓˆÚa ‡e‰ŒCe¯a»¿«¿≈≈ƒ∆∆¡«¿…≈≈

הקודמת.14) בהלכה כמבואר אהבתם, על ציוותה והתורה

.‰BaÏa Ï‡¯NiÓ „Á‡ ‡BN‰ Ïk15Œ‡Ïa ¯·BÚ , »«≈∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿…
."E··Ïa EÈÁ‡ ˙‡ ‡N˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«…ƒ¿»∆»ƒƒ¿»∆

‰NÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â16‡ÏÂ . ¿≈ƒ«»∆¿ƒ∆≈«¬∆¿…
‰kn‰ Ï·‡ ,·laL ‰‡N ÏÚ ‡l‡ ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ»»∆»«ƒ¿»∆«≈¬»««∆

È‡M¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - BÙ¯ÁÓ‰Â B¯·Á ˙‡17, ∆¬≈¿«¿»¿««ƒ∆≈««
."‡N˙ ‡Ï" ÌeMÓ ¯·BÚ BÈ‡≈≈ƒ…ƒ¿»

גילוי.15) לידי באה ולא בליבו שמורה שנאתו כלומר:
טז.).16) יכנו 17)(מכות ארבעים התורה: הזהירה שהרי

חרש  תקלל לא הזהירה: וכן ב); כה, (דברים יוסיף לא
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meil miwxt 'b m"anx ixeriya`Îmgpn 'cÎfenz f"k -t"yz'd

ה'תש"פ  תמוז כ"ז ראשון יום

-rcndxtq
zFrC zFkld¦§¥

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אהבת 1) לישריֿלב; ולהתחבר רשע מאנשי להתרחק

ובאלמנות. ביתומים הזהירות הבריות;

.‡Ì„‡ ÏL B˙i¯a C¯c2ÂÈ˙BÚ„a CLÓ ˙BÈ‰Ï ∆∆¿ƒ»∆»»ƒ¿ƒ¿»¿≈»
ÈL‡ ‚‰Ók ‚‰BÂ ,ÂÈ¯·ÁÂ ÂÈÚ¯ ¯Á‡ ÂÈNÚÓ·e¿«¬»««≈»«¬≈»¿≈¿ƒ¿««¿≈

B˙È„Ó3ÌÈ˜ÈcvÏ ¯aÁ˙‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈««ƒƒ
;Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏiL È„k ,„ÈÓz ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ ·LÈÏÂ¿≈≈≈∆«¬»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ«¬≈∆
‡lL È„k ,CLÁa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÈÚL¯‰ ÔÓ ˜Á¯˙ÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ»¿»ƒ«¿ƒ«∆¿≈∆…
˙‡ CÏB‰" :¯ÓB‡ ‰ÓÏML ‡e‰ .Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÈƒ¿«ƒ«¬≈∆∆¿……≈≈∆

ÌkÁÈ ÌÈÓÎÁ4"ÚB¯È ÌÈÏÈÒÎ ‰Ú¯Â ,5:¯ÓB‡Â ; ¬»ƒ∆¿»¿…∆¿ƒƒ≈«¿≈
‰È„Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ."'B‚Â LÈ‡‰ È¯L‡"«¿≈»ƒ¿¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»
‰¯LÈ C¯„a ÌÈÎÏB‰ ‰ÈL‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚ¯ ‰È˙B‚‰nL∆ƒ¿»∆»»ƒ¿≈¬»∆»¿ƒ¿∆∆¿»»
C¯„a ÌÈ‚‰BÂ ÌÈ˜Ècˆ ‰ÈL‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈ -≈≈¿»∆¬»∆»«ƒƒ¿¬ƒ¿∆∆
ÚÓBLÂ ÌÚ„BÈ ‡e‰L ˙BÈ„n‰ Ïk eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈ·BËƒ¿ƒ»»«¿ƒ∆¿»¿≈«
B‡ ;epÓÊ BÓk ,‰·BË ‡Ï C¯„a ÌÈ‚‰B Ô˙ÚeÓL¿»»¬ƒ¿∆∆…»¿¿«≈
ÈtÓ ,ÌÈ·BË ‰È˙B‚‰nL ‰È„ÓÏ ˙ÎÏÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»»∆∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿≈
ÔÈÚk ,È„ÈÁÈ Bc·Ï ·LÈ - ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ ˙BÒÈb‰«¿»ƒ¿≈«…ƒ≈≈¿«¿ƒƒ»ƒ¿»
,ÌÈ‡hÁÂ ÌÈÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â ."ÌcÈÂ „„a ·LÈ" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈≈»»¿ƒ…¿ƒ»»ƒ¿«»ƒ
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰È„na ·LÈÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ≈≈«¿ƒ»∆»ƒ≈
˙B¯ÚnÏ ‡ˆÈ - Ú¯‰ Ì‚‰Óa ‚‰BÂ Ô‰nÚ ·¯Ú˙ƒ¿»≈ƒ»∆¿≈¿ƒ¿»»»«≈≈«¿»

ÌÈÁÂÁÏÂ6C¯„a BÓˆÚ ‚È‰È Ï‡Â ,˙B¯a„nÏÂ ¿«¬»ƒ¿«ƒ¿»¿««¿ƒ«¿¿∆∆
ÔBÏÓ ¯a„n· ÈzÈ ÈÓ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÈ‡hÁ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¿

."ÌÈÁ¯‡…¿ƒ

אדם.2) של אצל 3)מטבעו פירושה - מדינה עירו, אנשי
"עלת  אומר: המשל ערב. כבלשון עיר, רוב: פי על רבינו
עליך  עיר, לאיזו כשנכנסת - בנימוסיה" הלך לקרייה,

מח). (בראשיתֿרבה, העיר אנשי כמנהג למה 4)להתנהג
שלא  פי על אף המרקחים, לבתי שנכנס למי דומה? הדבר
עימו  והוציא טוב ריח לקח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח
וממעשיהם  מדרכיהם לוקח צדיקים עם שהולך מי כל כך -

כה). אליעזר, דרבי (פרקי דומה?5)הטובים הדבר למה
פי  על אף עורות). עיבוד (בית הבורסקי לתוך שנכנס לאדם
והוציא  קלט רע ריח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח שלא

(שם). במערות 6)עימו העם ויתחבא הכתוב: כלשון
מן  שורים כמו חֹוח, מן חוחים א). יג, (שמואלֿא ְֲֲִִִַַָָָּובחוחים
וכן  שם. (רש"י, קוצים קבוצת מקום - חוחים ופירוש שֹור.
הכופרים  בין הדר שכל השמד", ב"אגרת גם רבינו יאמר
גרשוני  כי שאמר: דוד דברי על ומסתמך כמותם, שהוא
וכי  יט). כו, (שמואלֿא אחרים אלוהים עבוד לך מהסתפח...
בין  דירתו שקולה אלא זרה? עבודה לעבוד לו אמר מי

אחרים. אלוהים עבד כאילו נכרים

.·È„k Ì‰È„ÈÓÏ˙Â ÌÈÓÎÁa ˜ac‰Ï ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ«≈«¬»ƒ¿«¿ƒ≈∆¿≈
ÈÎÂ - "˜a„˙ B·e" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÏƒ¿…ƒ«¬≈∆»ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»¿ƒ
e¯Ó‡ Ck ‡l‡ ?‰ÈÎMa ˜ac‰Ï Ì„‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»»¿ƒ«≈«¿ƒ»∆»»»¿

ÌÈÓÎÁ7ÌÈÓÎÁa ˜ac‰ :BÊ ‰ÂˆÓ Le¯Ùa ¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«≈«¬»ƒ
˙a ‡NiL ,ÏczL‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .Ì‰È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈∆¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈∆ƒ»«
ÏÎ‡ÏÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Bz· ‡ÈNÈÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»¿«ƒƒ¿«¿ƒ»»¿∆¡…

ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÚ ˙BzLÏÂ8‡ÈËÓ˜¯t ˙BNÚÏÂ ,9 ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¬¿«¿«¿»
,¯eaÁ ÈÈÓ ÏÎa Ô‰Ï ¯aÁ˙‰Ïe ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈»∆¿»ƒ≈ƒ

"B· ‰˜·„Ïe" :¯Ó‡pL10:e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ . ∆∆¡«¿»¿»¿≈ƒ¬»ƒ¿»¿
˙‡ ‡Óˆ· ‰˙BLÂ Ì‰ÈÏ‚¯ ¯ÙÚa ˜a‡˙Ó ÈÂ‰Â"∆≈ƒ¿«≈«¬««¿≈∆¿∆¿»»∆

"Ì‰È¯·c11. ƒ¿≈∆

קיא:).7) כתובות עקב; מסעודה 8)(ספרי, הנהנה כל
השכינה  מזיו נהנה כאילו בתוכה, שרוי חכם שתלמיד

סד.). כדי 9)(ברכות חכמים תלמידי בממון מתעסק
(כתובות  בתורה לעסוק פנויים והם שכר, להם להמציא

רש"י). אוכלה 10)קיא:, אש והלא כן, לומר אפשר וכי
עליך  אני ומעלה ובתלמידים בחכמים הידבק אלא הוא?

מט). עקב (ספרי, בו נדבקת ד).11)כאילו א, פרק (אבות

.‚„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙‡ ·‰‡Ï Ì„‡ Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓƒ¿»«»»»∆¡…∆»∆»¿∆»
."EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,BÙe‚k Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿∆∆¡«¿»«¿»¿≈¬»
¯L‡k ,BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏÂ ,BÁ·La ¯tÒÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»«»«¬∆

BÓˆÚ ÔBÓÓ ÏÚ ÒÁ ‡e‰12.BÓˆÚ „B·Îa ‰ˆB¯Â »«»«¿¿∆ƒ¿«¿
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,B¯·Á ÔBÏ˜a „ak˙n‰Â13. ¿«ƒ¿«≈ƒ¿¬≈≈≈∆»»«»

יֿיב).12) משנה ב, פרק פרק 13)(שם חגיגה (ירושלמי,
א). הלכה ב,

.„ÈzL - ‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz ÒÎÂ ‡aL ¯b‰ ˙·‰‡«¬««≈∆»¿ƒ¿««««¿≈«¿ƒ»¿≈
ÌÈÚ¯ ÏÏÎa ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡ :‰NÚ ˙BˆÓ14, ƒ¿¬≈««ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ

Ìz·‰‡Â" :‰¯Ó‡ ‰¯Bz‰Â ,¯‚ ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡Â¿««ƒ¿≈∆≈¿«»»¿»«¬«¿∆
˙·‰‡ ÏÚ ‰evL BÓk ¯b‰ ˙·‰‡ ÏÚ ‰eˆ - "¯b‰ ˙‡∆«≈ƒ»««¬««≈¿∆ƒ»««¬«
ŒLB„w‰ ."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ«¿∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆«»
."¯b ·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯b ·‰B‡ BÓˆÚa ‡e‰ŒCe¯a»¿«¿≈≈ƒ∆∆¡«¿…≈≈

הקודמת.14) בהלכה כמבואר אהבתם, על ציוותה והתורה

.‰BaÏa Ï‡¯NiÓ „Á‡ ‡BN‰ Ïk15Œ‡Ïa ¯·BÚ , »«≈∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿…
."E··Ïa EÈÁ‡ ˙‡ ‡N˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«…ƒ¿»∆»ƒƒ¿»∆

‰NÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â16‡ÏÂ . ¿≈ƒ«»∆¿ƒ∆≈«¬∆¿…
‰kn‰ Ï·‡ ,·laL ‰‡N ÏÚ ‡l‡ ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ»»∆»«ƒ¿»∆«≈¬»««∆

È‡M¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - BÙ¯ÁÓ‰Â B¯·Á ˙‡17, ∆¬≈¿«¿»¿««ƒ∆≈««
."‡N˙ ‡Ï" ÌeMÓ ¯·BÚ BÈ‡≈≈ƒ…ƒ¿»

גילוי.15) לידי באה ולא בליבו שמורה שנאתו כלומר:
טז.).16) יכנו 17)(מכות ארבעים התורה: הזהירה שהרי

חרש  תקלל לא הזהירה: וכן ב); כה, (דברים יוסיף לא
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מפני  עובר, אינו תשנא" "לא על אבל יד), יט, (ויקרא
טז:). (ערכין שבלב שנאה ואינה גלוייה ששנאתו

.Â˜zLÈÂ epÓËNÈ ‡Ï ,LÈ‡Ï LÈ‡ ‡ËÁiLk18BÓk , ¿∆∆¡»ƒ¿ƒ…ƒ¿¿∆¿ƒ¿…¿
ÔBÓ‡ ˙‡ ÌBÏL·‡ ¯a„ ‡ÏÂ" :ÌÈÚL¯a ¯Ó‡pL∆∆¡«»¿»ƒ¿…ƒ∆«¿»∆«¿
˙‡ ÌBÏL·‡ ‡N Èk ,·BË „ÚÂ Ú¯ÓÏ ‰Óe‡Ó¿»¿≈»¿«ƒ»≈«¿»∆
‰ÓÏ :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ;"ÔBÓ‡«¿∆»ƒ¿»»»¿ƒ¿«»»
?ÈBÏt ¯·„a Èl ˙‡ËÁ ‰nÏÂ ,CÎÂ Ck Èl ˙ÈNÚ»ƒ»ƒ»»»¿»»»»»ƒ¿»»¿ƒ
Lw·e ¯ÊÁ Ì‡Â ."E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈«ƒ«∆¬ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈
ÏÁBn‰ ‡‰È ‡ÏÂ .ÏÁÓÏ CÈ¯ˆ ,BÏ ÏÁÓÏ epnÓƒ∆ƒ¿…»ƒƒ¿…¿…¿≈«≈

"ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ Ì‰¯·‡ Ïlt˙iÂ" :¯Ó‡pL ,È¯ÊÎ‡19. «¿»ƒ∆∆¡««ƒ¿«≈«¿»»∆»¡…ƒ

ביניהם.18) נפל לא כאילו פנים ויעמיד חשאית, משטמה
שנאה  על וכאן חינם שנאת על רבינו דיבר הקודמת בהלכה

כנגדו. חטא שחבירו החטא, בעקב פי 19)הבאה על אף
בעדו  התפלל וגם לו, למחול נמנע לא כנגדו חטא שאבימלך

צב.). קמא (בבא

.Ê‰·BË ‡Ï C¯„a CÏ‰L B‡ ‡ËÁL B¯·Á ‰‡B¯‰»∆¬≈∆»»∆»«¿∆∆…»
·ËeÓÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂˆÓ -20‡ËBÁ ‡e‰L BÚÈ„B‰Ïe ƒ¿»¿«¬ƒ¿»¿ƒ∆≈

ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚÓa BÓˆÚ ÏÚ««¿¿«¬»»»ƒ∆∆¡«≈«ƒ«
BÈaL ÌÈ¯·„a ÔÈa - B¯·Á ˙‡ ÁÈÎBn‰ ."E˙ÈÓÚ ˙‡∆¬ƒ∆«ƒ«∆¬≈≈ƒ¿»ƒ∆≈

BÈ·Ï21ÌB˜n‰ ÔÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a ÔÈa ,22CÈ¯ˆ - ¿≈≈ƒ¿»ƒ∆≈¿≈«»»ƒ
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa BÁÈÎB‰Ï23ÔBLÏ·e ˙Áa BÏ ¯a„ÈÂ . ¿ƒ≈¿≈«¿ƒ«≈¿««¿»

B‡È·‰Ï ,B˙·BËÏ ‡l‡ BÏ ¯ÓB‡ BÈ‡L BÚÈ„BÈÂ ,‰k«̄»¿ƒ∆≈≈∆»¿»«¬ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ - epnÓ Ïa˜ Ì‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«»ƒƒ≈ƒ∆»¿ƒ»
Ì„‡ ·iÁ ,„ÈÓz ÔÎÂ .˙ÈLÈÏLe ‰iL ÌÚt epÁÈÎBÈ -ƒ∆««¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»ƒ«»»»

e‰kiL „Ú BÁÈÎB‰Ï24ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ‡ËBÁ‰ ¿ƒ«∆«≈«≈¿…«≈ƒ
˙BÁÓÏ B„Èa ¯LÙ‡L ÏÎÂ !ÚÓBL25,‰ÁBÓ BÈ‡Â ≈«¿…∆∆¿»¿»ƒ¿¿≈∆

Nt˙ ‡e‰26˙BÁÓÏ BÏ ¯LÙ‡L ÔÂÈk ,el‡ ÔBÚa ƒ¿»«¬≈≈»∆∆¿»ƒ¿
Ì‰a27. »∆

הוכיחה 20) לשיכורה חנה את שחשב הכהן עלי כגון:
לרואה  "מכאן יד). א, (שמואלֿא תשתכרין? מתי עד ואמר:
לא.). (ברכות להוכיחו" שצריך הגון שאינו דבר בחבירו

כנגדו.21) שחטא וזה המוכיח הקדושֿברוךֿהוא,22)בין
מקומו. העולם ואין עולם של מקומו הוא כי - כן ונקרא

טז:).23) (ערכין אחרים בפני פניו להלבין שלא
קטרגה 24) הדין שמידת תזריע): (תנחומא, אמרו וכן (שם).

דורם  בבני מיחו שלא הצדיקים על הקדושֿברוךֿהוא לפני
ולסבול  להתבזות להם "היה ראשון: בית חורבן בזמן
למורטים" ּולחיי למכים נתתי גוי הנביא: כדברי ְִֵַָהכאות,

ו). נ, נשמעים.25)(ישעיה ודבריו השפעה בעל שהוא
על 26) ראשון בית חורבן בימי הצדיקים שנענשו כמו נענש,

נה:). (שבת דורם באנשי מיחו שהיה 27)שלא ואפשר
הוכיחם. אלמלי למוטב מחזירם

.Á‰lÁz B¯·Á ˙‡ ÁÈÎBn‰28˙BL˜ BÏ ¯a„È ‡Ï , «ƒ«∆¬≈¿ƒ»…¿«≈»
Ck ."‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡N˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,epÓÈÏÎiL „Ú«∆«¿ƒ∆∆∆¡«¿…ƒ»»»≈¿»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡29ÂÈÙe BÁÈÎBÓ ‰z‡ ÏBÎÈ : »¿¬»ƒ»«»ƒ»»
˙BpzLÓ30ÂÈÏÚ ‡N˙ ‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ? ƒ¿««¿«¿…ƒ»»»
"‡ËÁ31,Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈÏÎ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L Ô‡kÓ ; ≈¿ƒ»∆»¿»»¿«¿ƒ∆ƒ¿»≈

B¯·Á ˙‡ ÌÈÏÎn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÌÈa¯a ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈»«ƒ««ƒ∆««¿ƒ∆¬≈
‰˜BÏ BÈ‡32e¯Ó‡ Ck .‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ÂÈÏÚ ≈∆»»»»»»¿

ÌÈÓÎÁ33˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈa¯a B¯·Á Èt ÔÈaÏn‰" : ¬»ƒ««¿ƒ¿≈¬≈»«ƒ≈≈∆
Li·Ï ‡lL ,¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ."‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ»≈∆…¿«≈

ÔË˜ ÔÈa ,ÌÈa¯a B¯·Á34BÏ ‡¯˜È ‡ÏÂ .ÏB„b ÔÈa ¬≈»«ƒ≈»»≈»¿…ƒ¿»
ÌLa35¯·c ÂÈÙÏ ¯tÒÈ ‡ÏÂ ,epnÓ LB· ‡e‰L ¿≈∆ƒ∆¿…¿«≈¿»»»»

epnÓ LB· ‡e‰L36ÌÈ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ
¯ÊÁ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈÓL È¯·„a Ï·‡ ,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL∆≈»»«¬≈¬»¿ƒ¿≈»«ƒƒ…»«
,B‡ËÁ ÌÈÓÒ¯ÙÓe ,ÌÈa¯a B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓ - ¯˙qa Ba«≈∆«¿ƒƒ»«ƒ¿«¿¿ƒ∆¿
„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏl˜Óe ÔÈf·Óe ,ÂÈÙa B˙B‡ ÌÈÙ¯ÁÓe¿»¿ƒ¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ«
.Ï‡¯NÈa ÌÈ‡È·p‰ Ïk eNÚL BÓk ,·ËeÓÏ ¯ÊÁiL∆«¬…¿»¿∆»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈

הראשונה.28) טז:).29)בפעם מאדימות 30)(ערכין
תוכחתך. בדברי שביישתו בושה מתוך ומלבינות

(שם).31) פנים הלבנת של חטא בה תהא שלא כזו תוכחה
ה).32) (הלכה לעיל כאמור הוא, מעשה בו שאין לאו שהרי
יא).33) ג, פרק פו.).34)(אבות קמא כינוי 35)(בבא

נח:). מציעא אל 36)(בבא תשובה, בעל היה אם כגון:
הראשונים! מעשיך זכור לו: יאמר

.Ë‡ÏÂ BÁÈÎB‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,B¯·Á ÂÈÏÚ ‡ËÁL ÈÓƒ∆»»»»¬≈¿…»»¿ƒ¿…
¯˙BÈa ËBÈ„‰ ‡ËBÁ‰ ‰È‰L ÈtÓ ,ÌeÏk BÏ ¯a„Ï37, ¿«≈¿ƒ¿≈∆»»«≈∆¿¿≈

˙LaLÓ BzÚ„ ‰˙È‰L B‡38‡ÏÂ BaÏa BÏ ÏÁÓe ∆»¿»«¿¿À∆∆»«¿ƒ¿…
˙e„ÈÒÁ ˙cÓ BÊ È¯‰ - BÁÈÎB‰ ‡ÏÂ BÓËN39‡Ï . ¿»¿…ƒ¬≈ƒ«¬ƒ…

‰ÓËNn‰ ÏÚ ‡l‡ ‰¯B˙ ‰„Èt˜‰40. ƒ¿ƒ»»∆»«««¿≈»

בדברים.37) איתו לבוא כבודו לפי זה מטורפת 38)ואין
מעשיו. על נתפס שאינו שפוייה, זוטרא 39)ובלתי מר

לכל  ה' "יסלח אומר: היה בערב מיטתו על עולה כשהיה
כח.). (מגילה שציערוני" כבושה 40)אלה שנאה שהיא

כמו אחריו:בלב. וכתוב יעקב, את עשיו וישטום שנאמר:
מא). כז, (בראשית בליבו... עשיו ויאמר

.ÈÔLÙpL ÈtÓ ,˙BÓÏ‡Â ÌÈÓB˙Èa ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ«»»»¿ƒ»≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈∆«¿»
ÈÏÚa Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÎeÓ ÌÁe¯Â „‡ÓÏ ‰ÏÙL¿»»ƒ¿…¿»¿»««ƒ∆≈«¬≈

CÏÓ ÏL B˙ÓÏ‡ elÙ‡ .ÔBÓÓ41ÌÈ¯‰ÊÓ ,ÂÈÓB˙ÈÂ »¬ƒ«¿»»∆∆∆ƒ»À¿»ƒ
."ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ Ïk" :¯Ó‡pL ,Ô‰ÈÏÚ e‡»¬≈∆∆∆¡«»«¿»»¿»…¿«
,˙Bk¯ ‡l‡ Ì‰ÈÏ‡ ¯a„È ‡Ï ?Ô‰nÚ ÔÈ‚‰B C‡È‰Â¿≈«¬ƒƒ»∆…¿«≈¬≈∆∆»«
ÌÙeb ·È‡ÎÈ ‡ÏÂ ,„B·k ‚‰Ó ‡l‡ Ô‰a ‚‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»∆∆»ƒ¿«»¿…«¿ƒ»

ÌÈL˜ ÌÈ¯·„a ÌaÏÂ ,‰„B·Úa42ÌBÓÓ ÏÚ ÒeÁÈÂ , «¬»¿ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«»»
BÓˆÚ ÔBÓnÓ ¯˙BÈ43B‡ ,ÔÒÈÚÎÓ B‡ ÔËÈ˜n‰ Ïk . ≈ƒ»«¿»««¿ƒ»«¿ƒ»

‰„¯ B‡ ,ÌaÏ ·È‡Î‰44È¯‰ - ÔBÓÓ „a‡ B‡ ,Ô‰· ƒ¿ƒƒ»»»»∆ƒ≈»»¬≈
B‡ Ì˙B‡ ‰kn‰ ÔkLŒÏÎÂ ;‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê∆≈¿…«¬∆¿»∆≈««∆»

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ê Â‡ÏÂ .ÔÏl˜Ó‰45- «¿«¿»¿»∆««ƒ∆≈ƒ»»
ÌÎ˙‡ Èz‚¯‰Â Èt‡ ‰¯ÁÂ" :‰¯Bza L¯ÙÓ BLÚ È¯‰¬≈»¿¿…»«»¿»»«ƒ¿»«¿ƒ∆¿∆
,ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓ Ô‰Ï ˙¯k ˙È¯a - "·¯Áa∆»∆¿ƒ»«»∆ƒ∆»«¿»»»»
:¯Ó‡pL ,ÌÈÚ Ì‰ ÒÓÁÓ ÌÈ˜ÚBˆ Ì‰L ÔÓÊŒÏkL∆»¿«∆≈¬ƒ≈»»≈«¬ƒ∆∆¡«
‰na ."B˙˜Úˆ ÚÓL‡ ÚÓL ÈÏ‡ ˜ÚˆÈ ˜Úˆ Ì‡ Èk"ƒƒ»…ƒ¿«≈«»…«∆¿««¬»«∆
,BÓˆÚ C¯ˆÏ Ô˙B‡ ‰pÚL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ»»¿…∆«¿
,˙en‡ B‡ ‰¯Bz Ô„nÏÏ È„k ·¯‰ Ì˙B‡ ‰pÚ Ï·‡¬»ƒ»»»«¿≈¿«¿»»À»
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¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯LÈ C¯„a ÔÎÈÏB‰Ï B‡46ŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»¿∆∆¿»»¬≈∆À»¿««
‰NÚÈ ‡l‡ ,Ì„‡ Ïk ‚‰Ó Ô‰a ‚‰È ‡Ï ,ÔÎŒÈtƒ≈…ƒ¿«»∆ƒ¿«»»»∆»«¬∆
,„B·ÎÂ ÌÈÏB„b ÌÈÓÁ¯·e ˙Áa ÌÏ‰ÈÂ ,L¯Ù‰ Ì‰Ï»∆∆¿≈ƒ«¬≈¿««¿«¬ƒ¿ƒ¿»

"Ì·È¯ ·È¯È '‰ Èk" :¯Ó‡pL47Ó ÌB˙È „Á‡ .,·‡ ∆∆¡«ƒ»ƒƒ»∆»»≈»
Ì‡Ó ÌB˙È „Á‡48ÔÈÚÏ ÌÈÓB˙È ÌÈ‡¯˜ È˙ÓÈ‡ „ÚÂ . ∆»»≈≈¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

CÓq‰Ï ÏB„b Ì„‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰È ‡lL „Ú ?‰Ê∆«∆…ƒ¿¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»≈
ÂÈÏÚ49ÔÓ‡Ïe50Ïk ‰NBÚ ‰È‰È ‡l‡ ,Ô‰a Ïth‰Ïe »»¿»¿»¿ƒ«≈»∆∆»ƒ¿∆∆»

ÌÈÏB„b‰ Ïk ¯‡Lk BÓˆÚÏ BÓˆÚ ÈÎ¯ˆ51. »¿≈«¿¿«¿ƒ¿»»«¿ƒ

דרשב"י).41) וצרת 42)(מכילתא גורלם קושי להם די כי
שומר 43)נפשם. היה שמואל אבי יח:), (ברכת כמסופר

שלו  את שלו, בתוך בידו מפקידים שהיו היתומים כסף את
שאם  - באמצע נתן היתומים של ואת ומתחת ממעל נתן
העליונים  משלו: וייגנבו יירקבו ייגנבו, או יירקבו

באמצע. אשר היתומים משל ולא שיעבד 44)והתחתונים,
בחזקה. בהם ושלט תמוהים:45)אותם בזה רבינו דברי

בלאֿתעשה  עליהם שעוברים כאן הנמנים הדברים בין הלא
ומדוע  מעשה", בו שיש "לאו וזהו אותם" "המכה גם נמצא
מפרשים  ולכן עליו"? לוקים שאין פי על "אף רבינו: אומר
שעונש  מפני מלקות, עונש לו די לא אותם היכה שאם כאן:
אפי" "וחרה בתורה: המפורש והוא לו, צפוי חמור יותר
מיתת  לאזהרת הניתן לאו יג:): (מכות שאמרו וכמו וגו',
(ב"ספר  הדברים מפורשים וכן עליו. לוקין אין ביתֿדין,

רנו). לאֿתעשה דרשב"י).46)המצוות" (מכילתא
"כי 47) יא) כג, (משלי הפסוק מובא שבהם דפוסים ישנם

כתוב: זה שלפני ובפסוק ריבם, את הואֿיריב חזק גואלם
כאן  מובא הדפוסים ברוב אך אלֿתבוא". יתומים "ובשדי
לא  שם אבל כג); כב, (משלי ריבם יריב ה' כי הפסוק:

מיתומים. כלל דרשב"י).48)ידובר (מכילתא
את 50)בפרנסתם.49) אומן ויהי מלשון: ולחנכם, לגדלם

ז). ב, (אסתר דרשב"י).51)הדסה (מכילתא

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ונטירה.1) נקימה הרע; ולשון רכילות

.‡Ïb¯Ó‰2:¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·Áa «¿«≈«¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«
ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡Ï"3ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."EÈnÚa …≈≈»ƒ¿«∆¿««ƒ∆≈ƒ

¯·c ÏÚ4Ù ‚¯‰Ï Ì¯B‚Â ,‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ‰Ê˙BL «»»∆»»¿≈«¬…¿»
Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡ÏÂ" :BÏ CÓÒ CÎÏ ;Ï‡¯NiÓ ˙Ba«̄ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿…«¬…««

"EÚ¯5ÈÓB„‡‰ ‚‡B„Ï Ú¯‡ ‰Ó „ÓÏe ‡ˆ .6. ≈∆≈¿«»≈«¿≈»¬ƒ

רעה 2) דיבתו להביא כדי ולמעשיו, לדבריו לחבירו, האורב
יט, (שמואלֿב אדוני אל בעבדך וירגל לשון: אחרים. אל

הכתוב:3)יח). ופירוש גיכ"ק. אותיות בחילוף רגיל כמו:
רעהו, אל איש דיבת ומביא לשונו על הרוגל מרגל תהיה לא
לזה  זה של ודבריו לזה זה של דבריו המטעין רוכל כאותו

א). הלכה פ"א, פאה שאין 4)(ירושלמי, לאו שהוא מפני
שבכללות: לאו שהוא מפני וגם טז.): (מכות מעשה בו
ואין  – כדלקמן בו כלולות לשוןֿהרע מיני כל על שאזהרות

מא:). (פסחים שבכללות לאו על ללמדך 5)לוקין
רכיל  ההולך וכל דמים, שפיכות לידי מביאה שהרכילות

א). פרק דרךֿארץ, (מסכת דמים שופך שעלֿידו 6)כאילו

בד  אפוד נושאי כהנים וחמשה שמונים ונהרגו נוב חרבה
מיני  כל על רבינו מדבר זו בהלכה כב). (שמואלֿא,
הראשונות: המלים בשתי יחד וכוללם כלל בדרך לשוןֿהרע
אלה  כל על דן הוא ואילך מכאן בחבירו": "המרגל
בלשוןֿהרע, מדריגות ארבע ופורט הולך והוא בפרוטרוט,
לשון  מספר ב) רכיל. א) הן: ואלו מחברתה, גרועה אחת

הרע. לשון בעל ד) רע. שם מוציא ג) הרע.

.·‰fÓ CÏB‰Â ,ÌÈ¯·c ÔÚBhL ‰Ê ?ÏÈÎ¯ e‰ÊŒÈ‡≈∆»ƒ∆∆≈¿»ƒ¿≈ƒ∆
‰ÊÏ7ÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ Ck !ÈBÏt ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡Â »∆¿≈»»«¿ƒ»¿»»«¿ƒ«

ÈBÏt8˙Ó‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ !9˙‡ ·È¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ , ¿ƒ««ƒ∆¡∆¬≈∆«¬ƒ∆
ÌÏBÚ‰10ÏÏÎa ‡e‰Â ,„‡Ó „Ú ‰fÓ ÏB„b ÔBÚ LÈ . »»≈»»ƒ∆«¿…¿ƒ¿«
‰Ê Â‡Ï11˙e‚a ¯tÒÓ‰ ,‡e‰Â ;Ú¯‰ ÔBLÏ - ‡e‰Â , »∆¿»»»¿«¿«≈ƒ¿

˙Ó‡ ¯ÓB‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Á12,¯˜L ¯ÓB‡‰ Ï·‡ . ¬≈««ƒ∆≈¡∆¬»»≈∆∆
B¯·Á ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ ‡¯˜13ÔBLÏ ÏÚa Ï·‡ . ƒ¿»ƒ≈««¬≈¬»««»

Ú¯‰14CÎÂ !ÈBÏÙ ‰NÚ CÎÂ Ck :¯ÓB‡Â ·LBiL ‰Ê , »»∆∆≈¿≈»¿»»»¿ƒ¿»
¯Ó‡Â !ÂÈÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ CÎÂ !ÂÈ˙B·‡ eÈ‰ CÎÂ¿»»¬»¿»¿»»«¿ƒ»»¿»«
'‰ ˙¯ÎÈ" :·e˙k‰ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ - È‡b ÏL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆¿««∆»««»«¿≈

."˙BÏ„b ˙¯a„Ó ÔBLÏ ,˙B˜ÏÁ È˙ÙN Ïk»ƒ¿≈¬»»¿«∆∆¿…

קונה 7) בעיירות, המחזר כרוכל ה"א. פ"א, פאה ירושלמי,
לזה. ומוכר עליך.8)מזה בדברים 9)שאמר אין וגם

מכוונים  שהדברים כיון אבל עליו, הנאמר כלפי גנות משום
ביניהם. שנאה לגרום לפעמים הם עלולים המקבל, כלפי

דבר 10) ולא שקר דבר היה לא האדומי דואג בדברי גם
רק  לא עצמו אחימלך שהרי הכהן, אחימלך כלפי גנאי
לדוד, שעשה מה כל לצדקה לו חשב גם אלא בכל, שהודה
לדראון, שמו נחתם זאת ובכל – הוא המלך חתן כן על כי
בדבר  נוגע שהיה שאול כלפי מכוונים היו שדבריו מפני

דמים. לשפיכות בזה רכיל".11)וגרם תלך "לא
שאין 12) לשוןֿהרע", "מספר הנקרא: וזהו מאד, גדול עוונו

רפיון  של מקרה אלא אצלו, קביעות זאת ואין בכך דרכו
הקודמים.13)רוחני. השניים מעוון גדול ועוונו

ודרכו 14) אצלו היא שקביעות מפני מכולם, הגרוע והוא
ולהזיק. ולספר לילך באחרים, ולדבר לישב בכך:

.‚Á e¯Ó‡ÌÈÓÎ15Ì„‡‰ ÔÓ ÔÈÚ¯Ù ˙B¯·Ú LÏL : »¿¬»ƒ»¬≈ƒ¿»ƒƒ»»»
˙„B·Ú :‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡Â ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿≈≈∆»»«»¬«
Ú¯‰ ÔBLÏÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe ,˙BÈ¯Ú Èel‚Â ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»ƒ¿»»»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ „BÚÂ .Ìlk „‚k16ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ Ïk : ¿∆∆À»¿»¿¬»ƒ»«¿«≈¿»
¯wÚa ¯ÙBk el‡k ,Ú¯‰17e¯Ó‡ ¯L‡" :¯Ó‡pL , »»¿ƒ≈»ƒ»∆∆¡«¬∆»¿

„BÚÂ ."eÏ ÔB„‡ ÈÓ ez‡ eÈ˙ÙN ¯Èa‚ eLÏÏƒ¿…≈«¿ƒ¿»≈ƒ»ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡18,B¯ÓB‡‰ :˙‚¯B‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ‰LÏL : »¿¬»ƒ¿»»»»∆∆»¿

ÂÈÏÚ ¯ÓB‡L ‰ÊÂ ,BÏa˜Ó‰Â19ÔÓ ¯˙BÈ - BÏa˜Ó‰Â ; ¿«¿«¿¿∆∆≈»»¿«¿«¿≈ƒ
B¯ÓB‡‰20. »¿

ה"א.15) פ"א, פאה בהקדוש17ֿ)שם.16)ירושלמי,
ומקיימו. בוראו עולם: של עיקרו שהוא ברוךֿהוא,

ב.18) טו, גואלי 19)ערכין האומר: את הורג המקבל
שניהם  דם וגואלי המקבל: את ההורגים האומר של הדם
במדרשֿרבה  מסופר וכן שם). (רש"י, המספר את הורגים
מספרת  מהן ואחת בנות, שלוש לו שהיו אחד על אמור) (פ'
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¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯LÈ C¯„a ÔÎÈÏB‰Ï B‡46ŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»¿∆∆¿»»¬≈∆À»¿««
‰NÚÈ ‡l‡ ,Ì„‡ Ïk ‚‰Ó Ô‰a ‚‰È ‡Ï ,ÔÎŒÈtƒ≈…ƒ¿«»∆ƒ¿«»»»∆»«¬∆
,„B·ÎÂ ÌÈÏB„b ÌÈÓÁ¯·e ˙Áa ÌÏ‰ÈÂ ,L¯Ù‰ Ì‰Ï»∆∆¿≈ƒ«¬≈¿««¿«¬ƒ¿ƒ¿»

"Ì·È¯ ·È¯È '‰ Èk" :¯Ó‡pL47Ó ÌB˙È „Á‡ .,·‡ ∆∆¡«ƒ»ƒƒ»∆»»≈»
Ì‡Ó ÌB˙È „Á‡48ÔÈÚÏ ÌÈÓB˙È ÌÈ‡¯˜ È˙ÓÈ‡ „ÚÂ . ∆»»≈≈¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

CÓq‰Ï ÏB„b Ì„‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰È ‡lL „Ú ?‰Ê∆«∆…ƒ¿¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»≈
ÂÈÏÚ49ÔÓ‡Ïe50Ïk ‰NBÚ ‰È‰È ‡l‡ ,Ô‰a Ïth‰Ïe »»¿»¿»¿ƒ«≈»∆∆»ƒ¿∆∆»

ÌÈÏB„b‰ Ïk ¯‡Lk BÓˆÚÏ BÓˆÚ ÈÎ¯ˆ51. »¿≈«¿¿«¿ƒ¿»»«¿ƒ

דרשב"י).41) וצרת 42)(מכילתא גורלם קושי להם די כי
שומר 43)נפשם. היה שמואל אבי יח:), (ברכת כמסופר

שלו  את שלו, בתוך בידו מפקידים שהיו היתומים כסף את
שאם  - באמצע נתן היתומים של ואת ומתחת ממעל נתן
העליונים  משלו: וייגנבו יירקבו ייגנבו, או יירקבו

באמצע. אשר היתומים משל ולא שיעבד 44)והתחתונים,
בחזקה. בהם ושלט תמוהים:45)אותם בזה רבינו דברי

בלאֿתעשה  עליהם שעוברים כאן הנמנים הדברים בין הלא
ומדוע  מעשה", בו שיש "לאו וזהו אותם" "המכה גם נמצא
מפרשים  ולכן עליו"? לוקים שאין פי על "אף רבינו: אומר
שעונש  מפני מלקות, עונש לו די לא אותם היכה שאם כאן:
אפי" "וחרה בתורה: המפורש והוא לו, צפוי חמור יותר
מיתת  לאזהרת הניתן לאו יג:): (מכות שאמרו וכמו וגו',
(ב"ספר  הדברים מפורשים וכן עליו. לוקין אין ביתֿדין,

רנו). לאֿתעשה דרשב"י).46)המצוות" (מכילתא
"כי 47) יא) כג, (משלי הפסוק מובא שבהם דפוסים ישנם

כתוב: זה שלפני ובפסוק ריבם, את הואֿיריב חזק גואלם
כאן  מובא הדפוסים ברוב אך אלֿתבוא". יתומים "ובשדי
לא  שם אבל כג); כב, (משלי ריבם יריב ה' כי הפסוק:

מיתומים. כלל דרשב"י).48)ידובר (מכילתא
את 50)בפרנסתם.49) אומן ויהי מלשון: ולחנכם, לגדלם

ז). ב, (אסתר דרשב"י).51)הדסה (מכילתא

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ונטירה.1) נקימה הרע; ולשון רכילות

.‡Ïb¯Ó‰2:¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·Áa «¿«≈«¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«
ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡Ï"3ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."EÈnÚa …≈≈»ƒ¿«∆¿««ƒ∆≈ƒ

¯·c ÏÚ4Ù ‚¯‰Ï Ì¯B‚Â ,‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ‰Ê˙BL «»»∆»»¿≈«¬…¿»
Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡ÏÂ" :BÏ CÓÒ CÎÏ ;Ï‡¯NiÓ ˙Ba«̄ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿…«¬…««

"EÚ¯5ÈÓB„‡‰ ‚‡B„Ï Ú¯‡ ‰Ó „ÓÏe ‡ˆ .6. ≈∆≈¿«»≈«¿≈»¬ƒ

רעה 2) דיבתו להביא כדי ולמעשיו, לדבריו לחבירו, האורב
יט, (שמואלֿב אדוני אל בעבדך וירגל לשון: אחרים. אל

הכתוב:3)יח). ופירוש גיכ"ק. אותיות בחילוף רגיל כמו:
רעהו, אל איש דיבת ומביא לשונו על הרוגל מרגל תהיה לא
לזה  זה של ודבריו לזה זה של דבריו המטעין רוכל כאותו

א). הלכה פ"א, פאה שאין 4)(ירושלמי, לאו שהוא מפני
שבכללות: לאו שהוא מפני וגם טז.): (מכות מעשה בו
ואין  – כדלקמן בו כלולות לשוןֿהרע מיני כל על שאזהרות

מא:). (פסחים שבכללות לאו על ללמדך 5)לוקין
רכיל  ההולך וכל דמים, שפיכות לידי מביאה שהרכילות

א). פרק דרךֿארץ, (מסכת דמים שופך שעלֿידו 6)כאילו

בד  אפוד נושאי כהנים וחמשה שמונים ונהרגו נוב חרבה
מיני  כל על רבינו מדבר זו בהלכה כב). (שמואלֿא,
הראשונות: המלים בשתי יחד וכוללם כלל בדרך לשוןֿהרע
אלה  כל על דן הוא ואילך מכאן בחבירו": "המרגל
בלשוןֿהרע, מדריגות ארבע ופורט הולך והוא בפרוטרוט,
לשון  מספר ב) רכיל. א) הן: ואלו מחברתה, גרועה אחת

הרע. לשון בעל ד) רע. שם מוציא ג) הרע.

.·‰fÓ CÏB‰Â ,ÌÈ¯·c ÔÚBhL ‰Ê ?ÏÈÎ¯ e‰ÊŒÈ‡≈∆»ƒ∆∆≈¿»ƒ¿≈ƒ∆
‰ÊÏ7ÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ Ck !ÈBÏt ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡Â »∆¿≈»»«¿ƒ»¿»»«¿ƒ«

ÈBÏt8˙Ó‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ !9˙‡ ·È¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ , ¿ƒ««ƒ∆¡∆¬≈∆«¬ƒ∆
ÌÏBÚ‰10ÏÏÎa ‡e‰Â ,„‡Ó „Ú ‰fÓ ÏB„b ÔBÚ LÈ . »»≈»»ƒ∆«¿…¿ƒ¿«
‰Ê Â‡Ï11˙e‚a ¯tÒÓ‰ ,‡e‰Â ;Ú¯‰ ÔBLÏ - ‡e‰Â , »∆¿»»»¿«¿«≈ƒ¿

˙Ó‡ ¯ÓB‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Á12,¯˜L ¯ÓB‡‰ Ï·‡ . ¬≈««ƒ∆≈¡∆¬»»≈∆∆
B¯·Á ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ ‡¯˜13ÔBLÏ ÏÚa Ï·‡ . ƒ¿»ƒ≈««¬≈¬»««»

Ú¯‰14CÎÂ !ÈBÏÙ ‰NÚ CÎÂ Ck :¯ÓB‡Â ·LBiL ‰Ê , »»∆∆≈¿≈»¿»»»¿ƒ¿»
¯Ó‡Â !ÂÈÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ CÎÂ !ÂÈ˙B·‡ eÈ‰ CÎÂ¿»»¬»¿»¿»»«¿ƒ»»¿»«
'‰ ˙¯ÎÈ" :·e˙k‰ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ - È‡b ÏL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆¿««∆»««»«¿≈

."˙BÏ„b ˙¯a„Ó ÔBLÏ ,˙B˜ÏÁ È˙ÙN Ïk»ƒ¿≈¬»»¿«∆∆¿…

קונה 7) בעיירות, המחזר כרוכל ה"א. פ"א, פאה ירושלמי,
לזה. ומוכר עליך.8)מזה בדברים 9)שאמר אין וגם

מכוונים  שהדברים כיון אבל עליו, הנאמר כלפי גנות משום
ביניהם. שנאה לגרום לפעמים הם עלולים המקבל, כלפי

דבר 10) ולא שקר דבר היה לא האדומי דואג בדברי גם
רק  לא עצמו אחימלך שהרי הכהן, אחימלך כלפי גנאי
לדוד, שעשה מה כל לצדקה לו חשב גם אלא בכל, שהודה
לדראון, שמו נחתם זאת ובכל – הוא המלך חתן כן על כי
בדבר  נוגע שהיה שאול כלפי מכוונים היו שדבריו מפני

דמים. לשפיכות בזה רכיל".11)וגרם תלך "לא
שאין 12) לשוןֿהרע", "מספר הנקרא: וזהו מאד, גדול עוונו

רפיון  של מקרה אלא אצלו, קביעות זאת ואין בכך דרכו
הקודמים.13)רוחני. השניים מעוון גדול ועוונו

ודרכו 14) אצלו היא שקביעות מפני מכולם, הגרוע והוא
ולהזיק. ולספר לילך באחרים, ולדבר לישב בכך:

.‚Á e¯Ó‡ÌÈÓÎ15Ì„‡‰ ÔÓ ÔÈÚ¯Ù ˙B¯·Ú LÏL : »¿¬»ƒ»¬≈ƒ¿»ƒƒ»»»
˙„B·Ú :‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡Â ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿≈≈∆»»«»¬«
Ú¯‰ ÔBLÏÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe ,˙BÈ¯Ú Èel‚Â ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»ƒ¿»»»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ „BÚÂ .Ìlk „‚k16ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ Ïk : ¿∆∆À»¿»¿¬»ƒ»«¿«≈¿»
¯wÚa ¯ÙBk el‡k ,Ú¯‰17e¯Ó‡ ¯L‡" :¯Ó‡pL , »»¿ƒ≈»ƒ»∆∆¡«¬∆»¿

„BÚÂ ."eÏ ÔB„‡ ÈÓ ez‡ eÈ˙ÙN ¯Èa‚ eLÏÏƒ¿…≈«¿ƒ¿»≈ƒ»ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡18,B¯ÓB‡‰ :˙‚¯B‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ‰LÏL : »¿¬»ƒ¿»»»»∆∆»¿

ÂÈÏÚ ¯ÓB‡L ‰ÊÂ ,BÏa˜Ó‰Â19ÔÓ ¯˙BÈ - BÏa˜Ó‰Â ; ¿«¿«¿¿∆∆≈»»¿«¿«¿≈ƒ
B¯ÓB‡‰20. »¿

ה"א.15) פ"א, פאה בהקדוש17ֿ)שם.16)ירושלמי,
ומקיימו. בוראו עולם: של עיקרו שהוא ברוךֿהוא,

ב.18) טו, גואלי 19)ערכין האומר: את הורג המקבל
שניהם  דם וגואלי המקבל: את ההורגים האומר של הדם
במדרשֿרבה  מסופר וכן שם). (רש"י, המספר את הורגים
מספרת  מהן ואחת בנות, שלוש לו שהיו אחד על אמור) (פ'
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חמיה, אביה, נפשות: שלש ידה על ונהרגו היתה, לשוןֿהרע
בעצמה. היא גם נו.)20)ולאחרונה (שבת אמרו שכן

לא  מפיבושת) על (מציבא לשוןֿהרע דוד קיבל "אלמלא
ולא  עבודהֿזרה ישראל עבדו ולא דוד, בית מלכות נחלקה
המקבל  בדוד הקולר את חכמינו תלו הרי – מארצנו" גלינו
פ"א, (אבות רבינו דברי מתוך אמנם המספר. בציבא ולא
בגמרא  אולם כלשונו, לפניו היה זה חז"ל שמאמר נראה, יז)

חסר. הוא שלנו

.„˜·‡ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈÂ21ÈÓ ?„ˆÈk .Ú¯‰ ÔBLÏ ¿≈¿»ƒ∆≈¬«»»»≈«ƒ
‰zÚ ‡e‰L ˙BÓk ‰È‰iL ,ÈBÏÙÏ ¯Ó‡È22B‡ ! …«ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¿∆»»

‰Ó ÚÈ„B‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ - ÈBÏtÓ e˜˙L :¯Ó‡iL∆…«ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ«»
¯tÒÓ‰ ÏÎÂ .el‡‰ ÌÈ¯·ca ‡ˆBiÎÂ !‰È‰ ‰Óe Ú¯‡≈«∆»»¿«≈«¿»ƒ»≈¿»«¿«≈

ÂÈ‡BN ÈÙa B¯·Á ˙·BËa23ÔBLÏ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ , ¿«¬≈ƒ¿≈¿»¬≈∆¬«»
ÔÈÚ‰ ‰Ê ÏÚÂ .B˙e‚a e¯tÒiL Ì‰Ï Ì¯B‚ ‰fL ,Ú¯‰»»∆∆≈»∆∆¿«¿ƒ¿¿«∆»ƒ¿»
,ÌkL‰ ¯˜aa ÏB„b ÏB˜a e‰Ú¯ C¯·Ó" :‰ÓÏL ¯Ó‡»«¿……¿»≈≈≈¿»«…∆«¿≈
.B˙Ú¯ È„ÈÏ ‡a B˙·BË CBznL ,"BÏ ·LÁz ‰ÏÏ¿̃»»≈»∆∆ƒ»»ƒ≈»»

˜BÁN C¯c Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ ÔÎÂ24Œ˙el˜ C¯„Â ¿≈«¿«≈¿»»»∆∆¿¿∆∆«
‰ÓÏML ‡e‰ .‰‡Na ¯a„Ó BÈ‡L ,¯ÓBÏk ,L‡…̄¿«∆≈¿«≈¿ƒ¿»∆¿……

dÏ‰Ï˙Ók" :B˙ÓÎÁa ¯Ó‡25ÌÈvÁ ÌÈwÊ ‰¯i‰ »«¿»¿»¿ƒ¿«¿≈««…∆ƒƒƒƒ
ÔBLÏ ¯tÒÓ‰ ÔÎÂ ."È‡ ˜ÁNÓ ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ,˙ÂÓÂ»»∆¿»«¬…¿«≈»ƒ¿≈«¿«≈»

˙e‡n¯ C¯c Ú¯‰26Bn˙Ï ¯tÒiL ,‡e‰Â ;27BÈ‡ el‡k »«∆∆«»¿∆¿«≈¿À¿ƒ≈
‡l‡ ;‡e‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ¯acL ‰Ê ¯·cL Ú„BÈ≈«∆»»∆∆ƒ≈»»«∆»

ÔÈÁÓnLk28ÔBLÏ ‰Ê ¯·cL Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ,B„Èa ¿∆¿«ƒ¿»≈≈ƒ≈«∆»»∆»
!ÈBÏt ÏL ÂÈNÚÓ el‡L B‡ ,Ú¯‰»«∆≈«¬»∆¿ƒ

שהוא 21) אבק כמו ממש, לשוןֿהרע ולא לשוןֿהרע מעין
באבות  רבינו דיבר כאן עד ממש. עפר ולא עפר כעין
תולדותיהם. על מדבר הוא ופה לשוןֿהרע, של הנזיקין

הדברים 22) כיום?! שהוא למה יגיע שפלוני פילל מי
מעין  זהו ולגנאי. לשבח שונים: בפנים ומתפרשים סתומים
גלויות  מדבר כשהמספר הוא הרעֿממש ולשון לשוןֿהרע.
פ"א, (אבות רבינו של בפירושו כמבואר לכל, ברור באופן

בפני 23)יז). דאילו שונאיו", "בפני דווקא א: קס, ב"ב
בשבח  מספרים היו שחכמינו מצינו שהרי מותר, – אוהבים
ובגמרא  סו). גיטין מ"ה. פ"ב, (אבות ותלמידיהם חבריהם
של  תוספת והיא שונאיו" "בפני המלים: אין שם) (ב"ב,

זקן",24)רבינו. ואדוני צחוק: בדרך שאמרה אמנו כשרה
הקדושֿ היה צריך אברהם, ובין בינה שלום להטיל וכדי
(ירושלמי, זקנתי" "ואני ואמר: לשנות כביכול, ברוךֿהוא,

א). הלכה פ"א, עושה 25)פאה (ראב"ע), משתטה
ראש. וקלות השתובבות מתוך יסופר:26)מעשים (שם)

ואיש  המלך, לעבודת נתגייסה ציפורי העיר של חבורה
החבורה  מן אחד לעבודה. בא ולא השתמט יוחנן ושמו
היום  נבקר לא לחבירו: ואמר התחכם בו, צרה היתה שעינו
אבק  זהו – הנעדר ביוחנן הרגישו מיד יוחנן? ר' את

רמאות. דרך לפי 27)לשוןֿהרע כמסיח ומתחפש מיתמם
שהוא. למי להרע כוונה כל בלי כשמוכיחים 28)תומו

לדבר.אותו, לו נותנים כשאין או

.‰B¯·Á ÈÙa Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ „Á‡29‡lL B‡ ∆»«¿«≈¿»»«ƒ¿≈¬≈∆…

ÌÈÓ¯BbL ÌÈ¯·c ¯tÒÓ‰Â ;ÂÈÙa30LÈ‡ eÚÓL Ì‡ , ¿»»¿«¿«≈¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿¿ƒ
elÙ‡Â ,BBÓÓ· B‡ BÙe‚a B¯·Á ˜Èf‰Ï ,LÈ‡ ÈtÓƒƒƒ¿«ƒ¬≈¿¿»«¬ƒ
Ì‡Â .Ú¯‰ ÔBLÏ ‰Ê È¯‰ - B„ÈÁÙ‰Ï B‡ BÏ ¯ˆ‰Ï¿»≈¿«¿ƒ¬≈∆»»»¿ƒ

el‡ ÌÈ¯·„ e¯Ó‡31¯·c‰ ÚÓL ¯·k - ‰LÏL ÈÙa ∆∆¿¿»ƒ≈ƒ¿≈¿»¿»ƒ¿««»»
ÌÚt ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ ¯·c‰ ¯tÒ Ì‡Â .Ú„BÂ¿«¿ƒƒ≈«»»∆»ƒ«¿»««

Ba ÔÈ‡ ,˙¯Á‡Ú¯‰ ÔBLÏ ÌeMÓ32‡lL ,‡e‰Â ; «∆∆≈ƒ»»»¿∆…
¯˙BÈ B˙Bl‚Ïe ÏBw‰ ¯È·Ú‰Ï Ôek˙È33. ƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿«≈

(ערכין 29) מצח עזות משום כאן יש לשוןֿהרע, על שנוסף
ש"כל  וסובר אביי, על שם חולק שרבא ואףֿעלֿפי טו:).
משום  בו אין – הדבר מכוון שאליו בעליו בפני הנאמר דבר
מפורשת  שברייתא משום כאביי רבינו פסק הרע", לשון
משה  של בגנותו דיברה שלא מרים "ומה והיא: מסייעתו,
– בפניו חבירו של בגנותו המדבר נענשה, – בפניו
יד). ויקרא כהנים', ('תורת עלֿאחתֿכמהֿוכמה!"

אלא 30) גנות, משום בהם אין לעצמם כשהם שהדברים
בן  יהודה בר' המעשה כמו לנזקים, גורמים להיות יכולים
כלפי  בןֿיוחאי שמעון רבי דברי תלמידיו לפני שסיפר גרים
שמעון  ורבי המלכות, לאזני הגיעו הדברים רומי. מלכות
רבות. שנים ולהתחבא לברוח הוכרחו אליעזר ובנו בןֿיוחאי
לא  שכוונתו אףֿעלֿפי זה, על נענש גם גרים בן יהודה ור'
לג:). (שבת בןֿיוחאי שמעון רבי של בגנותו לדבר היתה
לחבירו  דבר לאומר מנין ד:): (יומא חכמינו אמרו כבר
שנאמר: אמור! לך לו: שיאמר עד יאמר" ב"בל שהוא
יאמר  לא – א) א, (ויקרא לאמר מועד מאוהל אליו ה' וידבר

שם). (רש"י, רשות לו נותן אלאֿאםֿכן שאין 31)הדברים
היזק, לגרום לפעמים הם עלולים אבל גנאי, דברי בהם

בדבר. הנוגעים עצמם בעליהם ידי על שהרי 32)ונאמרו
ואינו  לו איכפת שלא דעתו גילה שלשה, לפני שאמרם בזה
אפילו  – לומר שלא מזהיר האומר ואם לפרסומם. חושש
חז"ל  שסיפרו וכמו הרע, לשון משום בו יש רבים בפני אמר
בביתֿ שנאמר שסיפר בתלמיד מעשה לא.): (סנהדרין
אמי  רבי והוציאהו שנה, ושתים עשרים לפני המדרש
הולך  וכתיב: זה. הוא סוד מגלה אמר: כי מביתֿהמדרש,

יג). יא, (משלי סוד מגלה כשהוא 33)רכיל רק כלומר:
לשוןֿהרע, משום בזה אין והזדמנות מקרה בדרך מספר
בהם  יש ואם לדבר. פרסום לתת מתכוון כשהוא לא אבל
זאת  למרות לאחרים, לספרם לשומעים אסור גנות, דברי

המלך). (עבודת רבים ולפני הבעלים ידי על שנאמרו

.Â¯e„Ï ¯eÒ‡L ,Ú¯‰ ÔBLÏ ÈÏÚa Ì‰ el‡ŒÏk»≈≈«¬≈»»«∆»»
Ì˙eÎLa34ÚÓLÏÂ Ì‰nÚ ·LÈÏ ÔkLŒÏÎÂ , ƒ¿»»¿»∆≈≈≈ƒ»∆¿ƒ¿…«
Ì‰È¯·c35¯a„na eÈ˙B·‡ ÏÚ ÔÈcŒ¯Êb ÌzÁ ‡ÏÂ .36, ƒ¿≈∆¿…∆¿«¿«ƒ«¬≈«ƒ¿»

„·Ï Ú¯‰ ÔBLÏ ÏÚ ‡l‡37. ∆»«»»«¿»

ד.34) קרח פרשת אמר 35)תנחומא, לשוןֿהרע, המספר
טו:). (ערכין בעולם לדור יכולים והוא אני אין הקב"ה:

(שם).36) לארץ להיכנס יזכו ולא במדבר, כולם שיתמו
קיבלו 37) ובניֿישראל הארץ, דיבת המרגלים שהוציאו

כי  בסמיכות, "לשוןֿהרע" כאחרים ניקדנו לא מהם. אותה
בפי  שגור הוא שכך מפני – הרע לשון זכר: ותואר בשם אם
צדקך  תהגה לשוני כמו: ונקבה, זכר משמש ו"לשון" העם.
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וכן  ד). כז, (איוב רמיה יהגה אם ולשוני כח): לה, (תהלים
שנוגע  ומה העם. בפני הורגל שכך טז), ב, (אבות הרע עין
לשון  של דרכה כך – הֿהידיעה המחוסר המתואר לשם
יום  כמו: במקרא, כבר מוצאים אנו שראשיתה המשנה,
כו): מא, (שם הטובות פרות שבע לא): א, (בראשית הששי

כב). יט, (שמואלֿא הגדול בור עד ויבא

.Ê‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·ÁÓ Ì˜Bp‰«≈≈¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…
ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."Ìw˙38‰Ú¯ ‰Úc -39 ƒ…¿««ƒ∆≈∆»»≈»»»

ÏÚ ¯È·ÚÓ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ ‡l‡ .„‡Ó „Ú ‡È‰ƒ«¿…∆»»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
ÂÈ˙BcÓ40Ïˆ‡ Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ È¯·c Ïk ÏÚ ƒ»«»ƒ¿≈»»∆«…≈∆

ÌÈÈ·n‰41È‡·‰Â Ï·‰ È¯·c42Ì˜Ï È„k ÔÈ‡Â , «¿ƒƒƒ¿≈∆∆«¬«¿≈»¿«ƒ¿…
‰ÓÈ˜p‰ ‡È‰ „ˆÈk .Ì‰ÈÏÚ43:B¯·Á BÏ ¯Ó‡ ? ¬≈∆≈«ƒ«¿ƒ»»«¬≈

¯ÁÓÏ !EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ !EÓc¯˜ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ«¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿»»
ÈÏÈ‡L‰ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡ ,epnÓ Ï‡LÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…ƒ∆»«¬≈«¿ƒ≈ƒ
‡lL C¯„k ,EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ !EÓc¯«̃¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿∆∆∆…
‡l‡ ;Ì˜B ‰Ê È¯‰ - !EnÓ ÈzÏ‡MLk ÈzÏ‡L‰ƒ¿«¿«ƒ¿∆»«¿ƒƒ¿¬≈∆≈∆»
BÏ ÏÓ‚È ‡ÏÂ ,ÌÏL ·Ïa ÔzÈ ,Ï‡LÏ BÏ ‡B·iLk¿∆»ƒ¿…ƒ≈¿≈»≈¿…ƒ¿…
„Âc ¯Ó‡ ÔÎÂ .el‡· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,BÏÓb ¯L‡k«¬∆¿»¿≈…«≈»≈¿≈»«»ƒ

Ú¯ ÈÓÏBL ÈzÏÓb Ì‡" :˙B·Bh‰ ÂÈ˙BÚ„a44‰ˆlÁ‡Â ¿≈»«ƒ»«¿ƒ¿ƒ»»¬«¿»
."'B‚Â¿

הוא.38) מעשה בו  שאין שלאו רעה.39)מפני מידה
את 40) מניח כג.). (ב"מ, האוכלין על מעבירין אין כמו:

מקפיד  ואינו שלו על מוותר הוא כלומר: לו, והולך מידותיו
(השווה  מידה. כנגד מידה כמעשהו: המצערו לחבירו לשלם

יז.) ר"ה והחיים 41)רש"י, העולם את המבינים החכמים
בטלים.42)לאמיתם. א.43)דברים כג, וכי 44)יומא

את  מצרה חילצתי אדרבה, כמעשיהם? לי למרעים שילמתי
חנם. שונאי

.ÁŒ‡Ïa ¯·BÚ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Ï ¯ËBp‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«≈¿∆»ƒƒ¿»≈≈¿…
„ˆÈk ."EnÚ Èa ˙‡ ¯h˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«¿…ƒ…∆¿≈«∆≈«

‰¯ÈËp‰ ‡È‰45¯kN‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¯ ?46ÈÏ ƒ«¿ƒ»¿≈∆»«¿ƒ¿«¿≈ƒ
.ÔBÚÓL ‰ˆ¯ ‡ÏÂ !‰Ê ¯BL ÈÏÈ‡L‰ B‡ ,‰Ê ˙Èa«ƒ∆«¿ƒ≈ƒ∆¿…»»ƒ¿

Ï B‡ epnÓ Ï‡LÏ Ô·e‡¯Ï ÔBÚÓL ‡a ÌÈÓÈÏ¯kN ¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿…
!EÏÈ‡LÓ ÈÈ¯‰ ,EÏ ‡‰ :Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡Â ,epnÓƒ∆¿»«¿≈≈¿¬≈ƒ«¿ƒ¿
‰NBÚ‰ - !EÈNÚÓk EÏ ÌlL‡ ‡Ï ,E˙BÓk ÈÈ‡Â¿≈ƒ¿¿…¬«≈¿¿«¬∆»∆
BalÓ ¯·c‰ ‰ÁÓÈ ‡l‡ ;"¯h˙ ‡Ï"a ¯·BÚ ,‰Êk»∆≈¿…ƒ…∆»ƒ¿∆«»»ƒƒ
B¯ÎBÊÂ ¯·c‰ ˙‡ ¯ËB ‡e‰L ÔÓÊŒÏkL ,ep¯hÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆∆»¿«∆≈∆«»»¿¿
ÏÚ ‰¯B˙ ‰„Èt˜‰ CÎÈÙÏ .Ì˜Ï ‡·È ‡nL -∆»»…ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»»«
.ÏÏk ep¯kÊÈ ‡ÏÂ BalÓ ÔBÚ‰ ‰ÁÓiL „Ú ,‰¯ÈËp‰«¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆»ƒƒ¿…ƒ¿¿∆¿»

‰BÎp‰ ‰Úc‰ ‡È‰ BÊÂ47·eMÈ da Ìi˜˙iL ¯LÙ‡L , ¿ƒ«≈»«¿»∆∆¿»∆ƒ¿«≈»ƒ
.‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì„‡ŒÈa ÏL ÌzÓe Ì‡NÓe ı¯‡‰»»∆«»»«»»∆¿≈»»∆ƒ∆

א.45) כג, שברוב 46)יומא והגירסא וילנא. דפוס עלֿפי
מובנת. בלתי וגם נכונה בלתי לי" "שכור הדפוסים:

ונטירה,47) נקימה ללא וסליחה ויתור של הנכונה המידה
הגונים. חברתיים לחיים איֿאפשר שבלעדיה

-rcndxtq
dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨

„ÓÏÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…
.‰ÈÚ„BÈÂ ‰È„nÏÓ „aÎÏ (· .‰¯Bz»¿«≈¿«¿∆»¿¿∆»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
בשכר,1) ללמד מותר אם וללמד; ללמוד החייב הוא מי

הלימוד. זמן לשלש

.‡ÌÈL2ÌÈ„·ÚÂ3ÌÈpË˜e4.‰¯Bz „eÓÏzÓ ÌÈ¯eËt »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿»
B„nÏÏ ·iÁ ÂÈ·‡ ,ÔË˜ Ï·‡5:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ¬»»»»ƒ«»¿«¿»∆∆¡«

‰M‡‰ ÔÈ‡Â ."Ìa ¯a„Ï ÌÎÈa ˙‡ Ì˙‡ Ìz„nÏÂ"¿ƒ«¿∆…»∆¿≈∆¿«≈»¿≈»ƒ»
·iÁ ,„ÓÏÏ ·iÁ‰ ÏkL ;da ˙‡ „nÏÏ ˙·iÁ«∆∆¿«≈∆¿»∆»««»ƒ¿…«»

„nÏÏ6. ¿«≈

בנותיכם.2) ולא – "בניכם" את אותם ולמדתם שנאמר:
מללמד  הן גם פטורות עליהן, מצווים אינם ואחרים והואיל

כט:). (קידושין עצמן את 3)את שילמד לאדם "אסור
כח.). (כתובות תורה" המלה 4)עבדו אוקספרד, בכתבֿיד

"מגד  בעל וגם איננה, אותה."וקטנים" גורס אינו עוז" ל
מכל  פטור דעת בר שאינו "קטן" שהרי מובן: והטעם

תורה. מתלמוד והואֿהדין "כשהתינוק 5)המצוות,
עקב). (ספרי, תורה" מלמדו אביו – לדבר מתחיל

למעלה,6) שאמרנו כמו מללמוד פטורה שהאשה ומכיון
כט:). (קידושין מללמד גם היא פטורה

.··iÁ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ Ì„‡ ·iÁL ÌLk¿≈∆«»»»¿«≈∆¿»«»
È·ÏÂ EÈ·Ï ÌzÚ„B‰Â" :¯Ó‡pL ,BaŒÔa ˙‡ „nÏÏ¿«≈∆∆¿∆∆¡«¿«¿»¿»∆¿ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ,„·Ïa BaŒÔ·e B· ‡ÏÂ ."EÈ·»∆¿…¿∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿»«»
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ „nÏÏ Ï‡¯NiÓ ÌÎÁÂ ÌÎÁ»»¿»»ƒƒ¿»≈¿«≈∆««¿ƒƒ««
ÈtÓ - "EÈ·Ï ÌzpLÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»»∆∆¡«¿ƒ«¿»¿»∆ƒƒ

‰ÚeÓM‰7EÈ„ÈÓÏ˙ el‡ 'EÈa' :e„ÓÏ8, «¿»»¿»∆≈«¿ƒ∆
È· e‡ˆiÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈa ÔÈÈe¯˜ ÌÈ„ÈÓÏz‰L∆««¿ƒƒ¿ƒ»ƒ∆∆¡««≈¿¿≈
ŒÔa ÏÚÂ Ba ÏÚ ‰eËˆ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡ ."ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒƒ≈»»ƒ¿«»«¿¿«∆

Ba9.B¯·Á Ô·Ï BaŒÔ·e ,BaŒÔ·Ï Ba ÌÈc˜‰Ï ? ¿¿«¿ƒ¿¿∆¿∆¿¿∆¬≈

אסמכתא 7) לה ויש בקבלה, מסורה הלכה היא "שמועה"
ה"ד). פ"ה, התורה יסודי (הלכות ביאורנו ראה בקרא.

ואתחנן.8) בכלל.9)'ספרי', הם גם הלא מיוחד, בצו

.‚B·Ï „nÏÓ ¯kNÏ ·iÁÂ·iÁ BÈ‡Â ,B„nÏÏ10 ¿«»ƒ¿…¿«≈ƒ¿¿«¿¿≈«»
ÌpÁa ‡l‡ ,B¯·ÁŒÔa „nÏÏ11,ÂÈ·‡ B„nÏ ‡lL ÈÓ . ¿«≈∆¬≈∆»¿ƒ»ƒ∆…ƒ¿»ƒ

„nÏÏ ·iÁ12¯ÈkiLk BÓˆÚ ˙‡13Ìz„ÓÏe" :¯Ó‡pL , «»¿«≈∆«¿¿∆«ƒ∆∆¡«¿«¿∆
ÏÎa ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÎÂ ."Ì˙BNÚÏ Ìz¯ÓLe Ì˙‡…»¿«¿∆«¬»¿≈«»≈¿»

ÌB˜Ó14„eÓÏz‰L ÈtÓ ,‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰L , »∆««¿≈««¬∆ƒ¿≈∆««¿
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰NÚn‰ ÔÈ‡Â ,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó≈ƒƒ≈«¬∆¿≈««¬∆≈ƒƒ≈

„eÓÏ˙15. «¿

א)10) ובןֿבנו: מבנו בןֿחבירו נבדל דברים בשני כלומר:
את  ללמד כי לימוד. שכר בתשלום ב) קדימה, בדין
גופו, הוא ואם בממונו. לא אבל בגופו רק נתחייב בןֿחבירו
מה  מלמד, לו לשכור מחוייב אינו אותו ללמד יכול אינו
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וכן  ד). כז, (איוב רמיה יהגה אם ולשוני כח): לה, (תהלים
שנוגע  ומה העם. בפני הורגל שכך טז), ב, (אבות הרע עין
לשון  של דרכה כך – הֿהידיעה המחוסר המתואר לשם
יום  כמו: במקרא, כבר מוצאים אנו שראשיתה המשנה,
כו): מא, (שם הטובות פרות שבע לא): א, (בראשית הששי

כב). יט, (שמואלֿא הגדול בור עד ויבא

.Ê‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·ÁÓ Ì˜Bp‰«≈≈¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…
ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."Ìw˙38‰Ú¯ ‰Úc -39 ƒ…¿««ƒ∆≈∆»»≈»»»

ÏÚ ¯È·ÚÓ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ ‡l‡ .„‡Ó „Ú ‡È‰ƒ«¿…∆»»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
ÂÈ˙BcÓ40Ïˆ‡ Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ È¯·c Ïk ÏÚ ƒ»«»ƒ¿≈»»∆«…≈∆

ÌÈÈ·n‰41È‡·‰Â Ï·‰ È¯·c42Ì˜Ï È„k ÔÈ‡Â , «¿ƒƒƒ¿≈∆∆«¬«¿≈»¿«ƒ¿…
‰ÓÈ˜p‰ ‡È‰ „ˆÈk .Ì‰ÈÏÚ43:B¯·Á BÏ ¯Ó‡ ? ¬≈∆≈«ƒ«¿ƒ»»«¬≈

¯ÁÓÏ !EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ !EÓc¯˜ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ«¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿»»
ÈÏÈ‡L‰ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡ ,epnÓ Ï‡LÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…ƒ∆»«¬≈«¿ƒ≈ƒ
‡lL C¯„k ,EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ !EÓc¯«̃¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿∆∆∆…
‡l‡ ;Ì˜B ‰Ê È¯‰ - !EnÓ ÈzÏ‡MLk ÈzÏ‡L‰ƒ¿«¿«ƒ¿∆»«¿ƒƒ¿¬≈∆≈∆»
BÏ ÏÓ‚È ‡ÏÂ ,ÌÏL ·Ïa ÔzÈ ,Ï‡LÏ BÏ ‡B·iLk¿∆»ƒ¿…ƒ≈¿≈»≈¿…ƒ¿…
„Âc ¯Ó‡ ÔÎÂ .el‡· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,BÏÓb ¯L‡k«¬∆¿»¿≈…«≈»≈¿≈»«»ƒ

Ú¯ ÈÓÏBL ÈzÏÓb Ì‡" :˙B·Bh‰ ÂÈ˙BÚ„a44‰ˆlÁ‡Â ¿≈»«ƒ»«¿ƒ¿ƒ»»¬«¿»
."'B‚Â¿

הוא.38) מעשה בו  שאין שלאו רעה.39)מפני מידה
את 40) מניח כג.). (ב"מ, האוכלין על מעבירין אין כמו:

מקפיד  ואינו שלו על מוותר הוא כלומר: לו, והולך מידותיו
(השווה  מידה. כנגד מידה כמעשהו: המצערו לחבירו לשלם

יז.) ר"ה והחיים 41)רש"י, העולם את המבינים החכמים
בטלים.42)לאמיתם. א.43)דברים כג, וכי 44)יומא

את  מצרה חילצתי אדרבה, כמעשיהם? לי למרעים שילמתי
חנם. שונאי

.ÁŒ‡Ïa ¯·BÚ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Ï ¯ËBp‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«≈¿∆»ƒƒ¿»≈≈¿…
„ˆÈk ."EnÚ Èa ˙‡ ¯h˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«¿…ƒ…∆¿≈«∆≈«

‰¯ÈËp‰ ‡È‰45¯kN‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¯ ?46ÈÏ ƒ«¿ƒ»¿≈∆»«¿ƒ¿«¿≈ƒ
.ÔBÚÓL ‰ˆ¯ ‡ÏÂ !‰Ê ¯BL ÈÏÈ‡L‰ B‡ ,‰Ê ˙Èa«ƒ∆«¿ƒ≈ƒ∆¿…»»ƒ¿

Ï B‡ epnÓ Ï‡LÏ Ô·e‡¯Ï ÔBÚÓL ‡a ÌÈÓÈÏ¯kN ¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿…
!EÏÈ‡LÓ ÈÈ¯‰ ,EÏ ‡‰ :Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡Â ,epnÓƒ∆¿»«¿≈≈¿¬≈ƒ«¿ƒ¿
‰NBÚ‰ - !EÈNÚÓk EÏ ÌlL‡ ‡Ï ,E˙BÓk ÈÈ‡Â¿≈ƒ¿¿…¬«≈¿¿«¬∆»∆
BalÓ ¯·c‰ ‰ÁÓÈ ‡l‡ ;"¯h˙ ‡Ï"a ¯·BÚ ,‰Êk»∆≈¿…ƒ…∆»ƒ¿∆«»»ƒƒ
B¯ÎBÊÂ ¯·c‰ ˙‡ ¯ËB ‡e‰L ÔÓÊŒÏkL ,ep¯hÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆∆»¿«∆≈∆«»»¿¿
ÏÚ ‰¯B˙ ‰„Èt˜‰ CÎÈÙÏ .Ì˜Ï ‡·È ‡nL -∆»»…ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»»«
.ÏÏk ep¯kÊÈ ‡ÏÂ BalÓ ÔBÚ‰ ‰ÁÓiL „Ú ,‰¯ÈËp‰«¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆»ƒƒ¿…ƒ¿¿∆¿»

‰BÎp‰ ‰Úc‰ ‡È‰ BÊÂ47·eMÈ da Ìi˜˙iL ¯LÙ‡L , ¿ƒ«≈»«¿»∆∆¿»∆ƒ¿«≈»ƒ
.‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì„‡ŒÈa ÏL ÌzÓe Ì‡NÓe ı¯‡‰»»∆«»»«»»∆¿≈»»∆ƒ∆

א.45) כג, שברוב 46)יומא והגירסא וילנא. דפוס עלֿפי
מובנת. בלתי וגם נכונה בלתי לי" "שכור הדפוסים:

ונטירה,47) נקימה ללא וסליחה ויתור של הנכונה המידה
הגונים. חברתיים לחיים איֿאפשר שבלעדיה

-rcndxtq
dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨

„ÓÏÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…
.‰ÈÚ„BÈÂ ‰È„nÏÓ „aÎÏ (· .‰¯Bz»¿«≈¿«¿∆»¿¿∆»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
בשכר,1) ללמד מותר אם וללמד; ללמוד החייב הוא מי

הלימוד. זמן לשלש

.‡ÌÈL2ÌÈ„·ÚÂ3ÌÈpË˜e4.‰¯Bz „eÓÏzÓ ÌÈ¯eËt »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿»
B„nÏÏ ·iÁ ÂÈ·‡ ,ÔË˜ Ï·‡5:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ¬»»»»ƒ«»¿«¿»∆∆¡«

‰M‡‰ ÔÈ‡Â ."Ìa ¯a„Ï ÌÎÈa ˙‡ Ì˙‡ Ìz„nÏÂ"¿ƒ«¿∆…»∆¿≈∆¿«≈»¿≈»ƒ»
·iÁ ,„ÓÏÏ ·iÁ‰ ÏkL ;da ˙‡ „nÏÏ ˙·iÁ«∆∆¿«≈∆¿»∆»««»ƒ¿…«»

„nÏÏ6. ¿«≈

בנותיכם.2) ולא – "בניכם" את אותם ולמדתם שנאמר:
מללמד  הן גם פטורות עליהן, מצווים אינם ואחרים והואיל

כט:). (קידושין עצמן את 3)את שילמד לאדם "אסור
כח.). (כתובות תורה" המלה 4)עבדו אוקספרד, בכתבֿיד

"מגד  בעל וגם איננה, אותה."וקטנים" גורס אינו עוז" ל
מכל  פטור דעת בר שאינו "קטן" שהרי מובן: והטעם

תורה. מתלמוד והואֿהדין "כשהתינוק 5)המצוות,
עקב). (ספרי, תורה" מלמדו אביו – לדבר מתחיל

למעלה,6) שאמרנו כמו מללמוד פטורה שהאשה ומכיון
כט:). (קידושין מללמד גם היא פטורה

.··iÁ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ Ì„‡ ·iÁL ÌLk¿≈∆«»»»¿«≈∆¿»«»
È·ÏÂ EÈ·Ï ÌzÚ„B‰Â" :¯Ó‡pL ,BaŒÔa ˙‡ „nÏÏ¿«≈∆∆¿∆∆¡«¿«¿»¿»∆¿ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ,„·Ïa BaŒÔ·e B· ‡ÏÂ ."EÈ·»∆¿…¿∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿»«»
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ „nÏÏ Ï‡¯NiÓ ÌÎÁÂ ÌÎÁ»»¿»»ƒƒ¿»≈¿«≈∆««¿ƒƒ««
ÈtÓ - "EÈ·Ï ÌzpLÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»»∆∆¡«¿ƒ«¿»¿»∆ƒƒ

‰ÚeÓM‰7EÈ„ÈÓÏ˙ el‡ 'EÈa' :e„ÓÏ8, «¿»»¿»∆≈«¿ƒ∆
È· e‡ˆiÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈa ÔÈÈe¯˜ ÌÈ„ÈÓÏz‰L∆««¿ƒƒ¿ƒ»ƒ∆∆¡««≈¿¿≈
ŒÔa ÏÚÂ Ba ÏÚ ‰eËˆ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡ ."ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒƒ≈»»ƒ¿«»«¿¿«∆

Ba9.B¯·Á Ô·Ï BaŒÔ·e ,BaŒÔ·Ï Ba ÌÈc˜‰Ï ? ¿¿«¿ƒ¿¿∆¿∆¿¿∆¬≈

אסמכתא 7) לה ויש בקבלה, מסורה הלכה היא "שמועה"
ה"ד). פ"ה, התורה יסודי (הלכות ביאורנו ראה בקרא.

ואתחנן.8) בכלל.9)'ספרי', הם גם הלא מיוחד, בצו

.‚B·Ï „nÏÓ ¯kNÏ ·iÁÂ·iÁ BÈ‡Â ,B„nÏÏ10 ¿«»ƒ¿…¿«≈ƒ¿¿«¿¿≈«»
ÌpÁa ‡l‡ ,B¯·ÁŒÔa „nÏÏ11,ÂÈ·‡ B„nÏ ‡lL ÈÓ . ¿«≈∆¬≈∆»¿ƒ»ƒ∆…ƒ¿»ƒ

„nÏÏ ·iÁ12¯ÈkiLk BÓˆÚ ˙‡13Ìz„ÓÏe" :¯Ó‡pL , «»¿«≈∆«¿¿∆«ƒ∆∆¡«¿«¿∆
ÏÎa ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÎÂ ."Ì˙BNÚÏ Ìz¯ÓLe Ì˙‡…»¿«¿∆«¬»¿≈«»≈¿»

ÌB˜Ó14„eÓÏz‰L ÈtÓ ,‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰L , »∆««¿≈««¬∆ƒ¿≈∆««¿
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰NÚn‰ ÔÈ‡Â ,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó≈ƒƒ≈«¬∆¿≈««¬∆≈ƒƒ≈

„eÓÏ˙15. «¿

א)10) ובןֿבנו: מבנו בןֿחבירו נבדל דברים בשני כלומר:
את  ללמד כי לימוד. שכר בתשלום ב) קדימה, בדין
גופו, הוא ואם בממונו. לא אבל בגופו רק נתחייב בןֿחבירו
מה  מלמד, לו לשכור מחוייב אינו אותו ללמד יכול אינו
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ובבןֿבנו. בבנו כן לפי 11)שאינו ב', הלכה סוף כאן
רוקח". ב"מעשה גם הנוסחא וכן מנטובה. דפוס

ב.12) כט, והכרה.13)קידושין בינה לידי כשיבוא
שהבן 14) אותם", "ולמדתם מן רבינו אותנו שלימד אחר

שכתוב  ממה אותנו ומלמד חוזר הוא עצמו, את ללמד חייב
תמיד  הוא ש"המעשה" לעשותם", "ושמרתם אחריו: בסמוך
מקום  בכל מוצא אתה וכן אומר: והוא ה"תלמוד", אחר
מקרא  מתוך כאן דווקא ולאו למעשה", קודם ש"התלמוד
חייב  – לעשות וחייב גדל שכבר ואחר מ:). (קידושין זה
ונתחייבתי  גדלתי "כבר לומר: יכול ואינו ללמוד, הוא
עלי  אלא – בלימוד" ולא במעשה רק אטפל לכן ו במצוות,

עם  ולא שאמרו: כמו לעשות, מה שידע כדי  קודם ללמוד
ויטל). חיים רבי בשם המשנה, ("מרכבת חסיד הארץ

ב.15) מ, קידושין

.„„ÓÏÏ Ô· BÏŒLÈÂ ,‰¯Bz „ÓÏÏ ‰ˆB¯ ‡e‰ ‰È‰»»∆ƒ¿…»¿∆≈ƒ¿…
‰¯Bz16B·Ï Ì„B˜ ‡e‰ -17ÔB· B· ‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ¿¿ƒ»»¿»

Ì„B˜ Ba - epnÓ ¯˙BÈ „ÓÏiM ‰Ó ÔÈ·‰Ï ÏÈkNÓe18. «¿ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ∆¿≈
‡e‰ ÏËaÈ ‡Ï ,Ì„B˜ BaL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â19ÌLkL , ¿««ƒ∆¿≈…ƒ»≈∆¿≈

„nÏÏ ‰eˆÓ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆnL∆ƒ¿»»»¿«≈∆¿»¿À∆¿«≈
.BÓˆÚ«¿

שניהם.16) ולפרנסת למזונות לדאוג צריך מהם ואחד
ב.17) כט, ותלמודו 18)שם, וממולח זריז בנו "אם

(שם). קודמו" בנו – בידו לקבוע 19)מתקיים הוא וחייב
הפנאי. בשעת לתורה עתים

.‰ÌÏBÚÏ20,‰M‡ ‡NÈ CkŒ¯Á‡Â ‰¯Bz Ì„‡ „ÓÏÈ ¿»ƒ¿«»»»¿««»ƒ»ƒ»
Ì‡Â .„ÓÏÏ ‰Èet BzÚc ÔÈ‡ ,‰lÁz ‰M‡ ‡N Ì‡L∆ƒ»»ƒ»¿ƒ»≈«¿¿»ƒ¿…¿ƒ
ÈeÙ BaÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓpL „Ú ,ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«≈»»«∆ƒ¿»∆≈ƒ»

‰¯Bz „ÓÏÈ CkŒ¯Á‡Â ‡NÈ -21. ƒ»¿««»ƒ¿«»

שנה 20) משמונהֿעשרה למעלה כשהוא ואפילו שם,
ויטל). חיים רבי בשם המשנה" קידושין,21)("מרכבת

שם.

.ÂÏÈÁ˙iMÓ ?‰¯Bz B„nÏÏ ·iÁ ÂÈ·‡ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«»ƒ«»¿«¿»ƒ∆«¿ƒ
ÚÓL"e "‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz" :B„nÏÓ ,¯a„Ï¿«≈¿«¿»ƒ»»∆¿«

"Ï‡¯NÈ22ÌÈ˜eÒt ,ËÚÓ ËÚÓ B„nÏÓ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿»≈¿««»¿«¿¿«¿«¿ƒ
ÈÙÏ Ïk‰ ,Ú·L Ôa B‡ LL Ôa ‰È‰iL „Ú ,ÌÈ˜eÒt¿ƒ«∆ƒ¿∆∆≈∆∆««…¿ƒ

BÈ¯·23˙B˜BÈz‰ „nÏÓ Ïˆ‡ BÎÈÏBÓe ,24. À¿ƒ≈∆¿«≈«ƒ

ישראל".22) ו"שמע הדפוסים: ובשאר אוקספורד. כנוסח
מב.). סוכה עקב: (ספרי, זו הלכה בריאות 23)ומקור לפי

– והחלש בןֿשש, כשהוא הבריא שכלו: והתפתחות גופו
בןֿחמש  כא): פ"ה, (אבות שאמרו ומה כא.). (ב"ב בןֿשבע

בביתו. מלמדו שהאב למה הכוונה - בבא24ֿ)למקרא
א. כא, בתרא

.Ê‚‰Ó ‰È‰25,¯ÎN ˙B˜BÈz‰ „nÏÓ ÁwÏ ‰È„n‰ »»ƒ¿««¿ƒ»ƒ«¿«≈«ƒ»»
‰¯Bz ‡¯˜iL „Ú ,¯ÎNa B„nÏÏ ·iÁÂ .B¯ÎN BÏ Ô˙B≈¿»¿«»¿«¿¿»»«∆ƒ¿»»

dlk ·˙ÎaL26·˙ÎaL ‰¯Bz „nÏÏ e‚‰pL ÌB˜Ó . ∆ƒ¿»À»»∆»¬¿«≈»∆ƒ¿»
¯ÎNa¯ÎNa „nÏÏ ¯zÓ ,27,‰tŒÏÚaL ‰¯Bz Ï·‡ ; ¿»»À»¿«≈¿»»¬»»∆¿«∆

ÌÎ˙‡ Èz„nÏ ‰‡¯" :¯Ó‡pL ,¯ÎNa d„nÏÏ ¯eÒ‡»¿«¿»¿»»∆∆¡«¿≈ƒ«¿ƒ∆¿∆

È‡ ‰Ó - "'B‚Â '‰ Èeˆ ¯L‡k ÌÈËtLÓe ÌÈwÁÀƒƒ¿»ƒ«¬∆ƒ«ƒ¿»¬ƒ
ÔÎÂ ;ÈpnÓ ÌpÁa Ìz„ÓÏ Ìz‡ Û‡ ,Èz„ÓÏ ÌpÁa¿ƒ»»«¿ƒ««∆¿«¿∆¿ƒ»ƒ∆ƒ¿≈
Ìz„ÓlL BÓk ,ÌpÁa e„nÏ ,˙B¯BcÏ e„nÏzLk¿∆¿«¿««¿¿ƒ»¿∆¿«¿∆

ÈpnÓ28„ÓÏÈ ,ÌpÁa B„nÏiL ÈÓ ‡ˆÓ ‡Ï .29 ƒ∆ƒ…»»ƒ∆¿«¿¿ƒ»ƒ¿«
¯ÎNa30ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÈ ÏBÎÈ ;"‰˜ ˙Ó‡" :¯Ó‡pL , ¿»»∆∆¡«¡∆¿≈»¿«≈«¬≈ƒ
¯ÎNa31,z„ÓÏ ‡‰ ,"¯kÓz Ï‡Â" :¯ÓBÏ „eÓÏz ? ¿»»«¿«¿«ƒ¿…»»«¿»

Ba¯ B„nlL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÎNa „nÏÏ BÏ ¯eÒ‡L∆»¿«≈¿»»««ƒ∆ƒ¿«
¯ÎNa32. ¿»»

שבכתב,25) תורה בעד לימוד שכר ליקח מותר הדין, מן
גם  שכר ליקח שלא עצמם על שהחמירו מקומות היו אלא
מנהג  "היה ואומר: רבינו מדגיש לפיכך זה, לימוד בעד

המקום. במנהג שתלוי לפי נביאים 26)המדינה", גם
בכלל. זה 27)וכתובים ששכר לפי והטעם: א. לז, נדרים

שכר  אלא לימוד שכר אינו שבכתב, תורה בעד שמקבלים
לשמירה. זקוקים המקרא שבגיל ילדים באשר שימור,
שכבר  שבעלֿפה, תורה המשנה, בגיל ילדים מהֿשאיןֿכן

המלמדם. רבם לשמירת שוב זקוקים ואינם שם.28)גדלו
תורה  על גם לימוד שכר לקבל עכשיו שנוהגים ומה
המלמד  שהרב בטלה", "שכר אלא שאינו מפני שבעלֿפה,
למלאכת  והתמסר מהן, שיתפרנס מלאכות משאר התבטל

רוב 29)הוראה. ונוסח ומנטובה. אוקספורד כנוסח
הוא. ודחוק "ילמדו", א.30)הדפוסים: כט, בכורות

בשכר.31) אלמד כך בשכר, שלמדתי כשם שיאמר:
שאין 32) רבינו, שכתב אףֿעלֿפי בזה: להעיר וראוי שם.

בלבד, שבכתב תורה אלא בשכר בנו את ללמד  חייב האב
כשאפשר  אבל דחוק. הכספי כשמצבו אמורים? דברים במה
ואגדות  הלכות תלמוד, משנה, גם בשכר ללמדו חייב לו,

ו). סעיף רמה, סי' יו"ד ושו"ע מיימוניות. (הגהות

.Á·iÁ Ï‡¯NiÓ LÈ‡ Ïk33ÈÚ ÔÈa - ‰¯Bz „eÓÏ˙a »ƒƒƒ¿»≈«»¿«¿»≈»ƒ
ÔÈ¯eqÈ ÏÚa ÔÈa BÙe‚a ÌÏL ÔÈa ,¯ÈLÚ ÔÈa34ÔÈa , ≈»ƒ≈»≈¿≈««ƒƒ≈

LLzL ÏB„b Ô˜Ê ‰È‰L ÔÈa ¯eÁa35‰È‰ elÙ‡ ;BÁk »≈∆»»»≈»∆»«…¬ƒ»»
,ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ¯fÁÓe ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»¿«≈««¿»ƒ

ÌÈ·e ‰M‡ ÏÚa elÙ‡Â36ÔÓÊ BÏ Úa˜Ï ·iÁ - «¬ƒ««ƒ»»ƒ«»ƒ¿…«¿«
‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz „eÓÏ˙Ï37Ba ˙È‚‰Â" :¯Ó‡pL , ¿«¿»«««¿»∆∆¡«¿»ƒ»

."‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ»»«¿»

ב.33) לה, חולי,34)יומא ידוע או הזמן: מפגעי שסובל
(עירובין  בתורה" יעסוק – גופו בכל "חש ז"ל: כמאמרם

מביתֿהמדרש 35)נד.). עצמו את אדם ימנע אל לעולם
פג:). (שבת שחורות 36)וכו' שנאמר: בצוארו", ש"רחיים

מוצא  אתה במי חז"ל: ואמרו י), ה, (שירֿהשירים כעורב
ובניֿביתו  בניו על אכזרי עצמו שמשים במי – תורה? דברי

כב.). (עירובין ב.37)כעורב צט, מנחות

.ËÌÈˆÚ È·ËBÁ Ô‰Ó eÈ‰ ,Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ ÈÏB„b38, ¿≈«¿≈ƒ¿»≈»≈∆¿≈≈ƒ
È·‡BL Ô‰Óe39ÌÈÓeÒ Ô‰Óe ,ÌÈÓ40ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ≈∆¬≈«ƒ≈∆ƒ¿««ƒ≈

ÏÏkÓ Ì‰Â ,‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰»¿ƒ¿«¿»«««¿»¿≈ƒ¿«
‰ÚeÓM‰ È˜ÈzÚÓ41.ea¯ ‰LÓ ÈtÓ LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ «¿ƒ≈«¿»ƒƒƒƒƒƒ∆«≈

(יומא 38) מקורו ומציין הלל, כגון כאן: מפרש הכסףֿמשנה
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רבינו  גם עצים. חוטב היה שהלל שם נזכר לא אולם לה):
"וכבר  כותב: ה) פ"ד, (אבות המשנה בפירוש עצמו ז"ל
את  גילה לא אבל וכו', עצים" חוטב היה שהלל ידעת
יסופר  ו) (פרק נתן דרבי באבות אכן זו. ידיעה של המקור
מביא  היה יום שבכל – עקיבא רבי על אלא הלל, על לא –

וכו'. מוכר היה חציה עצים, של הונא 39)חבילה רב כגון
קה.). קטז:).40)(כתובות (פסחים ששת ורב יוסף רב

ומסרוה 41) שבעלֿפה, התורה את שקיבלו המסורת בעלי
השמועה  מקבלי כמו: השמועה", "מעתיקי הבאים. לדורות
אלה  כל ואמנם המילים). בפירוש אבןֿתיבון שמואל (ר'
קיבל  בןֿזכאי יוחנן רבן קבלה: בעלי היו כאן, שמנינו

ו  אביי הונא, מרב קיבלו יוסף ורב רבה קיבלו מהלל, רבא
יוסף. מרב

.ÈB˙BÓ ÌBÈ „Ú ?‰¯Bz „ÓÏÏ ·iÁ È˙ÓÈ‡ „Ú42, «≈»««»ƒ¿…»«
ÔÓÊŒÏÎÂ ."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk E··lÓ e¯eÒÈ ÔÙe" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿»¿…¿≈«∆¿»¿«

ÁÎBL ‡e‰ ,„enÏa ˜ÒÚÈ ‡lL43. ∆…«¬…¿ƒ≈«

ב.42) פג, אמרו 43)שבת וכך כד. פ' נתן, דרבי אבות
ונוח  זהב ככלי לקנותם קשה תורה "דברי טו.): (חגיגה

זכוכית". ככלי לאבדם

.‡ÈÔÓÊ ˙‡ LlLÏ ·iÁÂ44‰¯Bza LÈÏL :B˙„ÈÓÏ ¿«»¿«≈∆¿«¿ƒ»¿ƒ«»
ÔÈ·È - LÈÏLe ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bza LÈÏLe ,·˙ÎaL∆ƒ¿»¿ƒ«»∆¿«∆¿ƒ»ƒ
,¯·cÓ ¯·c ‡ÈˆBÈÂ ,B˙ÈL‡¯Ó ¯·c ˙È¯Á‡ ÏÈkNÈÂ¿«¿ƒ«¬ƒ»»≈≈ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙Bcna ÔÈ·ÈÂ ,¯·„Ï ¯·c ‰n„ÈÂ45˙L¯„ ‰¯Bz‰L ƒ«∆»»¿»»¿»ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆
‡ÈˆBÈ C‡È‰Â ,˙Bcn‰ ¯wÚ ‡e‰ C‡È‰ Ú„iL „Ú ,Ô‰a»∆«∆≈«≈«ƒ««ƒ¿≈«ƒ

· ‡ˆBiÎÂ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ÈtÓ „ÓlL ÌÈ¯·cÓ Ô‰ »»¿«À»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»«ƒƒ
‡¯Ób ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ ;‰ÚeÓM‰46. «¿»¿ƒ¿»∆«ƒ¿»¿»»

רש"י 44) כדעת ולא יב. הלכה בסמוך כמבואר יום, בכל
לימי  אותו לחלק – לימודו" "לשלש ל.): (קידושין המפרש
ימים  ושני למשנה, ימים שני למקרא, ימים שני השבוע:
על  סומכים שאנו ב'תוספות'): (שם, פירוש ור"ת לגמרא.
במשנה  במקרא, "בלולה – בבל כד.): (סנהדרין אמרם
חובתנו. ידי יוצאים אנו בבלי ש"ס ובלימוד ובגמרא":

ישמעאל,45) דרבי מידות י"ג התלמודי: ההגיון כללי הם
הגלילי. יוסי דרבי מידות אוקספורד.46)ול"ב נוסח

גמרא. הדפוסים: וברוב

.·ÈBzÎ‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰Â ,˙en‡ ÏÚa ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»««À»¿»»≈ƒ¿«¿
‡¯B˜ ,ÚLz‰ Ô˙B‡ - ÚLz ‰¯Bz·e ,ÌBia ˙BÚL LÏL»»««»≈«»«≈«≈
ŒÏÚaL ‰¯Bza LÏL·e ,·˙ÎaL ‰¯Bza Ô‰Ó LÏLa¿»≈∆«»∆ƒ¿»¿»«»∆¿«

LÏL·e ,‰t47¯·c ÔÈ·‰Ï BzÚ„a ÔBa˙Ó ˙B¯Á‡ ∆¿»¬≈ƒ¿≈¿«¿¿»ƒ»»
¯·cÓ48‰Ïa˜ È¯·„Â .49,Ô‰ ·˙ÎaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ƒ»»¿ƒ¿≈«»»ƒ¿«»∆ƒ¿»≈

ÌÈÈÚ‰Â ;‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ÔLe¯Ùe≈»ƒ¿«»∆¿«∆¿»ƒ¿»ƒ
'Òc¯t' ÌÈ‡¯˜p‰50ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰ ‡¯Ób‰ ÏÏÎa - «ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿««¿»»≈«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡51ÏÈc‚iLk Ï·‡ ;Ì„‡ ÏL B„eÓÏz ˙lÁ˙a ? ¬ƒƒ¿ƒ««¿∆»»¬»¿∆«¿ƒ
,·˙ÎaL ‰¯Bz „ÓÏÏ ‡Ï ,CÈ¯ˆ ‡‰È ‡ÏÂ ,‰ÓÎÁa«»¿»¿…¿≈»ƒ…ƒ¿…»∆ƒ¿»
ÌÈzÚa ‡¯˜È - ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza „ÈÓz ˜ÒÚÏ ‡ÏÂ52 ¿…«¬…»ƒ«»∆¿«∆ƒ¿»¿ƒƒ

‰ÚeÓM‰ È¯·„Â ·˙ÎaL ‰¯Bz ÌÈnÊÓ53‡lL È„k , ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈«¿»¿≈∆…

ÂÈÓÈ Ïk ‰ÙÈÂ ,‰¯B˙ŒÈÈc È¯·cÓ ¯·c ÁkLÈƒ¿«»»ƒƒ¿≈ƒ≈»¿ƒ¿∆»»»
‡¯ÓbÏ54.BzÚc ·eMÈÂ BaÏa LiL ·Á¯ ÈÙÏ ,„·Ïa «¿»»ƒ¿«¿ƒ…«∆≈¿ƒ¿ƒ«¿

אחרות".47) "שלש הדפוסים: וברוב אוקספורד: כנוסח
הגמרא.48) לימוד עיקר וכתובים 49)זהו נביאים

מט.). כמבואר 50)(קידושין הטבע, ותורת אלהית חכמה
יג). הל' פ"ד, התורה יסודי (הל' שצריכים 51)למעלה

הלימוד. זמן לזמן.52)לשלש מזמן מסוימות: שעות
וכיו"ב.53) ותוספתא משנה  שבעלֿפה, מפני 54)תורה 

יחד. וכוללם הלימודים מכל מכיל שהוא

.‚ÈBÈ‡ Ï·‡ ,¯ÎN dÏŒLÈ ,‰¯B˙ ‰„ÓlL ‰M‡ƒ»∆»¿»»∆»»»¬»≈
˙ÈeËˆ ‡lL ÈtÓ ,LÈ‡‰ ¯ÎNk55‰NBÚ‰ ÏÎÂ ; ƒ¿«»ƒƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿»»∆

¯ÎNk B¯ÎN ÔÈ‡ ,B˙BNÚÏ ÂÈÏÚ ‰eˆÓ BÈ‡L ¯·„»»∆≈¿À∆»»«¬≈¿»ƒ¿«
epnÓ ˙BÁt ‡l‡ ,‰NÚL ‰eˆÓ‰56ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . «¿À∆∆»»∆»»ƒ∆¿««ƒ

ÌÈÓÎÁ eeˆ - ¯ÎN dÏŒLiL57˙‡ Ì„‡ „nÏÈ ‡lL , ∆∆»»»ƒ¬»ƒ∆…¿«≈»»∆
˙eÎÓ ÔzÚc ÔÈ‡ ÌÈLp‰ ·¯L ÈtÓ ,‰¯Bz Bzaƒ»ƒ¿≈∆…«»ƒ≈«¿»¿À∆∆

„nÏ˙‰Ï58È¯·„Ï ‰¯B˙ŒÈ¯·c ˙B‡ÈˆBÓ Ô‰ ‡l‡ , ¿ƒ¿«≈∆»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔzÚc ˙eiÚ ÈÙÏ ,È‡·‰59Ïk" : ¬«¿ƒ¬ƒ«¿»»¿¬»ƒ»
"˙eÏÙz d„nÏ el‡k ,‰¯Bz Bza ˙‡ „nÏÓ‰60‰na . «¿«≈∆ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿«∆

‰¯Bz Ï·‡ ,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»∆¿«∆¬»»
BÈ‡ ,d„nÏ Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ d˙B‡ „nÏÈ ‡Ï ,·˙ÎaL∆ƒ¿»…¿«≈»¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿»≈

˙eÏÙz d„nÏÓk61. ƒ¿«¿»ƒ¿

כא).55) כה, (ויקרא התבואה את ועשת עלֿדרך נצטוותה.
יקיים 56) לא שמא ומצטער דואג שהמצווה א. לא, קידושין

– צערא ולפום מצווה, שאינו מי כן לא כהלכה. חובתו
א.57)אגרא. כ, לרדת 58)סוטה מסוגלת דעתן אין

מבארות  והן לאמיתם, ולהבינם תורה עניני של דעתם לסוף
רוחן. לפי ב.59)אותם כא, בטלים 60)סוטה דברים

ו). ו, (איוב מלח מבלי תפל היאכל מלשון: טעם, וחסרי
היא, עזאי בן של דעתו אבל אליעזר: כרבי פוסק רבינו

תורה. בתו את ללמד אדם "אבל 61)שחייב ב: לה, נדרים
– מקרא" הנאה) המודר (של ובנותיו בניו את הוא מלמד
כמלמדה  אינו שבכתב, תורה האשה את שהמלמד הרי

כה). ס"ק רמו, סי' יו"ד (הגר"א, תפלות

ה'תש"פ  תמוז כ"ח שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ייבטלו 1) מתי ועיר; עיר בכל תינוקות מלמדי הושבת

אחד. מלמד אצל התלמידים מספר מלימודם; התינוקות

.‡ÔÈ·ÈLBÓ2,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa ˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»
CÏt ÏÎ·e3da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÏÎÂ .¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ·e ,CÏÙÂ ¿»∆∆»∆∆¿»ƒ»ƒ¿»ƒ∆≈»

ÔÈÓÈ¯ÁÓ ,Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz4„Ú ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ˙‡ ƒ∆≈«»«¬ƒƒ∆«¿≈»ƒ«
- e·ÈLB‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ÔÈ·ÈLBnL∆ƒƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ…ƒ

ÔÈÓÈ¯ÁÓ5‡l‡ ,Ìi˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L ;¯ÈÚ‰ ˙‡ «¬ƒƒ∆»ƒ∆≈»»ƒ¿«≈∆»
Ï·‰a6.Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ÏL Ì‰Èt «¬≈ƒ∆∆ƒ∆≈«»

כהן 2) (שהיה בןֿגמלא יהושע "התקין כא.) בתרא (בבא
וכו'. תינוקות" מלמדי מושיבין שיהיו שני) בית בימי גדול
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רבינו  גם עצים. חוטב היה שהלל שם נזכר לא אולם לה):
"וכבר  כותב: ה) פ"ד, (אבות המשנה בפירוש עצמו ז"ל
את  גילה לא אבל וכו', עצים" חוטב היה שהלל ידעת
יסופר  ו) (פרק נתן דרבי באבות אכן זו. ידיעה של המקור
מביא  היה יום שבכל – עקיבא רבי על אלא הלל, על לא –

וכו'. מוכר היה חציה עצים, של הונא 39)חבילה רב כגון
קה.). קטז:).40)(כתובות (פסחים ששת ורב יוסף רב

ומסרוה 41) שבעלֿפה, התורה את שקיבלו המסורת בעלי
השמועה  מקבלי כמו: השמועה", "מעתיקי הבאים. לדורות
אלה  כל ואמנם המילים). בפירוש אבןֿתיבון שמואל (ר'
קיבל  בןֿזכאי יוחנן רבן קבלה: בעלי היו כאן, שמנינו

ו  אביי הונא, מרב קיבלו יוסף ורב רבה קיבלו מהלל, רבא
יוסף. מרב

.ÈB˙BÓ ÌBÈ „Ú ?‰¯Bz „ÓÏÏ ·iÁ È˙ÓÈ‡ „Ú42, «≈»««»ƒ¿…»«
ÔÓÊŒÏÎÂ ."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk E··lÓ e¯eÒÈ ÔÙe" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿»¿…¿≈«∆¿»¿«

ÁÎBL ‡e‰ ,„enÏa ˜ÒÚÈ ‡lL43. ∆…«¬…¿ƒ≈«

ב.42) פג, אמרו 43)שבת וכך כד. פ' נתן, דרבי אבות
ונוח  זהב ככלי לקנותם קשה תורה "דברי טו.): (חגיגה

זכוכית". ככלי לאבדם

.‡ÈÔÓÊ ˙‡ LlLÏ ·iÁÂ44‰¯Bza LÈÏL :B˙„ÈÓÏ ¿«»¿«≈∆¿«¿ƒ»¿ƒ«»
ÔÈ·È - LÈÏLe ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bza LÈÏLe ,·˙ÎaL∆ƒ¿»¿ƒ«»∆¿«∆¿ƒ»ƒ
,¯·cÓ ¯·c ‡ÈˆBÈÂ ,B˙ÈL‡¯Ó ¯·c ˙È¯Á‡ ÏÈkNÈÂ¿«¿ƒ«¬ƒ»»≈≈ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙Bcna ÔÈ·ÈÂ ,¯·„Ï ¯·c ‰n„ÈÂ45˙L¯„ ‰¯Bz‰L ƒ«∆»»¿»»¿»ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆
‡ÈˆBÈ C‡È‰Â ,˙Bcn‰ ¯wÚ ‡e‰ C‡È‰ Ú„iL „Ú ,Ô‰a»∆«∆≈«≈«ƒ««ƒ¿≈«ƒ

· ‡ˆBiÎÂ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ÈtÓ „ÓlL ÌÈ¯·cÓ Ô‰ »»¿«À»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»«ƒƒ
‡¯Ób ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ ;‰ÚeÓM‰46. «¿»¿ƒ¿»∆«ƒ¿»¿»»

רש"י 44) כדעת ולא יב. הלכה בסמוך כמבואר יום, בכל
לימי  אותו לחלק – לימודו" "לשלש ל.): (קידושין המפרש
ימים  ושני למשנה, ימים שני למקרא, ימים שני השבוע:
על  סומכים שאנו ב'תוספות'): (שם, פירוש ור"ת לגמרא.
במשנה  במקרא, "בלולה – בבל כד.): (סנהדרין אמרם
חובתנו. ידי יוצאים אנו בבלי ש"ס ובלימוד ובגמרא":

ישמעאל,45) דרבי מידות י"ג התלמודי: ההגיון כללי הם
הגלילי. יוסי דרבי מידות אוקספורד.46)ול"ב נוסח

גמרא. הדפוסים: וברוב

.·ÈBzÎ‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰Â ,˙en‡ ÏÚa ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»««À»¿»»≈ƒ¿«¿
‡¯B˜ ,ÚLz‰ Ô˙B‡ - ÚLz ‰¯Bz·e ,ÌBia ˙BÚL LÏL»»««»≈«»«≈«≈
ŒÏÚaL ‰¯Bza LÏL·e ,·˙ÎaL ‰¯Bza Ô‰Ó LÏLa¿»≈∆«»∆ƒ¿»¿»«»∆¿«

LÏL·e ,‰t47¯·c ÔÈ·‰Ï BzÚ„a ÔBa˙Ó ˙B¯Á‡ ∆¿»¬≈ƒ¿≈¿«¿¿»ƒ»»
¯·cÓ48‰Ïa˜ È¯·„Â .49,Ô‰ ·˙ÎaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ƒ»»¿ƒ¿≈«»»ƒ¿«»∆ƒ¿»≈

ÌÈÈÚ‰Â ;‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ÔLe¯Ùe≈»ƒ¿«»∆¿«∆¿»ƒ¿»ƒ
'Òc¯t' ÌÈ‡¯˜p‰50ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰ ‡¯Ób‰ ÏÏÎa - «ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿««¿»»≈«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡51ÏÈc‚iLk Ï·‡ ;Ì„‡ ÏL B„eÓÏz ˙lÁ˙a ? ¬ƒƒ¿ƒ««¿∆»»¬»¿∆«¿ƒ
,·˙ÎaL ‰¯Bz „ÓÏÏ ‡Ï ,CÈ¯ˆ ‡‰È ‡ÏÂ ,‰ÓÎÁa«»¿»¿…¿≈»ƒ…ƒ¿…»∆ƒ¿»
ÌÈzÚa ‡¯˜È - ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza „ÈÓz ˜ÒÚÏ ‡ÏÂ52 ¿…«¬…»ƒ«»∆¿«∆ƒ¿»¿ƒƒ

‰ÚeÓM‰ È¯·„Â ·˙ÎaL ‰¯Bz ÌÈnÊÓ53‡lL È„k , ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈«¿»¿≈∆…

ÂÈÓÈ Ïk ‰ÙÈÂ ,‰¯B˙ŒÈÈc È¯·cÓ ¯·c ÁkLÈƒ¿«»»ƒƒ¿≈ƒ≈»¿ƒ¿∆»»»
‡¯ÓbÏ54.BzÚc ·eMÈÂ BaÏa LiL ·Á¯ ÈÙÏ ,„·Ïa «¿»»ƒ¿«¿ƒ…«∆≈¿ƒ¿ƒ«¿

אחרות".47) "שלש הדפוסים: וברוב אוקספורד: כנוסח
הגמרא.48) לימוד עיקר וכתובים 49)זהו נביאים

מט.). כמבואר 50)(קידושין הטבע, ותורת אלהית חכמה
יג). הל' פ"ד, התורה יסודי (הל' שצריכים 51)למעלה

הלימוד. זמן לזמן.52)לשלש מזמן מסוימות: שעות
וכיו"ב.53) ותוספתא משנה  שבעלֿפה, מפני 54)תורה 

יחד. וכוללם הלימודים מכל מכיל שהוא

.‚ÈBÈ‡ Ï·‡ ,¯ÎN dÏŒLÈ ,‰¯B˙ ‰„ÓlL ‰M‡ƒ»∆»¿»»∆»»»¬»≈
˙ÈeËˆ ‡lL ÈtÓ ,LÈ‡‰ ¯ÎNk55‰NBÚ‰ ÏÎÂ ; ƒ¿«»ƒƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿»»∆

¯ÎNk B¯ÎN ÔÈ‡ ,B˙BNÚÏ ÂÈÏÚ ‰eˆÓ BÈ‡L ¯·„»»∆≈¿À∆»»«¬≈¿»ƒ¿«
epnÓ ˙BÁt ‡l‡ ,‰NÚL ‰eˆÓ‰56ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . «¿À∆∆»»∆»»ƒ∆¿««ƒ

ÌÈÓÎÁ eeˆ - ¯ÎN dÏŒLiL57˙‡ Ì„‡ „nÏÈ ‡lL , ∆∆»»»ƒ¬»ƒ∆…¿«≈»»∆
˙eÎÓ ÔzÚc ÔÈ‡ ÌÈLp‰ ·¯L ÈtÓ ,‰¯Bz Bzaƒ»ƒ¿≈∆…«»ƒ≈«¿»¿À∆∆

„nÏ˙‰Ï58È¯·„Ï ‰¯B˙ŒÈ¯·c ˙B‡ÈˆBÓ Ô‰ ‡l‡ , ¿ƒ¿«≈∆»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔzÚc ˙eiÚ ÈÙÏ ,È‡·‰59Ïk" : ¬«¿ƒ¬ƒ«¿»»¿¬»ƒ»
"˙eÏÙz d„nÏ el‡k ,‰¯Bz Bza ˙‡ „nÏÓ‰60‰na . «¿«≈∆ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿«∆

‰¯Bz Ï·‡ ,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»∆¿«∆¬»»
BÈ‡ ,d„nÏ Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ d˙B‡ „nÏÈ ‡Ï ,·˙ÎaL∆ƒ¿»…¿«≈»¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿»≈

˙eÏÙz d„nÏÓk61. ƒ¿«¿»ƒ¿

כא).55) כה, (ויקרא התבואה את ועשת עלֿדרך נצטוותה.
יקיים 56) לא שמא ומצטער דואג שהמצווה א. לא, קידושין

– צערא ולפום מצווה, שאינו מי כן לא כהלכה. חובתו
א.57)אגרא. כ, לרדת 58)סוטה מסוגלת דעתן אין

מבארות  והן לאמיתם, ולהבינם תורה עניני של דעתם לסוף
רוחן. לפי ב.59)אותם כא, בטלים 60)סוטה דברים

ו). ו, (איוב מלח מבלי תפל היאכל מלשון: טעם, וחסרי
היא, עזאי בן של דעתו אבל אליעזר: כרבי פוסק רבינו

תורה. בתו את ללמד אדם "אבל 61)שחייב ב: לה, נדרים
– מקרא" הנאה) המודר (של ובנותיו בניו את הוא מלמד
כמלמדה  אינו שבכתב, תורה האשה את שהמלמד הרי

כה). ס"ק רמו, סי' יו"ד (הגר"א, תפלות

ה'תש"פ  תמוז כ"ח שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ייבטלו 1) מתי ועיר; עיר בכל תינוקות מלמדי הושבת

אחד. מלמד אצל התלמידים מספר מלימודם; התינוקות

.‡ÔÈ·ÈLBÓ2,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa ˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»
CÏt ÏÎ·e3da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÏÎÂ .¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ·e ,CÏÙÂ ¿»∆∆»∆∆¿»ƒ»ƒ¿»ƒ∆≈»

ÔÈÓÈ¯ÁÓ ,Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz4„Ú ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ˙‡ ƒ∆≈«»«¬ƒƒ∆«¿≈»ƒ«
- e·ÈLB‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ÔÈ·ÈLBnL∆ƒƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ…ƒ

ÔÈÓÈ¯ÁÓ5‡l‡ ,Ìi˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L ;¯ÈÚ‰ ˙‡ «¬ƒƒ∆»ƒ∆≈»»ƒ¿«≈∆»
Ï·‰a6.Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ÏL Ì‰Èt «¬≈ƒ∆∆ƒ∆≈«»

כהן 2) (שהיה בןֿגמלא יהושע "התקין כא.) בתרא (בבא
וכו'. תינוקות" מלמדי מושיבין שיהיו שני) בית בימי גדול
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ג,3) (נחמיה המצפה פלך שר כמו: מדינה, של חלק גליל.
נקראות: אחד במקום מקובצות עיירות שש או חמש טו).

("הערוך"). חרם 4)פלך לשון - מחרימין קיט:). (שבת
עם  בברית לבוא ושלא העיר. לתוך להיכנס שלא ונידוי:

באלו. וכיוצא מחריבים.5)תושביה אוקספורד, בנוסח
תורה.6) לומדים שהם בשעה מפיהם היוצא האד ֵבזכות

חטא" בו שאין להבל חטא בו שיש הבל דומה "שאינו
(שם).

.·Ô·k LL Ô·k ,„nÏ˙‰Ï ˙B˜BÈz‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ∆«ƒ¿ƒ¿«≈¿∆≈¿∆
BÙeb ÔÈ·e Ôa‰ Ák ÈÙÏ ,Ú·L7,LL ÔaÓ ˙BÁÙe . ∆«¿ƒ…««≈ƒ¿«»ƒ∆≈

B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡8ÏÈh‰Ï „nÏÓ‰ Ô˙B‡ ‰kÓe . ≈«¿ƒƒ«∆»«¿«≈¿«ƒ
‰ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ9˙kÓ ,·ÈB‡ ˙kÓ Ì˙B‡ ‰kÓ BÈ‡Â ; ¬≈∆≈»¿≈«∆»««≈««

‡ÏÂ ÌÈËBLa Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .È¯ÊÎ‡«¿»ƒ¿ƒ»…«∆»¿ƒ¿…
˙BÏ˜Ó·10‰pË˜ ‰Úeˆ¯a ‡l‡ ,11Ô„nÏÓe ·LBÈÂ . ¿«¿∆»ƒ¿»¿«»¿≈¿«¿»

‰ÏÈl‰ ÔÓ ˙ˆ˜Óe Blk ÌBi‰ Ïk12„ÓÏÏ ÔÎpÁÏ È„k , »«Àƒ¿»ƒ««¿»¿≈¿«¿»ƒ¿…
ıeÁ ,ÏÏk ˙B˜BÈz‰ eÏËaÈ ‡ÏÂ .‰ÏÈl·e ÌBia««»¿»¿…ƒ»¿«ƒ¿»

ÛBÒa ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL È·¯ÚÓ13ÌÈÓÈ·e ,ÌÈÓi‰ ≈«¿≈«»¿»ƒƒ¿«»ƒ¿»ƒ
ÌÈ·BË14‰lÁza ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ ,˙aLa Ï·‡ .15Ï·‡ , ƒ¬»¿«»≈ƒ«¿ƒ»¬»

ÔBL‡¯a ÔÈBL16elÙ‡Â ,˙B˜BÈz‰ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â . ƒ»ƒ¿≈¿«¿ƒ«ƒ«¬ƒ
·ÏLc˜n‰ ˙Èa ÔÈ17. ¿ƒ¿«≈«ƒ¿»

ו).7) הלכה א, (פרק למעלה כמבואר כא.), בתרא (בבא
כא):8) ה, פרק (אבות שאמרו ומה נ.) כתובות (שם;

בדעת; ומפותח גמור בריא בילד היינו - למקרא" "בןֿחמש
ומגלגל  מעט מלמדו שאביו הפסוקים לאותם שכוונתם או
מיימוניות). (הגהות הלימוד לגיל שהגיע בטרם עוד עימו

ללימודים.9) קשבת אוזן ויטו בקולו ישמעו למען (שם)
סכנה.10) וגם אכזריות משום בזה מכה 11)שיש שיכהו

ייזוק. שלא ואילך 12)קלה "מכאן לא.): (תענית
והלילות  וקצרים הולכים שהימים באב (מחמישהֿעשר
הלילות  את שיוסיף (מי יוסיף" - דמוסיף ארוכים) נעשים
וכן  חייו). על חיים יוסיף בתורה, לעסוק הימים על
עם  שם ויהי הפסוק: על מז) פרשה (שמות, במדרשֿרבה
לכך  אמרו: כח) לד, (שמות לילה וארבעים יום ארבעים ה'
לתלמידים) משנה (המלמדים המשנים שיהיו ְִַַהתקינו
ספר  ימוש לא שנאמר: מה לקיים ובערב, בבוקר יושבים
ח). א, (יהושע ולילה יומם בו והגית מפיך הזה התורה

יוחנן 13) רבן על אמרו כח.). (סוכה היום חצות מאחר
מביתֿהמדרש  לעמוד עת הגיעה אמר: לא שמימיו בןֿזכאי,
חננאל). רבינו (כגירסת טובים וימים שבתות מערבי חוץ

חייב 14) שאמרו: כמו יוםֿטוב, שמחת וישמחו שיתענגו
קט.). (פסחים ברגל ביתו ובני בניו לשמח מה 15)אדם

אותם  ומצער להם הוא שטורח מימיהם, עוד קראו שלא
לז.). פעם 16)(נדרים כבר שקראו מה על חוזרים אבל

(שם). ראשונה חזרה ואפילו השבת, (שבת 17)קודם
קיט:).

.‚˙B˜BÈz‰ ÁÈpÓ ‡e‰L ,˙B˜BÈz‰ „nÏÓ18,‡ˆBÈÂ ¿«≈«ƒ∆«ƒ««ƒ¿≈
Ô‰nÚ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ ‡e‰L B‡19‡e‰L B‡ , ∆∆¿»»«∆∆ƒ»∆∆

Ô„enÏa ÏM¯˙Ó20‰NÚ ¯e¯‡" ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«≈¿ƒ»¬≈∆ƒ¿«»…∆

"‰iÓ¯ '‰ ˙Î‡ÏÓ21·ÈLB‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»≈»¿ƒ
‰‡¯È ÏÚa ‡l‡ ,„nÏÓ22˙B¯˜Ï ¯È‰Ó ,23˜c˜„Ïe24. ¿«≈∆»««ƒ¿»»ƒƒ¿¿«¿≈

ח:).18) בתרא (בבא לימודם שהוא 19)בשעת בשעה
וליבו  עיניו ואין אחרת במלאכה גם הוא עוסק אותם מלמד
בתוספתא  שאמרו וכמו לתלמידים. כליל ונתונים פנויים
למחצית  בחנות חבירו את המושיב ד): פרק מציעא, (בבא
עיניו  שאין לפי מלאכתו, יעשה אל אומן היה אם - שכר
כשהוא  מפרשים: ויש שמים. במלאכת שכן וכל החנות, על
התלמידים. עם לימודו אחרי אפילו בביתו מלאכה עושה
למלא  כך אחר יכול ואינו כוחותיו אז מחלישה המלאכה
פרק  דמאי (ירושלמי, שאמרו וכמו התלמידים. כלפי חובתו
ביום, עצמו וישכיר בלילה שלו בתוך יעשה לא ג): הלכה ז,
מצא  יוחנן רבי הבית. בעל של במלאכתו ממעט שהוא מפני
לו: אמר חלש, כשהוא לימודו בשעת תינוקות מלמד פעם
אם  ומה, לך, אסור לו: אמר אני. צם לו: אמר זה? מה
הקדושֿברוךֿ של מלאכתו - אסור ודם בשר של מלאכתו

שכן! כל לא מש 20)הוא כל ואינו שיבינו להסבירם תדל
ישתבשו. ולא לאשורו מסופר 21)דבר כא:). בתרא (בבא

הזכרים  את רק באדום הרג למה יואב את שאל דוד שם:
יואב  שם ישב חדשים ששת כי ככתוב: הנקבות, את גם ולא

ה  עד ישראל טז).וכל יא, (מלכיםֿא באדום זכר כל כרית
עמלק  זכר תמחה מחה בתורה: שכתוב מפני יואב: ָָָֹענה
רצה  כתוב? זכר הלא ושאל: דוד תמה יט). כה, ֵֶ(דברים

רבו את להרוג ובאשמתו יואב בלימודו עימו דיקדק לא כי
רמייה"! ה' מלאכת עושה "ארור עליו: וקרא נשתבש,

חטא.22) ויראת שמים יראת בו בקריאה 23)שיש מרבה
בוריו.24)עמהם. על דבר כל שיבינו ומקפיד מדייק

.„˙B˜BÈz „nÏÈ ‡Ï ,‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe25ÈtÓ , ƒ∆≈ƒ»…¿«≈ƒƒ¿≈
ÏÎÂ .Ì‰Èa Ïˆ‡ ˙B‡a‰ ,Ì‰È˙Bn‡26‡Ï ‰M‡ ƒ≈∆«»≈∆¿≈∆¿»ƒ»…

˙B˜BÈz „nÏ˙27Ïˆ‡ ÌÈ‡a Ì‰L ,Ì‰È˙B·‡ ÈtÓ , ¿«≈ƒƒ¿≈¬≈∆∆≈»ƒ≈∆
.ÌÈa‰«»ƒ

מדברת.25) ההלכה הפרטי במעונו פב.) (קידושין
"וכן".26) אוקספורד הפרטי.27)בנוסחת במעונה

.‰„nÏÓ Ïˆ‡ ÌÈ„ÓÏ ˙B˜BÈ˙ ‰MÓÁÂŒÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈ƒ≈∆¿«≈
- ÌÈÚa¯‡ „Ú ,‰MÓÁÂŒÌÈ¯NÚ ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰.„Á‡∆»»≈«∆¿ƒ«¬ƒ»««¿»ƒ

BÚiÒÏ ¯Á‡ BnÚ ÔÈ·ÈLBÓ28ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰ ;Ì„enÏa ƒƒƒ«≈¿«¿¿ƒ»»≈«
ÌÈÚa¯‡29.˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ÈL Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ - «¿»ƒ«¬ƒƒ»∆¿≈¿«¿≈ƒ

"ריש 28) בתלמוד: נקרא זה ועוזר בעבודתו. לעזר לו להיות
ותפקידו  התלמדים. יושבים שעליו הספסל ראש דוכנא",
ומשגירו  וחוזר המלמד מפי התינוקות עם שומע רש"י: לפי

כא.). בתרא (בבא התינוקות עד 29)בפי הרא"ש: ולדעת
עד  מארבעים סיוע; בלי אחד מלמד מספיק ארבעים
מושיבים  - חמישים וכשהם לסיוע, אחר מושיבים חמישים

מיימוניות). (הגהות שניים להם

.ÂnÏÓÏ „nÏnÓ ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ‡e‰L ,¯Á‡ „ ƒƒ∆«»»ƒ¿«≈ƒ¿«≈«≈∆
¯È‰Ó30ÌÈ¯·c ‰na .˜ec˜„a ÔÈa ‡¯˜Óa ÔÈa ,epnÓ »ƒƒ∆≈¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«∆¿»ƒ

¯‰p‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙Á‡ ¯ÈÚa Ì‰ÈL eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ««¿…»»«»»
¯‰p‰ „vÓ B‡ ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ Ï·‡ ;Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈∆¬»≈ƒ¿ƒƒ««»»
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,ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡ - ¯ÈÚ‰ d˙B‡a elÙ‡ BcˆÏ¿ƒ¬ƒ¿»»ƒ≈ƒƒ∆«»»
‡È¯a ÔÈa ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡31ÔÈa ,¯‰p‰ ÈabŒÏÚ ∆»ƒ≈»»ƒ¿»»ƒ««≈«»»ƒ¿

Èe‡¯ BÈ‡L32.‰¯‰Óa ÏtÏ ∆≈»ƒ…ƒ¿≈»

יותר 30) הוראה בכישרונות מחונן שהוא שם). בתרא, (בבא
המקצועות. בשני הראשון וחזק.31)מן רחב גשר

אסון.32) יקראנו פן לנפול. ועלול רעוע

.ÊÈB·Ó ÈaÓ „Á‡33elÙ‡ ,„nÏÓ ˙BNÚ‰Ï LwaL ∆»ƒ¿≈»∆ƒ≈¿≈»¿«≈¬ƒ
B„Èa ˙BÁÓÏ ÂÈÎL ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡34. ∆»ƒ¿≈∆»≈≈¿ƒ¿≈»ƒ¿¿»

„nÏÏ ˙Èa Á˙Ùe B¯·Á ‡aL ,˙B˜BÈz „nÏÓ ÔÎÂ¿≈¿«≈ƒ∆»¬≈»««ƒ¿«≈
B‡ ,BÏ ÌÈ¯Á‡ ˙B˜BÈz e‡B·iL È„k ,Bcˆa ˙B˜BÈzƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¬≈ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÏL ˙B˜BÈzÓ e‡B·iL È„k¿≈∆»ƒƒ∆∆≈∆∆≈»

B„Èa ˙BÁÓÏ35ÏÈc‚È B˜„ˆ ÔÚÓÏ ıÙÁ '‰" :¯Ó‡pL , ƒ¿¿»∆∆¡«»≈¿««ƒ¿«¿ƒ
"¯Èc‡ÈÂ ‰¯Bz36. »¿«¿ƒ

צדדי 33) רחוב כד). א, (שופטים העיר מבוא מלשון:
לתוכו. פתוחות חצרות והרבה הרבים לרשות הפתוח

החצר.34) דיורי מנוחת מפריע התינוקות קול כי ולומר:
גבול.35) הסגת של ההתחרות 36)בטענה ידי ועל

סופרים  "קנאת כי התלמידים, של הדעת תרבה שביניהם
לרדת  לאחד אסור אחרת באומנות אבל חכמה". תרבה

(שם). בחררתו ולהפוך חבירו לאומנות

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מי 1) יתנהג כיצד המצוות; כל כנגד שקול תורה שתלמוד

בכיתרה. ולזכות תורה ללמוד שרוצה

.‡ÌÈ¯˙Î ‰LÏLa2,‰¯Bz ¯˙k :Ï‡¯NÈ e¯zÎ ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈∆∆»
B· ‰ÎÊ - ‰p‰k ¯˙k .˙eÎÏÓ ¯˙ÎÂ ,‰p‰k ¯˙ÎÂ¿∆∆¿À»¿∆∆«¿∆∆¿À»»»
˙È¯a ÂÈ¯Á‡ BÚ¯ÊÏe Bl ‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,Ô¯‰‡«¬…∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»¿ƒ
:¯Ó‡pL ,„Âc B· ‰ÎÊ - ˙eÎÏÓ ¯˙k ."ÌÏBÚ ˙p‰k¿À«»∆∆«¿»»»ƒ∆∆¡«
‰¯Bz ¯˙k ."Èc‚ LÓMk B‡ÒÎÂ ‰È‰È ÌÏBÚÏ BÚ¯Ê"«¿¿»ƒ¿∆¿ƒ¿«∆∆∆¿ƒ∆∆»
:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ÔÎeÓe „ÓBÚÂ ÁpÓ È¯‰ -¬≈À»¿≈»¿»ƒ¿»≈∆∆¡«
Ïk - "·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ ,‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz"»ƒ»»∆»»¿ƒ««¬…»
Ì˙B‡L ,¯Ó‡˙ ‡nL .ÏhÈÂ ‡B·È ,‰ˆ¯iL ÈÓƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ…∆»…«∆»

:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ¯˙kÓ ÌÈÏB„b ÌÈ¯˙k‰Èa" «¿»ƒ¿ƒƒ∆∆»¬≈≈ƒ
eÎÏÓÈ ÌÈÎÏÓ3ÌÈ¯N Èa ,˜„ˆ e˜˜BÁÈ ÌÈÊB¯Â ¿»ƒƒ¿…¿¿ƒ¿¿∆∆ƒ»ƒ

Ì‰ÈMÓ ÏB„b ‰¯Bz ¯˙kL ,z„ÓÏ ‡‰ ;"e¯NÈ4. »»»«¿»∆∆∆»»ƒ¿≈∆

"שלשה 2) אחר: בנוסח ושם עב:) יומא מא; פ' (אבדר"נ
- מזבח של שלחן. ושל ארון, ושל מזבח, של הם: ִֵזרים
דוד  זכה - המלכות) וסמל שלחן של ונטלו; אהרן זכה
כל  הוא; מונח עדיין - כתרֿתורה) (סמל ארון של ונטלו;

ויקח". יבוא - ליקח זה:3)הרוצה מקרא אומרת התורה
שם). (רש"י, המלך מן הממליך הובא 4)וגדול וכן

שני  של עצמם "כל ה"ספרי": מאמר ח' משלי בילקוט
מכוחה  אלא אינם וכתרֿמלכות, כתרֿכהונה הללו: כתרים

תורה". של

.·Ì„B˜ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ¯ÊÓÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡5Ô‰ÎÏ »¿¬»ƒ«¿≈«¿ƒ»»≈¿…≈
- "ÌÈÈtÓ ‡È‰ ‰¯˜È" :¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ŒÌÚ ÏB„b»«»»∆∆∆¡«¿»»ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ÒÎpL ÏB„b Ô‰kÓ6. ƒ…≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

פ"ג,5) שם ירוש', יג.; (הוריות וכיו"ב לפדותו להחיותו,
על 6)ה"ה). מיוסד זה מדרש ביוה"כ. הקדשים לקודש

שמח)". (אור "מפנינים" הכתיב:

.‚‰Ïe˜L ‡È‰L ,Ôlk ˙Bˆn‰ ÏÎa ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡7 ≈¿ƒ¿»¿»«ƒ¿À»∆ƒ¿»
Ïk „‚k ‰¯Bz „eÓÏz ‡l‡ ,‰¯Bz „eÓÏz „‚k¿∆∆«¿»∆»«¿»¿∆∆»

Ôlk ˙Bˆn‰8‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó „eÓÏz‰L ,9CÎÈÙÏ ; «ƒ¿À»∆««¿≈ƒƒ≈«¬∆¿ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰10. ««¿≈««¬∆¿»»

להשתוות.7) מ"א).8)שתוכל פ"א, (קידושין 9)(פאה
יעסוק 10)מ:). או תחילה ילמד אם להימלך אחד בא ואם

עםֿהארץ  שאין לפי - תחילה למד לו: אומרים במעשה,
שם). (תוספות, חסיד

.„Ì‡ - ‰¯Bz „eÓÏ˙Â ‰ÂˆÓ ˙iNÚ ÂÈÙÏ ‰È‰»»¿»»¬ƒ«ƒ¿»¿«¿»ƒ
˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,ÌÈ¯Á‡ È„ÈŒÏÚ ˙BNÚ‰Ï ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡∆¿»«ƒ¿»¿≈»«¿≈¬≈ƒ…«¿ƒ

B„eÓÏz11Â‡Ï Ì‡Â ;12¯ÊÁÈÂ ‰Âˆn‰ ‰NÚÈ - «¿¿ƒ»«¬∆«ƒ¿»¿«¬…
.B„eÓÏ˙Ï¿«¿

ללמוד 11) בנו את ששלח קסרין מן אבהו ר' על יסופר
מטפל  הוא, חסדים גומל בנך לו: ואמרו באו בטבריה. תורה
אין  המבלי אביו: לו שלח בקבורתם. ועוסק במתים הוא
וגמרו, נמנו כבר לטבריה? שלחתיך בקסרין קברים
ה"ז). פ"ג, פסחים (ירושלמי, למעשה! קודם שהתלמוד

(שם;12) ילמד כך ואחר יעשה - מצוה מת קבורת כגון
ט:). מ"ק

.‰ÏÚ ‡l‡ ÔBc BÈ‡ ,Ì„‡ ÏL BÈc ˙lÁz¿ƒ«ƒ∆»»≈ƒ∆»«
„eÓÏz‰13e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .ÂÈNÚÓ ¯‡L ÏÚ CkŒ¯Á‡Â , ««¿¿««»«¿»«¬»¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ14dÓLÏ ÔÈa ,‰¯Bza Ì„‡ ˜ÒÚÈ ÌÏBÚÏ :15, ¬»ƒ¿»«¬…»»«»≈ƒ¿»

dÓLÏ ‡lL ÔÈa16‡a dÓLÏ ‡lL CBznL , ≈∆…ƒ¿»∆ƒ∆…ƒ¿»»
dÓLÏ17. ƒ¿»

כל 13) קודם ממנו ונפרעים לדין אותו תובעים לבוא לעתיד
מ:). (קידושין תורה ביטול עוון נ:).14)על (פסחים

לעצמה.15) תכלית בתור גופא, התורה בתור 16)לשם
וכיו"ב. "רבי" שיקראוהו: כגון אחרת, תכלית לשם אמצעי

בתורתו 17) אחרים ולקפח לקנטר מנת על שלומד מי אבל
יז.). (ברכות נברא שלא לו נוח -

.Â‰ÂˆÓ Ìi˜Ï BaÏ B‡NpL ÈÓ18˙BÈ‰ÏÂ Èe‡¯k BÊ ƒ∆¿»ƒ¿«≈ƒ¿»»»¿ƒ¿
BzÚc ÁÈqÈ ‡Ï - ‰¯BzŒ¯˙Îa ¯zÎÓ19ÌÈ¯·„Ï À¿»¿∆∆»…«ƒ««¿ƒ¿»ƒ

¯LÚ‰ ÌÚ ‰¯B˙ ‰˜iL BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿…»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»∆
˙Á‡k „B·k‰Â20‰¯Bz ÏL dk¯„ ‡È‰ Ck .21˙t : ¿«»¿∆»»ƒ«¿»∆»«

Â ,‰zLz ‰¯eNÓa ÌÈÓe ,ÏÎ‡z ÁÏnaı¯‡‰ ÏÚ «∆«…≈«ƒ«¿»ƒ¿∆¿«»»∆
‡ÏÂ .ÏÓÚ ‰z‡ ‰¯Bz·e - ‰ÈÁz ¯Úˆ ÈiÁÂ ,ÔLÈzƒ«¿«≈««ƒ¿∆«»«»»≈¿…

¯Ó‚Ï ¯·c‰ EÈÏÚ22ÏËaÏ ÔÈ¯BÁŒÔa ‰z‡ ‡ÏÂ , »∆«»»ƒ¿…¿…«»∆ƒƒ»≈
ÈÙÏ ¯ÎN‰Â ,¯ÎN ˙Èa¯‰ ,‰¯Bz ˙Èa¯‰ Ì‡Â .‰pnÓƒ∆»¿ƒƒ¿≈»»ƒ¿≈»»»¿«»»¿ƒ

¯Úv‰23. «««

התורה.18) לימוד בה.19)של והתעסקות התורה מלימוד
בתגרים".20) ולא בסחרנים תימצא "לא נה.): (עירובין
רודף 21) ואינו במועט שמסתפק מי רק ד). פ"ו, (אבות

תורה. לכתר זוכה - רווחה וחיי מותרות (שם 22)אחרי
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,ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡ - ¯ÈÚ‰ d˙B‡a elÙ‡ BcˆÏ¿ƒ¬ƒ¿»»ƒ≈ƒƒ∆«»»
‡È¯a ÔÈa ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡31ÔÈa ,¯‰p‰ ÈabŒÏÚ ∆»ƒ≈»»ƒ¿»»ƒ««≈«»»ƒ¿

Èe‡¯ BÈ‡L32.‰¯‰Óa ÏtÏ ∆≈»ƒ…ƒ¿≈»

יותר 30) הוראה בכישרונות מחונן שהוא שם). בתרא, (בבא
המקצועות. בשני הראשון וחזק.31)מן רחב גשר

אסון.32) יקראנו פן לנפול. ועלול רעוע

.ÊÈB·Ó ÈaÓ „Á‡33elÙ‡ ,„nÏÓ ˙BNÚ‰Ï LwaL ∆»ƒ¿≈»∆ƒ≈¿≈»¿«≈¬ƒ
B„Èa ˙BÁÓÏ ÂÈÎL ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡34. ∆»ƒ¿≈∆»≈≈¿ƒ¿≈»ƒ¿¿»

„nÏÏ ˙Èa Á˙Ùe B¯·Á ‡aL ,˙B˜BÈz „nÏÓ ÔÎÂ¿≈¿«≈ƒ∆»¬≈»««ƒ¿«≈
B‡ ,BÏ ÌÈ¯Á‡ ˙B˜BÈz e‡B·iL È„k ,Bcˆa ˙B˜BÈzƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¬≈ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÏL ˙B˜BÈzÓ e‡B·iL È„k¿≈∆»ƒƒ∆∆≈∆∆≈»

B„Èa ˙BÁÓÏ35ÏÈc‚È B˜„ˆ ÔÚÓÏ ıÙÁ '‰" :¯Ó‡pL , ƒ¿¿»∆∆¡«»≈¿««ƒ¿«¿ƒ
"¯Èc‡ÈÂ ‰¯Bz36. »¿«¿ƒ

צדדי 33) רחוב כד). א, (שופטים העיר מבוא מלשון:
לתוכו. פתוחות חצרות והרבה הרבים לרשות הפתוח

החצר.34) דיורי מנוחת מפריע התינוקות קול כי ולומר:
גבול.35) הסגת של ההתחרות 36)בטענה ידי ועל

סופרים  "קנאת כי התלמידים, של הדעת תרבה שביניהם
לרדת  לאחד אסור אחרת באומנות אבל חכמה". תרבה

(שם). בחררתו ולהפוך חבירו לאומנות

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מי 1) יתנהג כיצד המצוות; כל כנגד שקול תורה שתלמוד

בכיתרה. ולזכות תורה ללמוד שרוצה

.‡ÌÈ¯˙Î ‰LÏLa2,‰¯Bz ¯˙k :Ï‡¯NÈ e¯zÎ ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈∆∆»
B· ‰ÎÊ - ‰p‰k ¯˙k .˙eÎÏÓ ¯˙ÎÂ ,‰p‰k ¯˙ÎÂ¿∆∆¿À»¿∆∆«¿∆∆¿À»»»
˙È¯a ÂÈ¯Á‡ BÚ¯ÊÏe Bl ‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,Ô¯‰‡«¬…∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»¿ƒ
:¯Ó‡pL ,„Âc B· ‰ÎÊ - ˙eÎÏÓ ¯˙k ."ÌÏBÚ ˙p‰k¿À«»∆∆«¿»»»ƒ∆∆¡«
‰¯Bz ¯˙k ."Èc‚ LÓMk B‡ÒÎÂ ‰È‰È ÌÏBÚÏ BÚ¯Ê"«¿¿»ƒ¿∆¿ƒ¿«∆∆∆¿ƒ∆∆»
:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ÔÎeÓe „ÓBÚÂ ÁpÓ È¯‰ -¬≈À»¿≈»¿»ƒ¿»≈∆∆¡«
Ïk - "·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ ,‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz"»ƒ»»∆»»¿ƒ««¬…»
Ì˙B‡L ,¯Ó‡˙ ‡nL .ÏhÈÂ ‡B·È ,‰ˆ¯iL ÈÓƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ…∆»…«∆»

:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ¯˙kÓ ÌÈÏB„b ÌÈ¯˙k‰Èa" «¿»ƒ¿ƒƒ∆∆»¬≈≈ƒ
eÎÏÓÈ ÌÈÎÏÓ3ÌÈ¯N Èa ,˜„ˆ e˜˜BÁÈ ÌÈÊB¯Â ¿»ƒƒ¿…¿¿ƒ¿¿∆∆ƒ»ƒ

Ì‰ÈMÓ ÏB„b ‰¯Bz ¯˙kL ,z„ÓÏ ‡‰ ;"e¯NÈ4. »»»«¿»∆∆∆»»ƒ¿≈∆

"שלשה 2) אחר: בנוסח ושם עב:) יומא מא; פ' (אבדר"נ
- מזבח של שלחן. ושל ארון, ושל מזבח, של הם: ִֵזרים
דוד  זכה - המלכות) וסמל שלחן של ונטלו; אהרן זכה
כל  הוא; מונח עדיין - כתרֿתורה) (סמל ארון של ונטלו;

ויקח". יבוא - ליקח זה:3)הרוצה מקרא אומרת התורה
שם). (רש"י, המלך מן הממליך הובא 4)וגדול וכן

שני  של עצמם "כל ה"ספרי": מאמר ח' משלי בילקוט
מכוחה  אלא אינם וכתרֿמלכות, כתרֿכהונה הללו: כתרים

תורה". של

.·Ì„B˜ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ¯ÊÓÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡5Ô‰ÎÏ »¿¬»ƒ«¿≈«¿ƒ»»≈¿…≈
- "ÌÈÈtÓ ‡È‰ ‰¯˜È" :¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ŒÌÚ ÏB„b»«»»∆∆∆¡«¿»»ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ÒÎpL ÏB„b Ô‰kÓ6. ƒ…≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

פ"ג,5) שם ירוש', יג.; (הוריות וכיו"ב לפדותו להחיותו,
על 6)ה"ה). מיוסד זה מדרש ביוה"כ. הקדשים לקודש

שמח)". (אור "מפנינים" הכתיב:

.‚‰Ïe˜L ‡È‰L ,Ôlk ˙Bˆn‰ ÏÎa ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡7 ≈¿ƒ¿»¿»«ƒ¿À»∆ƒ¿»
Ïk „‚k ‰¯Bz „eÓÏz ‡l‡ ,‰¯Bz „eÓÏz „‚k¿∆∆«¿»∆»«¿»¿∆∆»

Ôlk ˙Bˆn‰8‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó „eÓÏz‰L ,9CÎÈÙÏ ; «ƒ¿À»∆««¿≈ƒƒ≈«¬∆¿ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰10. ««¿≈««¬∆¿»»

להשתוות.7) מ"א).8)שתוכל פ"א, (קידושין 9)(פאה
יעסוק 10)מ:). או תחילה ילמד אם להימלך אחד בא ואם

עםֿהארץ  שאין לפי - תחילה למד לו: אומרים במעשה,
שם). (תוספות, חסיד

.„Ì‡ - ‰¯Bz „eÓÏ˙Â ‰ÂˆÓ ˙iNÚ ÂÈÙÏ ‰È‰»»¿»»¬ƒ«ƒ¿»¿«¿»ƒ
˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,ÌÈ¯Á‡ È„ÈŒÏÚ ˙BNÚ‰Ï ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡∆¿»«ƒ¿»¿≈»«¿≈¬≈ƒ…«¿ƒ

B„eÓÏz11Â‡Ï Ì‡Â ;12¯ÊÁÈÂ ‰Âˆn‰ ‰NÚÈ - «¿¿ƒ»«¬∆«ƒ¿»¿«¬…
.B„eÓÏ˙Ï¿«¿

ללמוד 11) בנו את ששלח קסרין מן אבהו ר' על יסופר
מטפל  הוא, חסדים גומל בנך לו: ואמרו באו בטבריה. תורה
אין  המבלי אביו: לו שלח בקבורתם. ועוסק במתים הוא
וגמרו, נמנו כבר לטבריה? שלחתיך בקסרין קברים
ה"ז). פ"ג, פסחים (ירושלמי, למעשה! קודם שהתלמוד

(שם;12) ילמד כך ואחר יעשה - מצוה מת קבורת כגון
ט:). מ"ק

.‰ÏÚ ‡l‡ ÔBc BÈ‡ ,Ì„‡ ÏL BÈc ˙lÁz¿ƒ«ƒ∆»»≈ƒ∆»«
„eÓÏz‰13e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .ÂÈNÚÓ ¯‡L ÏÚ CkŒ¯Á‡Â , ««¿¿««»«¿»«¬»¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ14dÓLÏ ÔÈa ,‰¯Bza Ì„‡ ˜ÒÚÈ ÌÏBÚÏ :15, ¬»ƒ¿»«¬…»»«»≈ƒ¿»

dÓLÏ ‡lL ÔÈa16‡a dÓLÏ ‡lL CBznL , ≈∆…ƒ¿»∆ƒ∆…ƒ¿»»
dÓLÏ17. ƒ¿»

כל 13) קודם ממנו ונפרעים לדין אותו תובעים לבוא לעתיד
מ:). (קידושין תורה ביטול עוון נ:).14)על (פסחים

לעצמה.15) תכלית בתור גופא, התורה בתור 16)לשם
וכיו"ב. "רבי" שיקראוהו: כגון אחרת, תכלית לשם אמצעי

בתורתו 17) אחרים ולקפח לקנטר מנת על שלומד מי אבל
יז.). (ברכות נברא שלא לו נוח -

.Â‰ÂˆÓ Ìi˜Ï BaÏ B‡NpL ÈÓ18˙BÈ‰ÏÂ Èe‡¯k BÊ ƒ∆¿»ƒ¿«≈ƒ¿»»»¿ƒ¿
BzÚc ÁÈqÈ ‡Ï - ‰¯BzŒ¯˙Îa ¯zÎÓ19ÌÈ¯·„Ï À¿»¿∆∆»…«ƒ««¿ƒ¿»ƒ

¯LÚ‰ ÌÚ ‰¯B˙ ‰˜iL BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿…»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»∆
˙Á‡k „B·k‰Â20‰¯Bz ÏL dk¯„ ‡È‰ Ck .21˙t : ¿«»¿∆»»ƒ«¿»∆»«

Â ,‰zLz ‰¯eNÓa ÌÈÓe ,ÏÎ‡z ÁÏnaı¯‡‰ ÏÚ «∆«…≈«ƒ«¿»ƒ¿∆¿«»»∆
‡ÏÂ .ÏÓÚ ‰z‡ ‰¯Bz·e - ‰ÈÁz ¯Úˆ ÈiÁÂ ,ÔLÈzƒ«¿«≈««ƒ¿∆«»«»»≈¿…

¯Ó‚Ï ¯·c‰ EÈÏÚ22ÏËaÏ ÔÈ¯BÁŒÔa ‰z‡ ‡ÏÂ , »∆«»»ƒ¿…¿…«»∆ƒƒ»≈
ÈÙÏ ¯ÎN‰Â ,¯ÎN ˙Èa¯‰ ,‰¯Bz ˙Èa¯‰ Ì‡Â .‰pnÓƒ∆»¿ƒƒ¿≈»»ƒ¿≈»»»¿«»»¿ƒ

¯Úv‰23. «««

התורה.18) לימוד בה.19)של והתעסקות התורה מלימוד
בתגרים".20) ולא בסחרנים תימצא "לא נה.): (עירובין
רודף 21) ואינו במועט שמסתפק מי רק ד). פ"ו, (אבות

תורה. לכתר זוכה - רווחה וחיי מותרות (שם 22)אחרי
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15

16
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dxez cenlz zekld - rcnd xtq - fenz g"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כדי  כולה את לגמור הקב"ה שכרך "לא כי טז). פ"ב.
הוא  העיקר (ברטנורא); תגמרנה לא אם שכרך שתפסיד

ממנה. תיבטל פ"ה,23)שלא (שם אגרא - צערא לפום
כג).

.Ê‡¯˜‡Â ¯ÊÁ‡ ÔBÓÓ ıa˜‡L „Ú :¯Ó‡˙ ‡nL24! ∆»…««∆∆¿…»∆¡…¿∆¿»
¯ÊÁ‡Â ,È˜ÒÚÓ ‰t‡Â CÈ¯ˆ È‡M ‰Ó ‰˜‡L „Ú«∆∆¿∆«∆¬ƒ»ƒ¿ƒ»∆≈¬»«¿∆¡…
‰z‡ ÔÈ‡ ,EaÏ ÏÚ BÊ ‰·LÁÓ ‰ÏÚz Ì‡ - !‡¯˜‡Â¿∆¿»ƒ«¬∆«¬»»«ƒ¿≈«»

ÌÏBÚÏ ‰¯Bz ÏL d¯˙ÎÏ ‰ÎBÊ25E˙¯B˙ ‰NÚ ‡l‡ ; ∆¿ƒ¿»∆»¿»∆»¬≈»¿
Ú·˜26‰t‡LÎÏ :¯Ó‡˙ ‡ÏÂ ,È‡¯Ú EzÎ‡ÏÓe ∆«¿«¿¿¬«¿……«ƒ¿∆∆»∆

‰t˙ ‡Ï ‡nL !‰L‡27. ∆¿∆∆»…ƒ»∆

מעושר.24) כך אחר שאקיימנה כדי ממנה איבטל עתה לעת
לקיבוץ 25) כי אליה, תחזור בנקל לא ממנה בטלת שאם

גבולות. אין קנינים ורכישת ובכל 26)ממון העתים בכל
ד).27)המצבים. פ"ב, (שם

.Á¯·ÚÓ ‡ÏÂ" ,"‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :‰¯Bza ·e˙k»«»…«»«ƒƒ¿…≈≈∆
‡È‰ Áe¯‰ Èq‚a ‡Ï - "‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" ;"‡È‰ ÌiÏ«»ƒ…«»«ƒƒ…¿«≈»«ƒ

ÌiÏ ¯·ÚÓ ÈÎl‰Ó· ‡ÏÂ ,‰ÈeˆÓ28e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .‡È‰ ¿»¿…ƒ¿«¿≈≈≈∆«»ƒ¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ29eeˆÂ ,ÌÈkÁÓ ‰¯BÁÒ· ‰a¯n‰ Ïk ‡Ï : ¬»ƒ…»««¿∆ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ

ÌÈÓÎÁ30˜ÒÚa ËÚÓÓ ÈÂ‰ :31.‰¯Bza ˜ÒÚÂ , ¬»ƒ¡≈¿«≈¿≈∆«¬…«»

נה.).28) (עירובין סוחר באניות היורדים בתגרים
ה).29) פ"ב, י).30)(שם פ"ד, ארץ 31)(שם בדרך

ומתן. ובמשא

.ËÏk ÈB‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈÓk eÏLÓ ‰¯B˙ŒÈ¯·cƒ¿≈»ƒ¿¿¿«ƒ∆∆¡«»
ÔÈÒpk˙Ó ÌÈ‡ ÌÈn ‰Ó :EÏ ¯ÓBÏ ,"ÌÈnÏ eÎÏ ‡Ó»̂≈¿««ƒ«»««ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa32ÌÈˆa˜˙Óe ÂÈÏÚÓ ÔÈÏÁÊ ‡l‡ , ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ≈»»ƒ¿«¿ƒ
Ô¯aL‡ ÌB˜Óa33ÌÈ‡ˆÓ ÌÈ‡ ‰¯B˙ŒÈ¯·c Ck ; ƒ¿∆¿…∆»ƒ¿≈»≈»ƒ¿»ƒ

Áe¯‰ŒÈq‚a34‡k„a ‡l‡ ,·ÏŒd·b Ïk ·Ïa ‡ÏÂ , ¿«≈»«¿…¿≈»¿«≈∆»¿«»
¯ÈÒÓe ,ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏ‚¯ ¯ÙÚa ˜a‡˙nL ,Áe¯ŒÏÙLe¿««∆ƒ¿«≈«¬««¿≈«¬»ƒ≈ƒ

ÔÓf‰ È‚eÚ˙Â ˙BÂ‡z‰35ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚÂ ,BalÓ ««¬¿«¬≈«¿«ƒƒ¿∆¿»»¿»
ÂÈiÁ È„k ËÚÓ ÌBÈ36,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ , ¿«¿≈«»ƒ…»»«…«

.‰¯Bza ˜ÒBÚ BÏÈÏÂ BÓBÈ ¯‡Le¿»¿≈≈«»

שיפוע.32) מורד, - מדרון ז.) במקום 33)(תענית שקע
("הערוך"). מים למקוה גאוותנים.34)שטוח

שדורסת 35) זו כחיה עצמו משים אדם "אם נד.) (עירובין
"שאינו  רש"י: ופירש בידו". מתקיים תלמודו - ואוכלת
חיה  כאותה תבלין, בלא בשר ואוכל תענוגים על מקפיד
עינוגים". שאר וכן הריגתה; לאחר מיד ואוכלת הדורסת

קבע 36) תורתם עשו הראשונים "דורות לה:) (ברכות
האחרונים  דורות בידם; נתקיימו וזו זו - ארעי ומלאכתם
נתקיימו  לא וזו זו - עראי ותורתם קבע מלאכתם שעשו

בידם".

.È‰NÚÈ ‡ÏÂ ,‰¯Bza ˜ÒÚiL BaÏ ÏÚ ÌÈNn‰ Ïk»«≈ƒ«ƒ∆«¬…«»¿…«¬∆
˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙ÈÂ ,‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»¬≈∆ƒ≈∆
‰Ú¯ Ì¯‚Â ,˙c‰ ¯B‡Ó ‰aÎÂ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ‰Ê·e ,ÌM‰«≈»»∆«»¿ƒ»¿«»¿»«»»

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÂÈiÁ ÏËÂ ,BÓˆÚÏ37¯eÒ‡L ÈÙÏ , ¿«¿¿»««»ƒ»»«»¿ƒ∆»
‰f‰ ÌÏBÚa ‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ˙B‰Ï38ÎÁ e¯Ó‡ .ÌÈÓ39: ≈»ƒƒ¿≈»»»«∆»¿¬»ƒ

."ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÂÈiÁ ÏË ,‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ‰‰p‰ Ïk"»«∆¡∆ƒƒ¿≈»»««»ƒ»»
e¯Ó‡Â eeˆ „BÚÂ40Ô‰a Ïcb˙‰Ï ‰¯ËÚ ÌNÚz Ï‡" : ¿ƒ¿»¿««¬≈¬»»¿ƒ¿«≈»∆

e¯Ó‡Â eeˆ „BÚÂ ."Ô‰a ¯tÁÏ Ìc¯˜ ‡ÏÂ41·‰‡" : ¿…«¿…«¿…»∆¿ƒ¿»¿¡«
ÔÈ‡L ‰¯Bz ÏÎÂ" ;"˙ea¯‰ ˙‡ ‡Ne ‰Î‡Ïn‰ ˙‡∆«¿»»¿»∆»«»¿»»∆≈

‰Î‡ÏÓ dnÚ42ÛBÒÂ ,"ÔBÚ ˙¯¯B‚Â ‰ÏËa dÙBÒ , ƒ»¿»»»¿≈»¿∆∆»¿
˙Bi¯a‰ ˙‡ ÌËÒÏÓ ‡‰iL ,‰Ê Ì„‡43. »»∆∆¿≈¿«¿≈∆«¿ƒ

בעולם 37) אכלו כבר כי הבא, לעולם חלק לו אין כלומר:
(פ"ד,38)הזה. לאבות בפירושו ז"ל רבינו סב.). (נדרים

אומנותם  תורתם העושים הרבנים שכר נגד קשות מדבר ה)
ודברי  התורה למוסר בניגוד שזהו - בה לחפור וקרדום
רבינו  נגד טוען כאן משנה" וה"כסף הראשונים. חכמינו
בתלמידיֿ לתמוך עלינו שמוטל שונות בהוכחות ומוכיח
רבנים  להיות רמה: ולתעודה לתורה שיתמסרו חכמים
פרנסתם  ואם תיישים. אין גדיים אין שאם - בישראל ודיינים
התורה  בעסק לעסוק יוכלו ולא ובטוחה מצויה תהא לא
תורה  חסֿושלום תשתכח אז - הדעת הרחבת מתוך כראוי
סימן  דעה יורה (בשו"ע, ההלכה נפסקה וכבר מישראל.
שם  נמצאים שבניֿישראל מקומות בכל נוהגים וכן רמו)
בפני  במלאכה לעסוק יצטרך שלא רבם את בכבוד לפרנס

ההמון. בפני התורה ותתבזה ה).39)הבריות פ"ד, (אבות
י).41)(שם).40) פ"א, ב).42)(שם פ"ב, (אבות
אומנות 43) בנו את מלמד שאינו מי "כל כט.) (קידושין

ליסטות". מלמדו כאילו

.‡È‰NÚnÓ Ò¯t˙Ó ‡e‰L ÈÓÏ ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰ÏÚÓ«¬»¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ«¬≈
ÂÈ„È44‰ÎBÊ ‰Ê·e ;‡È‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ ˙cÓe , »»ƒ«¬ƒƒ»ƒƒƒ»∆∆

,‡a‰ ÌÏBÚÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚaL ‰·BËÂ „B·k ÏÎÏ¿»»¿»∆»»«∆¿»»«»
- "CÏ ·BËÂ EÈ¯L‡ ,ÏÎ‡˙ Èk EÈtk ÚÈ‚È" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ««∆ƒ…≈«¿∆¿»
,‡a‰ ÌÏBÚÏ "CÏ ·BËÂ" ,‰f‰ ÌÏBÚa "EÈ¯L‡"«¿∆»»«∆¿»»»«»

·BË BlkL45. ∆À

מיראֿשמים".44) יותר כפו מיגיע הנהנה "גדול ח.) (ברכות
(שם).45)

.·È‰t¯nL ÈÓa ÔÈÓi˜˙Ó ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÔÈ‡46BÓˆÚ ≈ƒ¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆«¿∆«¿
ÔecÚ CBzÓ ÔÈ„ÓBlL el‡· ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ47CBzÓe ¬≈∆¿…¿≈∆¿ƒƒƒƒ

Ô‰ÈÏÚ BÓˆÚ ˙ÈÓnL ÈÓa ‡l‡ ;‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡48, ¬ƒ»¿ƒ»∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¬≈∆
„ÈÓz BÙeb ¯ÚˆÓe49ÂÈÈÚÏ ‰L ÔzÈ ‡ÏÂ ,50 ¿«≈»ƒ¿…ƒ≈≈»¿≈»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰Óez ÂÈtÚÙÚÏe51˙‡Ê" :ÊÓ¯ C¯c ¿«¿«»¿»»¿¬»ƒ∆∆∆∆…
‰¯Bz‰ ÔÈ‡ - "Ï‰‡a ˙eÓÈ Èk Ì„‡ ‰¯Bz‰«»»»ƒ»¿…∆≈«»

ÌÈÓÎÁ ÈÏ‰‡a BÓˆÚ ˙ÈÓnL ÈÓa ‡l‡ ˙Ói˜˙Ó52. ƒ¿«∆∆∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¿»√≈¬»ƒ
‰¯ˆ ÌBÈa ,˙Èt¯˙‰" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ ÔÎÂ¿≈»«¿……¿»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»

"‰ÎÁk ¯ˆ53"Èl ‰„ÓÚ È˙ÓÎÁ Û‡" :¯Ó‡ „BÚÂ ; «…∆»¿»««»¿»ƒ»¿»ƒ
Û‡a Èz„ÓlL ‰ÓÎÁ -54e¯Ó‡ .Èl ‰„ÓÚ ‡È‰ , »¿»∆»«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ»¿

ÌÈÓÎÁ55B˙¯B˙a Ú‚i‰ ÏkL ,‰˙e¯k ˙È¯a : ¬»ƒ¿ƒ¿»∆»«»≈«¿»
L¯„n‰Œ˙È·a56ÏÎÂ ;ÁkLÓ ‡e‰ ‰¯‰Ó· ‡Ï , ¿≈«ƒ¿»…ƒ¿≈»¿«≈«¿»

‰Úˆa B„eÓÏ˙a Ú‚i‰57˙‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈkÁÓ , «»≈«¿«¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆¡«¿∆
˙ÚLa BÏB˜ ÚÈÓLn‰ ÏÎÂ ;"‰ÓÎÁ ÌÈÚe¿̂ƒ»¿»¿»««¿ƒ«ƒ¿«
‡¯Bw‰ Ï·‡ ;B„Èa Ìi˜˙Ó B„eÓÏz ,B„eÓÏz«¿«¿ƒ¿«≈¿»¬»«≈

ÁÎBL ‡e‰ ‰¯‰Óa ,LÁÏa58. ¿««ƒ¿≈»≈«
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dxezפח cenlz zekld - rcnd xtq - fenz g"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דכתיב:46) מאי אלעזר: רבי אמר נד.). (עירובין מתרשל
זו  כאבן לחייו את עצמו, משים אדם אם - אבן? לוחות
נלאין  אינן לחייו כך בניֿאדם, רגלי (מדריסת נמחית שאינה
תלמודו  - רש"י) לאחרים, וללמד לימודו על מלחזור
בידו. מתקיים תלמודו אין לאו, ואם בידו; מתקיים

עצמו 47) שמחיה במי תורה תימצא "לא והתענגות. פינוק
(נ  בתנחומא וכן קיא.). (סנהדרין לא עליה" ג): אות ח,

תאוה  העולם, עונג שמבקש מי אצל שבעלֿפה תורה תימצא
החיים  בארץ תמצא לא שנאמר: הזה, בעולם וגדולה וכבוד
במי  אלא - תימצא? המתים בארץ וכי יג). כח, (איוב

עליה". עצמו סג:).48)שמחיה כי 49)(ברכות (שם)
מוצא  אתה "במי לג). ל, (משלי חמאה יוציא חלב מיץ
אמו". משדי שינק חלב שמקיא במי - תורה? של חמאה

סב.).50) סג:).51)(כתובות נוסח 52)(ברכות
"החכמים". הדפוסים: רוב ונוסח (שם,53)אוקספורד;

כח  בו אין תורה מדברי עצמו המרפה "כל אמרו: סג.)
צרה". ביום על 54)לעמוד וסטר עלי כעס שרבי בכעס

פ"ב). (קהלתֿרבה פ"ה,55)לחיי ברכות (ירושלמי,
לתלמוד56ֿ)ה"א). המיוחד בביתֿהמדרש וכלֿשכן

נוסח  הוא כך לתפילה. עיקרו שביתֿהכנסת בעוד תורה,
הדפוסים: בשאר בירושלמי. גם וכן קושטא; אוקספורד,

קולות 57)"ביתֿהמדרש". בקולי ולא בשוק, לא
טז.). מ"ק ה"א; פ"ה, ברכות (עירובין 58)(ירושלמי,

נד.).

.‚ÈÔÈ‡ - ‰ÏÈl·e ÌBia „ÓÏÏ ‰ÂˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿…«««¿»≈
Ì„‡‰ÏÈl· ‡l‡ ,B˙ÓÎÁ ·¯ „ÓÏ59ÈÓ CÎÈÙÏ . »»»≈…»¿»∆»«»¿»¿ƒ»ƒ

‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÏÈÏ ÏÎa ¯‰fÈ ,‰¯Bz‰ ¯˙Îa ˙BkÊÏ ‰ˆ¯L∆»»ƒ¿¿∆∆«»ƒ»≈¿»≈»¿…
‰ÁÈNÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Â ‰La Ô‰Ó „Á‡ elÙ‡ „a‡È¿«≈¬ƒ∆»≈∆¿≈»«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»
.‰ÓÎÁ È¯·„Â ‰¯Bz „eÓÏ˙a ‡l‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»¿«¿»¿ƒ¿≈»¿»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡60,‰ÏÈla ‡l‡ ‰¯Bz ÏL ‰p¯ ÔÈ‡ : »¿¬»ƒ≈ƒ»∆»∆»««¿»
‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ ."‰ÏÈl· Èp¯ ÈÓe˜" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ…ƒ««¿»¿»»≈«»

ÌBia ÂÈÏÚ CLÓ „ÒÁ ÏL ËeÁ ,‰ÏÈla61:¯Ó‡pL , ««¿»∆∆∆ƒ¿»»»«∆∆¡«
‰lÙz ÈnÚ ‰¯ÈL ‰ÏÈl·e ,BcÒÁ '‰ ‰eˆÈ ÌÓBÈ"»¿«∆«¿««¿»ƒ…ƒƒ¿ƒ»
‰¯B˙ŒÈ¯·c Ba ÌÈÚÓL ÔÈ‡L ,˙Èa ÏÎÂ ."ÈiÁ Ï‡Ï¿≈«»¿»«ƒ∆≈ƒ¿»ƒƒ¿≈»

BzÏÎB‡ L‡ ,‰ÏÈla62ÔeÓË CLÁ Ïk" :¯Ó‡pL , ««¿»≈«¿∆∆¡«»∆»
"Át ‡Ï L‡ e‰ÏÎ‡z ,ÂÈeÙˆÏ63'‰ ¯·„ Èk" . ƒ¿»¿»¿≈≈…À»ƒ¿«

¯wÚ Ïk ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÏÚ ÁÈbL‰ ‡lL ‰Ê - "‰Êa64. »»∆∆…ƒ¿ƒ««ƒ¿≈»»ƒ»
B‡ ,˜ÒBÚ BÈ‡Â ‰¯Bza ˜ÒÚÏ BÏ ¯LÙ‡L Ïk ÔÎÂ¿≈…∆∆¿»«¬…«»¿≈≈

L¯Ùe ‰LÂ ‡¯wL65B„eÓÏz ÁÈp‰Â ,ÌÏBÚ ÈÏ·‰Ï ∆»»¿»»»«¿«¿≈»¿ƒƒ««¿
e¯Ó‡ ."'‰ ¯·c ‰ÊBa" ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - BÁÊe¿»¬≈∆ƒ¿«∆¿«»¿

ÌÈÓÎÁ66BÙBÒ ,¯LÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ïh·Ó‰ Ïk : ¬»ƒ»«¿«≈∆«»≈∆
BÙBÒ ,ÈÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰ ÏÎÂ ;ÈÚÓ dÏh·Ï¿«¿»≈…ƒ¿»«¿«≈∆«»≈…ƒ
È¯‰ - ‰¯Bza ‡e‰ L¯ÙÓ ‰Ê ÔÈÚÂ .¯LÚÓ dÓi˜Ï¿«¿»≈∆¿ƒ¿»∆¿…»«»¬≈
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz" :¯ÓB‡ ‡e‰≈««¬∆…»«¿»∆¡…∆
;"EÈ·È‡ ˙‡ z„·ÚÂ ,Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿≈»≈……¿»«¿»∆…¿∆

E˙pÚ ÔÚÓÏ" :¯ÓB‡Â67."E˙È¯Á‡a E·ËÈ‰Ï ¿≈¿««¬…¿¿≈ƒ¿¿«¬ƒ∆

במנוחת 59) כי לגירסא", אלא סהרא איברא "לא סה.) (שם,
הפרעה. ללא ללימוד ולהתמסר להתרכז יכולים הלילה

מז).60) פ' אלהים 61)(שמותֿרבה, בעיני חן מוצא הוא
ג:). (ע"ז צב.).62)ואדם לפי 63)(סנהדרין ופירושו

התורה: (מסתרי) ממצפוני ונחבא צפון לילה כל שם: ִֵרש"י
תאכלהו  זה בגלל - בית באותו נשמעים תורה דברי שאין

ניפוח. צריכה שאינה גיהנום של מתחשב 64)אש שאינו
צט.). (סנהדרין כלל לב אליהם שם ואינו קרא 65)עמהם

לימודי  וזנח נתרחק ולבסוף שבעלֿפה תורה ושנה מקרא
ט).66)ה'. פ"ד, תורה 67)(אבות ולומד שמתענה מי

כל. ומרוב מעושר לקיימה סופו - מעוני

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרב 1) לימוד סדר הגון; שאינו לתלמיד מלמדים שאין

שני  המדרש; בבית ההתנהגות ישיבתם; ואופן לתלמידים
תחילה? עונים למי כאחת, ששאלו תלמידיו

.‡Ôe‚‰ „ÈÓÏ˙Ï ‡l‡ ,‰¯Bz ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡2‰‡ , ≈¿«¿ƒ»∆»¿«¿ƒ»»∆
Ì˙Ï B‡ ,ÂÈNÚÓa3‡Ï C¯„a CÏB‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬»¿»¬»ƒ»»≈¿∆∆…

C¯„a B˙B‡ ÔÈ‚È‰Óe ,·ËeÓÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,‰·BË»«¬ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿∆∆
ÔÈ˜„B·e ,‰¯LÈ4B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ CkŒ¯Á‡Â ,B˙B‡ ¿»»¿ƒ¿««»«¿ƒƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe L¯„n‰Œ˙È·Ï5Ïk : ¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ»¿¬»ƒ»
Ô·‡ ˜¯Ê el‡k ,Ôe‚‰ BÈ‡L „ÈÓÏ˙Ï ‰BM‰«∆¿«¿ƒ∆≈»¿ƒ»«∆∆

ÒÈÏe˜¯ÓÏ6‰Ób¯Óa Ô·‡ ¯B¯ˆk" :¯Ó‡pL ,7Ôk , ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ¿∆∆¿«¿≈»≈
l‡ „B·k ÔÈ‡ - "„B·k ÏÈÒÎÏ Ô˙B‰¯B˙ ‡8:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿ƒ»≈»∆»»∆∆¡«

C¯„a CÏB‰ BÈ‡L ·¯‰ ÔÎÂ ."eÏÁÈ ÌÈÓÎÁ „B·k"»¬»ƒƒ¿»¿≈»«∆≈≈¿∆∆
ÌÚ‰ ÏÎÂ ‡e‰ ÏB„b ÌÎÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰·BË»««ƒ∆»»»¿»»»

ÔÈ„nÏ˙Ó ÔÈ‡ ,BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ9,·ËeÓÏ B·eL „Ú ,epnÓ ¿ƒƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿»
eL˜·È ‰¯B˙Â ˙Ú„ e¯ÓLÈ Ô‰Î È˙ÙN Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿≈…≈ƒ¿¿««¿»¿«¿

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "‡e‰ ˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓ Èk ,e‰ÈtÓ10: ƒƒƒ«¿«¿»»¿¬»ƒ
eL˜·È ‰¯Bz ,˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓÏ ‰ÓBc ·¯‰ Ì‡ƒ»«∆¿«¿«¿»»¿«¿

.e‰ÈtÓ ‰¯B˙ eL˜·È Ï‡ ,Â‡Ï Ì‡ ;e‰ÈtÓƒƒƒ»«¿«¿»ƒƒ

ז.).2) לא.3)(תענית או הגון הוא אם יודעים אנו שאין
שאין  תלמיד "כל מכריז: כח.), (ברכות גמליאל רבן שהיה
פתח  על שומר והעמיד המדרש" לבית ייכנס אל כברו, תוכו
הסכימו  לא חבריו אבל - התלמידים את לבדוק ביתֿהמדרש
שהתלמיד  עוד כל באמרם: הפתח, לשומר וסילקוהו עמו
מביתֿ ולרחקו לדחותו אסור הגון", ל"אינו מוחזק אינו

דרכו.4)המדרש. היטיב אם קלג.).5)לדעת (חולין
אותו 6) עובדים שהיו אליל, שם - מרקור או מרקוריוס

נ.) ע"ז עב. ס, (סנהדרין כמבואר לפניו, אבנים בזריקת
רגימה.7) ע"י שנצברה אבנים הנותן 8)ערימת ופירושו:

תוך  אל אבן צרור זרק כאילו תורה, כלומר: כבוד, לכסיל
מרקוליס. ע"ז לכבוד שנרגמה יז.).9)המרגמה (מ"ק

(שם).10)

.·ÌÈ„ÈÓÏz‰Â ,L‡¯a ·LBÈ ·¯‰ ?ÌÈ„nÏÓ „ˆÈk≈«¿«¿ƒ»«≈»…¿««¿ƒƒ
·¯‰ ÌÈ‡B¯ ÌlÎ eÈ‰iL È„k ,‰¯ËÚk ÂÈÙÏ ÌÈÙwÓ11 À»ƒ¿»»«¬»»¿≈∆ƒ¿À»ƒ»«

ÂÈ„ÈÓÏ˙Â ‡qk‰ ÏÚ ·¯‰ ·LÈ ‡ÏÂ .ÂÈ¯·c ÌÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»¿…≈≈»«««ƒ≈¿«¿ƒ»
ÏÚ Ïk‰ B‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ Ïk‰ B‡ ‡l‡ ,Ú˜¯w‰ ÏÚ«««¿«∆»«…«»»∆«…«

˙B‡Òk‰12·LBÈ ·¯‰ ‰È‰ ‰BL‡¯·e .13ÌÈ„ÈÓÏz‰Â , «ƒ¿»ƒ»»»»«≈¿««¿ƒƒ
ÈL ˙Èa Ôa¯Á Ì„wÓe .ÌÈ„ÓBÚ14„nÏÏ Ïk‰ e‚‰ , ¿ƒƒ…∆À¿««ƒ≈ƒ»¬«…¿«≈

.ÌÈ·LBÈ Ì‰Â ÌÈ„ÈÓÏzÏ««¿ƒƒ¿≈¿ƒ
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פט dxez cenlz zekld - rcnd xtq - fenz g"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דכתיב:46) מאי אלעזר: רבי אמר נד.). (עירובין מתרשל
זו  כאבן לחייו את עצמו, משים אדם אם - אבן? לוחות
נלאין  אינן לחייו כך בניֿאדם, רגלי (מדריסת נמחית שאינה
תלמודו  - רש"י) לאחרים, וללמד לימודו על מלחזור
בידו. מתקיים תלמודו אין לאו, ואם בידו; מתקיים

עצמו 47) שמחיה במי תורה תימצא "לא והתענגות. פינוק
(נ  בתנחומא וכן קיא.). (סנהדרין לא עליה" ג): אות ח,

תאוה  העולם, עונג שמבקש מי אצל שבעלֿפה תורה תימצא
החיים  בארץ תמצא לא שנאמר: הזה, בעולם וגדולה וכבוד
במי  אלא - תימצא? המתים בארץ וכי יג). כח, (איוב

עליה". עצמו סג:).48)שמחיה כי 49)(ברכות (שם)
מוצא  אתה "במי לג). ל, (משלי חמאה יוציא חלב מיץ
אמו". משדי שינק חלב שמקיא במי - תורה? של חמאה

סב.).50) סג:).51)(כתובות נוסח 52)(ברכות
"החכמים". הדפוסים: רוב ונוסח (שם,53)אוקספורד;

כח  בו אין תורה מדברי עצמו המרפה "כל אמרו: סג.)
צרה". ביום על 54)לעמוד וסטר עלי כעס שרבי בכעס

פ"ב). (קהלתֿרבה פ"ה,55)לחיי ברכות (ירושלמי,
לתלמוד56ֿ)ה"א). המיוחד בביתֿהמדרש וכלֿשכן

נוסח  הוא כך לתפילה. עיקרו שביתֿהכנסת בעוד תורה,
הדפוסים: בשאר בירושלמי. גם וכן קושטא; אוקספורד,

קולות 57)"ביתֿהמדרש". בקולי ולא בשוק, לא
טז.). מ"ק ה"א; פ"ה, ברכות (עירובין 58)(ירושלמי,

נד.).

.‚ÈÔÈ‡ - ‰ÏÈl·e ÌBia „ÓÏÏ ‰ÂˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿…«««¿»≈
Ì„‡‰ÏÈl· ‡l‡ ,B˙ÓÎÁ ·¯ „ÓÏ59ÈÓ CÎÈÙÏ . »»»≈…»¿»∆»«»¿»¿ƒ»ƒ

‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÏÈÏ ÏÎa ¯‰fÈ ,‰¯Bz‰ ¯˙Îa ˙BkÊÏ ‰ˆ¯L∆»»ƒ¿¿∆∆«»ƒ»≈¿»≈»¿…
‰ÁÈNÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Â ‰La Ô‰Ó „Á‡ elÙ‡ „a‡È¿«≈¬ƒ∆»≈∆¿≈»«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»
.‰ÓÎÁ È¯·„Â ‰¯Bz „eÓÏ˙a ‡l‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»¿«¿»¿ƒ¿≈»¿»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡60,‰ÏÈla ‡l‡ ‰¯Bz ÏL ‰p¯ ÔÈ‡ : »¿¬»ƒ≈ƒ»∆»∆»««¿»
‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ ."‰ÏÈl· Èp¯ ÈÓe˜" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ…ƒ««¿»¿»»≈«»

ÌBia ÂÈÏÚ CLÓ „ÒÁ ÏL ËeÁ ,‰ÏÈla61:¯Ó‡pL , ««¿»∆∆∆ƒ¿»»»«∆∆¡«
‰lÙz ÈnÚ ‰¯ÈL ‰ÏÈl·e ,BcÒÁ '‰ ‰eˆÈ ÌÓBÈ"»¿«∆«¿««¿»ƒ…ƒƒ¿ƒ»
‰¯B˙ŒÈ¯·c Ba ÌÈÚÓL ÔÈ‡L ,˙Èa ÏÎÂ ."ÈiÁ Ï‡Ï¿≈«»¿»«ƒ∆≈ƒ¿»ƒƒ¿≈»

BzÏÎB‡ L‡ ,‰ÏÈla62ÔeÓË CLÁ Ïk" :¯Ó‡pL , ««¿»≈«¿∆∆¡«»∆»
"Át ‡Ï L‡ e‰ÏÎ‡z ,ÂÈeÙˆÏ63'‰ ¯·„ Èk" . ƒ¿»¿»¿≈≈…À»ƒ¿«

¯wÚ Ïk ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÏÚ ÁÈbL‰ ‡lL ‰Ê - "‰Êa64. »»∆∆…ƒ¿ƒ««ƒ¿≈»»ƒ»
B‡ ,˜ÒBÚ BÈ‡Â ‰¯Bza ˜ÒÚÏ BÏ ¯LÙ‡L Ïk ÔÎÂ¿≈…∆∆¿»«¬…«»¿≈≈

L¯Ùe ‰LÂ ‡¯wL65B„eÓÏz ÁÈp‰Â ,ÌÏBÚ ÈÏ·‰Ï ∆»»¿»»»«¿«¿≈»¿ƒƒ««¿
e¯Ó‡ ."'‰ ¯·c ‰ÊBa" ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - BÁÊe¿»¬≈∆ƒ¿«∆¿«»¿

ÌÈÓÎÁ66BÙBÒ ,¯LÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ïh·Ó‰ Ïk : ¬»ƒ»«¿«≈∆«»≈∆
BÙBÒ ,ÈÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰ ÏÎÂ ;ÈÚÓ dÏh·Ï¿«¿»≈…ƒ¿»«¿«≈∆«»≈…ƒ
È¯‰ - ‰¯Bza ‡e‰ L¯ÙÓ ‰Ê ÔÈÚÂ .¯LÚÓ dÓi˜Ï¿«¿»≈∆¿ƒ¿»∆¿…»«»¬≈
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz" :¯ÓB‡ ‡e‰≈««¬∆…»«¿»∆¡…∆
;"EÈ·È‡ ˙‡ z„·ÚÂ ,Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿≈»≈……¿»«¿»∆…¿∆

E˙pÚ ÔÚÓÏ" :¯ÓB‡Â67."E˙È¯Á‡a E·ËÈ‰Ï ¿≈¿««¬…¿¿≈ƒ¿¿«¬ƒ∆

במנוחת 59) כי לגירסא", אלא סהרא איברא "לא סה.) (שם,
הפרעה. ללא ללימוד ולהתמסר להתרכז יכולים הלילה

מז).60) פ' אלהים 61)(שמותֿרבה, בעיני חן מוצא הוא
ג:). (ע"ז צב.).62)ואדם לפי 63)(סנהדרין ופירושו

התורה: (מסתרי) ממצפוני ונחבא צפון לילה כל שם: ִֵרש"י
תאכלהו  זה בגלל - בית באותו נשמעים תורה דברי שאין

ניפוח. צריכה שאינה גיהנום של מתחשב 64)אש שאינו
צט.). (סנהדרין כלל לב אליהם שם ואינו קרא 65)עמהם

לימודי  וזנח נתרחק ולבסוף שבעלֿפה תורה ושנה מקרא
ט).66)ה'. פ"ד, תורה 67)(אבות ולומד שמתענה מי

כל. ומרוב מעושר לקיימה סופו - מעוני

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרב 1) לימוד סדר הגון; שאינו לתלמיד מלמדים שאין

שני  המדרש; בבית ההתנהגות ישיבתם; ואופן לתלמידים
תחילה? עונים למי כאחת, ששאלו תלמידיו

.‡Ôe‚‰ „ÈÓÏ˙Ï ‡l‡ ,‰¯Bz ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡2‰‡ , ≈¿«¿ƒ»∆»¿«¿ƒ»»∆
Ì˙Ï B‡ ,ÂÈNÚÓa3‡Ï C¯„a CÏB‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬»¿»¬»ƒ»»≈¿∆∆…

C¯„a B˙B‡ ÔÈ‚È‰Óe ,·ËeÓÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,‰·BË»«¬ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿∆∆
ÔÈ˜„B·e ,‰¯LÈ4B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ CkŒ¯Á‡Â ,B˙B‡ ¿»»¿ƒ¿««»«¿ƒƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe L¯„n‰Œ˙È·Ï5Ïk : ¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ»¿¬»ƒ»
Ô·‡ ˜¯Ê el‡k ,Ôe‚‰ BÈ‡L „ÈÓÏ˙Ï ‰BM‰«∆¿«¿ƒ∆≈»¿ƒ»«∆∆

ÒÈÏe˜¯ÓÏ6‰Ób¯Óa Ô·‡ ¯B¯ˆk" :¯Ó‡pL ,7Ôk , ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ¿∆∆¿«¿≈»≈
l‡ „B·k ÔÈ‡ - "„B·k ÏÈÒÎÏ Ô˙B‰¯B˙ ‡8:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿ƒ»≈»∆»»∆∆¡«

C¯„a CÏB‰ BÈ‡L ·¯‰ ÔÎÂ ."eÏÁÈ ÌÈÓÎÁ „B·k"»¬»ƒƒ¿»¿≈»«∆≈≈¿∆∆
ÌÚ‰ ÏÎÂ ‡e‰ ÏB„b ÌÎÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰·BË»««ƒ∆»»»¿»»»

ÔÈ„nÏ˙Ó ÔÈ‡ ,BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ9,·ËeÓÏ B·eL „Ú ,epnÓ ¿ƒƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿»
eL˜·È ‰¯B˙Â ˙Ú„ e¯ÓLÈ Ô‰Î È˙ÙN Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿≈…≈ƒ¿¿««¿»¿«¿

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "‡e‰ ˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓ Èk ,e‰ÈtÓ10: ƒƒƒ«¿«¿»»¿¬»ƒ
eL˜·È ‰¯Bz ,˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓÏ ‰ÓBc ·¯‰ Ì‡ƒ»«∆¿«¿«¿»»¿«¿

.e‰ÈtÓ ‰¯B˙ eL˜·È Ï‡ ,Â‡Ï Ì‡ ;e‰ÈtÓƒƒƒ»«¿«¿»ƒƒ

ז.).2) לא.3)(תענית או הגון הוא אם יודעים אנו שאין
שאין  תלמיד "כל מכריז: כח.), (ברכות גמליאל רבן שהיה
פתח  על שומר והעמיד המדרש" לבית ייכנס אל כברו, תוכו
הסכימו  לא חבריו אבל - התלמידים את לבדוק ביתֿהמדרש
שהתלמיד  עוד כל באמרם: הפתח, לשומר וסילקוהו עמו
מביתֿ ולרחקו לדחותו אסור הגון", ל"אינו מוחזק אינו

דרכו.4)המדרש. היטיב אם קלג.).5)לדעת (חולין
אותו 6) עובדים שהיו אליל, שם - מרקור או מרקוריוס

נ.) ע"ז עב. ס, (סנהדרין כמבואר לפניו, אבנים בזריקת
רגימה.7) ע"י שנצברה אבנים הנותן 8)ערימת ופירושו:

תוך  אל אבן צרור זרק כאילו תורה, כלומר: כבוד, לכסיל
מרקוליס. ע"ז לכבוד שנרגמה יז.).9)המרגמה (מ"ק

(שם).10)

.·ÌÈ„ÈÓÏz‰Â ,L‡¯a ·LBÈ ·¯‰ ?ÌÈ„nÏÓ „ˆÈk≈«¿«¿ƒ»«≈»…¿««¿ƒƒ
·¯‰ ÌÈ‡B¯ ÌlÎ eÈ‰iL È„k ,‰¯ËÚk ÂÈÙÏ ÌÈÙwÓ11 À»ƒ¿»»«¬»»¿≈∆ƒ¿À»ƒ»«

ÂÈ„ÈÓÏ˙Â ‡qk‰ ÏÚ ·¯‰ ·LÈ ‡ÏÂ .ÂÈ¯·c ÌÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»¿…≈≈»«««ƒ≈¿«¿ƒ»
ÏÚ Ïk‰ B‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ Ïk‰ B‡ ‡l‡ ,Ú˜¯w‰ ÏÚ«««¿«∆»«…«»»∆«…«

˙B‡Òk‰12·LBÈ ·¯‰ ‰È‰ ‰BL‡¯·e .13ÌÈ„ÈÓÏz‰Â , «ƒ¿»ƒ»»»»«≈¿««¿ƒƒ
ÈL ˙Èa Ôa¯Á Ì„wÓe .ÌÈ„ÓBÚ14„nÏÏ Ïk‰ e‚‰ , ¿ƒƒ…∆À¿««ƒ≈ƒ»¬«…¿«≈

.ÌÈ·LBÈ Ì‰Â ÌÈ„ÈÓÏzÏ««¿ƒƒ¿≈¿ƒ
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dxez cenlz zekld - rcnd xtq - fenz g"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פניו,11) את תראו רבכם לפני כשתשבו ו.): (כריתות
כ). ל, (ישעיה מוריך את רואות עיניך והיו שנאמר:

וישנה 12) המיטה גבי על ישב שלא לרב "מנין כא.) (מגילה
המיטה, גבי על שניהם או (אלא הקרקע? גבי על לתלמידו
עמוד  פה ואתה שנאמר: רש"י) הקרקע, גבי על שניהם או

כח). ה, (דברים עד 13)עמדי רבינו משה "מימות (שם)
תורה  לומדין היו לא הב"ח) כגירסת (הזקן, גמליאל רבן
היה  שהרב בפירוש פה נזכר שלא פי על ואף מעומד". אלא
בכמה  זה מצינו הרי לימודו, בשעת תלמידיו לפני יושב
נד:): (עירובין משה" לשמאל וישב אהרן "נסתלק מקומות:
טז:). (מ"ק לרבנן" להר מתני והוה אארעא יתיב הוה "דוד

אבי 14) והוא שני בית בסוף שהיה הזקן גמליאל רבן משמת
פ"ט, (סוטה ששנינו וזהו דיבנה. גמליאל רבן של אביו
- התורה" כבוד בטל הזקן גמליאל רבן "משמת מ"טו):
מעומד: לומדים והיו בעולם בריאות היתה הוא שמת שעד
מיושב, ללמוד והתחילו לעולם כח תשות באה ומשמת

(ברטנורא). התורה" כבוד "בטל וזהו:

.‚Ì‡Â ;„nÏÓ ,ÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈtÓ „nÏÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»¿«≈ƒƒ««¿ƒƒ¿«≈¿ƒ
Ìb¯˙Ó ÈtŒÏÚ „nÏÓ ‰È‰15BÈa „ÓBÚ [Ìb¯˙Ó‰] - »»¿«≈«ƒ¿«¿≈«¿«¿≈≈≈

Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙ÓÏ ¯ÓB‡ ·¯‰Â ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÈ·e≈««¿ƒƒ¿»«≈«¿«¿≈¿«¿«¿≈
,Ìb¯˙ÓÏ ÔÈÏ‡BL Ô‰LÎe .ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÎÏ ÚÈÓLÓ«¿ƒ«¿»««¿ƒƒ¿∆≈¬ƒ«¿«¿≈
Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙ÓÏ ·ÈLÓ ·¯‰Â ,·¯Ï Ï‡BL ‡e‰≈»«¿»«≈ƒ«¿«¿≈¿«¿«¿≈

BÏB˜ ·¯‰ dÈa‚È ‡ÏÂ .Ï‡BMÏ ·ÈLÓ16ÏBwÓ ¯˙BÈ ≈ƒ«≈¿…«¿ƒ«»«≈ƒ
Ï‡BML ˙Úa BÏB˜ Ìb¯˙Ó‰ dÈa‚È ‡ÏÂ ,Ìb¯˙Ó‰17 «¿«¿≈¿…«¿ƒ««¿«¿≈¿≈∆≈

‡Ï ,È‡M¯ Ìb¯˙Ó‰ ÔÈ‡ .·¯‰ ÏBwÓ ¯˙BÈ ·¯‰ ˙‡∆»«≈ƒ»«≈«¿«¿≈««…
‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙BpLÏ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ ˙BÁÙÏƒ¿¿…¿ƒ¿…¿«∆»ƒ≈»»

ÂÈ·‡ ÔÓb¯˙Ó‰18¯ÓB‡ .Ba¯ B‡ ÌÎÁ ÏL19·¯‰ «¿À¿¿»»ƒ∆»»«≈»«
‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ Ck' B‡ '!Èa¯ ÈÏ ¯Ó‡ Ck' :ÔÓb¯˙ÓÏ«¿À¿¿»»»«ƒ«ƒ»»«ƒ«»

¯ÓB‡LÎe '!È¯Ó20¯ÓB‡ ,ÌÚÏ ÌÈ¯·c‰ ÔÓb¯˙Ó‰ »ƒ¿∆≈«¿À¿¿»«¿»ƒ»»≈
,Ba¯ ÏL B‡ ·¯‰ È·‡ ÏL BÓL ¯ÈkÊÓe ,ÌÎÁ‰ ÌLa¿≈∆»»«¿ƒ¿∆¬ƒ»«∆«
‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ !ÈBÏt ‡a¯ ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡Â¿≈»»««»»¿ƒ««ƒ∆…
B‡ Ba¯Ï ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L ,ÌÎÁ ÏL BÓL ·¯‰ ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ»«¿∆»»∆»ƒ¿¿«

BÓLa ÂÈ·‡Ï21. ¿»ƒƒ¿

החכם 15) הדורש. החכם לפני עומד שהיה המתורגמן זהו
שהם  בלשון לרבים מתרגם והוא עברית, בלשון לו לוחש

כ:). יומא (רש"י, מה.).16)שומעים אבל 17)(ברכות
לו  מותר ודאי הקהל לפני הדברים משמיע שהוא בעת
הרב  דברי להשמיע תפקידו זה שהרי קולו, להגביה
המתרגם  שאין והטעם, ולהסבירם. בלחישה הנאמרים
מן  יותר קולו מגביה הרב ושאין ששואל בעת קולו מגביה
רוקח). (מעשה לזה זה כבוד לחלוק כדי - המתרגם

ה"י).18) פ"ד, מגילה אוקספורד.19)(ירושלמי, כנוסח
אומר. אחר: אחר:20)ונוסח ונוסח אוקספורד. כנוסח

לא:).21)וכשאומר. (קידושין

.„ÒÚÎÈ ‡Ï - ÌÈ„ÈÓÏz‰ eÈ·‰ ‡ÏÂ „nlL ·¯‰22 »«∆ƒ≈¿…≈ƒ««¿ƒƒ…ƒ¿«
‰nk elÙ‡ ¯·c‰ ‰BLÂ ¯ÊBÁ ‡l‡ ,Êb¯ÈÂ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ¿«∆»≈¿∆«»»¬ƒ«»

ÌÈÓÚÙ23¯Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ .‰ÎÏ‰‰ ˜ÓÚ eÈ·iL „Ú , ¿»ƒ«∆»ƒ…∆«¬»»¿≈……«
ÔÈ·‰ ‡Ï ‡e‰Â !Èz·‰ :„ÈÓÏz‰24¯ÊBÁ ‡l‡ , ««¿ƒ≈«¿ƒ¿…≈ƒ∆»≈

ÌÈÓÚÙ ‰nk elÙ‡ Ï‡BLÂ25Ba¯ ÂÈÏÚ ÒÚk Ì‡Â . ¿≈¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ»«»»«
CÈ¯ˆ È‡ „ÓÏÏÂ ,‡È‰ ‰¯Bz ,Èa¯ :BÏ ¯Ó‡È ,Ê‚¯Â26, ¿»«…««ƒ»ƒ¿ƒ¿…¬ƒ»ƒ

!‰¯ˆ˜ ÈzÚ„Â¿«¿ƒ¿»»

במסכת 22) אמרו וכן ה). פ"ב, (אבות מלמד הקפדן ולא
מסבירות  פנים להלכה, שוחקות "פנים טז): פ' (סופרים

מניין 23)לאגדה". אומר: עקיבא רבי נד:) (עירובין
שנאמר: - שילמדנו? עד לתלמידו לשנות אדם שחייב
שתהא  עד ומניין יט). לא, (דברים בניֿישראל את ולמדה

(שם). בפיהם שימה שנאמר: - בפיהם? שהוא 24)סדורה
למד  הביישן ולא אמרו: זה כגון ועל האמת. את לומר בוש

ה). ב, שמעת,25)(אבות ולא לך שנו "ואם פ"ב) (דא"ז
לי"! שנו לומר: תבוש שם:26)אל מסופר כח.) (מגילה

הארכת  במה רבי, בןֿקרחה: יהושע ר' את שאל שרבי
מה  למשא, עליך חיי כלומר: בחיי? קצת לו: אמר ימים?
אני  וללמוד היא תורה רבי, לו: אמר ימי?! ולאריכות לך
שבמקום  מזה, אנו רואים לכך. זכית במה לדעת רצוני צריך,

הרב. של רוגזו על משגיחים אין תורה

.‰ÌÚtÓ e„ÓlL ,ÂÈ¯·ÁÓ LBa „ÈÓÏz‰ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆««¿ƒ≈¬≈»∆»¿ƒ««
‰nk ¯Á‡ ‡l‡ „ÓÏ ‡Ï ‡e‰Â ,‰iL B‡ ‰BL‡ƒ̄»¿ƒ»¿…»«∆»«««»

ÌÈÓÚÙ27‡ˆBÈÂ ÒÎ ‡ˆÓ ,‰Ê ¯·cÓ Lia˙ Ì‡L ; ¿»ƒ∆ƒƒ¿«≈ƒ»»∆ƒ¿»ƒ¿»¿≈
e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .ÌeÏk „ÓÏ BÈ‡ ‡e‰Â L¯„n‰Œ˙È·Ï¿≈«ƒ¿»¿≈»≈¿¿ƒ»»¿

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ28Ô„tw‰ ‡ÏÂ ,„ÓÏ ÔLia‰ ÔÈ‡" : ¬»ƒ»ƒƒ≈««¿»»≈¿…««¿»
eÈ·‰ ‡lL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."„nÏÓ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆…≈ƒ
‡È‰L ÔzÚ„ ÈtÓ B‡ ,B˜ÓÚ ÈtÓ ¯·c‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰««¿ƒƒ«»»ƒ¿≈»¿ƒ¿≈«¿»∆ƒ
ŒÈ¯·„a ÔÈÏM¯˙Ó Ì‰L ,·¯Ï ¯k Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ˆ¿̃»»¬»ƒƒ»»«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈
Êb¯Ï ·iÁ - eÈ·‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈt¯˙Óe ‰¯B˙»ƒ¿«ƒ¬≈∆¿ƒ»…≈ƒ«»ƒ¿…

Ì„cÁÏ È„k ÌÈ¯·„a ÔÓÈÏÎ‰Ïe Ô‰ÈÏÚ29‰Ê ÔÈÚÎe . ¬≈∆¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿»∆
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡30‰¯Ó ˜¯Ê :31ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈ„ÈÓÏza »¿¬»ƒ¿…»»««¿ƒƒ¿ƒ»≈

L‡¯Œ˙el˜ ‚‰Ï ·¯Ï Èe‡¯32‡ÏÂ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÈÙÏ »»«ƒ¿…«…ƒ¿≈««¿ƒƒ¿…
È„k ,Ì‰nÚ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ˜ÁNÏƒ¿…ƒ¿≈∆¿…∆¡…¿ƒ¿ƒ»∆¿≈

Ô‰ÈÏÚ B˙ÓÈ‡ ‡‰zL33.‰¯‰Óa epnÓ e„ÓÏÈÂ ∆¿≈≈»¬≈∆¿ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿≈»

ס 27) סופו (ברכות - תורה דברי על עצמו המנבל "כל ג:)
פי  על ואף ספקותיו כל ששואל רש"י: ופירש להתנשא".

עליו. מלעיגים שחבריו בהם ה).28)שיש פ"ב, (אבות
ולזרזם.29) לעוררם קג:).30)כלומר: (כתובות
אימה.31) עליהם בעצמו.32)הטל "כל 33)זלזול

מר  נוטפות שפתותיו ואין רבו לפני שיושב תלמידֿחכם
ל:). (שבת תכוינה" - פחד) (מחמת

.Â„Ú ,L¯„nÏ ÒkiLk ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡≈¬ƒ∆»«¿∆ƒ»≈«ƒ¿»«
ÂÈÏÚ BzÚc ·MÈ˙zL34Ï‡BL „ÈÓÏz‰ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿«≈«¿»»¿≈««¿ƒ≈

ÁeÈÂ ·MÈ˙iL „Ú ,ÒkiLk35ÌÈL ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ»≈«∆ƒ¿«≈¿»«¿≈¬ƒ¿«ƒ
„Á‡k36‡l‡ ,¯Á‡ ÔÈÚÓ ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â . ¿∆»¿≈¬ƒ∆»«≈ƒ¿»«≈∆»

Lia˙È ‡lL È„k ,Ba ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÔÈÚ‰ B˙B‡Ó37. ≈»ƒ¿»∆≈¬ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈
˙BÚË‰Ï ·¯Ï LÈÂ38ÂÈ˙BÏ‡La ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ ¿≈»«¿«¿∆««¿ƒƒƒ¿≈»

ÌÈNÚn·e39È„Îe ,Ô„cÁÏ È„k ,Ì‰ÈÙa ‰NBÚL ««¬ƒ∆∆ƒ¿≈∆¿≈¿«¿»¿≈
.ÌÈ¯ÎBÊ ÌÈ‡ B‡ Ì„nlM ‰Ó Ì‰ ÌÈ¯ÎBÊ Ì‡ Ú„iL∆≈«ƒ¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈»¿ƒ
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ÔÈÚa Ì˙B‡ Ï‡LÏ ˙eL¯ BÏŒLiL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆¿ƒ¿…»¿ƒ¿»
ÌÊ¯ÊÏ È„k ,Ba ÔÈ˜ÒBÚ ÔÈ‡L ¯Á‡40. «≈∆≈¿ƒ¿≈¿»¿»

פ"ז).34) סנהדרין שאלתו 35)(תוספתא, תהא שלא
כענין. ושלא ודרך36ֿ)מבוהלת נימוס משום בזה שאין

נשמעים. אינם קולות שני ועוד: ג:).37)ארץ. (שבת
רבי 38) אמרה "לא מוצאים: שאנו כמו שולל, להוליך

לידע  כדי יג.), (עירובין התלמידים בה לחדד אלא עקיבא,
לתורה  לבם שישימו פירש: ורש"י דבריו. על ישיבו אם

מלבם". פלפול אביי 39)ויאמרו בפני שבדק רבה, כגון
ושט  בודקים שאין פי על אף מבחוץ, הושט את תלמידו
מג:). (חולין בדבר אביי ירגיש אם לראות כדי מבפנים, אלא

התענינותם.40) לעורר

.ÊÔÈÏ‡BL ÔÈ‡41„nÚÓ ÔÈ·ÈLÓ ÔÈ‡Â „nÚÓ42‡ÏÂ , ≈¬ƒ¿À»¿≈¿ƒƒ¿À»¿…
È¯BÁ‡Ó ‡ÏÂ ,˜BÁ¯Ó ‡ÏÂ dB·bÓ43ÔÈ‡Â .ÌÈ˜f‰ ƒ»«¿…≈»¿…≈¬≈«¿≈ƒ¿≈

ÔÈ¯B˜ Ô‰L ÔÈÚa ‡l‡ ,·¯‰ ÔÈÏ‡BL44ÔÈ‡Â .Ba ¬ƒ»«∆»»ƒ¿»∆≈ƒ¿≈
‰‡¯iÓ ‡l‡ ,ÔÈÏ‡BL45¯˙BÈ ÔÈÚa Ï‡LÈ ‡ÏÂ . ¬ƒ∆»ƒƒ¿»¿…ƒ¿«»ƒ¿»≈

.˙BÎÏ‰ LÏMÓƒ»¬»

סנהדרין 41) (תוספתא, הוא זו שבהלכה הדינים לכל המקור
ז). הניתנת 42)פרק התשובה או המוצעת שהשאלה מפני

ממתוך  יותר ומתוקנת מיושבת תמיד היא ישיבה מתוך
הראשונה,43)עמידה. בשורה לרב קרוב יושבים הזקנים

לפניהם  ולעמוד לצאת מאחריהם היושב השואל על ולכן
הדיון. בשעת הם גם שיראוהו רבינו 44)כדי הזהיר כבר

הרב  את ישאל שלא אמר שם אלא הקודמת, בהלכה זה על
אל  שבת דיני לומדים שאם שלומדים: נושא באותו רק
באותו  שאפילו אומר, הוא ופה יוםֿטוב: בדיני ישאלנו
כלומר: למדים, שהם בענין אלא שואלים אין עצמו נושא
ישאלנו: אל לרשות מרשות הוצאה בדיני עסוקים שאם
שהכל  אם אף בשבת? יעשו תקנה מה שנשברה, חבית

(כסףֿמשנה). שבת (תנחומא,45)מדיני בקלותֿראש ולא
יא). אות בהעלותך

.ÁÔÈÚk „Á‡ Ï‡L - eÏ‡ML ÌÈL46„Á‡ Ï‡LÂ , ¿«ƒ∆»¬»«∆»»ƒ¿»¿»«∆»
‰NÚÓ ;ÔÈÚÏ ÔÈ˜˜Ê - ÔÈÚk ‡lL47‰NÚÓ BÈ‡LÂ ∆…»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¬∆¿∆≈«¬∆

‰ÎÏ‰ ;‰NÚnÏ ÔÈ˜˜Ê -48L¯„Óe49ÔÈ˜˜Ê - ƒ¿»ƒ««¬∆¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰„b‡Â L¯„Ó ;‰ÎÏ‰Ï50‰„b‡ ;L¯„nÏ ÔÈ˜˜Ê - «¬»»ƒ¿»¿«»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»«»»

¯ÓÁÂŒÏ˜Â51‰¯Ê‚e ¯ÓÁÂŒÏ˜ ;¯ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê -52 ¿«»…∆ƒ¿»ƒ¿«»…∆«»…∆¿≈»
„Á‡ ,ÌÈL ÔÈÏ‡BM‰ eÈ‰ .¯ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê - ‰ÂL»»ƒ¿»ƒ¿«»…∆»«¬ƒ¿«ƒ∆»
ŒÌÚÂ „ÈÓÏz ;ÌÎÁÏ ÔÈ˜˜Ê - „ÈÓÏz „Á‡Â ÌÎÁ»»¿∆»«¿ƒƒ¿»ƒ∆»»«¿ƒ¿«
Ì‰ÈL ,ÌÈÓÎÁ Ì‰ÈL ;„ÈÓÏzÏ ÔÈ˜˜Ê - ı¯‡‰»»∆ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿≈∆¬»ƒ¿≈∆
ÈzLa Ì‰ÈL eÏ‡L ;ı¯‡‰ŒÈnÚ Ì‰ÈL ,ÌÈ„ÈÓÏz«¿ƒƒ¿≈∆«≈»»∆»¬¿≈∆ƒ¿≈

˙B·eL˙ ÈzLa B‡ ˙BÎÏ‰53˙BÏ‡L ÈzLa B‡54ÈL ¬»ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈¿≈
‰zÚÓ Ìb¯˙Ó‰ „Èa ˙eL¯‰ - ÌÈNÚÓ55. «¬ƒ»¿¿««¿«¿≈≈»»

פסח 46) בהלכות כששואלים בענין. אחרינא: ונוסחא
נסים, (רבינו כענין שואל זהו - הפסח לפני יום שלשים

לדעת 47)מגילה). שצריכים אקטואלית: שהיא שאלה
רק  שהיא לשאלה קודמת להתנהג, ואיך לעשות מה כעת

תיאורטית. מסיני.48)להלכה, למשה שנאמרה

מתוך 49) הלכה מדרשי שהם וספרי ספרא מכילתא, כגון:
שבתורה. לב 50)הפסוקים והגיוני חכמה, אמרי שיחות

המ  על הרא"ש סומכים עיין לדינים. ענין בהם ואין קרא
לו:). בהן.51)(נדרים נדרשת שהתורה מידות מי"ג אחת

אדם 52) וחומר" ש"קל בעוד אלא המידות, מי"ג היא גם
מעצמו  שוה" "גזירה דן אדם אין סברא, פי על מעצמו דן
המתחיל: דיבור רש"י, לא., (סוכה מרבו קיבלה כן אם אלא
אין  בקבלה, שהיא שוה" "גזירה ולפיכך מקשינן). לא
מסברא  רק שהיא וחומר" "קל אבל ישכחנה: שמא לחשוש
(פר"ח). תחילה לה נזקקין לכן - לשכחה לחוש ויש

התלמידים 53) עליו משיבים חידוש איזה אמר כשהרב
(קידושין  בדבר תשובות שתי שאמרו: כמו וניתוח. בביקורת

עדיפה 54)ה:). אחת ואין למעשה ששתיהן שאלות בשתי
י). הערה קא, עמוד לעיל (עיין בידו 55)מחברתה הרשות
השני. פני על רוצה שהוא מי את לבכר

.ËÌÈLÈ ÔÈ‡56ÌÓ˙n‰ ÏÎÂ .L¯„n‰Œ˙È·a ≈¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿»«ƒ¿«¿≈
ÌÈÚ¯˜ ÌÈÚ¯˜ ˙ÈNÚ B˙ÓÎÁ ,L¯„n‰Œ˙È·a57ÔÎÂ ; ¿≈«ƒ¿»»¿»«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡Â ."‰Óe LÈaÏz ÌÈÚ¯˜e" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡»«¿……¿»¿»¿»ƒ«¿ƒ»¿≈
.„·Ïa ‰¯B˙ŒÈ¯·„a ‡l‡ ,L¯„n‰Œ˙È·a ÔÈÁÈNÓ¿ƒƒ¿≈«ƒ¿»∆»¿ƒ¿≈»ƒ¿»
'‰‡eÙ¯' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,LhÚ˙pL ÈÓ elÙ‡58 ¬ƒƒ∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L¯„n‰Œ˙È·a59. ¿≈«ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»«¿»ƒ

‰¯eÓÁ L¯„n‰Œ˙Èa ˙M„˜e60.˙BiÒÎŒÈza ˙M„wÓ ¿À«≈«ƒ¿»¬»ƒ¿À«»≈¿≈ƒ

כח.).56) אלא 57)(סוכה נזכר ואינו תלמודו שוכח הוא
כלו  עא.), סנהדרין (רש"י, לקויות לסירוגין ידיעותיו מר:

ובהירות. שלימות בהן מטעם 58)ואין נוהגים בימינו גם
מרפא! אסותא! שנתעטש לאיש לומר ודרךֿארץ נימוס
"מרפא!" אומרים: היו לא גמליאל רבן בית ו"של רפואה!
נג.). (ברכות ביתֿהמדרש" ביטול משום - בביתֿהמדרש

דרךֿארץ.59) ולא תורה לא בהם ביתֿהמדרש,60)שאין
יעיד  כאשר - תורה בו להרביץ היה ותעדותו יסודו עיקר
מיוחד  וביתֿהכנסת בו: מתפללים גם היו אבל - שמו עליו
מבית  תורה, בו שמגדלים הבית וגדול לתפילה. רק
בביתֿ אומרים ולכן - כז.) (מגילה תפילה בו שמגדלים

בביתֿהמדרש. כן שאין מה רפואה! הכנסת:

ה'תש"פ  תמוז כ"ט שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הרב 1) אהבת להוראה; הראוי הוא מי ומוראו; הרב כבוד

לתלמידיו.

.‡‡e‰ Ck ,B˙‡¯ÈÂ ÂÈ·‡ „B·Îa ‰eˆÓ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»¿À∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
Ba¯ „B·Îa ·iÁ2ÂÈ·‡Ó ¯˙È B˙‡¯ÈÂ3B‡È·Ó ÂÈ·‡L ; «»ƒ¿«¿ƒ¿»»≈≈»ƒ∆»ƒ¿ƒ

ÈiÁÏ B‡·Ó ,‰ÓÎÁ B„nlL ,Ba¯Â ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«∆¿«∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿«≈
‡a‰ ÌÏBÚ‰4ÏL - Ba¯ ˙„·‡Â ÂÈ·‡ ˙„·‡ ‰‡¯ . »»«»»»¬≈«»ƒ«¬≈««∆

- ‡NÓa ÌÈ‡NB Ba¯Â ÂÈ·‡ .ÂÈ·‡ ÏLÏ ˙Ó„B˜ Ba«̄∆∆¿∆»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿«»
ÂÈ·‡ ÏL CkŒ¯Á‡Â ,Ba¯ ÏL ˙‡ ÁÈpÓ5Ba¯Â ÂÈ·‡ . «ƒ«∆∆«¿««»∆»ƒ»ƒ¿«

Ba¯ ˙‡ ‰„Bt - ‰È·Ma ÌÈÈe·L6‰„Bt CkŒ¯Á‡Â , ¿ƒ«ƒ¿»∆∆«¿««»∆
˙‡ ‰„Bt - ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈ·‡ ˙‡∆»ƒ¿ƒ»»»ƒ«¿ƒ»»∆∆

‰lÁz ÂÈ·‡7,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»»»ƒ«¿ƒ»»
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ÔÈÚa Ì˙B‡ Ï‡LÏ ˙eL¯ BÏŒLiL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆¿ƒ¿…»¿ƒ¿»
ÌÊ¯ÊÏ È„k ,Ba ÔÈ˜ÒBÚ ÔÈ‡L ¯Á‡40. «≈∆≈¿ƒ¿≈¿»¿»

פ"ז).34) סנהדרין שאלתו 35)(תוספתא, תהא שלא
כענין. ושלא ודרך36ֿ)מבוהלת נימוס משום בזה שאין

נשמעים. אינם קולות שני ועוד: ג:).37)ארץ. (שבת
רבי 38) אמרה "לא מוצאים: שאנו כמו שולל, להוליך

לידע  כדי יג.), (עירובין התלמידים בה לחדד אלא עקיבא,
לתורה  לבם שישימו פירש: ורש"י דבריו. על ישיבו אם

מלבם". פלפול אביי 39)ויאמרו בפני שבדק רבה, כגון
ושט  בודקים שאין פי על אף מבחוץ, הושט את תלמידו
מג:). (חולין בדבר אביי ירגיש אם לראות כדי מבפנים, אלא

התענינותם.40) לעורר

.ÊÔÈÏ‡BL ÔÈ‡41„nÚÓ ÔÈ·ÈLÓ ÔÈ‡Â „nÚÓ42‡ÏÂ , ≈¬ƒ¿À»¿≈¿ƒƒ¿À»¿…
È¯BÁ‡Ó ‡ÏÂ ,˜BÁ¯Ó ‡ÏÂ dB·bÓ43ÔÈ‡Â .ÌÈ˜f‰ ƒ»«¿…≈»¿…≈¬≈«¿≈ƒ¿≈

ÔÈ¯B˜ Ô‰L ÔÈÚa ‡l‡ ,·¯‰ ÔÈÏ‡BL44ÔÈ‡Â .Ba ¬ƒ»«∆»»ƒ¿»∆≈ƒ¿≈
‰‡¯iÓ ‡l‡ ,ÔÈÏ‡BL45¯˙BÈ ÔÈÚa Ï‡LÈ ‡ÏÂ . ¬ƒ∆»ƒƒ¿»¿…ƒ¿«»ƒ¿»≈

.˙BÎÏ‰ LÏMÓƒ»¬»

סנהדרין 41) (תוספתא, הוא זו שבהלכה הדינים לכל המקור
ז). הניתנת 42)פרק התשובה או המוצעת שהשאלה מפני

ממתוך  יותר ומתוקנת מיושבת תמיד היא ישיבה מתוך
הראשונה,43)עמידה. בשורה לרב קרוב יושבים הזקנים

לפניהם  ולעמוד לצאת מאחריהם היושב השואל על ולכן
הדיון. בשעת הם גם שיראוהו רבינו 44)כדי הזהיר כבר

הרב  את ישאל שלא אמר שם אלא הקודמת, בהלכה זה על
אל  שבת דיני לומדים שאם שלומדים: נושא באותו רק
באותו  שאפילו אומר, הוא ופה יוםֿטוב: בדיני ישאלנו
כלומר: למדים, שהם בענין אלא שואלים אין עצמו נושא
ישאלנו: אל לרשות מרשות הוצאה בדיני עסוקים שאם
שהכל  אם אף בשבת? יעשו תקנה מה שנשברה, חבית

(כסףֿמשנה). שבת (תנחומא,45)מדיני בקלותֿראש ולא
יא). אות בהעלותך

.ÁÔÈÚk „Á‡ Ï‡L - eÏ‡ML ÌÈL46„Á‡ Ï‡LÂ , ¿«ƒ∆»¬»«∆»»ƒ¿»¿»«∆»
‰NÚÓ ;ÔÈÚÏ ÔÈ˜˜Ê - ÔÈÚk ‡lL47‰NÚÓ BÈ‡LÂ ∆…»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¬∆¿∆≈«¬∆

‰ÎÏ‰ ;‰NÚnÏ ÔÈ˜˜Ê -48L¯„Óe49ÔÈ˜˜Ê - ƒ¿»ƒ««¬∆¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰„b‡Â L¯„Ó ;‰ÎÏ‰Ï50‰„b‡ ;L¯„nÏ ÔÈ˜˜Ê - «¬»»ƒ¿»¿«»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»«»»

¯ÓÁÂŒÏ˜Â51‰¯Ê‚e ¯ÓÁÂŒÏ˜ ;¯ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê -52 ¿«»…∆ƒ¿»ƒ¿«»…∆«»…∆¿≈»
„Á‡ ,ÌÈL ÔÈÏ‡BM‰ eÈ‰ .¯ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê - ‰ÂL»»ƒ¿»ƒ¿«»…∆»«¬ƒ¿«ƒ∆»
ŒÌÚÂ „ÈÓÏz ;ÌÎÁÏ ÔÈ˜˜Ê - „ÈÓÏz „Á‡Â ÌÎÁ»»¿∆»«¿ƒƒ¿»ƒ∆»»«¿ƒ¿«
Ì‰ÈL ,ÌÈÓÎÁ Ì‰ÈL ;„ÈÓÏzÏ ÔÈ˜˜Ê - ı¯‡‰»»∆ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿≈∆¬»ƒ¿≈∆
ÈzLa Ì‰ÈL eÏ‡L ;ı¯‡‰ŒÈnÚ Ì‰ÈL ,ÌÈ„ÈÓÏz«¿ƒƒ¿≈∆«≈»»∆»¬¿≈∆ƒ¿≈

˙B·eL˙ ÈzLa B‡ ˙BÎÏ‰53˙BÏ‡L ÈzLa B‡54ÈL ¬»ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈¿≈
‰zÚÓ Ìb¯˙Ó‰ „Èa ˙eL¯‰ - ÌÈNÚÓ55. «¬ƒ»¿¿««¿«¿≈≈»»

פסח 46) בהלכות כששואלים בענין. אחרינא: ונוסחא
נסים, (רבינו כענין שואל זהו - הפסח לפני יום שלשים

לדעת 47)מגילה). שצריכים אקטואלית: שהיא שאלה
רק  שהיא לשאלה קודמת להתנהג, ואיך לעשות מה כעת

תיאורטית. מסיני.48)להלכה, למשה שנאמרה

מתוך 49) הלכה מדרשי שהם וספרי ספרא מכילתא, כגון:
שבתורה. לב 50)הפסוקים והגיוני חכמה, אמרי שיחות

המ  על הרא"ש סומכים עיין לדינים. ענין בהם ואין קרא
לו:). בהן.51)(נדרים נדרשת שהתורה מידות מי"ג אחת

אדם 52) וחומר" ש"קל בעוד אלא המידות, מי"ג היא גם
מעצמו  שוה" "גזירה דן אדם אין סברא, פי על מעצמו דן
המתחיל: דיבור רש"י, לא., (סוכה מרבו קיבלה כן אם אלא
אין  בקבלה, שהיא שוה" "גזירה ולפיכך מקשינן). לא
מסברא  רק שהיא וחומר" "קל אבל ישכחנה: שמא לחשוש
(פר"ח). תחילה לה נזקקין לכן - לשכחה לחוש ויש

התלמידים 53) עליו משיבים חידוש איזה אמר כשהרב
(קידושין  בדבר תשובות שתי שאמרו: כמו וניתוח. בביקורת

עדיפה 54)ה:). אחת ואין למעשה ששתיהן שאלות בשתי
י). הערה קא, עמוד לעיל (עיין בידו 55)מחברתה הרשות
השני. פני על רוצה שהוא מי את לבכר

.ËÌÈLÈ ÔÈ‡56ÌÓ˙n‰ ÏÎÂ .L¯„n‰Œ˙È·a ≈¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿»«ƒ¿«¿≈
ÌÈÚ¯˜ ÌÈÚ¯˜ ˙ÈNÚ B˙ÓÎÁ ,L¯„n‰Œ˙È·a57ÔÎÂ ; ¿≈«ƒ¿»»¿»«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡Â ."‰Óe LÈaÏz ÌÈÚ¯˜e" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡»«¿……¿»¿»¿»ƒ«¿ƒ»¿≈
.„·Ïa ‰¯B˙ŒÈ¯·„a ‡l‡ ,L¯„n‰Œ˙È·a ÔÈÁÈNÓ¿ƒƒ¿≈«ƒ¿»∆»¿ƒ¿≈»ƒ¿»
'‰‡eÙ¯' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,LhÚ˙pL ÈÓ elÙ‡58 ¬ƒƒ∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L¯„n‰Œ˙È·a59. ¿≈«ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»«¿»ƒ

‰¯eÓÁ L¯„n‰Œ˙Èa ˙M„˜e60.˙BiÒÎŒÈza ˙M„wÓ ¿À«≈«ƒ¿»¬»ƒ¿À«»≈¿≈ƒ

כח.).56) אלא 57)(סוכה נזכר ואינו תלמודו שוכח הוא
כלו  עא.), סנהדרין (רש"י, לקויות לסירוגין ידיעותיו מר:

ובהירות. שלימות בהן מטעם 58)ואין נוהגים בימינו גם
מרפא! אסותא! שנתעטש לאיש לומר ודרךֿארץ נימוס
"מרפא!" אומרים: היו לא גמליאל רבן בית ו"של רפואה!
נג.). (ברכות ביתֿהמדרש" ביטול משום - בביתֿהמדרש

דרךֿארץ.59) ולא תורה לא בהם ביתֿהמדרש,60)שאין
יעיד  כאשר - תורה בו להרביץ היה ותעדותו יסודו עיקר
מיוחד  וביתֿהכנסת בו: מתפללים גם היו אבל - שמו עליו
מבית  תורה, בו שמגדלים הבית וגדול לתפילה. רק
בביתֿ אומרים ולכן - כז.) (מגילה תפילה בו שמגדלים

בביתֿהמדרש. כן שאין מה רפואה! הכנסת:

ה'תש"פ  תמוז כ"ט שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הרב 1) אהבת להוראה; הראוי הוא מי ומוראו; הרב כבוד

לתלמידיו.

.‡‡e‰ Ck ,B˙‡¯ÈÂ ÂÈ·‡ „B·Îa ‰eˆÓ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»¿À∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
Ba¯ „B·Îa ·iÁ2ÂÈ·‡Ó ¯˙È B˙‡¯ÈÂ3B‡È·Ó ÂÈ·‡L ; «»ƒ¿«¿ƒ¿»»≈≈»ƒ∆»ƒ¿ƒ

ÈiÁÏ B‡·Ó ,‰ÓÎÁ B„nlL ,Ba¯Â ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«∆¿«∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿«≈
‡a‰ ÌÏBÚ‰4ÏL - Ba¯ ˙„·‡Â ÂÈ·‡ ˙„·‡ ‰‡¯ . »»«»»»¬≈«»ƒ«¬≈««∆

- ‡NÓa ÌÈ‡NB Ba¯Â ÂÈ·‡ .ÂÈ·‡ ÏLÏ ˙Ó„B˜ Ba«̄∆∆¿∆»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿«»
ÂÈ·‡ ÏL CkŒ¯Á‡Â ,Ba¯ ÏL ˙‡ ÁÈpÓ5Ba¯Â ÂÈ·‡ . «ƒ«∆∆«¿««»∆»ƒ»ƒ¿«

Ba¯ ˙‡ ‰„Bt - ‰È·Ma ÌÈÈe·L6‰„Bt CkŒ¯Á‡Â , ¿ƒ«ƒ¿»∆∆«¿««»∆
˙‡ ‰„Bt - ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈ·‡ ˙‡∆»ƒ¿ƒ»»»ƒ«¿ƒ»»∆∆

‰lÁz ÂÈ·‡7,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»»»ƒ«¿ƒ»»
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Ba¯ „‚k Ïe˜L BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡8,B˙„·‡ ·ÈLÓ - ««ƒ∆≈»¿∆∆«≈ƒ¬≈»
ÏB„b „B·k EÏ ÔÈ‡Â .Ba¯ ˙„·‡ ·ÈLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈ƒ¬≈««¿≈¿»»
e¯Ó‡ .·¯‰ ‡¯BnÓ ‡¯BÓ ‡ÏÂ ,·¯‰ „B·kÓƒ¿»«¿…»ƒ»»«»¿

ÌÈÓÎÁ9e¯Ó‡ CÎÈÙÏ ;ÌÈÓL ‡¯BÓk Ca¯ ‡¯BÓ :10: ¬»ƒ»«»¿»»»ƒ¿ƒ»»¿
˜ÏBÁ‰ Ïk11:¯Ó‡pL ,‰ÈÎM‰ ÏÚ ˜ÏBÁk ,Ba¯ ÏÚ »«≈««¿≈««¿ƒ»∆∆¡«

"'‰ ÏÚ Ì˙v‰a"12‰·È¯Ó ‰NBÚ‰ ÏÎÂ ;13,Ba¯ ÌÚ ¿«…»«¿»»∆¿ƒ»ƒ«
È· e·¯ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎM‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ‰NBÚk¿∆¿ƒ»ƒ«¿ƒ»∆∆¡«¬∆»¿≈

ÌÚ¯˙n‰ ÏÎÂ ;"Ìa L„wiÂ '‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ14,Ba¯ ÏÚ ƒ¿»≈∆«ƒ»≈»¿»«ƒ¿»≈««
Èk ÌÎÈ˙pÏ˙ eÈÏÚ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,'‰ ÏÚ ÌÚ¯˙Ók¿ƒ¿»≈«∆∆¡«…»≈¿À…≈∆ƒ

¯‰¯‰Ó‰ ÏÎÂ ;"'‰ ÏÚ15¯‰¯‰Ó el‡k ,Ba¯ ¯Á‡ «¿»«¿«¿≈«««¿ƒ¿«¿≈
ÌÈ‰Ï‡a ÌÚ‰ ¯a„ÈÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎL ¯Á‡««¿ƒ»∆∆¡««¿«≈»»≈…ƒ

"‰LÓ·e16. ¿∆

ממנו.2) למד חכמתו רוב ואביו 3)המובהק, שהוא "מפני
וכתב  אוקספורד ובנוסח כח.). (כריתות רבו" בכבוד חייבים
כך  ויראתו, אביו בכבוד מצווה שאדם "כשם אברבנאל יד
.".... מאביו יתר ורבו ויראתו; רבו בכבוד חייב הוא

לג.).4) מציעא חכם 5)(בבא אביו היה אם אבל (שם).
קודמת. אביו של  - רבו כנגד ואפילו 7)(שם).6)ושקול

בסכנה. חייו שבשבי מפני רבו, כנגד שקול כשאינו
הם 8) רבו" כנגד שקול שאינו פי על "אף כאן: רבינו דברי

י"ב, פרק ואבידה גזילה בהלכות לדבריו גלוייה סתירה
רבו, אבידת עם אביו באבידת "פגע שם: שכתב ב, הלכה

אביו היה ¯·Âאם „‚Î ÏÂ˜˘ לאו ואם קודמת; אביו של -
הרמב"ם  מפרשי רוב הסכימו וכבר קודמת. רבו של -
והנוסח  כאן יש סופר שטעות מיימוניות", "הגהות ובראשם
במשנה  גם הנוסחה שכן עיקר, ואבידה" "גזילה בהלכות
זה  דין וטעם י"א). משנה ב, פרק מציעא (בבא ירושלמי
כיוון  בסכנה, שחייהם שבויים בפדיון - במשנה: השנוי
להציל  חייב הוא - שקול אינו אם אף תלמידֿחכם שאביו
סכנת  שאין במקום אבל אדם; כל קודם שחת מיני נפשו
ונשיאת  אבידה כגון: הגוף, יגיעת או ממון הפסד רק נפשות
כאן  להביא וכדאי קודם. רבו - שקול האב אין אם משא,
בשם  לד, סעיף רמב, סימן ערוך (שולחן הרמ"א שכתב מה
לאביו? קודם שרבו אמורים דברים במה החסידים"): "ספר

א  אבל חינם; אותו כשמלמד ומלמדו - רב לו שכר אביו ם
דבר. לכל קודם אביו יב).9)- ד, פרק (אבות

קי.).10) וקובע 11)(סנהדרין רבו ישיבת על שחולק זה
כמבואר  רבו. ברשות שלא שם ומלמד אחרת ישיבה לו

ב). (הלכה על 12)בסמוך אלא חלקו שלא פי על אף
וחלקו  היצו כאילו הכתוב עליהם מעלה תורתו, ועל משה

השכינה. בדברים 13)על נגדו לפטפט וקטטה תגר
מידת 14)(רש"י). כבושה, מידה בו שנוהג רבו על ואומר

(שם). עליו 15)אכזריות שבודה (שם), דברים עליו מחפה
גנאי. דברי "אם 16)מליבו בשלח): (מכילתא, ואמרו

המדבר  שכל ללמדך, - במשה? וחומר קל דיברו, באלוקים
העולם". והיה שאמר במי מדבר כאילו ישראל ברועה

.·,L¯„Ó BÏ Ú·BwL ‰Ê ?Ba¯ ÏÚ ˜ÏBÁ e‰ÊÈ‡≈∆≈««∆∆≈«ƒ¿»
Ba¯ ˙eL¯· ‡lL „nÏÓe L¯B„Â ·LBÈÂ17,Ìi˜ Ba¯Â , ¿≈¿≈¿«≈∆…ƒ¿«¿««»

Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .˙¯Á‡ ‰È„Óa Ba¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»»

ÌÏBÚÏ Ba¯ ÈÙa ˙B¯B‰Ï18ÈÙa ‰ÎÏ‰ ‰¯Bn‰ ÏÎÂ ; ¿ƒ¿≈«¿»¿»«∆¬»»ƒ¿≈
‰˙ÈÓ ·iÁ ,Ba¯19. ««»ƒ»

יורה,17) אל "תלמיד ה:): (סנהדרין אמרו וכן כז:). (ברכות
יתנהג  שלא - האיסור וטעם מרבו". רשות נטל כן אם אלא
שנותיו  "כל סד.): (ברכות שאמרו כמו רבו, בחיי בשררה
אומן  קורא יוסף רב היה לא ישיבה כראש שמלך רבה של
שום  להראות שלא כדי אליו, הולך והיה לביתו דם מקיז

רבו. בחיי שררה רשות 18)צד כבר כשנטל אפילו
רבו. במקום שלא אלא רבו, בפני להורות לו אסור להורות,
שאינו  ארעי, בדרך הוראה אפילו - "לעולם" מפרשים: ויש

רבו. בפני אסור כן גם מדרש שום (עירובין 19)קובע
סג.).

.‚¯NÚŒÌÈL Ba¯ ÔÈ·e BÈ· ‰È‰20Ï‡LÂ ,ÏÈÓ »»≈≈«¿≈»»ƒ¿»«
·ÈL‰Ï ¯zÓ - ‰ÎÏ‰ ¯·c Ì„‡ BÏ21LÈ¯Ù‰Ïe . »»¿«¬»»À»¿»ƒ¿«¿ƒ

¯eq‡‰ ÔÓ22.˙B¯B‰Ï ¯zÓ Ba¯ ÈÙa elÙ‡ - ƒ»ƒ¬ƒƒ¿≈«À»¿
,¯eÒ‡‰ ¯·„ ‰NBÚ Ì„‡ ‰‡¯L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»»»∆»»»»
- BÚL¯ ÈtÓ B‡ ,B¯eq‡a Ú„È ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»«¿ƒƒ¿≈ƒ¿
!¯eÒ‡ ‰Ê ¯·c :BÏ ¯ÓBÏÂ BLÈ¯Ù‰Ï BÏŒLÈ∆¿«¿ƒ¿«»»∆»
Ba¯ BÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ba¯ ÈÙa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈«¿««ƒ∆…»««
ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ,'‰ ÏelÁ LiL ÌB˜Ó ÏkL ,˙eL¿̄∆»»∆≈ƒ≈¿ƒ

·¯Ï „B·k23ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .24¯·„a ? »»««∆¿»ƒ¬ƒ¿»»
‰¯˜Ó ‰¯˜pL25,‰‡¯B‰Ï BÓˆÚ Úa˜Ï Ï·‡ ; ∆ƒ¿»ƒ¿∆¬»ƒ¿…««¿¿»»

ÛBÒa ‡e‰ elÙ‡ ,Ï‡BL ÏÎÏ ˙B¯B‰Ïe ·LÈÏÂ¿≈≈¿¿»≈¬ƒ¿
˙B¯B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒa Ba¯Â ÌÏBÚ‰»»¿«¿»»»¿

˙eÓiL „ÚBa¯26.Ba¯Ó ˙eL¯ ÏË ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , «∆»«∆»ƒ≈»«¿≈«
‡ÏÂ27˙B¯B‰Ïe ·LÈÏ BÏ ¯zÓ ,Ba¯ ˙nL ÈÓ Ïk ¿…»ƒ∆≈«À»≈≈¿

ÚÈb‰L „ÈÓÏ˙ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;‰¯Bza«»∆»ƒ≈»»«¿ƒ∆ƒƒ«
‰‡¯B‰Ï28. ¿»»

מחנה 20) כנגד הוא זה ושיעור רבו". במקום "שלא זהו
שהן  פרסאות, שלוש של שטח שתפס במדבר ישראל
אמה. אלפיים המיל ושיעור נה:). (עירובין מיל שניםֿעשר
למשה, ישר פונה היה מה, דבר לשאול צריך שהיה מי וכל
(שמות  מועד אוהל אל יצא ה' מבקש כל והיה שכתוב: כמו

ז). וישיבה.21)לג, מדרש לקבוע לא להרחיק 22)אבל
העבירה. מן הכתוב:23)אדם על וסמכו סג.), (עירובין

ל). כא, (משלי ה' לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין
מגורי 24) ממקום מיל שניםֿעשר בריחוק להשיב לו שמותר

ארעי.25)רבו? ובדרך בהזדמנות בעמלא, באקראי
היה 26) הונא שרב זמן שכל סב:): (עירובין שאמרו כמו

"ביעתא  אפילו תלמידו חיסדא רב הורה לא בחיים
כמו, ופשוטות קלות הכי הוראות אפילו כלומר: בכותחא",
עשוי  רוטב (מין בכותח טבולה ביצה לאכול שמותר למשל,
כתבו, מיימוניות "והגהות הפת). את בו לטבל חמוץ מחלב
הגאונים, מספרי בספר רואה שאדם מפורש הלכה שפסק
להורות  לו אסור רק רבו, בימי אפילו להורות הוא יכול

בינתו. על ולסמוך שכאן 27)מליבו הדברים נראים
רמב  סימן דעה יורה בטור הנוסח הוא וכן ד. הלכה תחילת
יח). קטן סעיף (שם, הש"ך הכריע וכך הרמב"ם. בשם
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היתר 28) וקיבל הדרושים הלימודים חוק את כבר שגמר
הגעה  שזמן יט:), (עבודהֿזרה אמרו חכמינו הוראה.
סובר, זה שיעור נתן שלא ורבינו שנה. ארבעים הוא להוראה
מפי  הרב, מפי רק לומדים כשהיו אז היה שזה כנראה,
"שאין  ה:): (עבודהֿזרה ואמרו ספרים; מפי ולא סופרים
אבל  שנה". ארבעים עד רבו של דעתו סוף על עומד אדם
ואנו  לפנינו ומונחים כתובים ופירושיה שהתורה כיום,
אלא  ובשנים, בגיל תלוייה ההוראה אין - מתוכם לומדים
ורבינו  משנה), (לחם החכם של ובמידותיו חכמתו במעלת
לדיין: שיתמנה כדי לחכם הדרושים התנאים את מונה ז"ל
נאה, ופירקו ושפל ועניו ויראֿחטא, חכם שימצאוהו מי "כל
תורה, (משנה דיין" אותו עושים - הימנו נוחה הבריות ורוח

הג  שנות ואילו ח), הלכה ב, פרק סנהדרין לא הלכות יל
הזכיר.

.„‰Ê È¯‰ - ‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ÏÎÂ¿»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»∆¬≈∆
Áe¯‰ Ò‚Â ‰ËBL ,ÚL¯29ÌÈa¯ Èk" :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , »»∆¿«»«¿»»∆¡«ƒ«ƒ

‰ÏÈt‰ ÌÈÏÏÁ30‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L ÌÎÁ ÔÎÂ ."'B‚Â ¬»ƒƒƒ»¿¿≈»»∆ƒƒ«¿»»
˙BÏBLÎÓ Ô˙BÂ ,‰¯Bz ÚBÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÓ BÈ‡Â¿≈∆¬≈∆≈«»¿≈ƒ¿

ÌÈÓˆÚÂ" :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈ¯ÂÚ‰ ÈÙÏ31"‰È‚¯‰ Ïk ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»∆¡««¬Àƒ»¬À∆»
,Èe‡¯k ‰¯B˙ ea¯‰ ‡lL ,ÌÈpËw‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰ el‡ -≈««¿ƒƒ«¿«ƒ∆…ƒ¿»»»
ÈL‡ ÔÈ·e ı¯‡‰ŒÈnÚ ÈÙa Ïcb˙‰Ï ÌÈL˜·Ó Ì‰Â¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«≈»»∆≈«¿≈
˙B¯B‰Ïe ÔÈ„Ï L‡¯a ÔÈ·LBÈÂ ÔÈˆÙB˜Â ,Ì¯ÈÚƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ»…»ƒ¿
ÌÈ·È¯Án‰ Ì‰Â ,˙˜ÏÁn‰ ÌÈa¯n‰ Ì‰ ;Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈««¿ƒ««¬…∆¿≈««¬ƒƒ
ÌÈÏaÁÓ‰Â ,‰¯Bz ÏL d¯ ÔÈaÎÓ‰Â ,ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»¿«¿«ƒ≈»∆»¿«¿«¿ƒ
:B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ .˙B‡·ˆ '‰ Ì¯k∆∆¿»¬≈∆»«¿……¿»¿»
ÌÈÏaÁÓ ÌÈpË˜ ÌÈÏÚL ,ÌÈÏÚeL eÏ eÊÁ‡"∆¡»»ƒÀ»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ

."ÌÈÓ¯k¿»ƒ

הזכאי,29) את יחייב שלפעמים - רשע ז). ד, פרק (אבות
שיצא  בעלֿהדין איבת עליו שמרבה - שוטה כגוזלו; והריהו
הגדולים  כאחד שם לו לקנות שגאוותו - וגסֿרוח חייב;
להוראה  שהגיע בטרם ולדון להורות כך לידי הביאתהו

שמואל). ועדיין 30)(מדרש חדשיו כלו שלא נפל, ֵֶלשון
ולכן  ומורה, - להוראה עדיין הגיע לא הוא: כן נגמר, לא

חלליו. טו).31)רבים לג, (ישעיה עיניו ועוצם מלשון:
את  בזה והורג מלהורות ומתאפק ומחריש מתעצם שהוא

יט:). זרה עבודה (רש"י, דורו בני

.‰elÙ‡Â ,BÓLa Ba¯Ï ˙B¯˜Ï „ÈÓÏ˙Ï BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿«¬ƒ
ÂÈÙa ‡lL32ÏkL ,È‡Ït ÌM‰ ‰È‰iL ,‡e‰Â . ∆…¿»»¿∆ƒ¿∆«≈∆ƒ∆»

;ÂÈÙa BÓL ¯ÈkÊÈ ‡ÏÂ .ÈBÏÙ ‡e‰L Ú„È ÚÓBM‰«≈«≈«∆¿ƒ¿…«¿ƒ¿¿»»
C¯„k ,Ba¯ ÌLk ÌÓML ÌÈ¯Á‡Ï ˙B¯˜Ï elÙ‡Â«¬ƒƒ¿«¬≈ƒ∆¿»¿≈«¿∆∆

ÂÈ·‡ ÌLa ‰NBÚL33‡l‡ ;ÌÓL ˙‡ ‰pLÈ34elÙ‡ , ∆∆¿≈»ƒ∆»¿«∆∆¿»¬ƒ
Ì˙BÓ ¯Á‡Ï35È‡Ït Ì˘‰ ‰È‰È˘ ‡e‰Â .36Ïk˘ , ¿««»¿∆ƒ¿∆«≈∆ƒ¿»

ÈBÏt ‡e‰˘ Ú„È ÚÓB˘‰37B‡ Ba¯Ï ÌBÏL ÔzÈ ‡ÏÂ . «≈«≈«¿¿ƒ¿…ƒ≈»¿«
‰Ê ÌÈ¯ÈÊÁÓe ÌÈÚ¯Ï ÌÈ˙BpL C¯„k ,ÌBÏL BÏ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ»¿∆∆∆¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ∆

‰ÊÏ38‰ÁBL ‡l‡ ;39:„B·ÎÂ ‰‡¯Èa BÏ ¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ »∆∆»∆¿»»¿≈¿ƒ¿»¿»
¯ÈÊÁÈ ,ÌBÏL Ba¯ BÏ Ô˙ Ì‡Â !Èa¯ ,EÈÏÚ ÌBÏL»»∆«ƒ¿ƒ»««»«¬ƒ

È¯BÓe Èa¯ ,EÈÏÚ ÌBÏL :BÏ40! »»∆«ƒƒ

פלוני,32) אומר: "כשהוא רש"י: ומפרש ק.) (סנהדרין
בשמו  לרבו שקרא כגיחזי לא ורבי. מורי פלוני אומר: ואינו
(מלכיםֿב  אלישע החייה אשר בנה וזה האשה זאת ואמר:
(במדבר  כלאם! משה, אדוני שאמר: כיהושע אלא ה), ח,

כח). "אב"33)יא, ערך "בערוך", רבו, בשם יעשה כן
על  אף "אביי", לתלמידו: קרא שרבה הגאונים, בשם מובא
אבי  של שמו שגם מפני - "נחמני" היה האמיתי ששמו פי
כשם  שהוא בשמו אותו קרא לא לפיכך נחמני, היה רבה

שמו: נתהווה ומזה אבא, אותו: (וקרא ואם ‡·ÈÈאביו ,
שכן. כל לא לרבו כך, שכן 34)לאביו ומכל אחרים, של

ורבו. אביו קרא 35)של שאביי מצינו ורבו, אביו של
נט:). (גיטין "מר" מותו אחרי הכתוב:36)לרבה מלשון

שמות  משאר ומובדל מופלא יח). יג, (שופטים פלאי והוא
אברהם,37)בניֿאדם. כגון: מופלא, השם כשאין אבל

שם  לקרוא מותר - מצויים שמות וכדומה, משה יצחק,
או  רבו בפני שלא אביו כשם או רבו כשם ששמם אחרים
לפני  שאמר רבי את קג:) (כתובות מוצאים אנו וכן אביו.
אביו, שם היה שזה פי על אף חכם", - בני "שמעון מותו:

ורבו. מורו גם שלו 38)שהיה "הנותן כז:) ם (ברכות
רש"י: ופירש מישראל", שכינה שתסתלק גורם לרבו
רבי". עליך, שלום ולא עליך, שלום אדם: כל "כשאר

אות 39) בהעלותך (תנחומא, בשלומו ושואל לפניו כורע
ג.).40)יא). (ברכות

.ÂÂÈlÙz ıÏÁÈ ‡Ï ÔÎÂ41·ÒÈ ‡ÏÂ ,Ba¯ ÈÙÏ42‡l‡ , ¿≈…«¬…¿ƒ»ƒ¿≈«¿…»≈∆»
CÏn‰ ÈÙÏ ·LBÈk ·LBÈ43ÈÙÏ ‡Ï ,Ïlt˙È ‡ÏÂ .44 ≈¿≈ƒ¿≈«∆∆¿…ƒ¿«≈…ƒ¿≈

,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;Ba¯ „ˆa ‡ÏÂ Ba¯ ¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ba«̄¿…¿«««¿…¿««¿≈»ƒ«
,Ba¯ ¯Á‡Ï ˜Á¯˙È ‡l‡ ;Bcˆa Cl‰Ï BÏ ¯eÒ‡L∆»¿«≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈¿«««
‡ÏÂ .Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈ¯BÁ‡ „‚k ÔeÎÓ ‡‰È ‡ÏÂ¿…¿≈¿À»¿∆∆¬»¿««»ƒ¿«≈¿…

ıÁ¯na Ba¯ ÌÚ ÒkÈ45·LÈ ‡ÏÂ ,46‡ÏÂ ,Ba¯ ÌB˜Óa ƒ»≈ƒ««∆¿»¿…≈≈ƒ¿«¿…
ÚÈ¯ÎÈ47¯zÒÈ ‡ÏÂ ,ÂÈÙa ÂÈ¯·c48‡ÏÂ .ÂÈ¯·c ˙‡ «¿ƒ«¿»»¿»»¿…ƒ¿…∆¿»»¿…

·L :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,ÂÈÙÏ ·LÈ49„ÓÚÈ ‡ÏÂ , ≈≈¿»»«∆…«≈¿…«¬…
˙eL¯ ÏhiL „Ú B‡ ,„ÓÚ :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,ÂÈÙlÓ50 ƒ¿»»«∆…«¬…«∆ƒ…¿
ÂÈ¯BÁ‡Ï BÏ ¯ÊÁÈ ‡Ï ,Ba¯Ó ¯ËtiLÎe .„ÓÚÏ51, «¬…¿∆ƒ»≈≈«…«¬…«¬»

ÂÈ¯BÁ‡Ï Úz¯ ‡l‡52.ÂÈt „‚k ÂÈÙe , ∆»ƒ¿»«¬»»»¿∆∆»»

אמרו 41) הרי שם, ידובר שבמלך פי על ואף קא:) (סנהדרין
לנו  אין - שמת חכם למלך: קודם "חכם יג.): (הוריות חז"ל
למלכות". ראויים ישראל כל - שמת מלך בו; כיוצא חכם
שנאמר: מלכים, נקראים: שהרבנים סב.) (גיטין אמרו ועוד
אורח  שהטור להעיר, וראוי טו). ח, (משלי ימלוכו מלכים בי
לחלוץ  "אסור רבא: מאת מאמר הביא לח, סימן חיים,
בש"ס. נמצא לא כזה ומאמר רבו", בפני תפילין
נמצא  הוא כאילו זה, מאמר מובא רבא" וב"שימושא

שלפנינו. בסוגייה הסיבה 42)בסנהדרין כי קח.), (פסחים
פגיעה  והריהי מדי יותר חופשית ישיבה היא שמאל צד על

רבו". ה).43)ב"מורא הלכה ג, פרק הוריות (ירושלמי,
יהירות 44) משום אלה, כל וטעם כז:. ברכות במסכת הכל

שם). רש"י, שצריך 45)(כפירוש מפני נא.), (פסחים
לו  צריך רבו ואם שם). (רש"י, וממוראו מכבודו להתבייש

מותר. - זאת,46)שישמשהו אמרו באביו לא:), (קידושין
ברבו. וחומר חלוקים 47)וקל אחר וחכם רבו היה שאם
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היתר 28) וקיבל הדרושים הלימודים חוק את כבר שגמר
הגעה  שזמן יט:), (עבודהֿזרה אמרו חכמינו הוראה.
סובר, זה שיעור נתן שלא ורבינו שנה. ארבעים הוא להוראה
מפי  הרב, מפי רק לומדים כשהיו אז היה שזה כנראה,
"שאין  ה:): (עבודהֿזרה ואמרו ספרים; מפי ולא סופרים
אבל  שנה". ארבעים עד רבו של דעתו סוף על עומד אדם
ואנו  לפנינו ומונחים כתובים ופירושיה שהתורה כיום,
אלא  ובשנים, בגיל תלוייה ההוראה אין - מתוכם לומדים
ורבינו  משנה), (לחם החכם של ובמידותיו חכמתו במעלת
לדיין: שיתמנה כדי לחכם הדרושים התנאים את מונה ז"ל
נאה, ופירקו ושפל ועניו ויראֿחטא, חכם שימצאוהו מי "כל
תורה, (משנה דיין" אותו עושים - הימנו נוחה הבריות ורוח

הג  שנות ואילו ח), הלכה ב, פרק סנהדרין לא הלכות יל
הזכיר.

.„‰Ê È¯‰ - ‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ÏÎÂ¿»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»∆¬≈∆
Áe¯‰ Ò‚Â ‰ËBL ,ÚL¯29ÌÈa¯ Èk" :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , »»∆¿«»«¿»»∆¡«ƒ«ƒ

‰ÏÈt‰ ÌÈÏÏÁ30‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L ÌÎÁ ÔÎÂ ."'B‚Â ¬»ƒƒƒ»¿¿≈»»∆ƒƒ«¿»»
˙BÏBLÎÓ Ô˙BÂ ,‰¯Bz ÚBÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÓ BÈ‡Â¿≈∆¬≈∆≈«»¿≈ƒ¿

ÌÈÓˆÚÂ" :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈ¯ÂÚ‰ ÈÙÏ31"‰È‚¯‰ Ïk ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»∆¡««¬Àƒ»¬À∆»
,Èe‡¯k ‰¯B˙ ea¯‰ ‡lL ,ÌÈpËw‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰ el‡ -≈««¿ƒƒ«¿«ƒ∆…ƒ¿»»»
ÈL‡ ÔÈ·e ı¯‡‰ŒÈnÚ ÈÙa Ïcb˙‰Ï ÌÈL˜·Ó Ì‰Â¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«≈»»∆≈«¿≈
˙B¯B‰Ïe ÔÈ„Ï L‡¯a ÔÈ·LBÈÂ ÔÈˆÙB˜Â ,Ì¯ÈÚƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ»…»ƒ¿
ÌÈ·È¯Án‰ Ì‰Â ,˙˜ÏÁn‰ ÌÈa¯n‰ Ì‰ ;Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈««¿ƒ««¬…∆¿≈««¬ƒƒ
ÌÈÏaÁÓ‰Â ,‰¯Bz ÏL d¯ ÔÈaÎÓ‰Â ,ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»¿«¿«ƒ≈»∆»¿«¿«¿ƒ
:B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ .˙B‡·ˆ '‰ Ì¯k∆∆¿»¬≈∆»«¿……¿»¿»
ÌÈÏaÁÓ ÌÈpË˜ ÌÈÏÚL ,ÌÈÏÚeL eÏ eÊÁ‡"∆¡»»ƒÀ»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ

."ÌÈÓ¯k¿»ƒ

הזכאי,29) את יחייב שלפעמים - רשע ז). ד, פרק (אבות
שיצא  בעלֿהדין איבת עליו שמרבה - שוטה כגוזלו; והריהו
הגדולים  כאחד שם לו לקנות שגאוותו - וגסֿרוח חייב;
להוראה  שהגיע בטרם ולדון להורות כך לידי הביאתהו

שמואל). ועדיין 30)(מדרש חדשיו כלו שלא נפל, ֵֶלשון
ולכן  ומורה, - להוראה עדיין הגיע לא הוא: כן נגמר, לא

חלליו. טו).31)רבים לג, (ישעיה עיניו ועוצם מלשון:
את  בזה והורג מלהורות ומתאפק ומחריש מתעצם שהוא

יט:). זרה עבודה (רש"י, דורו בני

.‰elÙ‡Â ,BÓLa Ba¯Ï ˙B¯˜Ï „ÈÓÏ˙Ï BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿«¬ƒ
ÂÈÙa ‡lL32ÏkL ,È‡Ït ÌM‰ ‰È‰iL ,‡e‰Â . ∆…¿»»¿∆ƒ¿∆«≈∆ƒ∆»

;ÂÈÙa BÓL ¯ÈkÊÈ ‡ÏÂ .ÈBÏÙ ‡e‰L Ú„È ÚÓBM‰«≈«≈«∆¿ƒ¿…«¿ƒ¿¿»»
C¯„k ,Ba¯ ÌLk ÌÓML ÌÈ¯Á‡Ï ˙B¯˜Ï elÙ‡Â«¬ƒƒ¿«¬≈ƒ∆¿»¿≈«¿∆∆

ÂÈ·‡ ÌLa ‰NBÚL33‡l‡ ;ÌÓL ˙‡ ‰pLÈ34elÙ‡ , ∆∆¿≈»ƒ∆»¿«∆∆¿»¬ƒ
Ì˙BÓ ¯Á‡Ï35È‡Ït Ì˘‰ ‰È‰È˘ ‡e‰Â .36Ïk˘ , ¿««»¿∆ƒ¿∆«≈∆ƒ¿»

ÈBÏt ‡e‰˘ Ú„È ÚÓB˘‰37B‡ Ba¯Ï ÌBÏL ÔzÈ ‡ÏÂ . «≈«≈«¿¿ƒ¿…ƒ≈»¿«
‰Ê ÌÈ¯ÈÊÁÓe ÌÈÚ¯Ï ÌÈ˙BpL C¯„k ,ÌBÏL BÏ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ»¿∆∆∆¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ∆

‰ÊÏ38‰ÁBL ‡l‡ ;39:„B·ÎÂ ‰‡¯Èa BÏ ¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ »∆∆»∆¿»»¿≈¿ƒ¿»¿»
¯ÈÊÁÈ ,ÌBÏL Ba¯ BÏ Ô˙ Ì‡Â !Èa¯ ,EÈÏÚ ÌBÏL»»∆«ƒ¿ƒ»««»«¬ƒ

È¯BÓe Èa¯ ,EÈÏÚ ÌBÏL :BÏ40! »»∆«ƒƒ

פלוני,32) אומר: "כשהוא רש"י: ומפרש ק.) (סנהדרין
בשמו  לרבו שקרא כגיחזי לא ורבי. מורי פלוני אומר: ואינו
(מלכיםֿב  אלישע החייה אשר בנה וזה האשה זאת ואמר:
(במדבר  כלאם! משה, אדוני שאמר: כיהושע אלא ה), ח,

כח). "אב"33)יא, ערך "בערוך", רבו, בשם יעשה כן
על  אף "אביי", לתלמידו: קרא שרבה הגאונים, בשם מובא
אבי  של שמו שגם מפני - "נחמני" היה האמיתי ששמו פי
כשם  שהוא בשמו אותו קרא לא לפיכך נחמני, היה רבה

שמו: נתהווה ומזה אבא, אותו: (וקרא ואם ‡·ÈÈאביו ,
שכן. כל לא לרבו כך, שכן 34)לאביו ומכל אחרים, של

ורבו. אביו קרא 35)של שאביי מצינו ורבו, אביו של
נט:). (גיטין "מר" מותו אחרי הכתוב:36)לרבה מלשון

שמות  משאר ומובדל מופלא יח). יג, (שופטים פלאי והוא
אברהם,37)בניֿאדם. כגון: מופלא, השם כשאין אבל

שם  לקרוא מותר - מצויים שמות וכדומה, משה יצחק,
או  רבו בפני שלא אביו כשם או רבו כשם ששמם אחרים
לפני  שאמר רבי את קג:) (כתובות מוצאים אנו וכן אביו.
אביו, שם היה שזה פי על אף חכם", - בני "שמעון מותו:

ורבו. מורו גם שלו 38)שהיה "הנותן כז:) ם (ברכות
רש"י: ופירש מישראל", שכינה שתסתלק גורם לרבו
רבי". עליך, שלום ולא עליך, שלום אדם: כל "כשאר

אות 39) בהעלותך (תנחומא, בשלומו ושואל לפניו כורע
ג.).40)יא). (ברכות

.ÂÂÈlÙz ıÏÁÈ ‡Ï ÔÎÂ41·ÒÈ ‡ÏÂ ,Ba¯ ÈÙÏ42‡l‡ , ¿≈…«¬…¿ƒ»ƒ¿≈«¿…»≈∆»
CÏn‰ ÈÙÏ ·LBÈk ·LBÈ43ÈÙÏ ‡Ï ,Ïlt˙È ‡ÏÂ .44 ≈¿≈ƒ¿≈«∆∆¿…ƒ¿«≈…ƒ¿≈

,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;Ba¯ „ˆa ‡ÏÂ Ba¯ ¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ba«̄¿…¿«««¿…¿««¿≈»ƒ«
,Ba¯ ¯Á‡Ï ˜Á¯˙È ‡l‡ ;Bcˆa Cl‰Ï BÏ ¯eÒ‡L∆»¿«≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈¿«««
‡ÏÂ .Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈ¯BÁ‡ „‚k ÔeÎÓ ‡‰È ‡ÏÂ¿…¿≈¿À»¿∆∆¬»¿««»ƒ¿«≈¿…

ıÁ¯na Ba¯ ÌÚ ÒkÈ45·LÈ ‡ÏÂ ,46‡ÏÂ ,Ba¯ ÌB˜Óa ƒ»≈ƒ««∆¿»¿…≈≈ƒ¿«¿…
ÚÈ¯ÎÈ47¯zÒÈ ‡ÏÂ ,ÂÈÙa ÂÈ¯·c48‡ÏÂ .ÂÈ¯·c ˙‡ «¿ƒ«¿»»¿»»¿…ƒ¿…∆¿»»¿…

·L :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,ÂÈÙÏ ·LÈ49„ÓÚÈ ‡ÏÂ , ≈≈¿»»«∆…«≈¿…«¬…
˙eL¯ ÏhiL „Ú B‡ ,„ÓÚ :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,ÂÈÙlÓ50 ƒ¿»»«∆…«¬…«∆ƒ…¿
ÂÈ¯BÁ‡Ï BÏ ¯ÊÁÈ ‡Ï ,Ba¯Ó ¯ËtiLÎe .„ÓÚÏ51, «¬…¿∆ƒ»≈≈«…«¬…«¬»

ÂÈ¯BÁ‡Ï Úz¯ ‡l‡52.ÂÈt „‚k ÂÈÙe , ∆»ƒ¿»«¬»»»¿∆∆»»

אמרו 41) הרי שם, ידובר שבמלך פי על ואף קא:) (סנהדרין
לנו  אין - שמת חכם למלך: קודם "חכם יג.): (הוריות חז"ל
למלכות". ראויים ישראל כל - שמת מלך בו; כיוצא חכם
שנאמר: מלכים, נקראים: שהרבנים סב.) (גיטין אמרו ועוד
אורח  שהטור להעיר, וראוי טו). ח, (משלי ימלוכו מלכים בי
לחלוץ  "אסור רבא: מאת מאמר הביא לח, סימן חיים,
בש"ס. נמצא לא כזה ומאמר רבו", בפני תפילין
נמצא  הוא כאילו זה, מאמר מובא רבא" וב"שימושא

שלפנינו. בסוגייה הסיבה 42)בסנהדרין כי קח.), (פסחים
פגיעה  והריהי מדי יותר חופשית ישיבה היא שמאל צד על

רבו". ה).43)ב"מורא הלכה ג, פרק הוריות (ירושלמי,
יהירות 44) משום אלה, כל וטעם כז:. ברכות במסכת הכל

שם). רש"י, שצריך 45)(כפירוש מפני נא.), (פסחים
לו  צריך רבו ואם שם). (רש"י, וממוראו מכבודו להתבייש

מותר. - זאת,46)שישמשהו אמרו באביו לא:), (קידושין
ברבו. וחומר חלוקים 47)וקל אחר וחכם רבו היה שאם
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דברי  נראים ויאמר: כנגדו השני לצד יכריע לא הלכה, בדבר
נכון!48)פלוני. לא הדבר! כן לא לו: לומר

וישבו 49) פה! שבו ויאמר: ד) פרשה רות (מדרשֿרבה,
ע  לישב לקטן רשות שאין מכאן ב), ד, רבו (רות לו שייתן ד

לנו 50)רשות. נתת "רבי, לוי: אמר יט.) זרה (עבודה
לעמוד". לו 51)רשות יחזיר "לא אוקספורד: נוסח

נג.).52)אחוריו". (יומא אחורנית ילך

.Ê‡ÏÓ ˜BÁ¯Ó ep‡¯iMÓ - Ba¯ ÈtÓ „ÓÚÏ ·iÁÂ¿«»«¬…ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿∆≈»¿…
ÂÈÈÚ53epnÓ ‰qk˙iL „Ú ,54,B˙ÓB˜ ‰‡¯È ‡ÏÂ ≈»«∆ƒ¿«∆ƒ∆¿…ƒ¿∆»

ÏÈa˜‰Ï Ì„‡ ·iÁÂ .·LÈ CkŒ¯Á‡Â55.Ï‚¯a Ba¯ Èt ¿««»≈≈¿«»»»¿«¿ƒ¿≈«»∆∆

רואה.53) שהעין המרחק שלו; הראות כוח שליטת כשיעור
ולא 54) הבתים בין מעיניו ייעלם או המרחק בתוך שייבלע

נג.). (יומא עוד פניו,55)יראנו את לקדם כז:) (סוכה
ולא  יצחק כרבי פוסק רבינו רגלים. בשלוש לפניו להיראות
שאינם  העצלנים את אני "משבח שאמר: אליעזר כרבי
וביתך  אתה ושמחת דכתיב: ברגל", מבתיהם יוצאים
פניו, להקביל ברגל תלמיד אליו בא ופעם כו). יד, (דברים

(כסףֿמשנה). עשה יפה שלא לו ואמר

.ÁŒÌ‡Œ‡l‡ ,Ba¯ ÈÙa „ÈÓÏ˙Ï „B·k ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡≈¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈«∆»ƒ
˜ÏÁÏ Ba¯ C¯c Ôk56˙BÎ‡Ïn‰ ÏÎÂ .„B·k BÏ ≈∆∆««¬…»¿»«¿»

„·Ú‰L57‰È‰ Ì‡Â .Ba¯Ï ‰NBÚ „ÈÓÏz ,Ba¯Ï ‰NBÚ ∆»∆∆∆¿««¿ƒ∆¿«¿ƒ»»
ÔÈlÙz BÏ eÈ‰ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa58, ¿»∆≈«ƒƒ¿…»¿ƒƒ

BÏÚÓ BÏ ÏÚB BÈ‡ - ‡e‰ „·Ú e¯Ó‡È ‡nL LÁÂ¿»∆»…¿∆∆≈≈ƒ¿»
ÚBÓ ,BLnLlÓ B„ÈÓÏz ÚBn‰ ÏÎÂ .BˆÏBÁ BÈ‡Â¿≈¿¿»«≈««¿ƒƒ¿«¿≈«

„ÒÁ epnÓ59„ÈÓÏz ÏÎÂ .ÌÈÓL ˙‡¯È epnÓ ˜¯BÙe ƒ∆∆∆≈ƒ∆ƒ¿«»»ƒ¿»«¿ƒ
‰ÈÎMÏ Ì¯Bb ,Ba¯ „B·k ÏkÓ ¯·c ÏÊÏÊnL∆¿«¿≈»»ƒ»¿«≈«¿ƒ»

˜lzÒzL60.Ï‡¯NiÓ ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈

בכבודו,56) רוצה עצמו הרב שאם קיט:) בתרא (בבא
כבוד. בו נוהגים אחרים שגם לראות ישמח בוודאי

הנעלת 57) רגליים, רחיצת כגון: כנעני. עבד צו.) (כתובות
וכדומה. וחליצתם בזה 58)המנעלים שיכירו להניחן,

תפילין. להניח עבדים דרך אין כי עבד. אינו שהוא
כז:).60)(שם).59) (ברכות

.Ë:BÏ ¯ÓB‡ - ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÏÚ ¯·BÚ Ba¯ ‰‡»̄»«≈«ƒ¿≈»≈
ez„nÏ61‰ÚeÓL ¯ÈkÊnL ÔÓÊŒÏÎÂ !CÎÂ Ck ea¯ ƒ«¿»«≈»»»¿»¿«∆«¿ƒ¿»

ez„nÏ Ck :BÏ ¯ÓB‡ ,ÂÈÙa62¯Ó‡È Ï‡Â !ea¯ ¿»»≈»ƒ«¿»«≈¿«…«
ÓL ‡lL ¯·cB¯ÓB‡ ÌL ¯ÈkÊiL „Ú ,Ba¯Ó Ú63. »»∆…»«≈««∆«¿ƒ≈¿

˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L „Ú ÂÈ„‚a Ïk Ú¯B˜ ,Ba¯ ˙eÓiLÎe¿∆»«≈«»¿»»«∆¿«∆∆
BaÏ64‰Á‡Ó BÈ‡Â ,65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÏBÚÏ ƒ¿≈¿«∆¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

˜‰·Ó Ba¯a66‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;B˙ÓÎÁ ·¯ epnÓ „ÓlL , ¿«À¿»∆»«ƒ∆…»¿»¬»ƒ…
¯·Á „ÈÓÏz ‰Ê È¯‰ ,B˙ÓÎÁ ·¯ epnÓ „ÓÏ67BÈ‡Â , »«ƒ∆…»¿»¬≈∆«¿ƒ»≈¿≈

„ÓBÚ Ï·‡ ;ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa B„B·Îa ·iÁ«»ƒ¿¿»≈«¿»ƒ¬»≈
ÂÈÙlÓ68Ïk ÏÚ Ú¯B˜ ‡e‰L ÌLk ,ÂÈÏÚ Ú¯B˜Â , ƒ¿»»¿≈«»»¿≈∆≈««»

Ì‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L ÌÈ˙n‰69„ÓÏ ‡Ï elÙ‡ . «≈ƒ∆ƒ¿«≈¬≈∆¬ƒ…»«
„ÓBÚ - ÏB„b ÔÈa ,ÔË˜ ÔÈa - „Á‡ ¯·c ‡l‡ epnÓƒ∆∆»»»∆»≈»»≈»≈

.ÂÈÏÚ Ú¯B˜Â ÂÈÙlÓƒ¿»»¿≈«»»

(ברכות 61) מצינו כן תורה, דברי על עברת לו: יאמר ולא
וכו'. רבינו לימדתנו גמליאל: לרבן תלמידיו לו אמרו טז:):
תורה", דברי על עברת "אבא, יאמר: אל לב.) (קידושין וכן
וחומר  וקל - כך" בתורה כתוב "מקרא לו: יאמר כך אלא

(כסףֿמשנה). ז:).62)לרב קטן (ברכות 63)(מועד
ששמע  שמועה אבל רבו, מדברי זה שאין שידעו כדי כז:),
מרבו  הסתם שמן יודעים שהכול סתם. לאומרה רשאי מרבו
פרק  ברכות ירושלמי, כז:; (סוכה בפיו רבו ותורת שמעה

א). הלכה הקורע 64)ב, מתאחים: שאינם קרעים "ואלו
כו.), קטן (מועד תורה" שלימדו רבו ועל ואמו אביו על
לעניין  ואמו לאביו רבו שהושווה כשם רבינו: וסובר
שהוא  ליבו" שיגלה "עד קריעה לעניין הושוו כך "איחוי",

כב:). קטן (מועד כמפורש ואמו, אביו על אינו 65)חייב
תפירה  ּבשלל: אלא כתיקונה, בתפירה הקרע מקום את ְֶֶתופר

כו.). (שם, וארעית על 66)גסה ומוסב נוגה, באור מואר
ו"רבו  רבו. עליו שיצק התורה באור המזהיר התלמיד
הוא  הרב כי המובהק, התלמיד של רבו פירושו: מובהק",
מציעא  בבא טוב, יום (תוספות הפעול ולא הפועל המבהיק,

י"א). משנה ב, דבר 67)פרק ממנו למד אלא כמותו חכם
סג.). עירובין (רש"י, שניים או ארבע 68)אחד בריחוק

עיניו. כמלוא ולא שאינו 69)אמות ואמו, אביו שאינם
יום. שלושים לאחר הקרע את ומאחה אחד בגד אלא קורע

.È˙BeÎÓ ÂÈ˙BÚcL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏÎÂ70¯a„Ó BÈ‡ , ¿»«¿ƒ»»∆≈»¿À»≈¿«≈
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ ÈÙa71ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿≈ƒ∆»ƒ∆¿»¿»««ƒ
.ÌeÏk epnÓ „ÓÏ ‡lL∆…»«ƒ∆¿

וישרות.70) ז).71)נכונות ה, פרק (אבות

.‡ÈÏÎa B„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ‰ˆ¯L ,˜‰·n‰ ·¯‰»««À¿»∆»»ƒ¿…«¿¿»
B‡ ÂÈ„ÈÓÏz ÏÎÏ ,Ô‰Ó „Á‡· B‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿∆»≈∆¿»«¿ƒ»

B„Èa ˙eL¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï72,ÏÁnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿∆»≈∆»¿¿»¿««ƒ∆»«
B¯c‰Ï „ÈÓÏz‰ ·iÁ73ÏÁnL ‰ÚLa elÙ‡Â ,74. «»««¿ƒ¿«¿«¬ƒ¿»»∆»«

בחתונת 72) יין להם ומזג תלמידיו את ששירת רבא כגון
לב:). (קידושין (שם).73)בנו מפניו לקום כגון:

מועילה 74) הרב שמחילת מחול, אינו - גופו ההידור על
כמלוא  מפניו "לעמוד כגון: שאת, יתר של להידור בנוגע רק
מפניו" "לקום מעין: הידור אבל בזה; וכיוצא עיניו" ראות
אין  ולפיכך תיחשב, לבזיון שלילתו - במקומו" ישב "לא או
על  למחול, הרב יכול כבודו על שאם מועילה: הרב מחילת

המלך). (עבודת למחול? יוכל מי התורה, כבוד חילול

.·È·¯‰ Ck ,·¯‰ „B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÈ„ÈÓÏz‰L ÌLk¿≈∆««¿ƒƒ«»ƒƒ¿»«»»«
e¯Ó‡ Ck .Ô·¯˜Ïe ÂÈ„ÈÓÏz ˙‡ „aÎÏ CÈ¯»̂ƒ¿«≈∆«¿ƒ»¿»¿»»»¿

ÌÈÓÎÁ75Ú ·È·Á E„ÈÓÏz „B·Î È‰È" :."ClLk EÈÏ ¬»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»∆¿∆»
,ÌÈa‰ Ì‰L ,Ì·‰‡Ïe ÂÈ„ÈÓÏ˙a ¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ»»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»¿»√»∆≈«»ƒ

ÌÈp‰Ó‰76.‡a‰ ÌÏBÚÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚÏ «¿«ƒ»»«∆¿»»«»

ליהושע:75) שאמר במשה מצינו וכן יב). ד, פרק (אבות
דרבי  (אבות לו שווה עשאו - ט) יז, (שמות אנשים לנו בחר

כז). פרק וכשם 76)נתן, רוח. וקורת הנאה הגורמים
(ספרי, אב קרוי: הרב כך בנים, קרויים: שהתלמידים
רבו  רישֿלקיש קיבל אדא בר חייא רבי וכשמת ואתחנן);
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כבנו  עליו חביב אדם של שתלמידו עליו, תנחומים
ח). הלכה ב, פרק ברכות (ירושלמי,

.‚ÈBaÏ ÔÈ·ÈÁ¯Óe ·¯‰ ˙ÓÎÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈ„ÈÓÏz‰77. ««¿ƒƒƒƒ»¿«»««¿ƒƒƒ
¯˙BÈÂ ,È˙Ba¯Ó Èz„ÓÏ ‰ÓÎÁ ‰a¯‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ«¿≈»¿»»«¿ƒ≈««¿≈

ÌlkÓ ¯˙BÈ - È„ÈÓÏzÓe ,È¯·ÁÓ -78ıÚL ÌLÎe . ≈¬≈«ƒ«¿ƒ«≈ƒÀ»¿≈∆≈
,·¯‰ „cÁÓ ÔË˜ „ÈÓÏz Ck ,ÏB„b‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó ÔË»̃»«¿ƒ∆«»»«¿ƒ»»¿«≈»«

.‰¯‡ÙÓ ‰ÓÎÁ ÂÈ˙BÏ‡La epnÓ ‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒƒ∆ƒ¿≈»»¿»¿…»»

(חגיגה 77) רבו את המחכים תלמיד זה - חרשים" "וחכם
ז.).78)יד.). (תענית

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לאב 1) חכם תלמיד שבין ההבדל חכמים; תלמידי פני להדר

מה  החכם את המבזה והידור; קימה לעניין ונשיא דין בית
האדם. את מנדים דברים כמה על דינו;

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,B¯c‰Ï ‰ÂˆÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk»«¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿¿««ƒ
Èt z¯„‰Â Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ" :¯Ó‡pL ,Ba¯ BÈ‡L∆≈«∆∆¡«ƒ¿≈≈»»¿»«¿»¿≈

Ô˜Ê - "Ô˜Ê2ÔÈ·iÁ È˙ÓÈ‡Óe .‰ÓÎÁ ‰wL ‰Ê , »≈»≈∆∆»»»¿»≈≈»««»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a epnÓ ·¯˜iMÓ ?ÂÈtÓ „ÓÚÏ3„Ú , «¬…ƒ»»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿«¿«««

Èt „‚kÓ ¯·ÚiL.Â ∆«¬…ƒ¿∆∆»»

חכמה"2) שקנה זה אלא זקן "אין - קנה זה נוטריקון:
בשנים. רך כשהוא ואפילו לב:) "איזוהי 3)(קידושין

הוי  עמד)? שבשבילו ניכר (שיהא הידור בה שיש קימה
משיראנו  - מובהק וברבו לג.). (שם, אמות" ארבע אומר:

ה"ז). (פ"ה, למעלה כמבואר עיניו, מלוא

.·Œ˙È·a ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡Ï ,ÂÈtÓ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»»…¿≈«∆¿»¿…¿≈
daŒLiL ‰ÓÈ˜ - "z¯„‰Â Ìe˜z" :¯Ó‡pL ,‡qk‰«ƒ≈∆∆¡«»¿»«¿»ƒ»∆∆»

¯ec‰4È„ÈÓÏz ÈtÓ „ÓÚÏ ÔÈ·iÁ ˙Bin‡ ÈÏÚa ÔÈ‡Â . ƒ¿≈«¬≈À»À«»ƒ«¬…ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÔzÎ‡ÏÓa ÔÈ˜ÒBÚL ‰ÚLa ÌÈÓÎÁ5Ìe˜z" :¯Ó‡pL , ¬»ƒ¿»»∆¿ƒƒ¿«¿»∆∆¡«»

ÒÈkŒÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡L ,¯ec‰ ‰Ó - "z¯„‰Â6Û‡ , ¿»«¿»«ƒ∆≈»∆¿ƒ«
ÂÈÈÚ ÌÈˆÚÈ ‡lL ÔÈpÓe .ÒÈkŒÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡L ,‰ÓÈƒ̃»∆≈»∆¿ƒƒ«ƒ∆…«¬ƒ≈»

ÌÎÁ‰ ÔÓ7e‰‡¯È ‡lL È„k ,8?ÂÈtÓ „ÓÚÈ ‡lL „Ú ƒ∆»»¿≈∆…ƒ¿≈«∆…«¬…ƒ»»
‡e‰L ¯·c Ïk ‡‰ - "EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈»≈¡…∆»»»»∆

·lÏ ¯eÒÓ9:Ba ¯Ó‡ ,"EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ"10. »«≈∆¡«¿»≈»≈¡…∆

שם).4) (קידושין, אלו במקומות "הידור" ואין כבוד.
שבניֿאדם  הפנימיים בחדרים דווקא - ובביתֿהמרחץ
אסור  תורה בדברי הרהור ושאפילו ערומים, שם עומדים
וחייבים  הוא "הידור" מקום החיצוניים, בחדרים אבל שם;

(כסףֿמשנה). כשהם 5)לקום אבל מלאכה; ביטול משום
עוסקים  כשהם ודווקא הם; רשאים - ולהדר להיבטל רוצים
גזל  משום אסור, - אחרים במלאכת אבל הם, במלאכתם

ובתוספות). שם (קידושין, ממון.6)בעלים הפסד
נתחייב 7) כבר - מקרוב דאילו ממנו, רחוק עוד כשהוא

בקימה.8)בקימה. יתחייב ולא אמותיו לארבע כשיתקרב
את 9) יודע לבדו העושה ורק בו, תשלוט לא אדם שעין

שאתה 10)האמת. מחשבותיך, ויודע ולב כליות הבוחן
שם). (רש"י, ממצוותו להיפטר תחבולות מבקש

.‚BÓˆÚ ÔeÎÈÂ ÌÚ‰ ˙‡ ÁÈ¯ËiL ,ÌÎÁÏ Èe‡¯ ÔÈ‡≈»∆»»∆«¿ƒ«∆»»ƒ«≈«¿

Ì‰Ï11,‰¯ˆ˜ C¯„a CÏÈ ‡l‡ ;ÂÈtÓ e„ÓÚiL È„k , »∆¿≈∆««¿ƒ»»∆»≈≈¿∆∆¿»»
.„ÓÚÏ ÔÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,B˙B‡ e‡¯È ‡lL Ôek˙Óeƒ¿«≈∆…ƒ¿¿≈∆…«¿ƒ≈«¬…

ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰Â12,‰BˆÈÁ‰ C¯ca ÔÈÎÏB‰Â ¿«¬»ƒ»«ƒƒ¿¿ƒ«∆∆«ƒ»
.ÌeÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,ÌL ÔÈÈeˆÓ Ô‰È¯ÈkÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒ≈∆¿ƒ»¿≈∆…«¿ƒ

דרך 11) ללכת יכול שהוא בשעה בכוונה לפניהם לעבור
לב:). (קידושין סחור 12)אחרת והולכים מסבבים היו

נקטינן  אביי: "אמר הציבור. את להטריח שלא כדי סחור,
לג.). (שם, יחיה" - מקיף אם בידינו) (מסורת

.„ÈtÓ ÌÈ„ÓBÚL ÌLÎe ;Cl‰Ók ‡e‰ È¯‰ ·ÎB¯≈¬≈ƒ¿«≈¿≈∆¿ƒƒ¿≈
·ÎB¯‰ ÈtÓ ÔÈ„ÓBÚ Ck ,Cl‰Ó‰13. «¿«≈»¿ƒƒ¿≈»≈

אינו 13) בהמתו גבי על יושב והוא הואיל תאמר: לא
רב  את מרחוק כשראה אביי מפניו. לעמוד ופטורים כמהלך

(שם). קם מיד - החמור על רוכב רבו יוסף

.‰ÚˆÓ‡a ·¯‰ - C¯ca ÔÈÎÏB‰ eÈ‰L ‰LÏL14, ¿»∆»¿ƒ«∆∆»«¿∆¿«
BÈÓÈÓ ÏB„b15.BÏ‡ÓNÓ ÔË˜Â , »ƒƒ¿»»ƒ¿…

זה,14) בצד זה אלא זה, אחר זה ילכו לא לז.). (יומא
אצלם: שכתוב אבינו, אברהם את לבקר שבאו כמלאכים
"ניצבים" היו לא זה אחר זה הלכו ואלמלי - עליו" "נצבים

שם). (רש"י, ראשון רק "לימינו"15)עליו, סמוך לא
זה  הרי - רבו לימין "המהלך (שם): אמרו שהרי ממש,
לבאר  דק שלא ורבינו לאחוריו. קצת ימינו מצד אלא בור",
ה"ו  פ"ה, לעיל כבר שכתב מה על סמך כי זה, כל

(כסףֿמשנה).

.ÂÌÎÁ ‰‡B¯‰16BÏ ÚÈbiL „Ú ,ÂÈtÓ „ÓBÚ BÈ‡ - »∆»»≈≈ƒ»»«∆«ƒ«
ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡ ‰‡¯ .·LBÈ ,¯·ÚL ÔÂÈÎÂ ;˙Bn‡ Úa¯‡Ï¿«¿««¿≈»∆»«≈»»«≈ƒ
BÈ‡Â ;ÂÈÈÚ ‡ÏÓ ˜BÁ¯Ó ep‡¯iMÓ ,ÂÈÙlÓ „ÓBÚ -≈ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿∆≈»¿…≈»¿≈
˙‡ ‰‡¯ .˙Bn‡ Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Ó ¯·ÚiL „Ú ,·LBÈ≈«∆«¬…≈«¬»«¿««»»∆
„Ú ,·LBÈ BÈ‡Â ;ÂÈÈÚ ‡ÏÓ ÂÈÙlÓ „ÓBÚ - ‡ÈNp‰«»ƒ≈ƒ¿»»¿…≈»¿≈≈«

ÂÈÈÚÓ ‰qk˙iL „Ú B‡ BÓB˜Óa ·LiL17‡ÈNp‰Â . ∆≈≈ƒ¿«∆ƒ¿«∆≈≈»¿«»ƒ
ÏeÁÓ B„B·k - B„B·k ÏÚ ÏÁnL18‡ÈNp‰Lk . ∆»««¿¿»¿∆«»ƒ

ÒÎ19¯Ó‡iL „Ú ,ÔÈ·LBÈ ÔÈ‡Â ;ÌÈ„ÓBÚ ÌÚ‰ Ïk , ƒ¿»»»»¿ƒ¿≈»¿ƒ«∆…«
ÈzL BÏ ÔÈNBÚ ,ÒÎ ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡Lk !e·L :Ì‰Ï»∆≈¿∆«≈ƒƒ¿»ƒ¿≈

˙B¯eL20·LBÈÂ ÒÎpL „Ú ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÔÈ„ÓBÚÂ¿¿ƒƒ»ƒ»«∆ƒ¿»¿≈
ÌÚ‰ ¯‡Le ,BÓB˜Óa21.ÔÓB˜Óa ÔÈ·LBÈ ƒ¿¿»»»¿ƒƒ¿»

גדולה 16) סנהדרי הסנהדרין. מחברי אחד לג:) (קידושין
- שבכולם הגדול חכמים. ואחד משבעים מורכבת היתה
"חכמים" נקראים: והשאר ביתֿדין, אב - משנהו נשיא;

ה"ג). פ"א, סנהדרין הלכות והביטו 17)(מ"ת, שנאמר:
נשיא  ומשה - ח) לג, (שמות האהלה באו עד משה אחרי

מחול,18)היה. כבודו שאין כמלך ולא לב:). (קידושין
ט:) יז, (דברים מלך עליך תשים שום אצלו: שנאמר משום

עליך. אימתו שתהא יג:),19)- (הוריות לביתֿהמדרש
שבשוק. מ"הידור" רבינו דיבר כאן שתי 20)ועד רק

באמצע. ביניהן הולך והוא מכאן ואחת מכאן אחת שורות:
שבביתֿהמדרש.21) השורות כל שאר

.Ê„ÓBÚ ,˙Bn‡ Úa¯‡a BÏ ÚÈbiL Ïk - ÒÎpL ÌÎÁ»»∆ƒ¿»…∆«ƒ«¿«¿««≈
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צה dxez cenlz zekld - rcnd xtq - fenz h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כבנו  עליו חביב אדם של שתלמידו עליו, תנחומים
ח). הלכה ב, פרק ברכות (ירושלמי,

.‚ÈBaÏ ÔÈ·ÈÁ¯Óe ·¯‰ ˙ÓÎÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈ„ÈÓÏz‰77. ««¿ƒƒƒƒ»¿«»««¿ƒƒƒ
¯˙BÈÂ ,È˙Ba¯Ó Èz„ÓÏ ‰ÓÎÁ ‰a¯‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ«¿≈»¿»»«¿ƒ≈««¿≈

ÌlkÓ ¯˙BÈ - È„ÈÓÏzÓe ,È¯·ÁÓ -78ıÚL ÌLÎe . ≈¬≈«ƒ«¿ƒ«≈ƒÀ»¿≈∆≈
,·¯‰ „cÁÓ ÔË˜ „ÈÓÏz Ck ,ÏB„b‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó ÔË»̃»«¿ƒ∆«»»«¿ƒ»»¿«≈»«

.‰¯‡ÙÓ ‰ÓÎÁ ÂÈ˙BÏ‡La epnÓ ‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒƒ∆ƒ¿≈»»¿»¿…»»

(חגיגה 77) רבו את המחכים תלמיד זה - חרשים" "וחכם
ז.).78)יד.). (תענית

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לאב 1) חכם תלמיד שבין ההבדל חכמים; תלמידי פני להדר

מה  החכם את המבזה והידור; קימה לעניין ונשיא דין בית
האדם. את מנדים דברים כמה על דינו;

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,B¯c‰Ï ‰ÂˆÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk»«¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿¿««ƒ
Èt z¯„‰Â Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ" :¯Ó‡pL ,Ba¯ BÈ‡L∆≈«∆∆¡«ƒ¿≈≈»»¿»«¿»¿≈

Ô˜Ê - "Ô˜Ê2ÔÈ·iÁ È˙ÓÈ‡Óe .‰ÓÎÁ ‰wL ‰Ê , »≈»≈∆∆»»»¿»≈≈»««»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a epnÓ ·¯˜iMÓ ?ÂÈtÓ „ÓÚÏ3„Ú , «¬…ƒ»»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿«¿«««

Èt „‚kÓ ¯·ÚiL.Â ∆«¬…ƒ¿∆∆»»

חכמה"2) שקנה זה אלא זקן "אין - קנה זה נוטריקון:
בשנים. רך כשהוא ואפילו לב:) "איזוהי 3)(קידושין

הוי  עמד)? שבשבילו ניכר (שיהא הידור בה שיש קימה
משיראנו  - מובהק וברבו לג.). (שם, אמות" ארבע אומר:

ה"ז). (פ"ה, למעלה כמבואר עיניו, מלוא

.·Œ˙È·a ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡Ï ,ÂÈtÓ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»»…¿≈«∆¿»¿…¿≈
daŒLiL ‰ÓÈ˜ - "z¯„‰Â Ìe˜z" :¯Ó‡pL ,‡qk‰«ƒ≈∆∆¡«»¿»«¿»ƒ»∆∆»

¯ec‰4È„ÈÓÏz ÈtÓ „ÓÚÏ ÔÈ·iÁ ˙Bin‡ ÈÏÚa ÔÈ‡Â . ƒ¿≈«¬≈À»À«»ƒ«¬…ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÔzÎ‡ÏÓa ÔÈ˜ÒBÚL ‰ÚLa ÌÈÓÎÁ5Ìe˜z" :¯Ó‡pL , ¬»ƒ¿»»∆¿ƒƒ¿«¿»∆∆¡«»

ÒÈkŒÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡L ,¯ec‰ ‰Ó - "z¯„‰Â6Û‡ , ¿»«¿»«ƒ∆≈»∆¿ƒ«
ÂÈÈÚ ÌÈˆÚÈ ‡lL ÔÈpÓe .ÒÈkŒÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡L ,‰ÓÈƒ̃»∆≈»∆¿ƒƒ«ƒ∆…«¬ƒ≈»

ÌÎÁ‰ ÔÓ7e‰‡¯È ‡lL È„k ,8?ÂÈtÓ „ÓÚÈ ‡lL „Ú ƒ∆»»¿≈∆…ƒ¿≈«∆…«¬…ƒ»»
‡e‰L ¯·c Ïk ‡‰ - "EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈»≈¡…∆»»»»∆

·lÏ ¯eÒÓ9:Ba ¯Ó‡ ,"EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ"10. »«≈∆¡«¿»≈»≈¡…∆

שם).4) (קידושין, אלו במקומות "הידור" ואין כבוד.
שבניֿאדם  הפנימיים בחדרים דווקא - ובביתֿהמרחץ
אסור  תורה בדברי הרהור ושאפילו ערומים, שם עומדים
וחייבים  הוא "הידור" מקום החיצוניים, בחדרים אבל שם;

(כסףֿמשנה). כשהם 5)לקום אבל מלאכה; ביטול משום
עוסקים  כשהם ודווקא הם; רשאים - ולהדר להיבטל רוצים
גזל  משום אסור, - אחרים במלאכת אבל הם, במלאכתם

ובתוספות). שם (קידושין, ממון.6)בעלים הפסד
נתחייב 7) כבר - מקרוב דאילו ממנו, רחוק עוד כשהוא

בקימה.8)בקימה. יתחייב ולא אמותיו לארבע כשיתקרב
את 9) יודע לבדו העושה ורק בו, תשלוט לא אדם שעין

שאתה 10)האמת. מחשבותיך, ויודע ולב כליות הבוחן
שם). (רש"י, ממצוותו להיפטר תחבולות מבקש

.‚BÓˆÚ ÔeÎÈÂ ÌÚ‰ ˙‡ ÁÈ¯ËiL ,ÌÎÁÏ Èe‡¯ ÔÈ‡≈»∆»»∆«¿ƒ«∆»»ƒ«≈«¿

Ì‰Ï11,‰¯ˆ˜ C¯„a CÏÈ ‡l‡ ;ÂÈtÓ e„ÓÚiL È„k , »∆¿≈∆««¿ƒ»»∆»≈≈¿∆∆¿»»
.„ÓÚÏ ÔÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,B˙B‡ e‡¯È ‡lL Ôek˙Óeƒ¿«≈∆…ƒ¿¿≈∆…«¿ƒ≈«¬…

ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰Â12,‰BˆÈÁ‰ C¯ca ÔÈÎÏB‰Â ¿«¬»ƒ»«ƒƒ¿¿ƒ«∆∆«ƒ»
.ÌeÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,ÌL ÔÈÈeˆÓ Ô‰È¯ÈkÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒ≈∆¿ƒ»¿≈∆…«¿ƒ

דרך 11) ללכת יכול שהוא בשעה בכוונה לפניהם לעבור
לב:). (קידושין סחור 12)אחרת והולכים מסבבים היו

נקטינן  אביי: "אמר הציבור. את להטריח שלא כדי סחור,
לג.). (שם, יחיה" - מקיף אם בידינו) (מסורת

.„ÈtÓ ÌÈ„ÓBÚL ÌLÎe ;Cl‰Ók ‡e‰ È¯‰ ·ÎB¯≈¬≈ƒ¿«≈¿≈∆¿ƒƒ¿≈
·ÎB¯‰ ÈtÓ ÔÈ„ÓBÚ Ck ,Cl‰Ó‰13. «¿«≈»¿ƒƒ¿≈»≈

אינו 13) בהמתו גבי על יושב והוא הואיל תאמר: לא
רב  את מרחוק כשראה אביי מפניו. לעמוד ופטורים כמהלך

(שם). קם מיד - החמור על רוכב רבו יוסף

.‰ÚˆÓ‡a ·¯‰ - C¯ca ÔÈÎÏB‰ eÈ‰L ‰LÏL14, ¿»∆»¿ƒ«∆∆»«¿∆¿«
BÈÓÈÓ ÏB„b15.BÏ‡ÓNÓ ÔË˜Â , »ƒƒ¿»»ƒ¿…

זה,14) בצד זה אלא זה, אחר זה ילכו לא לז.). (יומא
אצלם: שכתוב אבינו, אברהם את לבקר שבאו כמלאכים
"ניצבים" היו לא זה אחר זה הלכו ואלמלי - עליו" "נצבים

שם). (רש"י, ראשון רק "לימינו"15)עליו, סמוך לא
זה  הרי - רבו לימין "המהלך (שם): אמרו שהרי ממש,
לבאר  דק שלא ורבינו לאחוריו. קצת ימינו מצד אלא בור",
ה"ו  פ"ה, לעיל כבר שכתב מה על סמך כי זה, כל

(כסףֿמשנה).

.ÂÌÎÁ ‰‡B¯‰16BÏ ÚÈbiL „Ú ,ÂÈtÓ „ÓBÚ BÈ‡ - »∆»»≈≈ƒ»»«∆«ƒ«
ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡ ‰‡¯ .·LBÈ ,¯·ÚL ÔÂÈÎÂ ;˙Bn‡ Úa¯‡Ï¿«¿««¿≈»∆»«≈»»«≈ƒ
BÈ‡Â ;ÂÈÈÚ ‡ÏÓ ˜BÁ¯Ó ep‡¯iMÓ ,ÂÈÙlÓ „ÓBÚ -≈ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿∆≈»¿…≈»¿≈
˙‡ ‰‡¯ .˙Bn‡ Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Ó ¯·ÚiL „Ú ,·LBÈ≈«∆«¬…≈«¬»«¿««»»∆
„Ú ,·LBÈ BÈ‡Â ;ÂÈÈÚ ‡ÏÓ ÂÈÙlÓ „ÓBÚ - ‡ÈNp‰«»ƒ≈ƒ¿»»¿…≈»¿≈≈«

ÂÈÈÚÓ ‰qk˙iL „Ú B‡ BÓB˜Óa ·LiL17‡ÈNp‰Â . ∆≈≈ƒ¿«∆ƒ¿«∆≈≈»¿«»ƒ
ÏeÁÓ B„B·k - B„B·k ÏÚ ÏÁnL18‡ÈNp‰Lk . ∆»««¿¿»¿∆«»ƒ

ÒÎ19¯Ó‡iL „Ú ,ÔÈ·LBÈ ÔÈ‡Â ;ÌÈ„ÓBÚ ÌÚ‰ Ïk , ƒ¿»»»»¿ƒ¿≈»¿ƒ«∆…«
ÈzL BÏ ÔÈNBÚ ,ÒÎ ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡Lk !e·L :Ì‰Ï»∆≈¿∆«≈ƒƒ¿»ƒ¿≈

˙B¯eL20·LBÈÂ ÒÎpL „Ú ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÔÈ„ÓBÚÂ¿¿ƒƒ»ƒ»«∆ƒ¿»¿≈
ÌÚ‰ ¯‡Le ,BÓB˜Óa21.ÔÓB˜Óa ÔÈ·LBÈ ƒ¿¿»»»¿ƒƒ¿»

גדולה 16) סנהדרי הסנהדרין. מחברי אחד לג:) (קידושין
- שבכולם הגדול חכמים. ואחד משבעים מורכבת היתה
"חכמים" נקראים: והשאר ביתֿדין, אב - משנהו נשיא;

ה"ג). פ"א, סנהדרין הלכות והביטו 17)(מ"ת, שנאמר:
נשיא  ומשה - ח) לג, (שמות האהלה באו עד משה אחרי

מחול,18)היה. כבודו שאין כמלך ולא לב:). (קידושין
ט:) יז, (דברים מלך עליך תשים שום אצלו: שנאמר משום

עליך. אימתו שתהא יג:),19)- (הוריות לביתֿהמדרש
שבשוק. מ"הידור" רבינו דיבר כאן שתי 20)ועד רק

באמצע. ביניהן הולך והוא מכאן ואחת מכאן אחת שורות:
שבביתֿהמדרש.21) השורות כל שאר

.Ê„ÓBÚ ,˙Bn‡ Úa¯‡a BÏ ÚÈbiL Ïk - ÒÎpL ÌÎÁ»»∆ƒ¿»…∆«ƒ«¿«¿««≈

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

dxez cenlz zekld - rcnd xtq - fenz h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·LBÈ „Á‡Â „ÓBÚ „Á‡ ,ÂÈÙlÓ22·LBÈÂ ÒÎpL „Ú , ƒ¿»»∆»≈¿∆»≈«∆ƒ¿»¿≈
ÌÈÓÎÁ Èa .BÓB˜Óa23ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â24ÔÓÊa , ƒ¿¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒƒ¿«
Ì‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯‰L25ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏÚ ÔÈˆt˜Ó , ∆»«ƒ¿ƒƒ»∆¿«¿ƒ«»≈»»

ÌÓB˜ÓÏ ÌÈÒÎÂ26ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï Á·L ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿≈∆«¿«¿ƒ≈¬»ƒ
‰B¯Á‡Ï eÒkiL27C¯ˆÏ ‡ˆÈ .28Èa .BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁ , ∆ƒ»¿»«¬»»»¿…∆≈ƒ¿¿≈

Ô‰Èt ÔÈÎÙB‰ ,ÚÓLÏ ˙Úc Ô‰a LiL ÔÓÊa - ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ¿«∆≈»∆««ƒ¿…«¿ƒ¿≈∆
Ô‰È·‡ ÈtÏk29Ô‰Èt ÔÈÎÙB‰ - ÚÓLÏ ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡ ; ¿«≈¬ƒ∆≈»∆««ƒ¿…«¿ƒ¿≈∆

.ÌÚ‰ ÈtÏk¿«≈»»

כלל.22) שורה לו עושים על 23)ואין ממונים שאביהם
הזקנים  בצד אותם מושיבים אביהם כבוד ומשום הציבור

שם). למעלת 24)(רש"י, הגיעו ולא נסמכו לא שעדיין
יו"ד 25)"חכם". (הט"ז, הרבים לצורך בהם שמשתמשים

תלמידים  לחכמתכם: שצריכים מפרשים: ויש ז); ס"ק רמד,
ברבי  ישמעאל ברבי מעשה כאותו רבותיהם, את המחכימים
- קדוש עם לו שצריך "מי נאמר: ושם קה:), (יבמות יוסי

חדש). (פרי קדוש" עם ראשי על לשבת 26)יפסע
להם. הקבוע "פושע"27)במקומם ליה: דקרו משום

מתעצל  פושע, קוראים: לאחרונה שנכנס לזה - מג:) (ברכות
ויותר  כותב: (שם) אגדות" "בחידושי והמהרש"א (רש"י).
בשין  "פושע" (כלומר: בסמך "פוסע" לפרש נראה
שהבא  קדוש", עם ראשי על "פוסע לו: שקוראים שמאלית)
כאן, רבינו דברי הם והם עליהם. לפסוע צריך  באחרונה
(הגהות  הלימוד בשעת העם ראשי על לפסוע שלא

לצורך 28)האדר"ת). מפרשים: ויש יג:). (הוריות לנקבים
ובאמצע  קה:), יבמות תוספות, (עיין שליחות באיזו העם,
ראשי  על פוסע אינו לצורך, שלא יצא אם אבל השיעור;

הפנוי. במקום לו יושב אלא כל 29)העם כשאר
- לשמוע דעת להם שיש "בזמן אמרו: כן כי השומעים,
בזמן  העם; כלפי ואחוריהם אביהם לפני ויושבים נכנסים
אביהם, אחורי ויושבים נכנסים - לשמוע דעת להם שאין

יג:). (הוריות העם" כלפי ופניהם

.ÁÈ‡M¯ BÈ‡ ,„ÈÓz Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‡e‰L „ÈÓÏz«¿ƒ∆≈ƒ¿≈«»ƒ≈««
‡‰È ‡lL ;„·Ïa ˙È·¯ÚÂ ˙È¯ÁL ‡l‡ ,ÂÈtÓ „ÓÚÏ«¬…ƒ»»∆»«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿«∆…¿≈

ÌÈÓL „B·kÓ ‰a¯Ó B„B·Î30. ¿¿À∆ƒ¿»»ƒ

ביום:30) פעמים אלא שמים מלכות עול עליו מקבל שאינו
דברים  במה לג:). (קידושין שמע" ב"קריאת וערבית שחרית
אפילו  לעמוד חייב בחוץ אבל בביתֿהמדרש; - אמורים?
(כסףֿמשנה, רבו בכבוד כמזלזל ייראה שלא פעמים, כמה

התוספות). בשם

.Ë‚ÏÙÓ Ô˜Ê ‡e‰L ÈÓ31BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜Êa ƒ∆»≈À¿»¿ƒ¿»««ƒ∆≈
„ÏÈ ‡e‰L ÌÎÁ‰ elÙ‡Â .ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ,ÌÎÁ32, »»¿ƒ¿»»«¬ƒ∆»»∆∆∆

„ÓÚÏ ·iÁ BÈ‡Â .‰˜Êa ‚ÏÙn‰ Ô˜f‰ ÈÙa „ÓBÚ≈ƒ¿≈«»≈«À¿»¿ƒ¿»¿≈«»«¬…
B˙ÓB˜ ‡ÏÓ33B¯c‰Ï È„k ‡l‡ ,34,È˙ek Ô˜Ê elÙ‡Â . ¿…»∆»¿≈¿«¿«¬ƒ»≈ƒ

ÌÈ¯·„a B˙B‡ ÔÈ¯c‰Ó35BÎÓÒÏ „È BÏ ÔÈ˙BÂ36, ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿»¿
‰·ÈN Ïk - "Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ" :¯Ó‡pL37 ∆∆¡«ƒ¿≈≈»»»≈»

.ÚÓLÓa¿«¿«

למאד.31) לימים.32)זקן עצמו 33)צעיר שהוא מכיון

בכבודו. חייבים ואחרים לנוע 34)חכם כלשהו: הידור
אחר  איש כל אבל מפניו. לעמוד רוצה הוא כאילו מעט
(טור  קומתו מלוא מופלג זקן מפני לקום צריך חכם, שאינו

רמד). סימן לג.).35)יו"ד, בחולשתו.36)(קידושין
ליהודי 37) אלא יהודי; כשאינו ואפילו חכם, כשאינו אפילו

יד  ונתינת בדברים - יהודי ולשאינו קימה, של בהידור
(כסףֿמשנה). לסמכו

.ÈÔÓˆÚa ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz38ÌÚ ˙BNÚÏ «¿ƒ≈¬»ƒ≈»¿ƒ¿«¿»«¬ƒ
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰È„Ó ÏL ‰¯ÈÙÁÂ ÔÈ·a Ï‰w‰ Ïk»«»»¿ƒ¿»«¬ƒ»∆¿ƒ»¿«≈»∆

ı¯‡‰ŒÈnÚ ÈÙa efa˙È ‡lL È„k39Ô‰Ó ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â . ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»∆¿≈ƒ≈∆
ÌÈ¯ÓBM‰ ¯ÎNe ÌÈ¯ÚM‰ Ôew˙Â ‰ÓBÁ‰ ÔÈ·Ï40 ¿ƒ¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿««¿ƒ

CÏn‰ ˙¯eL˙Ï ‡ÏÂ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ41ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . ¿«≈»∆¿…ƒ¿««∆∆¿≈¿«¿ƒ
Èa ÏÚ ·eˆ˜ ‡e‰L ÒÓ ÔÈa - Òn‰ ÔzÏ Ô˙B‡»ƒ≈««≈«∆»«¿≈

¯ÈÚ‰42LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆ˜ ‡e‰L ÒÓ ÔÈa ,43,LÈ‡Â »ƒ≈«∆»«»ƒ»ƒ
e˙È Èk Ìb" :¯Ó‡pL44elÁiÂ ,Ìˆa˜‡ ‰zÚ ÌÈBb· ∆∆¡««ƒƒ¿«ƒ«»¬«¿≈«»≈

"ÌÈ¯NÂ CÏÓ ‡NnÓ ËÚn45‰¯BÁÒ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ«»∆∆¿»ƒ¿≈ƒ»¿»¿»
ÔÈ‡Â ,‰lÁz ¯kÓÏ B˙B‡ ÌÈÁÈpÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»«ƒƒƒ¿…¿ƒ»¿≈

¯kÓÏ ˜eM‰ ÈaÓ „Á‡ ÌÈÁÈpÓ¯kÓiL „Ú46.‡e‰ «ƒƒ∆»ƒ¿≈«ƒ¿…«∆ƒ¿…
ÌÈÈ„ŒÈÏÚa ÏÏÎa „ÓBÚ ‰È‰Â ,ÔÈ„ BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ¿»»≈ƒ¿««¬≈ƒƒ

ÔÈ·ÈLBÓe B˙B‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ‰a¯‰47.B˙B‡ «¿≈«¿ƒƒƒƒ

ח.).38) יעשו 39)(ב"ב שהם פועלים הם שוכרים אלא
מלאכתם. כי 40)את (שם), נטירותא" צריכי לא "רבנן

משמרּתם. והיא לחומה להם שנותנים 41)התורה מתנה ְְַַָ
(שמואלֿא  האלהים לאיש להביא אין ותשורה כמו: לגדול,
אנו  שכן האלה, המסים מכל פטורים ותלמידיֿחכמים ז). ט,
הנהר  עבר פחת את דריוש המלך שציוה בבל בעולי מוצאים
בלֹו אדמה), (מס מנּדה מס: שום להטיל שלא כד) ז, ְְִָ(עזרא
אנשי  על הרי"ף) לדעת המלך, (תשורת והלּך אוכל ) ֲַָ(מס
בבנין  במלאכתֿשמים עוסקים שהיו מפני כנסתֿהגדולה,
בתורה  העוסקים לתלמידיֿחכמים הדין והוא - המקדש בית

שם). ותוספות, ציבורי.42)(רש"י גולגולת.43)מס מס
כשיגלו 44) (ישנו) יתנו אם (שם): חז"ל פירשוהו ְְִִוכך

אם  ואף אקבצם; בקרוב עתה - כולם בתורה ויעסקו בגויים
גם  יהיו העמים, בין בתורה ועוסקים השונים יהיו מועטים
המסים. מן כלומר: ושרים מלך ממשא וחפשים בטלים כן
ביטול. לשון ג), ל, (במדבר דברו יחל לא מלשון: "ויחלו"

שבתנ"ך 45) והנוסחה ח.). (ב"ב במסכת הש"ס כנוסחת
החיבור. "ו" בלי שרים", "מלך כב.).46)היא: (ב"ב

לפני 47) במשפט בעמדם לעמוד הדין בעלי שעל אע"פ
הריב  להם אשר האנשים שני ועמדו שנאמר: כמו השופטים,
ה' את התורה: כבוד של מצותֿעשה אבל יז); יט, (דברים
עדיפה  - כב:) (פסחים תלמידֿחכם לרבות - תירא אלהיך

ל:). (שבועות

.‡È.Ô˙‡NÏ B‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ˙Bf·Ï ‡e‰ ÏB„b ÔBÚ»»¿«∆«¬»ƒƒ¿…»
efaL „Ú ,ÌÈÏLe¯È ‰·¯Á ‡Ï48,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz d· …»¿»¿»«ƒ«∆ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ

ÌÈÊB·e ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏÓ eÈ‰iÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒƒ
È„nÏÓ ÌÈÊBa :¯ÓBÏk ,"ÂÈ‡·a ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿«¿≈
"eÒ‡Óz È˙wÁa Ì‡" :‰¯B˙ ‰¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ ;ÂÈ¯·„¿»»¿≈∆∆»¿»»ƒ¿À…«ƒ¿»
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È„nÏÓ -49,ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ ÏÎÂ .eÒ‡Óz È˙wÁ ¿«¿≈À…«ƒ¿»¿»«¿«∆∆«¬»ƒ
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡50¯·„ Èk" ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â , ≈≈∆»»«»«¬≈ƒ¿«ƒ¿«

."‰Êa '‰»»

קיט:).48) בחוקותי).49)(שבת צ.)50)(ת"כ, (סנה'
ואפיקורוס, ... הבא: לעולם חלק להם אין "ואלו שם: שנינו
תלמידי  המבזה זה - אפיקורוס צט:); (שם, חז"ל ואמרו

חכמים.

.·È˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿«∆∆«¬»ƒ≈≈∆
,ÌÈ¯·„a elÙ‡ ,e‰faL ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ - ‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»ƒ»≈ƒ∆ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ

Èec ·iÁ51ÌÈa¯a ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÌÈcÓe ,52ÔÈÒB˜Â , «»ƒ¿«ƒ≈ƒ»«ƒ¿¿ƒ
‡¯ËÈÏ B˙B‡53ÌB˜Ó ÏÎa ·‰Ê54d˙B‡ ÔÈ˙BÂ , ƒ¿»»»¿»»¿¿ƒ»

¯Á‡Ï elÙ‡ ,ÌÈ¯·„a ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰Â .ÌÎÁÏ∆»»¿«¿«∆∆∆»»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿««
‰˙ÈÓ55B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ Ì‰Â ,ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÔÈcÓ - ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿≈«ƒƒ

ÔÈ‡ ,ÈÁ ÌÎÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰·eL˙a ¯ÊÁiLk¿∆«¬…ƒ¿»¬»ƒ»»∆»»«≈
‰v¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ56ÔÎÂ .BÏÈ·˘a e‰ecpL ‰Ê «ƒƒ«∆¿«∆∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

BÓˆÚ ÌÎÁ‰57¯È˜Ù‰L ı¯‡‰ŒÌÚÏ B„B·ÎÏ ‰cÓ58 ∆»»«¿¿«∆ƒ¿¿«»»∆∆ƒ¿ƒ
‰‡¯˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ,CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ba59ÔÈ‡Â ; ¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿≈

,ÌÎÁ‰ ˙Ó Ì‡Â .ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰v¯iL „Ú BÏ ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ«∆¿«∆∆∆»»¿ƒ≈∆»»
BÏ ÏÁÓÏ ÌÎÁ‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ‰LÏL ÔÈ‡a»ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»»∆»»ƒ¿…

B„Èa ˙eL¯‰ - e‰c ‡ÏÂ60. ¿…ƒ»»¿¿»

אין 51) הקהל: מתוך אותו שמבדילים והבדלה. ריחוק לשון
דבר  לכל אותו מצרפים ואין אמותיו, בארבע יושבים
ה"ד). (פ"ז, לקמן כמבואר וכדומה, שבקדושה

כבודו.52) על חסים ואין שלשים 53)בפרהסיא, משקלה
ומזיק  חובל הלכות מ"ת, הלכות (השווה זהב. דינרי וחמשה

ה"ה). הלכה 54)פ"ג, מקור בחוץֿלארץ. ובין בארץ בין
(יו"ד, שבשו"ע להעיר, וראוי ה"ו). פ"ח, ב"ק (ירושלמי, זו
לענין  כזה חכם עכשיו בדורנו "אין הרמ"א: כתב רמג) סימן

אין כי בושתו". על זהב ליטרא אלא קנס אמורים הדברים
שם). (הגר"א, מאד בחכמה מופלג יט.).55)בזקן (ברכות

בחייו  המבזהו עונש שגדול נראה "אפילו" רבינו מלשון
(הריב"ש). מותו לאחר ממבזהו ואם 56)יותר טז.). (מ"ק

מה  ועשה הואיל - לו מתירין ביתֿדין החכם, לו נתרצה לא
פ"ו, דעות הלכות (עיין (כסףֿמשנה). לעשות עליו שהיה

ביתֿדין.57)ה"ו). כלומר:58)בלי הפקרות, בו שנהג
בכבודו. וזילזל מרבנן 59)שהתחצף "צורבא יז.): (מ"ק,

ספק. כל בו לו שאין ברור, בדבר לנפשו דין עושה
(60- יומי" מן אינש שמית דלא לי "תיתי פפא: רב אמר

(מ"ק  מעולם איש נידיתי שלא ולזכות, לצדקה לי תיחשב
בריב"ל  מעשה ה"א) ס"ג, מ"ק (ירושלמי, גם ועיין יז.),
ביזהו  ואם נידוי. לו שנתחייב איש לנדות רצה שלא
התורה, כבוד שהוא כבודו, על למחול לו אסור - בפרהסיא

ה"יג). (פ"ז, לקמן כמבואר

.‚È‚‰Ï ÔÈ·iÁ ÂÈ„ÈÓÏz Ïk - B„B·ÎÏ ‰cpL ·¯‰»«∆ƒ»ƒ¿»«¿ƒ»«»ƒƒ¿…
BÓˆÚ „B·ÎÏ ‰cpL „ÈÓÏz Ï·‡ .‰cÓa Èec61ÔÈ‡ , ƒ«¿À∆¬»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿«¿≈

‚‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÚ‰ Ïk Ï·‡ ,Èec Ba ‚‰Ï ·iÁ ·¯‰»««»ƒ¿…ƒ¬»»»»«»ƒƒ¿…
;Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰cÓ - ‡ÈNpÏ ‰cÓ ÔÎÂ .Èec Baƒ¿≈¿À∆«»ƒ¿À∆¿»ƒ¿»≈
B¯ÈÚÏ ‰cÓ .‡ÈNpÏ ‰cÓ BÈ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰cÓ¿À∆¿»ƒ¿»≈≈¿À∆«»ƒ¿À∆¿ƒ

BÈ‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ‰cÓ ;˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ‰cÓ -¿À∆¿ƒ«∆∆¿À∆¿ƒ«∆∆≈
B¯ÈÚÏ ‰cÓ62. ¿À∆¿ƒ

או 61) שמים, כלפי שעבר עבירות על כשנידהו אבל דווקא.
נידוי. בו לנהוג הרב גם חייב החברה, וחיי הבריות כלפי

לה 62) כפוף שהוא עירו לגבי אחרת עיר שדין מפני
לרב" מנודה שאינו לתלמיד "מנודה כדין ולנימוסיה,
(מו"ק  הוא י"ג הלכה לכל המקור שלד). יו"ד ("ביתֿיוסף",

ע"א.). טז,

.„ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63‰ÊaL ÏÚ e‰ecpL ÈÓa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆ƒ«∆ƒ»
ÌÈ¯·c ¯‡L ÏÚ e‰ecpL ÈÓ Ï·‡ ;ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¬»ƒ∆ƒ«¿»¿»ƒ

Èec Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁL64Ï‡¯NÈaL ÔË˜ e‰c elÙ‡ , ∆«»ƒ¬≈∆ƒ¬ƒƒ»»»∆¿ƒ¿»≈
¯ÊÁiL „Ú ,Èec Ba ‚‰Ï Ï‡¯NÈ ÏÎÂ ‡ÈNp‰ ·iÁ -«»«»ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿…ƒ«∆«¬…
ÏÚ .BÏ e¯ÈzÈÂ ,BÏÈ·La e‰ecpL ¯·cÓ ‰·eL˙aƒ¿»ƒ»»∆ƒƒ¿ƒ¿«ƒ«

‰Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ65ÔÈa ,Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈcÓ ÌÈ¯·„ ∆¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ¿«ƒ∆»»»≈
:Ô‰ el‡Â ,‰M‡ ÔÈa ,LÈ‡ƒ≈ƒ»¿≈≈

אלה 63) כל וכן לרב, מנודה אינו לתלמיד שהמנודה
לזה? מנודה אינו לזה לעיל:64)שהמנודה שאמרנו כמו

בסמוך. וכמבואר והחברה, שמים כלפי עבירות על
יט.).65) (ברכות

B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ .(‡66(· . «¿«∆∆∆»»«¬ƒ¿««
ÔÈcŒ˙Èa ÁÈÏL ‰f·Ó‰67„·Ú B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰ (‚ .68. «¿«∆¿ƒ«≈ƒ«≈«¬≈∆∆

‡· ‡ÏÂ ÔÓÊ BÏ eÚ·˜Â ÔÈcŒ˙Èa BÏ eÁÏML ÈÓ („69. ƒ∆»¿≈ƒ¿»¿¿«¿…»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ „Á‡ ¯·„a ÏÊÏÊÓ‰ (‰70CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿«¿≈¿»»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ

,ÔÈc‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓ (Â .‰¯B˙ŒÈ¯·„a ¯ÓBÏ«¿ƒ¿≈»ƒ∆…ƒ≈»»∆«ƒ
ÔziL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ71¯·c B˙eL¯a LiL ÈÓ (Ê . ¿«ƒ«∆ƒ≈ƒ∆≈ƒ¿»»

ÚeÚ¯ ÌlÒ B‡ Ú¯ ·Ïk ÔB‚k ,˜Èfn‰72B˙B‡ ÔÈcÓ , ««ƒ¿∆∆«À»»«¿«ƒ
Œ„·BÚÏ BlL Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰ (Á .B˜f‰ ¯ÈÒiL „Ú«∆»ƒ∆≈«≈«¿«∆¿≈
Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ,B˙B‡ ÔÈcÓ ,ÌÈ·ÎBk73 »ƒ¿«ƒ«∆¿«≈»»»…∆

.¯ˆn‰ ÏÚa B¯·Á Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·ÎBkŒ„·BÚ‰ ÔÓ ‡·iL∆»…ƒ»≈»ƒ¿ƒ¿»≈¬≈«««∆∆
˙B‡k¯Úa Ï‡¯NÈ ÏÚ „ÈÚn‰ (Ë74ŒÈ„·BÚ ÏL «≈ƒ«ƒ¿»≈¿«¿»∆¿≈

ÔÈ„Î ‡lL ÔBÓÓ B˙e„Úa epnÓ ‡ÈˆB‰Â ,ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿ƒƒ∆¿≈»∆…¿ƒ
Ï‡¯NÈ75ÌlLiL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ ,76,Ô‰k ÁaË (È . ƒ¿»≈¿«ƒ«∆¿«≈«»…≈

˙Bzn‰ LÈ¯ÙÓ BÈ‡L77ÔÈcÓ ,¯Á‡ Ô‰ÎÏ Ô˙BÂ ∆≈«¿ƒ««»¿¿»¿…≈«≈¿«ƒ
ÏL ÈL ·BËŒÌBÈ ÏlÁÓ‰ (‡È .ÔziL „Ú B˙B‡«∆ƒ≈«¿«≈≈ƒ∆

˙BiÏb78‚‰Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,79‰NBÚ‰ (·È . »À««ƒ∆ƒ¿»»∆
˙BˆÁ ¯Á‡ ÁÒt‰ ·¯Úa ‰Î‡ÏÓ80¯ÈkÊn‰ (‚È . ¿»»¿∆∆«∆«««¬««¿ƒ

‰Ïh·Ï ÌÈÓLŒÌL81È‡·‰ È¯·„a ‰Úe·LÏ B‡82(„È . ≈»«ƒ¿«»»ƒ¿»¿ƒ¿≈¬«
ÌM‰ ÏelÁ È„ÈÏ ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡È·n‰83‡È·n‰ (ÂË . «≈ƒ∆»«ƒƒ≈ƒ«≈«≈ƒ

ıeÁa ÌÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡ È„ÈÏ ÌÈa¯‰ ˙‡84(ÊË . ∆»«ƒƒ≈¬ƒ«»»ƒ«
ÌÈL ·MÁÓ‰85ÌÈL„Á Ú·B˜Â86Áaı¯‡ÏŒ‰ˆe87. «¿«≈»ƒ¿≈«√»ƒ¿»»»∆

¯eÚ‰ ˙‡ ÏÈLÎn‰ (ÊÈ88ÌÈa¯‰ ·kÚÓ‰ (ÁÈ . ««¿ƒ∆»ƒ≈«¿«≈»«ƒ
‰ÂˆÓ ˙BNÚlÓ89‰Ù¯Ë ‰‡ˆiL ÁaË (ËÈ .90˙ÁzÓ ƒ«¬ƒ¿»«»∆»¿»¿≈»ƒ««

BÈkÒ ˜„· ‡lL ÁaË (Î .B„È91(‡Î .ÌÎÁ ÈÙÏ »«»∆…»««ƒƒ¿≈»»
˙Ú„Ï BÓˆÚ ‰L˜n‰92,BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓ (·Î . ««¿∆«¿»»«ƒ∆≈≈∆ƒ¿

ÔÈ‡È·n‰ ,ÔzÓeŒ‡NÓ B‡ ˙eÙzL dÈ·e BÈa ‰NÚÂ¿»»≈≈»À»«»«»«¿ƒƒ
˜˜f‰Ï Ô‰Ï93ÔÈcŒ˙È·Ï e‡B·iLk - ‰ÊÏ ‰Ê94ÔÈcÓ , »∆¿ƒ»≈∆»∆¿∆»¿≈ƒ¿«ƒ
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צז dxez cenlz zekld - rcnd xtq - fenz h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È„nÏÓ -49,ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ ÏÎÂ .eÒ‡Óz È˙wÁ ¿«¿≈À…«ƒ¿»¿»«¿«∆∆«¬»ƒ
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡50¯·„ Èk" ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â , ≈≈∆»»«»«¬≈ƒ¿«ƒ¿«

."‰Êa '‰»»

קיט:).48) בחוקותי).49)(שבת צ.)50)(ת"כ, (סנה'
ואפיקורוס, ... הבא: לעולם חלק להם אין "ואלו שם: שנינו
תלמידי  המבזה זה - אפיקורוס צט:); (שם, חז"ל ואמרו

חכמים.

.·È˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿«∆∆«¬»ƒ≈≈∆
,ÌÈ¯·„a elÙ‡ ,e‰faL ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ - ‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»ƒ»≈ƒ∆ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ

Èec ·iÁ51ÌÈa¯a ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÌÈcÓe ,52ÔÈÒB˜Â , «»ƒ¿«ƒ≈ƒ»«ƒ¿¿ƒ
‡¯ËÈÏ B˙B‡53ÌB˜Ó ÏÎa ·‰Ê54d˙B‡ ÔÈ˙BÂ , ƒ¿»»»¿»»¿¿ƒ»

¯Á‡Ï elÙ‡ ,ÌÈ¯·„a ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰Â .ÌÎÁÏ∆»»¿«¿«∆∆∆»»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿««
‰˙ÈÓ55B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ Ì‰Â ,ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÔÈcÓ - ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿≈«ƒƒ

ÔÈ‡ ,ÈÁ ÌÎÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰·eL˙a ¯ÊÁiLk¿∆«¬…ƒ¿»¬»ƒ»»∆»»«≈
‰v¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ56ÔÎÂ .BÏÈ·˘a e‰ecpL ‰Ê «ƒƒ«∆¿«∆∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

BÓˆÚ ÌÎÁ‰57¯È˜Ù‰L ı¯‡‰ŒÌÚÏ B„B·ÎÏ ‰cÓ58 ∆»»«¿¿«∆ƒ¿¿«»»∆∆ƒ¿ƒ
‰‡¯˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ,CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ba59ÔÈ‡Â ; ¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿≈

,ÌÎÁ‰ ˙Ó Ì‡Â .ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰v¯iL „Ú BÏ ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ«∆¿«∆∆∆»»¿ƒ≈∆»»
BÏ ÏÁÓÏ ÌÎÁ‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ‰LÏL ÔÈ‡a»ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»»∆»»ƒ¿…

B„Èa ˙eL¯‰ - e‰c ‡ÏÂ60. ¿…ƒ»»¿¿»

אין 51) הקהל: מתוך אותו שמבדילים והבדלה. ריחוק לשון
דבר  לכל אותו מצרפים ואין אמותיו, בארבע יושבים
ה"ד). (פ"ז, לקמן כמבואר וכדומה, שבקדושה

כבודו.52) על חסים ואין שלשים 53)בפרהסיא, משקלה
ומזיק  חובל הלכות מ"ת, הלכות (השווה זהב. דינרי וחמשה

ה"ה). הלכה 54)פ"ג, מקור בחוץֿלארץ. ובין בארץ בין
(יו"ד, שבשו"ע להעיר, וראוי ה"ו). פ"ח, ב"ק (ירושלמי, זו
לענין  כזה חכם עכשיו בדורנו "אין הרמ"א: כתב רמג) סימן

אין כי בושתו". על זהב ליטרא אלא קנס אמורים הדברים
שם). (הגר"א, מאד בחכמה מופלג יט.).55)בזקן (ברכות

בחייו  המבזהו עונש שגדול נראה "אפילו" רבינו מלשון
(הריב"ש). מותו לאחר ממבזהו ואם 56)יותר טז.). (מ"ק

מה  ועשה הואיל - לו מתירין ביתֿדין החכם, לו נתרצה לא
פ"ו, דעות הלכות (עיין (כסףֿמשנה). לעשות עליו שהיה

ביתֿדין.57)ה"ו). כלומר:58)בלי הפקרות, בו שנהג
בכבודו. וזילזל מרבנן 59)שהתחצף "צורבא יז.): (מ"ק,

ספק. כל בו לו שאין ברור, בדבר לנפשו דין עושה
(60- יומי" מן אינש שמית דלא לי "תיתי פפא: רב אמר

(מ"ק  מעולם איש נידיתי שלא ולזכות, לצדקה לי תיחשב
בריב"ל  מעשה ה"א) ס"ג, מ"ק (ירושלמי, גם ועיין יז.),
ביזהו  ואם נידוי. לו שנתחייב איש לנדות רצה שלא
התורה, כבוד שהוא כבודו, על למחול לו אסור - בפרהסיא

ה"יג). (פ"ז, לקמן כמבואר

.‚È‚‰Ï ÔÈ·iÁ ÂÈ„ÈÓÏz Ïk - B„B·ÎÏ ‰cpL ·¯‰»«∆ƒ»ƒ¿»«¿ƒ»«»ƒƒ¿…
BÓˆÚ „B·ÎÏ ‰cpL „ÈÓÏz Ï·‡ .‰cÓa Èec61ÔÈ‡ , ƒ«¿À∆¬»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿«¿≈

‚‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÚ‰ Ïk Ï·‡ ,Èec Ba ‚‰Ï ·iÁ ·¯‰»««»ƒ¿…ƒ¬»»»»«»ƒƒ¿…
;Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰cÓ - ‡ÈNpÏ ‰cÓ ÔÎÂ .Èec Baƒ¿≈¿À∆«»ƒ¿À∆¿»ƒ¿»≈
B¯ÈÚÏ ‰cÓ .‡ÈNpÏ ‰cÓ BÈ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰cÓ¿À∆¿»ƒ¿»≈≈¿À∆«»ƒ¿À∆¿ƒ

BÈ‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ‰cÓ ;˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ‰cÓ -¿À∆¿ƒ«∆∆¿À∆¿ƒ«∆∆≈
B¯ÈÚÏ ‰cÓ62. ¿À∆¿ƒ

או 61) שמים, כלפי שעבר עבירות על כשנידהו אבל דווקא.
נידוי. בו לנהוג הרב גם חייב החברה, וחיי הבריות כלפי

לה 62) כפוף שהוא עירו לגבי אחרת עיר שדין מפני
לרב" מנודה שאינו לתלמיד "מנודה כדין ולנימוסיה,
(מו"ק  הוא י"ג הלכה לכל המקור שלד). יו"ד ("ביתֿיוסף",

ע"א.). טז,

.„ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63‰ÊaL ÏÚ e‰ecpL ÈÓa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆ƒ«∆ƒ»
ÌÈ¯·c ¯‡L ÏÚ e‰ecpL ÈÓ Ï·‡ ;ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¬»ƒ∆ƒ«¿»¿»ƒ

Èec Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁL64Ï‡¯NÈaL ÔË˜ e‰c elÙ‡ , ∆«»ƒ¬≈∆ƒ¬ƒƒ»»»∆¿ƒ¿»≈
¯ÊÁiL „Ú ,Èec Ba ‚‰Ï Ï‡¯NÈ ÏÎÂ ‡ÈNp‰ ·iÁ -«»«»ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿…ƒ«∆«¬…
ÏÚ .BÏ e¯ÈzÈÂ ,BÏÈ·La e‰ecpL ¯·cÓ ‰·eL˙aƒ¿»ƒ»»∆ƒƒ¿ƒ¿«ƒ«

‰Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ65ÔÈa ,Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈcÓ ÌÈ¯·„ ∆¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ¿«ƒ∆»»»≈
:Ô‰ el‡Â ,‰M‡ ÔÈa ,LÈ‡ƒ≈ƒ»¿≈≈

אלה 63) כל וכן לרב, מנודה אינו לתלמיד שהמנודה
לזה? מנודה אינו לזה לעיל:64)שהמנודה שאמרנו כמו

בסמוך. וכמבואר והחברה, שמים כלפי עבירות על
יט.).65) (ברכות

B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ .(‡66(· . «¿«∆∆∆»»«¬ƒ¿««
ÔÈcŒ˙Èa ÁÈÏL ‰f·Ó‰67„·Ú B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰ (‚ .68. «¿«∆¿ƒ«≈ƒ«≈«¬≈∆∆

‡· ‡ÏÂ ÔÓÊ BÏ eÚ·˜Â ÔÈcŒ˙Èa BÏ eÁÏML ÈÓ („69. ƒ∆»¿≈ƒ¿»¿¿«¿…»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ „Á‡ ¯·„a ÏÊÏÊÓ‰ (‰70CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿«¿≈¿»»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ

,ÔÈc‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓ (Â .‰¯B˙ŒÈ¯·„a ¯ÓBÏ«¿ƒ¿≈»ƒ∆…ƒ≈»»∆«ƒ
ÔziL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ71¯·c B˙eL¯a LiL ÈÓ (Ê . ¿«ƒ«∆ƒ≈ƒ∆≈ƒ¿»»

ÚeÚ¯ ÌlÒ B‡ Ú¯ ·Ïk ÔB‚k ,˜Èfn‰72B˙B‡ ÔÈcÓ , ««ƒ¿∆∆«À»»«¿«ƒ
Œ„·BÚÏ BlL Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰ (Á .B˜f‰ ¯ÈÒiL „Ú«∆»ƒ∆≈«≈«¿«∆¿≈
Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ,B˙B‡ ÔÈcÓ ,ÌÈ·ÎBk73 »ƒ¿«ƒ«∆¿«≈»»»…∆

.¯ˆn‰ ÏÚa B¯·Á Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·ÎBkŒ„·BÚ‰ ÔÓ ‡·iL∆»…ƒ»≈»ƒ¿ƒ¿»≈¬≈«««∆∆
˙B‡k¯Úa Ï‡¯NÈ ÏÚ „ÈÚn‰ (Ë74ŒÈ„·BÚ ÏL «≈ƒ«ƒ¿»≈¿«¿»∆¿≈

ÔÈ„Î ‡lL ÔBÓÓ B˙e„Úa epnÓ ‡ÈˆB‰Â ,ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿ƒƒ∆¿≈»∆…¿ƒ
Ï‡¯NÈ75ÌlLiL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ ,76,Ô‰k ÁaË (È . ƒ¿»≈¿«ƒ«∆¿«≈«»…≈

˙Bzn‰ LÈ¯ÙÓ BÈ‡L77ÔÈcÓ ,¯Á‡ Ô‰ÎÏ Ô˙BÂ ∆≈«¿ƒ««»¿¿»¿…≈«≈¿«ƒ
ÏL ÈL ·BËŒÌBÈ ÏlÁÓ‰ (‡È .ÔziL „Ú B˙B‡«∆ƒ≈«¿«≈≈ƒ∆

˙BiÏb78‚‰Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,79‰NBÚ‰ (·È . »À««ƒ∆ƒ¿»»∆
˙BˆÁ ¯Á‡ ÁÒt‰ ·¯Úa ‰Î‡ÏÓ80¯ÈkÊn‰ (‚È . ¿»»¿∆∆«∆«««¬««¿ƒ

‰Ïh·Ï ÌÈÓLŒÌL81È‡·‰ È¯·„a ‰Úe·LÏ B‡82(„È . ≈»«ƒ¿«»»ƒ¿»¿ƒ¿≈¬«
ÌM‰ ÏelÁ È„ÈÏ ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡È·n‰83‡È·n‰ (ÂË . «≈ƒ∆»«ƒƒ≈ƒ«≈«≈ƒ

ıeÁa ÌÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡ È„ÈÏ ÌÈa¯‰ ˙‡84(ÊË . ∆»«ƒƒ≈¬ƒ«»»ƒ«
ÌÈL ·MÁÓ‰85ÌÈL„Á Ú·B˜Â86Áaı¯‡ÏŒ‰ˆe87. «¿«≈»ƒ¿≈«√»ƒ¿»»»∆

¯eÚ‰ ˙‡ ÏÈLÎn‰ (ÊÈ88ÌÈa¯‰ ·kÚÓ‰ (ÁÈ . ««¿ƒ∆»ƒ≈«¿«≈»«ƒ
‰ÂˆÓ ˙BNÚlÓ89‰Ù¯Ë ‰‡ˆiL ÁaË (ËÈ .90˙ÁzÓ ƒ«¬ƒ¿»«»∆»¿»¿≈»ƒ««

BÈkÒ ˜„· ‡lL ÁaË (Î .B„È91(‡Î .ÌÎÁ ÈÙÏ »«»∆…»««ƒƒ¿≈»»
˙Ú„Ï BÓˆÚ ‰L˜n‰92,BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓ (·Î . ««¿∆«¿»»«ƒ∆≈≈∆ƒ¿

ÔÈ‡È·n‰ ,ÔzÓeŒ‡NÓ B‡ ˙eÙzL dÈ·e BÈa ‰NÚÂ¿»»≈≈»À»«»«»«¿ƒƒ
˜˜f‰Ï Ô‰Ï93ÔÈcŒ˙È·Ï e‡B·iLk - ‰ÊÏ ‰Ê94ÔÈcÓ , »∆¿ƒ»≈∆»∆¿∆»¿≈ƒ¿«ƒ
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Ì˙B‡95‰Ú¯ B˙ÚeÓML ÌÎÁ (‚Î .96ÈÓ ‰cÓ‰ („Î . »»»∆¿»»»«¿«∆ƒ
·iÁ BÈ‡L97.Èec ∆≈««ƒ

ע:).67)(שם).66) שהוא 68)(קידושין כנעני עבד
על  כה). ט, (בראשית וגו' עבדים עבד כנען ארור בכלל:
(קידושין  נידוי שזהו ב"ארור", אותו מקללים כזה זלזול

"הקורא"). ד"ה: שם, ובתוספות פתיחא 69)כח., כתבינן
שם). ובירושלמי, ; קיב: (ב"ק שמתא) (שטר עילויה

מ"ו).70) פ"ה, (עדויות לסעודה ידים בנטילת המזלזל כגון:
שהיה 71) אלא - לומר? היה צריך שיקבל" "עד קיג.) (ב"ק

- וכשקיבלו הדין; את עליו לקבל שסירב על מנודה כבר
מנדים  ולפיכך מלפרוע, גם משתמט הוא וכעת התירוהו.

(כסףֿמשנה). שיתן עד שוב מא:).72)אותו (כתובות
(73- היהודי לשכנו הנכרי הלוקח ידי על שנגרם היזק כל

ובתוספות  קיד.). (ב"ק המצר לבעל למכור היה שעליו מפני
לתת  רצה המצר כשבעל - אמורים? דברים במה שם: העירו
להפסיד  למוכר אין - לא אם אבל הנכרי, שנתן המחיר אותו

(כסףֿמשנה). כך המשפט.74)משום כגון:75)בבתי
בדיני  הנתבע. של לחובתו יחידי בערכאותיהם שהעיד
על  קם שבממון דבר שאין מפני פטור, הנתבע היה ישראל
ממון. הפסד לו גרם אצלם זו ובעדותו אחד, עד פי

קיד.).76) (ב"ק היזקו שכל 77)דמי וקיבה, לחיים זרוע,
כהן  רק שנשחטה; מבהמתו לכהן להפריש חייב בןֿישראל
בשר  המוכר טבח הוא הכהן אם אבל פטור. - ששחט
אינו  ואם לכהן. המתנות את להפריש הוא גם חייב באטליז,

קלב:). (חולין נידוי חייב - חוץ 78)מפרישן נב.) (פסחים
שביתֿ בזמן גם ימים שני יוםֿטוב שעשאוהו מראשֿהשנה
היו  ל:). (ר"ה שהיה מעשה משום קיים, היה המקדש
והיהודים  אחד. יום רק החגים כל ארץֿישראל בני עושים
לא  ישראל שבארץ ביתֿדין ששליחי הגולה, שבתפוצות
היו  ראשֿחודש, היה מתי ולהודיעם אליהם להגיע יכלו

יוםֿט  ימים שני "יום עושים נקרא: הוא ולכן - מספק וב
גלויות". של שני הגדול 79)טוב שביתֿהדין מאחר כי

ראיה  עדי פי על החדשים את מקדש שהיה שבארץֿישראל
חוץֿלארץ  בני - ומאז האמוראים, אחרוני בתקופת עוד בטל
השנים  את ומעברים החדשים את קובעים ארץֿישראל כבני
יעשו  לא הם שגם היה הראוי מן קבוע, חשבון פי על
תקנת  אלא - ארץֿישראל כבני אחד יום אלא יוםֿטוב
אבותיהם  מנהג משום שני, ביוםֿטוב שייזהרו היא חכמים

ד:). (ביצה יהא 80)בידיהם שלא היא, חכמים תקנת
הלילה  ולסדר החג לצרכי הכל ויכין במלאכה, טרוד

נ:). תירא 81)(פסחים אלהיך ה' את שנאמר: ז:), (נדרים
לזה  אזהרה שזוהי ד.), (תמורה חז"ל וקיבלו כ), י, (דברים

לבטלה. שםֿשמים בכך,82)שמזכיר מה של דברים
עליהם. להישבע כדאי ואינם הכרח כאותו 83)שאין

ועמד  עוגה עג בצורת בשנת שפעם המעגל, בחוני מעשה
עד  מכאן זז שאיני הגדול בשמך אני "נשבע ואמר: בתוכה
לו  שלח יורדים. גשמים התחילו ואז בניך", על שתרחם
גזירה  נגזרה שאלמלי להתנדות, אתה צריך בןֿשטח: שמעון
את  מביא נמצאת לא גשמים, ירדו שלא אליהו בימי כמו
חילול  לידי רבים המביא וכל השם?! חילול לידי הרבים
ה"י). פ"ג, תענית (ירושלמי, נידוי חייב - השם

בלילי 84) לאכול הנהיג רומי איש תודוס נג.): (פסחים
ועל  כרעיו על "ראשו (צלויים) מקולסים גדיים פסחים
תודוס  "אלמלא לו: שלחו פסח). קרבן צליית (כדרך קרבו"
ישראל  את להאכיל קרוב שאתה נידוי, עליך גזרנו אתה,

בחוץ". מעוברת.85)קדשים או פשוטה, תהא השנה אם
חסר.86) או לביתֿדין 87)מלא, מסורים אלה שכל בעוד

מ  "כי שנאמר: הכל שבארץ, כמבואר תורה", תצא ציון
סג:). חבירו 88)(ברכות את המכשיל דווקא, לאו עיוור

(ראב"ד). הגדול בנו את המכה כגון: עבירה, לידי ומביאו
איש  ראתה רבי של שפחתו יז.): (מ"ק חכמינו סיפרו וכן
על  שעברת בנידוי! תהא לו: אמרה הגדול, בנו את מכה
באביו, ויבעט יתרגז (שמא מכשול" תתן לא עיוור "ולפני

יותר 89)רש"י). לוד עירו דרך עברו שפעם עקיבא, כרבי
- היתה ושבת - החודש עדות להעיד שבאו זוג מארבעים
אחד, בזוג "די אמר: כי לירושלים, לעלות נתנם ולא ועיכבם
רבן  לו שלח השבת". את יחללו שכולם הצורך מן ואין
שנית  פעם יבואו לא מעכבם אתה אם עקיבא! גמליאל:
(ירושלמי, נידוי חייבים זה ועל - המצוה מן מעכבם ואתה

ה"ה). פ"א, ללקוחותיו 90)ר"ה טריפה בשר שמכר
כה.). להראות 91)(סנהדרין השוחט שעל יח.) (חולין

(יו"ד, הטור וכתב יז:). (שם, כמבואר לבדיקה לחכם סכינו
(כסףֿמשנה). עכשיו נוהג אינו זה שדין יח), סימן

חמורות 92) עבירות לידי המביאו יצרו את במתכוון מגרה
יג:). בדברים.93)(נדה ולהתקרב לזו זה זקוקים להיות

שותפות 95)לדין.94) ביניהם שעשו על כח.) (כתובות
בזו. זה גס לבם בהיות עבירה, לידי בוודאי שתביאם

יז.).96) (מ"ק כשורה נוהג שאינו קול עליו שיצא
מן 97) ואכל איש בא פרדסים, שומר היה לקיש ריש

לו  אמר בו. השגיח לא והלה לקיש ריש בו גער הפירות,
אתה  תהא אדרבה, השיב: הלה בנידוי! תהא לקיש: ריש
אמרו  נתחייבתי? מי נידוי נתחייבתי, ממון אם בנידוי!
נידוי  אינו לקיש ריש של נידוי, האחרון של בביתֿהמדרש:
בעצמו  הריהו נידוי, חייב שאינו מי את שמנדה מי הרי -
סעיף  שלד, סימן (יו"ד ב"שולחןֿערוך" יז.). (מ"ק בנידוי
שכולם  אלא נידוי, עליהם שחייבים דברים עוד נמנים פז)

כאן. המנויים אלה וארבעה עשרים בתוך כלולים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כיצד 1) וחרם; נידוי אותם; מנדים אם נשיא או זקן, חכם

שום  לנדות שלא הראשונים חסידים מנהג אותם; מתירים
אדם.

.‡Ô˜Ê ÌÎÁ2ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡ B‡ ‡ÈN ÔÎÂ ,‰ÓÎÁa3, »»»≈¿»¿»¿≈»ƒ«≈ƒ
Á¯qL4ÔÈcÓ ÔÈ‡ -5‡ÈÒ‰¯Ùa B˙B‡6ÌÏBÚÏ7; ∆»«≈¿«ƒ¿«¿∆¿»¿»

ÌÚ·¯Èk ‰NÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡8Ï·‡ .ÂÈ¯·ÁÂ Ë·ŒÔa ∆»ƒ≈»»¿»»¿»∆¿»«¬≈»¬»
¯‡L ‡ËÁLk9‰Úˆa B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ,˙B‡hÁ10, ¿∆»»¿»«»«¿ƒ¿ƒ¿»

"‰ÏÈÏ EnÚ ‡È· Ìb ÏLÎÂ ÌBi‰ zÏLÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»«¿»««»ƒƒ¿»¿»
‰ÏÈlk e‰qk ,ÏLkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -11BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ;12: ««ƒ∆»««≈«»¿»¿¿ƒ

„·k‰13·iÁ˙pL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk ÔÎÂ !E˙È·a ·LÂ ƒ»≈¿≈¿≈∆¿≈»«¿ƒ»»∆ƒ¿«≈
ıt˜Ï ÔÈcŒ˙È·Ï ¯eÒ‡ ,Èec14‰¯‰Óa B˙BcÏe15, ƒ»¿≈ƒƒ¿…¿«ƒ¿≈»

ÔÈËÓLÂ ‰Ê ¯·cÓ ÔÈÁ¯Ba ‡l‡16È„ÈÒÁÂ .epnÓ ∆»¿ƒƒ»»∆¿ƒ¿»ƒƒ∆«¬ƒ≈
ÌÏBÚÓ eÓ ‡lL ,ÌÈÁazLÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰17˙BcÏ «¬»ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆…ƒ¿≈»¿«
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Ì‡ B˙B˜Ï‰Ï ÔÈÓpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
˙e˜ÏÓ ·iÁ˙18˙e„¯ÓŒ˙kÓ elÙ‡Â ;19ÂÈÏÚ ÔÈÓ ƒ¿«≈«¿«¬ƒ«««¿ƒ¿ƒ»»

.B˙Bk‰Ï¿«

בחכמה 2) ה"יג).3)מופלג (פ"ו, למעלה מבואר
ה).5)שחטא.4) סו, (ישעיה מנדיכם אחיכם מלשון:

הכלל. מן אותו מוציאים מנדים 6)מרחיקים, בצנעה אבל
בסמוך. כמבואר וחטא 7)אותו, וחזר כשחטא, אפילו

יז.). (מ"ק פעמים הרבים 8)כמה את והחטיא שחטא
ה"א). פ"ג, מ"ק נידוי 9)(ירושלמי, עונש עליהם שאין

מלקות. של 10)אלא בבי"ד ולא שלשה, של בבי"ד
להעלים  כדי - הנשיא כדין ואחד שבעים או ושלשה עשרים
נמצאת  - כן תאמר לא שאם לדבר: פרסום לתת ולא קלונו

ה"א). פ"ב, סנה' (שם, ירידתו ואין 11)עלייתו שחשיכה
ריש  בדברי כי להעיר, וכדאי יז.). מ"ק (רש"י, רואה אדם
יז.), (מ"ק אותו" מנדין אין שסרח חכם "תלמיד לקיש:
בין  משמע וזה - אותו" מבזין "אין חננאל: רבינו גורס

כאן. רבינו כדברי במלקות, ובין אל 12)בנידוי חוזר
בצנעה. בחשאי, אותו כשמנדים הכתוב 13)נידוי, מלשון

מנודה  בפירוש: לו אומרים אין כלומר: י), יד, (מלכיםֿב
פני  על תיראה ולא פנימה בבית ושב היכבד אלא אתה!
עליו  שכבד כאדם עצמך "עשה (שם): פירש ורש"י חוץ.

בביתך". ושב יתירה.14)ראשו ובזריזות בחפזון
שהיות.15) זוטרא 16)בלי כמר מזה. ונמנעים משתמטים

צער  מתוך היה, מרבנן צורבא איזה לנדות צריך כשהיה
להרגיש  כדי עצמו, את תחילה מנדה לנדות, עליו שניטל

המנודה. של לי 17)בצערו תיתי שאמר: פפא כרב
(שם). מימי מרבנן צורבא שמתי דלא שכרי) (ישולם

יותר 18) שנידוי מפני אחת, חסר ארבעים מדאורייתא:
ומעליב. קצוב 19)חמור מספר לה שאין דרבנן, מלקות

עבירות  על רק באה והיא מדאורייתא כמלקות ומסויים
מן  לביתו שבא מרבנן צורבא כאותו מדבריהם, על שעברו
גלויות  של שני ביוםֿטוב לתחום מחוץ שהיתה הישיבה

נב.). (פסחים

.·‡˙nLa ‡‰È ÈBÏt :¯ÓB‡ ?Èecp‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ20! ¿≈««ƒ≈¿ƒ¿≈¿«¿»
!‡˙nLa ‰Ê ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡ ,ÂÈÙa e‰ec Ì‡Â¿ƒƒ¿»»≈¿ƒ∆¿«¿»

Ì¯Á‰Â21Ba - ¯e¯‡Â !Ì¯ÁÓ ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡ -22 ¿«≈∆≈¿ƒ»√»¿»
!Èec Ba ,‰Úe·L Ba ,‰Ï‡»»¿»ƒ

והוא 20) הך, היינו ושמתא נידוי לרבינו כי כאן: אנו רואים
בשם  שלד) (סימן הטור ולפי וחרם. שמתא בין רק מפריד
- שבהם הקל מדרגותיהם: חומר לפי המה שלשה הראב"ד
שאומרים  קללה, גם עמה שיש שמתא - ממנה חמור נידוי:
ומאי  מכולם. החמור - וחרם אתה! ארור נידויו: בשעת לו
יהיה  שממה אמר: ושמואל מיתה. שם רב: אמר שמתא?
עונש  זה - "שמתא" לשמואל ובין לרב ובין יז.). (מ"ק,
ז, (דברים אותם תחרים החרם יימחה. בל רושם המשאיר

בשמתא. יתהון תגמר גמרא יונתן: מתרגם מבואר 21)ב)
המוחרם. ודיני מחרימים, מה על בסמוך: למטה

ואם 22) הללו. הוראות שלש כוללת "ארור" לשון כלומר:
מנודה  הוא הרי אתה! ארור נידוי: שנתחייב למי אמר החכם
ואמר  חבירו איש השביע ואם כבמנודה: בו לנהוג וצריכים

שבועה: זו הרי - אמן בעניית קיבלה והלה אם... ארור לו:
"המקלל  משום וחייב קללה זו הרי - ב"ארור" קיללו ואם

לו.). (שבועות חבירו" את

.‚ÔÈ¯ÈzÓ „ˆÈÎÂ23:BÏ ¯ÓB‡ ?Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¿≈««ƒƒ«ƒ«≈∆≈
Èe¯L24,ÂÈÙa ‡lL e‰e¯Èz‰ Ì‡Â !CÏ ÏeÁÓe CÏ »»»»¿ƒƒƒ∆…¿»»

!BÏ ÏeÁÓe BÏ Èe¯L ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡≈¿ƒ»»

התרה 23) בלי מעצמם כי החרם: או הנידוי זמן כשנשלם
מותרים. אינם אליעזר 24)מפורשת ברבי שמצינו כמו

רגליו  על יהושע רבי עמד מנידויו, כשהתירוהו הגדול
סח.). (סנהדרין הנדר! הותר הנדר! הותר ואמר:

.„Ó‰ ‚‰iL ‚‰n‰ e‰ÓÔÈ‚‰BpLÂ ,BÓˆÚa ‰c ««ƒ¿»∆ƒ¿««¿À∆¿«¿¿∆¬ƒ
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ‰cÓ ?BnÚ25ÈÓÈ Ïk ,Ï·‡k ÒaÎÏe ƒ¿À∆»¿«≈¿«≈¿»≈»¿≈

ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â ;BÈec26B˙B‡ ÔÈÏÏBÎ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¿…¿ƒ
‰¯NÚ CÈ¯vL ¯·c ÏÎÏ ‰¯NÚa27BnÚ ÔÈ·LBÈ ‡ÏÂ ; «¬»»¿»»»∆»ƒ¬»»¿…¿ƒƒ

˙Bn‡ Úa¯‡a28‰BL Ï·‡ ;29ÔÈBLÂ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡e‰30 ¿«¿««¬»∆«¬≈ƒ¿ƒ
¯kNÂ ,BÏ31¯ÎBNÂ ,32ÔÈcŒ˙Èa - Èeca ˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ≈¿ƒ≈ƒ

Ô‰L ,¯ÓBÏk ,BB¯‡ ÏÚ Ô·‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁÏBL¿ƒ«ƒƒ∆∆«¬¿«∆≈
ÔÈÓ‚B¯33ÔÈ‡Â .¯eav‰ ÔÓ Ïc·Ó ‡e‰L ÈÙÏ ,B˙B‡ ¿ƒ¿ƒ∆À¿»ƒ«ƒ¿≈

˙‡ ÔÈeÏÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆≈«¿ƒƒ¿≈¿«ƒ∆
.B˙hÓƒ»

טו.).25) (מ"ק לברכת 26)להסתפר אותו מצרפים אין
בשלשה. שהיא כל 27)המזון כי וכיו"ב. בציבור תפילה

ואם  עדתו, קהל מתוך להבדילו אלא אינו "נידוי" של עצמו
בתקנתם? הועיל ומה קללתם? היכן - עמהם יצרפוהו
נזכר  לא שלנו בגמרא הגהות). בשם (כסףֿמשנה,
גדולות" "הלכות בספר אולם הקהל: מתוך אותו שמרחיקים
טז.) (מ"ק שלנו הגמרא של גירסא נמצאת רומי כתבֿיד
אשר  וכל דכתיב: - ציבורא? מן ליה דמנזרינן "ומנלן והיא:
כל  יחרם והזקנים, השרים בעצת הימים לשלשת יבוא לא
שזהו  וכנראה ח). י, (עזרא הגולה מקהל ייבדל והוא רכושו

רבינו. לדברי נט:).28)המקור מלמד 29)(ב"מ
אותו.30)לאחרים. לעשות 31)ומלמדים לאחרים הוא

טו.).32)מלאכתם. (מ"ק, מלאכתו לעשות אחרים
מ"ו).33) פ"ה, עדויות (שם:

.‰Ì¯Án‰ ÂÈÏÚ ¯˙BÈ34ÔÈ‡Â ÌÈ¯Á‡Ï ‰BL BÈ‡L , ≈»»«»√»∆≈∆«¬≈ƒ¿≈
ÁkLÈ ‡lL ,BÓˆÚÏ ‡e‰ ‰BL Ï·‡ ;BÏ ÔÈBLƒ¬»∆¿«¿∆…ƒ¿«
ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈ¯kN ÔÈ‡Â ,¯kN BÈ‡Â .B„eÓÏz«¿¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ
˜ÒÚ ËÚÓ ‡l‡ ,BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ÔÈ‡Â ;BnÚ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆»¿«≈∆

B˙Ò¯Ù È„k35. ¿≈«¿»»

בשמתא.34) מהמנודה חמור נפשו 35)שהוא להחיות
טו.). (מ"ק בניֿביתו ונפש

.Â,B¯Èz‰Ï Lw· ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL Èeca ·LiL ÈÓƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿…ƒ≈¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ·LÈ .‰iL B˙B‡ ÔÈcÓ¿«ƒ¿ƒ»»«¿ƒ¬≈ƒ¿…

B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ ,B¯Èz‰Ï Lw·36. ƒ≈¿«ƒ«¬ƒƒ

טז.).36) (שם,

.Ê‰LÏLa ?Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ÔÈ¯ÈzÓ ‰nÎa37elÙ‡ , ¿«»«ƒƒ«ƒ«≈∆ƒ¿»¬ƒ
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Ì‡ B˙B˜Ï‰Ï ÔÈÓpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
˙e˜ÏÓ ·iÁ˙18˙e„¯ÓŒ˙kÓ elÙ‡Â ;19ÂÈÏÚ ÔÈÓ ƒ¿«≈«¿«¬ƒ«««¿ƒ¿ƒ»»

.B˙Bk‰Ï¿«

בחכמה 2) ה"יג).3)מופלג (פ"ו, למעלה מבואר
ה).5)שחטא.4) סו, (ישעיה מנדיכם אחיכם מלשון:

הכלל. מן אותו מוציאים מנדים 6)מרחיקים, בצנעה אבל
בסמוך. כמבואר וחטא 7)אותו, וחזר כשחטא, אפילו

יז.). (מ"ק פעמים הרבים 8)כמה את והחטיא שחטא
ה"א). פ"ג, מ"ק נידוי 9)(ירושלמי, עונש עליהם שאין

מלקות. של 10)אלא בבי"ד ולא שלשה, של בבי"ד
להעלים  כדי - הנשיא כדין ואחד שבעים או ושלשה עשרים
נמצאת  - כן תאמר לא שאם לדבר: פרסום לתת ולא קלונו

ה"א). פ"ב, סנה' (שם, ירידתו ואין 11)עלייתו שחשיכה
ריש  בדברי כי להעיר, וכדאי יז.). מ"ק (רש"י, רואה אדם
יז.), (מ"ק אותו" מנדין אין שסרח חכם "תלמיד לקיש:
בין  משמע וזה - אותו" מבזין "אין חננאל: רבינו גורס

כאן. רבינו כדברי במלקות, ובין אל 12)בנידוי חוזר
בצנעה. בחשאי, אותו כשמנדים הכתוב 13)נידוי, מלשון

מנודה  בפירוש: לו אומרים אין כלומר: י), יד, (מלכיםֿב
פני  על תיראה ולא פנימה בבית ושב היכבד אלא אתה!
עליו  שכבד כאדם עצמך "עשה (שם): פירש ורש"י חוץ.

בביתך". ושב יתירה.14)ראשו ובזריזות בחפזון
שהיות.15) זוטרא 16)בלי כמר מזה. ונמנעים משתמטים

צער  מתוך היה, מרבנן צורבא איזה לנדות צריך כשהיה
להרגיש  כדי עצמו, את תחילה מנדה לנדות, עליו שניטל

המנודה. של לי 17)בצערו תיתי שאמר: פפא כרב
(שם). מימי מרבנן צורבא שמתי דלא שכרי) (ישולם

יותר 18) שנידוי מפני אחת, חסר ארבעים מדאורייתא:
ומעליב. קצוב 19)חמור מספר לה שאין דרבנן, מלקות

עבירות  על רק באה והיא מדאורייתא כמלקות ומסויים
מן  לביתו שבא מרבנן צורבא כאותו מדבריהם, על שעברו
גלויות  של שני ביוםֿטוב לתחום מחוץ שהיתה הישיבה

נב.). (פסחים

.·‡˙nLa ‡‰È ÈBÏt :¯ÓB‡ ?Èecp‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ20! ¿≈««ƒ≈¿ƒ¿≈¿«¿»
!‡˙nLa ‰Ê ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡ ,ÂÈÙa e‰ec Ì‡Â¿ƒƒ¿»»≈¿ƒ∆¿«¿»

Ì¯Á‰Â21Ba - ¯e¯‡Â !Ì¯ÁÓ ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡ -22 ¿«≈∆≈¿ƒ»√»¿»
!Èec Ba ,‰Úe·L Ba ,‰Ï‡»»¿»ƒ

והוא 20) הך, היינו ושמתא נידוי לרבינו כי כאן: אנו רואים
בשם  שלד) (סימן הטור ולפי וחרם. שמתא בין רק מפריד
- שבהם הקל מדרגותיהם: חומר לפי המה שלשה הראב"ד
שאומרים  קללה, גם עמה שיש שמתא - ממנה חמור נידוי:
ומאי  מכולם. החמור - וחרם אתה! ארור נידויו: בשעת לו
יהיה  שממה אמר: ושמואל מיתה. שם רב: אמר שמתא?
עונש  זה - "שמתא" לשמואל ובין לרב ובין יז.). (מ"ק,
ז, (דברים אותם תחרים החרם יימחה. בל רושם המשאיר

בשמתא. יתהון תגמר גמרא יונתן: מתרגם מבואר 21)ב)
המוחרם. ודיני מחרימים, מה על בסמוך: למטה

ואם 22) הללו. הוראות שלש כוללת "ארור" לשון כלומר:
מנודה  הוא הרי אתה! ארור נידוי: שנתחייב למי אמר החכם
ואמר  חבירו איש השביע ואם כבמנודה: בו לנהוג וצריכים

שבועה: זו הרי - אמן בעניית קיבלה והלה אם... ארור לו:
"המקלל  משום וחייב קללה זו הרי - ב"ארור" קיללו ואם

לו.). (שבועות חבירו" את

.‚ÔÈ¯ÈzÓ „ˆÈÎÂ23:BÏ ¯ÓB‡ ?Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¿≈««ƒƒ«ƒ«≈∆≈
Èe¯L24,ÂÈÙa ‡lL e‰e¯Èz‰ Ì‡Â !CÏ ÏeÁÓe CÏ »»»»¿ƒƒƒ∆…¿»»

!BÏ ÏeÁÓe BÏ Èe¯L ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡≈¿ƒ»»

התרה 23) בלי מעצמם כי החרם: או הנידוי זמן כשנשלם
מותרים. אינם אליעזר 24)מפורשת ברבי שמצינו כמו

רגליו  על יהושע רבי עמד מנידויו, כשהתירוהו הגדול
סח.). (סנהדרין הנדר! הותר הנדר! הותר ואמר:

.„Ó‰ ‚‰iL ‚‰n‰ e‰ÓÔÈ‚‰BpLÂ ,BÓˆÚa ‰c ««ƒ¿»∆ƒ¿««¿À∆¿«¿¿∆¬ƒ
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ‰cÓ ?BnÚ25ÈÓÈ Ïk ,Ï·‡k ÒaÎÏe ƒ¿À∆»¿«≈¿«≈¿»≈»¿≈

ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â ;BÈec26B˙B‡ ÔÈÏÏBÎ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¿…¿ƒ
‰¯NÚ CÈ¯vL ¯·c ÏÎÏ ‰¯NÚa27BnÚ ÔÈ·LBÈ ‡ÏÂ ; «¬»»¿»»»∆»ƒ¬»»¿…¿ƒƒ

˙Bn‡ Úa¯‡a28‰BL Ï·‡ ;29ÔÈBLÂ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡e‰30 ¿«¿««¬»∆«¬≈ƒ¿ƒ
¯kNÂ ,BÏ31¯ÎBNÂ ,32ÔÈcŒ˙Èa - Èeca ˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ≈¿ƒ≈ƒ

Ô‰L ,¯ÓBÏk ,BB¯‡ ÏÚ Ô·‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁÏBL¿ƒ«ƒƒ∆∆«¬¿«∆≈
ÔÈÓ‚B¯33ÔÈ‡Â .¯eav‰ ÔÓ Ïc·Ó ‡e‰L ÈÙÏ ,B˙B‡ ¿ƒ¿ƒ∆À¿»ƒ«ƒ¿≈

˙‡ ÔÈeÏÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆≈«¿ƒƒ¿≈¿«ƒ∆
.B˙hÓƒ»

טו.).25) (מ"ק לברכת 26)להסתפר אותו מצרפים אין
בשלשה. שהיא כל 27)המזון כי וכיו"ב. בציבור תפילה

ואם  עדתו, קהל מתוך להבדילו אלא אינו "נידוי" של עצמו
בתקנתם? הועיל ומה קללתם? היכן - עמהם יצרפוהו
נזכר  לא שלנו בגמרא הגהות). בשם (כסףֿמשנה,
גדולות" "הלכות בספר אולם הקהל: מתוך אותו שמרחיקים
טז.) (מ"ק שלנו הגמרא של גירסא נמצאת רומי כתבֿיד
אשר  וכל דכתיב: - ציבורא? מן ליה דמנזרינן "ומנלן והיא:
כל  יחרם והזקנים, השרים בעצת הימים לשלשת יבוא לא
שזהו  וכנראה ח). י, (עזרא הגולה מקהל ייבדל והוא רכושו

רבינו. לדברי נט:).28)המקור מלמד 29)(ב"מ
אותו.30)לאחרים. לעשות 31)ומלמדים לאחרים הוא

טו.).32)מלאכתם. (מ"ק, מלאכתו לעשות אחרים
מ"ו).33) פ"ה, עדויות (שם:

.‰Ì¯Án‰ ÂÈÏÚ ¯˙BÈ34ÔÈ‡Â ÌÈ¯Á‡Ï ‰BL BÈ‡L , ≈»»«»√»∆≈∆«¬≈ƒ¿≈
ÁkLÈ ‡lL ,BÓˆÚÏ ‡e‰ ‰BL Ï·‡ ;BÏ ÔÈBLƒ¬»∆¿«¿∆…ƒ¿«
ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈ¯kN ÔÈ‡Â ,¯kN BÈ‡Â .B„eÓÏz«¿¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ
˜ÒÚ ËÚÓ ‡l‡ ,BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ÔÈ‡Â ;BnÚ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆»¿«≈∆

B˙Ò¯Ù È„k35. ¿≈«¿»»

בשמתא.34) מהמנודה חמור נפשו 35)שהוא להחיות
טו.). (מ"ק בניֿביתו ונפש

.Â,B¯Èz‰Ï Lw· ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL Èeca ·LiL ÈÓƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿…ƒ≈¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ·LÈ .‰iL B˙B‡ ÔÈcÓ¿«ƒ¿ƒ»»«¿ƒ¬≈ƒ¿…

B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ ,B¯Èz‰Ï Lw·36. ƒ≈¿«ƒ«¬ƒƒ

טז.).36) (שם,

.Ê‰LÏLa ?Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ÔÈ¯ÈzÓ ‰nÎa37elÙ‡ , ¿«»«ƒƒ«ƒ«≈∆ƒ¿»¬ƒ
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˙BËBÈ„‰38‰ÁÓÓ „ÈÁÈÂ .39Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¯ÈzÓ ∆¿¿»ƒÀ¿∆«ƒ«ƒ«≈∆
Bc·Ï40elÙ‡Â ,Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¯Èz‰Ï „ÈÓÏ˙Ï LÈÂ . ¿«¿≈¿«¿ƒ¿«ƒ«ƒ«≈∆«¬ƒ

·¯‰ ÌB˜Óa41. ƒ¿»«

עח.).37) (נדרים נדרים התרת תלמידי 38)כדין שאינם
בהלכות.39)חכמים. הבקי מובהק חכם תלמיד

שלשה 40) או מומחה, יחיד או בנדר: כמו ח:), (נדרים
שהתירו  בשעה שהרי נדר, נקרא: הוא גם ונידוי הדיוטות.
עיין  הנדר! הותר יהושע: רבי קרא מנידוי, אליעזר רסי את

ה). הערה קיח, (עמוד אין 41)למעלה שבנדר פי על אף
הנדר  מן הנידוי הוא שונה אבל רבו, במקום מתיר התלמיד
את  שימצא עד המנודה על רובץ שיהא אותו מניחים ואין

הרא"ש). וכפירוש (שם, מיד לו מתירים אלא - הרב

Ë42.‰Ê ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ï eÎÏ‰Â ecpL ‰LÏL43¯·cÓ ¿»∆ƒ¿»¿»∆¿»«∆ƒ»»
ÌÈ¯Á‡ ‰LÏL ÔÈ‡a - BÏÏ‚a e‰cpL44.BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ∆ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»¬≈ƒ«ƒƒ

ומסיימת 42) ח, הלכה כאן מתחילה אוקספורד בנוסח
שבפרק  ההלכות וסכום לו": ומתירים אחרים שלשה "באים
יג, - ההלכות סכום הדפוסים כל שבשאר בעוד יב, - זה
הזה? ההעדר טעם ויבן חכם ומי לגמרי. חסרה ח וההלכה
שסימנוהו  "חרם" הוא ותכנו הפרק שנושא מפני אולי

עליה. דילגו ולכן "ח" באות תמיד בתשובה 43)בקצרה
שנידוהו 44)שלימה. אלה כמו חשובים כשאינם ואפילו

ולפיכך  שמים, כלפי כשחטא אלא אינה זאת כל טז.). (מ"ק
החטא  מאותו בתשובה חזר כי נכון אל שיודעים מכיון
אינם  הם שהרי הדיוטות, בשלשה די אז בגללו, שנידוהו
אם  אבל מעוונו: שב כבר כי הראשונים, דברי מבטלים
יכולים  אחרים שלשה אין שביזהו, על נידהו חכם תלמיד

אותו. פייס שלא זמן כל להתירו

.È‡ÈNp‰ Ïˆ‡ BÏ CÏÈ ,e‰cp ÈÓ Ú„È ‡lL ÈÓ45 ƒ∆…»«ƒƒ»≈∆≈∆«»ƒ
.BÈec BÏ ¯ÈzÈÂ¿«ƒƒ

מלבד 45) אחרים, אין ולכן מופלא, חכם המנדה היה שמא
יז.). (מ"ק להתירו יכולים הנשיא.

.‡ÈÈ‡z ÏÚ Èec46BÓˆÚ ÈtŒÏÚ elÙ‡ ,47CÈ¯ˆ , ƒ«¿«¬ƒ«ƒ«¿»ƒ
‰¯Ù‰48‰c elÙ‡Â ,BÓˆÚ ‰cpL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz . ¬»»«¿ƒ»»∆ƒ»«¿«¬ƒƒ»

˙Úc ÏÚ BÓˆÚ49·iÁL ¯·c ÏÚ elÙ‡Â ,ÈBÏt50ÂÈÏÚ «¿«««¿ƒ«¬ƒ«»»∆«»»»
BÓˆÚÏ ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Èec51. ƒ¬≈∆≈≈¿«¿

(46- יהיה לא אם או יהיה הדבר אותו אם שאמר: כגון
בנידוי. אבינו 47)יהא יעקב רצה כשלא יהודה, כגון

אליך  הביאותיו לא אם אמר: בנימין, את אתם לשלוח
ט), מג, (בראשית הימים כל לאבי וחטאתי לפניך והצגתיו

חייו. ימי כל בנידוי יהא נתקיים 48)כלומר: כשלא אפילו
ויהודה  הפרה. בלי מנידויו יוצא אינו לנידוי, הגורם התנאי
התירוהו  שלא מפני אבל התנאי, ונתבטל בנימין את שהחזיר
אותן  "כל חז"ל: ואמרו מותו, אחרי גם בו נשאר מנידויו
יהודה  של עצמותיו היו במדבר, ישראל שהיו שנה ארבעים
(תוספות, כתב ורבינוֿתם יא:). (מכות בארון" מגולגלין
כשלא  אפילו הפרה צריך תנאי על "נידוי שאמרו: מה שם):

בשעת  מסופק היה כשהמתנה רק זה - התנאי" נתקיים
יצליח  אם בטוח היה שלא כיהודה לקיימו, יוכל אם התנאי
שיוכל  לו וברור המתנה בידי התלוי תנאי אבל בדרכו:
וממילא  התנאי, נתקיים כשלא כלל חל הנידוי אין - לקיימו

התרה. צריך או 49)אינו להתנדות: לו אמר שרבו כגון
("תשובת  בנידוי" אהיה - זאת יעשה פלוני "אם כשאמר:

לפסיא). פ, סימן מר 50)הרמב"ם" של כנידויו רק ולא
והיה  המנודה, התלמיד לכבוד עצמו מנדה שהיה זוטרא
ז:). (נדרים לתלמידו התירו לפני לעצמו אז מתיר

מבית 51) עצמו מתיר חבוש "אין אומרים: אנו ואין (שם)
המתיר. גם הוא האוסר, היה שהוא מתוך - האסורים"

.·ÈCÈ¯ˆ - e‰c ÈÓ Ú„È elÙ‡ ,ÌBÏÁ· e‰ecpL ÈÓƒ∆ƒ«¬¬ƒ»«ƒƒ»»ƒ
‰¯NÚ52˙BÎÏ‰ ÔÈBML Ì„‡ŒÈ·53.BÈecpÓ B¯Èz‰Ï ¬»»¿≈»»∆ƒ¬»¿«ƒƒƒ

‡Ò¯t „Ú Ì‰È¯Á‡ Á¯BË ,‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â54‡ˆÓ ‡Ï . ¿ƒ…»»≈««¬≈∆««¿»…»»
‡ˆÓ ‡Ï .‰LÓ ÔÈBML ‰¯NÚ elÙ‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬ƒ¬»»∆ƒƒ¿»…»»
‡ˆÓ ‡Ï .‰¯Bza ˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BiL ‰¯NÚ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬»»∆¿ƒƒ¿«»…»»
‡Ï .˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ‰¯NÚ elÙ‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬ƒ¬»»∆≈»¿ƒƒ¿…

¯ÈzÓ - ‰¯NÚ BÓB˜Óa ‡ˆÓ‰LÏL elÙ‡ BÏ ÔÈ55. »»ƒ¿¬»»«ƒƒ¬ƒ¿»

צריך 52) לפיכך נתנדה, המקום שבשליחות שאפשר לפי
ח.). נדרים (ר"ן, עמהם שרויה שהשכינה עשרה, להתרתו

התרה.53) בדיני והמיל 54)שבקיאים מיל. ארבעה היא
שאמר  פרסה". עד "וטורח צג:). (פסחים אמה אלפיים -
הדברים  מקור - ה"כסףֿמשנה" ולדעת בש"ס. אינו רבינו,
פרשת  על ישב - מצא "לא ח.): (נדרים שאמרו במה הוא
רבי  הגאון אולם וכו'". בניֿאדם לעשרה שלום ויתן דרכים
ב"שאילתות" נמצא שהמקור העיר, בהגהותיו ברלין ישעיה

שכט. סימן גאון, אחא בגמרא 55)דרבי אינו זה גם
הנ"ל. ב"שאילתות" ומקורו

.‚ÈÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ ,ÂÈÙa e‰ecpL ÈÓ56. ƒ∆ƒ¿»»≈«ƒƒ∆»¿»»
ÂÈÙa ‡lLÂ ÂÈÙa BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - ÂÈÙa ‡lL e‰ec57. ƒ∆…¿»»«ƒƒ¿»»¿∆…¿»»

ÔÈ¯ÈzÓe ÔÈcÓ ‡l‡ ,ÌeÏk ‰¯Ù‰Ï Èec ÔÈa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ«¬»»¿∆»¿«ƒ«ƒƒ
„Á‡ Ú‚¯a58e‡¯ Ì‡Â .·ËeÓÏ ‰cÓ‰ ¯ÊÁiLk , ¿∆«∆»¿∆«¬…«¿À∆¿»¿ƒ»

ÔÈÁÈpÓ - ÌÈL ‰nk Èeca ‰Ê ÁÈp‰Ï ÔÈcŒ˙È·59ÈÙk ≈ƒ¿«ƒ«∆¿ƒ«»»ƒ«ƒƒ¿ƒ
‰ÊÏ ÌÈ¯Á‰Ï ÔÈcŒ˙È· e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .BÚLƒ̄¿¿≈ƒ»≈ƒ¿«¬ƒ»∆

‰lÁzÎÏ60‰˙BLÂ BnÚ ÏÎ‡iL ÈÓ ÌÈ¯Á‰Ïe ,61,BnÚ ¿«¿ƒ»¿«¬ƒƒ∆…«ƒ¿∆ƒ
È„k ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡a BnÚ „ÓÚiL ÈÓ B‡ƒ∆«¬…ƒ¿«¿«««¬ƒƒ¿≈
eˆ¯ÙÈ ‡lL „Ú ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BNÚÏ È„Îe B¯qÈÏ62 ¿«¿¿≈«¬¿»«»«∆…ƒ¿¿

˙BcÏ ÌÎÁÏ ˙eL¯ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÌÈ‡ËBÁ‰«¿ƒ««ƒ∆≈¿∆»»¿«
BÓˆÚ ‚È‰‰Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Á·L BÈ‡ - B„B·ÎÏƒ¿≈∆«¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ«¿

ÌÈÏÚÓ ‡l‡ ,‰Ê ¯·„a63‡ÏÂ ı¯‡‰ŒÌÚ È¯·cÓ ÂÈÊ‡ ¿»»∆∆»«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈«»»∆¿…
Ìb" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,Ô‰Ï BaÏ ˙ÈLÈ»ƒƒ»∆»ƒ¿»∆»«¿……¿»¿»«
‰È‰ ÔÎÂ ."EaÏ Ôzz Ï‡ e¯a„È ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¬∆¿«≈«ƒ≈ƒ∆¿≈»»
ÔÈ‡Â Ì˙t¯Á ÌÈÚÓBL ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ C¯c∆∆¬ƒƒ»ƒƒ¿ƒ∆¿»»¿≈»
Û¯ÁÓÏ ÌÈÏÁBnL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ;ÔÈ·ÈLÓ¿ƒƒ¿…∆»∆¬ƒ«¿»≈

ÌÈÁÏBÒÂ64ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁÂ .BÏ65ÈÁazLÓ eÈ‰Ì ¿¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ
Ì„‡ ec ‡Ï ÌÏBÚnL ,ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ‡p‰ Ì‰ÈNÚÓa¿«¬≈∆«»ƒ¿¿ƒ∆≈»…ƒ»»

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



m"ekrק zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È„ÈÓÏz ÏL Ôk¯„ ‡È‰ BÊÂ ;Ô„B·ÎÏ e‰eÓÈ¯Á‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒƒ¿»¿ƒ«¿»∆«¿ƒ≈
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .da CÏÈÏ Èe‡¯L ÌÈÓÎÁ66? ¬»ƒ∆»≈≈»«∆¿»ƒ¬ƒ

,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ï·‡ ;¯˙qa e‰Ù¯Á B‡ e‰faLk¿∆ƒ»≈¿»«≈∆¬»«¿ƒ»»
‡ÈÒ‰¯Ùa Ì„‡ BÙ¯Á B‡ e‰faL67ÏÁÓÏ BÏ ¯eÒ‡ , ∆ƒ»≈¬»»¿«¿∆¿»»ƒ¿…

‰¯Bz ÔBÈÊa ‰fL ,LÚ ,ÏÁÓ Ì‡Â ;B„B·k ÏÚ68; «¿¿ƒ»«∆¡»∆∆ƒ¿»
LÁk ¯·c‰ ¯ËBÂ Ì˜B ‡l‡69epnÓ Lw·iL „Ú , ∆»≈¿≈«»»¿»»«∆¿«≈ƒ∆

.BÏ ÁÏÒÈÂ ‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿ƒ¿«

יתירוהו 56) שאם - חשד משום הר"ן: שם וכתב ז:). (נדרים
כמנודה, בו נוהגים שאין ובראותו ידע, לא והוא בפניו שלא
(שם): כתב והרא"ש חכמים. במצוות זלזול שנוהגים יחשוד
כך  בפניו, ונידוהו שביישוהו כשם - המנודה כבוד משום
בפניו  שלא התירוהו אם ובדיעבד בפניו. ויתירוהו יכבדוהו

הוא. מותר בפני 57)- שלא שנידוני כשם בלבו: שיאמר
הר"ן). (שם, באיש יחשוד ולא התירוני, כך זה 58)-

שהתפקר  כלומר: לאפקרותא, אבל ממון, עסקי על בנידוי
ואפילו  יום, שלשים קודם התרה לו אין - חכם תלמיד וביזה

מיימוניות). (הגהות לו ומחל החכם מפני 59)כשנתפייס
אנו  וכן (כסףֿמשנה). לתורה סייג לעשות רשאין שביתֿדין
חכמים  נהגו "שלא יז.) (מ"ק דרבי באמתא מוצאים
שלש  ידה על המנודה את והחזיקו בנידויה", קלותֿראש

בנידויו. שלשים 60)שנים שלשים, של נידוי התראת בלי
וכן  ונציה, בדפוס ו). (הלכה בפרקנו לעיל כמבואר יום,
"לכתחילה". במקום "בתחילה" - רוקח" "מעשה בנוסחת

טז.).61) (מ"ק נידוי חיובי אין הדברים אלה שעל פי על אף
ירבו.62) עצמו 63)שלא מעמיד כלומר: אזניו, אוטם

שומע. אינו שאמר:64)כאילו בןֿהקנה נחוניא רבי כמו
וכמר  כח.). (מגילה חברי" קללת מטתי על עלתה לא "מימי
וסולח  מוחל היה בלילות משכבו על כשעלה חסידא, זוטרא

(שם). שציערוהו אחד בןֿלוי 65)לכל יהושע רבי כמו
שלח  בא. לא והלה פעמים שלש לבןֿאדם לקרוא ששלח

הייתי  איש החרמתי לא שמימי אני, אלמלא לו: מטיל לומר
וזה  - מנדים דברים וארבעה עשרים שעל החרם, את עליך
א). הלכה ג, פרק מועדֿקטן (ירושלמי, מהם אחד

ויתור.66) מנהג ולנהוג להעלים יכול גם 67)שהוא שאם
ושמעו. ראו אחרים הלא אזנו, ויאטם עינו יעלים הוא

שנתחלל 68) התורה כבוד על מוחל, הוא כבודו על שאם
למחול. לו ואסור למחול יכול כג.)69)אינו (יומא

ויש  בראשית. ימי מששת לאדם ניצחת ואיבה עברה השומר
ונוטר  נוקם חכם תלמיד יהא שלא - כנחש שמפרשים:
ונטירתו  נקימתו אלא רוחו: ולסיפוק להנאתו עצמו, לכבוד
כאותה  כבודה, וחילול עלבונה על התורה, לכבוד יהיו
למלא  אלא הנחש, של להנאתו שאינה נחש של נשיכה
טו: (ערכין שאמרו מה על מיוסד וזה מקום. של שליחותו
ובאות  החיות מתקבצות לבוא לעתיד אמור): מדרשֿרבה,
- טורף זאב ואוכל: - דורס ארי ואומרות: הנחש אצל
ישוך  אם להם: אומר לך? יש הנאה מה - אתה ואוכל:
כלום  עושה שאני אפשר יא), י, (קהלת לחש? בלא הנחש

קעט). אות התורה, (חנוכת מלמעלה?! נצטוויתי ולא

ה'תש"פ  מנחםֿאב א' רביעי יום

miakFM zcFar zFkld¦§£©¨¦
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,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ˙Á‡Â ÌÈMÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¬ƒƒ¿««ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ÚL˙Â ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿≈«ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
¯e˙Ï ‡lL (· .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ˙BÙÏ ‡lL∆…ƒ¿««¬«»ƒ∆…»
(„ .Ûc‚Ï ‡lL (‚ .ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯e ·l‰ ¯e‰¯‰ ¯Á‡««ƒ¿«≈¿ƒ«»≈«ƒ∆…¿«≈
‰ÂÁzLÈ ‡lL (‰ .d˙„B·Ú C¯„k d˙B‡ „·ÚÈ ‡lL∆…«¬…»¿∆∆¬»»∆…ƒ¿«¬∆
˙BNÚÏ ‡lL (Ê .BÓˆÚÏ ÏÒt ˙BNÚÏ ‡lL (Â .dÏ»∆…«¬∆∆¿«¿∆…«¬
elÙ‡ ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ‡lL (Á .ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ÏÒt∆∆¬ƒ«¬≈ƒ∆…«¬¬ƒ
¯ÈÚ Û¯NÏ (È .‰È¯Á‡ ÌÈ¯Á‡ ÁÈc‰Ï ‡lL (Ë .ÈBÏ¿∆…¿«ƒ«¬≈ƒ«¬∆»ƒ¿…ƒ
ÏkÓ ˙B‰Ï ‡lL (·È .d˙B·Ï ‡lL (‡È .˙Ácp‰«ƒ««∆…ƒ¿»∆…≈»ƒ»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ „ÈÁÈ ˙ÈÒ‰Ï ‡lL (‚È .dBÓÓ»»∆…¿»ƒ»ƒ«¬«»ƒ
·ÊÚÏ ‡lL (ÂË .˙ÈÒn‰ ·‰‡Ï ‡lL („È .d„·ÚÏ¿»¿»∆…∆¡…«≈ƒ∆…«¬…
ÂÈÏÚ „nÏÏ ‡lL (ÊÈ .BÏÈv‰Ï ‡lL (ÊË .B˙‡Nƒ¿»∆…¿«ƒ∆…¿«≈»»
(ËÈ .‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ ÚnÈ ‡lL (ÁÈ .˙eÎÊ¿∆…ƒ»«ƒ¿«≈»»»
‡a˙n‰ ÔÓ ÚÓLÏ ‡lL (Î .dÓLa ‡a˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«≈ƒ¿»∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ¿«≈
ÌLa elÙ‡Â ,¯˜La ‡a˙‰Ï ‡lL (‡Î .dÓLaƒ¿»∆…¿ƒ¿«≈¿∆∆«¬ƒ¿≈
(‚Î .¯˜L ‡È· ˙‚È¯‰Ó ¯e‚Ï ‡lL (·Î .ÌM‰«≈∆…»≈¬ƒ«¿ƒ∆∆
‡lL („Î .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa Ú·MÏ ‡lL∆…ƒ»«¿≈¬«»ƒ∆…

cÈ ˙BNÚÏ ‡lL (‰Î .·B‡ ˙BNÚÏ‡lL (ÂÎ .ÈBÚ «¬∆…«¬ƒ¿ƒ∆…
‡lL (ÁÎ .‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï ‡lL (ÊÎ .CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«…∆∆…¿»ƒ«≈»∆…
.‰¯L‡ ÚhÏ ‡lL (ËÎ .˙ÈkNÓ Ô·‡ ÏÚ ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬«∆∆«¿ƒ∆…ƒ«¬≈»
.dÏÈ·La ‰NÚp‰ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „a‡Ï (Ï¿«≈¬«»ƒ¿»««¬∆ƒ¿ƒ»
.‰ÈLnLÓ ÏÎ·e ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ˙B‰Ï ‡lL (‡Ï∆…≈»«¬«»ƒ¿»¿«¿∆»
˙¯ÎÏ ‡lL (‚Ï .„·Ú Èetˆa ˙B‰Ï ‡lL (·Ï∆…≈»¿ƒ∆¡»∆…ƒ¿…
(‰Ï .Ì‰ÈÏÚ ÔÁÏ ‡lL („Ï .ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚÏ ˙È¯a¿ƒ¿¿≈»ƒ∆…»…¬≈∆
Ì˙B‚‰Óa ˙Bnc‰Ï ‡lL (ÂÏ .eˆ¯‡a e·LÈ ‡lL∆…≈¿¿«¿≈∆…¿ƒ«¿ƒ¿»»
.ÌÒ˜Ï ‡lL (ÁÏ .LÁÏ ‡lL (ÊÏ .ÌLeaÏÓ·e¿«¿»∆…¿«≈∆…ƒ¿…
‡lL (‡Ó .¯·Á ¯·ÁÏ ‡lL (Ó .ÔBÚÏ ‡lL (ËÏ∆…¿≈∆…«¬…∆∆∆…
(‚Ó .·B‡a Ï‡LÏ ‡lL (·Ó .ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯„Ïƒ¿∆«≈ƒ∆…ƒ¿…¿
‡lL (‰Ó .ÛMÎÏ ‡lL („Ó .ÈBÚcÈa Ï‡LÏ ‡lL∆…ƒ¿…¿ƒ¿ƒ∆…¿«≈∆…
.Ô˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL‰Ï ‡lL (ÂÓ .L‡¯‰ ˙‡t ÛÈw‰Ï¿«ƒ¿«»…∆…¿«¿ƒ¿«»»
‰cÚ˙ ‡lL (ÁÓ .‰M‡ È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ ‡lL (ÊÓ∆…«¿∆ƒ¬ƒƒ»∆…«¿∆
.Ú˜Ú˜ ·zÎÏ ‡lL (ËÓ .LÈ‡ È„ÚÂ ÔÈÊ ÈÏk ‰M‡ƒ»¿ƒ«ƒ«¬ƒƒ∆…ƒ¿…«¬«
.˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡ .„„Bb˙‰Ï ‡lL (∆…¿ƒ¿≈∆…«¬»¿»«≈
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È„ÈÓÏz ÏL Ôk¯„ ‡È‰ BÊÂ ;Ô„B·ÎÏ e‰eÓÈ¯Á‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒƒ¿»¿ƒ«¿»∆«¿ƒ≈
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .da CÏÈÏ Èe‡¯L ÌÈÓÎÁ66? ¬»ƒ∆»≈≈»«∆¿»ƒ¬ƒ

,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ï·‡ ;¯˙qa e‰Ù¯Á B‡ e‰faLk¿∆ƒ»≈¿»«≈∆¬»«¿ƒ»»
‡ÈÒ‰¯Ùa Ì„‡ BÙ¯Á B‡ e‰faL67ÏÁÓÏ BÏ ¯eÒ‡ , ∆ƒ»≈¬»»¿«¿∆¿»»ƒ¿…

‰¯Bz ÔBÈÊa ‰fL ,LÚ ,ÏÁÓ Ì‡Â ;B„B·k ÏÚ68; «¿¿ƒ»«∆¡»∆∆ƒ¿»
LÁk ¯·c‰ ¯ËBÂ Ì˜B ‡l‡69epnÓ Lw·iL „Ú , ∆»≈¿≈«»»¿»»«∆¿«≈ƒ∆

.BÏ ÁÏÒÈÂ ‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿ƒ¿«

יתירוהו 56) שאם - חשד משום הר"ן: שם וכתב ז:). (נדרים
כמנודה, בו נוהגים שאין ובראותו ידע, לא והוא בפניו שלא
(שם): כתב והרא"ש חכמים. במצוות זלזול שנוהגים יחשוד
כך  בפניו, ונידוהו שביישוהו כשם - המנודה כבוד משום
בפניו  שלא התירוהו אם ובדיעבד בפניו. ויתירוהו יכבדוהו

הוא. מותר בפני 57)- שלא שנידוני כשם בלבו: שיאמר
הר"ן). (שם, באיש יחשוד ולא התירוני, כך זה 58)-

שהתפקר  כלומר: לאפקרותא, אבל ממון, עסקי על בנידוי
ואפילו  יום, שלשים קודם התרה לו אין - חכם תלמיד וביזה

מיימוניות). (הגהות לו ומחל החכם מפני 59)כשנתפייס
אנו  וכן (כסףֿמשנה). לתורה סייג לעשות רשאין שביתֿדין
חכמים  נהגו "שלא יז.) (מ"ק דרבי באמתא מוצאים
שלש  ידה על המנודה את והחזיקו בנידויה", קלותֿראש

בנידויו. שלשים 60)שנים שלשים, של נידוי התראת בלי
וכן  ונציה, בדפוס ו). (הלכה בפרקנו לעיל כמבואר יום,
"לכתחילה". במקום "בתחילה" - רוקח" "מעשה בנוסחת

טז.).61) (מ"ק נידוי חיובי אין הדברים אלה שעל פי על אף
ירבו.62) עצמו 63)שלא מעמיד כלומר: אזניו, אוטם

שומע. אינו שאמר:64)כאילו בןֿהקנה נחוניא רבי כמו
וכמר  כח.). (מגילה חברי" קללת מטתי על עלתה לא "מימי
וסולח  מוחל היה בלילות משכבו על כשעלה חסידא, זוטרא

(שם). שציערוהו אחד בןֿלוי 65)לכל יהושע רבי כמו
שלח  בא. לא והלה פעמים שלש לבןֿאדם לקרוא ששלח

הייתי  איש החרמתי לא שמימי אני, אלמלא לו: מטיל לומר
וזה  - מנדים דברים וארבעה עשרים שעל החרם, את עליך
א). הלכה ג, פרק מועדֿקטן (ירושלמי, מהם אחד

ויתור.66) מנהג ולנהוג להעלים יכול גם 67)שהוא שאם
ושמעו. ראו אחרים הלא אזנו, ויאטם עינו יעלים הוא

שנתחלל 68) התורה כבוד על מוחל, הוא כבודו על שאם
למחול. לו ואסור למחול יכול כג.)69)אינו (יומא

ויש  בראשית. ימי מששת לאדם ניצחת ואיבה עברה השומר
ונוטר  נוקם חכם תלמיד יהא שלא - כנחש שמפרשים:
ונטירתו  נקימתו אלא רוחו: ולסיפוק להנאתו עצמו, לכבוד
כאותה  כבודה, וחילול עלבונה על התורה, לכבוד יהיו
למלא  אלא הנחש, של להנאתו שאינה נחש של נשיכה
טו: (ערכין שאמרו מה על מיוסד וזה מקום. של שליחותו
ובאות  החיות מתקבצות לבוא לעתיד אמור): מדרשֿרבה,
- טורף זאב ואוכל: - דורס ארי ואומרות: הנחש אצל
ישוך  אם להם: אומר לך? יש הנאה מה - אתה ואוכל:
כלום  עושה שאני אפשר יא), י, (קהלת לחש? בלא הנחש

קעט). אות התורה, (חנוכת מלמעלה?! נצטוויתי ולא

ה'תש"פ  מנחםֿאב א' רביעי יום

miakFM zcFar zFkld¦§£©¨¦
dicaFr zFTge

-rcndxtqm"ekrzekld
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,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ˙Á‡Â ÌÈMÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¬ƒƒ¿««ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ÚL˙Â ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿≈«ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
¯e˙Ï ‡lL (· .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ˙BÙÏ ‡lL∆…ƒ¿««¬«»ƒ∆…»
(„ .Ûc‚Ï ‡lL (‚ .ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯e ·l‰ ¯e‰¯‰ ¯Á‡««ƒ¿«≈¿ƒ«»≈«ƒ∆…¿«≈
‰ÂÁzLÈ ‡lL (‰ .d˙„B·Ú C¯„k d˙B‡ „·ÚÈ ‡lL∆…«¬…»¿∆∆¬»»∆…ƒ¿«¬∆
˙BNÚÏ ‡lL (Ê .BÓˆÚÏ ÏÒt ˙BNÚÏ ‡lL (Â .dÏ»∆…«¬∆∆¿«¿∆…«¬
elÙ‡ ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ‡lL (Á .ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ÏÒt∆∆¬ƒ«¬≈ƒ∆…«¬¬ƒ
¯ÈÚ Û¯NÏ (È .‰È¯Á‡ ÌÈ¯Á‡ ÁÈc‰Ï ‡lL (Ë .ÈBÏ¿∆…¿«ƒ«¬≈ƒ«¬∆»ƒ¿…ƒ
ÏkÓ ˙B‰Ï ‡lL (·È .d˙B·Ï ‡lL (‡È .˙Ácp‰«ƒ««∆…ƒ¿»∆…≈»ƒ»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ „ÈÁÈ ˙ÈÒ‰Ï ‡lL (‚È .dBÓÓ»»∆…¿»ƒ»ƒ«¬«»ƒ
·ÊÚÏ ‡lL (ÂË .˙ÈÒn‰ ·‰‡Ï ‡lL („È .d„·ÚÏ¿»¿»∆…∆¡…«≈ƒ∆…«¬…
ÂÈÏÚ „nÏÏ ‡lL (ÊÈ .BÏÈv‰Ï ‡lL (ÊË .B˙‡Nƒ¿»∆…¿«ƒ∆…¿«≈»»
(ËÈ .‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ ÚnÈ ‡lL (ÁÈ .˙eÎÊ¿∆…ƒ»«ƒ¿«≈»»»
‡a˙n‰ ÔÓ ÚÓLÏ ‡lL (Î .dÓLa ‡a˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«≈ƒ¿»∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ¿«≈
ÌLa elÙ‡Â ,¯˜La ‡a˙‰Ï ‡lL (‡Î .dÓLaƒ¿»∆…¿ƒ¿«≈¿∆∆«¬ƒ¿≈
(‚Î .¯˜L ‡È· ˙‚È¯‰Ó ¯e‚Ï ‡lL (·Î .ÌM‰«≈∆…»≈¬ƒ«¿ƒ∆∆
‡lL („Î .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa Ú·MÏ ‡lL∆…ƒ»«¿≈¬«»ƒ∆…

cÈ ˙BNÚÏ ‡lL (‰Î .·B‡ ˙BNÚÏ‡lL (ÂÎ .ÈBÚ «¬∆…«¬ƒ¿ƒ∆…
‡lL (ÁÎ .‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï ‡lL (ÊÎ .CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«…∆∆…¿»ƒ«≈»∆…
.‰¯L‡ ÚhÏ ‡lL (ËÎ .˙ÈkNÓ Ô·‡ ÏÚ ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬«∆∆«¿ƒ∆…ƒ«¬≈»
.dÏÈ·La ‰NÚp‰ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „a‡Ï (Ï¿«≈¬«»ƒ¿»««¬∆ƒ¿ƒ»
.‰ÈLnLÓ ÏÎ·e ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ˙B‰Ï ‡lL (‡Ï∆…≈»«¬«»ƒ¿»¿«¿∆»
˙¯ÎÏ ‡lL (‚Ï .„·Ú Èetˆa ˙B‰Ï ‡lL (·Ï∆…≈»¿ƒ∆¡»∆…ƒ¿…
(‰Ï .Ì‰ÈÏÚ ÔÁÏ ‡lL („Ï .ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚÏ ˙È¯a¿ƒ¿¿≈»ƒ∆…»…¬≈∆
Ì˙B‚‰Óa ˙Bnc‰Ï ‡lL (ÂÏ .eˆ¯‡a e·LÈ ‡lL∆…≈¿¿«¿≈∆…¿ƒ«¿ƒ¿»»
.ÌÒ˜Ï ‡lL (ÁÏ .LÁÏ ‡lL (ÊÏ .ÌLeaÏÓ·e¿«¿»∆…¿«≈∆…ƒ¿…
‡lL (‡Ó .¯·Á ¯·ÁÏ ‡lL (Ó .ÔBÚÏ ‡lL (ËÏ∆…¿≈∆…«¬…∆∆∆…
(‚Ó .·B‡a Ï‡LÏ ‡lL (·Ó .ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯„Ïƒ¿∆«≈ƒ∆…ƒ¿…¿
‡lL (‰Ó .ÛMÎÏ ‡lL („Ó .ÈBÚcÈa Ï‡LÏ ‡lL∆…ƒ¿…¿ƒ¿ƒ∆…¿«≈∆…
.Ô˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL‰Ï ‡lL (ÂÓ .L‡¯‰ ˙‡t ÛÈw‰Ï¿«ƒ¿«»…∆…¿«¿ƒ¿«»»
‰cÚ˙ ‡lL (ÁÓ .‰M‡ È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ ‡lL (ÊÓ∆…«¿∆ƒ¬ƒƒ»∆…«¿∆
.Ú˜Ú˜ ·zÎÏ ‡lL (ËÓ .LÈ‡ È„ÚÂ ÔÈÊ ÈÏk ‰M‡ƒ»¿ƒ«ƒ«¬ƒƒ∆…ƒ¿…«¬«
.˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡ .„„Bb˙‰Ï ‡lL (∆…¿ƒ¿≈∆…«¬»¿»«≈
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ÏÈ‡B‰ :e¯Ó‡ - Ì˙eÚË ‰˙È‰ BÊÂ .‰È‰ ÌÈÚBh‰«ƒ»»¿»¿»»»»¿ƒ
˙‡ ‚È‰‰Ï ÌÈlbÏ‚Â el‡ ÌÈ·ÎBÎ ‡¯a ÌÈ‰Ï‡‰Â¿»¡…ƒ»»»ƒ≈¿«¿«ƒ¿«¿ƒ∆

ÌÏBÚ‰7„B·k Ì‰Ï ˜ÏÁÂ ,ÌB¯na Ì˙e ,8Ì‰Â , »»¿»»«»¿»«»∆»¿≈
ÌÁaLÏ Ì‰ ÔÈÈe‡¯ - ÂÈÙÏ ÌÈLnLÓ‰ ÌÈLnL«»ƒ«¿«¿ƒ¿»»¿ƒ≈¿«¿»
Ce¯a ,Ï‡‰ ÔBˆ¯ e‰ÊÂ ;„B·k Ì‰Ï ˜ÏÁÏÂ Ì¯‡ÙÏe¿»√»¿«¬…»∆»¿∆¿»≈»

ÈÓ „aÎÏe Ïc‚Ï ,‡e‰9CÏn‰L BÓk ,B„aÎÂ BÏcbL ¿«≈¿«≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿¿∆«∆∆
.CÏÓ ÏL B„B·Î e‰ÊÂ ,ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ‰ „aÎÏ ‰ˆB¯∆¿«≈»¿ƒ¿»»¿∆¿∆∆∆
˙B·Ï eÏÈÁ˙‰ ,ÌaÏ ÏÚ ‰Ê ¯·„ ‰ÏÚL ÔÂÈk≈»∆»»»»∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿
ÌÁaLÏe ,˙Ba¯˜ Ì‰Ï ·È¯˜‰Ïe ,˙BÏÎÈ‰ ÌÈ·ÎBkÏ«»ƒ≈»¿«¿ƒ»∆»¿»¿«¿»

ÏeÌÈ¯·„a Ì¯‡Ù10‚ÈN‰Ï È„k ,ÌÏeÓÏ ˙BÁzL‰Ïe11 ¿»√»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬¿»¿≈¿«ƒ
‰Ú¯‰ ÌzÚ„a ‡¯Ba‰ ÔBˆ¯12˙„B·Ú ¯wÚ ‰È‰ ‰ÊÂ . ¿«≈¿«¿»»»»¿∆»»ƒ«¬«

ÌÈ·ÎBk13ÌÈÚ„Bi‰ ,‰È„·BÚ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÂ . »ƒ¿»»¿ƒ¿∆»«¿ƒ
·ÎBk ‡l‡ dBÏ‡ ÌL ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰L ‡Ï ;d¯wÚƒ»»…∆≈¿ƒ∆≈»¡«∆»»
ÌÈBb‰ CÏÓ E‡¯È ‡Ï ÈÓ" :¯ÓB‡ e‰ÈÓ¯iL ‡e‰ .‰Ê∆∆ƒ¿¿»≈ƒ…ƒ»¬∆∆«ƒ
Ì˙eÎÏÓ ÏÎ·e ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ ÏÎ· Èk ,‰˙‡È EÏ Èkƒ¿»»»ƒ¿»«¿≈«ƒ¿»«¿»
ıÚ ÌÈÏ·‰ ¯ÒeÓ ,eÏÒÎÈÂ e¯Ú·È ˙Á‡·e .EBÓk ÔÈ‡Ó≈≈»¿««ƒ¿¬¿ƒ¿»«¬»ƒ≈
Ï·‡ ,Ec·Ï ‡e‰ ‰z‡L ÌÈÚ„BÈ Ïk‰ :¯ÓBÏk ."‡e‰¿««…¿ƒ»«»¿«∆¬»
EBˆ¯ Ï·‰‰ ‰fL ÌÈn„nL ,Ì˙eÏÈÒÎe Ì˙eÚË»»¿ƒ»∆¿«ƒ∆∆«∆∆¿¿

‡e‰14.

הראשון.2) אדם של בןֿבנו אז 3)בןֿשת, שנאמר: כמו
"לשון  רש"י: ופירש כו) ד, (בראשית ה' בשם לקרוא הוחל
בשמו  העצבים שמות ואת האדם שמות את לקרוא - חולין
(על  רבתי בפסיקתא וכן וכו'. אלילים" ולעשותם ה' של
אנוש  של דורו "כשעמד יוולד): כי כשב או שור הפיסקא:
ה'". בשם לקרוא הוחל אז - בצלמם אותו והכעיסו

"גדולה".4) אוקספורד: וניטפשה,5)בנוסח נכסלה
כסילים. עצת - יא) יט, (ישעיה נבערה עצה מלשון:

(שבת 6) כאנוש" זרה עבודה עובד "אפילו שמצינו: כמו
א).7)קיח:). הלכה ג, פרק התורה יסודי (הלכות כמבואר

המלך".8) פני "רואים ולהיות לפניו מי.9)לשמש את
ואומרים:10) חמה גלגל עונקים שהיו אומר: אחא רבי

תכשיטים  עושים שהיו שם: רש"י ופירש גשמים! לנו הורד
אומרים  והם - לה משתחווים שהיו לפי - חמה דמות
גשמים! לנו הורידו לכבודכם, עשינו מה ראו לשמים:

כו). פרק לפי 12)באמצעותם.11)(בראשיתֿרבה,
המשובשת. במקום 13)דעתם תמיד העתיקות בנוסחות

עבודהֿזרה. - שבני14ֿ)עבודתֿכוכבים רצונך כלומר:
ובינם. בינך המתווכים סרסורים בתור בהם ישתמשו אדם

.·È‡È· Ì„‡‰ È·a e„ÓÚ ,ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L ¯Á‡Â¿««∆»¿«»ƒ»¿ƒ¿≈»»»¿ƒ≈
·ÎBk e„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ‰eˆ Ï‡‰L ,e¯Ó‡Â ¯˜L∆∆¿»¿∆»≈ƒ»¿»«»∆ƒ¿»
Ck BÏ eÎqÂ BÏ e·È¯˜‰Â ,ÌÈ·ÎBk‰ Ïk B‡ ÈBÏt¿ƒ»«»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
BÏ ˙BÁzL‰Ï È„k ,B˙¯eˆ eNÚÂ ÏÎÈ‰ BÏ e·e ,CÎÂ»»¿≈»«¬»¿≈¿ƒ¿«¬
!ı¯‡‰ ÈnÚ ¯‡Le ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ÌÚ‰ Ïk»»»«»ƒ¿«¿«ƒ¿»«≈»»∆

ÚÈ„BÓe15‡È‰ BÊ :¯ÓB‡Â ,BalÓ ‰„aL ‰¯eˆ Ì‰Ï ƒ«»∆»∆»»ƒƒ¿≈ƒ
e‰eÚÈ„B‰L ,ÈBÏt ·ÎBk‰ ˙¯eˆ16.B˙‡e·a ««»¿ƒ∆ƒƒ¿»

˙Á˙Â ˙BÏÎÈ‰a ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ BÊ C¯c ÏÚ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆«¬«≈»¿««
˙BÚ·b‰ ÏÚÂ ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯·e ˙BÏÈ‡‰17ÌÈˆa˜˙Óe , »ƒ»¿»≈∆»ƒ¿««¿»ƒ¿«¿ƒ

‰¯ev‰ BfL ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ì‰Ï ÌÈÂÁzLÓeƒ¿«¬ƒ»∆¿¿ƒ¿»»»∆«»
‰·ÈËÓ18‰Ú¯Óe19.‰pnÓ ‰‡¯ÈÏe d„·ÚÏ Èe‡¯Â , ¿ƒ»¿≈»¿»¿»¿»¿ƒ¿»ƒ∆»

,Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰È‰ÎÂ,eÁÈÏˆ˙Â ea¯z BÊ ‰„B·ÚaL ¿…¬≈∆¿ƒ»∆∆«¬»ƒ¿¿«¿ƒ
eÏÈÁ˙‰Â !CÎÂ CÎ eNÚz Ï‡Â CÎÂ CÎ eNÚÂ«¬»»»¿««¬»»»¿ƒ¿ƒ

ÌÈ·ÊBk20B‡ BÓˆÚ ·ÎBk‰L ,¯ÓBÏÂ „ÓÚÏ ÌÈ¯Á‡ ¿ƒ¬≈ƒ«¬…¿«∆«»«¿
Èe„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì‰nÚ ¯ac C‡Ïn‰ B‡ ÏbÏb‰««¿«««¿»ƒ∆ƒ»∆¿»«»∆ƒ¿ƒ
Ï‡Â CÎ eNÚÂ ;B˙„B·Ú C¯c Ì‰Ï ÚÈ„B‰Â !CÎÂ CÎa¿»»»¿ƒ«»∆∆∆¬»«¬»¿«
˙‡ „·ÚÏ ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ‰Ê ¯·c ËLÙe !CÎ eNÚz«¬»»«»»∆¿»»»«¬…∆
Ì‰Ï ·È¯˜‰Ïe ,BfÓ BÊ ˙BpLÓ ˙B„B·Úa ˙B¯ev‰««¬¿Àƒ¿«¿ƒ»∆
ÌM‰ ÁkzL ,ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L ÔÂÈÎÂ .˙BÁzL‰Ïe¿ƒ¿«¬¿≈»∆»¿«»ƒƒ¿«««≈
‡ÏÂ ÌzÚcÓe Ìe˜È‰ Ïk ÈtÓ ‡¯Bp‰Â „aÎp‰«ƒ¿»¿«»ƒƒ»«¿ƒ«¿»¿…
,ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ı¯‡‰ ÌÚ Ïk e‡ˆÓÂ ,e‰e¯Èk‰ƒƒ¿ƒ¿¿»«»»∆«»ƒ¿«¿«ƒ
ÏÎÈ‰‰Â Ô·‡ ÏLÂ ıÚ ÏL ‰¯ev‰ ‡l‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡≈»¿ƒ∆»«»∆≈¿∆∆∆¿«≈»
dÏ ˙BÁzL‰Ï Ì˙eËwÓ eÎpÁ˙pL ÌÈ·‡ ÏL∆¬»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«¿»¿ƒ¿«¬»

dÓLa Ú·M‰Ïe d„·ÚÏe21,Ì‰· eÈ‰L ÌÈÓÎÁ‰Â . ¿»¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿«¬»ƒ∆»»∆
ÌL ÔÈ‡L ÔÈn„Ó ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ Ì‰È‰k ÔB‚k22dBÏ‡ ¿…¬≈∆¿«≈»∆¿«ƒ∆≈»¡«

el‡‰ ˙B¯ev‰ eNÚpL ,ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰ ‡l‡23 ∆»«»ƒ¿««¿«ƒ∆«¬«»≈
ÌÏÏ‚a24Ô˙eÓ„ÏÂ25¯eˆ Ï·‡ .26‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÓÏBÚ‰ ƒ¿»»¿ƒ¿»¬»»»ƒ…»»

ÌÈ„ÈÁÈ ‡l‡ ,BÚ„BÈ ‡ÏÂ B¯ÈkÓ ‰È‰L Ì„‡ ÌeL»»∆»»«ƒ¿…¿∆»¿ƒƒ
¯·ÚÂ ÌL Á ,ÁÏLe˙Óe CBÁ ÔB‚k ,ÌÏBÚa27ÏÚÂ . »»¿¬¿∆«…«≈»≈∆¿«

ÏbÏb˙Óe CÏB‰ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‰Ê C¯c28„ÏBpL „Ú , ∆∆∆»»»»≈ƒ¿«¿≈«∆«
ÌÏBÚ ÏL B„enÚ29.eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ‡e‰Â «∆»¿«¿»»»ƒ

הנביאים.15) מאותם אחד השמים.16)כל מן
מאז.17) אלילים לעבודת נבחרים למכבדיה.)18מקומות
שקר.20)לבוזיה.19) במדרשֿרבה 21)נביאי כמבואר

נח). פרשת ערב,22)(סוף בשפת הלשון לתיקון מלה
א). הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות כמבואר

לעבדן.23) בהיכלות לפי 25)לשמם.24)הנתונות
תבניתם. אלה 27)הקדושֿברוךֿהוא.26)דמות חמישה

התורה; מעידה עליו - חנוך גמורים: כצדיקים מפורסמים
אמרו  וחז"ל כד). ה, (בראשית האלוקים את חנוך ויתהלך
וכו' אליהו חנוך, הם: ואלה עדן, בגן בחייהם נכנסו תשעה
אבכיר) מדרש בשם מב, אות בראשית שמעוני, (ילקוט
לדור  נתלו ימים "שבעה אמרו: קח:) (סנהדרין ובמסכת
שיוכלו  כדי כלומר: מתושלח", של אבלו ימי והם המבול,
המבול  נתעכב צדיק, לאותו לו כראוי ולהספיד להתאבל
צדיק  איש נח התורה: מעידה - נח לכבודו. ימים שבעה
כמרביצי  ידועים - ועבר שם ט). ו, (בראשית היה תמים
כה, (בראשית ה' את לדרוש ותלך בבתיֿמדרשיהם: תורה
(בראשיתֿרבה, ועבר שם של לביתֿמדרשם שהלכה כב),
שם  של בביתֿדינו לו:): (עבודהֿזרה אמרו וכן סג). פרק
ותישרף  הוציאוה יהודה ויאמר דכתיב הזנות, על גזרו ועבר
חלק  נבוכים (מורה רבינו דברי והשווה כד). לח, (בראשית
הנביאים  באלה אומרים החכמים תמצא "וכן לט): ב,
מתושלח, של ביתֿדינו עבר, של ביתֿדינו למשה: שקדמו
נביאים" היו השלום, עליהם כולם, - מתושלח של מדרשו

ומתפתח.28)וכו'. הולך ונמשך, שהעולם 29)הולך
עליו. עומד הרוחני
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m"ekrקב zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚ÏÓ‚pL ÔÂÈk30Ô˙È‡31ËËBLÏ ÏÈÁ˙‰ ,‰Ê32 ≈»∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿ƒ¿≈
Â BzÚ„a‰ÏÈl·e ÌBia ·LÁÏ ÏÈÁ˙‰Â ,ÔË˜ ‡e‰ ¿«¿¿»»¿ƒ¿ƒ«¿…«««¿»

‚‰B ‰f‰ ÏbÏb‰ ‰È‰iL ¯LÙ‡ C‡È‰ :dÓ˙ ‰È‰Â¿»»»≈«≈«∆¿»∆ƒ¿∆««¿««∆≈
‚È‰Ó BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ „ÈÓz33È‡ Èk ,B˙B‡ ·aÒÈ ÈÓe ? »ƒ¿…ƒ¿∆«¿ƒƒ¿«≈ƒƒ

‡ÏÂ „nÏÓ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ?BÓˆÚ ˙‡ ·aÒiL ¯LÙ‡∆¿»∆¿«≈∆«¿¿…»»¿«≈¿…
Ú˜LÓ ‡l‡ ,¯·c ÚÈ„BÓ34È„·BÚ ÔÈa ÌÈcNkŒ¯e‡a ƒ«»»∆»À¿»¿«¿ƒ≈¿≈

È„·BÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ Bn‡Â ÂÈ·‡Â ,ÌÈLth‰ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈
Ì‰nÚ „·BÚ ‡e‰Â ,ÌÈ·ÎBÎ35ÔÈ·Óe ËËBLÓ BaÏÂ .36, »ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ¿≈≈ƒ

B˙e·zÓ ˜„v‰ Â˜ ÔÈ·‰Â ˙Ó‡‰ C¯c ‚ÈN‰L „Ú«∆ƒƒ∆∆»¡∆¿≈ƒ««∆∆ƒ¿»
‰BÎp‰37‚È‰Ó ‡e‰Â „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL Ú„ÈÂ , «¿»¿»«∆≈»¡«∆»¿«¿ƒ

‡ˆÓp‰ ÏÎa ÔÈ‡Â ,Ïk‰ ‡¯· ‡e‰Â ,ÏbÏb‰38dBÏ‡ ««¿«¿»»«…¿≈¿»«ƒ¿»¡«
¯·„Â .ÌÈÚBË ÌÏBÚ‰ ÏkL Ú„ÈÂ .epnÓ ıeÁ39Ì¯bL ƒ∆¿»«∆»»»ƒ¿»»∆»«

˙‡Â ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚL ,‰Ê ˙eÚËÏ Ì‰Ï»∆¿»∆∆¿ƒ∆«»ƒ¿∆
‰L ÌÈÚa¯‡ Ô·e .ÌzÚcÓ ˙Ó‡‰ „·‡L „Ú ˙B¯ev‰««∆»«»¡∆ƒ«¿»∆«¿»ƒ»»
ÏÈÁ˙‰ ,Ú„ÈÂ ¯Èk‰L ÔÂÈk .B‡¯Ba ˙‡ Ì‰¯·‡ ¯Èk‰ƒƒ«¿»»∆¿≈»∆ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ

˙B·eLz ·ÈL‰Ï40ÌÈcNkŒ¯e‡ Èa ÏÚ41ÔÈc C¯ÚÏÂ42 ¿»ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿«¬…ƒ
ÌÈÎÏB‰ Ìz‡L ˙Ó‡‰ C¯c BÊ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏÂ Ì‰nÚƒ»∆¿«∆≈∆∆»¡∆∆«∆¿ƒ

ÌÈÓÏv‰ ¯aLÂ !da43ÔÈ‡L ,ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ÏÈÁ˙‰Â , »¿ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«»»∆≈
˙BÁzL‰Ï Èe‡¯ BÏÂ ,ÌÏBÚ‰ dBÏ‡Ï ‡l‡ „·ÚÏ Èe‡»̄«¬…∆»∆¡«»»¿»¿ƒ¿«¬
ÌÈ‡e¯a‰ Ïk e‰e¯ÈkiL È„k ,CqÏe ·È¯˜‰Ïe¿«¿ƒ¿«≈¿≈∆«ƒ»«¿ƒ
‡lL È„k ,˙B¯ev‰ Ïk ¯aLÏe „a‡Ï Èe‡¯Â ;ÌÈ‡a‰«»ƒ¿»¿«≈¿«≈»«¿≈∆…
ÌL ÔÈ‡L ÌÈn„Ó Ì‰L el‡ BÓk ,ÌÚ‰ Ïk Ô‰· eÚËÈƒ¿»∆»»»¿≈∆≈¿«ƒ∆≈»

bL ÔÂÈk .el‡ ‡l‡ dBÏ‡Lwa ,ÂÈ˙BÈ‡¯a Ì‰ÈÏÚ ¯· ¡«∆»≈≈»∆»«¬≈∆ƒ¿»»ƒ≈
CÏn‰44ÏÈÁ˙‰Â .Ô¯ÁÏ ‡ˆÈÂ Ò BÏ ‰NÚÂ ,B‚¯‰Ï «∆∆¿»¿¿«¬»≈¿»»¿»»¿ƒ¿ƒ

,ÌÚÈ„B‰Ïe ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ÏB„b ÏB˜a ‡¯˜ÏÂ „ÓÚÏ«¬…¿ƒ¿…¿»¿»»»¿ƒ»
.„·ÚÏ Èe‡¯ BÏÂ ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL∆≈»¡«∆»¿»»»¿»«¬…
¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ÌÚ‰ ıa˜Óe ‡¯B˜Â Cl‰Ó ‰È‰Â¿»»¿«≈¿≈¿«≈»»≈ƒ¿ƒ
‡e‰Â ÔÚk ı¯‡Ï ÚÈb‰L „Ú ,‰ÎÏÓÓÏ ‰ÎÏÓnÓeƒ«¿»»¿«¿»»«∆ƒƒ«¿∆∆¿««¿

‡¯˜iÂ" :¯Ó‡pL ,‡¯B˜45."ÌÏBÚ Ï‡ '‰ ÌLa ÌL ≈∆∆¡««ƒ¿»»¿≈≈»
ÏÚ BÏ ÔÈÏ‡BLÂ ÂÈÏ‡ ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ eÈ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»»ƒ¿«¿ƒ≈»¿¬ƒ«
„Ú ,BzÚ„ ÈÙk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÚÈ„BÓ ‰È‰ ,ÂÈ¯·c¿»»»»ƒ«¿»∆»¿∆»¿ƒ«¿«
ÌÈÙÏ‡ ÂÈÏ‡ eˆa˜˙pL „Ú ;˙Ó‡‰ C¯„Ï e‰¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ≈¿∆∆»¡∆«∆ƒ¿«¿≈»¬»ƒ

Ì‰¯·‡ ˙Èa ÈL‡ Ì‰Â ,˙B··¯e46ÌaÏa Ï˙LÂ . ¿»¿≈«¿≈≈«¿»»¿»«¿ƒ»
‰f‰ ÏB„b‰ ¯wÚ‰47ÌÈ¯ÙÒ Ba ¯aÁÂ ,48BÚÈ„B‰Â , »ƒ»«»«∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

¯È‰ÊÓe „nÏÓ ˜ÁˆÈ ·LÈÂ .Ba ˜ÁˆÈÏ49˜ÁˆÈÂ . ¿ƒ¿»¿¿»«ƒ¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿»
·˜ÚÈÏ ÚÈ„B‰50˜ÈÊÁÓe „nÏÓ ·LÈÂ ,„nÏÏ e‰pÓe ƒ«¿«¬…ƒ»¿«≈¿»«¿«≈«¬ƒ

ÂÈÏ‡ ÌÈÂÏp‰ Ïk51,Ìlk ÂÈa „nÏ eÈ·‡ ·˜ÚÈÂ . »«ƒ¿ƒ≈»¿«¬…»ƒƒ≈»»À»
e‰pÓe ÈÂÏ ÏÈc·‰Â52‰·ÈLÈa B·ÈLB‰Â ,L‡¯53, ¿ƒ¿ƒ≈ƒƒ»…¿ƒƒƒ»

˙‡ ‰eˆÂ .Ì‰¯·‡ ˙ÂˆÓ ¯ÓLÏÂ ÌM‰ C¯c „nÏÏ¿«≈∆∆«≈¿ƒ¿…ƒ¿««¿»»¿ƒ»∆
È„k ,‰pÓÓ ¯Á‡ ‰pÓÓ ÈÂÏ ÈaÓ e˜ÈÒÙÈ ‡lL ,ÂÈa»»∆…«¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿À∆««¿À∆¿≈
È·a ¯ab˙Óe CÏB‰ ¯·c‰ ‰È‰Â .„enl‰ ÁÎM˙ ‡lL∆…ƒ»««ƒ¿»»«»»≈ƒ¿«≈ƒ¿≈

˙ÈNÚÂ ,Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÂÏp·e ·˜ÚÈ54‡È‰L ‰n‡ ÌÏBÚa «¬…«ƒ¿ƒ¬≈∆¿«¬≈»»À»∆ƒ
,ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈÏ ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L „Ú .'‰ ˙‡ ˙Ú„BÈ««∆«∆»¿«»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ

ÌÈ·ÎBk „·ÚÏÂ Ô‰ÈNÚÓ „ÓÏÏ e¯ÊÁÂ55ıeÁ ,Ô˙BÓk ¿»¿ƒ¿…«¬≈∆¿«¬…»ƒ¿»
Ú ‡Ï ÌÏBÚÓe .˙B·‡ ˙ÂˆÓa „ÓÚL ,ÈÂÏ Ë·MÓ„· ƒ≈∆≈ƒ∆»«¿ƒ¿«»≈»…»«

ÈÂÏ Ë·L56Ë˜ŒËÚÓÎÂ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú57‰È‰ ≈∆≈ƒ¬«»ƒ¿ƒ¿«»»»

¯wÚ‰58·˜ÚÈ Èa ÔÈ¯ÊBÁÂ ,¯˜Ú Ì‰¯·‡ Ï˙ML »ƒ»∆»««¿»»∆¡«¿¿ƒ¿≈«¬…
ÌÏBÚ‰ ˙eÚËÏ59,e˙B‡ '‰ ˙·‰‡Óe .Ô˙BiÚ˙e ¿»»»¿ƒ»≈«¬«»

Ì‰¯·‡Ï ‰Úe·M‰ ˙‡ B¯ÓMÓe60‰NÚ ,eÈ·‡61 ƒ»¿∆«¿»¿«¿»»»ƒ»»
ÔÂÈk .BÁÏLe ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa¯ ea¯ ‰LÓ∆«≈«»∆»«¿ƒƒ¿»≈»
,‰ÏÁÏ Ï‡¯NÈ '‰ ¯Á·e ,ea¯ ‰LÓ ‡a˙pL∆ƒ¿«≈∆«≈»«ƒ¿»≈¿«¬»
‰È‰i ‰Óe ,B˙„B·Ú C¯c ÌÚÈ„B‰Â ˙BˆÓa Ô¯ÈzÎ‰ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ»∆∆¬»«ƒ¿∆

.‰È¯Á‡ ÌÈÚBh‰ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ËtLÓƒ¿«¬«»ƒ¿»«ƒ«¬∆»

שנים.30) שלש כבן אז והוא אמו, משדי כשנעתק
אבינו,31) אברהם - והוא לעולם, ימוט שלא זה חזק עמוד

איתן  רב: אמר א). פט, (תהילים האזרחי" "איתן שנקרא:
השנה  (ראש ואמרו טו.). בתרא (בבא אברהם זה - האזרחי
עולם  איתני בו שנולדו תשרי חודש הוא - איתנים ירח יא.):
כמו: בקיומו, ומתמיד חזק פירושו: - איתן האבות. -
כד) ה, (עמוס איתן נחל י); ו, (מיכה ארץ מוסדי והאיתנים

פוסקים. אינם שמימיו לחקור 32)- ברוחו: לחפש
(עמוס  ה' דבר את לבקש ישוטטו הכתוב: שם על ולהתבונן.
ד). יב, (דניאל הדעת ותרבה רבים ישוטטו יב); ח,

שהעולם 33) תאמר, אומר: אבינו אברהם שהיה כמאמרם:
לו: ואמר הקדושֿברוךֿהוא עליו הציץ מנהיג?! בלי הזה
לט). פרק (בראשיתֿרבה, העולם! בעל הוא אני

בתוכם.34) ונתון אבינו 35)שקוע אברהם שמצינו: כמו
עובד  שהייתי עוון בידי יש שמא ואומר: מתפחד היה
לך  הקדושֿברוךֿהוא: לו אמר הללו. השנים כל עבודהֿזרה
אתה  אף פורח, זה טל מה - ג) קי, (תהילים ילדותיך טל
סד). פרק (בראשיתֿרבה, ואינם פורחים עוונותיך

לימדו,37)ומתבונן.36) לא אב שמעון: רבי שאמר כמו
לו  זימן - התורה? את למד ומהיכן לו. היה לא ורב
נובעות  והיו רבנים שני כמין כליותיו שתי הקדושֿברוךֿהוא
סא). פרק (בראשיתֿרבה, וחכמה תורה אותו ומלמדות

כולו.38) העולם בכל המציאות, גלגולי 39)בכל גם ידע
בדמות  עבודהֿזרה לעבוד כך: לידי שהביאום הסיבות

ותמונות. לשון 40)צורות דרך על קושיות, להקשות
תשובה". יש - לדין "ואם בדבר"; תשובות "שתי החכמים:

(בראשיתֿרבה,41) המדרש לפי מגוריו, עיר או מולדתו עיר
על  ט), לא, (ישעיה בציון לו אור אשר מלשון: לח), פרק
אביו. צלמי את שברו על בה שהשליכוהו האש מדורת שם

בבל זהו 44)(שם).43)להתווכח.42) מלך נמרוד
אלא 45)(שם). - ויקרא תקרא: "אל חז"ל: ואמרו

הקדושֿ של שמו אבינו אברהם שהקריא מלמד: ויקריא,
י.). (סוטה ושב" עובר כל בפי הנפש 46)ברוךֿהוא ואת

כנפי  תחת שהכניסן - ה) יב, (בראשית בחרן עשו אשר
הנשים  מגיירת ושרה האנשים את מגייר אברהם השכינה:
לט). (בראשיתֿרבה, עשאום כאילו הכתוב עליהם ומעלה

האלילים.47) ואפסות אחד עולם באֿל האמונה שורש
פירקי 48) מאה ארבע אבינו דאברהם דעבודהֿזרה גמירי,

ארבע  בן שספר בידינו, קבלה - יד:) (עבודהֿזרה הויין
אברהם. בידי היה עבודהֿזרה ענייני על פרקים מאות

האמת)",49) לדרך (=אותם "ומחזיר אחרות: נוסחאות
א).50)"ומחזיק". פרשה שהלכו 51)(שמותֿרבה,

אליו. ונתחברו תורתו לא 52)אחרי ליעקב: המלאך "אמר
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.‚ÏÓ‚pL ÔÂÈk30Ô˙È‡31ËËBLÏ ÏÈÁ˙‰ ,‰Ê32 ≈»∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿ƒ¿≈
Â BzÚ„a‰ÏÈl·e ÌBia ·LÁÏ ÏÈÁ˙‰Â ,ÔË˜ ‡e‰ ¿«¿¿»»¿ƒ¿ƒ«¿…«««¿»

‚‰B ‰f‰ ÏbÏb‰ ‰È‰iL ¯LÙ‡ C‡È‰ :dÓ˙ ‰È‰Â¿»»»≈«≈«∆¿»∆ƒ¿∆««¿««∆≈
‚È‰Ó BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ „ÈÓz33È‡ Èk ,B˙B‡ ·aÒÈ ÈÓe ? »ƒ¿…ƒ¿∆«¿ƒƒ¿«≈ƒƒ

‡ÏÂ „nÏÓ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ?BÓˆÚ ˙‡ ·aÒiL ¯LÙ‡∆¿»∆¿«≈∆«¿¿…»»¿«≈¿…
Ú˜LÓ ‡l‡ ,¯·c ÚÈ„BÓ34È„·BÚ ÔÈa ÌÈcNkŒ¯e‡a ƒ«»»∆»À¿»¿«¿ƒ≈¿≈

È„·BÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ Bn‡Â ÂÈ·‡Â ,ÌÈLth‰ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈
Ì‰nÚ „·BÚ ‡e‰Â ,ÌÈ·ÎBÎ35ÔÈ·Óe ËËBLÓ BaÏÂ .36, »ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ¿≈≈ƒ

B˙e·zÓ ˜„v‰ Â˜ ÔÈ·‰Â ˙Ó‡‰ C¯c ‚ÈN‰L „Ú«∆ƒƒ∆∆»¡∆¿≈ƒ««∆∆ƒ¿»
‰BÎp‰37‚È‰Ó ‡e‰Â „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL Ú„ÈÂ , «¿»¿»«∆≈»¡«∆»¿«¿ƒ

‡ˆÓp‰ ÏÎa ÔÈ‡Â ,Ïk‰ ‡¯· ‡e‰Â ,ÏbÏb‰38dBÏ‡ ««¿«¿»»«…¿≈¿»«ƒ¿»¡«
¯·„Â .ÌÈÚBË ÌÏBÚ‰ ÏkL Ú„ÈÂ .epnÓ ıeÁ39Ì¯bL ƒ∆¿»«∆»»»ƒ¿»»∆»«

˙‡Â ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚL ,‰Ê ˙eÚËÏ Ì‰Ï»∆¿»∆∆¿ƒ∆«»ƒ¿∆
‰L ÌÈÚa¯‡ Ô·e .ÌzÚcÓ ˙Ó‡‰ „·‡L „Ú ˙B¯ev‰««∆»«»¡∆ƒ«¿»∆«¿»ƒ»»
ÏÈÁ˙‰ ,Ú„ÈÂ ¯Èk‰L ÔÂÈk .B‡¯Ba ˙‡ Ì‰¯·‡ ¯Èk‰ƒƒ«¿»»∆¿≈»∆ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ

˙B·eLz ·ÈL‰Ï40ÌÈcNkŒ¯e‡ Èa ÏÚ41ÔÈc C¯ÚÏÂ42 ¿»ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿«¬…ƒ
ÌÈÎÏB‰ Ìz‡L ˙Ó‡‰ C¯c BÊ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏÂ Ì‰nÚƒ»∆¿«∆≈∆∆»¡∆∆«∆¿ƒ

ÌÈÓÏv‰ ¯aLÂ !da43ÔÈ‡L ,ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ÏÈÁ˙‰Â , »¿ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«»»∆≈
˙BÁzL‰Ï Èe‡¯ BÏÂ ,ÌÏBÚ‰ dBÏ‡Ï ‡l‡ „·ÚÏ Èe‡»̄«¬…∆»∆¡«»»¿»¿ƒ¿«¬
ÌÈ‡e¯a‰ Ïk e‰e¯ÈkiL È„k ,CqÏe ·È¯˜‰Ïe¿«¿ƒ¿«≈¿≈∆«ƒ»«¿ƒ
‡lL È„k ,˙B¯ev‰ Ïk ¯aLÏe „a‡Ï Èe‡¯Â ;ÌÈ‡a‰«»ƒ¿»¿«≈¿«≈»«¿≈∆…
ÌL ÔÈ‡L ÌÈn„Ó Ì‰L el‡ BÓk ,ÌÚ‰ Ïk Ô‰· eÚËÈƒ¿»∆»»»¿≈∆≈¿«ƒ∆≈»

bL ÔÂÈk .el‡ ‡l‡ dBÏ‡Lwa ,ÂÈ˙BÈ‡¯a Ì‰ÈÏÚ ¯· ¡«∆»≈≈»∆»«¬≈∆ƒ¿»»ƒ≈
CÏn‰44ÏÈÁ˙‰Â .Ô¯ÁÏ ‡ˆÈÂ Ò BÏ ‰NÚÂ ,B‚¯‰Ï «∆∆¿»¿¿«¬»≈¿»»¿»»¿ƒ¿ƒ

,ÌÚÈ„B‰Ïe ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ÏB„b ÏB˜a ‡¯˜ÏÂ „ÓÚÏ«¬…¿ƒ¿…¿»¿»»»¿ƒ»
.„·ÚÏ Èe‡¯ BÏÂ ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL∆≈»¡«∆»¿»»»¿»«¬…
¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ÌÚ‰ ıa˜Óe ‡¯B˜Â Cl‰Ó ‰È‰Â¿»»¿«≈¿≈¿«≈»»≈ƒ¿ƒ
‡e‰Â ÔÚk ı¯‡Ï ÚÈb‰L „Ú ,‰ÎÏÓÓÏ ‰ÎÏÓnÓeƒ«¿»»¿«¿»»«∆ƒƒ«¿∆∆¿««¿

‡¯˜iÂ" :¯Ó‡pL ,‡¯B˜45."ÌÏBÚ Ï‡ '‰ ÌLa ÌL ≈∆∆¡««ƒ¿»»¿≈≈»
ÏÚ BÏ ÔÈÏ‡BLÂ ÂÈÏ‡ ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ eÈ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»»ƒ¿«¿ƒ≈»¿¬ƒ«
„Ú ,BzÚ„ ÈÙk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÚÈ„BÓ ‰È‰ ,ÂÈ¯·c¿»»»»ƒ«¿»∆»¿∆»¿ƒ«¿«
ÌÈÙÏ‡ ÂÈÏ‡ eˆa˜˙pL „Ú ;˙Ó‡‰ C¯„Ï e‰¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ≈¿∆∆»¡∆«∆ƒ¿«¿≈»¬»ƒ

Ì‰¯·‡ ˙Èa ÈL‡ Ì‰Â ,˙B··¯e46ÌaÏa Ï˙LÂ . ¿»¿≈«¿≈≈«¿»»¿»«¿ƒ»
‰f‰ ÏB„b‰ ¯wÚ‰47ÌÈ¯ÙÒ Ba ¯aÁÂ ,48BÚÈ„B‰Â , »ƒ»«»«∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

¯È‰ÊÓe „nÏÓ ˜ÁˆÈ ·LÈÂ .Ba ˜ÁˆÈÏ49˜ÁˆÈÂ . ¿ƒ¿»¿¿»«ƒ¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿»
·˜ÚÈÏ ÚÈ„B‰50˜ÈÊÁÓe „nÏÓ ·LÈÂ ,„nÏÏ e‰pÓe ƒ«¿«¬…ƒ»¿«≈¿»«¿«≈«¬ƒ

ÂÈÏ‡ ÌÈÂÏp‰ Ïk51,Ìlk ÂÈa „nÏ eÈ·‡ ·˜ÚÈÂ . »«ƒ¿ƒ≈»¿«¬…»ƒƒ≈»»À»
e‰pÓe ÈÂÏ ÏÈc·‰Â52‰·ÈLÈa B·ÈLB‰Â ,L‡¯53, ¿ƒ¿ƒ≈ƒƒ»…¿ƒƒƒ»

˙‡ ‰eˆÂ .Ì‰¯·‡ ˙ÂˆÓ ¯ÓLÏÂ ÌM‰ C¯c „nÏÏ¿«≈∆∆«≈¿ƒ¿…ƒ¿««¿»»¿ƒ»∆
È„k ,‰pÓÓ ¯Á‡ ‰pÓÓ ÈÂÏ ÈaÓ e˜ÈÒÙÈ ‡lL ,ÂÈa»»∆…«¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿À∆««¿À∆¿≈
È·a ¯ab˙Óe CÏB‰ ¯·c‰ ‰È‰Â .„enl‰ ÁÎM˙ ‡lL∆…ƒ»««ƒ¿»»«»»≈ƒ¿«≈ƒ¿≈

˙ÈNÚÂ ,Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÂÏp·e ·˜ÚÈ54‡È‰L ‰n‡ ÌÏBÚa «¬…«ƒ¿ƒ¬≈∆¿«¬≈»»À»∆ƒ
,ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈÏ ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L „Ú .'‰ ˙‡ ˙Ú„BÈ««∆«∆»¿«»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ

ÌÈ·ÎBk „·ÚÏÂ Ô‰ÈNÚÓ „ÓÏÏ e¯ÊÁÂ55ıeÁ ,Ô˙BÓk ¿»¿ƒ¿…«¬≈∆¿«¬…»ƒ¿»
Ú ‡Ï ÌÏBÚÓe .˙B·‡ ˙ÂˆÓa „ÓÚL ,ÈÂÏ Ë·MÓ„· ƒ≈∆≈ƒ∆»«¿ƒ¿«»≈»…»«

ÈÂÏ Ë·L56Ë˜ŒËÚÓÎÂ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú57‰È‰ ≈∆≈ƒ¬«»ƒ¿ƒ¿«»»»

¯wÚ‰58·˜ÚÈ Èa ÔÈ¯ÊBÁÂ ,¯˜Ú Ì‰¯·‡ Ï˙ML »ƒ»∆»««¿»»∆¡«¿¿ƒ¿≈«¬…
ÌÏBÚ‰ ˙eÚËÏ59,e˙B‡ '‰ ˙·‰‡Óe .Ô˙BiÚ˙e ¿»»»¿ƒ»≈«¬«»

Ì‰¯·‡Ï ‰Úe·M‰ ˙‡ B¯ÓMÓe60‰NÚ ,eÈ·‡61 ƒ»¿∆«¿»¿«¿»»»ƒ»»
ÔÂÈk .BÁÏLe ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa¯ ea¯ ‰LÓ∆«≈«»∆»«¿ƒƒ¿»≈»
,‰ÏÁÏ Ï‡¯NÈ '‰ ¯Á·e ,ea¯ ‰LÓ ‡a˙pL∆ƒ¿«≈∆«≈»«ƒ¿»≈¿«¬»
‰È‰i ‰Óe ,B˙„B·Ú C¯c ÌÚÈ„B‰Â ˙BˆÓa Ô¯ÈzÎ‰ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ»∆∆¬»«ƒ¿∆

.‰È¯Á‡ ÌÈÚBh‰ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ËtLÓƒ¿«¬«»ƒ¿»«ƒ«¬∆»

שנים.30) שלש כבן אז והוא אמו, משדי כשנעתק
אבינו,31) אברהם - והוא לעולם, ימוט שלא זה חזק עמוד

איתן  רב: אמר א). פט, (תהילים האזרחי" "איתן שנקרא:
השנה  (ראש ואמרו טו.). בתרא (בבא אברהם זה - האזרחי
עולם  איתני בו שנולדו תשרי חודש הוא - איתנים ירח יא.):
כמו: בקיומו, ומתמיד חזק פירושו: - איתן האבות. -
כד) ה, (עמוס איתן נחל י); ו, (מיכה ארץ מוסדי והאיתנים

פוסקים. אינם שמימיו לחקור 32)- ברוחו: לחפש
(עמוס  ה' דבר את לבקש ישוטטו הכתוב: שם על ולהתבונן.
ד). יב, (דניאל הדעת ותרבה רבים ישוטטו יב); ח,

שהעולם 33) תאמר, אומר: אבינו אברהם שהיה כמאמרם:
לו: ואמר הקדושֿברוךֿהוא עליו הציץ מנהיג?! בלי הזה
לט). פרק (בראשיתֿרבה, העולם! בעל הוא אני

בתוכם.34) ונתון אבינו 35)שקוע אברהם שמצינו: כמו
עובד  שהייתי עוון בידי יש שמא ואומר: מתפחד היה
לך  הקדושֿברוךֿהוא: לו אמר הללו. השנים כל עבודהֿזרה
אתה  אף פורח, זה טל מה - ג) קי, (תהילים ילדותיך טל
סד). פרק (בראשיתֿרבה, ואינם פורחים עוונותיך

לימדו,37)ומתבונן.36) לא אב שמעון: רבי שאמר כמו
לו  זימן - התורה? את למד ומהיכן לו. היה לא ורב
נובעות  והיו רבנים שני כמין כליותיו שתי הקדושֿברוךֿהוא
סא). פרק (בראשיתֿרבה, וחכמה תורה אותו ומלמדות

כולו.38) העולם בכל המציאות, גלגולי 39)בכל גם ידע
בדמות  עבודהֿזרה לעבוד כך: לידי שהביאום הסיבות

ותמונות. לשון 40)צורות דרך על קושיות, להקשות
תשובה". יש - לדין "ואם בדבר"; תשובות "שתי החכמים:

(בראשיתֿרבה,41) המדרש לפי מגוריו, עיר או מולדתו עיר
על  ט), לא, (ישעיה בציון לו אור אשר מלשון: לח), פרק
אביו. צלמי את שברו על בה שהשליכוהו האש מדורת שם

בבל זהו 44)(שם).43)להתווכח.42) מלך נמרוד
אלא 45)(שם). - ויקרא תקרא: "אל חז"ל: ואמרו

הקדושֿ של שמו אבינו אברהם שהקריא מלמד: ויקריא,
י.). (סוטה ושב" עובר כל בפי הנפש 46)ברוךֿהוא ואת

כנפי  תחת שהכניסן - ה) יב, (בראשית בחרן עשו אשר
הנשים  מגיירת ושרה האנשים את מגייר אברהם השכינה:
לט). (בראשיתֿרבה, עשאום כאילו הכתוב עליהם ומעלה

האלילים.47) ואפסות אחד עולם באֿל האמונה שורש
פירקי 48) מאה ארבע אבינו דאברהם דעבודהֿזרה גמירי,

ארבע  בן שספר בידינו, קבלה - יד:) (עבודהֿזרה הויין
אברהם. בידי היה עבודהֿזרה ענייני על פרקים מאות

האמת)",49) לדרך (=אותם "ומחזיר אחרות: נוסחאות
א).50)"ומחזיק". פרשה שהלכו 51)(שמותֿרבה,

אליו. ונתחברו תורתו לא 52)אחרי ליעקב: המלאך "אמר
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ולא  בנים לך יש הרי - לך" אעשרנו "עשר אמרת: כך
לה'" "קודש ללוי ועלה מבנימין התחיל אותם"... עישרת
השרת  כמלאכי בארץ לפניו משרתים בניֿלוי שיהיו וברכו,

לז). פרק אליעזר, דרבי (פרקי של 53)בשמים" מימיהם
הייתה  - במצרים היו מהם: ישיבה פסקה לא אבותינו
(יומא  וכו' עימהם ישיבה - במדבר היו עימהם; ישיבה

אוקספורד.54)כח:). כנוסח (שמותֿרבה,55)ונעשתה,
היו  במצרים כשהיו בישראל, מוצא אתה "וכן טז): פרשה

עבודהֿזרה". כי 56)עובדי ברכה): (ספרי, כמאמרם
זו  - "אמרתך" ט), לג, (דברים ינצורו ובריתך אמרתך שמרו
אמרו  וכן בריתֿמילה. זו - ינצורו" "ובריתך עבודהֿזרה,
עבודהֿזרה. עבד לא לוי של שבטו סו:): (יומא

קט 57) מז). טז, (יחזקאל הכתוב: כלשון מועט, זמן כעבור
במילה. נופל יסוד שהנון קטן, מן מקוצרת תמונה -

למעלה.58) שנזכר האמונה אוקספורד:59)שורש נוסח
בו.60)"העמים". יתברכו הארץ גויי ושכל זרעו, להרבות

הרמה.61) לתעודתו והכשירו מיוחדות בסגולות חננו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עבודהֿזרה;1) עיקר שזהו הברואים, אחד לעבוד שלא

ה'. את המגדף דין כוכבים; עבודת בספרי לקרוא שלא

.‡„Á‡ „·ÚÏ ‡lL ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa Èeev‰ ¯wÚƒ««ƒ«¬«»ƒ∆…«¬…∆»
C‡ÏÓ ‡Ï - ÌÈ‡e¯a‰ ÏkÓ2ÏbÏ‚ ‡ÏÂ3,·ÎBÎ ‡ÏÂ ƒ»«¿ƒ…«¿»¿…«¿«¿…»

˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ‡ÏÂ4ÏkÓ „Á‡ ‡ÏÂ , ¿…∆»≈«¿»»«¿¿…∆»ƒ»
Ô‰Ó ÌÈ‡¯·p‰5‡e‰ '‰L Ú„BÈ „·BÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . «ƒ¿»ƒ≈∆¿««ƒ∆»≈≈«∆

„·ÚL C¯c ÏÚ ‰f‰ ‡¯·p‰ „·BÚ ‡e‰Â ,ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒ¿≈«ƒ¿»«∆«∆∆∆»«
‰lÁz B¯B„ ÈL‡Â LB‡6.ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¡¿«¿≈¿ƒ»¬≈∆≈»ƒ

‰Ê ÔÈÚÂ7ÔÙe" :‰¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰L ‡e‰ ¿ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»»»»¿»¿»∆
¯L‡ ,'B‚Â LÓM‰ ˙‡ ˙È‡¯Â ‰ÓÈÓM‰ EÈÈÚ ‡Nzƒ»≈∆«»«¿»¿»ƒ»∆«∆∆¿¬∆
‡nL :¯ÓBÏk ;"ÌÈnÚ‰ ÏÎÏ Ì˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˜ÏÁ»«¡…∆…»¿…»«ƒ¿«∆»

ËeLz8EaÏ ÔÈÚa9ÌÈ‚È‰n‰ Ô‰ el‡L ‰‡¯z ,10˙‡ »¿≈ƒ¿ƒ¿∆∆≈≈««¿ƒƒ∆
˙BÈ‰Ï ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ Ì˙B‡ '‰ ˜ÏÁL Ì‰Â ,ÌÏBÚ‰»»¿≈∆»«»¿»»»ƒ¿

ÌÈÂ‰Â ÌÈiÁ11ÌÈ„ÒÙ ÌÈ‡Â12ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ók13, «ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»∆»
Ô„·ÚÏe Ì‰Ï ˙BÁzL‰Ï Èe‡¯L ,¯Ó‡˙Â14ÈÚ·e .Ô ¿…«∆»¿ƒ¿«¬»∆¿»¿»»ƒ¿»

;"ÌÎ··Ï ‰zÙÈ Ôt ÌÎÏ e¯ÓM‰" :¯Ó‡Â ‰eˆ ‰f‰«∆ƒ»¿»«ƒ»¿»∆∆ƒ¿∆¿«¿∆
˙BÈ‰Ï ,el‡ „·ÚÏ ·l‰ ¯e‰¯‰a eÚË˙ ‡lL ,¯ÓBÏk¿«∆…ƒ¿¿ƒ¿«≈«¬…≈ƒ¿

¯eÒ¯Ò15.‡¯Ba‰ ÔÈ·e ÌÎÈÈa «¿≈≈∆≈«≈

פרק 2) התורה, יסודי הלכות (עיין הנפרדות. מהצורות אחת
הלכת 3)ב). כוכבי לשבעת שבעה בעיקרם: המה תשעה

שבו  השמיני, הגלגל - מהם למעלה חנכ"ל; שצ"ם -
התשיעי  הגלגל - מכולם ולמעלה השבת; כוכבי קבועים
(שם, כמבואר בהקפתו, הכל את ומסבב הכל את המקיף

עפר.4)פ"ג). מים, רוח, אלה.5)אש, יסודות מארבעה
ברואי  כל תמיד ומתהווים נתהוו והרכבתם מהתערבותם כי
המקור  פ"ד). (שם, כמבואר מדבר, חי, צומח, דומם, מטה:
(שמות  וגו' פסל לך תעשה לא כד:): (ר"ה הוא רבינו לדברי
כוכבים  ולבנה. חמה לרבות: - בשמים" "אשר ד). כ,
בארץ" "ואשר השרת; מלאכי לרבות: - "ממעל" ומזלות;
לרבות: - "מתחת" ונהרות; ימים וגבעות, הרים לרבות: -

תעבדם". ב"לא מוזהר הוא אלה כל שעל קטן. שלשול
ונביאי 6) כוזבים ידי על עולמים צור מהם שנשתכח בטרם

לבין  בינם מתווכים סרסורים עוד שימשו כשהצורות שקר,
ה"א). (פ"א, למעלה כמבואר הזה 7)הקב"ה, הדבר ואל

וגו'. השמימה" עיניך תשא "ופן באזהרתה: התורה נתכוונה
טז,8) (דבריֿהימיםֿב הארץ בכל משוטטות עיניו מלשון:

לבך.9)ט). בתבונת ופירושו: השאלה, בדרך
להתקיים.10) יכול העולם  אין הויה 11)שבלעדיהם

ועוברים.12)מתמדת. שהוא 13)כלים שלנו התחתון
כמבואר  הרף, בלי צורה ולובש צורה פושט ונפסד, הווה

פ"ד). התורה, יסודי וקיימים 14)(הלכות הם חיים שהרי
ביח 15)לעד. לח:) (סנה' חז"ל אמרו וכן ס המתווך.

לא  נמי בפרוונקא דאפילו בידינו, "הימנותא למטטרון:
אנו  אין גרידא שליח בתור גם בידינו, (אמונה נקבליה"
(סנהדרין  המשנה בפירוש רבינו דברי והשוה לקבלו). רוצים
להיותם  לעבדם ראוי אין "וכן החמישי): היסוד פ"י,
יכוונו  לבד אליו אלא ה'), (אל אליו לקרבה אמצעים
בינינו  יושר למליצי צריכים אנו אין כלומר: המחשבות".
גם  אליו בקראנו לנו קרוב בהיותו - שבשמים אבינו לבין

ומתווכים. מליצים בלי

.·,d˙„B·Úa ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ e¯aÁ ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ«ƒƒ¿¿≈»ƒ«¬»»
eeˆ - ‰ÈËtLÓe ‰ÈNÚn ‰Óe d˙„B·Ú ¯wÚ C‡È‰≈«ƒ«¬»»««¬∆»ƒ¿»∆»ƒ»
ÌÈ¯Ùq‰ Ô˙B‡a ˙B¯˜Ï ‡lL ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»∆…ƒ¿¿»«¿»ƒ
elÙ‡Â .‰È¯·cÓ ¯·„· ‡ÏÂ da ¯‰¯‰ ‡ÏÂ ,ÏÏk¿»¿…¿«¿≈»¿…¿»»ƒ¿»∆»«¬ƒ

‰¯ev‰ ˙eÓ„a ÏkzÒ‰Ï16eÙz Ï‡" :¯Ó‡pL ,¯eÒ‡ ¿ƒ¿«≈ƒ¿«»»∆∆¡««ƒ¿
L¯„z ÔÙe" :¯Ó‡ ‰f‰ ÔÈÚ·e ."ÌÏÈÏ‡‰ Ï‡∆»¡ƒƒ»ƒ¿»«∆∆¡«∆ƒ¿
ÏÚ Ï‡L˙ ‡lL - "e„·ÚÈ ‰ÎÈ‡ ¯Ó‡Ï Ì‰È‰Ï‡Ï≈…≈∆≈…≈»««¿∆…ƒ¿««
‰z‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‡È‰ C‡È‰ d˙„B·Ú C¯c∆∆¬»»≈«ƒ««ƒ∆≈«»
˙BNÚÏÂ ‰È¯Á‡ ˙Bt‰Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ,d„·BÚ¿»∆»»∆≈¿ƒ»«¬∆»¿«¬

ÔÈNBÚ Ô‰L ‰Ók17."È‡ Ìb Ôk ‰NÚ‡Â" :¯Ó‡pL , ¿»∆≈ƒ∆∆¡«¿∆¡∆≈«»ƒ

אסור 16) (צורות) "דיוקנאות עבודהֿזרה. לשם שנעשתה
קמט.). (שבת בהן" "אל 17)להסתכל קדושים). (ת"כ,

אפילו  תפנו אל יהודה: רבי אמר - האלילים" אל תפנו
- אחריהם פונה אתה ואם הם, "אלילים" תחילה לראותם...
המצוות" "ספר "והשווה אלוהות". אותם עושה אתה סופך

י). ל"ת,

.‚el‡‰ ÔÈÂ‡l‰ ÏÎÂ18‡lL ,‡e‰Â ,Ô‰ „Á‡ ÔÈÚa ¿»«»ƒ»≈¿ƒ¿»∆»≈¿∆…
‰tÈ19‰È¯Á‡ ‰Ùp‰ ÏÎÂ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ƒ»∆««¬«»ƒ¿»«ƒ¿∆«¬∆»

‰NÚÓ B· ‰NBÚ ‡e‰L C¯„a20‡ÏÂ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¿∆∆∆∆«¬∆¬≈∆∆¿…
‰È¯Á‡ ˙Bt‰Ï ¯eÒ‡L ‡e‰ „·Ïa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒƒ¿«∆»¿ƒ»«¬∆»

Ì¯B‚ ‡e‰L ‰·LÁÓ Ïk ‡l‡ ,‰·LÁÓa21Ì„‡Ï BÏ ¿«¬»»∆»»«¬»»∆≈»»»
¯wÚ ¯˜ÚÏ22‡lL e‡ ÔÈ¯‰ÊÓ ,‰¯Bz‰ È¯wÚÓ «¬…ƒ»≈ƒ»≈«»À¿»ƒ»∆…

ezÚc ÁÈq ‡ÏÂ ,eaÏ ÏÚ d˙BÏÚ‰Ï23·LÁÂ CÎÏ ¿«¬»«ƒ≈¿…«ƒ««¿≈¿»¿«¿…
È¯e‰¯‰ ¯Á‡ CLnÂ24Ì„‡ ÏL BzÚcL ÈtÓ ,·l‰ ¿ƒ»≈««ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆«¿∆»»

‰¯ˆ˜25ÏÚ ˙Ó‡‰ ‚ÈN‰Ï ÔÈÏBÎÈ ˙BÚc‰ ÏÎ ‡ÏÂ , ¿»»¿…»«≈¿ƒ¿«ƒ»¡∆«
BÈ¯a26,BaÏ ˙B·LÁÓ ¯Á‡ Ì„‡ Ïk CLnÈ Ì‡Â . À¿¿ƒƒ»≈»»»«««¿¿ƒ

ÌÏBÚ‰ ˙‡ ·È¯ÁÓ ‡ˆÓ27„ˆÈk .BzÚc ¯ˆ˜ ÈÙÏ ,28? ƒ¿»«¬ƒ∆»»¿ƒ…∆«¿≈«
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ¯e˙È ÌÈÓÚt29·LÁÈ ÌÈÓÚÙe , ¿»ƒ»««¬«»ƒ¿»ƒ«¿…
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m"ekrקד zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„eÁÈa30‡e‰ ‡nL ,‡¯Ba‰31‰Ó ;BÈ‡ ‡nL ¿ƒ«≈∆»∆»≈«
‰ÏÚÓl32‰hÓl ‰Óe33ÌÈÙl ‰Ó ;34¯BÁ‡l ‰Óe35; ¿«¿»«¿«»«¿»ƒ«¿»

˙Ó‡ ‡È‰ ‡nL ,‰‡e·pa ÌÈÓÚÙe36‡È‰ ‡nL ¿»ƒ«¿»∆»ƒ¡∆∆»ƒ
dÈ‡37‡nL ÌÈÓM‰ ÔÓ ‡È‰ ‡nL ,‰¯Bza ÌÈÓÚÙe ; ≈»¿»ƒ«»∆»ƒƒ«»«ƒ∆»

˙Bcn‰ Ú„BÈ BÈ‡Â .dÈ‡38Ú„iL „Ú Ô‰a ÔÈ„iL ≈»¿≈≈««ƒ∆»ƒ»∆«∆≈«
˙eÈÓ È„ÈÏ ‡ˆBÈ ‡ˆÓÂ ,BÈ¯a ÏÚ ˙Ó‡‰39ÔÈÚ ÏÚÂ . »¡∆«À¿¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿«ƒ¿»

È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ" :da ¯Ó‡Â ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»»¿∆¡«»¿…»«¬≈
‡Ï :¯ÓBÏk ;"ÌÈÊ Ìz‡ ¯L‡ ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â ÌÎ··Ï¿«¿∆¿«¬≈≈≈∆¬∆«∆…ƒ¿«…
‰n„ÈÂ ,‰¯ˆw‰ BzÚc ¯Á‡ ÌkÓ „Á‡ Ïk CLnÈƒ»≈»∆»ƒ∆«««¿«¿»»ƒ«∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .˙Ó‡‰ ˙‚NÓ Bz·LÁnL40: ∆«¬«¿«∆∆»¡∆»»¿¬»ƒ
BÊ - "ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â" ,˙eÈÓ BÊ - "ÌÎ··Ï È¯Á‡"«¬≈¿«¿∆ƒ¿«¬≈≈≈∆
B„¯ËÏ Ì„‡Ï Ì¯B‚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ê Â‡ÏÂ .˙eÊ¿¿»∆««ƒ∆≈»»»¿»¿

˙e˜ÏÓ Ba ÔÈ‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ41. ƒ»»«»≈«¿

עיניך 18) תשא "פן כגון: כאן, עד בפרקנו שנזכרו
"כל  אמרו: שכן ועוד. יפתה" פן לכם "השמרו השמימה";
ל"ת" אלא אינו - ו"אל" "פן" "השמר", שנאמר: ַמקום

צו.). לדרוש 19)(עירובין ולא עשייתה באופן לחקור לא
עבודתה. כדי 20)דרך וגילהו מכוסה האליל שהיה כגון,

עליו  ולוקים מעשה בו שיש לאו זה הרי - לראותו
הסמ"ג). על בפירושו להיות 21)(מהרש"ל, שסופה

האמונה,22)גורמת. יסודות את ולערער בנטיעות לקצץ
יד:). (חגיגה בןֿאבויה כח 23)כאלישע כל נרכז ולא

על  מחשוב חדול פירושו: - מ... דעת היסח לכך. מחשבתנו
בו  ולחשוב לזה הלב תשומת להפנות - ל... דעת היסח זה;

בלב.24)כתמיד. המנקרים ופקפוקים ספיקות
לאמיתה.26)מוגבלת.25) האמת את על 27)הבהירה,

בדעותיו  האנושית בחברה מכניס שהוא האנדרלמוסיה ידי
והנפסדות. המחשבות 28)הכוזבות הן מה כלומר:

נטיעות? וקיצוץ עיקרים עקירת לידי האדם את המביאות
ממש.29) בה יש ואין 31)באחדותו.30)שמא אחד

האלוהות. הם רבים או לו, השמים.32)שני משמי
לארץ.33) העולם.34)מתחת שנברא קודם
(35- לפנים מפרשים: ויש הכל. ככלות הימים באחרית

"כל  אמרו: אלה ועל למערב. - לאחור למזרח; הרקיע מעבר
בא  לא כאילו לו ראוי הללו דברים בארבעה המסתכל

מ"א). פ"ב, (חגיגה מודיעים 36)לעולם" השמים ומן
הכל. ידבר.37)לנביא  לבו חזון הנכונות,38)אלא

במישרים. בהן לשפוט הגיון אפיקורסות:39)מידות
בערבית  יסודה לוי, החכם לדעת בה'. וכפירה כוזבות דעות

שקר. כזב, יב:).40)והוראתה: ברכות שלח; (ספרי,
טז.).41) (מכות מעשה בו שאין לאו על לוקים שאין לפי

.„,‡È‰ Ôlk ˙Bˆn‰ „‚k ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙ÂˆÓƒ¿«¬«»ƒ¿∆∆«ƒ¿À»ƒ
"˙Bˆn‰ Ïk ˙‡ eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ¿¿…«¬≈»«ƒ¿

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .'B‚Â42ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚaL , ¿ƒƒ«¿»»¿∆«¬«»ƒ
˙„B·Úa ‰„Bn‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ .¯a„Ó ·e˙k‰«»¿«≈»»«¿»∆»«∆«¬«
ÏÎ·e ÌÈ‡È·p‰ ÏÎ·e dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ¯ÙBk ,ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¿»«»À»¿»«¿ƒƒ¿»

Ì„‡Ó ,ÌÈ‡È·p‰ eeËˆpM ‰Ó43ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „ÚÂ44, «∆ƒ¿««¿ƒƒ≈»»¿«»»
."ÌÎÈ˙¯„Ï ‰‡Ï‰Â '‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌBi‰ ÔÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¬∆ƒ»»»¿»¿……≈∆

‰„BÓ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯ÙBk‰ ÏÎÂ45‰¯Bz‰ ÏÎa ¿»«≈«¬«»ƒ∆¿»«»
,ÌÈ‡È·p‰ eeËˆpM ‰Ó ÏÎ·e ÌÈ‡È·p‰ ÏÎ·e dlÎÀ»¿»«¿ƒƒ¿»«∆ƒ¿««¿ƒƒ
.Ôlk ˙Bˆn‰ Ïk ¯wÚ ‡e‰Â ,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „ÚÂ Ì„‡Ó≈»»¿«»»¿ƒ«»«ƒ¿À»

כנגד 42) השקולה מצוה איזוהי ח.): הוריות שלח; (ספרי,
עבודהֿזרה. זו אומר: הוי - המצוות? בו:43)כל שכתוב

טז). ב, (בראשית האדם על אלהים ה' לשון 44)ויצו וכך
בעשרת  כופר - בעכו"ם המודה "כל שלח): (ה"ספרי",
שנצטוו  ובמה והנביאים, משה שנצטוה ובמה הדיברות
האדם" על אלהים ה' ויצו בו: שנאמר לאדם, עד האבות
לשנים  "משל אמרו: ה"ט) פ"ז, (סנהדרין ובירושלמי וגו'.
ידו  אחד פשט ביניהם. גריסים של וקערה יושבים שהיו
ועובד  המגדף כך - כלום בה שייר ולא הקערה כל את וגרף

מצוה". אחריו משייר אינו ה.).45)עבודהֿזרה, (חולין

.‰ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚL Ï‡¯NÈ46‡e‰ È¯‰ , ƒ¿»≈∆»«¬«»ƒ¬≈
ÂÈ¯·c ÏÎÏ ÌÈ·ÎBkŒ„·BÚÎ47¯·BÚL Ï‡¯NÈÎ BÈ‡Â , ¿≈»ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ¿»≈∆≈

‰ÏÈ˜Ò da LiL ‰¯·Ú48,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÓeÓ . ¬≈»∆∆»¿ƒ»»«¬«»ƒ
dlÎ ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯ÓeÓ ‡e‰ È¯‰49ÌÈÈn‰ ÔÎÂ .50 ¬≈»¿»«»À»¿≈«ƒƒ

ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï Ï‡¯NÈk ÔÈ‡ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈≈»¿ƒ¿»≈¿»»ƒ«¿»ƒ¿≈
ÌÏBÚÏ ‰·eL˙a Ì˙B‡ ÌÈÏa˜Ó51Ïk" :¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»∆∆¡«»

"ÌÈiÁ ˙BÁ¯‡ e‚ÈNÈ ‡ÏÂ Ôe·eLÈ ‡Ï ‰È‡a52. »∆»…¿¿…«ƒ»¿«ƒ
˙eÏÎÒa ÌaÏ ˙B·LÁÓ ¯Á‡ ÌÈ¯z‰ Ì‰ - ÌÈÈn‰Â¿«ƒƒ≈«»ƒ«««¿¿ƒ»¿ƒ¿

e¯Ó‡L ÌÈ¯·c53ÈÙeb ÏÚ ÌÈ¯·BÚ e‡ˆÓpL „Ú ,54 ¿»ƒ∆»«¿«∆ƒ¿¿¿ƒ«≈
ÒÈÚÎ‰Ï ‰¯B˙55LÙa Ë‡La ,56‰Ó¯ „Èa ,57, »¿«¿ƒƒ»¿∆∆¿»»»

¯tÒÏ ¯eÒ‡Â .ÔBÚ ‰Êa ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡Â58Ô‰nÚ ¿¿ƒ∆≈»∆»¿»¿«≈ƒ»∆
Ô‰ÈÏÚ ·ÈL‰Ïe‰·eLz59·¯˜z Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,ÏÏk ¿»ƒ¬≈∆¿»¿»∆∆¡«¿«ƒ¿«

‰·LÁÓe ;"d˙Èa Á˙t Ï‡60- ÒB¯B˜Èt‡ ÏL ∆∆«≈»«¬»»∆∆ƒ
.ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ

אחת.46) פעם רק -47)אפילו יינו פסולה, שחיטתו
וכיו"ב. שבקדושה דבר לכל אותו מצרפין ואין ייןֿנסך

דבר.48) לכל הוא ישראל כן, פי על כלומר:49)שאף
עכו"ם  הריהו - אחת פעם רק עבודהֿזרה שעבד ישראל
בקביעות, עבודהֿזרה שעובד לעכו"ם מומר כמו גמור,
מוכיחים  מ"א) פ"א, (חולין המשנה בפירוש רבינו ודברי

אבן). (טורי זה פירוש בני 50)נכוחות ה"ערוך": לדעת
"מאמינים", לעצמם: וקראו האמת מדת שנטו ידועה כת
בהם  שיש מפני "מינים", וקראום המלה את קטעו  וחז"ל
לעיל, שהזכרנו כמו לוי, החכם ולדעת שונים. ממינים מינים
כוזבים  - "מינים" כזב. והוראתה: בערבית, המלה מקור

כוזבות. דעות בתשובה 51)ובעלי אותם מקבלים כלומר:
פ"ג, תשובה (הלכות עצמו רבינו שהרי מועילה, ותשובתם
שחזרו  בהם וכיוצא והמומרים הרשעים "כל אומר: ה"יד)
שובבים  בנים שובו שנאמר: אותם, מקבלים - בתשובה
אלא  - התשובה בפני העומד דבר לך ושאין כב), ג, (ירמיה
אין  אומרת: זאת "לעולם", בתשובה אותם מקבלים אין
אנו  ואין רע שסורם מפני הראשונה, לחזקתם אותם מחזירים
מחר  ישובו לא ואם לעולם, היא היום תשובתם אם בטוחים
הרמב"ם  בלשונות הרדב"ז תשובות (עיין לכסלה פעם עוד

תי"ח). אלף מאחר 52)מ"ה "וכי יז.): (עבודהֿזרה אמרו
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„eÁÈa30‡e‰ ‡nL ,‡¯Ba‰31‰Ó ;BÈ‡ ‡nL ¿ƒ«≈∆»∆»≈«
‰ÏÚÓl32‰hÓl ‰Óe33ÌÈÙl ‰Ó ;34¯BÁ‡l ‰Óe35; ¿«¿»«¿«»«¿»ƒ«¿»

˙Ó‡ ‡È‰ ‡nL ,‰‡e·pa ÌÈÓÚÙe36‡È‰ ‡nL ¿»ƒ«¿»∆»ƒ¡∆∆»ƒ
dÈ‡37‡nL ÌÈÓM‰ ÔÓ ‡È‰ ‡nL ,‰¯Bza ÌÈÓÚÙe ; ≈»¿»ƒ«»∆»ƒƒ«»«ƒ∆»

˙Bcn‰ Ú„BÈ BÈ‡Â .dÈ‡38Ú„iL „Ú Ô‰a ÔÈ„iL ≈»¿≈≈««ƒ∆»ƒ»∆«∆≈«
˙eÈÓ È„ÈÏ ‡ˆBÈ ‡ˆÓÂ ,BÈ¯a ÏÚ ˙Ó‡‰39ÔÈÚ ÏÚÂ . »¡∆«À¿¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿«ƒ¿»

È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ" :da ¯Ó‡Â ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»»¿∆¡«»¿…»«¬≈
‡Ï :¯ÓBÏk ;"ÌÈÊ Ìz‡ ¯L‡ ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â ÌÎ··Ï¿«¿∆¿«¬≈≈≈∆¬∆«∆…ƒ¿«…
‰n„ÈÂ ,‰¯ˆw‰ BzÚc ¯Á‡ ÌkÓ „Á‡ Ïk CLnÈƒ»≈»∆»ƒ∆«««¿«¿»»ƒ«∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .˙Ó‡‰ ˙‚NÓ Bz·LÁnL40: ∆«¬«¿«∆∆»¡∆»»¿¬»ƒ
BÊ - "ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â" ,˙eÈÓ BÊ - "ÌÎ··Ï È¯Á‡"«¬≈¿«¿∆ƒ¿«¬≈≈≈∆
B„¯ËÏ Ì„‡Ï Ì¯B‚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ê Â‡ÏÂ .˙eÊ¿¿»∆««ƒ∆≈»»»¿»¿

˙e˜ÏÓ Ba ÔÈ‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ41. ƒ»»«»≈«¿

עיניך 18) תשא "פן כגון: כאן, עד בפרקנו שנזכרו
"כל  אמרו: שכן ועוד. יפתה" פן לכם "השמרו השמימה";
ל"ת" אלא אינו - ו"אל" "פן" "השמר", שנאמר: ַמקום

צו.). לדרוש 19)(עירובין ולא עשייתה באופן לחקור לא
עבודתה. כדי 20)דרך וגילהו מכוסה האליל שהיה כגון,

עליו  ולוקים מעשה בו שיש לאו זה הרי - לראותו
הסמ"ג). על בפירושו להיות 21)(מהרש"ל, שסופה

האמונה,22)גורמת. יסודות את ולערער בנטיעות לקצץ
יד:). (חגיגה בןֿאבויה כח 23)כאלישע כל נרכז ולא

על  מחשוב חדול פירושו: - מ... דעת היסח לכך. מחשבתנו
בו  ולחשוב לזה הלב תשומת להפנות - ל... דעת היסח זה;

בלב.24)כתמיד. המנקרים ופקפוקים ספיקות
לאמיתה.26)מוגבלת.25) האמת את על 27)הבהירה,

בדעותיו  האנושית בחברה מכניס שהוא האנדרלמוסיה ידי
והנפסדות. המחשבות 28)הכוזבות הן מה כלומר:

נטיעות? וקיצוץ עיקרים עקירת לידי האדם את המביאות
ממש.29) בה יש ואין 31)באחדותו.30)שמא אחד

האלוהות. הם רבים או לו, השמים.32)שני משמי
לארץ.33) העולם.34)מתחת שנברא קודם
(35- לפנים מפרשים: ויש הכל. ככלות הימים באחרית

"כל  אמרו: אלה ועל למערב. - לאחור למזרח; הרקיע מעבר
בא  לא כאילו לו ראוי הללו דברים בארבעה המסתכל

מ"א). פ"ב, (חגיגה מודיעים 36)לעולם" השמים ומן
הכל. ידבר.37)לנביא  לבו חזון הנכונות,38)אלא

במישרים. בהן לשפוט הגיון אפיקורסות:39)מידות
בערבית  יסודה לוי, החכם לדעת בה'. וכפירה כוזבות דעות

שקר. כזב, יב:).40)והוראתה: ברכות שלח; (ספרי,
טז.).41) (מכות מעשה בו שאין לאו על לוקים שאין לפי

.„,‡È‰ Ôlk ˙Bˆn‰ „‚k ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙ÂˆÓƒ¿«¬«»ƒ¿∆∆«ƒ¿À»ƒ
"˙Bˆn‰ Ïk ˙‡ eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ¿¿…«¬≈»«ƒ¿

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .'B‚Â42ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚaL , ¿ƒƒ«¿»»¿∆«¬«»ƒ
˙„B·Úa ‰„Bn‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ .¯a„Ó ·e˙k‰«»¿«≈»»«¿»∆»«∆«¬«
ÏÎ·e ÌÈ‡È·p‰ ÏÎ·e dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ¯ÙBk ,ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¿»«»À»¿»«¿ƒƒ¿»

Ì„‡Ó ,ÌÈ‡È·p‰ eeËˆpM ‰Ó43ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „ÚÂ44, «∆ƒ¿««¿ƒƒ≈»»¿«»»
."ÌÎÈ˙¯„Ï ‰‡Ï‰Â '‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌBi‰ ÔÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¬∆ƒ»»»¿»¿……≈∆

‰„BÓ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯ÙBk‰ ÏÎÂ45‰¯Bz‰ ÏÎa ¿»«≈«¬«»ƒ∆¿»«»
,ÌÈ‡È·p‰ eeËˆpM ‰Ó ÏÎ·e ÌÈ‡È·p‰ ÏÎ·e dlÎÀ»¿»«¿ƒƒ¿»«∆ƒ¿««¿ƒƒ
.Ôlk ˙Bˆn‰ Ïk ¯wÚ ‡e‰Â ,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „ÚÂ Ì„‡Ó≈»»¿«»»¿ƒ«»«ƒ¿À»

כנגד 42) השקולה מצוה איזוהי ח.): הוריות שלח; (ספרי,
עבודהֿזרה. זו אומר: הוי - המצוות? בו:43)כל שכתוב

טז). ב, (בראשית האדם על אלהים ה' לשון 44)ויצו וכך
בעשרת  כופר - בעכו"ם המודה "כל שלח): (ה"ספרי",
שנצטוו  ובמה והנביאים, משה שנצטוה ובמה הדיברות
האדם" על אלהים ה' ויצו בו: שנאמר לאדם, עד האבות
לשנים  "משל אמרו: ה"ט) פ"ז, (סנהדרין ובירושלמי וגו'.
ידו  אחד פשט ביניהם. גריסים של וקערה יושבים שהיו
ועובד  המגדף כך - כלום בה שייר ולא הקערה כל את וגרף

מצוה". אחריו משייר אינו ה.).45)עבודהֿזרה, (חולין

.‰ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚL Ï‡¯NÈ46‡e‰ È¯‰ , ƒ¿»≈∆»«¬«»ƒ¬≈
ÂÈ¯·c ÏÎÏ ÌÈ·ÎBkŒ„·BÚÎ47¯·BÚL Ï‡¯NÈÎ BÈ‡Â , ¿≈»ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ¿»≈∆≈

‰ÏÈ˜Ò da LiL ‰¯·Ú48,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÓeÓ . ¬≈»∆∆»¿ƒ»»«¬«»ƒ
dlÎ ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯ÓeÓ ‡e‰ È¯‰49ÌÈÈn‰ ÔÎÂ .50 ¬≈»¿»«»À»¿≈«ƒƒ

ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï Ï‡¯NÈk ÔÈ‡ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈≈»¿ƒ¿»≈¿»»ƒ«¿»ƒ¿≈
ÌÏBÚÏ ‰·eL˙a Ì˙B‡ ÌÈÏa˜Ó51Ïk" :¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»∆∆¡«»

"ÌÈiÁ ˙BÁ¯‡ e‚ÈNÈ ‡ÏÂ Ôe·eLÈ ‡Ï ‰È‡a52. »∆»…¿¿…«ƒ»¿«ƒ
˙eÏÎÒa ÌaÏ ˙B·LÁÓ ¯Á‡ ÌÈ¯z‰ Ì‰ - ÌÈÈn‰Â¿«ƒƒ≈«»ƒ«««¿¿ƒ»¿ƒ¿

e¯Ó‡L ÌÈ¯·c53ÈÙeb ÏÚ ÌÈ¯·BÚ e‡ˆÓpL „Ú ,54 ¿»ƒ∆»«¿«∆ƒ¿¿¿ƒ«≈
ÒÈÚÎ‰Ï ‰¯B˙55LÙa Ë‡La ,56‰Ó¯ „Èa ,57, »¿«¿ƒƒ»¿∆∆¿»»»

¯tÒÏ ¯eÒ‡Â .ÔBÚ ‰Êa ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡Â58Ô‰nÚ ¿¿ƒ∆≈»∆»¿»¿«≈ƒ»∆
Ô‰ÈÏÚ ·ÈL‰Ïe‰·eLz59·¯˜z Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,ÏÏk ¿»ƒ¬≈∆¿»¿»∆∆¡«¿«ƒ¿«

‰·LÁÓe ;"d˙Èa Á˙t Ï‡60- ÒB¯B˜Èt‡ ÏL ∆∆«≈»«¬»»∆∆ƒ
.ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ

אחת.46) פעם רק -47)אפילו יינו פסולה, שחיטתו
וכיו"ב. שבקדושה דבר לכל אותו מצרפין ואין ייןֿנסך

דבר.48) לכל הוא ישראל כן, פי על כלומר:49)שאף
עכו"ם  הריהו - אחת פעם רק עבודהֿזרה שעבד ישראל
בקביעות, עבודהֿזרה שעובד לעכו"ם מומר כמו גמור,
מוכיחים  מ"א) פ"א, (חולין המשנה בפירוש רבינו ודברי

אבן). (טורי זה פירוש בני 50)נכוחות ה"ערוך": לדעת
"מאמינים", לעצמם: וקראו האמת מדת שנטו ידועה כת
בהם  שיש מפני "מינים", וקראום המלה את קטעו  וחז"ל
לעיל, שהזכרנו כמו לוי, החכם ולדעת שונים. ממינים מינים
כוזבים  - "מינים" כזב. והוראתה: בערבית, המלה מקור

כוזבות. דעות בתשובה 51)ובעלי אותם מקבלים כלומר:
פ"ג, תשובה (הלכות עצמו רבינו שהרי מועילה, ותשובתם
שחזרו  בהם וכיוצא והמומרים הרשעים "כל אומר: ה"יד)
שובבים  בנים שובו שנאמר: אותם, מקבלים - בתשובה
אלא  - התשובה בפני העומד דבר לך ושאין כב), ג, (ירמיה
אין  אומרת: זאת "לעולם", בתשובה אותם מקבלים אין
אנו  ואין רע שסורם מפני הראשונה, לחזקתם אותם מחזירים
מחר  ישובו לא ואם לעולם, היא היום תשובתם אם בטוחים
הרמב"ם  בלשונות הרדב"ז תשובות (עיין לכסלה פעם עוד

תי"ח). אלף מאחר 52)מ"ה "וכי יז.): (עבודהֿזרה אמרו
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כשישובו  אפילו אלא חיים? ארחות ישיגו מהיכן שבו, שלא
המינות  מן הפורש שכל לך: לומר חיים. ארחות ישיגו לא -
וכפיית  צרה מתוך למות "שממהרים לומר: רצה מת", -
יז.). ע"ז (רש"י, עליהם" המלך גזירת וזוהי יצרם

ג).53) (הלכה עיקריות.54)למעלה את 55)מצוות
תאוה  שנפשם גופנית הנאה או תועלת, איזו לשם לא השם;

הכתוב:56)לה. כלשון בנפשם, הנטוע בוז מתוך
לד) כה, (בראשית הבכורה את עשו ויבז טו). כה, (יחזקאל

ּבכרּותא. ית עשו ושט מצח 57)תרגומו: ובזדון.בעזות ְֵֵַָָָ
ימשכו 58) פן דברים, ואריכות בשיחה אתם להיכנס

כז:). (ע"ז פ"ב,59)אחריהם (אבות שאמרו פי על ואף
נכרי, במין אלא זה אין - לאפיקורוס" שתשיב מה "ודע ד):
ידי  שעל מפני באולתו", כסיל תען "אל ישראל במין אבל

לח:). (סנהדרין יותר עוד מתפקר הוא (חולין 60)הוויכוח
שחט  אם ולפיכך בה; מעייניו וכל אחריה כרוך הוא יג:)
בהנאה; ואסורה לעבודהֿזרה כתקרובת היא אסורה - בהמה
שספר  בעוד אזכרותיה, עם תישרף - תורה ספר כתב ואם
כמבואר  שריפה, לא אבל גניזה, טעון גוי שכתב תורה

ה"ח). פ"ו, התורה יסודי (הלכות

.ÂŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ó‡ ‡È‰L ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ‰„Bn‰ Ïk»«∆«¬«»ƒ∆ƒ¡∆««
ÌM‰ ˙‡ Ûc‚Óe Û¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ ,d„·Ú ‡lL Ètƒ∆…¬»»¬≈∆¿»≈¿«≈∆«≈

„Á‡Â .‡¯Bp‰Â „aÎp‰61„Á‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰ «ƒ¿»¿«»¿∆»»≈¬«»ƒ¿∆»
„È· ‰NÚz ¯L‡ LÙp‰Â" :¯Ó‡pL ,'‰ ˙‡ Ûc‚Ó‰«¿«≈∆∆∆¡«¿«∆∆¬∆«¬∆¿»

"Ûc‚Ó ‡e‰ '‰ ˙‡ ,¯b‰ ÔÓe Á¯Ê‡‰ ÔÓ ‰Ó¯62. »»ƒ»∆¿»ƒ«≈∆¿«≈
CÎÈÙÏ63ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ÔÈÏBz64ÔÈÏBzL BÓk , ¿ƒ»ƒ≈¬«»ƒ¿∆ƒ

Ûc‚Ó‰ ˙‡65ÈzÏÏk ‰Ê ÈtÓe .ÔÈÏ˜Ò Ì‰ÈLe ,66ÔÈc ∆«¿«≈¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆»«¿ƒƒ
Ûc‚Ó‰67ÌÈ¯ÙBk Ì‰ÈML ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a «¿«≈¿ƒ¿¬«»ƒ∆¿≈∆¿ƒ

.Ì‰ ¯wÚa»ƒ»≈

להם.61) המגיע והעונש העוון בחומר שוים שניהם
העובד 62) את התורה שהשוותה הרי ה'. ומקלל מחרף

שוים.63)למגדף. והם הסקילה 64)הואיל אחר עץ על
נתלים  אינם הנסקלים ששאר בעוד השמש, בוא עד

מה:). כי 65)(סנהדרין ככתוב: אצלו, מפורשת שהתלייה
ה' שקילל זה כלומר: כג), כא, (דברים תלוי אלהים קללת

עבודהֿזרה.66)תלוי. הלכות בתוך אותו הכנסתי
על 67) אף טז), כד, (ויקרא בתורה דינו שנזכר השם מגדף

אברהם, רבי של פירושו פי (על עבודהֿזרה עובד שאינו פי
ד). תשובה "ברכתֿאברהם" ז"ל, רבינו של בנו

.Ê,‰ÏÈ˜Ò ·iÁ Ûc‚Ó‰ ÔÈ‡ :Ûc‚Ó‰ ÈÈc Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ≈«¿«≈≈«¿«≈«»¿ƒ»
L¯ÙiL „Ú68,˙BÈ˙B‡ Úa¯‡ ÏL „ÁÈÓ‰ ÌM‰ ˙‡ «∆¿»≈∆«≈«¿À»∆«¿«ƒ

„"eÈ Ô"e ˙"Ïc Û"Ï‡ ‡e‰L69C¯·ÈÂ ,70ÌLa B˙B‡ ∆»∆»∆ƒ»≈¿≈
ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L ˙BÓM‰ ÔÓ71ÌL ·˜Â" :¯Ó‡pL , ƒ«≈∆≈»ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿…≈≈

'‰72¯‡L ÏÚÂ ,‰ÏÈ˜Ò ·iÁ „ÁÈÓ‰ ÌM‰ ÏÚ - "««≈«¿À»«»¿ƒ»¿«¿»
ÌÈÈepk‰73‰¯‰Ê‡a74ÈÓ LÈÂ .75·iÁ BÈ‡L ,L¯ÙnL «ƒƒ¿«¿»»¿≈ƒ∆¿»≈∆≈«»

‡"‰ Â"‡Â ‡"‰ „"eÈ ÌL ÏÚ ‡l‡76,¯ÓB‡ È‡Â . ∆»«≈≈»≈«¬ƒ≈
Ì‰ÈL ÏÚL77.Ï˜Ò ‡e‰ ∆«¿≈∆ƒ¿»

שאם 68) ויקללנו; השם את הוא בשפתיו ויבטא שינקוב
פטור. - ביטאו שאחרים השם את "אדני",69)קילל

הויה. שם נקייה 70)ומכלֿשכן לשון ויקלל, כלומר:
מעלה. אל 71)כלפי ואדני, הוי"ה הם: שמות ,ושבעה

ומנויים  למחקם, שאסור צבאות שדי, אהיה, אלהים, אלוה,
ה"ב). פ"ו, התורה יסודי (בהלכות (סנהדרין 72)הם אמרו

יומת  ה' שם בנקבו ה'... שם ונוקב בתורה: נאמר נו.):
בשם, השם את שיברך עד חייב אינו - טז) כד, (ויקרא

פלוני. שם את פלוני שם יכה נמחקים.73)כלומר: שאינם
בלאו.74) עובר אלא נסקל, הובאה 75)אינו זו דעה

הלוי. מאיר רבי בשם שם 76)ב"כסףֿמשנה" על לא אבל
עד 77)אדנות. חייב "אינו ס.): (סנהדרין שאמרו מפני

- אותיות" שתי בן לאפוקי אותיות, ארבע בן שם שיברך
הוא. אותיות ארבע בן שם בכלל אדנות ושם

.ÁÌÈ‰Ï‡" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ Ûc‚Ó ÏL ‰¯‰Ê‡78‡Ï «¿»»∆¿«≈ƒ«ƒ∆∆¡«¡…ƒ…
ÌÈepÎa ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ."Ïl˜˙79: ¿«≈¿»»¿ƒ∆»≈ƒ¿ƒ»

ÔÈc‰ ¯Ó‚ ."ÈÒBÈ ˙‡ ÈÒBÈ ‰kÈ"80Ïk ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - «∆≈∆≈ƒ¿««ƒƒƒ∆»
ıeÁÏ Ì„‡81ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÌÈÏ‡BLÂ , »»«¿¬ƒ∆«»∆»≈ƒ¿¿ƒ

Le¯Ùa zÚÓMM ‰Ó ¯Ó‡ :BÏ82,¯ÓB‡ ‡e‰Â ! ¡…«∆»«¿»¿≈¿≈
Ì‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈic‰Â83ÔÈÚ¯B˜Â84‡ÏÂ , ¿««»ƒ¿ƒ««¿≈∆¿¿ƒ¿…

B˙BÓk È‡ Û‡ :¯ÓB‡ ÈM‰ „Ú‰Â .ÔÈÁ‡Ó85 ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ≈«¬ƒ¿
„Á‡ Ïk CÈ¯ˆ - ÌÈa¯ ÌÈ„Ú eÈ‰ Ì‡Â !ÈzÚÓL»«¿ƒ¿ƒ»≈ƒ«ƒ»ƒ»∆»

„Á‡Â86!ÈzÚÓL ‰Êk :¯ÓBÏ Ô‰Ó ¿∆»≈∆«»∆»«¿ƒ

למדים 78) הדיין, את למקלל באה זו שאזהרה פי על ואף
סו.). (סנהדרין מחול קודש שם 79)אנו להזכיר שלא כדי

זכאי, הנידון יצא שמא ועוד: בקללה. פעם בכל שמים
לעדים  אסור לפיכך - לבטלה שמים שם שנזכר ונמצא
המיוחדים  השמות את לפרש והבדיקה החקירה בשעת

כ  בכינויים, אלא נמחקים, במקום שאינם למשל: ינוייֿחול,
מפני  אלהים, בשם ההויה שם את קילל שהמגדף לומר,
יוסי  "יכה העדים: יאמרו בשם, שם שיקלל עד חייב שאינו
לשמות  כינוי בתור "יוסי" דווקא ומדוע יוסי". את
הויה, בשם כמו אותיות ארבע בו שיש מפני - המיוחדים?
שב"אלהים". האותיות כחשבון פ"ו, עולה שלו והגימטריא

והגיעה 80) הדיונים ונגמרו והבדיקות החקירות נגמרו
המשפט. את לחרוץ את 81)השעה להשמיע שלא כדי

ברבים. השם כל 82)ברכת בלי ששמעת כמו בדיוק,
עדות  יסוד על מות משפט איש לשפוט אין כי כינוי,

ס.).83)בכינויים. יהודה,84)(סנהדרין מלך כחזקיה
בשמעו  א), לז, (ישעיה אתֿבגדיו" "ויקרע אצלו: שכתוב
וגידף. שחירף אשור מלך צבא שר רבשקה, דברי את

ברכת85) מפורש להזכיר צריך כקודמו.ואינו השם
אחד 86) שאם מכיון אולם עדים, בשני שדי פי על אף

אין  כן על - העדות כל בטלה יתבדה, או יופסל, מהעדים
הם. רבים אם מהם אחד על אף לפסוח

.Ë¯ea„ŒÈ„kŒCB˙a Ba ¯ÊÁL Ûc‚Ó87ÌeÏÎ BÈ‡ ,88; ¿«≈∆»«¿¿≈ƒ≈¿
ÛcbL ÔÂÈk ‡l‡ÌÈ„Úa89ÌM‰ ˙‡ ÛcbL ÈÓ .Ï˜Ò , ∆»≈»∆ƒ≈¿≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆«≈

ÌÈ‡p˜ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa90ÌÈÚ‚Bt91Ba ¿≈¬«»ƒ«»ƒ¿ƒ
Œ˙È·Ï ‡·e ,ÌÈ‡p˜ e‰e‚¯‰ ‡Ï Ì‡Â .B˙B‡ ÌÈ‚¯B‰Â¿¿ƒ¿ƒ…¬»«»ƒ»¿≈
˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa C¯·iL „Ú Ï˜Ò BÈ‡ - ÔÈcƒ≈ƒ¿»«∆¿»≈¿≈ƒ«≈

ÌÈ„ÁÈÓ‰92. «¿À»ƒ
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רבי!87) עליך, שלום אמירת: שבכל 88)כדי פי על אף
הדיבור  את לבטל מועילה דיבור כדי בתוך חזרה מקום
כזה  חמור שעוון מפני שאני, - "מגדף" אבל הראשון,
מחושבת  כוונה מתוך אלא עושה אדם אין גדול שענשו
(ר"ן, מועילה חזרתו אין ולפיכך - מראש גמורה ובהסכמה

פז.). ה"כסף89ֿ)נדרים בעל סובר - התראה בלא אפילו
בעדים". שגידף "כיון שאמר: רבינו מדברי להוכיח משנה",
ואין  רבינו, מדברי מוכח זה אין המלך" "עבודת לדעת אבל
רק  היתה רבינו כוונת אלא התראה, בלי ביתֿדין מיתת
לדעת  להם עוד נזקקים אנו אין בעדים שגידף  כיון לומר:
אלא  עוד, מועילה אינה חזרתו כי - חזרתו את שמעו אם

נסקל. ה'90)הוא קנאת המקנאים נלהבים צדיקים
המעשה, את רואים שהם בשעה פתאומית בהתפרצות
לעיני  זמה מעשה בעשותו בןֿסלוא זמרי את שהרג כפינחס
הכהן  בןֿאהרן בןֿאלעזר פנחס בו: ונאמר ישראל, עדת כל
בתוכם  קנאתי את בקנאו ישראל בני מעל חמתי את השיב
הבעל, נביאי את שהרג הנביא וכאליהו יא); כה, (במדבר
(מלכיםֿא  וגו' בריתך עזבו כי לה'... קנאתי קנוא בו: ונאמר

י). מו).91)יט, ב, (מלכיםֿא וימת בו ויפגע מלשון:
שאינם 92) בזה המיוחדים הקדושים השמות משבעת

ברשות  אין - עכו"ם בשם השם שגידף וזה נמחקים;
להמיתו. ביתֿהדין

.ÈÏÚ elÙ‡Â .Ú¯˜Ï ·iÁ ,ÌM‰ ˙k¯a ÚÓBM‰ Ïk»«≈«ƒ¿««≈«»ƒ¿…««¬ƒ«
ÔÈÈepk‰ ˙k¯a93‰pÚÓLiL ,‡e‰Â .Ú¯˜Ï ·iÁ ƒ¿««ƒƒ«»ƒ¿…«¿∆ƒ¿»∆»

,ÚÓBM‰ ÈtÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ,ÚÓBM‰ „Á‡ .Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆»«≈«¿∆»«≈«ƒƒ«≈«
BÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈtÓ ÚÓBM‰ Ï·‡ .Ú¯˜Ï ·iÁ«»ƒ¿…«¬»«≈«ƒƒ»≈»ƒ≈

‡·LÂ ÌÈ˜ÈÏ‡ eÚ¯˜ ‡ÏÂ .Ú¯˜Ï ·iÁ94ÈtÓ ‡l‡ , «»ƒ¿…«¿…»¿∆¿»ƒ¿∆¿»∆»ƒ¿≈
‰˜L·¯L95¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ ‰È‰96ÌÈic‰Â ÌÈ„Ú‰ Ïk . ∆«¿»≈»»ƒ¿»≈»»»≈ƒ¿««»ƒ
ÌÈÎÓBÒ97,Ûc‚Ó‰ L‡¯ ÏÚ „Á‡ „Á‡ Ì‰È„È ˙‡ ¿ƒ∆¿≈∆∆»∆»«…«¿«≈

ÔÈ‡Â !EÏ zÓ¯‚ ‰z‡L ,EL‡¯a EÓc :BÏ ¯ÓB‡Â¿≈»¿¿…∆»«»»«¿»¿¿≈
Ûc‚Ó ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈÎÓBqL ÈÓ ÔÈcŒ˙È· È‚e¯‰ ÏÎa¿»¬≈≈ƒƒ∆¿ƒ»»∆»¿«≈

"Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÚÓM‰ ÏÎ eÎÓÒÂ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa98. ƒ¿«∆∆¡«¿»¿»«…¿ƒ∆¿≈∆

השמות 93) לשבעת מחוץ שהם "חנון", "רחום", כגון:
כמבואר  למשה), (תפלה למעלה המנויים המיוחדים

בענ  א) סעיף כז, סימן חבירו ("חושןֿמשפט" המקלל ין
כב).94)בשם. לו, (סנהדרין 96)המגדף.95)(ישעיה

אמור).97)ס.). המגדף 98)(ספרא, המקלל, ראש  על
הפסוק. שבראש

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עבודתה,1) כדרך במזיד; או בשוגג עבודהֿזרה העובד דין

לאחרים; או לעצמו אליל עשיית דין עבודתה; כדרך ושלא
ההבדל  עבודהֿזרה; לשם שלא אפילו לנוי, צורות איסור

לשוקעת. בולטת צורה שבין

.‡BBˆ¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïk2ÔB„Êa3˙¯k ·iÁ ,4. »»≈»ƒƒ¿¿»«»»≈
‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â5„·Ú Ì‡Â .Ï˜Ò - ¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ»«

‰‚‚La6‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ‡È·Ó -7. ƒ¿»»≈ƒ»¿««»¿»

לאנוס.2) (הלכות 3)פרט רבינו דברי השווה לשוגג. פרט
ה"טו). פ"ג, ביאה תשובה 4)איסורי (הלכות להלן מבואר

ה"ב). פ"ט, התורה יסודי (הלכות למעלה ועיין ה "א): פ"ח,
אותה 5) עשותו קודם - העבירה עובר את מתרים שהעדים

בעקבו. לו הצפוי והעונש החטא חומר על ידע 6)- שלא
(הלכות  כמבואר "כרת", שענשה ידע שלא או היא, שעבירה

ה"ב). פ"ב, עוון 7)שגגות על הבאה עזים שעירת
לקרבן  בניגוד "קבועה", ונקראת: בשגגה. עבודהֿזרה
יד  השגת כפי ידועות עבירות על הבא ויורד" "עולה
עמוד  שגגות, (הלכות המצוות" ב"מנין כמבואר החוטא,
ההלכה  מקור קבועה". חטאת "קרבן אחרת: נוסחה ס"ז),

נג.). סנה' ב.: (כריתות שלפנינו

.·ÌÏˆ ÏÎÏ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ eÚ·˜ ‰a¯‰ ˙B„B·Ú8 ¬«¿≈»¿¿≈»ƒ¿»∆∆
‰¯eˆ ÏÎÏe ÌÏˆÂ9˙„B·Úk dÈ‡ ‰Ê ˙„B·ÚÂ ,‰¯eˆÂ »∆∆¿»»¿»«¬«∆≈»«¬«
¯BÚt ÔB‚k .‰Ê10¯ÚBtL ,B˙„B·ÚL ,11BÓˆÚ Ì„‡ ∆¿¿∆¬»∆≈»»«¿
ÒÈÏe˜¯Óe ;BÏ12L ,B˙„B·ÚL ,B‡ ÌÈ·‡ BÏ ˜¯Êi «¿ƒ∆¬»∆ƒ¿…¬»ƒ

ÏwÒÈ13ÌÈ·‡ ÂÈÙlÓ14el‡ ÔB‚k ˙B„B·Ú ‰a¯‰Â ; ¿«≈ƒ¿»»¬»ƒ¿«¿≈¬¿≈
BÓˆÚ ¯ÚBt‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÓÏˆ ¯‡LÏ ewzƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«≈«¿

¯eËt ,¯BÚÙÏ Ô·‡ ˜¯fL B‡ ,ÒÈÏe˜¯ÓÏ15„Ú , ¿«¿ƒ∆»«∆∆ƒ¿»«
e„·ÚÈ ‰ÎÈ‡" :¯Ó‡pL ,B˙„B·Ú C¯c B˙B‡ „·ÚiL∆«¬…∆∆¬»∆∆¡«≈»««¿

Ì‰È‰Ï‡ ˙‡ ‰l‡‰ ÌÈBb‰16"È‡ Ìb Ôk ‰NÚ‡Â17. «ƒ»≈∆∆¡…≈∆¿∆¡∆≈«»ƒ
ÈÎ¯c Ú„ÈÏ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÔÈÚ‰ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ≈««¿≈

˙B„B·Ú‰18eÚ„iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡L , »¬∆≈¿ƒ≈»ƒ«∆≈¿
.B˙„B·Ú C¯c ‡È‰ BfL∆ƒ∆∆¬»

ידי 8) מעשה - מתכת יצוק או אבן, חצוב עץ, מחוטב פסל
צלם. תרגומו: ד) כ, (שמות פסל לך תעשה לא פסל.

מעשי 9) בציור ובין בפיסול בין ותבנית דמות לכל כולל שם
צייר. מואב 10)ידי בני אליל שבתורה, פעור בעל זהו

"הפוער  סא.): (סנהדרין שבגמרא ובמשנה ג), כה, (במדבר
פיה  ופערה כמו: פה, פתוח והוראתו: פעור". לבעל  עצמו

יד). ה, לפניו.11)(ישעיה רעי מרקוריוס,12)ומתריז
והרומים. היוונים אצל והדרכים המסחר אליל מרקור, או
הנטויה  ובידו אבן עשוי זה פסל מקימים היו דרכים בפרשת
אבן  מקימים היו ידו על בה. ילכו אשר הדרך מורה היה
שם  משליכים היו דרכים ועוברי אחרות, שתים על אחת

זה). ערך ב"ערוך" (מוספיא לכבודו מלשון:13)אבנים
ופינוים, אבנים סילוק ופירושו: ד), ה, (ישעיה ויסקלהו

השר  את לעקור - שרש הדשן: את לפנות - דשן שים.כמו:
יסלק. אחרת: הנוטלה 14)ונוסחה "אחד סד.): (סנהדרין

- לפניה) אבן (הזורק הנותנה ואחד מאבניה) אבן (המסקל
הוא  מלפניה, אבנים ומסלק מסקל שהוא בזה שהרי חייב",
אבניהם. ויזרקו שיבואו לאחרים פנוי ומקום ריוח מניח

סא.).15) (סנהדרין עבודתו דרך זו כדרך 16)שאין
הם. על 17)עבודתם אלא תורה הקפידה לא כמותם.

עובדיה. הגויים כדרכי אותה האלילים 18)העובד כל של
למיניהם.
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רבי!87) עליך, שלום אמירת: שבכל 88)כדי פי על אף
הדיבור  את לבטל מועילה דיבור כדי בתוך חזרה מקום
כזה  חמור שעוון מפני שאני, - "מגדף" אבל הראשון,
מחושבת  כוונה מתוך אלא עושה אדם אין גדול שענשו
(ר"ן, מועילה חזרתו אין ולפיכך - מראש גמורה ובהסכמה

פז.). ה"כסף89ֿ)נדרים בעל סובר - התראה בלא אפילו
בעדים". שגידף "כיון שאמר: רבינו מדברי להוכיח משנה",
ואין  רבינו, מדברי מוכח זה אין המלך" "עבודת לדעת אבל
רק  היתה רבינו כוונת אלא התראה, בלי ביתֿדין מיתת
לדעת  להם עוד נזקקים אנו אין בעדים שגידף  כיון לומר:
אלא  עוד, מועילה אינה חזרתו כי - חזרתו את שמעו אם

נסקל. ה'90)הוא קנאת המקנאים נלהבים צדיקים
המעשה, את רואים שהם בשעה פתאומית בהתפרצות
לעיני  זמה מעשה בעשותו בןֿסלוא זמרי את שהרג כפינחס
הכהן  בןֿאהרן בןֿאלעזר פנחס בו: ונאמר ישראל, עדת כל
בתוכם  קנאתי את בקנאו ישראל בני מעל חמתי את השיב
הבעל, נביאי את שהרג הנביא וכאליהו יא); כה, (במדבר
(מלכיםֿא  וגו' בריתך עזבו כי לה'... קנאתי קנוא בו: ונאמר

י). מו).91)יט, ב, (מלכיםֿא וימת בו ויפגע מלשון:
שאינם 92) בזה המיוחדים הקדושים השמות משבעת

ברשות  אין - עכו"ם בשם השם שגידף וזה נמחקים;
להמיתו. ביתֿהדין

.ÈÏÚ elÙ‡Â .Ú¯˜Ï ·iÁ ,ÌM‰ ˙k¯a ÚÓBM‰ Ïk»«≈«ƒ¿««≈«»ƒ¿…««¬ƒ«
ÔÈÈepk‰ ˙k¯a93‰pÚÓLiL ,‡e‰Â .Ú¯˜Ï ·iÁ ƒ¿««ƒƒ«»ƒ¿…«¿∆ƒ¿»∆»

,ÚÓBM‰ ÈtÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ,ÚÓBM‰ „Á‡ .Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆»«≈«¿∆»«≈«ƒƒ«≈«
BÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈtÓ ÚÓBM‰ Ï·‡ .Ú¯˜Ï ·iÁ«»ƒ¿…«¬»«≈«ƒƒ»≈»ƒ≈

‡·LÂ ÌÈ˜ÈÏ‡ eÚ¯˜ ‡ÏÂ .Ú¯˜Ï ·iÁ94ÈtÓ ‡l‡ , «»ƒ¿…«¿…»¿∆¿»ƒ¿∆¿»∆»ƒ¿≈
‰˜L·¯L95¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ ‰È‰96ÌÈic‰Â ÌÈ„Ú‰ Ïk . ∆«¿»≈»»ƒ¿»≈»»»≈ƒ¿««»ƒ
ÌÈÎÓBÒ97,Ûc‚Ó‰ L‡¯ ÏÚ „Á‡ „Á‡ Ì‰È„È ˙‡ ¿ƒ∆¿≈∆∆»∆»«…«¿«≈

ÔÈ‡Â !EÏ zÓ¯‚ ‰z‡L ,EL‡¯a EÓc :BÏ ¯ÓB‡Â¿≈»¿¿…∆»«»»«¿»¿¿≈
Ûc‚Ó ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈÎÓBqL ÈÓ ÔÈcŒ˙È· È‚e¯‰ ÏÎa¿»¬≈≈ƒƒ∆¿ƒ»»∆»¿«≈

"Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÚÓM‰ ÏÎ eÎÓÒÂ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa98. ƒ¿«∆∆¡«¿»¿»«…¿ƒ∆¿≈∆

השמות 93) לשבעת מחוץ שהם "חנון", "רחום", כגון:
כמבואר  למשה), (תפלה למעלה המנויים המיוחדים

בענ  א) סעיף כז, סימן חבירו ("חושןֿמשפט" המקלל ין
כב).94)בשם. לו, (סנהדרין 96)המגדף.95)(ישעיה

אמור).97)ס.). המגדף 98)(ספרא, המקלל, ראש  על
הפסוק. שבראש

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עבודתה,1) כדרך במזיד; או בשוגג עבודהֿזרה העובד דין

לאחרים; או לעצמו אליל עשיית דין עבודתה; כדרך ושלא
ההבדל  עבודהֿזרה; לשם שלא אפילו לנוי, צורות איסור

לשוקעת. בולטת צורה שבין

.‡BBˆ¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïk2ÔB„Êa3˙¯k ·iÁ ,4. »»≈»ƒƒ¿¿»«»»≈
‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â5„·Ú Ì‡Â .Ï˜Ò - ¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ»«

‰‚‚La6‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ‡È·Ó -7. ƒ¿»»≈ƒ»¿««»¿»

לאנוס.2) (הלכות 3)פרט רבינו דברי השווה לשוגג. פרט
ה"טו). פ"ג, ביאה תשובה 4)איסורי (הלכות להלן מבואר

ה"ב). פ"ט, התורה יסודי (הלכות למעלה ועיין ה "א): פ"ח,
אותה 5) עשותו קודם - העבירה עובר את מתרים שהעדים

בעקבו. לו הצפוי והעונש החטא חומר על ידע 6)- שלא
(הלכות  כמבואר "כרת", שענשה ידע שלא או היא, שעבירה

ה"ב). פ"ב, עוון 7)שגגות על הבאה עזים שעירת
לקרבן  בניגוד "קבועה", ונקראת: בשגגה. עבודהֿזרה
יד  השגת כפי ידועות עבירות על הבא ויורד" "עולה
עמוד  שגגות, (הלכות המצוות" ב"מנין כמבואר החוטא,
ההלכה  מקור קבועה". חטאת "קרבן אחרת: נוסחה ס"ז),

נג.). סנה' ב.: (כריתות שלפנינו

.·ÌÏˆ ÏÎÏ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ eÚ·˜ ‰a¯‰ ˙B„B·Ú8 ¬«¿≈»¿¿≈»ƒ¿»∆∆
‰¯eˆ ÏÎÏe ÌÏˆÂ9˙„B·Úk dÈ‡ ‰Ê ˙„B·ÚÂ ,‰¯eˆÂ »∆∆¿»»¿»«¬«∆≈»«¬«
¯BÚt ÔB‚k .‰Ê10¯ÚBtL ,B˙„B·ÚL ,11BÓˆÚ Ì„‡ ∆¿¿∆¬»∆≈»»«¿
ÒÈÏe˜¯Óe ;BÏ12L ,B˙„B·ÚL ,B‡ ÌÈ·‡ BÏ ˜¯Êi «¿ƒ∆¬»∆ƒ¿…¬»ƒ

ÏwÒÈ13ÌÈ·‡ ÂÈÙlÓ14el‡ ÔB‚k ˙B„B·Ú ‰a¯‰Â ; ¿«≈ƒ¿»»¬»ƒ¿«¿≈¬¿≈
BÓˆÚ ¯ÚBt‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÓÏˆ ¯‡LÏ ewzƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«≈«¿

¯eËt ,¯BÚÙÏ Ô·‡ ˜¯fL B‡ ,ÒÈÏe˜¯ÓÏ15„Ú , ¿«¿ƒ∆»«∆∆ƒ¿»«
e„·ÚÈ ‰ÎÈ‡" :¯Ó‡pL ,B˙„B·Ú C¯c B˙B‡ „·ÚiL∆«¬…∆∆¬»∆∆¡«≈»««¿

Ì‰È‰Ï‡ ˙‡ ‰l‡‰ ÌÈBb‰16"È‡ Ìb Ôk ‰NÚ‡Â17. «ƒ»≈∆∆¡…≈∆¿∆¡∆≈«»ƒ
ÈÎ¯c Ú„ÈÏ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÔÈÚ‰ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ≈««¿≈

˙B„B·Ú‰18eÚ„iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡L , »¬∆≈¿ƒ≈»ƒ«∆≈¿
.B˙„B·Ú C¯c ‡È‰ BfL∆ƒ∆∆¬»

ידי 8) מעשה - מתכת יצוק או אבן, חצוב עץ, מחוטב פסל
צלם. תרגומו: ד) כ, (שמות פסל לך תעשה לא פסל.

מעשי 9) בציור ובין בפיסול בין ותבנית דמות לכל כולל שם
צייר. מואב 10)ידי בני אליל שבתורה, פעור בעל זהו

"הפוער  סא.): (סנהדרין שבגמרא ובמשנה ג), כה, (במדבר
פיה  ופערה כמו: פה, פתוח והוראתו: פעור". לבעל  עצמו

יד). ה, לפניו.11)(ישעיה רעי מרקוריוס,12)ומתריז
והרומים. היוונים אצל והדרכים המסחר אליל מרקור, או
הנטויה  ובידו אבן עשוי זה פסל מקימים היו דרכים בפרשת
אבן  מקימים היו ידו על בה. ילכו אשר הדרך מורה היה
שם  משליכים היו דרכים ועוברי אחרות, שתים על אחת

זה). ערך ב"ערוך" (מוספיא לכבודו מלשון:13)אבנים
ופינוים, אבנים סילוק ופירושו: ד), ה, (ישעיה ויסקלהו

השר  את לעקור - שרש הדשן: את לפנות - דשן שים.כמו:
יסלק. אחרת: הנוטלה 14)ונוסחה "אחד סד.): (סנהדרין

- לפניה) אבן (הזורק הנותנה ואחד מאבניה) אבן (המסקל
הוא  מלפניה, אבנים ומסלק מסקל שהוא בזה שהרי חייב",
אבניהם. ויזרקו שיבואו לאחרים פנוי ומקום ריוח מניח

סא.).15) (סנהדרין עבודתו דרך זו כדרך 16)שאין
הם. על 17)עבודתם אלא תורה הקפידה לא כמותם.

עובדיה. הגויים כדרכי אותה האלילים 18)העובד כל של
למיניהם.
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¯BÚÙÏ CqpL È¯‰ ?„ˆÈk .CÎa B˙„B·Ú C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆¬»¿»≈«¬≈∆ƒ≈ƒ¿
ÌÈ‰Ï‡Ï Á·Ê" :¯Ó‡pL ,·iÁ ,ÒÈÏe˜¯ÓÏ Á·fL B‡23 ∆»«¿«¿ƒ«»∆∆¡«…≈«»¡…ƒ

Ì¯ÁÈ24‰„B·Ú ÏÏÎa ‰ÁÈ·Ê - "Bc·Ï '‰Ï ÈzÏa ,25 »√»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿«¬»
,˙„ÁÈÓ ‰ÁÈ·f ‰Ó :EÏ ¯ÓBÏ ?˙‡ˆÈ ‰nÏÂ ,‰˙È‰»¿»¿»»»»«¿«¿ƒ»¿À∆∆

ÌMÏ da ÔÈ„·BÚL26‰ÏÈ˜Ò ¯Á‡ Ï‡Ï Á·Bf‰ ·iÁÂ , ∆¿ƒ»«≈¿«»«≈«¿≈«≈¿ƒ»
dÈ‡ B‡ ‰ÁÈ·Êa B˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰ ÔÈa ,‰ÈÏÚ»∆»≈»¿»∆∆¬»ƒ¿ƒ»≈»

ÌMÏ ˙„ÁÈÓ ‡È‰L ‰„B·Ú Ïk Û‡ - ‰ÁÈ·Êa27Ì‡ , ƒ¿ƒ»«»¬»∆ƒ¿À∆∆«≈ƒ
CÎa B˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰L ÔÈa ,¯Á‡ Ï‡Ï da „·Ú»«»¿≈«≈≈∆»¿»∆∆¬»¿»
‡Ï" :¯Ó‡ CÎÏ .‰ÈÏÚ ·iÁ ,CÎa dÈ‡L ÔÈa≈∆≈»¿»«»»∆»¿»∆¡«…

"¯Á‡ Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙28‰ÈÂÁzL‰‰ ÏÚ ·iÁÏ ,29elÙ‡ ƒ¿«¬∆¿≈«≈¿«≈««ƒ¿«¬»»¬ƒ
ÔÈc‰ ‡e‰Â ;CÎa B˙„B·Ú C¯c ÔÈ‡30.CqÓe ¯h˜ÓÏ ≈∆∆¬»¿»¿«ƒƒ¿«≈¿«≈

CqÓe ˜¯BÊÂ31.‡e‰ „Á‡ ¿≈¿«≈∆»

כלומר:19) עבודתן. כדרך שעשאון למעלה, כאן שהזכרנו
באבנים  וסקלתם שמענו: עבודהֿזרה עובדי של העונש את
הזהירה  איפה מנין? האזהרה אבל ה), יז, (דברים ומתו
מזהירין? כן אם אלא עונשין אין הלא לעבדה, שלא התורה

למיניהן.20) אלילים עבודות חייב 21)כל העובד שאין
בכך? עבודתה דרך היתה כן אם ארבע 22)אלא אלא

במקדש. ה' לעבודת מיוחדות היו לאלהים 23)העבודות
לא  שהרי בזביחה: עבודתם דרך שאין לאלה גם אחרים,
משמע  שהיה יחרם", בזביחה לאלהים "עובד תורה: אמרה

ס:). סנהדרין (רש"י, עבודתה דרך היא יומת.24)שזביחה
ה).25) יז, (דברים אחרים אלהים ויעבוד בבית26ֿ)וילך

פנים. עבודת הן 27)המקדש, שגם ומנסך מקטר כגון:
רבי  של המידות משלשֿעשרה אחת והיא פנים. עבודות היו
ויצא  בכלל שהיה דבר כל בהן: נדרשת שהתורה ישמעאל
עצמו  על ללמד לא - דידן) בנידון "זביחה" (כמו הכלל מן
וניסוך). קיטור על (גם יצא כולו הכלל על ללמד אלא יצא,

ארבע 28) בין "משתחוה" למעלה כאן שמנה רבינו
עשאון  אם סקילה עליהן שחייבים לה', המיוחדות העבודות
להשמיענו  רצונו עבודתה, כדרך שלא אפילו זרה, לעבודה

לומדים אנו מפני שאין הנ"ל, המידה פי על "משתחוה"
אלא  - האחרות העבודות כשלש פנים מעבודות לא שהיא
כבר  שהרי זאת, לומדים אנו מיותר שהוא אחר ממקרא
ד), יז, (דברים וישתחו אחרים אלהים ויעבוד וילך נאמר:

אחר?" לאל תשתחוה "לא לי: אינה 29)ולמה שהיא אף
פנים. מה 30)עבודת לסיים ממנו לשלמעלה חוזר

ומנסך  מקטר אף - וכו' מיוחדת זביחה מה שהתחיל:
הן. פנים וגם 31)עבודות הדם זריקת גם כולל - ניסוך

וכן  נסיכם: יין ישתנו לח): לב, (דברים ככתוב היין, ניסוך
ס:). (סנהדרין מדם נסכיהם אסיך בל ד): טז, (תהלים

.„˙ÙÒ32ËÈ·Ú dÏ CqpL B‡ ‰‡Bˆ dÏ33ÏL »«»»∆ƒ≈»»ƒ∆
·iÁ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ34¯eËt - ·‚Á dÏ ËÁL .35, ≈«¿«ƒ«»»«»»»»

dÏ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .CÎa d˙„B·Ú ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»¿»¬»»¿»¿≈ƒ»«»
¯eËt ,¯·‡ ˙¯qÁÓ ‰Ó‰a36C¯c ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ¿≈»¿À∆∆≈∆»∆»ƒ≈»¿»∆∆

d˙B‡ ÔÈ„·BÚL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú .CÎa d˙„B·Ú¬»»¿»¬«»ƒ∆¿ƒ»
ÏwÓa37·iÁ ,‰ÈÙa ÏwÓ ¯·L -38˙¯Ò‡Â ,39˜¯Ê ; ¿«≈»««≈¿»∆»«»¿∆¡∆∆»«

·iÁ ,‰ÈÙa ÏwÓ40˙¯Ò‡ dÈ‡Â ,41˙˜È¯Ê ÔÈ‡L , «≈¿»∆»«»¿≈»∆¡∆∆∆≈¿ƒ«

‡e‰L BÓk Ïwn‰ È¯‰L ,Ìc‰ ˙˜È¯Ê ÔÈÚk Ïwn‰42, ««≈¿≈¿ƒ««»∆¬≈««≈¿∆
ÈÓ ÏkÓ „Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ .¯ft˙Ó Ìc‰Â˙„B·Ú È ¿«»ƒ¿«≈«¿«≈»»∆»ƒ»ƒ≈¬«

ÌÈ·ÎBk43‰ÏÈ˜Ò ·iÁ ,dBÏ‡a44dÈa‚‰ elÙ‡Â . »ƒ∆¡««»¿ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ«
‰·Ï45¯ea„· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ !‰z‡ ÈÏ‡ :dÏ ¯Ó‡Â ¿≈»¿»«»≈ƒ«»¿≈…«≈¿ƒ

ÔÈ‡ :¯Ó‡Â ¯ea„ŒÈ„kŒCB˙a Ba ¯ÊÁ elÙ‡Â .·iÁ ,‰Ê∆«»«¬ƒ»«¿¿≈ƒ¿»«≈
ÌeÏk B˙¯ÊÁ ÔÈ‡ - !ÈÏ‡ ‰Ê46.Ï˜Ò ‡l‡ , ∆≈ƒ≈¬»»¿∆»ƒ¿»

(כסףֿמשנה 32) פיה לתוך זריקה ידי על האכילה נ:) (ע"ז
מלשון: "ספת", פירשו שם והתוספות שם). לפרש"י,
ליכלכה  כלומר: פט:), (ב"מ במלח יספות לא כמו: טיבול,
בחטמו  וקינח בפניו פער פעור: גבי ומצינו בצואה.

סד.). לכך.33)(סנהדרין מיוחד כעין 34)כלי שהיא
עבודתה. כדרך שלא אפילו עליה וחייבים כי 35)זריקה

זביחה. משום בזה ואין בחגבים, שחיטה אין
בבמה 36) נח לבני אפילו להקריב אסור אבר שמחוסר

ראויה  שהיא מכיון שלמים, ואבריה מום בעלת אבל שלהם.
ואם  פנים, כעבודת שחיטתה נחשבת - נח בני אצל להקרבה
בכך  עבודתה דרך כשאין אפילו חייב, - לעבודהֿזרה שחטה

נא.). במקל.37)(ע"ז לפניה כי 38)שמקשקשים
חיתוך  בה שיש זביחה כעין היא בפניה המקל שבירת

נ:). ע"ז (רש"י, "נאסר",39)ושבירה הגירסא ובר"ן בטור
"תקרובת" שכל מפני נאסר, המקל שגם המקל, על ומוסב
ועיין  נא.). ע"ז (רש"י, נאסרת - עבודהֿזרה לפני שמגישים
היא  מוסבה "נאסרת" גירסתנו נקיים ואם ה"ב). (פ"ז, להלן

בהנאה לעבודהֿזרה: אסורה אינה ישראל של שעבודהֿזרה
ה"ד). (פ"ז, להלן כמבואר שתיעבד, זורק 40)עד משום

(כסףֿמשנה). מקל בזריקת אותה וכשעובדים לעבודהֿזרה,
שאין 41) י). הערה לעיל, (עיין המקל או העבודהֿזרה,

בעבודה  אלא בהנאה נאסרות שלה ותקרובת עבודהֿזרה
כמו  הדם, כזריקת אינה מקל וזריקת - פנים עבודת כעין

והולך. כדם 42)שמבאר מפורד ולא ומחובר שלם
נא.) (ע"ז ורסיסים לעבודה43ֿ)לטיפות כבר היה כשזה

לאלוה. עכשיו קיבלו והוא כעובד 44)זרה ס.) (סנהדרין
אלא 45)עבודהֿזרה. לעבודהֿזרה, עוד היתה שלא

אתה! אלי לה: באמרו לכזאת עכשיו אותה עושה שהוא
לאו  "הגביה" ז"ל רבינו שכתב מה לכאורה, (לחםֿמשנה).
מהגמרא  מוכח שכן חייב: כן גם בעלמא באמירה כי דווקא,
חייב  אינו בשגגה עבד אם קרבן לענין אלא סג.): (סנהדרין
שרבינו  ומפני מ"ב). פ"א, (כריתות מעשה שיעשה עד
כן  על קרבן. בחיוב גם חיוב, מיני בכל הפרק את התחיל
הספרדים). (חכמי מעשה בה -שעשה "הגביה" לומר הוצרך
נאסרת  הלבינה שאין בזה, רבינו כוונת "לחםֿמשנה" ולפי
לבינה, זקף כמו: מעשה, בה שייעשה עד כעבודהֿזרה

ה"ג). (פ"ח, להלן כדי 46)המבואר "תוך ההלכה: פי על
למעלה  עיין פז.). (נדרים מעבודהֿזרה חוץ - כדיבור דיבור

ה"ט). (פ"ב,

.‰C¯c ‰NÚ elÙ‡Â ,dk¯„k ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰»≈¬«»ƒ¿«¿»«¬ƒ»»∆∆
ÔBÈfa47·iÁ -48È„k ¯BÚÙÏ BÓˆÚ ¯ÚBt‰ ?„ˆÈk . ƒ»«»≈««≈«¿«¿¿≈

B˙Bf·Ï È„k ÒÈÏe˜¯ÓÏ Ô·‡ ˜¯Ê B‡ ,B˙Bf·Ï49- ¿«»«∆∆¿«¿ƒ¿≈¿«
ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Óe ,·iÁ ,CÎa B˙„B·ÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ«¬»¿»«»≈ƒ»¿»«
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לבזותה.47) הוא 48)שכוונתו מה ומפרש הולך והוא
ועובדיה 49)חייב. בכך עבודתה שדרך פי על אף

הוא  אבל זה, לביזוי חושקת שהעבודהֿזרה מאמינים"
הרמ"ך). בשם ("כסףֿמשנה", לבזותה וכוונתו "טועה"

והוא 50) הואיל - במזיד כשעשה כרת ולא מיתה לא אבל
ויש  ה"ד). פ"ה, התורה יסודי (הלכות כמבואר מוטעה,
אפילו  זאת יעשה שלא בו והתרו במזיד עשה שאם חולקים:
"מוטעה"? נקרא ואיך שאסור, הוא יודע הרי - בזיון בדרך
עבודתֿ כעובד מיתה חייב כך: רבינו דברי מפרשים והם
מכיון  נאמר: ולא שגגתו, על קרבן מביא הוא וכן כוכבים:
עושה  שהוא שחשב משום קרבן, אף יתחייב לא ששגג

חיים"). (("תורת מצוה

.Â˜LÁL ÔB‚k ,‰·‰‡Ó ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰»≈¬«»ƒ≈«¬»¿∆»«
B‡ ,¯˙BÈa ‰‡ ‰˙È‰L dzÎ‡ÏÓ ÈtÓ BÊ ‰¯eˆa¿»ƒ¿≈¿«¿»∆»¿»»»¿≈
ÌÈn„Ó Ô‰L BÓk ,BÏ Ú¯z ‡nL dÏ B˙‡¯iÓ d„·ÚL∆¬»»ƒƒ¿»»∆»»≈«¿∆≈¿«ƒ

‰·ÈËÓ ‡È‰L ,‰È„·BÚ51‰Ú¯Óe52ÂÈÏÚ dÏa˜ Ì‡ - ¿∆»∆ƒ¿ƒ»¿≈»ƒƒ¿»»»
dBÏ‡a53B‡ ,d˙„B·Ú C¯c d„·Ú Ì‡Â ;‰ÏÈ˜Ò ·iÁ , ∆¡««»¿ƒ»¿ƒ¬»»∆∆¬»»

˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡·54‰‡¯iÓ B‡ ‰·‰‡Ó ,55- ¿««≈«¿«¬≈«¬»ƒƒ¿»
¯eËt56Ût‚Ó‰ .57,dÏ ˜MÓ‰Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú »«¿«≈¬«»ƒ¿«¿«≈»

„aÎÓ‰Â58ıa¯Ó‰Â59Cq‰Â dÏ ıÈÁ¯n‰Â ,‰ÈÙÏ60 ¿«¿«≈¿«¿«≈¿»∆»¿««¿ƒ»¿«»
el‡‰ „B·Î È¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÏÈÚn‰Â LÈaÏn‰Â61 ¿««¿ƒ¿««¿ƒ¿…«≈¿ƒ¿≈»»≈

,"Ì„·Ú˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ -≈¿…«¬∆∆∆¡«¿…»»¿≈
‰„B·Ú ÏÏÎa el‡ ÌÈ¯·„e62BÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ô‰ ¿»ƒ≈ƒ¿»¬»≈¿««ƒ≈≈

Le¯Ùa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‰˜BÏ63‰˙È‰ Ì‡Â . ∆«««≈∆¿ƒ∆≈»¿≈¿ƒ»¿»
e‰NÚÂ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ „Á‡a d˙„B·Ú C¯c∆∆¬»»¿∆»ƒ»«¿»ƒ»≈¿»»

·iÁ - d„·ÚÏ64. ¿»¿»«»

בה.52)לעובדיה.51) לשם 53)לכופרים ועבדה
זביחה,54)אלוהות. השתחויה, בביתֿהמקדש: שהיו

לעיל. כנזכר עבודתה כדרך שלא אפילו וניסוך זריקה
אלוהות.55) בתור האומר:56)ולא סא:) (סנהדרין, כרבא

פטור. - באלוה עליו קבלו ולא ומיראה מאהבה שהעובד
מאהבה  ומיראה": "מאהבה רבינו מפרש שראינו, כפי
ורבים  לו. תרע שמא מפניה, יראה מתוך או לעבודהֿזרה
עובדים  אינם עבודהֿזרה עובדי כל הלא עליו: מקשים
ירעו  פן יראה מתוך וביחוד אהבה, מתוך אלא לאליליהם
מאהבה  בראשם: והראב"ד כולם מפרשים ולפיכך להם?
אדם  יראת מתוך או בעיניו. חן למצוא שרוצים לאדם
עבודהֿ מיראת או "מאהבה שפירש: ורבינו (כסףֿמשנה).
(שבת  כך פירש הוא שגם חננאל רבינו בעקבות הלך - זרה"

תרגומו:57)עב:). יג), כט, (בראשית לו ויחבק המחבק.
ליה. את 59)במטאטא.58)וגפף להשכיב מים מזלף

בשמים.60)האבק. ובמיני כשאין 61)בשמן אפילו
בכך. עבודתה השתחויה 62)דרך מעין הן כבוד עבודות

עליהן. לא 63)ומוזהרים תגפף, לא תורה: אמרה שלא
היא: והלכה תעבדם", "לא בלאו: הן כלולות אלא תנשק,

ס:). (סנהדרין שבכללות לאו על לוקין שכל 64)אין
וגו' האלה" הגויים יעבדו מ"איכה אנו למדים "שכדרכה"

ס:). סנהדרין (רש"י,

.ÊıB˜ BÏ ·LÈ65‡Ï ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÙÏ BÏ‚¯a »«¿«¿ƒ¿≈¬«»ƒ…

ÁeLÈ66‰ÂÁzLÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,epÏhÈÂdÏ67. »«¿ƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¬∆»
ÈtÓ ,ÌÏhÈÂ ÁeLÈ ‡Ï ,‰ÈÙa ˙BÚÓ BÏ e¯ft˙ƒ¿«¿»¿»∆»…»«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
.ÏhÈ CkŒ¯Á‡Â ,·LÈ ‡l‡ ;dÏ ‰ÂÁzLÓk ‰‡¯pL∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¬∆»∆»≈≈¿««»ƒ…

ברגלו.65) קוץ לו יב.).67)יתכופף.66)נתחב (ע"ז
צדו  או אחוריו שמפנה כגון לה, כמשתחווה נראה אינו ואם

מותר. - לעבודהֿזרה

.Á˙BÁl˜Ó‰ ˙BÙeˆ¯t68ÈÙa ÌÈÓ69ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú «¿«¿«¿«ƒƒ¿≈¬«»ƒ
‰‡¯pL ÈtÓ ,‰zLÈÂ Ì‰Èt ÏÚ ÂÈt ÁÈpÈ ‡Ï -…«ƒ«ƒ«ƒ∆¿ƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˜MÓk70. ƒ¿«≈«¬«»ƒ

לתוכן 68) מאחוריהן מים סילון ונכנס חלולין אדם פרצופות
שם). (רש"י, פיהן דרך עצמן 69)ויוצאים שהן כלומר:

עבודהֿזרה. לפני מים מקלחין אלא עבודהֿזרה אינן
לפני 70) מים המושך "מעין גם: יש שלנו הש"ס ובנוסחת

כמשתחוה  שנראה מפני וישתה, ישחה לא עבודהֿזרה
(שם). לעבודהֿזרה

.ËBÓˆÚÏ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰71ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »∆¬«»ƒ¿«¿««ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,d„·Ú ‡ÏÂ B„Èa d‡NÚ ‡lL∆…¬»»¿»¿…¬»»∆∆∆¡«…

EÏ ‰NÚ˙72˙„B·Ú ‰NBÚ‰ ÔÎÂ ."‰eÓz ÏÎÂ ÏÒÙ «¬∆¿∆∆¿»¿»¿≈»∆¬«
,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d‡NÚ elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï B„Èa ÌÈ·ÎBk»ƒ¿»«¬≈ƒ¬ƒ¬»»¿≈»ƒ

"ÌÎÏ eNÚ˙ ‡Ï ‰ÎqÓ È‰Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ73. ∆∆∆¡«≈…≈«≈»…«¬»∆
‰˜BÏ ,BÓˆÚÏ B„Èa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»»∆¬«»ƒ¿»¿«¿∆

.ÌÈzL¿»ƒ

בשבילו.71) לעשותה אומן אצל אזהרה 72)שהזמין
לא  אחרים וגם בידיו, לעצמו פסל יעשה שלא היא: כפולה
(הוצאת  דרשב"י במכילתא נמצא לזה המקור למענו. יעשו
העושה  שכל מלמד - לך" תעשה "לא הופמן): ד"ר
"לא  - משום שתים: משום עובר לעצמו עבודהֿזרה
זו  הלכה רבינו שמסיים כמו "לך", - ומשום תעשה",

תעשו 73)שלפנינו. לא כפשוטו: המקרא לפרש שאין
אחרים". אלהים לך יהיה "לא כבר: כתוב שהרי לעצמכם,
אלא  - יהיה לא לך עשוהו שאחרים בין עשיתו, שאתה בין
אמרו  וכן חכמים). (שפתי לאחרים תעשו שאל ללמדך
לומר: תלמוד - לאחרים? יעשו הם "יכול קדושים): (ספרא,
לאחרים  אלא לכם לא אפילו כלומר: לכם, לא תעשו, לא

תעשו". אל

.È˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡74dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈBÏ »«¬¿¿««ƒ∆≈»
;"Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ∆∆¡«…«¬ƒƒ

ÈBÏ ‡l‡ ÌÈ‡L ,·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ˙B¯eˆ :¯ÓBÏk75- ¿«∆∆∆¿»»∆≈»∆»¿
˙„B·ÚÏ Ì‰L en„ÈÂ ÌÈÚBh‰ Ô‰· eÚËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿»∆«ƒƒ«∆≈«¬«
Ì„‡‰ ˙¯eˆ ‡l‡ ,ÈBÏ ¯eˆÏ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â .ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈»»¿∆»«»»»

„·Ïa76‡ÏÂ „ÈÒ· ‡ÏÂ ıÚ· ‡Ï ,ÌÈ¯iˆÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ…¿≈¿…¿ƒ¿…
,˙ËÏBa ‰¯ev‰ ‰È‰zL ,‡e‰Â .Ì„‡‰ ˙¯eˆ ,Ô·‡·¿∆∆«»»»¿∆ƒ¿∆«»∆∆

¯eik‰Â ¯eiv‰ ÔB‚k77Ì‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏ˜¯ËaL ¿«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ
‰˜BÏ - ¯ˆ78B‡ ˙Ú˜LÓ ‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆¬»ƒ»¿»«»À¿««

ÔÈnÒ ÏL ‰¯eˆ79˙BÁel‰ ÈabŒÏÚL ˙B¯ev‰ ÔB‚k , »∆«»ƒ¿«∆««≈«
˙BiÏ·h‰Â80el‡ È¯‰ - ‚È¯‡a ÔÈÓ˜B¯L ˙B¯eˆ B‡ , ¿««¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¬≈≈
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לבזותה.47) הוא 48)שכוונתו מה ומפרש הולך והוא
ועובדיה 49)חייב. בכך עבודתה שדרך פי על אף

הוא  אבל זה, לביזוי חושקת שהעבודהֿזרה מאמינים"
הרמ"ך). בשם ("כסףֿמשנה", לבזותה וכוונתו "טועה"

והוא 50) הואיל - במזיד כשעשה כרת ולא מיתה לא אבל
ויש  ה"ד). פ"ה, התורה יסודי (הלכות כמבואר מוטעה,
אפילו  זאת יעשה שלא בו והתרו במזיד עשה שאם חולקים:
"מוטעה"? נקרא ואיך שאסור, הוא יודע הרי - בזיון בדרך
עבודתֿ כעובד מיתה חייב כך: רבינו דברי מפרשים והם
מכיון  נאמר: ולא שגגתו, על קרבן מביא הוא וכן כוכבים:
עושה  שהוא שחשב משום קרבן, אף יתחייב לא ששגג

חיים"). (("תורת מצוה

.Â˜LÁL ÔB‚k ,‰·‰‡Ó ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰»≈¬«»ƒ≈«¬»¿∆»«
B‡ ,¯˙BÈa ‰‡ ‰˙È‰L dzÎ‡ÏÓ ÈtÓ BÊ ‰¯eˆa¿»ƒ¿≈¿«¿»∆»¿»»»¿≈
ÌÈn„Ó Ô‰L BÓk ,BÏ Ú¯z ‡nL dÏ B˙‡¯iÓ d„·ÚL∆¬»»ƒƒ¿»»∆»»≈«¿∆≈¿«ƒ

‰·ÈËÓ ‡È‰L ,‰È„·BÚ51‰Ú¯Óe52ÂÈÏÚ dÏa˜ Ì‡ - ¿∆»∆ƒ¿ƒ»¿≈»ƒƒ¿»»»
dBÏ‡a53B‡ ,d˙„B·Ú C¯c d„·Ú Ì‡Â ;‰ÏÈ˜Ò ·iÁ , ∆¡««»¿ƒ»¿ƒ¬»»∆∆¬»»

˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡·54‰‡¯iÓ B‡ ‰·‰‡Ó ,55- ¿««≈«¿«¬≈«¬»ƒƒ¿»
¯eËt56Ût‚Ó‰ .57,dÏ ˜MÓ‰Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú »«¿«≈¬«»ƒ¿«¿«≈»

„aÎÓ‰Â58ıa¯Ó‰Â59Cq‰Â dÏ ıÈÁ¯n‰Â ,‰ÈÙÏ60 ¿«¿«≈¿«¿«≈¿»∆»¿««¿ƒ»¿«»
el‡‰ „B·Î È¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÏÈÚn‰Â LÈaÏn‰Â61 ¿««¿ƒ¿««¿ƒ¿…«≈¿ƒ¿≈»»≈

,"Ì„·Ú˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ -≈¿…«¬∆∆∆¡«¿…»»¿≈
‰„B·Ú ÏÏÎa el‡ ÌÈ¯·„e62BÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ô‰ ¿»ƒ≈ƒ¿»¬»≈¿««ƒ≈≈

Le¯Ùa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‰˜BÏ63‰˙È‰ Ì‡Â . ∆«««≈∆¿ƒ∆≈»¿≈¿ƒ»¿»
e‰NÚÂ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ „Á‡a d˙„B·Ú C¯c∆∆¬»»¿∆»ƒ»«¿»ƒ»≈¿»»

·iÁ - d„·ÚÏ64. ¿»¿»«»

בה.52)לעובדיה.51) לשם 53)לכופרים ועבדה
זביחה,54)אלוהות. השתחויה, בביתֿהמקדש: שהיו

לעיל. כנזכר עבודתה כדרך שלא אפילו וניסוך זריקה
אלוהות.55) בתור האומר:56)ולא סא:) (סנהדרין, כרבא

פטור. - באלוה עליו קבלו ולא ומיראה מאהבה שהעובד
מאהבה  ומיראה": "מאהבה רבינו מפרש שראינו, כפי
ורבים  לו. תרע שמא מפניה, יראה מתוך או לעבודהֿזרה
עובדים  אינם עבודהֿזרה עובדי כל הלא עליו: מקשים
ירעו  פן יראה מתוך וביחוד אהבה, מתוך אלא לאליליהם
מאהבה  בראשם: והראב"ד כולם מפרשים ולפיכך להם?
אדם  יראת מתוך או בעיניו. חן למצוא שרוצים לאדם
עבודהֿ מיראת או "מאהבה שפירש: ורבינו (כסףֿמשנה).
(שבת  כך פירש הוא שגם חננאל רבינו בעקבות הלך - זרה"

תרגומו:57)עב:). יג), כט, (בראשית לו ויחבק המחבק.
ליה. את 59)במטאטא.58)וגפף להשכיב מים מזלף

בשמים.60)האבק. ובמיני כשאין 61)בשמן אפילו
בכך. עבודתה השתחויה 62)דרך מעין הן כבוד עבודות

עליהן. לא 63)ומוזהרים תגפף, לא תורה: אמרה שלא
היא: והלכה תעבדם", "לא בלאו: הן כלולות אלא תנשק,

ס:). (סנהדרין שבכללות לאו על לוקין שכל 64)אין
וגו' האלה" הגויים יעבדו מ"איכה אנו למדים "שכדרכה"

ס:). סנהדרין (רש"י,

.ÊıB˜ BÏ ·LÈ65‡Ï ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÙÏ BÏ‚¯a »«¿«¿ƒ¿≈¬«»ƒ…

ÁeLÈ66‰ÂÁzLÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,epÏhÈÂdÏ67. »«¿ƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¬∆»
ÈtÓ ,ÌÏhÈÂ ÁeLÈ ‡Ï ,‰ÈÙa ˙BÚÓ BÏ e¯ft˙ƒ¿«¿»¿»∆»…»«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
.ÏhÈ CkŒ¯Á‡Â ,·LÈ ‡l‡ ;dÏ ‰ÂÁzLÓk ‰‡¯pL∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¬∆»∆»≈≈¿««»ƒ…

ברגלו.65) קוץ לו יב.).67)יתכופף.66)נתחב (ע"ז
צדו  או אחוריו שמפנה כגון לה, כמשתחווה נראה אינו ואם

מותר. - לעבודהֿזרה

.Á˙BÁl˜Ó‰ ˙BÙeˆ¯t68ÈÙa ÌÈÓ69ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú «¿«¿«¿«ƒƒ¿≈¬«»ƒ
‰‡¯pL ÈtÓ ,‰zLÈÂ Ì‰Èt ÏÚ ÂÈt ÁÈpÈ ‡Ï -…«ƒ«ƒ«ƒ∆¿ƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˜MÓk70. ƒ¿«≈«¬«»ƒ

לתוכן 68) מאחוריהן מים סילון ונכנס חלולין אדם פרצופות
שם). (רש"י, פיהן דרך עצמן 69)ויוצאים שהן כלומר:

עבודהֿזרה. לפני מים מקלחין אלא עבודהֿזרה אינן
לפני 70) מים המושך "מעין גם: יש שלנו הש"ס ובנוסחת

כמשתחוה  שנראה מפני וישתה, ישחה לא עבודהֿזרה
(שם). לעבודהֿזרה

.ËBÓˆÚÏ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰71ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »∆¬«»ƒ¿«¿««ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,d„·Ú ‡ÏÂ B„Èa d‡NÚ ‡lL∆…¬»»¿»¿…¬»»∆∆∆¡«…

EÏ ‰NÚ˙72˙„B·Ú ‰NBÚ‰ ÔÎÂ ."‰eÓz ÏÎÂ ÏÒÙ «¬∆¿∆∆¿»¿»¿≈»∆¬«
,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d‡NÚ elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï B„Èa ÌÈ·ÎBk»ƒ¿»«¬≈ƒ¬ƒ¬»»¿≈»ƒ

"ÌÎÏ eNÚ˙ ‡Ï ‰ÎqÓ È‰Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ73. ∆∆∆¡«≈…≈«≈»…«¬»∆
‰˜BÏ ,BÓˆÚÏ B„Èa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»»∆¬«»ƒ¿»¿«¿∆

.ÌÈzL¿»ƒ

בשבילו.71) לעשותה אומן אצל אזהרה 72)שהזמין
לא  אחרים וגם בידיו, לעצמו פסל יעשה שלא היא: כפולה
(הוצאת  דרשב"י במכילתא נמצא לזה המקור למענו. יעשו
העושה  שכל מלמד - לך" תעשה "לא הופמן): ד"ר
"לא  - משום שתים: משום עובר לעצמו עבודהֿזרה
זו  הלכה רבינו שמסיים כמו "לך", - ומשום תעשה",

תעשו 73)שלפנינו. לא כפשוטו: המקרא לפרש שאין
אחרים". אלהים לך יהיה "לא כבר: כתוב שהרי לעצמכם,
אלא  - יהיה לא לך עשוהו שאחרים בין עשיתו, שאתה בין
אמרו  וכן חכמים). (שפתי לאחרים תעשו שאל ללמדך
לומר: תלמוד - לאחרים? יעשו הם "יכול קדושים): (ספרא,
לאחרים  אלא לכם לא אפילו כלומר: לכם, לא תעשו, לא

תעשו". אל

.È˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡74dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈBÏ »«¬¿¿««ƒ∆≈»
;"Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ∆∆¡«…«¬ƒƒ

ÈBÏ ‡l‡ ÌÈ‡L ,·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ˙B¯eˆ :¯ÓBÏk75- ¿«∆∆∆¿»»∆≈»∆»¿
˙„B·ÚÏ Ì‰L en„ÈÂ ÌÈÚBh‰ Ô‰· eÚËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿»∆«ƒƒ«∆≈«¬«
Ì„‡‰ ˙¯eˆ ‡l‡ ,ÈBÏ ¯eˆÏ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â .ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈»»¿∆»«»»»

„·Ïa76‡ÏÂ „ÈÒ· ‡ÏÂ ıÚ· ‡Ï ,ÌÈ¯iˆÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ…¿≈¿…¿ƒ¿…
,˙ËÏBa ‰¯ev‰ ‰È‰zL ,‡e‰Â .Ì„‡‰ ˙¯eˆ ,Ô·‡·¿∆∆«»»»¿∆ƒ¿∆«»∆∆

¯eik‰Â ¯eiv‰ ÔB‚k77Ì‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏ˜¯ËaL ¿«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ
‰˜BÏ - ¯ˆ78B‡ ˙Ú˜LÓ ‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆¬»ƒ»¿»«»À¿««

ÔÈnÒ ÏL ‰¯eˆ79˙BÁel‰ ÈabŒÏÚL ˙B¯ev‰ ÔB‚k , »∆«»ƒ¿«∆««≈«
˙BiÏ·h‰Â80el‡ È¯‰ - ‚È¯‡a ÔÈÓ˜B¯L ˙B¯eˆ B‡ , ¿««¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¬≈≈
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רבינו.74) שמסיים כמו אדם, יתדו)75)צורות (מכילתא,
עושים  שאחרים כדרך לנוי עושה הריני תאמר: "שלא
רבינו: מסיים ד) (ל"ת, המצוות" וב"ספר וכו'. במדינות"
עבודהֿ עובדי הסכלים שיחשבו כמו בהם יחשבו "שלא

כחות". לצורות כי כל 76)זרה, תניא: מג:) (ע"ז
תעשון  "לא ודרשו: אדם. מפרצוף חוץ מותרים הפרצופים
נגלה  אני שבה אדם בדמות כלומר: אותי, תעשון לא - אתי"
בכל  שלמה צורה ודווקא קמא). יו"ד (ש"ך, לנביאים
אין  - ראש בלא גוף או גוף בלא ראש צורת אבל איבריה,

שם). (טור, איסור הקיר 77)בה על מחוקקים ציורים
סקולפטור. מעשה שהם נג:), ב"ב שעבר 78)(רשב"ם,

אתי". תעשון "לא ושל 80)צבעים.79)על עץ של
בולטות. הצורות שאין מג:).81)שיש (ע"ז

.‡ÈÌ‡ - Ì„‡ ˙¯eˆ ‡e‰L Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL ˙ÚaË«««∆≈»∆»»∆«»»ƒ
dÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ ,˙ËÏBa ‰¯ev‰ ‰˙È‰82ÌzÁÏ ¯zÓe , »¿»«»∆∆»¿«ƒ»À»«¿…

da83,dÁÈp‰Ï ¯zÓ - ˙Ú˜BL ‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ; »¿ƒ»¿»«»««À»¿«ƒ»
‰¯ev‰ B· ‰NÚz ÌzÁp‰L ÈtÓ ,da ÌzÁÏ ¯eÒ‡Â¿»«¿…»ƒ¿≈∆«∆¿»≈»∆«»

˙ËÏBa84,‰·Ïe ‰nÁ ˙eÓc ¯eˆÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ . ∆∆¿≈»»¿«»¿»»
ÔeNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÎ‡ÏÓe ˙BÏfÓ ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«¿»ƒ∆∆¡«…«¬

‰ ÈLnL ˙eÓ„k eNÚ˙ ‡Ï - "Èz‡ÈÙÏ ÔÈLnLÓ ƒƒ…«¬ƒ¿«»««¿«¿ƒ¿»«
ÌB¯na85Áel‰ ÏÚ elÙ‡Â86¯‡Le ˙BÓ‰a‰ ˙B¯eˆ ; «»«¬ƒ««««¿≈¿»

ÌÈ‡L„e ˙BÏÈ‡‰ ˙B¯eˆÂ ,Ì„‡‰ ÔÓ ıeÁ ‰iÁ LÙ∆∆«»ƒ»»»¿»ƒ»¿»ƒ
Ì˙B‡ ¯eˆÏ ¯zÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ87‰˙È‰ elÙ‡Â , ¿«≈»∆À»»»«¬ƒ»¿»

˙ËÏBa ‰¯ev‰88. «»∆∆

שלא 82) החשד, מפני - בביתו להשהותה או באצבעו,
עבודהֿזרה. עובד שהוא שהצורה 83)יחשדוהו מפני

ומשוקעת  - משוקעת נעשית הנייר על בחתימתה הבולטת,
-84)מותר. בשוה שוה שאפילו וסובר משיג הראב"ד

לעשותה. לישראל כן גם מג.).85)אסור צורות 86)(ע"ז
ולא  בולטות לא - שוות הן אפילו במרום המשמשים
מותר. - בולטת אינה אם אדם צורת ורק אסור: - שוקעות
לנו  נראים אינם במרום שהמשמשים מפני - והטעם
(כסףֿמשנה). אופן בכל לעשותם אסור ולכן כבולטים,

(87- בצורתא" אלא רב דבי לגינתא קני לא "דרב נד.) (ב"ב
ידי  על אלא ביתֿמדרשו שלפני הגינה את קנה לא רב
בלי  שמת גר של (בגינה בה להחזיק בתוכה שצייר הצורות

שם). ידובר דמות 88)יורשים לעשות שאסור הרמ"ך, כתב
במרום: המשמשים פנים ארבעה כדמות ביחד, פנים ארבעה
היא  שזו - שוקעת בצורה ואפילו ונשר, ואריה ואדם שור
שכל  להעיר, וראוי (כסףֿמשנה). במרום המשמשים צורת
כשהן  ואפילו מותר - להתלמד נעשו אם האסורות הצורות
תלמד  לא שאמרו: וכמו ד), סעיף קמא, יו"ד (שו"ע, בולטות
אתה  אי "לעשות" - ט) יח, (דברים הגויים כתועבות לעשות

סח.). (סנהדרין ולהורות להבין למד אתה אבל לומד,

ה'תש"פ  מנחםֿאב ב' חמישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בירושלים 1) נוהגים הנידחת עיר דיני אין הנידחת; עיר דיני

מקלט. וערי

.‡ÈÁÈcÓ2ÔÈÏ˜Ò el‡ È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ¯ÈÚ3, «ƒ≈ƒƒƒ¿»≈¬≈≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡4eÁÈc‰ ‡l‡ , ««ƒ∆…»¿¬«»ƒ∆»ƒƒ

¯ÈÚ‰ ÈL‡Â .d˙B‡ e„·ÚL „Ú Ì¯ÈÚ È·LBÈ ˙‡∆¿≈ƒ»«∆»¿»¿«¿≈»ƒ
ÛÈÒa ÔÈ‚¯‰ ÔÈÁcn‰5˙„B·Ú e„·ÚL ,‡e‰Â . «À»ƒ∆¡»ƒ¿«ƒ¿∆»¿¬«
‰eÏawL B‡ ,ÌÈ·ÎBk6‰¯‰Ê‡Â .dBÏ‡a Ì‰ÈÏÚ »ƒ∆ƒ¿»¬≈∆∆¡«¿«¿»»

ÔÈpÓ ÁÈcnÏ7"EÈt ÏÚ ÚÓMÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ?8. ««ƒ«ƒ«ƒ∆∆¡«…ƒ»««ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."oilwqp el` ixd ,l`xyin xir igicn"

את  תכה ("הכה בחרב הוא הנידחת עיר ליושבי מיתה דין
העיר  בני רוב הודחו ואם חרב"), לפי ההיא העיר יושבי
והפכה  היחידים של מציאותם שפקעה מצד כולם, נהרגין
בסייף, כולם ודין עבודה־זרה, שעבד ציבור של למציאות
של  ציבור שהם מצד אינו המדיחים של המיתה חיוב אבל
אין  ולכן ואחד, אחד כל על פרטי חיוב אלא הנידחת עיר

נסקלין. אלא בסייף דינם
(21 dxrd 109 cenr 'h wlg y"ewl itÎlr)

"עיר 2) בפרשת כמפורש לעבודהֿזרה, יושביה את שהדיחו
יגֿיט). יג, (דברים פי 3)הנידחת" על אף פט:) (סנהדרין

מ"גזירה  חכמינו למדוה בפירוש, סקילה בהם נאמרה שלא
ונאמר  עירם", יושבי את "וידיחו במדיח: כאן נאמר שווה":
מסית  מה - יא) יג, (דברים להדיחך" ביקש "כי במסית: שם
אף  (שם), ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו שנאמר בסקילה,
לעבודהֿ היחיד את מדיח כשהוא - מסית בסקילה. מדיח
רובה  או העיר כל הרבים; את מדיח כשהוא - מדיח זרה;

נתחייבו 4)ככולה. הרי - עבדוה שאם עצמם; המדיחים
הדיחו. כשלא ואפילו עבודה, משום בחרב,5)סקילה

(שם, חרב לפי ההיא העיר אתֿיושבי תכה הכה  ככתוב:
סקילה, ביתֿדין: מיתות מארבע אחת "הרג", - וזוהי טז),
(עמוד  המצוות במניין למעלה שנתבארו וחנק, הרג שריפה,

(פרק 6)פט). לעיל כמבואר עדיין, עבדוה כשלא אפילו
כגון  בעלמא, באמירה באֿלוה קיבלה שאם ד), הלכה ג,
וישתחוו  שנאמר: חייב, - עבדה ולא אתה"! "אֿלי שאמר:
ח), לב, (שמות וגו' אלוקיך אלה ויאמרו: לו ויזבחו לו
זביחה  על כמו אמירה על וחייב לזביחה אמירה  מקיש

ס:). שלא 7)(סנהדרין והזהירה התורה אסרה היכן
(יומא  הזהיר כן אם אלא הכתוב ענש לא שהרי להדיח?

סג:).8)פא.). (סנהדרין

.·eÈ‰iL „Ú ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ¯ÈÚ‰ ÔÈ‡≈»ƒ«¬≈ƒ«ƒ«««∆ƒ¿
dÎBzÓ ‰ÈÁÈcÓ9Ë·M‰ B˙B‡Óe10:¯Ó‡pL , «ƒ∆»ƒ»≈«≈∆∆∆¡«

Ea¯wÓ"11eÈ‰iL „ÚÂ ;"Ì¯ÈÚ È·LÈ ˙‡ eÁÈciÂ ƒƒ¿∆««ƒ∆¿≈ƒ»¿«∆ƒ¿
ÌÈL ‰ÈÁÈcÓ12e‡ˆÈ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL ÏÚ ¯˙È B‡ «ƒ∆»¿«ƒ»≈«¿«ƒ∆∆¡«»¿

ÌÈL‡13"Ì¯ÈÚ È·LÈ ˙‡ eÁÈciÂ ,ÏÚiÏ· Èa14„ÚÂ ; ¬»ƒ¿≈¿ƒ««««ƒ∆¿≈ƒ»¿«
da¯ eÁÈciL15„ÚÂ ‰‡nÓ ÔÈÁcn‰ eÈ‰ÈÂ ,16ÏL Ba¯ ∆«ƒÀ»¿ƒ¿«À»ƒƒ≈»¿«À∆

Ë·L ÏL Ba¯ Ác‰ Ì‡ Ï·‡ .Ë·L17Ì˙B‡ ÔÈc , ≈∆¬»ƒÀ«À∆≈∆»ƒ»
ÌÈ„ÈÁÈk18ÔË˜ ¯Ùk ‡Ï - "¯ÈÚ‰ È·LÈ" :¯Ó‡pL , ƒƒƒ∆∆¡«¿≈»ƒ…¿»»»

ÏB„b E¯Î ‡ÏÂ19ÔË˜ ¯Ùk - ‰‡nÓ ˙BÁt ÏÎÂ ;20, ¿…¿»»¿»»ƒ≈»¿»»»
ÌÈL ‰eÁÈc‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÏB„b E¯Î - Ë·L ÏL Ba¯Â21 ¿À∆≈∆¿»»¿≈ƒƒƒ»»ƒ
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dËeÚÓ Ác‰L B‡ ,„ÈÁÈ dÁÈc‰L B‡ ,ÌÈpË˜ B‡22, ¿«ƒ∆ƒƒ»»ƒ∆À«ƒ»
dl ‰ˆeÁÓ ‰ÈÁÈcÓ eÈ‰L B‡ ,Ô‰ÈÏ‡Ó eÁc‰L B‡23 ∆À¿≈¬≈∆∆»«ƒ∆»ƒ»»

Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ;˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc da ÔÈc ÔÈ‡ -≈»ƒ»ƒƒ«ƒ««∆»¬≈≈
ÈÓ Ïk ÔÈÏ˜BÒÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·ÚL ÌÈ„ÈÁÈkƒƒƒ∆»¿¬«»ƒ¿¿ƒ»ƒ

ÔÈcŒ˙È· È‚e¯‰ ¯‡Lk ,Ô‰ÈL¯BÈÏ ÔBÓÓe ,¯·ÚL24. ∆»«»»¿¿≈∆ƒ¿»¬≈≈ƒ

העיר.9) שיהיו 10)מאותה אפשר איך תאמר: ושמא
נתחלקו  הערים הלא שבט, מאותו ולא עיר מאותה
בחלקה  נכנסת אחד שבט של שעיר ייתכן - לשבטים?
אחד  לשבט העיר של שרובה באופן אחר, שבט של בתחומו

קיא:). (סנהדרין השני לשבט שבטך 11)ומיעוטה מקרב
אוקספורד.12)ומתוכו. נוסח פי אנשים 13)על ואין

משניים. (שם).14)פחות אחרת עיר יושבי ולא
רובה 15) וזהו - העיר של ישובה משמע: - עירם" "יושבי

שם). והולך.16)(רש"י, מפרש שהוא כמו בכלל, עד ולא
בו.17) נאחזו השבט אנשי שרוב גדול, שעבדו 18)כרך

חמורה  מיתה אמנם שהיא בסקילה, שמיתתם עבודהֿזרה
וממונם  ניצולים וטפם נשיהם - זאת לעומת חרב, ממיתת

לקמן. כמבואר ליורשיהם, וניתן טו:).19)פלט, (סנהדרין
המתחיל:20) דבור בתוספות (שם, מצאו לזה רמז

מאה  תשאיר אלף היוצאת העיר שנאמר: ממה "מעשרה")
ג). ה' ולא 21)(עמוס - אנשים אנשים", "יצאו שנאמר:

אחד  איש ולא - אנשים קטנים; ולא - אנשים נשים;
קיא:). העיר.22)(סנהדרין עיר 23)של אותה מתוך לא

שבט. אותו מקרב (סנהדרין 24)ולא ליורשים שנכסיהם
מח:).

.‚„Á‡ ÏL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒƒ«ƒ««∆»¿≈ƒ∆∆»
ÌÈÚ·LÂ25B‡ ‡e‰‰ LÈ‡‰ ˙‡ ˙‡ˆB‰Â" :¯Ó‡pL , ¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿≈»∆»ƒ«

Ï‡ ‰f‰ Ú¯‰ ¯·c‰ ˙‡ eNÚ ¯L‡ ‡Â‰‰ ‰M‡‰ ˙‡∆»ƒ»«ƒ¬∆»∆«»»»««∆∆
¯ÚL Ïk ÏL ÔÈcŒ˙È·a ÌÈ‚¯‰ ÌÈ„ÈÁÈ - "EÈ¯ÚL26 ¿»∆¿ƒƒ∆¡»ƒ¿≈ƒ∆»««
ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ÔÈ‚¯‰ ÌÈa¯Ó‰ ÔÈ‡Â ,¯ÚLÂ27. »««¿≈«¿Àƒ∆¡»ƒ∆»¿≈ƒ«»

הגזית 25) בלשכת בירושלים הנמצא הגדול ביתֿהדין הוא
ב.). (סנהדרין גדולה סנהדרי ונקרא: הוא 26)שבמקדש,

(שם). קטנה סנהדרי הנקרא: ושלושה, עשרים של ביתֿדין
טז.).27) (שם

.„,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ˙Á‡ ÔÈ‡≈««≈»≈ƒ¿»«¬≈ƒ«ƒ««
EÈ¯Ú ˙Á‡a]" :¯Ó‡pL28‡ÏÂ ."(EÈ¯ÚL „Á‡a) [ ∆∆¡«¿««»∆¿««¿»∆¿…

 ‡lL ÈÙÏ ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ÌÈÏLe¯È‰˜lÁ˙ ¿»«ƒ«¬≈ƒ«ƒ««¿ƒ∆…ƒ¿«¿»
ÌÈË·LÏ29¯Ùqa ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â .30È„k , ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ«ƒ«««¿»¿≈

Œı¯‡ ˙‡ e·È¯ÁÈÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿¿≈»ƒ¿«¬ƒ∆∆∆
Ï‡¯NÈ31„Á‡ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡Â .32˙B¯ÈÚ LÏL ‰NBÚ ƒ¿»≈¿≈≈ƒ∆»∆»¬»

BÊ „ˆa BÊ ˙BÁcp‰33,˙B˜Á¯Ó eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ»¿«¬»ƒ»¿À»
‰NBÚ34. ∆

ואינן 28) מחלקם השבטים שהפרישון המקלט" ל"ערי פרט
והראב"ד  "עריך". בהן: שנקרא לבעליהן עוד מיוחדות
נאמר  ולא זה? לו מאין ידעתי "לא ואומר: רבינו על משיג
מפרשי  העירו כבר אולם ירושלים". על אלא בגמרא
ב"ילקוט", והובא זוטא" ב"ספרי נמצא זה שדין הרמב"ם,

- "תהיינה יג), לה, (במדבר לכם תהיינה מקלט ערי מסעי:
ולא  הנידחת" "עיר דין בהן יעשו שלא יהיו; בהווייתן
מ"באחת  זו הלכה הוציא ורבינו אבן). (טורי לעולם תחרבנה

קוראים 29)עריך". אנו ואין ישראל לכלל נחלה שהיא
פב:). קמא (בבא עריך" "באחת על 30)בה היושבת עיר

העמים. ארץ קוראה 31)גבול הפירצה תהא שלא
טז:). סנהדרין ("המאירי", שניים,32)לאויבים אבל

ומשמש  נתמנה אחר וביתֿדין הראשון כשמת כלומר:
עושה. - קרחה;33)תחתיו משום - הארץ בפנים אפילו

היישוב  בתוך קרחת מהווה נחרבות ערים שלוש של שטח
חורבן. של (כסף 34)ורושם כך כל ניכרת הקרחה שאין

שיבוש. זה "כל ואומר: משיג הראב"ד אין ÌÏÂÚÏמשנה).
ולא  אחד בביתֿדין לא נידחות: ערים שלוש עושים
יהודה  אלא - מרוחקות ולא אחד במקום לא בשלוש;
כליו  נושאי והמפרשים נבדלות. ארצות כשתי שהן וגליל",
משנה). כסף עוז", ("מגדל עיין זאת. מסבירים הרמב"ם של

.‰‰ÈÁÈcÓ ‰eÁÈciL „Ú ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒƒ«ƒ«««∆«ƒ»«ƒ∆»
ÌÈa¯ ÔBLÏa35„·ÚÂ CÏ :Ô‰Ï e¯Ó‡ÈÂ ,36CÏ B‡ ! ƒ¿«ƒ¿…¿»∆≈≈¿«¬…≈≈

ÁaÊe37CÏ B‡ .Cqe CÏ B‡ !¯ÈË˜Â CÏ B‡ ! ¿«≈«≈≈¿«¿ƒ≈≈¿«≈≈≈
,ÌÈÚÓBL Ì‰Â !dBÏ‡a Ïa˜e CÏ B‡ !‰ÂÁzLÂ¿ƒ¿«¬∆≈≈¿«≈∆¡«¿≈¿ƒ
Úa¯‡Ó ˙Á‡· B‡ ,d˙„B·Ú C¯c d˙B‡ e„·ÚÂ¿»¿»∆∆¬»»¿««≈«¿«

‰eÏawL B‡ ,˙B„B·Ú38‡lL ˙Ácp‰ ¯ÈÚ .dBÏ‡a ¬∆ƒ¿»∆¡«ƒ«ƒ««∆…
el‡‰ ÌÈ‡z‰ Ïk ‰ÈÁÈcÓ·e d· eÓi˜˙39C‡È‰ , ƒ¿«¿»¿«ƒ∆»»«¿»ƒ»≈≈«

Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈ¯˙Ó ?Ì‰Ï ÌÈNBÚƒ»∆«¿ƒ¿ƒƒ¿»∆»¿∆»≈∆
ÌÈ„ÈÁÈk Ì˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚL∆»«¬«»ƒ¿¿ƒ»ƒƒƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓÓe ,e„·ÚL40. ∆»¿»»¿¿≈∆

אתה 35) מכאן - ונעבדה" "נלכה שנאמר: סז.). (סנהדרין
מדיחיה  שידיחוה עד הנידחת עיר נעשית שאינה למד
הופמן). הוצאת תנאים", ("מדרש רבים בלשון

היא 36) - עבודה וסתם אמר. כלל ובדרך עבודהֿזרה,
בכך. שדרכה העבודה.37)עבודה מין את שפירט או

"נלך  עד מכאן המנויים העבודה מיני ארבעה ואלה
הבחירה, בבית ישראל לאלוקי בהם עובדים היו ונשתחווה"
למעלה  כמבואר בכך, דרכה שאין פי על אף עליהם וחייבים

כ). הלכה ג, כל 38)(פרק אבל בפועל, כעבודה זה שגם
המדיחים  אין - ממש בפועל עבדו לא שהמודחים עוד
שמשמעו  עירם", יושבי את "וידיחו שנאמר: מפני נסקלים,
"כי  אצלו: שכתוב במסית, כן לא בפועל; כבר שהדיחום -
שרצה  רצונו גילוי רק שדי - שמשמעו להדיחך", ביקש
ולא  ניסת לא שהמוסת פי על ואף נתחייב, וכבר להדיח
המלך"). "עבודת לפי הנ"ל, תנאים (מדרש כלום עשה

כאן 39) עד ושנמנו הנידחת עיר לעשות כדי הדרושים
(מיתה 40)בפרקנו. בסקילה "שהיחידים קיא:) (סנהדרין

קלה) (מיתה בסייף והמרובים פלט; ממונם לפיכך - חמורה)
אבד". ממונם ולפיכך -

.Â‰Èe‡¯ ‰È‰zL ÔÓÊa ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc C‡È‰Â¿≈«ƒƒ«ƒ««ƒ¿«∆ƒ¿∆¿»
ÔÈÁÏBL ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙Èa ?˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙BNÚ‰Ï¿≈»ƒ«ƒ««≈ƒ«»¿ƒ
‰¯e¯· ‰È‡¯a eÚ„iL „Ú ,ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â41 ¿¿ƒ¿¿ƒ«∆≈¿ƒ¿»»¿»

˙„B·ÚÏ e¯ÊÁÂ da¯ B‡ ¯ÈÚ‰ Ïk ‰Ác‰L∆À¿»»»ƒÀ»¿»¿«¬«
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dËeÚÓ Ác‰L B‡ ,„ÈÁÈ dÁÈc‰L B‡ ,ÌÈpË˜ B‡22, ¿«ƒ∆ƒƒ»»ƒ∆À«ƒ»
dl ‰ˆeÁÓ ‰ÈÁÈcÓ eÈ‰L B‡ ,Ô‰ÈÏ‡Ó eÁc‰L B‡23 ∆À¿≈¬≈∆∆»«ƒ∆»ƒ»»

Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ;˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc da ÔÈc ÔÈ‡ -≈»ƒ»ƒƒ«ƒ««∆»¬≈≈
ÈÓ Ïk ÔÈÏ˜BÒÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·ÚL ÌÈ„ÈÁÈkƒƒƒ∆»¿¬«»ƒ¿¿ƒ»ƒ

ÔÈcŒ˙È· È‚e¯‰ ¯‡Lk ,Ô‰ÈL¯BÈÏ ÔBÓÓe ,¯·ÚL24. ∆»«»»¿¿≈∆ƒ¿»¬≈≈ƒ

העיר.9) שיהיו 10)מאותה אפשר איך תאמר: ושמא
נתחלקו  הערים הלא שבט, מאותו ולא עיר מאותה
בחלקה  נכנסת אחד שבט של שעיר ייתכן - לשבטים?
אחד  לשבט העיר של שרובה באופן אחר, שבט של בתחומו

קיא:). (סנהדרין השני לשבט שבטך 11)ומיעוטה מקרב
אוקספורד.12)ומתוכו. נוסח פי אנשים 13)על ואין

משניים. (שם).14)פחות אחרת עיר יושבי ולא
רובה 15) וזהו - העיר של ישובה משמע: - עירם" "יושבי

שם). והולך.16)(רש"י, מפרש שהוא כמו בכלל, עד ולא
בו.17) נאחזו השבט אנשי שרוב גדול, שעבדו 18)כרך

חמורה  מיתה אמנם שהיא בסקילה, שמיתתם עבודהֿזרה
וממונם  ניצולים וטפם נשיהם - זאת לעומת חרב, ממיתת

לקמן. כמבואר ליורשיהם, וניתן טו:).19)פלט, (סנהדרין
המתחיל:20) דבור בתוספות (שם, מצאו לזה רמז

מאה  תשאיר אלף היוצאת העיר שנאמר: ממה "מעשרה")
ג). ה' ולא 21)(עמוס - אנשים אנשים", "יצאו שנאמר:

אחד  איש ולא - אנשים קטנים; ולא - אנשים נשים;
קיא:). העיר.22)(סנהדרין עיר 23)של אותה מתוך לא

שבט. אותו מקרב (סנהדרין 24)ולא ליורשים שנכסיהם
מח:).

.‚„Á‡ ÏL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒƒ«ƒ««∆»¿≈ƒ∆∆»
ÌÈÚ·LÂ25B‡ ‡e‰‰ LÈ‡‰ ˙‡ ˙‡ˆB‰Â" :¯Ó‡pL , ¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿≈»∆»ƒ«

Ï‡ ‰f‰ Ú¯‰ ¯·c‰ ˙‡ eNÚ ¯L‡ ‡Â‰‰ ‰M‡‰ ˙‡∆»ƒ»«ƒ¬∆»∆«»»»««∆∆
¯ÚL Ïk ÏL ÔÈcŒ˙È·a ÌÈ‚¯‰ ÌÈ„ÈÁÈ - "EÈ¯ÚL26 ¿»∆¿ƒƒ∆¡»ƒ¿≈ƒ∆»««
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הגזית 25) בלשכת בירושלים הנמצא הגדול ביתֿהדין הוא
ב.). (סנהדרין גדולה סנהדרי ונקרא: הוא 26)שבמקדש,

(שם). קטנה סנהדרי הנקרא: ושלושה, עשרים של ביתֿדין
טז.).27) (שם

.„,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ˙Á‡ ÔÈ‡≈««≈»≈ƒ¿»«¬≈ƒ«ƒ««
EÈ¯Ú ˙Á‡a]" :¯Ó‡pL28‡ÏÂ ."(EÈ¯ÚL „Á‡a) [ ∆∆¡«¿««»∆¿««¿»∆¿…

 ‡lL ÈÙÏ ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ÌÈÏLe¯È‰˜lÁ˙ ¿»«ƒ«¬≈ƒ«ƒ««¿ƒ∆…ƒ¿«¿»
ÌÈË·LÏ29¯Ùqa ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â .30È„k , ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ«ƒ«««¿»¿≈

Œı¯‡ ˙‡ e·È¯ÁÈÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿¿≈»ƒ¿«¬ƒ∆∆∆
Ï‡¯NÈ31„Á‡ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡Â .32˙B¯ÈÚ LÏL ‰NBÚ ƒ¿»≈¿≈≈ƒ∆»∆»¬»

BÊ „ˆa BÊ ˙BÁcp‰33,˙B˜Á¯Ó eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ»¿«¬»ƒ»¿À»
‰NBÚ34. ∆

ואינן 28) מחלקם השבטים שהפרישון המקלט" ל"ערי פרט
והראב"ד  "עריך". בהן: שנקרא לבעליהן עוד מיוחדות
נאמר  ולא זה? לו מאין ידעתי "לא ואומר: רבינו על משיג
מפרשי  העירו כבר אולם ירושלים". על אלא בגמרא
ב"ילקוט", והובא זוטא" ב"ספרי נמצא זה שדין הרמב"ם,

- "תהיינה יג), לה, (במדבר לכם תהיינה מקלט ערי מסעי:
ולא  הנידחת" "עיר דין בהן יעשו שלא יהיו; בהווייתן
מ"באחת  זו הלכה הוציא ורבינו אבן). (טורי לעולם תחרבנה

קוראים 29)עריך". אנו ואין ישראל לכלל נחלה שהיא
פב:). קמא (בבא עריך" "באחת על 30)בה היושבת עיר

העמים. ארץ קוראה 31)גבול הפירצה תהא שלא
טז:). סנהדרין ("המאירי", שניים,32)לאויבים אבל

ומשמש  נתמנה אחר וביתֿדין הראשון כשמת כלומר:
עושה. - קרחה;33)תחתיו משום - הארץ בפנים אפילו

היישוב  בתוך קרחת מהווה נחרבות ערים שלוש של שטח
חורבן. של (כסף 34)ורושם כך כל ניכרת הקרחה שאין

שיבוש. זה "כל ואומר: משיג הראב"ד אין ÌÏÂÚÏמשנה).
ולא  אחד בביתֿדין לא נידחות: ערים שלוש עושים
יהודה  אלא - מרוחקות ולא אחד במקום לא בשלוש;
כליו  נושאי והמפרשים נבדלות. ארצות כשתי שהן וגליל",
משנה). כסף עוז", ("מגדל עיין זאת. מסבירים הרמב"ם של

.‰‰ÈÁÈcÓ ‰eÁÈciL „Ú ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒƒ«ƒ«««∆«ƒ»«ƒ∆»
ÌÈa¯ ÔBLÏa35„·ÚÂ CÏ :Ô‰Ï e¯Ó‡ÈÂ ,36CÏ B‡ ! ƒ¿«ƒ¿…¿»∆≈≈¿«¬…≈≈

ÁaÊe37CÏ B‡ .Cqe CÏ B‡ !¯ÈË˜Â CÏ B‡ ! ¿«≈«≈≈¿«¿ƒ≈≈¿«≈≈≈
,ÌÈÚÓBL Ì‰Â !dBÏ‡a Ïa˜e CÏ B‡ !‰ÂÁzLÂ¿ƒ¿«¬∆≈≈¿«≈∆¡«¿≈¿ƒ
Úa¯‡Ó ˙Á‡· B‡ ,d˙„B·Ú C¯c d˙B‡ e„·ÚÂ¿»¿»∆∆¬»»¿««≈«¿«

‰eÏawL B‡ ,˙B„B·Ú38‡lL ˙Ácp‰ ¯ÈÚ .dBÏ‡a ¬∆ƒ¿»∆¡«ƒ«ƒ««∆…
el‡‰ ÌÈ‡z‰ Ïk ‰ÈÁÈcÓ·e d· eÓi˜˙39C‡È‰ , ƒ¿«¿»¿«ƒ∆»»«¿»ƒ»≈≈«

Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈ¯˙Ó ?Ì‰Ï ÌÈNBÚƒ»∆«¿ƒ¿ƒƒ¿»∆»¿∆»≈∆
ÌÈ„ÈÁÈk Ì˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚL∆»«¬«»ƒ¿¿ƒ»ƒƒƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓÓe ,e„·ÚL40. ∆»¿»»¿¿≈∆

אתה 35) מכאן - ונעבדה" "נלכה שנאמר: סז.). (סנהדרין
מדיחיה  שידיחוה עד הנידחת עיר נעשית שאינה למד
הופמן). הוצאת תנאים", ("מדרש רבים בלשון

היא 36) - עבודה וסתם אמר. כלל ובדרך עבודהֿזרה,
בכך. שדרכה העבודה.37)עבודה מין את שפירט או

"נלך  עד מכאן המנויים העבודה מיני ארבעה ואלה
הבחירה, בבית ישראל לאלוקי בהם עובדים היו ונשתחווה"
למעלה  כמבואר בכך, דרכה שאין פי על אף עליהם וחייבים

כ). הלכה ג, כל 38)(פרק אבל בפועל, כעבודה זה שגם
המדיחים  אין - ממש בפועל עבדו לא שהמודחים עוד
שמשמעו  עירם", יושבי את "וידיחו שנאמר: מפני נסקלים,
"כי  אצלו: שכתוב במסית, כן לא בפועל; כבר שהדיחום -
שרצה  רצונו גילוי רק שדי - שמשמעו להדיחך", ביקש
ולא  ניסת לא שהמוסת פי על ואף נתחייב, וכבר להדיח
המלך"). "עבודת לפי הנ"ל, תנאים (מדרש כלום עשה

כאן 39) עד ושנמנו הנידחת עיר לעשות כדי הדרושים
(מיתה 40)בפרקנו. בסקילה "שהיחידים קיא:) (סנהדרין

קלה) (מיתה בסייף והמרובים פלט; ממונם לפיכך - חמורה)
אבד". ממונם ולפיכך -
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התראה  לאחר מועלת תשובה אין "שהרי בראב"ד הקשה
בית־דין  במיתת מועילה תשובה שאין וכידוע ומעשה",
לדיין  לו אין שהרי שמים, בידי מיתות בחייבי רק אלא

רואות. שעיניו מה אלא
עשו  ש"אם הרמב"ם שכתב שמה הרוגוצ'ובי, ומתרץ
עיר  יושבי של דין להם שאין לעניין הוא מוטב" - תשובה
נהרגין  בה אשר חיה נפש וכל וטפם נשיהם שגם הנידחת,
חייבים  עדיין אבל בה, אשר הצדיקים נכסי כולל עמם,

עבודה־זרה. שעבדו אלה כל סקילה
הנדחת  עיר מגדר להוציאם - זה עניין גם כי קשה, ועדיין
לדיין  לו אין כי לבית־דין נמסר לא תשובה , שעשו בגלל -

ללב. המסור עניין היא ותשובה רואות, שעיניו מה אלא
בית־דין  מיתת חיובי שני האדם על יש שאם קשה, ובפרט
שבתחילה  יוצא כאן ואילו שביניהם, בקשה שחייב הוא
נהרגים  ועתה עמם, נהרגים וטפם נשיהם שגם הדין היה

הם. רק
שמה  מסדום, זה דין הגמרא שלומדת מה להבין, צריך וגם
אם  היינו וגו" הכצעקתה.. ואראה נא "ארדה הקב"ה שאמר
מתן  מלפני דין למדים שאין הוא הכלל והלא תשובה, עשו

מסדום. ללומדו אפשר והיאך תורה,

עבדו  הנידחת עיר של יושביה שרוב ברגע לומר: ויש
היחיד, מציאות ואחד אחד מכל הופקעה עבודה־זרה,
ולכן  הנידחת", "עיר של אחת למציאות כולם והפכו
להפקיע  הוא תשובה שמועילה ומה מיתה. כולם חייבים
תשובה  שעשו ומרגע הנידחת, עיר גדר את בחזרה ממנה

יחיד. של ב"מעמד" לעצמו ואחד אחד כל נידון
מעיר  זה דין ללמוד אפשר מדוע גם יובן ועל־פי־זה
על  לימוד אלא בדין, חידוש לא הוא הלימוד כי הנידחת,
על  ולימוד ציבור, של אחרת מציאות היא שעיר כך

תורה. מתן מלפני גם ללמוד אפשר מציאות
(106 cenr 'h wlg y"ewl itÎlr)

קיא:)41) (סנהדרין "המאירי" כדעת והתראה, בעדים
רבינו. בספר 42)בדברי אולי - אלה רבינו לדברי המקור

אלעזר  בן פינחס את ישראל בני ששלחו כב), פרק (יהושע,
גד  ובני ראובן בני את להזהיר עימו אנשים ועשרה הכהן
למוטב  ולהחזירם לעבודהֿזרה מזבח שבנו בהם שחשדו

משנה). מצינו 43)(סדר איפה משיג: והראב"ד
רבינו  כוונת אכן - ומעשה? התראה אחר מועילה שהתשובה
אלא  - הנידחת כעיר אז נידונים שאינם "מוטב": באמרו:
(עבודת  פלט וממונם ניצולים וטפם שנשיהם כיחידים

וייגמר 44)המלך). אחד ביום כולם עדות שתתקבל כדי
אלה  אז מעטים, יהיו כשבתיֿהדין אבל אחד; ביום דינם
עד  הפועל אל משפטם להוציא יוכלו לא דינם נגמר שכבר
ונמצא  - לא או רובה הודח אם לדעת כולם מספר שיקבלו
שם). וברש"י, קיב. (סנהדרין הדין את שמענים

אם 45) כולם: מספר שידעו עד הסוהר בבית אותו וחובשים
לא. אם הם, עיר של שעבדו 46)רובה יחידים כדין

הנידחת 47)עבודהֿזרה. עיר דנים "שאין שבירושלים,
שבירושלים". הגדול בביתֿהדין ה"מגדל 48)אלא וכותב

העניש  למה עליו: מטוליטולה הרמ"ה תמה "וכבר עוז":
על  השיבו לוניל וחכמי חיוב"? בני שאינם והקטנים הנשים
העיר" את תכה "הכה ראה): (ספרי, גירסתם לפי בראיות זה
שהמלה  הטפלים"; את מקיימים "אין חכמים: אמרו מכאן -
מעדת  אנו לומדים - ונשים הקטנים. את לרבות באה "את"
שהנשים  יאֿיב). כא, (שופטים גלעד יבש ומלחמת קורח
חומר  את מנמק עוז" וה"מגדל האנשים. בעוון הומתו
עליהם  ולאיים הגדולים לרדות "כדי הנידחת: בעיר העונש
ישמעו  למען בבחינת: עליהם", החביבים אלה של בהריגתם

יוסיפו ולא א,וייראון חלק (מורהֿנבוכים אומר ורבינו וגו'.
אין  - בנים" על אבות עוון "פוקד בתורה: שכתוב "מה נד):
בעיר  שציווה כמו בלבד... עבודהֿזרה בעוון אלא זה
את  למחות זה כל בה". אשר כל ואת אותה "החרם הנידחת:
חיים  רבי הגאון ודעת גדול". להפסד המביא ההוא הרושם
בכוונת  שאין המלך") ב"עבודת (הובאה ז"ל סולובייצ'יק
הן  צדקניות הרי ייהרגו, חטאו שלא שנשים לומר, הרמב"ם
כמבואר  נהרגים", אינם הנידחת עיר שבתוך ו"צדיקים
ושלא  ידובר הן אף שחטאו בנשים אלא - קיב.) (סנהדרין
- שדיים ביונקי ולא - הם אף שעבדו בקטנים וכן בהן. התרו
הנידחת  עיר אנשי "קטני התוספתא: מלשון משמע שכן
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‰ÓÈÚ ÂÁ„Â‰˘ שבכל פי על אף הוא: והחידוש נהרגים". -
- הנידחת בעיר אבל עונשין, בני הקטנים אין העבירות
התורה  על בפירושו הרמב"ן כן כמו היא. הכתוב גזירת
בה" אשר כל "ואת ה"ספרי": דרשת מביא טז) יג, (דברים
משמע  מדבריו האנשים. אחר הנגררות הנשים לרבות -
בתוספתא  כי להעיר וכדאי ידובר. שחטאו שבנשים
ולא  הייתה לא הנידחת "עיר אמרו: י"ד פרק דסנהדרין
שכר"! וקבל דרוש לומר: אלא נכתבה ולא להיות עתידה

בביאורנו). ט"ו (הלכה לקמן הודחה 49)עיין לא אם אבל
מיעוטה. שהודח פי על אף נסקלים, מדיחיה אין - רובה
או  כולם, להדיח מחשבתם נתקיימה ולא הואיל והטעם:
משנה). (כסף מיתה חייבים אינם - ככולם רובם

אנשי 51)רכושה.50) לאסיפת ומיוחדת גדולה כיכר
קיא:).52)העיר. רבינו 53)(סנהדרין לדברי המקור

ביברין  שם "היו ו). הלכה י, פרק סנהדרין (ירושלמי, הוא:
שהובאה  ובמכילתא וכו'. דגים" ושל עופות, ושל חיה, של
למה  - חרב" לפי בהמתה ואת (67 עמוד תנאים" (ב"מדרש
אני  שומע שללה", כל את "ושרפת שנאמר: לפי - נאמר?
חיים, רוח בו שאין דבר ובין חיים רוח בו שיש דבר בין
חרב". לפי "בהמתה לומר: תלמוד - בשריפה הכול
הכלל  על ללמד ויצתה הייתה, "שללה" בכלל "בהמתה"
נידונית  ואינה חיים רוח בה שיש מיוחדת בהמה מה כולו:

רו  בו שיש דבר כל אף - בסייף נידון אלא יהא לא חיים ח
בסייף. ושריפתם.54)אלא קושטא: בדפוס

.Ê¯ÈÚ‰ È·LBÈ ¯‡L Ì‰Â ,dÎB˙aL ÌÈ˜Ècv‰ ÈÒÎƒ¿≈««ƒƒ∆¿»¿≈¿»¿≈»ƒ
ÏÈ‡B‰ dÏÏL ÏÏÎa ÔÈÙ¯N - da¯ ÌÚ eÁc‰ ‡lL∆…À¿ƒÀ»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»»ƒ

ÌL e·LÈÂ55ŒÏÎa ‰pnÓ ‰‰p‰ ÏÎÂ .„·‡ ÔBÓÓ , ¿»¿»»»»»¿»«∆¡∆ƒ∆»¿»
‡e‰L56˙Á‡ ‰˜BÏ ,57E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ∆∆««∆∆¡«¿…ƒ¿«¿»¿

‰Óe‡Ó58."Ì¯Á‰ ÔÓ ¿»ƒ«≈∆

(לצדיקים)55) להם גרם מי שמעון: רבי אמר קיב.) (סנהדרין
אבד. ממונם לפיכך ממונם. - בתוכה? אפילו 56)שידורו

צ.). (שבת כמבואר מכשיעור, הנהנה 57)פחות כאותו לא
"ולא  - משום שתיים: שלוקה ומתקרובתה מעבודתֿכוכבים
מאומה", בידך ידבק "ולא - ומשום ביתך", אל תועבה תביא
- משום אחת: לוקה אלא - ב) הלכה ז, (פרק לקמן כמבואר
אסור  בעבודהֿזרה שאסור דבר שכל פי על אף ידבק", "ולא
יד). פרק דסנהדרין, (בתוספתא כמבואר הנידחת, בעיר גם
המלה: חסרה רוקח" וב"מעשה שונצינה, קושטא, בדפוס
כד). לאֿתעשה, המצוות" ("ספר והשווה "אחת".

שהוא.58) כל משמעו:

.ÁeÓÊe‰L ˙Ácp‰ ¯ÈÚÂ59˜ÈÊÁn‰ Ïk - ‰È„Ú ¿ƒ«ƒ««∆¿≈∆»»««¬ƒ
‰ÎÊ ‰ÈÒÎa60enÊe‰ È¯‰L ,Ba ˙B‰Ï ¯zÓe ,61. ƒ¿»∆»»»À»≈»∆¬≈«

BBÓÓ ¯È˜Ù‰ ¯·k „Á‡Â „Á‡ ÏkL ?d· ‰ÎÊ ‰nÏÂ¿»»»»»∆»∆»¿∆»¿»ƒ¿ƒ»
BÈc ¯Ó‚pL ‰ÚMÓ62ÏÎÂ .ÌÏBÚÏ ˙È· dÈ‡Â . ƒ»»∆ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿≈¿»¿»

."„BÚ ‰a˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ d˙B‡ ‰Ba‰«∆»∆∆∆¡«…ƒ»∆
‰a˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb d˙BNÚÏ ¯zÓeÀ»«¬»««¿≈ƒ∆∆¡«…ƒ»∆

‰È„Ó ‰a˙ ‡Ï - "„BÚ63‰˙È‰L BÓk64. …ƒ»∆¿ƒ»¿∆»¿»

עדי 59) כי להיחרב, דינה שנגמר לאחר שנתברר, שנתבדו.
לא  אליו מכוונת שעדותם היום באותו וכי בה, העידו שקר

אחר. במקום אלא מקום, באותו כלל מן 60)היו כזוכה
ונתבטל.61)ההפקר. הותר כבר פי 62)והחרם על שאף

אבל  חטא, לא שהוא בעצמו ידע הנידונים מן אחד שכל
יישרף  רכושו גם ואז אחרים חטאו אולי יודע? מי חשב:
שבתוכה  הצדיקים נכסי גם שהרי - הנשרף השלל בתוך
(כריתות  אותם והפקיר מנכסיו התייאש ולפיכך - נשרפים

ערב.63)כד.). בלשון נעשית 64)עיר אבל בתים, בבניין
קיא:). (סנהדרין ופרדסים גנות היא

.Ë‡¯iL65¯ÈÚa ‰¯·Ú Ì‡ :ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙¯·BÚ‰ «»»»∆∆ƒ»¿»ƒ»¿»»ƒ
,ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL ‰˙‰L Ì‡ - dnÚ ‰Ác‰Â ˙Ácp‰«ƒ««¿À¿»ƒ»ƒ»¬»»¿ƒ

„·‡ ÌBÓÓe ÛÈÒa ÔÈ‚¯‰66Ô‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¡»ƒ¿«ƒ»»»«¿ƒ»≈
Ô‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓÓe ,‰ÏÈ˜Òa67. ƒ¿ƒ»»»¿¿≈∆

ישמעאלים 65) אורחת והנה דרך. עוברי חבורת אורחה:
(הערוך). ערבאי שיירת אונקלוס: מתרגם כה) לז, (בראשית

העיר",66) "יושבי נקראים: אינם יום משלושים ופחות
(סנהדרין  העיר" יושבי את תכה "הכה אמרה: והתורה
ש"השיירה  שנינו קיא:), (שם שבמשנה להעיר וראוי קיב.),
רוב  חטא שאם כלומר: הנידחת", עיר אנשי את מצילה
חטא  שלא המיעוט את משלימה והשיירה העיר יושבי
נחרבת  העיר אין אזי - צדיקים של רוב אותו ועושה

כיחידים. נידונים כיחידים.67)והחוטאים

.È‰È„Ó ÈL‡ ÈÒÎ68dÎB˙a ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰L ˙¯Á‡69 ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»«∆∆∆»À¿»ƒ¿»
˙eÈ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -70ÔÈÙ¯N ÔÈ‡ ,71, ««ƒ∆ƒ¿¬≈∆«¬»≈ƒ¿»ƒ

Ô‰ÈÏÚ·Ï e¯ÊÁÈ ‡l‡72‡ÏÂ ,"dÏÏL" :¯Ó‡pL , ∆»««¿¿«¿≈∆∆∆¡«¿»»¿…
ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰L eÁc‰L ÌÈÚL¯‰ ÈÒÎ .dz¯·Á ÏÏL¿«¬∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ∆À¿∆»À¿»ƒ

dnÚ eˆa˜ Ì‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa73;dÏÏÎa ÔÈÙ¯N , ƒ¿ƒ»«∆∆ƒƒ¿¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿»»
Ì˙B‡ ÌÈ„a‡Ó ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â74e˙pÈ ‡l‡ , ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»ƒ»¿

.Ì‰ÈL¯BÈÏ¿¿≈∆

אחרת.68) פיקדון.69)עיר או 70)בתורת יאבדו שאם
הפיקדון. דמי לשלם עליהם שלל 71)ייגנבו, עם יחד

אחריות 72)העיר. עליהם קיבלו כשלא שכן ומכל
קיב.). העיר 73)(סנהדרין אל ולהכניסם לקבצם שהספיקו

השלל. שריפת האומר:74)לפני (שם) חסדא רב כדברי
אלה  ו"בנקבצים": שם מפרש ורש"י לתוכה". "ובנקבצים
אבל  עימה; נשרפים - בתוכה מקובצים פעם שהיו נכסים
אין  בירושה, להם שנפלו כגון: בתוכה, היו לא מעולם אם

אותם. מאבדים ואין שללה בכלל זה

.‡È¯ÈÚ ÏL dÈˆÁÂ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏL dÈˆÁ ,‰Ó‰a¿≈»∆¿»∆ƒ«ƒ««¿∆¿»∆ƒ
˙¯Á‡75‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - dÎB˙· ‰˙È‰L ,76‰qÚÂ . «∆∆∆»¿»¿»¬≈¬»¿ƒ»

ÔÎ ‡È‰L77d˜lÁÏ ¯LÙ‡L ÈÙÏ ,˙¯zÓ ,78. ∆ƒ≈À∆∆¿ƒ∆∆¿»¿«¿»

בעיר 75) יושב והשני הודח שאחד שותפים שני של בהמה
לחלוקה;76)אחרת. עומדת אינה בחייה שהרי

עיר  של חצייה כי לה, מועילה השחיטה אין - וכשנשחטה
שחיטתה  - וכששחטה לשחיטה, עומדת אינה הנידחת
פי  על (שם ניתרת אינה שחיטה בחצי ובהמה מיתתה,

הקודמים.77)רש"י). כאלה שותפים לשני משותפת
ואין 78) מתחילה היא חלוקה כאילו אותה רואים ולפיכך

השני. החלק עם מעורב האסור החלק
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‰ÓÈÚ ÂÁ„Â‰˘ שבכל פי על אף הוא: והחידוש נהרגים". -
- הנידחת בעיר אבל עונשין, בני הקטנים אין העבירות
התורה  על בפירושו הרמב"ן כן כמו היא. הכתוב גזירת
בה" אשר כל "ואת ה"ספרי": דרשת מביא טז) יג, (דברים
משמע  מדבריו האנשים. אחר הנגררות הנשים לרבות -
בתוספתא  כי להעיר וכדאי ידובר. שחטאו שבנשים
ולא  הייתה לא הנידחת "עיר אמרו: י"ד פרק דסנהדרין
שכר"! וקבל דרוש לומר: אלא נכתבה ולא להיות עתידה

בביאורנו). ט"ו (הלכה לקמן הודחה 49)עיין לא אם אבל
מיעוטה. שהודח פי על אף נסקלים, מדיחיה אין - רובה
או  כולם, להדיח מחשבתם נתקיימה ולא הואיל והטעם:
משנה). (כסף מיתה חייבים אינם - ככולם רובם

אנשי 51)רכושה.50) לאסיפת ומיוחדת גדולה כיכר
קיא:).52)העיר. רבינו 53)(סנהדרין לדברי המקור

ביברין  שם "היו ו). הלכה י, פרק סנהדרין (ירושלמי, הוא:
שהובאה  ובמכילתא וכו'. דגים" ושל עופות, ושל חיה, של
למה  - חרב" לפי בהמתה ואת (67 עמוד תנאים" (ב"מדרש
אני  שומע שללה", כל את "ושרפת שנאמר: לפי - נאמר?
חיים, רוח בו שאין דבר ובין חיים רוח בו שיש דבר בין
חרב". לפי "בהמתה לומר: תלמוד - בשריפה הכול
הכלל  על ללמד ויצתה הייתה, "שללה" בכלל "בהמתה"
נידונית  ואינה חיים רוח בה שיש מיוחדת בהמה מה כולו:

רו  בו שיש דבר כל אף - בסייף נידון אלא יהא לא חיים ח
בסייף. ושריפתם.54)אלא קושטא: בדפוס

.Ê¯ÈÚ‰ È·LBÈ ¯‡L Ì‰Â ,dÎB˙aL ÌÈ˜Ècv‰ ÈÒÎƒ¿≈««ƒƒ∆¿»¿≈¿»¿≈»ƒ
ÏÈ‡B‰ dÏÏL ÏÏÎa ÔÈÙ¯N - da¯ ÌÚ eÁc‰ ‡lL∆…À¿ƒÀ»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»»ƒ

ÌL e·LÈÂ55ŒÏÎa ‰pnÓ ‰‰p‰ ÏÎÂ .„·‡ ÔBÓÓ , ¿»¿»»»»»¿»«∆¡∆ƒ∆»¿»
‡e‰L56˙Á‡ ‰˜BÏ ,57E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ∆∆««∆∆¡«¿…ƒ¿«¿»¿

‰Óe‡Ó58."Ì¯Á‰ ÔÓ ¿»ƒ«≈∆

(לצדיקים)55) להם גרם מי שמעון: רבי אמר קיב.) (סנהדרין
אבד. ממונם לפיכך ממונם. - בתוכה? אפילו 56)שידורו

צ.). (שבת כמבואר מכשיעור, הנהנה 57)פחות כאותו לא
"ולא  - משום שתיים: שלוקה ומתקרובתה מעבודתֿכוכבים
מאומה", בידך ידבק "ולא - ומשום ביתך", אל תועבה תביא
- משום אחת: לוקה אלא - ב) הלכה ז, (פרק לקמן כמבואר
אסור  בעבודהֿזרה שאסור דבר שכל פי על אף ידבק", "ולא
יד). פרק דסנהדרין, (בתוספתא כמבואר הנידחת, בעיר גם
המלה: חסרה רוקח" וב"מעשה שונצינה, קושטא, בדפוס
כד). לאֿתעשה, המצוות" ("ספר והשווה "אחת".

שהוא.58) כל משמעו:

.ÁeÓÊe‰L ˙Ácp‰ ¯ÈÚÂ59˜ÈÊÁn‰ Ïk - ‰È„Ú ¿ƒ«ƒ««∆¿≈∆»»««¬ƒ
‰ÎÊ ‰ÈÒÎa60enÊe‰ È¯‰L ,Ba ˙B‰Ï ¯zÓe ,61. ƒ¿»∆»»»À»≈»∆¬≈«

BBÓÓ ¯È˜Ù‰ ¯·k „Á‡Â „Á‡ ÏkL ?d· ‰ÎÊ ‰nÏÂ¿»»»»»∆»∆»¿∆»¿»ƒ¿ƒ»
BÈc ¯Ó‚pL ‰ÚMÓ62ÏÎÂ .ÌÏBÚÏ ˙È· dÈ‡Â . ƒ»»∆ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿≈¿»¿»

."„BÚ ‰a˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ d˙B‡ ‰Ba‰«∆»∆∆∆¡«…ƒ»∆
‰a˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb d˙BNÚÏ ¯zÓeÀ»«¬»««¿≈ƒ∆∆¡«…ƒ»∆

‰È„Ó ‰a˙ ‡Ï - "„BÚ63‰˙È‰L BÓk64. …ƒ»∆¿ƒ»¿∆»¿»

עדי 59) כי להיחרב, דינה שנגמר לאחר שנתברר, שנתבדו.
לא  אליו מכוונת שעדותם היום באותו וכי בה, העידו שקר

אחר. במקום אלא מקום, באותו כלל מן 60)היו כזוכה
ונתבטל.61)ההפקר. הותר כבר פי 62)והחרם על שאף

אבל  חטא, לא שהוא בעצמו ידע הנידונים מן אחד שכל
יישרף  רכושו גם ואז אחרים חטאו אולי יודע? מי חשב:
שבתוכה  הצדיקים נכסי גם שהרי - הנשרף השלל בתוך
(כריתות  אותם והפקיר מנכסיו התייאש ולפיכך - נשרפים

ערב.63)כד.). בלשון נעשית 64)עיר אבל בתים, בבניין
קיא:). (סנהדרין ופרדסים גנות היא

.Ë‡¯iL65¯ÈÚa ‰¯·Ú Ì‡ :ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙¯·BÚ‰ «»»»∆∆ƒ»¿»ƒ»¿»»ƒ
,ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL ‰˙‰L Ì‡ - dnÚ ‰Ác‰Â ˙Ácp‰«ƒ««¿À¿»ƒ»ƒ»¬»»¿ƒ

„·‡ ÌBÓÓe ÛÈÒa ÔÈ‚¯‰66Ô‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¡»ƒ¿«ƒ»»»«¿ƒ»≈
Ô‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓÓe ,‰ÏÈ˜Òa67. ƒ¿ƒ»»»¿¿≈∆

ישמעאלים 65) אורחת והנה דרך. עוברי חבורת אורחה:
(הערוך). ערבאי שיירת אונקלוס: מתרגם כה) לז, (בראשית

העיר",66) "יושבי נקראים: אינם יום משלושים ופחות
(סנהדרין  העיר" יושבי את תכה "הכה אמרה: והתורה
ש"השיירה  שנינו קיא:), (שם שבמשנה להעיר וראוי קיב.),
רוב  חטא שאם כלומר: הנידחת", עיר אנשי את מצילה
חטא  שלא המיעוט את משלימה והשיירה העיר יושבי
נחרבת  העיר אין אזי - צדיקים של רוב אותו ועושה

כיחידים. נידונים כיחידים.67)והחוטאים

.È‰È„Ó ÈL‡ ÈÒÎ68dÎB˙a ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰L ˙¯Á‡69 ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»«∆∆∆»À¿»ƒ¿»
˙eÈ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -70ÔÈÙ¯N ÔÈ‡ ,71, ««ƒ∆ƒ¿¬≈∆«¬»≈ƒ¿»ƒ

Ô‰ÈÏÚ·Ï e¯ÊÁÈ ‡l‡72‡ÏÂ ,"dÏÏL" :¯Ó‡pL , ∆»««¿¿«¿≈∆∆∆¡«¿»»¿…
ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰L eÁc‰L ÌÈÚL¯‰ ÈÒÎ .dz¯·Á ÏÏL¿«¬∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ∆À¿∆»À¿»ƒ

dnÚ eˆa˜ Ì‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa73;dÏÏÎa ÔÈÙ¯N , ƒ¿ƒ»«∆∆ƒƒ¿¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿»»
Ì˙B‡ ÌÈ„a‡Ó ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â74e˙pÈ ‡l‡ , ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»ƒ»¿

.Ì‰ÈL¯BÈÏ¿¿≈∆

אחרת.68) פיקדון.69)עיר או 70)בתורת יאבדו שאם
הפיקדון. דמי לשלם עליהם שלל 71)ייגנבו, עם יחד

אחריות 72)העיר. עליהם קיבלו כשלא שכן ומכל
קיב.). העיר 73)(סנהדרין אל ולהכניסם לקבצם שהספיקו

השלל. שריפת האומר:74)לפני (שם) חסדא רב כדברי
אלה  ו"בנקבצים": שם מפרש ורש"י לתוכה". "ובנקבצים
אבל  עימה; נשרפים - בתוכה מקובצים פעם שהיו נכסים
אין  בירושה, להם שנפלו כגון: בתוכה, היו לא מעולם אם

אותם. מאבדים ואין שללה בכלל זה

.‡È¯ÈÚ ÏL dÈˆÁÂ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏL dÈˆÁ ,‰Ó‰a¿≈»∆¿»∆ƒ«ƒ««¿∆¿»∆ƒ
˙¯Á‡75‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - dÎB˙· ‰˙È‰L ,76‰qÚÂ . «∆∆∆»¿»¿»¬≈¬»¿ƒ»

ÔÎ ‡È‰L77d˜lÁÏ ¯LÙ‡L ÈÙÏ ,˙¯zÓ ,78. ∆ƒ≈À∆∆¿ƒ∆∆¿»¿«¿»

בעיר 75) יושב והשני הודח שאחד שותפים שני של בהמה
לחלוקה;76)אחרת. עומדת אינה בחייה שהרי

עיר  של חצייה כי לה, מועילה השחיטה אין - וכשנשחטה
שחיטתה  - וכששחטה לשחיטה, עומדת אינה הנידחת
פי  על (שם ניתרת אינה שחיטה בחצי ובהמה מיתתה,

הקודמים.77)רש"י). כאלה שותפים לשני משותפת
ואין 78) מתחילה היא חלוקה כאילו אותה רואים ולפיכך

השני. החלק עם מעורב האסור החלק
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.·È‰ËÁLpL ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏL ‰Ó‰a79‰¯eÒ‡ , ¿≈»∆ƒ«ƒ««∆ƒ¿¬»¬»
ËÁLpL Ï˜Òp‰ ¯BLk ,‰‡‰a80L‡¯‰ ¯ÚN .81- «¬»»««ƒ¿»∆ƒ¿»¿«»…

‰‡‰a ¯zÓ - daL ÌÈL ÏL ÔÈa ÌÈL‡ ÏL ÔÈa82; ≈∆¬»ƒ≈∆»ƒ∆»À»«¬»»
˙È¯Î ‰‡t ÏL Ï·‡83dÏÏL ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ , ¬»∆≈»»¿ƒ¬≈ƒ¿«¿»»

¯eÒ‡Â84. ¿»

להיחרב.79) העיר דין שנגמר דינו 80)אחר שנגמר שור
- ושחטוהו הקדימו ובעליו אדם, שהמית על לסקילה
כב:), (פסחים לו מועילה שחיטתו ואין בהנאה הוא שאסור
לפי  בהמתה "ואת בה: דכתיב הנידחת, עיר בהמת גם כן
שחט. הרוגה בהמה - ושחטה הקדים אם חרב",

עדיין.81) נגזז ולא הדין גמר בעת לראש המחובר
שאינו 82) מי - ושרפת" רחובה תוך אל "תקבוץ שנאמר:

קביצה  תלישה, שמחוסר: זה יצא ושריפה, קביצה אלא חסר
שם). (סנהדרין, זרים 83)ושריפה שערות של גידול

לנוי. קביצה 84)שעושים רק ומחוסר מחובר, שאינו מפני
(שם). ושריפה

.‚ÈÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t85:¯Ó‡pL ,ÔÈ¯zÓ ,dÎB˙aL ≈«¿À»ƒ∆¿»À»ƒ∆∆¡«
ıea˜ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ - "zÙ¯NÂ ıa˜z"ƒ¿…¿»«¿»ƒ∆≈¿À»∆»ƒ
‰LÈÏz ÔÈ¯qÁÓ Ô‰L ,ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯Ù e‡ˆÈ ;‰Ù¯Ne¿≈»»¿≈«¿À»ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒ»

L‡¯‰ ¯ÚNÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰Ù¯Ne ıea˜Â86ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»¿«ƒƒ¿«»…¿≈
ÌÈ¯zÓ Ô‰L ,ÔÓˆÚ ˙BÏÈ‡‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ87Ô‰ È¯‰Â , »ƒ«»ƒ»«¿»∆≈À»ƒ«¬≈≈

Ì‰ÈL¯BÈ ÏL88dÎB˙aL ˙BLc˜‰‰ .89ÁaÊÓ ÈL„˜ : ∆¿≈∆«∆¿≈∆¿»»¿≈ƒ¿≈«
e˙eÓÈ90˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ;"‰·ÚBz ÌÈÚL¯ Á·Ê" - »∆«¿»ƒ≈»»¿≈∆∆««ƒ
e„tÈ91Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BN CkŒ¯Á‡Â ,92:¯Ó‡pL , ƒ»¿««»¿ƒ»∆∆¡«

ÌÈÓL ÏÏL ‡ÏÂ ,"dÏÏL"93. ¿»»¿…¿«»»ƒ

שהבאנו 86)לאילן.85) הראש שער של הדין גם כלומר:
אלה  כמו ושרפת" "תקבוץ מתוך הוצאנו הקודמת בהלכה

קיג.).87)(כסףֿמשנה). אחרת,88)(סנהדרין שבעיר
הודחו. שלא שבעיר הצדיקים ליורשיהם מיני 89)או שני

- מזבח קדשי הבית. בדק וקדשי מזבח קדשי הם: הקדש
המזבח  על לעלות שראוייה ותמימה טהורה בהמה
נפדית  ואינה הגוף קדושת היא קדושתה, לקרבן. והקדישוה
דבר, כל - הבית בדק קדשי הוממה. כן אם אלא לעולם,
ואפילו  חיים, רוח בו שאין ובין חיים רוח בו שיש בין
הבית  בדקי לתקן ההקדש לקופת שהקדישום טמאה, בהמה
נמכרים  הם ולפיכך הגוף, קדושת אינה קדושתם וכדומה.

כלומ  וכסף להדיוטות, לחולין, יוצאים הם אותם, פודים ר:
ההקדש. קופת לגזבר נמסר שללה 90)פדיונם עם יחד לא

העיר, של "שללה" ולא הם שמים" "שלל שהרי העיר, של
אפשר, אי המזבח גבי על אותה ולהקריב בסמוך; כמבואר
אלא  - תועבה" רשעים ו"זבח הם, רשעים בעליה שהרי
גדלם  לפי רק מאוד, צר (מקום לכיפה אותם כונסים
והם  נבקעת שכריסם עד שעורים אותם ומאכילים וקומתם)

קיב:). (שם, ביתֿהדין.91)מתים ידי עם 92)על יחד
ובדברים  קדושתם. מהם פקעה שנפדו מאחר כי העיר, שלל
נהרגת, - חיה" "נפש דאילו ידובר, חיים רוח בהם שאין
"לא  שואל: והראב"ד ז). (הלכה למעלה שנתבאר כמו
חל  ולא היה שמים שלל הלא אותם, שורפים למה ידעתי
ב"מדרש  מפורש נמצא רבינו כדברי אולם איסור"? עליו

שם. עיין .68 עמוד מזבח 93)תנאים", קדשי לא ולפיכך
או  להישרף יכולים פדיונם לפני הבית בדק קדשי ולא

העיר. שלל עם יחד להיהרג

.„È¯BÎa‰94¯NÚn‰Â95Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓÈÓz - dÎB˙aL «¿¿««¬≈∆¿»¿ƒƒ¬≈≈
e˙eÓÈÂ ,ÁaÊÓ ÈL„˜96ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓeÓ ÈÏÚ·e ; »¿≈ƒ¿≈«¿»«¬≈ƒ¬≈≈ƒ¿«

ÔÈ‚¯‰Â ,dzÓ‰a97eÚÈb‰ Ì‡ - dÎB˙aL ˙BÓe¯z‰ . ¿∆¿»¿∆¡»ƒ«¿∆¿»ƒƒƒ
ÂÈÒÎ Ì‰L ÈtÓ ,e·˜¯È ,Ô‰k „ÈÏ98Ô‰ ÔÈ„Ú Ì‡Â ; ¿«…≈≈»¿ƒ¿≈∆≈¿»»¿ƒ¬«ƒ≈

˙¯Á‡ ‰È„Ó ÏL Ô‰ÎÏ e˙pÈ ,Ï‡¯NÈ „Èa99ÈtÓ , ¿«ƒ¿»≈ƒ»¿¿…≈∆¿ƒ»«∆∆ƒ¿≈
ÓL ÈÒÎ Ô‰LÛeb‰ ˙M„˜ Ô˙M„˜e ,ÌÈ100. ∆≈ƒ¿≈»«ƒ¿À»»¿À««

בהמה.94) בהמה.95)בכור כמבואר 96)מעשר
הקודמת. בהלכה שללה,97)למעלה עם יחד בחרב

כל  בלי לבעליהם ונאכלים ראויים אינם ולמזבח הואיל
קיב:). (סנהדרין והואיל 98)פדיון שמים". "ממון ולא

יהיו  רק יחד, העיר שלל עם ולשרפן לבזותן אין הן וקודש
שיירקבו. עד אחרת.99)מונחות עיר וגם 100)של

שלל  ולפיכך הבית, בדק לקדשי שיש כמו להם אין פדיון
עליהן. חל אינו הנידחת עיר ואיסור הן שמים

.ÂËÈL ¯NÚÓ101ÈL ¯NÚÓ ÛÒÎÂ102L„w‰ŒÈ·˙ÎÂ «¬≈≈ƒ¿∆∆«¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈«…∆
eÊbÈ el‡ È¯‰ ,dÎB˙aL103. ∆¿»¬≈≈ƒ»≈

ללוי,101) הניתן הראשון העישור אחר שמפרישים זה
הקודש. טהרת על שם ולאכלו לירושלים להעלותו

להעלות 102) וקשה רחוקה הדרך הייתה שאם פדיונו, כסף
מעלים  פדיונו כסף ואת אותו, פודים - המעשר פירות את
שם  אותם ואוכלים ומשקה אוכל צרכי בו וקונים לירושלים

שהם 103)בטהרה. מאחר פדיונו וכסף המעשר כי
אינם  קדושתם מפני אלא הם, "ממונם" לבעליהם נאכלים
ומדוע  אותם. גונזים ורק ממונם שאר עם יחד נשרפים
כמו  שיירקבו בגלוי אתם מניחים ולא אותם גונזים
מהם. ליהנות יבואו שמא לתקלה: חוששים כי - בתרומות?
זריזים  ו"כהנים כהנים, בידי המסורות בתרומות כן שאין מה
הדין  והוא טוב). יום תוספות ו, משנה ו, פרק (סנהדרין הם"
של  ההנאה איסור עליהם וחל הם "ממונם" בכתביֿהקודש:
ואינם  אותם מצניעים קדושתם מפני אלא הנידחת, עיר
אינה  זו שהלכה להעיר, וראוי (שם). העיר שלל עם נשרפים
מזוזה  אפילו בה יש עיר כל האומר: אליעזר דרבי אליבא
- "ושרפת" בה: שנאמר הנידחת, עיר נעשית אינה אחת,
בה, שיש האזכרות משום המזוזה את לשרוף אסור והרי
לא  כתביֿהקודש - כך מזוזה ואם ניצולה. העיר כל ולפיכך

העיר! את שמצילים שכן כל

.ÊË‰NBÚ‰ Ïk104·È¯˜Ók ‰Ê È¯‰ ,˙Ácp‰ ¯ÈÚa ÔÈ„ »»∆ƒ¿ƒ«ƒ««¬≈∆¿«¿ƒ
ÏÈÏÎ ‰ÏBÚ105‡ÏÂ ."EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÏÈÏk" :¯Ó‡pL , »»ƒ∆∆¡«»ƒ«¡…∆¿…

Û‡ŒÔB¯Á ˜lÒnL ‡l‡ ,„BÚ106:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓ ∆»∆¿«≈¬«ƒƒ¿»≈∆∆¡«
‰Î¯a Ì‰ÈÏÚ ‡È·Óe ;"Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ"¿««»≈¬«≈ƒ¬≈∆¿»»

ÌÈÓÁ¯Â107EÓÁ¯Â ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â" :¯Ó‡pL , ¿«¬ƒ∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿
¯‰Â"Ea108. ¿ƒ¿∆

בחורבנה.104) המסייע על 105)כל כולה הנקטרת
אף 106)המזבח. חרון - בעולם שרשעים זמן שכל

מן  אף חרון נסתלק - העולם מן רשעים אבדו בעולם;
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קיא:). (סנהדרין (תוספתא,107)העולם שאמרו כמו
עושים  אנו הרי ביתֿדין: יאמרו שמא י"ד): פרק סנהדרין
שנאה  קושרים וקרוביהם אחיהם יהיו ולמחר הנידחת עיר
אותם  ממלא הריני הקדושֿברוךֿהוא: אמר עלינו! בליבם
דין  כלום. עליכם בליבם שאין בליבם, אהבתי ומטיל רחמים
העם  את שמטעים אלה על "שהאכזריות מפני דנתם, אמת
פרק  סנהדרין (הלכות בעולם" הם רחמים - ההבל אחרי

ה). הלכה ערי 108)י"א, את מחריב הריני תאמר: שלא
תנאים"). ("מדרש "והרבך" לומר: תלמוד ישראל,

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
נביא 1) דין למדיח; מסית שבין ההפרש המסית; דיני

ביראתו. גוי השבעת איסור השקר;

.‡˙ÈÒn‰2LÈ‡ ÔÈa ,Ï‡¯NiÓ „Á‡3- ‰M‡ ÔÈa «≈ƒ∆»ƒƒ¿»≈≈ƒ≈ƒ»
Ï˜Ò ‰Ê È¯‰4‡ÏÂ ˙ÈÒn‰ „·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; ¬≈∆ƒ¿»««ƒ∆…»««≈ƒ¿…

e‰¯B‰L ÈtÓ ‡l‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙Òen‰5.„·ÚÏ «»¬«»ƒ∆»ƒ¿≈∆»«¬…
ËBÈ„‰ ˙ÈÒn‰ ‰È‰L ÔÈa6‡È· ‰È‰L ÔÈa ,7ÔÈa ; ≈∆»»«≈ƒ∆¿≈∆»»»ƒ≈

ÌÈ„ÈÁÈ B‡ ‰M‡ B‡ LÈ‡ ,„ÈÁÈ ˙Òen‰ ‰È‰L8- ∆»»«»»ƒƒƒ»¿ƒƒ
B˙˙ÈÓ9‰ÏÈ˜Òa10. ƒ»ƒ¿ƒ»

מג,2) (ירמיה אותך מּסית בןֿנריה ברוך כמו: המּסית, ֵַאו:
עבודהֿזרה. לעבוד המפתה כאן: ופירושו על 3)ג), מוסב

ז). יג, (דברים בתך או אחיך... יסיתך כי שנאמר: המסית,
אשה. זו - בתך איש; זה - וסקלתו 4)"אחיך שנאמר:

יא). (שם, ומת בקש 5)באבנים "כי (שם): שנאמר
שלא  פי על אף להדיח, רצונו וגילה שביקש מפני להדיחך",

בביאור). ה"ה (פ"ד, למעלה עיין פשוט 6)הדיח. איש
נביא. עבודהֿזרה.7)שאינו לעבוד ה' בשם המתנבא

של 8) רובה מהווים שאינם מפני אלא רבים, סא:) (שם,
"יחידים". נקראים: המסית.9)העיר, אל ואף 10)מוסב

(שם, ימות ההוא... והנביא כתוב: המדיח שבנביא פי על
(סנהדרין  חנק אלא אינה בתורה האמורה מיתה וסתם ו),
נאמר  בסקילה: שדינו שוה, מגזירה חז"ל למדו - נב:)
הדיוט: במסית ונאמר הדרך", מן "להדיחך המסית: בנביא
שנאמר  בסקילה, - הדיוט מסית מה - להדיחך" בקש "כי
המסית  נביא אף יא), (שם, ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו

פט:). (סנהדרין בסקילה -

.·BÈ‡Â ,ÁÈcÓ ‰Ê È¯‰ ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯ ˙‡ ˙ÈÒn‰«≈ƒ∆…«¿≈»ƒ¬≈∆«ƒ«¿≈
˙ÈÒÓ ‡¯˜11- ‡È· ¯ÈÚ‰ ·¯ ÁÈc‰L ‰Ê ‰È‰ . ƒ¿»≈ƒ»»∆∆ƒƒ«…»ƒ»ƒ

ÌÈ„ÈÁÈk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÁcp‰Â ;‰ÏÈ˜Òa B˙˙ÈÓ12, ƒ»ƒ¿ƒ»¿«ƒ»ƒ¬≈≈ƒƒƒ
,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡k ÌÈ‡ÂÌÈÁÈcn‰ eÈ‰iL „Ú ¿≈»¿«¿≈ƒ«ƒ«««∆ƒ¿««ƒƒ

:ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ ‰¯Ó‡" :¯ÓB‡‰ „Á‡Â .ÌÈL¿»ƒ¿∆»»≈»¿»ƒ¬«»ƒ
:‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÈÏ ¯Ó‡" :¯Ó‡L B‡ "!‰ec·Úƒ¿»∆»«»«ƒ«»»
Ì‡Â .ÁÈc‰L ‡È· ‰Ê È¯‰ - "!ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·Úƒ¿¬«»ƒ¬≈∆»ƒ∆ƒƒ«¿ƒ

Ï˜Ò - ¯ÈÚ‰ ·¯ ÂÈ¯Á‡ eÁc‰13- ˙ÈÒ‰L ˙ÈÒn‰ . À¿«¬»…»ƒƒ¿»«≈ƒ∆≈ƒ
.Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - „ÈÁÈ ÔBLÏa ÔÈa ,ÌÈa¯ ÔBLÏa ÔÈa≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»

„·Ú‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk14CÏ‡ !ÌÈ·ÎBk15 ≈«»≈«¬≈∆¡…»ƒ≈≈
„·ÚÂ CÏ !„·Ú‡Â16d˙B‡ C¯cL ,˙ÈBÏÙ ‰„B·Úa ¿∆¡…≈≈¿«¬…«¬»¿ƒ∆∆∆»

!ÁaÊ‡Â CÏ‡ !ÁaÊ‡ ;da „·Ú‰Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¿≈»≈»∆¿«≈≈¿∆¿«
!¯h˜e CÏ .¯h˜‡Â CÏ‡ .¯h˜‡ !ÁaÊÂ CÏ≈≈¿ƒ¿«¬«≈≈≈«¬«≈≈≈¿«≈

CÏ‡ .‰ÂÁzL‡ .Cqe CÏ !Cq‡Â CÏ‡ !Cq‡¬«≈≈≈«¬«≈≈≈¿«≈∆¿«¬∆≈≈
‰ÂÁzLÂ CÏ .‰ÂÁzL‡Â17.˙ÈÒÓ ‰Ê È¯‰ - ! ¿∆¿«¬∆≈≈¿ƒ¿«¬∆¬≈∆≈ƒ

˙ÈÒ‰18ÌÈLÏ19ÂÈ„Ú Ô‰ È¯‰ -20B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó Ô‰Â , ≈ƒƒ¿«ƒ¬≈≈≈»¿≈¿ƒƒ
ÔÈÏ˜BÒÂ ,Ô‰Ï ¯Ó‡ CkL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈcŒ˙È·Ï¿≈ƒ¿ƒƒ»»∆»»«»∆¿¿ƒ

.B˙B‡

סז.).11) (סנהדרין "מדיח" לכלל ונכנס "מסית" מכלל יצא
ומדיח  התראה, צריך אינו מסית - למסית? מדיח בין ומה
עבד, לא כשהמוסת אפילו חייב - מסית התראה; צריך -
כשהמודחים  - והוא המודחים, שיעבדו עד חייב אינו ומדיח
(ה"ג), בסמוך כמבואר מכמינים למסית העיר; אנשי רוב הם

לו. מכמינים אין - שהמדיח 12)ומדיח פי על אף כלומר:
עיר  דין להם אין שנים ולא הוא ויחיד הואיל - נביא
הם  עבודהֿזרה: שעבדו כיחידים הם נידונים אלא הנידחת,
כמבואר  פלט, וממונם ניצולים וטפם נשיהם בסקילה,

ה"ה). (פ"ד, הודחו 13)למעלה לא ואם פט:); (סנהדרין
שקר, כנביא בחנק נידון הוא - העיר אנשי רוב אחריו
והדיוט: ה"ה). פ"ט, התורה יסודי (הלכות למעלה כמבואר
נידונים  והם נסקל, - העיר אנשי רוב אחריו הודחו אם
שלא  מאחר כלל, מיתה חייב אינו - לא ואם כיחידים;
המלך"). ו"עבודת רוקח" ("מעשה מחשבתו נתקיימה

הסתה 14) פה אין - כן לא שאם אחרי; ואתה תחילה,
הליכה,15)(כס"מ). פה שמחוסר פי על ואף אחרי. ואתה

ילך. ולא בינתים בו שיחזור באחת 16)ואפשר הסית אם
כאן. המנויות הללו אלה 17)מלשונות עבודות ארבע על

עבודהֿ של דרכה כשאין אפילו חייבים באחרונה המנויות
כבר. שביארנו כמו בהן, להיעבד תחילת 18)זרה כאן

מתחילה  הדפוסים ובשאר שכ"ו. מנטובה, דפוס לפי ההלכה
הדבקים. בין ומפרידה התראה" צריך המסית "ואין מן ה"ג

בקולו.19) שמוע אבו ולא ניסתו לא הניסתים 20)והם
שאין  בסמוך, כמפורש בו, להתרות צריכים ואינם עצמם.

פח:). (סנהדרין התראה צריך המסית

.‚„Á‡Ï ¯Ó‡ .‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ ˙ÈÒn‰ ÔÈ‡Â21‡e‰ - ¿≈«≈ƒ»ƒ«¿»»»«¿∆»
¯ÓB‡22ÌÈ¯ÚÓe !CÎa ÌÈˆB¯ ÌÈ¯·Á ÈÏ LÈ :23,ÂÈÏÚ ≈∆ƒ¬≈ƒƒ¿»«¬ƒ»»

B‚¯‰Ï È„k ,ÌÈL ÈÙa ˙ÈÒiL „Ú24‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ . «∆»ƒƒ¿≈¿«ƒ¿≈¿»¿ƒ…»»
ÌÈLÏ ˙ÈÒ‰Ï ˙ÈÒn‰25ÔÈÓÎ‰Ï ‰ÂˆÓ -26Ïk .BÏ «≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿ƒ»

.‰fÓ ıeÁ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈÓÎÓ ÔÈ‡ ‰¯BzaL ˙B˙ÈÓ È·iÁ«»≈ƒ∆«»≈«¿ƒƒ¬≈∆ƒ∆
ÌÈL ‡È·Ó ˙Òen‰ ?BÏ ÔÈÈÓÎÓ „ˆÈk27Ô„ÈÓÚÓe ≈««¿ƒƒ«»≈ƒ¿«ƒ«¬ƒ»

,ÂÈ¯·„ eÚÓLÈÂ ˙ÈÒn‰ e‡¯iL È„k ,ÏÙ‡ ÌB˜Óa¿»»≈¿≈∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿¿¿»»
‰Ó ¯Ó‡ :˙ÈÒnÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â .Ì˙B‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»¿≈«≈ƒ¡…«

„eÁÈa Èl z¯Ó‡M28˙Òen‰Â .BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â ! ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿«»
CÏÂ ,ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ ˙‡ ÁÈp C‡È‰ :B·ÈLÓ¿ƒ≈««ƒ«∆¡…≈∆«»«ƒ¿≈≈
B‡ Ba ¯ÊÁ Ì‡ !?ÌÈ·‡‰ ˙‡Â ÌÈˆÚ‰ ˙‡ „·ÚÂ¿«¬…∆»≈ƒ¿∆»¬»ƒƒ»«
CÎÂ e˙·BÁ ‡È‰ Ck :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .¯eËt - ˜˙L»«»¿ƒ»«»ƒ»≈¿»
B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ˜BÁ¯a ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰ - !eÏ ‰ÙÈ»∆»»¿ƒ»¿»¿ƒƒ

B˙B‡ ÌÈÏ˜BÒÂ ÔÈcŒ˙È·Ï29. ¿≈ƒ¿¿ƒ

שנים 21) ולא הוא שאחד מפני בו, להעיד יכול אינו וזה
המוסת.22)כהקודמים. האחד לו.23)זה מתחכם

בערמה. בו עליו 24)מתנהג להעיד נאמן אינו אחד עד כי
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קיא:). (סנהדרין (תוספתא,107)העולם שאמרו כמו
עושים  אנו הרי ביתֿדין: יאמרו שמא י"ד): פרק סנהדרין
שנאה  קושרים וקרוביהם אחיהם יהיו ולמחר הנידחת עיר
אותם  ממלא הריני הקדושֿברוךֿהוא: אמר עלינו! בליבם
דין  כלום. עליכם בליבם שאין בליבם, אהבתי ומטיל רחמים
העם  את שמטעים אלה על "שהאכזריות מפני דנתם, אמת
פרק  סנהדרין (הלכות בעולם" הם רחמים - ההבל אחרי

ה). הלכה ערי 108)י"א, את מחריב הריני תאמר: שלא
תנאים"). ("מדרש "והרבך" לומר: תלמוד ישראל,

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
נביא 1) דין למדיח; מסית שבין ההפרש המסית; דיני

ביראתו. גוי השבעת איסור השקר;

.‡˙ÈÒn‰2LÈ‡ ÔÈa ,Ï‡¯NiÓ „Á‡3- ‰M‡ ÔÈa «≈ƒ∆»ƒƒ¿»≈≈ƒ≈ƒ»
Ï˜Ò ‰Ê È¯‰4‡ÏÂ ˙ÈÒn‰ „·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; ¬≈∆ƒ¿»««ƒ∆…»««≈ƒ¿…

e‰¯B‰L ÈtÓ ‡l‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙Òen‰5.„·ÚÏ «»¬«»ƒ∆»ƒ¿≈∆»«¬…
ËBÈ„‰ ˙ÈÒn‰ ‰È‰L ÔÈa6‡È· ‰È‰L ÔÈa ,7ÔÈa ; ≈∆»»«≈ƒ∆¿≈∆»»»ƒ≈

ÌÈ„ÈÁÈ B‡ ‰M‡ B‡ LÈ‡ ,„ÈÁÈ ˙Òen‰ ‰È‰L8- ∆»»«»»ƒƒƒ»¿ƒƒ
B˙˙ÈÓ9‰ÏÈ˜Òa10. ƒ»ƒ¿ƒ»

מג,2) (ירמיה אותך מּסית בןֿנריה ברוך כמו: המּסית, ֵַאו:
עבודהֿזרה. לעבוד המפתה כאן: ופירושו על 3)ג), מוסב

ז). יג, (דברים בתך או אחיך... יסיתך כי שנאמר: המסית,
אשה. זו - בתך איש; זה - וסקלתו 4)"אחיך שנאמר:

יא). (שם, ומת בקש 5)באבנים "כי (שם): שנאמר
שלא  פי על אף להדיח, רצונו וגילה שביקש מפני להדיחך",

בביאור). ה"ה (פ"ד, למעלה עיין פשוט 6)הדיח. איש
נביא. עבודהֿזרה.7)שאינו לעבוד ה' בשם המתנבא

של 8) רובה מהווים שאינם מפני אלא רבים, סא:) (שם,
"יחידים". נקראים: המסית.9)העיר, אל ואף 10)מוסב

(שם, ימות ההוא... והנביא כתוב: המדיח שבנביא פי על
(סנהדרין  חנק אלא אינה בתורה האמורה מיתה וסתם ו),
נאמר  בסקילה: שדינו שוה, מגזירה חז"ל למדו - נב:)
הדיוט: במסית ונאמר הדרך", מן "להדיחך המסית: בנביא
שנאמר  בסקילה, - הדיוט מסית מה - להדיחך" בקש "כי
המסית  נביא אף יא), (שם, ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו

פט:). (סנהדרין בסקילה -

.·BÈ‡Â ,ÁÈcÓ ‰Ê È¯‰ ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯ ˙‡ ˙ÈÒn‰«≈ƒ∆…«¿≈»ƒ¬≈∆«ƒ«¿≈
˙ÈÒÓ ‡¯˜11- ‡È· ¯ÈÚ‰ ·¯ ÁÈc‰L ‰Ê ‰È‰ . ƒ¿»≈ƒ»»∆∆ƒƒ«…»ƒ»ƒ

ÌÈ„ÈÁÈk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÁcp‰Â ;‰ÏÈ˜Òa B˙˙ÈÓ12, ƒ»ƒ¿ƒ»¿«ƒ»ƒ¬≈≈ƒƒƒ
,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡k ÌÈ‡ÂÌÈÁÈcn‰ eÈ‰iL „Ú ¿≈»¿«¿≈ƒ«ƒ«««∆ƒ¿««ƒƒ

:ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ ‰¯Ó‡" :¯ÓB‡‰ „Á‡Â .ÌÈL¿»ƒ¿∆»»≈»¿»ƒ¬«»ƒ
:‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÈÏ ¯Ó‡" :¯Ó‡L B‡ "!‰ec·Úƒ¿»∆»«»«ƒ«»»
Ì‡Â .ÁÈc‰L ‡È· ‰Ê È¯‰ - "!ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·Úƒ¿¬«»ƒ¬≈∆»ƒ∆ƒƒ«¿ƒ

Ï˜Ò - ¯ÈÚ‰ ·¯ ÂÈ¯Á‡ eÁc‰13- ˙ÈÒ‰L ˙ÈÒn‰ . À¿«¬»…»ƒƒ¿»«≈ƒ∆≈ƒ
.Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - „ÈÁÈ ÔBLÏa ÔÈa ,ÌÈa¯ ÔBLÏa ÔÈa≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»

„·Ú‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk14CÏ‡ !ÌÈ·ÎBk15 ≈«»≈«¬≈∆¡…»ƒ≈≈
„·ÚÂ CÏ !„·Ú‡Â16d˙B‡ C¯cL ,˙ÈBÏÙ ‰„B·Úa ¿∆¡…≈≈¿«¬…«¬»¿ƒ∆∆∆»

!ÁaÊ‡Â CÏ‡ !ÁaÊ‡ ;da „·Ú‰Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¿≈»≈»∆¿«≈≈¿∆¿«
!¯h˜e CÏ .¯h˜‡Â CÏ‡ .¯h˜‡ !ÁaÊÂ CÏ≈≈¿ƒ¿«¬«≈≈≈«¬«≈≈≈¿«≈

CÏ‡ .‰ÂÁzL‡ .Cqe CÏ !Cq‡Â CÏ‡ !Cq‡¬«≈≈≈«¬«≈≈≈¿«≈∆¿«¬∆≈≈
‰ÂÁzLÂ CÏ .‰ÂÁzL‡Â17.˙ÈÒÓ ‰Ê È¯‰ - ! ¿∆¿«¬∆≈≈¿ƒ¿«¬∆¬≈∆≈ƒ

˙ÈÒ‰18ÌÈLÏ19ÂÈ„Ú Ô‰ È¯‰ -20B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó Ô‰Â , ≈ƒƒ¿«ƒ¬≈≈≈»¿≈¿ƒƒ
ÔÈÏ˜BÒÂ ,Ô‰Ï ¯Ó‡ CkL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈcŒ˙È·Ï¿≈ƒ¿ƒƒ»»∆»»«»∆¿¿ƒ

.B˙B‡

סז.).11) (סנהדרין "מדיח" לכלל ונכנס "מסית" מכלל יצא
ומדיח  התראה, צריך אינו מסית - למסית? מדיח בין ומה
עבד, לא כשהמוסת אפילו חייב - מסית התראה; צריך -
כשהמודחים  - והוא המודחים, שיעבדו עד חייב אינו ומדיח
(ה"ג), בסמוך כמבואר מכמינים למסית העיר; אנשי רוב הם

לו. מכמינים אין - שהמדיח 12)ומדיח פי על אף כלומר:
עיר  דין להם אין שנים ולא הוא ויחיד הואיל - נביא
הם  עבודהֿזרה: שעבדו כיחידים הם נידונים אלא הנידחת,
כמבואר  פלט, וממונם ניצולים וטפם נשיהם בסקילה,

ה"ה). (פ"ד, הודחו 13)למעלה לא ואם פט:); (סנהדרין
שקר, כנביא בחנק נידון הוא - העיר אנשי רוב אחריו
והדיוט: ה"ה). פ"ט, התורה יסודי (הלכות למעלה כמבואר
נידונים  והם נסקל, - העיר אנשי רוב אחריו הודחו אם
שלא  מאחר כלל, מיתה חייב אינו - לא ואם כיחידים;
המלך"). ו"עבודת רוקח" ("מעשה מחשבתו נתקיימה

הסתה 14) פה אין - כן לא שאם אחרי; ואתה תחילה,
הליכה,15)(כס"מ). פה שמחוסר פי על ואף אחרי. ואתה

ילך. ולא בינתים בו שיחזור באחת 16)ואפשר הסית אם
כאן. המנויות הללו אלה 17)מלשונות עבודות ארבע על

עבודהֿ של דרכה כשאין אפילו חייבים באחרונה המנויות
כבר. שביארנו כמו בהן, להיעבד תחילת 18)זרה כאן

מתחילה  הדפוסים ובשאר שכ"ו. מנטובה, דפוס לפי ההלכה
הדבקים. בין ומפרידה התראה" צריך המסית "ואין מן ה"ג

בקולו.19) שמוע אבו ולא ניסתו לא הניסתים 20)והם
שאין  בסמוך, כמפורש בו, להתרות צריכים ואינם עצמם.

פח:). (סנהדרין התראה צריך המסית

.‚„Á‡Ï ¯Ó‡ .‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ ˙ÈÒn‰ ÔÈ‡Â21‡e‰ - ¿≈«≈ƒ»ƒ«¿»»»«¿∆»
¯ÓB‡22ÌÈ¯ÚÓe !CÎa ÌÈˆB¯ ÌÈ¯·Á ÈÏ LÈ :23,ÂÈÏÚ ≈∆ƒ¬≈ƒƒ¿»«¬ƒ»»

B‚¯‰Ï È„k ,ÌÈL ÈÙa ˙ÈÒiL „Ú24‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ . «∆»ƒƒ¿≈¿«ƒ¿≈¿»¿ƒ…»»
ÌÈLÏ ˙ÈÒ‰Ï ˙ÈÒn‰25ÔÈÓÎ‰Ï ‰ÂˆÓ -26Ïk .BÏ «≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿ƒ»

.‰fÓ ıeÁ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈÓÎÓ ÔÈ‡ ‰¯BzaL ˙B˙ÈÓ È·iÁ«»≈ƒ∆«»≈«¿ƒƒ¬≈∆ƒ∆
ÌÈL ‡È·Ó ˙Òen‰ ?BÏ ÔÈÈÓÎÓ „ˆÈk27Ô„ÈÓÚÓe ≈««¿ƒƒ«»≈ƒ¿«ƒ«¬ƒ»

,ÂÈ¯·„ eÚÓLÈÂ ˙ÈÒn‰ e‡¯iL È„k ,ÏÙ‡ ÌB˜Óa¿»»≈¿≈∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿¿¿»»
‰Ó ¯Ó‡ :˙ÈÒnÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â .Ì˙B‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»¿≈«≈ƒ¡…«

„eÁÈa Èl z¯Ó‡M28˙Òen‰Â .BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â ! ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿«»
CÏÂ ,ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ ˙‡ ÁÈp C‡È‰ :B·ÈLÓ¿ƒ≈««ƒ«∆¡…≈∆«»«ƒ¿≈≈
B‡ Ba ¯ÊÁ Ì‡ !?ÌÈ·‡‰ ˙‡Â ÌÈˆÚ‰ ˙‡ „·ÚÂ¿«¬…∆»≈ƒ¿∆»¬»ƒƒ»«
CÎÂ e˙·BÁ ‡È‰ Ck :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .¯eËt - ˜˙L»«»¿ƒ»«»ƒ»≈¿»
B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ˜BÁ¯a ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰ - !eÏ ‰ÙÈ»∆»»¿ƒ»¿»¿ƒƒ

B˙B‡ ÌÈÏ˜BÒÂ ÔÈcŒ˙È·Ï29. ¿≈ƒ¿¿ƒ

שנים 21) ולא הוא שאחד מפני בו, להעיד יכול אינו וזה
המוסת.22)כהקודמים. האחד לו.23)זה מתחכם

בערמה. בו עליו 24)מתנהג להעיד נאמן אינו אחד עד כי
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עליו.25)שיהרגוהו. יעידו פן לו 26)מיראתו לשים
וישמעו  יראם, שלא עדים עליו להטמין כלומר: מארבים,
ליה. ויכמן תרגומו: יא) יט, (דברים לו וארב הסתתו. דברי
עמוד  תנאים", (ב"מדרש מצינו - לו? להכמין שמצוה ומנין
יסיתך? כי נאמר: כבר והלא לי, למה - לאמר" "בסתר :(56
או  בסתר היתה ההסתה אם מינה, נפקא מאי (כלומר:
- להיתפש) שלא (וזהיר ערום רשע היה אם אלא: בגלוי)?

המלך). (עבודת עדים" לו למה 27)מכמינים תאמר: ואם
כבר  אולם - שנים? ויהיו עמו ויצטרף אחד יביא שנים,
אם  נפשות שבעדי ה"א), פ"ד, עדות (הלכות רבינו הורה
מחלון  העבירה) את עובר כשהוא הנידון (את ראהו אחד
העדים  שני היו אם אחר: מחלון ראהו השני והעד זה,
מצטרפים. אין לאו ואם מצטרפים; - זה את זה רואים
במקום  במסתרים לו יושב המוכמן שהאורב כאן ולפיכך
אינו  המוסת העד גם הרי יראהו, לא שהמסית כדי אפל,
עדים  שני להכמין המוסת על ולכן - מצטרפים ואינם רואהו

הסמ"ג). על בפירושו (מהרש"ל, ביחידות,28)מבחוץ
מה  לומר אתה ויכול אתנו איש "אין עצמנו. לבין בינינו

סז.). סנהדרין (רש"י, לי" סז.).29)שאמרת (סנהדרין

.„‰È‰z E„È" :¯Ó‡pL ,B‚¯‰Ï ˙Òen‰ „Èa ‰ÂˆÓƒ¿»¿««»¿»¿∆∆¡«»¿ƒ¿∆
·‰‡Ï ˙ÒenÏ ¯eÒ‡Â .'B‚Â "B˙ÈÓ‰Ï ‰BL‡¯· Ba»ƒ»«¬ƒ¿¿»«»∆¡…

‰·‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙ÈÒn‰ ˙‡30ÈÙÏe ."BÏ ∆«≈ƒ∆∆¡«……∆¿ƒ
‰z‡ ÏBÎÈ - "BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ" :‡BNa ¯Ó‡pL∆∆¡««≈»…«¬…ƒ»«»

·ÊBÚ31."ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?‰ÊÏ ≈»∆«¿«¿…ƒ¿«≈»
È‡ ÏBÎÈ - "EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ÈÙÏe¿ƒ∆∆¡«¿…«¬…««≈∆»ƒ
‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?‰Ê ÏL BÓc ÏÚ „ÓBÚ ‰z‡«»≈«»∆∆«¿«¿…
,˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ˙ÒenÏ ¯eÒ‡Â ."ÂÈÏÚ EÈÚ ÒBÁ»̇≈¿»»¿»«»¿«≈»»¿
BÈ‡ ,‰·BÁ BÏ Ú„È Ì‡Â ."ÏÓÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…«¿…¿ƒ»«»≈

‰qÎ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰pnÓ ˜zLÏ È‡M¯32."ÂÈÏÚ ««ƒ¿…ƒ∆»∆∆¡«¿…¿«∆»»
ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ ˙ÈÒn‰ ËBÈ„‰Ï ‰¯‰Ê‡Â¿«¿»»¿∆¿«≈ƒƒ«ƒ∆∆¡«¿»

"e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈ33. ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»

התורה).30) על (רש"י, תאהבנו לא לו; תאב תהא לא
גם 31) ולעזור לעזוב אותנו חייבה התורה שהרי לזה, עוזר

תעזוב  עזוב שונאך... חמור תראה "כי ככתוב: לשונא,
ראה).32)עמו". (ספרי, אלה כל (סנהדרין 33)מקור

טז). ל"ת המצוות", ("ספר רבינו דברי והשווה סג:).

.‰B„·ÚÏ ÌÈ¯Á‡ ˙ÈÒn‰34- !Èe„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â «≈ƒ¬≈ƒ¿»¿¿»«»∆ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰e„·Ú ‡Ï Ì‡Â .Ï˜Ò ,e‰e„·Ú Ì‡ƒ¬»ƒ¿»¿ƒ…¬»««ƒ

Ï˜Ò BÈ‡ - Ô‰ e¯Ó‡Â epnÓ eÏawL35Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿ƒ∆¿»¿≈≈ƒ¿»¬»ƒ
˙„B·Ú ÈÈÓ ¯‡LÏ B‡ ¯Á‡ LÈ‡ ˙„B·ÚÏ ˙ÈÒ‰≈ƒ«¬«ƒ«≈ƒ¿»ƒ≈¬«
!„·ÚÂ CÏ ,Ô‰ :¯Ó‡Â epnÓ Ïa˜ Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk»ƒƒƒ≈ƒ∆¿»«≈≈≈¿«¬…
˙ÈÒn‰ ,ÔÈÏ˜Ò Ô‰ÈL - „·Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬«ƒ…»«¿≈∆ƒ¿»ƒ«≈ƒ
,"ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡ÏÂ BÏ ‰·‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙Òen‰Â¿«»∆∆¡«……∆¿…ƒ¿«≈»

·iÁ ,‰·‡Â ÚÓL Ì‡ ‡‰36. »ƒ»«¿»»«»

המסית.34) את עצמו, בו 35)אותו משטים רק שהם
הוא  ומי כמותנו, הוא אדם בלבם: באמרם עליו ומגלגלים

סא:). (סנהדרין נעבדנו? עבד.36)כי שלא פי על אף

.Â‰Ê ?„ˆÈk ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa ‡a˙n‰ ‡È·»ƒ«ƒ¿«≈¿≈¬«»ƒ≈«∆
·ÎBÎ B‡ ˙ÈBÏt ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ ‰¯Ó‡ :¯ÓB‡‰»≈»¿»ƒ¬«»ƒ¿ƒ»
- ˙BNÚÏ ‡lL B‡ ,CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ‰ÂˆnL ,ÈBÏt¿ƒ∆ƒ¿»«¬»»»∆…«¬
˙‡ ¯‰ËÏe ‡Óh‰ ˙‡ ‡nËÏ ,‰ÎÏ‰‰ ˙‡ Ôek elÙ‡¬ƒƒ≈∆«¬»»¿«≈∆«»≈¿«≈∆

¯B‰h‰37,˜Á ‰Ê È¯‰ ,ÌÈL ÈÙa B· e¯˙‰ Ì‡ , «»ƒƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ¬≈∆∆¡»
˙Óe ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â" :¯Ó‡pL38 ∆∆¡««¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒ≈

ÌLÂ" :¯Ó‡pL ,ÏÏkÓ BlL ‰¯‰Ê‡Â ."‡e‰‰ ‡È·p‰«»ƒ«¿«¿»»∆ƒ¿»∆∆¡«¿≈
"e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡39. ¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ

פט.).37) -38)(סנהדרין בתורה האמורה מיתה וסתם
נב:). (סנהדרין חנק שמעון 39)היא דרבי (מכילתא

זו  - תזכירו" לא אחרים אלהים "ושם אחר: דבר בןֿיוחאי)
עבודהֿזרה. בשם המתנבא לנביא אזהרה

.Ê‰·eL˙e ÔÈc C¯ÚÏ ¯eÒ‡Â40ÌLa ‡a˙n‰ ÌÚ ¿»«¬…ƒ¿»ƒ«ƒ¿«≈¿≈
Ï‡BL ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú˙ÙBÓe ˙B‡ epnÓ ÔÈ41. ¬«»ƒ¿≈¬ƒƒ∆≈

ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - BÓˆÚÓ ‰NÚ Ì‡Â¿ƒ»»≈«¿≈«¿ƒƒ»»¿≈
Ba ÔÈ¯‰¯‰Ó42‡nL BlL ˙B˙B‡a ·MÁÓ‰ ÏÎÂ . ¿«¿¬ƒ¿»«¿«≈»∆∆»

ÚÓL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,Ô‰ ˙Ó‡¡∆≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿«
‡È·p‰ È¯·c Ï‡43¯˜M‰ ‡È· ÔÎÂ ."‡e‰‰44B˙˙ÈÓ , ∆ƒ¿≈«»ƒ«¿≈¿ƒ«∆∆ƒ»

ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ '‰ ÌLa ‡a˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜Áa45 ¿∆∆««ƒ∆ƒ¿«≈¿≈¿…ƒ
Ú¯‚ ‡ÏÂ46¯a„Ï „ÈÊÈ ¯L‡ ‡È·p‰ C‡" :¯Ó‡pL , ¿…»«∆∆¡«««»ƒ¬∆»ƒ¿«≈

˙Óe ,È˙Èeˆ ‡Ï ¯L‡ ˙‡ ÈÓLa ¯·c47‡È·p‰ »»ƒ¿ƒ≈¬∆…ƒƒƒ≈«»ƒ
."‡e‰‰«

דברים.40) ששואלים 41)ויכוחי ה' בשם כמתנבא לא
להווכח  כדי הראשונות בהופעותיו ומופת אות ממנו
ה"א). פ"י, התורה יסודי (הלכות כמבואר נבואתו, מאמיתת

"שאפילו 42) שאמרו: וכמו ממש, בה יש אולי לחשוב
צ.), (סנה' לו" תשמע אל הרקיע באמצע חמה לך מעמיד
עינים. ואחיזת כישוף ידי על נעשו שאותותיו ספק שאין

ולא 43) לעבודהֿזרה המדיח בנביא מדבר זה מקרא אמנם,
בנביא  שאף רבינו, דן הסברא שמצד אלא בשמה, במתנבא
(משנת  ובמופתיו בו להרהר אסור עבודהֿזרה בשם המתנבא

כמבואר 44)חכמים). שמע, שלא מה ה' בשם המתנבא
(ה"ח). התורה.45)בסמוך מצוות ממצוותיה.46)על

מלא 47) - ואזהרתו שאמרנו, כמו בחנק, - מיתה וסתם
הירושלמי  כדברי יד), כ, (שמות שקר עד ברעך תענה
עד  ברעך תענה "לא בכלל: היה הכל ה"ו): פ"יא, (סנהדרין

שמח). (אור שקר"

.Á‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ÚÓL ‡lM ‰Ó ‡a˙n‰ „Á‡48, ∆»«ƒ¿«≈«∆…»«¿«¿≈«¿»
BÏ ‰Ê ¯·cL ¯Ó‡Â ,B¯·Á ‡È· È¯·c ÚÓML ÈÓ B‡49 ƒ∆»«ƒ¿≈»ƒ¬≈¿»«∆»»∆

¯˜L ‡È· ‰Ê È¯‰ - B· ‡a˙ ‡e‰Â ¯Ó‡50B˙˙ÈÓe , ∆¡«¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ∆∆ƒ»
.˜Áa¿∆∆

כ).48) יח, (דברים וגו' בשמי דבר לדבר יזיד אשר ככתוב:
אבל 49) צויתי, לא אותו - (שם) צויתיו לא אשר ככתוב:

צויתי. חבירו פט.).50)את (סנהדרין

.ËÈtÓ ¯˜M‰ ‡È· ˙‚È¯‰Ó BÓˆÚ ÚBn‰ Ïk»«≈««¿≈¬ƒ«¿ƒ«∆∆ƒ¿≈
‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ È¯‰L ,B˙ÏÚÓ51‰Ê È¯‰ - «¬»∆¬≈≈¿«¿≈«¿»¬≈∆
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¯e‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ52ÔÎÂ ."epnÓ ≈¿…«¬∆∆∆¡«…»ƒ∆¿≈
‡¯ÈÂ „ÁBt‰ B‡ ,‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ BÓˆÚ ÚBn‰«≈««¿ƒ¿«≈»»»«≈¿»≈

"epnÓ ¯e‚˙ ‡Ï" ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ¯·cÓ53ÔÈ‡Â . ƒ¿»»¬≈ƒ¿«…»ƒ∆¿≈
ÌÈÚ·L ÏL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ,¯˜M‰ ‡È· ÔÈc»ƒ¿ƒ«∆∆∆»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ

„Á‡Â54. ¿∆»

לו.51) רוח של 52)ושאר הנוסח לפי שופטים) (ספרי,
הובאה  ובמכילתא, אינו. - שלנו וב"ספרי" ה"כסףֿמשנה";
- ממנו" תגורו "לא נאמר: (211 עמוד תנאים" (ב"מדרש

מלהרגו". תימנע אל שבישראל, גדול (ספרי,53)אפילו
"דבר"54)שם). שוה' מ'גזירה ולמדוה ב.). (סנהדרין

יזיד  אשר שקר: נביא אצל כתוב ממרא". מ"זקן "דבר"
יפלא  כי ממרא": ב"זקן וכתוב כ). יח, (דברים דבר לדבר
והמראתו  עלייתו ממרא" "זקן מה - ח) יז, (שם דבר ממך
אף  (שם), וגו' ועלית וקמת דכתיב: הגדול, ביתֿדין פי על

טז.). (סנהדרין הגדול בביתֿדין שקר נביא

.ÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa ¯„Bp‰55ÚaLp‰Â56- da «≈¿≈¬«»ƒ¿«ƒ¿»»
- "e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ
˙„B·ÚÏ da ÚaLp‰ „Á‡Â ,BÓˆÚÏ da ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»»¿«¿¿∆»«ƒ¿»»«¬«

ÌÈ·ÎBk57ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÚÈaL‰Ï ¯eÒ‡Â .58.B˙‡¯Èa »ƒ¿»¿«¿ƒ«»≈»ƒ¿ƒ¿»
,‰Úe·L C¯c ‡lL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌL ¯ÈkÊ‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ≈¬«»ƒ∆…∆∆¿»

¯eÒ‡59."e¯ÈkÊ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , »∆∆¡«…«¿ƒ

בשם 55) - שבעולם פירות כל עלי קונם שאמר: כגון
ס:). סנהדרין (רש"י, ארחץ אם - פלונית עבודהֿזרה

בשמה.56) נשבע הריני הגוי 57)שאמר: לו שיאמין כדי
בשמה. לו נשבע עובד 58)הוא שותף לו שיש כגון

ורבינוֿתם  בו. מעל שלא באלילו לו שיישבע ורוצה כוכבים
"אסר  דיבורֿהמתחיל: בתוספות סג: (סנהדרין אומר
לקבל  לו מותר הגוי עם שותפות עשה כבר "שאם לאדם"):
עמו  יעשה לא לכתחילה רק ממונו; יפסיד ולא שבועה ממנו

שבועה". לו יתחייב שמא שם).59)שותפות, (סנהדרין,

.‡È„‡ ¯Ó‡È ‡Ï˙„B·Ú „ˆa ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ Ì ……«»»«¬≈¿…ƒ¿«¬«
˙ÈBÏt ÌÈ·ÎBk60ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏÎÂ .d· ‡ˆBiÎÂ ! »ƒ¿ƒ¿«≈»¿»¬«»ƒ

dÓL ¯ÈkÊ‰Ï ¯zÓ L„w‰ È·˙Îa ‰·e˙k‰61ÔB‚k , «¿»¿ƒ¿≈«…∆À»¿«¿ƒ¿»¿
„‚Â B·e Ï·e ¯BÚt62Ô‰· ‡ˆBiÎÂ63Ì¯‚Ï ¯eÒ‡Â . ¿≈¿¿»¿«≈»∆¿»ƒ¿…

ÌÈ¯Á‡Ï64eÓi˜iLÂ e¯ciL65.ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa «¬≈ƒ∆ƒ¿¿∆¿«¿¿≈¬«»ƒ
dÓLa Ìi˜Ó‰Â dÓLa ¯„Bp‰ ‡l‡ ,‰˜BÏ BÈ‡Â66, ¿≈∆∆»«≈ƒ¿»¿«¿«≈ƒ¿»

dÓLa ÚaLp‰ ‡e‰Â67. ¿«ƒ¿»ƒ¿»

תזכירו".60) לא אחרים אלהים "ושם כתוב: שהרי (שם),
בתורה.61) כקורא אלא עבודהֿזרה, שם כמזכיר זה שאין
בל 62) ג); כה, (במדבר פעור בתנ"ך: נזכרים וכולם (שם)

יא). סה, (שם גד (שם); נבו א); מו, כגון:63)(ישעיה
ועוד. כמוש דגון, צפון, שותפות 64)בעל לעשות כגון

סג.). (סנהדרין שבועה לו יתחייב שמא נכרי, עם
כה,65) (בראשית לי השבעה מ"ו). פ"ז, (סנהדרין שיישבעו

לי. קים - אונקלוס: מתרגם הדברים 66)לג) יתר אבל ֵַ
ולא  בלבד, איסור אלא בהם אין האחרונות ההלכות בשתי

זה 67)מלקות. על משיג והראב"ד סג.). (סנהדרין

בו  שאין "לאו האומר: יהודה כר' הלכה אין הלא ושואל:
הגלילי  יוסי רבי משום יוחנן כר' אלא עליו", לוקים מעשה
בו  עשה שבתורה: לאֿתעשה "כל ג.): (תמורה שאומר
מנשבע  חוץ פטור, - מעשה בו עשה לא לוקה; - מעשה
ומקלל  בטוב) רע או ברע טוב (קרבן וממיר לשוא) ה' (בשם
ואומר: רבנו על מגן ה"כסףֿמשנה" ומרן בשם?" חברו את
אף  לוקה, שהוא ה' בשם בנשבע הכתוב לנו וגילה הואיל
זרה. עבודה בשם בנשבע הדין הוא - מעשה בו שאין פי על

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
משכית,1) אבן מצבה, המולך; עבודת וידעוני; אוב דיני

במקדש. עץ נטיעת ואיסור

.‡‰NBÚ‰2·B‡3ÈBÚcÈ B‡4BBˆ¯a5ÔB„Êa6·iÁ , »∆ƒ¿ƒƒ¿¿»«»
˙¯k7Ï˜Ò - ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .8‰È‰ . »≈¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»»»
‚‚BL9˙‡hÁ ‡È·Ó -10‰Úe·˜11‰NÚÓ ‡e‰ „ˆÈk . ≈≈ƒ«»¿»≈««¬≈

,‰Úe„È ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe „ÓBÚ ‡e‰L ‰Ê ?·B‡‰»∆∆≈«¿ƒ¿…∆¿»
BÙÈÓe B„Èa Ò„‰ ÏL ËÈ·¯L ÊÁB‡Â12¯a„Ó ‡e‰Â , ¿≈«¿ƒ∆¬«¿»¿ƒ¿¿«≈

ÌÏˆ‡ ÌÈÚe„È ÌÈ¯·„a Ë‡la13ÚÓLiL „Ú , «»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»«∆ƒ¿«
Ï‡BM‰14BnÚ ¯a„Ó „Á‡ el‡k15‰Ó ÏÚ B·ÈLÓe , «≈¿ƒ∆»¿«≈ƒ¿ƒ««

ı¯‡‰ ˙ÁzÓ ÌÈ¯·„a Ï‡BL ‡e‰M16„Ú CeÓ ÏB˜a ∆≈ƒ¿»ƒƒ««»»∆¿»«
‰·LÁna ‡l‡ ,ÔÊ‡Ï ¯k BÈ‡ el‡Îe ,„‡Ó¿…¿ƒ≈ƒ»»…∆∆»««¬»»

LÈb¯Ó17dÏ ¯ÈË˜Óe ˙n‰ ˙ÏbÏb Á˜Bl‰ ÔÎÂ .Ba «¿ƒ¿≈«≈«À¿…∆«≈«¿ƒ»
LÁÓe18˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ÏB˜ el‡k ÚÓLiL „Ú ,da ¿«≈»«∆ƒ¿«¿ƒ≈ƒ««
BÈÁL19‰NÚÓ el‡ Ïk - B·ÈLÓe ,„‡Ó „Ú ÏÙL ∆¿»≈«¿…¿ƒ»≈«¬≈

Ô‰ ·B‡20.Ï˜Ò Ô‰Ó „Á‡ ‰NBÚ‰Â , ≈¿»∆∆»≈∆ƒ¿»

וידעוני.2) אוב החיים 3)מעשה בין המתווך קוסם
ז). כח, (שמואלֿא שאול של אוב בעלת כאשת והמתים

עתידות.4) ומגיד תעלומות ליודע המתיימר מכשף
לאנוס.5) לשוגג.6)פרט בתורה 7)פרט כמפורש

הידעונים... ואל האובות אל תפנה אשר והנפש בשניהם:
ו). כ, (ויקרא עמו מקרב אותו באבן 8)והכרתי ככתוב:

כז). (שם, אותם ה"א).9)ירגמו (פ"ג, למעלה מבואר
על 10) שניהם: על קרבן שמביא סה.): (סנהדרין כמבואר

ידעוני. ועל ה"א).11)אוב (פ"ג, לעיל מניע 12)מבואר
והנה. הנה לחש.13)אותו לשאול 14)מיני שבא זה

האוב.15)באוב. בעל והיה 16)עם הכתוב: כלשון
ד). כט, (ישעיה קולך מארץ כאן 17)כאוב אין כלומר:

ודמיונו  השואל הזיית אלא שומעת, לאוזן החודר ממש קול
המשנה  בפירוש רבנו, דברי והשוה לשמוע. המדמה
ממאמרם: רואה שאתה מה וכל האומר: מ"ז) פ"ז, (סנהדרין
שישים  מה כפי כוזבת, שמועה היא - ושומע" "מדבר
הרבה  אדם לבני שיארע וכמו הדמיון), (בכח במחשבתו
שהם  ה"התייחדות", בשעת לומר: רוצה הפנוי, במקום
נבראו. ולא היו שלא דברים נפשם בהלך אז שומעים

משונים.18) ובמעשים בלחשים בה השקע 19)וקוסם
היד  אצילי (סנהדרין שמתחת ז"ל כמאמרם השכם, מול ים

פרקי  (בין הפרקים בין ויושב המת את שמעלה  סה:):
היא  וכן יסודם. והזיה בדמיון אלה וכל המכשף). עצמות
מאד  ומעניינים יב). כח, (שמואלֿא בפירושו הרלב"ג דעת
מ"ז) פ"ז, (סנהדרין ישראל" "תפארת בעל הגאון דברי
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¯e‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ52ÔÎÂ ."epnÓ ≈¿…«¬∆∆∆¡«…»ƒ∆¿≈
‡¯ÈÂ „ÁBt‰ B‡ ,‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ BÓˆÚ ÚBn‰«≈««¿ƒ¿«≈»»»«≈¿»≈

"epnÓ ¯e‚˙ ‡Ï" ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ¯·cÓ53ÔÈ‡Â . ƒ¿»»¬≈ƒ¿«…»ƒ∆¿≈
ÌÈÚ·L ÏL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ,¯˜M‰ ‡È· ÔÈc»ƒ¿ƒ«∆∆∆»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ

„Á‡Â54. ¿∆»

לו.51) רוח של 52)ושאר הנוסח לפי שופטים) (ספרי,
הובאה  ובמכילתא, אינו. - שלנו וב"ספרי" ה"כסףֿמשנה";
- ממנו" תגורו "לא נאמר: (211 עמוד תנאים" (ב"מדרש

מלהרגו". תימנע אל שבישראל, גדול (ספרי,53)אפילו
"דבר"54)שם). שוה' מ'גזירה ולמדוה ב.). (סנהדרין

יזיד  אשר שקר: נביא אצל כתוב ממרא". מ"זקן "דבר"
יפלא  כי ממרא": ב"זקן וכתוב כ). יח, (דברים דבר לדבר
והמראתו  עלייתו ממרא" "זקן מה - ח) יז, (שם דבר ממך
אף  (שם), וגו' ועלית וקמת דכתיב: הגדול, ביתֿדין פי על

טז.). (סנהדרין הגדול בביתֿדין שקר נביא

.ÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa ¯„Bp‰55ÚaLp‰Â56- da «≈¿≈¬«»ƒ¿«ƒ¿»»
- "e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ
˙„B·ÚÏ da ÚaLp‰ „Á‡Â ,BÓˆÚÏ da ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»»¿«¿¿∆»«ƒ¿»»«¬«

ÌÈ·ÎBk57ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÚÈaL‰Ï ¯eÒ‡Â .58.B˙‡¯Èa »ƒ¿»¿«¿ƒ«»≈»ƒ¿ƒ¿»
,‰Úe·L C¯c ‡lL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌL ¯ÈkÊ‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ≈¬«»ƒ∆…∆∆¿»

¯eÒ‡59."e¯ÈkÊ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , »∆∆¡«…«¿ƒ

בשם 55) - שבעולם פירות כל עלי קונם שאמר: כגון
ס:). סנהדרין (רש"י, ארחץ אם - פלונית עבודהֿזרה

בשמה.56) נשבע הריני הגוי 57)שאמר: לו שיאמין כדי
בשמה. לו נשבע עובד 58)הוא שותף לו שיש כגון

ורבינוֿתם  בו. מעל שלא באלילו לו שיישבע ורוצה כוכבים
"אסר  דיבורֿהמתחיל: בתוספות סג: (סנהדרין אומר
לקבל  לו מותר הגוי עם שותפות עשה כבר "שאם לאדם"):
עמו  יעשה לא לכתחילה רק ממונו; יפסיד ולא שבועה ממנו

שבועה". לו יתחייב שמא שם).59)שותפות, (סנהדרין,

.‡È„‡ ¯Ó‡È ‡Ï˙„B·Ú „ˆa ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ Ì ……«»»«¬≈¿…ƒ¿«¬«
˙ÈBÏt ÌÈ·ÎBk60ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏÎÂ .d· ‡ˆBiÎÂ ! »ƒ¿ƒ¿«≈»¿»¬«»ƒ

dÓL ¯ÈkÊ‰Ï ¯zÓ L„w‰ È·˙Îa ‰·e˙k‰61ÔB‚k , «¿»¿ƒ¿≈«…∆À»¿«¿ƒ¿»¿
„‚Â B·e Ï·e ¯BÚt62Ô‰· ‡ˆBiÎÂ63Ì¯‚Ï ¯eÒ‡Â . ¿≈¿¿»¿«≈»∆¿»ƒ¿…

ÌÈ¯Á‡Ï64eÓi˜iLÂ e¯ciL65.ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa «¬≈ƒ∆ƒ¿¿∆¿«¿¿≈¬«»ƒ
dÓLa Ìi˜Ó‰Â dÓLa ¯„Bp‰ ‡l‡ ,‰˜BÏ BÈ‡Â66, ¿≈∆∆»«≈ƒ¿»¿«¿«≈ƒ¿»

dÓLa ÚaLp‰ ‡e‰Â67. ¿«ƒ¿»ƒ¿»

תזכירו".60) לא אחרים אלהים "ושם כתוב: שהרי (שם),
בתורה.61) כקורא אלא עבודהֿזרה, שם כמזכיר זה שאין
בל 62) ג); כה, (במדבר פעור בתנ"ך: נזכרים וכולם (שם)

יא). סה, (שם גד (שם); נבו א); מו, כגון:63)(ישעיה
ועוד. כמוש דגון, צפון, שותפות 64)בעל לעשות כגון

סג.). (סנהדרין שבועה לו יתחייב שמא נכרי, עם
כה,65) (בראשית לי השבעה מ"ו). פ"ז, (סנהדרין שיישבעו

לי. קים - אונקלוס: מתרגם הדברים 66)לג) יתר אבל ֵַ
ולא  בלבד, איסור אלא בהם אין האחרונות ההלכות בשתי

זה 67)מלקות. על משיג והראב"ד סג.). (סנהדרין

בו  שאין "לאו האומר: יהודה כר' הלכה אין הלא ושואל:
הגלילי  יוסי רבי משום יוחנן כר' אלא עליו", לוקים מעשה
בו  עשה שבתורה: לאֿתעשה "כל ג.): (תמורה שאומר
מנשבע  חוץ פטור, - מעשה בו עשה לא לוקה; - מעשה
ומקלל  בטוב) רע או ברע טוב (קרבן וממיר לשוא) ה' (בשם
ואומר: רבנו על מגן ה"כסףֿמשנה" ומרן בשם?" חברו את
אף  לוקה, שהוא ה' בשם בנשבע הכתוב לנו וגילה הואיל
זרה. עבודה בשם בנשבע הדין הוא - מעשה בו שאין פי על

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
משכית,1) אבן מצבה, המולך; עבודת וידעוני; אוב דיני

במקדש. עץ נטיעת ואיסור

.‡‰NBÚ‰2·B‡3ÈBÚcÈ B‡4BBˆ¯a5ÔB„Êa6·iÁ , »∆ƒ¿ƒƒ¿¿»«»
˙¯k7Ï˜Ò - ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .8‰È‰ . »≈¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»»»
‚‚BL9˙‡hÁ ‡È·Ó -10‰Úe·˜11‰NÚÓ ‡e‰ „ˆÈk . ≈≈ƒ«»¿»≈««¬≈

,‰Úe„È ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe „ÓBÚ ‡e‰L ‰Ê ?·B‡‰»∆∆≈«¿ƒ¿…∆¿»
BÙÈÓe B„Èa Ò„‰ ÏL ËÈ·¯L ÊÁB‡Â12¯a„Ó ‡e‰Â , ¿≈«¿ƒ∆¬«¿»¿ƒ¿¿«≈

ÌÏˆ‡ ÌÈÚe„È ÌÈ¯·„a Ë‡la13ÚÓLiL „Ú , «»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»«∆ƒ¿«
Ï‡BM‰14BnÚ ¯a„Ó „Á‡ el‡k15‰Ó ÏÚ B·ÈLÓe , «≈¿ƒ∆»¿«≈ƒ¿ƒ««

ı¯‡‰ ˙ÁzÓ ÌÈ¯·„a Ï‡BL ‡e‰M16„Ú CeÓ ÏB˜a ∆≈ƒ¿»ƒƒ««»»∆¿»«
‰·LÁna ‡l‡ ,ÔÊ‡Ï ¯k BÈ‡ el‡Îe ,„‡Ó¿…¿ƒ≈ƒ»»…∆∆»««¬»»

LÈb¯Ó17dÏ ¯ÈË˜Óe ˙n‰ ˙ÏbÏb Á˜Bl‰ ÔÎÂ .Ba «¿ƒ¿≈«≈«À¿…∆«≈«¿ƒ»
LÁÓe18˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ÏB˜ el‡k ÚÓLiL „Ú ,da ¿«≈»«∆ƒ¿«¿ƒ≈ƒ««
BÈÁL19‰NÚÓ el‡ Ïk - B·ÈLÓe ,„‡Ó „Ú ÏÙL ∆¿»≈«¿…¿ƒ»≈«¬≈

Ô‰ ·B‡20.Ï˜Ò Ô‰Ó „Á‡ ‰NBÚ‰Â , ≈¿»∆∆»≈∆ƒ¿»

וידעוני.2) אוב החיים 3)מעשה בין המתווך קוסם
ז). כח, (שמואלֿא שאול של אוב בעלת כאשת והמתים

עתידות.4) ומגיד תעלומות ליודע המתיימר מכשף
לאנוס.5) לשוגג.6)פרט בתורה 7)פרט כמפורש

הידעונים... ואל האובות אל תפנה אשר והנפש בשניהם:
ו). כ, (ויקרא עמו מקרב אותו באבן 8)והכרתי ככתוב:

כז). (שם, אותם ה"א).9)ירגמו (פ"ג, למעלה מבואר
על 10) שניהם: על קרבן שמביא סה.): (סנהדרין כמבואר

ידעוני. ועל ה"א).11)אוב (פ"ג, לעיל מניע 12)מבואר
והנה. הנה לחש.13)אותו לשאול 14)מיני שבא זה

האוב.15)באוב. בעל והיה 16)עם הכתוב: כלשון
ד). כט, (ישעיה קולך מארץ כאן 17)כאוב אין כלומר:

ודמיונו  השואל הזיית אלא שומעת, לאוזן החודר ממש קול
המשנה  בפירוש רבנו, דברי והשוה לשמוע. המדמה
ממאמרם: רואה שאתה מה וכל האומר: מ"ז) פ"ז, (סנהדרין
שישים  מה כפי כוזבת, שמועה היא - ושומע" "מדבר
הרבה  אדם לבני שיארע וכמו הדמיון), (בכח במחשבתו
שהם  ה"התייחדות", בשעת לומר: רוצה הפנוי, במקום
נבראו. ולא היו שלא דברים נפשם בהלך אז שומעים

משונים.18) ובמעשים בלחשים בה השקע 19)וקוסם
היד  אצילי (סנהדרין שמתחת ז"ל כמאמרם השכם, מול ים

פרקי  (בין הפרקים בין ויושב המת את שמעלה  סה:):
היא  וכן יסודם. והזיה בדמיון אלה וכל המכשף). עצמות
מאד  ומעניינים יב). כח, (שמואלֿא בפירושו הרלב"ג דעת
מ"ז) פ"ז, (סנהדרין ישראל" "תפארת בעל הגאון דברי
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אלגאזי  שלמה רבי הגאון שכתב מה להודיע מצוה האומר:
שבהם  הימים, לאחרית קרוב "שעתה החיים": "עץ בספרו
אין  כי בשר, כל וראו בשר כל על האלוהי האור יתפשט
וכבר  ובא. ומאיר הבקיע כבר הזה האור לכן מלבדו. עוד
האומנויות  בעלי וכל הטומאה, כחות ונתבטלו בשטן ה' גער
ולנשף. לכשף בידו כח אשר אחד גם ואין ידם, יבשה האלה
במוחות  אלא תקנן לא הכישוף ובכח באלה והאמונה
הדור, גדולי בשם הנ"ל הגאון והעיד והתינוקות. השוטים
ולא  הארץ קצוות בכל וביראה בתורה שם אנשי חיפשו כי
נאמן  איש וכל אלה. בדברים ממשות שמץ אפילו מצאו
"כך  אומר: מהם אחד אין אבל שמעתי", "כך רק: יאמר

סה:).20)ראיתי". (סנהדרין מבוארים והם

.·ÛBÚ ÌˆÚ ÁÈpÓ ?ÈBÚci‰ ‰NÚÓ „ˆÈk21BÓML , ≈««¬≈«ƒ¿ƒ«ƒ«∆∆∆¿
¯ÈË˜Óe ,ÂÈÙa ,Úe„È22ÌÈ¯Á‡ ÌÈNÚÓ ‰NBÚÂ ,23„Ú , ««¿ƒ«¿ƒ¿∆«¬ƒ¬≈ƒ«

‰tÎk ÏtiL24.˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈ¯·c ÂÈÙa ¯a„ÈÂ ∆ƒ…¿ƒ¿∆ƒ«≈¿ƒ¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿
Ô‰lL ‰¯‰Ê‡Â .Ô‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈÓ ,el‡ ÏÎÂ¿»≈ƒ≈¬«»ƒ≈¿«¿»»∆»∆

eÙz Ï‡" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ25Ï‡Â ˙·‡‰ Ï‡ ƒ«ƒ∆∆¡««ƒ¿∆»……¿∆
."ÌÈBÚcÈ‰«ƒ¿ƒ

נמשכים 21) המפרשים רוב חיה. מין (שם): רש"י ולדעת
רבינו, כשיטת מפורש בלק) (פ' בזוהר אך רש"י, אחרי בזה
ומה  בצפור. מכשף שהיה - בןֿצפור" "בלק דבריו: ואלה
זו  בצפור המכשפים אלה וכל ידוע. - זו? צפור של שמה

בלק". שידע כמו לכשף ידעו וכן 22)לא סה.): (שם,
זו. לציפור קטורת שהקטירו (שם) ב"זוהר" נאמר

דעתו.23) את וטורפים מוחו את המבלבלים מוזרים,
הנופלים.24) במחלת לשואל 25)החולה אזהרה זו שאין

(ת"כ, עצמם וידעוני אוב לבעלי אלא אחריהם, לפנות שלא
יח, (דברים מפורש לשואל ואזהרה שם). בנוספות קדושים,

ה"יד). (פ"יא לקמן וכמבואר י),

.‚CÏnÏ BÚ¯fÓ Ô˙Bp‰26;˙¯k ·iÁ ,ÔB„Ê·e BBˆ¯a «≈ƒ«¿«…∆ƒ¿¿»«»»≈
ÌÈ„Ú· ‰NÚ Ì‡Â .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa¿≈≈ƒ«»¿»¿ƒ»»¿≈ƒ
CÏnÏ BÚ¯fÓ ÔzÈ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,Ï˜Ò ,‰‡¯˙‰Â¿«¿»»ƒ¿»∆∆¡«¬∆ƒ≈ƒ«¿«…∆
:¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ BlL ‰¯‰Ê‡Â .'B‚Â "˙ÓeÈ ˙BÓ»¿¿«¿»»∆ƒ«ƒ∆∆¡«

Ôl‰Ïe ,"CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï Ôz˙ ‡Ï EÚ¯fÓe"27‡e‰ ƒ«¿¬…ƒ≈¿«¬ƒ«…∆¿«»
„ˆÈk ."L‡a Bz·e Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯ÓB‡≈…ƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈≈«
˙ˆ˜Ó Á˜BÏÂ ,‰ÏB„b L‡ ˜ÈÏ„Ó ?ÌÈNBÚ eÈ‰28 »ƒ«¿ƒ≈¿»¿≈«ƒ¿»

ÌÈ‰k‰ Ô˙B‡Â ,L‡‰ È„·BÚ Ì‰È‰ÎÏ B¯ÒBÓe BÚ¯Ê«¿¿¿…¬≈∆¿≈»≈¿»«…¬ƒ
ÔÈ˙B29B¯È·Ú‰Ï Ô„Èa ¯ÒÓpL ¯Á‡ ÂÈ·‡Ï Ôa‰ ¿ƒ«≈¿»ƒ««∆ƒ¿«¿»»¿«¬ƒ

B˙eL¯a L‡·30‡e‰ Ôa‰ È·‡Â ;31ÏÚ Ba ¯È·ÚnL »≈ƒ¿«¬ƒ«≈∆«¬ƒ¿«
ÂÈÏ‚¯a B¯È·ÚÓe ,ÌÈ‰k‰ ˙eL¯a L‡‰32‰Ê „vÓ »≈ƒ¿«…¬ƒ«¬ƒ¿«¿»ƒ«∆

˙·‰ÏM‰ CB˙a ¯Á‡ „ˆÏ33CÏnÏ BÙ¯BN ‡e‰L ‡Ï . ¿««≈¿««¿»∆…∆¿«…∆
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì‰È˙B·e Ì‰Èa ÔÈÙ¯BNL C¯„k¿∆∆∆¿ƒ¿≈∆¿≈∆«¬«»ƒ

˙¯Á‡34„·Ï· ‰¯·Ú‰a ‡l‡ ,35BÊ ‰„B·Ú ‰˙È‰ «∆∆∆»¿«¬»»ƒ¿«»¿»¬»
CÎÈÙÏ .CÏÓ dÓML36˙„B·ÚÏ BÊ ‰„B·Ú ‰NBÚ‰ ∆¿»…∆¿ƒ»»∆¬»«¬«

¯eËt ,CÏnÓ ıeÁ ˙¯Á‡ ÌÈ·ÎBk37. »ƒ«∆∆ƒ…∆»

בני 26) שקוץ ולמולך שנאמר: כמו עמון, בני אליל שם
מלכום  ואחרי "מלכום": גם ונקרא ז). יא, (מלכיםֿא עמון

ה). (שם, עמונים אזהרה 27)שקוץ כאן הביא רבינו

מפני  י), (יח, דברים ומספר כא) (יח, ויקרא מספר כפולה:
על  אותנו ומעמידות זו את זו משלימות אלה אזהרות ששתי
שב"ויקרא" באזהרה למולך. העברה של הנכון הפירוש
באזהרה  "אש": נזכר ולא למולך", "להעביר נאמר:
באש", ובתו בנו מעביר בך ימצא "לא נאמר: שב"דברים"
זה  של האמור ליתן סד:): (סנה' ואמרו "מולך". נזכר ולא
למולך  מזרעו שיתן עד חייב ואינו - בזה זה ושל בזה

(כס"מ). באש "ומזרעך 28)ויעבירו שנאמר: מזרעו, חלק
זרעך. כל ולא - "מזרעך" תתן", בחזרה.29)לא

אוקספורד.30) לדעת 31)כנוסח בניגוד הכהנים, ולא
סד:). (סנהד' אותו מעבירים שהכהנים שסובר ז"ל רש"י
ה"י), פ"ז, (סנהדרין בירושלמי הוא רבינו לשיטת והמקור
לכמרים, שימסרנו עד חייב אינו "לעולם שם: שנאמר

ויעבירנו". ונושא 32)ויטלנו ברגליו עובר שהאב כלומר:
בידו  בנו אוחז כשהאב אבל כתפיו. על או זרועו על הבן את
חז"ל  שאמרו וזהו פטור. - הבן של ברגליו ומעבירו
העברה", דרך שיעבירנו עד חייב "אינו סד:): (סנהדרין
נישא  שהחפץ למקום, ממקום חפץ שמעבירים כמו כלומר:
("לחםֿמשנה" המעביר הנושא של זרועותיו ועל כתפיו על

רבינו). דברי בפירוש בקפיצה,33)ו"תפארתֿישראל"
יישרף. באש 34)שלא בניהם את שורפים והספרוים כגון:

לא). יז, (מלכיםֿב וענמלך דברי 35)לאדרמלך השוה
'העברה' "זו האומר: מ"ז) פ"ז, (סנהדרין בפירושו רבינו
עיקרו  אבל - למאד רב המון שחשב כמו - שריפה אינה
אותו  לשם אותה מלהטים והיו אש מבערים שהיו הוא:
מולך. הנקרא: והוא בכך, אותו עובדים שהיו הידוע, הפסל

מעבירו 36) אלא ממש, שריפה בנו את שורף ואינו הואיל
בלבד. לעבודת 37)באש רק מיוחדת זו שעבודה מפני

חייב  אינו - אחר אליל לשם אותה עשה אם ולכן המולך,
אז  ממש, שריפה באש" "העברה היתה אלמלי אבל מיתה.
שהיא  "מקטר", משום האלילים בשאר גם עליה חייב היה

אפ  עליהן שחייבים העבודות מארבע דרכה אחת כשאין ילו
כא) יח, (ויקרא בפירושו והרמב"ן (כסףֿמשנה). בכך"
ממש, שריפה נשרף שהבן הרבה בראיות להוכיח מאריך
שיצתה  אחרי תיכף כי לאפר, להיות כליל נשרף שלא אלא
בנו  "מעביר מפרש והוא האש. מתוך אותו מעבירים נשמתו
באש  תעבירו באש יבוא אשר דבר כל כמו: באש", ובתו
שהכלים, באש. תלהטו שפירושו: כג), לא, (במדבר וטהר
(שם). עיין ולובנו. לוהטו אלא כליל נשרפו לא המתכת, כלי
והוא  הרמב"ם בשיטת הולך סד.) (סנהדרין המאירי והרב
הכמרים  אותו לוקחים המדורה מן "כשיצא שם: אומר
אותה  מבני או עמהם: כומר ונעשה בגדיהם אותו ומלבישים

האמונה".

.„˙¯k ·iÁ BÈ‡38‰ÏÈ˜Ò B‡39Ba ¯ÒÓiL „Ú , ≈«»»≈¿ƒ»«∆ƒ¿…¿
‰¯·Ú‰ C¯c L‡a ÂÈÏ‚¯· B¯È·ÚÈÂ CÏnÏ40¯ÒÓ .41 «…∆¿«¬ƒ¿«¿»»≈∆∆«¬»»»«

¯È·Ú‰Â ¯ÒnL B‡ ,¯ÒÓ ‡ÏÂ ¯È·Ú‰ ,¯È·Ú‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒ∆¡ƒ¿…»«∆»«¿∆¡ƒ
C¯„· ‡lL42¯ÒÓiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .¯eËt - ‰¯·Ú‰ ∆…¿∆∆«¬»»»¿≈«»«∆ƒ¿…

Ô˙ BÚ¯fÓ Èk" :¯Ó‡pL ,˙ˆ˜Ó ÁÈpÈÂ BÚ¯Ê ˙ˆ˜Óƒ¿»«¿¿«ƒ«ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ«¿»«
BlÎ ‡ÏÂ B˙ˆ˜Ó - "CÏnÏ43. «…∆ƒ¿»¿…À

התראה.38) בלי אבל ובהתראה.39)במזיד, במזיד
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נישא 40) והבן ברגליו עובר שהאב שביארנו: כמו
- לארץ למטה הבן של ורגליו כתפיו על או בזרועותיו

העברה". "דרך שהבן 42)לכהנים.41)שזוהי כגון:
אבל  אותו, נושא שהאב או בידו: מוליכו והאב ברגליו הולך

(כסףֿמשנה). לצדדין או למעלה (סנהדרין 43)רגליו
אותנו: שמונים ל"מינים" להשיב טעם נותן והסמ"ג סד:)
והוא  למולך?" זרעו כל כשהעביר פטור שיהא "היתכן
וזה  מתכפרים: המומתים ביתֿדין שבמיתת מפני אומר:
- כפרה לו שאין גדול כך כל עוונו זרעו, כל שהעביר
ביתֿדין, מיתת שימות הקדושֿברוךֿהוא רצה לא ולפיכך
דיבורֿהמתחיל: (שם, ובתוספות כפרה. לו תהא שלא כדי
כשהעביר  פטור שיהא אפשר איך הקשו: זרעו") כל "העביר
בנו  את שהעביר משעה כבר שנתחייב מאחר זרעו כל
זרעו: כל שהוא יחיד בן לו שהיה כגון, ותירצו: הראשון?

אחת. בבת זרעו כל שהקריב או

.‰ÏeÒt Ú¯Ê „Á‡Â ¯Lk Ú¯Ê „Á‡44ÂÈa „Á‡ ; ∆»∆«»≈¿∆»∆«»∆»»»
‡e‰ BÎ¯È È‡ˆBÈ Ïk ÏÚ - Ì‰È· È·e Ì‰Èa ,ÂÈ˙B·e¿»¿≈∆¿≈¿≈∆«»¿≈¿≈
B‡ ÂÈÁ‡ ¯È·Ú‰ Ì‡ Ï·‡ .BÚ¯Ê Ô‰L ÈtÓ ,·iÁ«»ƒ¿≈∆≈«¿¬»ƒ∆¡ƒ∆»
.¯eËt ,BÓˆÚ ¯È·Ú‰L B‡ ,ÂÈ˙B·‡ B‡ ÂÈ˙BÈÁ‡«¿»¬»∆∆¡ƒ«¿»

‡ÓeÒ ‰È‰L B‡ ÔLÈ ‡e‰Â BÚ¯fÓ „Á‡ ¯È·Ú‰45- ∆¡ƒ∆»ƒ«¿¿»≈∆»»»
.¯eËt»

וכדומה.44) איש מאשת מערוה: בן לו שיש כגון
(שם).45)

.ÂÔÈˆa˜˙Ó Ïk‰L ÔÈ· ‡È‰ ‰¯B˙ ‰¯Ò‡L ‰·vÓ«≈»∆»¿»»ƒƒ¿»∆«…ƒ¿«¿ƒ
'‰ ˙‡ „·ÚÏ elÙ‡Â ,dÏˆ‡46‰È‰ ÔkL ,47È„·BÚ C¯„ ∆¿»«¬ƒ«¬…∆∆≈»»∆∆¿≈

ÏÎÂ ."‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·ÎBÎ»ƒ∆∆¡«¿…»ƒ¿«≈»¿»
˙ÈkNÓ Ô·‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ ,‰·vÓ ÌÈ˜n‰48‰¯eÓ‡‰ «≈ƒ«≈»∆¿≈∆∆«¿ƒ»¬»

'‰Ï ‰ÈÏÚ ‰ÂÁzLÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz·49, «»««ƒ∆ƒ¿«¬∆»∆»«
ÌÎˆ¯‡a ez˙ ‡Ï ˙ÈkNÓ Ô·‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿∆∆«¿ƒ…ƒ¿¿«¿¿∆
ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ C¯c ‰È‰L ÈtÓ ;"‰ÈÏÚ ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬»∆»ƒ¿≈∆»»∆∆¿≈»ƒ

‰ÈÙÏ Ô·‡ ÁÈp‰Ï50ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ÈÏÚ ˙BÁzL‰Ï ¿«ƒ«∆∆¿»∆»¿ƒ¿«¬»∆»¿ƒ»≈
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLÙiL „Ú ,‰˜BÏ BÈ‡Â .'‰Ï Ôk ÔÈNBÚƒ≈«¿≈∆«∆ƒ¿…»»¿«¿»
‡È‰ BfL ,‰ÈÏÚ ÏËeÓ BlÎ ‡ˆÓÂ Ô·‡‰ ÏÚ«»∆∆¿ƒ¿»À»»∆»∆ƒ

‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ ‰ÈÂÁzL‰51. ƒ¿«¬»»»¬»«»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek dxfÎdcear icaer jxc did oky"

שמים  בידי נעשו שאבנים הוא, ללבנים אבנים בין ההבדל
יד  בהתערבות הם לבנים ואילו אדם, ידי התערבות ללא

אדם.
המרמזים  הם כי דווקא, מאבנים המקדש בית נבנה לכן
נאסרה  זה ומטעם בקדושה. יותר נעלית דרגה על
דווקא  אבנים רצפת על ורגלים ידים בפישוט השתחוויה

לבנים. ברצפת ולא
הוא  עבודה־זרה, עובדי דרך היא שכך שמה לומר, ויש
היא  באבן ע"ז שעבדו והסיבה במקדש. היה שכך מפני
במצבה  שמצינו ועל־דרך בקודש, עבודה שזו משום

על  אהובה ש"היתה ברמב"ם) משכית אבן לדין (שקדמה
כב.)האבות" טז, דווקא (שופטים זה שמפני לומר שיש

כאן  הרמב"ם כוונת גם וזוהי לעבודה־זרה, חוק עשאוה
בדוגמת  כך שעשו כו'" עבודה־זרה עובדי דרך היה "שכן

שבמקדש. האבנים
(31 dxrd 16 cenr e wlg y"ewl itÎlr)

שופטים):46) (ספרי, חז"ל אמרו שכן אסורה, כן גם
הלא  האבות של והמצבה לבנים". ושנואה לאבות "אהובה
(כסףֿ לבנים" "שנואה שהיא אמרו זאת ובכל המה, לה'

שהם 47)משנה). ומפני כך: נוהגים התחילו הם שגם
א  לפולחן לחוק המצבה את להם אצלנו עשו נאסרה ליליהם,

יח, (ויקרא תלכו לא ובחוקותיהם משום: ה', לשם ואפילו
העין 48)ג). את המושכות צורות עליה שחקוקות אבן

הבט  שפירושו: שכה, משורש - משכית בהן. להסתכל
התורה). על (רשב"ם כב:).49)והסתכל (מגילה כמבואר

עבודהֿזרה.50) הבוא 51)לפני הכתוב: על חז"ל וסמכו
י), לז, (בראשית ארצה לך להשתחוות ואמך... אני נבוא
כב:). (מגילה ורגלים ידים פישוט זו - שהשתחוויה מכאן

.Ê‡") ˙Bˆ¯‡‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»¬»
˙BÓB˜n‰52ÏÚ ˙BÁzL‰Ï ¯zÓ Lc˜na Ï·‡ ;( «¿¬»«ƒ¿»À»¿ƒ¿«¬«

ÌÎˆ¯‡a - "ÌÎˆ¯‡a" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·‡‰53Ìz‡ È‡ »¬»ƒ∆∆¡«¿«¿¿∆¿«¿¿∆ƒ«∆
ÏÚ ÌÈÂÁzLÓ Ìz‡ Ï·‡ ,ÌÈ·‡‰ ÏÚ ÌÈÂÁzLÓƒ¿«¬ƒ«»¬»ƒ¬»«∆ƒ¿«¬ƒ«

˙BÏvÙÓ‰ ÌÈ·‡‰54Lc˜na55‰Ê ÈtÓe .56ÏÎ e‚‰ »¬»ƒ«¿À»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»¬»
ÚÈv‰Ï Ï‡¯NÈ57˙B‡ÏˆÁÓ58˙BÙeˆ¯‰ ˙BiÒÎŒÈz·a ƒ¿»≈¿«ƒ««¿¿»¿»≈¿≈ƒ»¿

ÔÈ·e Ì‰Èt ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,Ô·˙Â L˜ ÈÈÓ B‡ ,ÌÈ·‡a«¬»ƒƒ≈«»∆∆¿«¿ƒ≈¿≈∆≈
ÌÈ·‡‰59ÔÈ·e BÈa ÏÈc·Ó ¯·c ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . »¬»ƒ¿ƒ…»»»»«¿ƒ≈≈

¯Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏB‰ ,Ô·‡‰60ÏÚ ‰ÁBL B‡ ,‰ÂÁzLÓe »∆∆≈¿»«≈ƒ¿«¬∆∆«
‰hÓe Bcˆ61.Ô·‡a ÂÈt ˜Èa„È ‡lL È„k , ƒ«∆¿≈∆…«¿ƒ»»»»∆

הארצות.52) הדפוסים: ובשאר וילנא: כלומר:53)כנוסח
שבארצכם. המקומות שאר במגרה 54)בכל המגוררות

ה"ח). פ"א, הבחירה בית (הלכות רבינו כלשון ומסותתות,
הרצפה 55) על אפים ויכרעו ג): ז, הימיםֿב דברי ככתוב

האבן.56)וישתחוו. על להשתחוות שאסור
דקים.58)לשטוח.57) קנים או קש קלועים שטיחים
ויוםֿהכיפורים 59) בראשֿהשנה כיום נוהגים אנו וכן

כורעים. כשאנו המוספים רצוף 60)בתפילת שאינו
ורבא 61)אבנים. אביי שנהגו כמו לצדדים, פניו נוטה

כג.). (מגילה

.Á‡Ïa ˙BÏvÙÓ‰ ÌÈ·‡‰ ÏÚ '‰Ï ‰ÂÁzLn‰ Ïk»«ƒ¿«¬∆¿«»¬»ƒ«¿À»¿…
‰˜BÏ BÈ‡ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMÙ62B˙B‡ ÔÈkÓ ‡l‡ , ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ≈∆∆»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ63„Á‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ï·‡ . «««¿¬»«¬«»ƒ∆»
ÌÈ„È ËeMÙ ‡Ïa B‡ ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMÙa ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ¿…ƒ»«ƒ

ÂÈt LaÎiL ‰ÚMÓ - ÌÈÏ‚¯Â64Ï˜Ò ,Ú˜¯wa65. ¿«¿«ƒƒ»»∆ƒ¿»»««¿«ƒ¿»

בתורה.62) האמורה השתחוויה זו מלקות 63)שאין
אבל  ה"ג). פ"ו, התורה יסודי (הלכות נתבאר כבר דרבנן.
שתיקנו  הכריעות כל ולכרוע אבנים רצפת על להתפלל
כשפניו  אלא חכמים אסרו שלא מותר, - בתפילה חכמים
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נישא 40) והבן ברגליו עובר שהאב שביארנו: כמו
- לארץ למטה הבן של ורגליו כתפיו על או בזרועותיו

העברה". "דרך שהבן 42)לכהנים.41)שזוהי כגון:
אבל  אותו, נושא שהאב או בידו: מוליכו והאב ברגליו הולך

(כסףֿמשנה). לצדדין או למעלה (סנהדרין 43)רגליו
אותנו: שמונים ל"מינים" להשיב טעם נותן והסמ"ג סד:)
והוא  למולך?" זרעו כל כשהעביר פטור שיהא "היתכן
וזה  מתכפרים: המומתים ביתֿדין שבמיתת מפני אומר:
- כפרה לו שאין גדול כך כל עוונו זרעו, כל שהעביר
ביתֿדין, מיתת שימות הקדושֿברוךֿהוא רצה לא ולפיכך
דיבורֿהמתחיל: (שם, ובתוספות כפרה. לו תהא שלא כדי
כשהעביר  פטור שיהא אפשר איך הקשו: זרעו") כל "העביר
בנו  את שהעביר משעה כבר שנתחייב מאחר זרעו כל
זרעו: כל שהוא יחיד בן לו שהיה כגון, ותירצו: הראשון?

אחת. בבת זרעו כל שהקריב או

.‰ÏeÒt Ú¯Ê „Á‡Â ¯Lk Ú¯Ê „Á‡44ÂÈa „Á‡ ; ∆»∆«»≈¿∆»∆«»∆»»»
‡e‰ BÎ¯È È‡ˆBÈ Ïk ÏÚ - Ì‰È· È·e Ì‰Èa ,ÂÈ˙B·e¿»¿≈∆¿≈¿≈∆«»¿≈¿≈
B‡ ÂÈÁ‡ ¯È·Ú‰ Ì‡ Ï·‡ .BÚ¯Ê Ô‰L ÈtÓ ,·iÁ«»ƒ¿≈∆≈«¿¬»ƒ∆¡ƒ∆»
.¯eËt ,BÓˆÚ ¯È·Ú‰L B‡ ,ÂÈ˙B·‡ B‡ ÂÈ˙BÈÁ‡«¿»¬»∆∆¡ƒ«¿»

‡ÓeÒ ‰È‰L B‡ ÔLÈ ‡e‰Â BÚ¯fÓ „Á‡ ¯È·Ú‰45- ∆¡ƒ∆»ƒ«¿¿»≈∆»»»
.¯eËt»

וכדומה.44) איש מאשת מערוה: בן לו שיש כגון
(שם).45)

.ÂÔÈˆa˜˙Ó Ïk‰L ÔÈ· ‡È‰ ‰¯B˙ ‰¯Ò‡L ‰·vÓ«≈»∆»¿»»ƒƒ¿»∆«…ƒ¿«¿ƒ
'‰ ˙‡ „·ÚÏ elÙ‡Â ,dÏˆ‡46‰È‰ ÔkL ,47È„·BÚ C¯„ ∆¿»«¬ƒ«¬…∆∆≈»»∆∆¿≈

ÏÎÂ ."‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·ÎBÎ»ƒ∆∆¡«¿…»ƒ¿«≈»¿»
˙ÈkNÓ Ô·‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ ,‰·vÓ ÌÈ˜n‰48‰¯eÓ‡‰ «≈ƒ«≈»∆¿≈∆∆«¿ƒ»¬»

'‰Ï ‰ÈÏÚ ‰ÂÁzLÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz·49, «»««ƒ∆ƒ¿«¬∆»∆»«
ÌÎˆ¯‡a ez˙ ‡Ï ˙ÈkNÓ Ô·‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿∆∆«¿ƒ…ƒ¿¿«¿¿∆
ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ C¯c ‰È‰L ÈtÓ ;"‰ÈÏÚ ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬»∆»ƒ¿≈∆»»∆∆¿≈»ƒ

‰ÈÙÏ Ô·‡ ÁÈp‰Ï50ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ÈÏÚ ˙BÁzL‰Ï ¿«ƒ«∆∆¿»∆»¿ƒ¿«¬»∆»¿ƒ»≈
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLÙiL „Ú ,‰˜BÏ BÈ‡Â .'‰Ï Ôk ÔÈNBÚƒ≈«¿≈∆«∆ƒ¿…»»¿«¿»
‡È‰ BfL ,‰ÈÏÚ ÏËeÓ BlÎ ‡ˆÓÂ Ô·‡‰ ÏÚ«»∆∆¿ƒ¿»À»»∆»∆ƒ

‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ ‰ÈÂÁzL‰51. ƒ¿«¬»»»¬»«»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek dxfÎdcear icaer jxc did oky"

שמים  בידי נעשו שאבנים הוא, ללבנים אבנים בין ההבדל
יד  בהתערבות הם לבנים ואילו אדם, ידי התערבות ללא

אדם.
המרמזים  הם כי דווקא, מאבנים המקדש בית נבנה לכן
נאסרה  זה ומטעם בקדושה. יותר נעלית דרגה על
דווקא  אבנים רצפת על ורגלים ידים בפישוט השתחוויה

לבנים. ברצפת ולא
הוא  עבודה־זרה, עובדי דרך היא שכך שמה לומר, ויש
היא  באבן ע"ז שעבדו והסיבה במקדש. היה שכך מפני
במצבה  שמצינו ועל־דרך בקודש, עבודה שזו משום

על  אהובה ש"היתה ברמב"ם) משכית אבן לדין (שקדמה
כב.)האבות" טז, דווקא (שופטים זה שמפני לומר שיש

כאן  הרמב"ם כוונת גם וזוהי לעבודה־זרה, חוק עשאוה
בדוגמת  כך שעשו כו'" עבודה־זרה עובדי דרך היה "שכן

שבמקדש. האבנים
(31 dxrd 16 cenr e wlg y"ewl itÎlr)

שופטים):46) (ספרי, חז"ל אמרו שכן אסורה, כן גם
הלא  האבות של והמצבה לבנים". ושנואה לאבות "אהובה
(כסףֿ לבנים" "שנואה שהיא אמרו זאת ובכל המה, לה'

שהם 47)משנה). ומפני כך: נוהגים התחילו הם שגם
א  לפולחן לחוק המצבה את להם אצלנו עשו נאסרה ליליהם,

יח, (ויקרא תלכו לא ובחוקותיהם משום: ה', לשם ואפילו
העין 48)ג). את המושכות צורות עליה שחקוקות אבן

הבט  שפירושו: שכה, משורש - משכית בהן. להסתכל
התורה). על (רשב"ם כב:).49)והסתכל (מגילה כמבואר

עבודהֿזרה.50) הבוא 51)לפני הכתוב: על חז"ל וסמכו
י), לז, (בראשית ארצה לך להשתחוות ואמך... אני נבוא
כב:). (מגילה ורגלים ידים פישוט זו - שהשתחוויה מכאן

.Ê‡") ˙Bˆ¯‡‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»¬»
˙BÓB˜n‰52ÏÚ ˙BÁzL‰Ï ¯zÓ Lc˜na Ï·‡ ;( «¿¬»«ƒ¿»À»¿ƒ¿«¬«

ÌÎˆ¯‡a - "ÌÎˆ¯‡a" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·‡‰53Ìz‡ È‡ »¬»ƒ∆∆¡«¿«¿¿∆¿«¿¿∆ƒ«∆
ÏÚ ÌÈÂÁzLÓ Ìz‡ Ï·‡ ,ÌÈ·‡‰ ÏÚ ÌÈÂÁzLÓƒ¿«¬ƒ«»¬»ƒ¬»«∆ƒ¿«¬ƒ«

˙BÏvÙÓ‰ ÌÈ·‡‰54Lc˜na55‰Ê ÈtÓe .56ÏÎ e‚‰ »¬»ƒ«¿À»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»¬»
ÚÈv‰Ï Ï‡¯NÈ57˙B‡ÏˆÁÓ58˙BÙeˆ¯‰ ˙BiÒÎŒÈz·a ƒ¿»≈¿«ƒ««¿¿»¿»≈¿≈ƒ»¿

ÔÈ·e Ì‰Èt ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,Ô·˙Â L˜ ÈÈÓ B‡ ,ÌÈ·‡a«¬»ƒƒ≈«»∆∆¿«¿ƒ≈¿≈∆≈
ÌÈ·‡‰59ÔÈ·e BÈa ÏÈc·Ó ¯·c ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . »¬»ƒ¿ƒ…»»»»«¿ƒ≈≈

¯Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏB‰ ,Ô·‡‰60ÏÚ ‰ÁBL B‡ ,‰ÂÁzLÓe »∆∆≈¿»«≈ƒ¿«¬∆∆«
‰hÓe Bcˆ61.Ô·‡a ÂÈt ˜Èa„È ‡lL È„k , ƒ«∆¿≈∆…«¿ƒ»»»»∆

הארצות.52) הדפוסים: ובשאר וילנא: כלומר:53)כנוסח
שבארצכם. המקומות שאר במגרה 54)בכל המגוררות

ה"ח). פ"א, הבחירה בית (הלכות רבינו כלשון ומסותתות,
הרצפה 55) על אפים ויכרעו ג): ז, הימיםֿב דברי ככתוב

האבן.56)וישתחוו. על להשתחוות שאסור
דקים.58)לשטוח.57) קנים או קש קלועים שטיחים
ויוםֿהכיפורים 59) בראשֿהשנה כיום נוהגים אנו וכן

כורעים. כשאנו המוספים רצוף 60)בתפילת שאינו
ורבא 61)אבנים. אביי שנהגו כמו לצדדים, פניו נוטה

כג.). (מגילה

.Á‡Ïa ˙BÏvÙÓ‰ ÌÈ·‡‰ ÏÚ '‰Ï ‰ÂÁzLn‰ Ïk»«ƒ¿«¬∆¿«»¬»ƒ«¿À»¿…
‰˜BÏ BÈ‡ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMÙ62B˙B‡ ÔÈkÓ ‡l‡ , ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ≈∆∆»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ63„Á‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ï·‡ . «««¿¬»«¬«»ƒ∆»
ÌÈ„È ËeMÙ ‡Ïa B‡ ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMÙa ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ¿…ƒ»«ƒ

ÂÈt LaÎiL ‰ÚMÓ - ÌÈÏ‚¯Â64Ï˜Ò ,Ú˜¯wa65. ¿«¿«ƒƒ»»∆ƒ¿»»««¿«ƒ¿»

בתורה.62) האמורה השתחוויה זו מלקות 63)שאין
אבל  ה"ג). פ"ו, התורה יסודי (הלכות נתבאר כבר דרבנן.
שתיקנו  הכריעות כל ולכרוע אבנים רצפת על להתפלל
כשפניו  אלא חכמים אסרו שלא מותר, - בתפילה חכמים
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הרמב"ם). בדעת ("כסףֿמשנה" בקרקע דבוקות
הקרקע.64) כלפי ופניו ראשו ומרכין קומתו כופף כשהוא
כפיפת 65) - לעכו"ם השתחוויה לעניין כי ד.). (הוריות

סה.). (סנהדרין מעשה היא קומה

.Ë‰¯ÊÚ‰ ÏÎa B‡ ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ÔÏÈ‡ ÚËBp‰66ÔÈa - «≈«ƒ»≈∆«ƒ¿≈«¿»»¬»»≈
˜¯Ò ÔÏÈ‡67B‡NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÔÈa , ƒ«¿»≈ƒ««¬»««ƒ∆¬»

‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BÏ ÈÙÈÂ Lc˜nÏ ÈBÏ¿«ƒ¿»¿…ƒ¬≈∆∆∆∆¡«…
Ïˆ‡ ,ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙68;"EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¡…∆

ÚËB ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ C¯c ‰Ê ‰È‰L ÈtÓ˙BÏÈ‡ ÔÈ ƒ¿≈∆»»∆∆∆¿≈»ƒ¿ƒƒ»
.ÌÚ‰ ÌL eˆa˜˙iL È„k ,dlL ÁaÊÓ „ˆa¿«ƒ¿≈«∆»¿≈∆ƒ¿«¿»»»

המקדש 66) בית חצר היא - והמזבח ההיכל את שהכילה
מאה  ורחבה: אמה, ושבע ושמונים מאה שארכה: הפנימית,
פ"ב, (מדות ישראל" "עזרת ונקראת: אמה וחמש ושלשים

פירות.67)מ"ו). עושה שאינו פי 68)אילן על ואף
כח:), (תמיד חז"ל למדו מזבח", "אצל אמרה: שהתורה
'ספרי', (וכן עץ. של בנין ולבנות לנטוע אסור העזרה שבכל

שופטים).

.È˙B‡¯„ÒÎ‡ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡69C¯„k Lc˜na ıÚ ÏL »«¬«¿«¿»∆≈«ƒ¿»¿∆∆
ıÚ BÈ‡Â ÔÈa· ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯ˆÁa ÔÈNBÚL∆ƒ«¬≈««ƒ∆«ƒ¿»¿≈≈
‡l‡ ."ıÚ Ïk" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ‰¯˙È ‰˜Á¯‰ - ÚeË»««¿»»¿≈»ƒ∆∆¡«»≈∆»

˙BÎ·q‰Â ˙B‡¯„ÒÎ‡‰ Ïk70ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰ »»«¿«¿»¿«¿»«¿ƒ«¿»ƒ
.ıÚ ÏL ‡Ï ,eÈ‰ Ô·‡ ÏL ,Lc˜na eÈ‰L∆»«ƒ¿»∆∆∆»…∆≈

כולה,69) פתוחה הרביעית והרוח רוחות משלש סגור אולם
לאכסדרה, דומה הזה העולם כט:): (מנחות שאמרו כמו

יוצא. רעה) (לתרבות לצאת הרוצה כנוסח 70)שכל
זיזים  סככות: ופירוש והסבכות. דפוסים: ובשאר אוקספורד.
החמה  מפני ולמחסה לסוכך להיות הבנין מקירות היוצאים

וכדומה.

ה'תש"פ  מנחםֿאב ג' שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
של 1) אליל בין מה וממשמשיה; מעבודהֿזרה הנאה איסור

ישראל. של לאליל גוי

.‡ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „a‡Ï ‡È‰ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿«≈¬«»ƒ
‰ÈLnLÓe2„a‡" :¯Ó‡pL ,dÏÈ·La ‰NÚp‰ ÏÎÂ ¿«¿∆»¿»««¬∆ƒ¿ƒ»∆∆¡««≈

"˙BÓ˜n‰ Ïk ˙‡ Ôe„a‡z3‰k Ì‡ Èk" :¯Ó‡Â , ¿«¿∆»«¿…¿∆¡«ƒƒ…
Ï‡¯NÈŒı¯‡·e ."eˆzz Ì‰È˙ÁaÊÓ Ì‰Ï eNÚ«̇¬»∆ƒ¿¿…≈∆ƒ…¿∆∆ƒ¿»≈
.eˆ¯‡ ÏkÓ d˙B‡ „a‡pL „Ú ,‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…«¬∆»«∆¿«≈»ƒ»«¿≈
‡l‡ ,‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ı¯‡Ï ıeÁa Ï·‡¬»¿»»∆≈»¿Àƒƒ¿…«¬∆»∆»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ïk „a‡ ,B˙B‡ LaÎpL ÌB˜Ó Ïk»»∆ƒ¿¿«≈»¬«»ƒ
ÌB˜n‰ ÔÓ ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â" :¯Ó‡pL ,BaL∆∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆¿»ƒ«»
,Ô‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ‰eˆÓ ‰z‡ Ï‡¯NÈŒı¯‡a - "‡e‰‰«¿∆∆ƒ¿»≈«»¿À∆ƒ¿…«¬≈∆

Ûc¯Ï ‰eˆÓ ‰z‡ È‡Â4.ı¯‡Ï ıeÁa Ô‰È¯Á‡ ¿ƒ«»¿À∆ƒ¿…«¬≈∆¿»»∆

לעבודהֿזרה.2) יין בהן שמנסכים הכוסות "אם 3)כגון
ההרים  שעל אלוהיהם שהרי עצמם, למקומות עניין אינו
לכלים  עניין תנהו - אלוהיהם ההרים ולא נאסרים,

נא:). (עבודהֿזרה לעבודהֿזרה בהם שהשתמשו
לחוץֿלארץ 4) ארץֿישראל שבין החילוק ראה). (ספרי,

אפילו  ולאבדה אחריה לרדוף אנו מחוייבים - בארץ הוא:
עבודהֿזרה  לאבד עלינו מצוה כי כבשנוהו, שלא במקום
במקום  אלא לאבדה מצווים אנו אין ובחוץֿלארץ מארצנו;

שכבשנוהו.

.·˙·¯˜˙Â ,‰ÈLnLÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú5ÏÎÂ ,dlL ¬«»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»¿»
‰NÚp‰6‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ,dÏÈ·La ««¬∆ƒ¿ƒ»»«¬»»∆∆¡«¿…

ÏkÓ „Á‡a ‰‰p‰ ÏÎÂ ."E˙Èa Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·»̇ƒ≈»∆≈∆¿»«∆¡∆¿∆»ƒ»
˙Á‡Â ,"‡È·˙ ‡ÏÂ" ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ ,el‡≈∆¿«ƒ««ƒ¿…»ƒ¿««

˜a„È ‡ÏÂ" ÌeMÓ7."Ì¯Á‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa ƒ¿…ƒ¿«¿»¿¿»ƒ«≈∆

לפניה.5) שמקריבים הבשר או שמנסכים, היין כגון,
וכן 6) לפניה, שמדליקים נרות כגון: עבודהֿזרה, נויי כל

לכבודה. ששוטחים אף 7)בגדים כב.) מכות ראה; (ספרי,
בעבודהֿזרה, ולא הנידחת בעיר נאמר זה שמקרא פי על
שעבודהֿזרה, מפני עבודהֿזרה, לעניין חז"ל דרשוהו
(דברים  הוא" חרם כי תתעבנו "ותעב ככתוב: חרם, נקראת
לנו  גילתה החרם" מן בידך... ידבק "ולא ובפסוק כו); ז,
על  ומוזהרים בהנאה אסור חרם שהוא מה שכל התורה,
ב"ספר  הרמב"ן ובראשם רבינו, על חולקים ורבים הנאתו.
שתיים  מלקות שאין הסובר קצב), (לאֿתעשה, המצוות"
כב.) (מכות שאמרו ומה עבודהֿזרה; ממשמשי בנהנה
ולא  עצמה, מעבודהֿזרה בנהנה אלא אינו שתיים, שלוקה
בירושלמי  מפורש רבינו כדברי אבל ותקרובתה. ממשמשיה
נסך  יין שם: שנאמר י"ב), הלכה ה, פרק (עבודהֿזרה
ידבק  "ולא שנאמר: משום בהנאה, אסורים לבובים ועורות
לעניין  גם נדרש זה שפסוק הרי - החרם" מן מאומה בידך

") רבינו דברי והשווה עבודהֿזרה. המצוות",תקרובת ספר
כה). לאֿתעשה

.‚ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dlÎ ‰e·È¯˜‰L ‰Ó‰a8‰¯eÒ‡ , ¿≈»∆ƒ¿ƒ»À»«¬«»ƒ¬»
dL¯t elÙ‡ ;‰‡‰a9‰ÈÙÏËe ‰È¯˜Â ‰È˙BÓˆÚÂ «¬»»¬ƒƒ¿»¿«¿∆»¿«¿∆»¿»∆»

¯BÚa ‰È‰ Ì‡ CÎÈÙÏ .‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ ,d¯BÚÂ¿»«…»«¬»»¿ƒ»ƒ»»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙·¯˜z ¯BÚ‰ ‰fL Ba Ú„BiL ,ÔÓÈÒƒ»∆≈«∆∆»ƒ¿…∆¬«»ƒ

Ï‚Ú Ú¯˜ ÌÈÚ¯BwL ,ÌÈNBÚ eÈ‰L ÔB‚k ,‡e‰10„‚k ¿∆»ƒ∆¿ƒ∆«»…¿∆∆
Ck Ô‰L ˙B¯BÚ‰ Ô˙B‡ Ïk È¯‰ - ·l‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ·l‰«≈ƒƒ«≈¬≈»»»∆≈»

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«¬»»¿≈…«≈»∆

לעבודת8ֿ) שהקריבוה "בהמה מנטובא, קושטא, בנוסח
ידבק 9)כוכבים". "ולא שנאמר: משום לד:) (עבודהֿזרה

שאין ÓÂ‡Ó."(10‰בידך שמותר, - משוך לקרע פרט
במשנה  נקראים העורות ואלו לעבודהֿזרה, כן עושים
שם  על לבובים", "עורות ג): משנה ב, פרק זרה (עבודה

הלב. כנגד קריעתם

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÈa ‰Ó«≈¬«»ƒ∆≈»ƒ
ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ?Ï‡¯NÈ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ∆ƒ¿»≈¬«»ƒ∆

„iÓ ‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ11:¯Ó‡pL , ≈»ƒ¬»«¬»»ƒ»∆∆¡«
‰NÚ ,BÏÒtMÓ - "L‡a ÔeÙ¯Nz Ì‰È‰Ï‡ ÈÏÈÒt"¿ƒ≈¡…≈∆ƒ¿¿»≈ƒ∆¿»«¬»
„Ú ‰‡‰a ‰¯eÒ‡ dÈ‡ Ï‡¯NÈ ÏLÂ .dBÏ‡ BÏ¡«¿∆ƒ¿»≈≈»¬»«¬»»«

„·ÚzL12dÏ ‰NÚiL „Ú - "¯˙qa ÌNÂ" :¯Ó‡pL , ∆≈»≈∆∆¡«¿»«»∆«∆«¬∆»
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m"ekrקכ zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn 'b iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯˙qaL ÌÈ¯·c13˙„B·Ú ÈLnLÓe .d˙„B·Ú Ô‰L , ¿»ƒ∆«≈∆∆≈¬»»¿«¿≈¬«
ÔÈ‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk»ƒ≈∆≈»ƒ≈∆ƒ¿»≈≈»

ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô‰· eLnzLiL „Ú ÔÈ¯eÒ‡14. ¬ƒ«∆ƒ¿«¿»∆«¬«»ƒ

עדיין.11) עבדה כשלא אפילו עשייתה, בגמר תיכף
נב.).12) עבודהֿזרה,13)(עבודהֿזרה עובד ישראל כי

ביתֿדין  ישמעו שמא יראוהו, שלא בסתר אותה עובד
אשר 14)ויסקלוהו. תאבדון... אבד נאמר: במשמשיה כי

בהם  שיעבדו עד אסורים אינם - ב) יב, (דברים עבדו
נא:). זרה (עבודה

.‰ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰»∆¬«»ƒ«¬≈ƒ««ƒ
‰˜BÏ ‡e‰L15„·BÚÏ d‡NÚ elÙ‡Â ;¯zÓ B¯ÎN , ∆∆¿»À»«¬ƒ¬»»¿≈

„Ú ˙¯Ò‡ dÈ‡L ÈtÓ ,„iÓ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk»ƒ∆ƒ¬»ƒ»ƒ¿≈∆≈»∆¡∆∆«
L˘BkÓe ,¯Óbz16‰ÂL Ba ÔÈ‡ d¯ÓBbL ÔB¯Á‡ ∆ƒ»≈««¬∆¿»≈»∆

‰Ëe¯Ù17˙B‡Ëe¯b Á˜Bl‰ .18ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¿»«≈«¿»ƒ»≈»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ô‰· ‡ˆÓe19‡ÏÂ ˙BÚÓ Ô˙ Ì‡ - »»»∆¬«»ƒƒ»«»¿…

ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì¯ÈÊÁÈ ,CLÓ20‡ÏÂ CLÓ Ì‡ ÔÎÂ . »««¬ƒ≈»≈»ƒ¿≈ƒ»«¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚa ‰ÎÈLnL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BÚÓ Ô˙»«»««ƒ∆¿ƒ»¿≈»ƒ

‰B˜21‡e‰ ˙eÚË ÁwÓk ,22- CLÓe ˙BÚÓ Ô˙ . »¿ƒ«»»«»»«
ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ23eL¯iL ,¯‚Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ . ƒ≈¿»«∆«¿≈≈»ƒ¿≈∆»¿

„·BÚÏ ¯ÓBÏ ¯b‰ ÏBÎÈ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‰È·‡ ˙‡∆¬ƒ∆≈»ƒ»«≈«»≈
˙BÚÓ È‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰z‡ ÏË :ÌÈ·ÎBk24ÏË ! »ƒ…«»¬«»ƒ«¬ƒ»…

¯b‰ ˙eL¯Ï e‡aMÓ Ì‡Â !˙B¯t È‡Â ,CÒŒÔÈÈ ‰z‡«»≈∆∆«¬ƒ≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«≈
¯eÒ‡ -25. »

למעלה 15) כמבואר לכם, תעשו לא מסכה ואלוהי משום:
ט). הלכה ג, שהוא 16)(פרק בפטיש, האחרונה ההכאה

מלאכה. לשכירות 17)גמר "ישנה היא: הלכה כי
כלי  לעשות עליו המקבל אומן כלומר: סוף", ועד מתחילה
התקדמות  של וחלק חלק כל עם שכרו את קונה הוא
כל  הצלם, עשיית בעד שכר המקבל האומן ולכן מלאכתו.
האחרונה  וההכאה הוא; בהיתר האחרונה להכאה עד שכרו
בה  אין הרי הצלם, נגמר שאז מפני באיסור, שהיתה בפטיש
שכר  כאן שאין מותר, שכרו ולכן - פרוטה שוה כדי
עשייתה  גמר מלפני קנה כבר שכרו כל שהרי עבודהֿזרה,

יט:). מתכות.18)(עבודהֿזרה כלי והרי 19)שברי
מעבודהֿזרה. ליהנות את 20)אסור משך שלא עוד כל כי

נתן  כשכבר ואפילו לישראל, לו נקנה לא הנכרי מידי החפץ
מעות. ולא קונה משיכה בנכרי כי - הכסף את לו

אלא 21) לבערה מחוייב אינו זאת בכל ישראל, של זה והרי
ודיו. לנכרי ביניהם 22)מחזירה שעבודהֿזרה ידע אילו כי

היה. בטעות קניינו שכל נמצא מושכם, היה לא
רבינו,23) (פירוש לעולם ימצאו ולא עמוקים שמימיו

לא  הדין שמצד פי על אף ט). משנה ג, פרק זרה עבודה
את  לדרוש הוא ויכול הייתה בטעות משיכתו כי עוד, קנה
הרי  ומשך כסף שנתן כיוון זאת בכל מהנכרי, חזרה כספו
הנכרי  מאת כספו וכשידרוש היא, שלו עבודהֿזרה כאילו זה
- ואסור לנכרי עבודהֿזרה מוכר הוא כאילו נראה יהא
ביד  עבודהֿזרה כדין אותה, לבער חייב בעצמו הוא לפיכך

עא:). (עבודהֿזרה אבוד וכספו פי 24)ישראל, על ואף

גר  שאין היא: הלכה אבל אסורים, עבודהֿזרה שחליפי
שלא  כדי זיכוהו החכמים אלא התורה, מן אביו את יורש
חליפי  מצד ולא ההפקר מן כזוכה זה והרי - לסורו יחזור

ליהנות 25)עבודהֿזרה. ואסור הם שלו לידו ובאו הואיל
י). משנה ו, פרק (דמאי בחליפיה אפילו מעבודהֿזרה,

.ÂÔÈ¯zÓ ,ÈBÏ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ìe‡NÚL ˙B¯eˆ∆¬»¿≈»ƒ¿À»ƒ
.ÔÈ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ìe‡NÚL ˙B¯eˆÂ ,‰‡‰a«¬»»¿∆¬»«¬«»ƒ¬ƒ
ÌÈ¯eÒ‡ ,ÌÈ¯Ùka ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙B¯ev‰ Ïk ?„ˆÈk≈«»««ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¬ƒ
Ô‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚlL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,‰‡‰a«¬»»ƒ¿≈∆∆¿»»∆«¬«»ƒ≈

ÔÈÈeNÚ26‰È„na ˙B‡ˆÓp‰Â ;27ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰ Ì‡ - ¬ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ»ƒ»¿ƒ«
¯Btˆ B‡ ÏwÓ ˙¯eˆ ‰¯ev‰ „Èa ‰È‰Â ,‰È„n‰ Á˙t∆««¿ƒ»¿»»¿««»««≈ƒ

ÛÈÒ B‡ ¯ecÎ B‡28‡e‰L B˙˜ÊÁ ,˙ÚaËÂ ‰¯ËÚ B‡ ««ƒ¬»»¿«««∆¿»∆
È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰‡‰a ¯eÒ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ¿»«¬»»¿ƒ»¬≈

.¯zÓe ÈBÏ ˙˜ÊÁa ‡e‰¿∆¿«¿À»

לנוי.26) צורות לעשות הכפרים בני דרך בעיר.27)שאין
אצלם,28) הן חשובות צורות אלה כל מא.). זרה (עבודה

כאילו  הרידוי, את מסמל - המקל הם. ואדנות מלכות וסימני
כל  את תופש כאילו - הציפור העולם; בכל רודה הוא
בכל; צופות ועיניה במרומים שתעוף כציפור תחתיו, העולם
העגול  כולו העולם את בידו הוא תופש כאילו - הכדור
רבינו  בדברי ירוחם רבינו ולדעת הסמלים. שאר וכן ככדור.
מלכים  של אנדרטה בצורות אלא הללו בצורות האיסור אין
- אחרת לזיכרון), העיר בשער שהקימו המת המלך (מצבת
וחידוש  וכדומה. מקל בידם כשיש ואפילו איסור, בהם אין

(שם). הגמרא דברי על מיוסד זה

.ÊÌÈ˜ÂMa ÌÈÎÏLÓ ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÓÏ«̂¿≈¬«»ƒ«ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ«¿»ƒ
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,˙B‡Ëe¯b‰ CB˙· B‡29CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ¿«¿»¬≈≈À»ƒ¿≈»ƒ

Ô‰ÈÓÏˆ È¯·L ¯ÓBÏ30„È ‡ˆBn‰ Ï·‡ .31˙¯evÓ «ƒ¿≈«¿≈∆¬»«≈»ƒ«
- CÏLÓ ‰È¯·È‡Ó ¯·‡ B‡ dÏ‚¯ B‡ ÏfÓ B‡ ·ÎBk»«»«¿»≈∆≈≈»∆»À¿»
¯·‡‰ ‰fL È‡cÂa Ú„ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»«¬»»ƒ¿»«¿««∆∆»≈∆
,d¯eq‡a ‡È‰ È¯‰ ,˙„·Úp‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙¯eˆ ÔÓƒ«¬«»ƒ«∆¡∆∆¬≈ƒ¿ƒ»

‰eÏha ‰È„·BÚ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰L BÏ Ú„eiL „Ú32. «∆ƒ»«∆»¿≈»ƒ¿∆»ƒ¿»

מאוד 29) הרחוק דבר כפול; (ספק "ספיקֿספיקא", מכוח
ייתכן  כי נעבדים; לא ספק הם, נעבדים ספק מוודאות):
ביטלום  כבר שמא הם, נעבדים ואפילו לנוי, אלא שאינם
היא: והלכה - בחוץ מושלכים והם הואיל עובדיהם,
כמבואר  בהנאה, מותרת עובדיה שביטלוה שעבודהֿזרה

ח). הלכה ח, (פרק עליהם 30)לקמן מוכיחה שבירתם כי
"ספקֿספיקא". מכוח ומותרים זו 31)שביטלום "יד"

הם  צלמים" "שברי כן שאם השלימה, הצורה מן שבר אינה
או  יד בדמות זו: בתבנית נעשתה מתחילתה אלא ומותרים,
(עבודהֿ המשנה בפירוש רבינו של כפירושו וכדומה, רגל

ב). משנה ג, פרק מיימוניות"32)זרה ו"הגהות (שם).
ליהנות  ולא במשכון, ליקח לא להיזהר "שצריך כתבו:
ומעילים  ומחתות גביעים כגון: ונויה, עבודהֿזרה מתשמישי
בין  לביתו, אלה כל את והמכניס עבודתה. בשעת שלובשים
- שהיא דרך בכל או בשאלה, בין בקנייה, בין במשכון,
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¯˙qaL ÌÈ¯·c13˙„B·Ú ÈLnLÓe .d˙„B·Ú Ô‰L , ¿»ƒ∆«≈∆∆≈¬»»¿«¿≈¬«
ÔÈ‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk»ƒ≈∆≈»ƒ≈∆ƒ¿»≈≈»

ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô‰· eLnzLiL „Ú ÔÈ¯eÒ‡14. ¬ƒ«∆ƒ¿«¿»∆«¬«»ƒ

עדיין.11) עבדה כשלא אפילו עשייתה, בגמר תיכף
נב.).12) עבודהֿזרה,13)(עבודהֿזרה עובד ישראל כי

ביתֿדין  ישמעו שמא יראוהו, שלא בסתר אותה עובד
אשר 14)ויסקלוהו. תאבדון... אבד נאמר: במשמשיה כי

בהם  שיעבדו עד אסורים אינם - ב) יב, (דברים עבדו
נא:). זרה (עבודה

.‰ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰»∆¬«»ƒ«¬≈ƒ««ƒ
‰˜BÏ ‡e‰L15„·BÚÏ d‡NÚ elÙ‡Â ;¯zÓ B¯ÎN , ∆∆¿»À»«¬ƒ¬»»¿≈

„Ú ˙¯Ò‡ dÈ‡L ÈtÓ ,„iÓ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk»ƒ∆ƒ¬»ƒ»ƒ¿≈∆≈»∆¡∆∆«
L˘BkÓe ,¯Óbz16‰ÂL Ba ÔÈ‡ d¯ÓBbL ÔB¯Á‡ ∆ƒ»≈««¬∆¿»≈»∆

‰Ëe¯Ù17˙B‡Ëe¯b Á˜Bl‰ .18ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¿»«≈«¿»ƒ»≈»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ô‰· ‡ˆÓe19‡ÏÂ ˙BÚÓ Ô˙ Ì‡ - »»»∆¬«»ƒƒ»«»¿…

ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì¯ÈÊÁÈ ,CLÓ20‡ÏÂ CLÓ Ì‡ ÔÎÂ . »««¬ƒ≈»≈»ƒ¿≈ƒ»«¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚa ‰ÎÈLnL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BÚÓ Ô˙»«»««ƒ∆¿ƒ»¿≈»ƒ

‰B˜21‡e‰ ˙eÚË ÁwÓk ,22- CLÓe ˙BÚÓ Ô˙ . »¿ƒ«»»«»»«
ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ23eL¯iL ,¯‚Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ . ƒ≈¿»«∆«¿≈≈»ƒ¿≈∆»¿

„·BÚÏ ¯ÓBÏ ¯b‰ ÏBÎÈ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‰È·‡ ˙‡∆¬ƒ∆≈»ƒ»«≈«»≈
˙BÚÓ È‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰z‡ ÏË :ÌÈ·ÎBk24ÏË ! »ƒ…«»¬«»ƒ«¬ƒ»…

¯b‰ ˙eL¯Ï e‡aMÓ Ì‡Â !˙B¯t È‡Â ,CÒŒÔÈÈ ‰z‡«»≈∆∆«¬ƒ≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«≈
¯eÒ‡ -25. »

למעלה 15) כמבואר לכם, תעשו לא מסכה ואלוהי משום:
ט). הלכה ג, שהוא 16)(פרק בפטיש, האחרונה ההכאה

מלאכה. לשכירות 17)גמר "ישנה היא: הלכה כי
כלי  לעשות עליו המקבל אומן כלומר: סוף", ועד מתחילה
התקדמות  של וחלק חלק כל עם שכרו את קונה הוא
כל  הצלם, עשיית בעד שכר המקבל האומן ולכן מלאכתו.
האחרונה  וההכאה הוא; בהיתר האחרונה להכאה עד שכרו
בה  אין הרי הצלם, נגמר שאז מפני באיסור, שהיתה בפטיש
שכר  כאן שאין מותר, שכרו ולכן - פרוטה שוה כדי
עשייתה  גמר מלפני קנה כבר שכרו כל שהרי עבודהֿזרה,

יט:). מתכות.18)(עבודהֿזרה כלי והרי 19)שברי
מעבודהֿזרה. ליהנות את 20)אסור משך שלא עוד כל כי

נתן  כשכבר ואפילו לישראל, לו נקנה לא הנכרי מידי החפץ
מעות. ולא קונה משיכה בנכרי כי - הכסף את לו

אלא 21) לבערה מחוייב אינו זאת בכל ישראל, של זה והרי
ודיו. לנכרי ביניהם 22)מחזירה שעבודהֿזרה ידע אילו כי

היה. בטעות קניינו שכל נמצא מושכם, היה לא
רבינו,23) (פירוש לעולם ימצאו ולא עמוקים שמימיו

לא  הדין שמצד פי על אף ט). משנה ג, פרק זרה עבודה
את  לדרוש הוא ויכול הייתה בטעות משיכתו כי עוד, קנה
הרי  ומשך כסף שנתן כיוון זאת בכל מהנכרי, חזרה כספו
הנכרי  מאת כספו וכשידרוש היא, שלו עבודהֿזרה כאילו זה
- ואסור לנכרי עבודהֿזרה מוכר הוא כאילו נראה יהא
ביד  עבודהֿזרה כדין אותה, לבער חייב בעצמו הוא לפיכך

עא:). (עבודהֿזרה אבוד וכספו פי 24)ישראל, על ואף

גר  שאין היא: הלכה אבל אסורים, עבודהֿזרה שחליפי
שלא  כדי זיכוהו החכמים אלא התורה, מן אביו את יורש
חליפי  מצד ולא ההפקר מן כזוכה זה והרי - לסורו יחזור

ליהנות 25)עבודהֿזרה. ואסור הם שלו לידו ובאו הואיל
י). משנה ו, פרק (דמאי בחליפיה אפילו מעבודהֿזרה,

.ÂÔÈ¯zÓ ,ÈBÏ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ìe‡NÚL ˙B¯eˆ∆¬»¿≈»ƒ¿À»ƒ
.ÔÈ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ìe‡NÚL ˙B¯eˆÂ ,‰‡‰a«¬»»¿∆¬»«¬«»ƒ¬ƒ
ÌÈ¯eÒ‡ ,ÌÈ¯Ùka ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙B¯ev‰ Ïk ?„ˆÈk≈«»««ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¬ƒ
Ô‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚlL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,‰‡‰a«¬»»ƒ¿≈∆∆¿»»∆«¬«»ƒ≈

ÔÈÈeNÚ26‰È„na ˙B‡ˆÓp‰Â ;27ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰ Ì‡ - ¬ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ»ƒ»¿ƒ«
¯Btˆ B‡ ÏwÓ ˙¯eˆ ‰¯ev‰ „Èa ‰È‰Â ,‰È„n‰ Á˙t∆««¿ƒ»¿»»¿««»««≈ƒ

ÛÈÒ B‡ ¯ecÎ B‡28‡e‰L B˙˜ÊÁ ,˙ÚaËÂ ‰¯ËÚ B‡ ««ƒ¬»»¿«««∆¿»∆
È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰‡‰a ¯eÒ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ¿»«¬»»¿ƒ»¬≈

.¯zÓe ÈBÏ ˙˜ÊÁa ‡e‰¿∆¿«¿À»

לנוי.26) צורות לעשות הכפרים בני דרך בעיר.27)שאין
אצלם,28) הן חשובות צורות אלה כל מא.). זרה (עבודה

כאילו  הרידוי, את מסמל - המקל הם. ואדנות מלכות וסימני
כל  את תופש כאילו - הציפור העולם; בכל רודה הוא
בכל; צופות ועיניה במרומים שתעוף כציפור תחתיו, העולם
העגול  כולו העולם את בידו הוא תופש כאילו - הכדור
רבינו  בדברי ירוחם רבינו ולדעת הסמלים. שאר וכן ככדור.
מלכים  של אנדרטה בצורות אלא הללו בצורות האיסור אין
- אחרת לזיכרון), העיר בשער שהקימו המת המלך (מצבת
וחידוש  וכדומה. מקל בידם כשיש ואפילו איסור, בהם אין

(שם). הגמרא דברי על מיוסד זה

.ÊÌÈ˜ÂMa ÌÈÎÏLÓ ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÓÏ«̂¿≈¬«»ƒ«ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ«¿»ƒ
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,˙B‡Ëe¯b‰ CB˙· B‡29CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ¿«¿»¬≈≈À»ƒ¿≈»ƒ

Ô‰ÈÓÏˆ È¯·L ¯ÓBÏ30„È ‡ˆBn‰ Ï·‡ .31˙¯evÓ «ƒ¿≈«¿≈∆¬»«≈»ƒ«
- CÏLÓ ‰È¯·È‡Ó ¯·‡ B‡ dÏ‚¯ B‡ ÏfÓ B‡ ·ÎBk»«»«¿»≈∆≈≈»∆»À¿»
¯·‡‰ ‰fL È‡cÂa Ú„ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»«¬»»ƒ¿»«¿««∆∆»≈∆
,d¯eq‡a ‡È‰ È¯‰ ,˙„·Úp‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙¯eˆ ÔÓƒ«¬«»ƒ«∆¡∆∆¬≈ƒ¿ƒ»

‰eÏha ‰È„·BÚ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰L BÏ Ú„eiL „Ú32. «∆ƒ»«∆»¿≈»ƒ¿∆»ƒ¿»

מאוד 29) הרחוק דבר כפול; (ספק "ספיקֿספיקא", מכוח
ייתכן  כי נעבדים; לא ספק הם, נעבדים ספק מוודאות):
ביטלום  כבר שמא הם, נעבדים ואפילו לנוי, אלא שאינם
היא: והלכה - בחוץ מושלכים והם הואיל עובדיהם,
כמבואר  בהנאה, מותרת עובדיה שביטלוה שעבודהֿזרה

ח). הלכה ח, (פרק עליהם 30)לקמן מוכיחה שבירתם כי
"ספקֿספיקא". מכוח ומותרים זו 31)שביטלום "יד"

הם  צלמים" "שברי כן שאם השלימה, הצורה מן שבר אינה
או  יד בדמות זו: בתבנית נעשתה מתחילתה אלא ומותרים,
(עבודהֿ המשנה בפירוש רבינו של כפירושו וכדומה, רגל

ב). משנה ג, פרק מיימוניות"32)זרה ו"הגהות (שם).
ליהנות  ולא במשכון, ליקח לא להיזהר "שצריך כתבו:
ומעילים  ומחתות גביעים כגון: ונויה, עבודהֿזרה מתשמישי
בין  לביתו, אלה כל את והמכניס עבודתה. בשעת שלובשים
- שהיא דרך בכל או בשאלה, בין בקנייה, בין במשכון,

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

m"ekr zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn 'b iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"ולא  ומשום: ביתיך", אל תועבה תביא "לא משום: עובר
וגו'. מאומה" בידך ידבק

.Á‰nÁ ˙¯eˆ Ô‰ÈÏÚÂ ÌÈÏÎ ‡ˆBn‰33‰·Ïe «≈≈ƒ«¬≈∆««»¿»»
ÔB˜¯„e34ÈL È„‚· B‡ ·‰ÊÂ ÛÒÎ ÈÏk eÈ‰ Ì‡ -35, ¿»ƒ»¿≈∆∆¿»»ƒ¿≈»ƒ

ÌÈÓÊp‰ ÏÚ ÌÈ˜e˜Á eÈ‰L B‡36È¯‰ ,˙BÚah‰ ÏÚÂ ∆»¬ƒ««¿»ƒ¿«««»¬≈
ÔÈ¯eÒ‡ el‡37ÌÈÏk‰ ¯‡L ÏÚÂ ;38ÈtÓ ,ÔÈ¯zÓ , ≈¬ƒ¿«¿»«≈ƒÀ»ƒƒ¿≈
ÈBÏ Ô˙˜ÊÁL39Ïk ÏÚ ˙B‡ˆÓp‰ ˙B¯ev‰ ¯‡L ÔÎÂ . ∆∆¿»»¿¿≈¿»««ƒ¿»«»

ÌÈÏk‰40.ÔÈ¯zÓe ÈBÏ Ô˙˜ÊÁ , «≈ƒ∆¿»»¿À»ƒ

ב)33) משנה ג, פרק (עבודהֿזרה למשנה בפירושו רבינו
צורה  שמצא עניינה אין ולבנה, חמה של זו "צורה יאמר:
אלא  לבנה, זו עליה: ויאמר עגולה, קשת או כשמש, עגולה
מייחסים  טלאס"ם בערבית הנקראים הצלמים בעלי
שחור; זקן היא: "שבתי" צורת ויאמרו: צורות לכוכבים
צורת  היא השמש וצורת יפה, נערה צורת - "נוגה" צורת
הכוכבים  לכל ייחסו וכן עגלה, על יושב מעוטר המלך
"צורת  (שם): במשנה שאמרו מה ולפיכך שונות". צורות
- נאסרת שאינה עצמה השמש לצורת הכוונה אין חמה",
או  לשמש, המייחסים לצורה אלא - נעבדת ואינה הואיל
ח). קטן סעיף קמא, יורהֿדעה (ש"ך, כאן ידובר ללבנה

בחוליות 34) וקשקשים סנפירים לו שיש נחש מין הוא
לחלק  זו צורה מייחסים והיו מג.), (עבודהֿזרה צווארו

הלבנה. אדום.35)מגלגל צבע הצבועים יקרים משי בגדי
והאוזניים.36) האף נעבדות 37)תכשיט אלו צורות כי
וחשובים.38)הן. יקרים לעבודהֿזרה 39)שאינם ולא

המכובדים  "שעל אומר: גמליאל בן שמעון רבן מב:): (שם,
מותרים". - המבוזים שעל אסורים: אפילו 40)-

מכובדים.

.Ë,dlL ˙·¯˜z‰ ÏÎÂ ‰ÈLnLÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¿«¿∆»¿»«ƒ¿…∆∆»
Ô‰LŒÏÎa ÌÈ¯ÒB‡41ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ?„ˆÈk . ¿ƒ¿»∆≈≈«¬«»ƒ

ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ˙Á‡ elÙ‡ ,ÈB ÏL ˙B¯eˆa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿∆¬ƒ««¿«»¬»ƒ
ÒBk ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .ÁÏn‰ ÌÈÏ Ïk‰ CÈÏBÈ -42ÏL ƒ«…¿»«∆«¿≈ƒƒ¿»≈∆

¯Na‰ ÔÓ ‰ÎÈ˙Á B‡ ,˙BÒBÎ ‰nÎa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú43 ¬«»ƒ¿«»¬ƒ»ƒ«»»
.ÁÏn‰ ÌÈÏ Ïk‰ CÈÏBÈ - ˙BÎÈ˙Á ‰nÎa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿«»¬ƒƒ«…¿»«∆«

·e·Ï ¯BÚ ÔÎÂ44¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙B¯BÚ ‰nÎa ·¯Ú˙pL ¿≈»∆ƒ¿»≈¿«»«…»
‰‡‰a45„Á‡ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯ÎÓe ¯·Ú . «¬»»»«»«¬«»ƒ∆»

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÓc‰ È¯‰ - dlL ˙·¯˜˙ B‡ ‰ÈLnLnÓƒ¿«¿∆»ƒ¿…∆∆»¬≈«»ƒ¬ƒ
,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úk ,Ô‰LŒÏÎa ÔÈ¯ÒB‡Â ,‰‡‰a«¬»»¿¿ƒ¿»∆≈«¬«»ƒ
‡È·Ó ‰z‡M ‰Ó Ïk - "e‰Ók Ì¯Á ˙ÈÈ‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»≈∆»……«»«»≈ƒ
È¯‰ ,dz·¯˜˙Â ‰ÈLnLÓ ÏkÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ≈¬«»ƒƒ»¿«¿∆»¿ƒ¿»¿»¬≈

‰BÓÎ ‡È‰46. ƒ»»

עד.).41) "משמשי 42)(עבודהֿזרה משום: אסורה היא
(זבחים  בברייתא כמבואר שהיא, בכל ואוסרת עבודהֿזרה"
ונקבה. זכר משמש משותף: שם - כוס עד.).

לעבודהֿזרה.43) הלב 44)שהקריבוה כנגד שקרוע עור
השור  לב את מוציאים היו שם שדרך עגולה, ארובה כעין

ג). (הלכה לעיל כמבואר עד.).45)מחיים, (עבודהֿזרה
הריהו 46) - ממנו (מהווה) מהיה שאתה מה "כל נד:) ְְֶֶַַ(שם,

כמוהו".

.È¯eÒ‡ d¯Ù‡ ,‰Ù¯NpL ‰¯L‡ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¬≈»∆ƒ¿¿»∆¿»»
‰‡‰a47,‰¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ˙ÏÁ‚Â . «¬»»¿«∆∆∆¬«»ƒ¬»

˙·‰ÏM‰Â48˜ÙÒ .LnÓ da ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙¯zÓ ¿««¿∆∆À∆∆ƒ¿≈∆≈»«»«≈
ÒBk ?„ˆÈk .¯zÓ d˜ÙÒ ˜ÙÒ ;¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ»¿≈¿≈»À»≈«
Ôlk ,˙BÒBÎ ‡ÏÓ ¯ˆB‡a ÏÙpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL∆¬«»ƒ∆»«¿»»≈À»
‰ÈLnLÓ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚL ÈtÓ ,ÌÈ¯eÒ‡¬ƒƒ¿≈∆¬«»ƒ¿»¿«¿∆»
ÏÙÂ ˙·¯Úz‰ ÔÓ „Á‡ ÒBk L¯t .Ô‰LŒÏÎa ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ¿»∆≈≈«∆»ƒ««¬…∆¿»«

ÌÈL ˙BÒBÎÏ49ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -50ÏL ˙ÚaË . ¿¿«ƒ¬≈≈À»ƒ«««∆
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú51eÏÙÂ ,˙BÚaË ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL ¬«»ƒ∆ƒ¿»¿»¿≈»«»¿»¿

:¯ÓB‡ È‡L ,ÔlÎ e¯z‰ - ÏB„b‰ ÌiÏ Ô‰Ó ÌÈzL¿«ƒ≈∆«»«»À¿À»∆¬ƒ≈
ÌÈzL‰ ÏÏÎa ‰˙È‰ ˙Úah‰ d˙B‡52‰·¯Ú˙ . »««««»¿»ƒ¿««¿»ƒƒ¿»¿»

ÌÈMLÂ „Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÈÚa¯‡ e˜lÁ˙Â ,‰‡Óa¿≈»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿»∆»¿ƒƒ
eÏÙÂ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ˙B¯Á‡ ˙BÚaËÏ Ôlk ÌÈÚa¯‡‰ ¿»«≈¿»¿»«¿»ƒÀ»¿«»¬≈

‰¯eÒ‡‰ ˙Úah‰ d˙B‡ :¯ÓB‡ È‡L ,˙B¯zÓ Ôlk -À»À»∆¬ƒ≈»««««»¬»
‡È‰ ·¯a53Ôlk - ˙B¯Á‡ ˙BÚaËÏ ÌÈMM‰ eÏÙ . ¿…ƒ»¿«ƒƒ¿«»¬≈À»

˙B¯eÒ‡54. ¬

לד.).47) (תמורה וכדומה לכביסה בורית ממנו להכין
לט.).48) (ביצה השלהבת בלהב נר להדליק כגון
הכשרים.49) ברוב בטל הרי השלישי, (זבחים 50)והוא

שפרשה  הכוס אם ספק ספקֿספיקא: מחמת עד.)
לא; או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה מהתערובת
משתמש  שהוא זו כוס שמא הייתה, עבודהֿזרה של ואפילו
כוס  בכל וכן שנפלה. אותה איננה השנייה מהתערובת בה
תולים  אנו בה, להשתמש בא כשהוא השנייה, מהתערובת
הראשונה. מהתערובת שנפלה הכוס אינה שמא להקל:
לרבוא, מהם אחד "פרש אמרו: בגמרא ששם להעיר, וראוי
התערובת  שגם משמע, הרי מותרים". - לרבוא ומרבוא
השלישית? התערובת אלא הותרה ולא אסורה השנייה
(כסףֿמשנה). רבינו לפני הייתה אחרת שגירסא ואפשר
שגם  חידשו: אחד") "פרש המתחיל: דיבור (שם, ובתוספות
שבכל  אלא ספקֿספיקא", מטעם מותרת השנייה התערובת
שהשנייה  לשלישית: השנייה התערובת בין חילוק יש זאת
לא  אז כי אחת, בבת הכוסות מכל ממנה ליהנות אסור
מהתערובת  שפרשה הכוס אותה אם אחד: ספק אלא יישאר
אחד  וספק - לא או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה
ליהנות  מותר השלישית התערובת אבל אסור: בעבודהֿזרה
אחת. בבת הכוסות בכל להשתמש בא כשהוא אפילו ממנה
של  הראשונה מהתערובת שנפלה שהכוס נניח אם אפילו כי
אותה  שמא "ספקֿספיקא": נשאר עדיין הייתה, עבודהֿזרה
מותר  ולפיכך הייתה, היתר של לשלישית מהשנייה שנפלה

אחת. בבת מכולן עבודהֿזרה.51)ליהנות בה שנתקשטה
שמא 52) "ספקֿספיקא": יסוד על מבוסס זה היתר גם (שם)

אם  ואפילו הייתה; עבודהֿזרה של לים שנפלה הטבעת
אינה  בה שמשתמש זו טבעת שמא נפלה, היתר של נניח:
אינו  - שתיים" "נפילת רבינו שמצריך ומה עבודהֿזרה. של
אין  אחת טבעת נפילת כי ניכרת, נפילתה שתהא כדי אלא
אף  להתיר יבואו ושמא קטנותה, מרוב כך כל ניכר חסרונה
תרומה  של בחבית רואים אנו ואמנם כלל. נפילה בלא
- לים מהן אחת ונפלה חולין, של חביות במאה שנתערבה
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משנהֿ עד:; (זבחים ניכרת החבית נפילת כי מותרות, כולן
(כסףֿ עיין ב). הלכה ט"ו, פרק תרומות הלכות תורה,

אלה 53)משנה). נפלו לא אם אבל האחרות; השישים בין
שיש  פי על אף מותרות, אינן - אחרות לטבעות הארבעים
רואים  אנו אין כי היא, ברוב האסורה שהטבעת לתלות
לים, שנפל כגון לגמרי, כשאבד אלא כנתבטל האיסור

אלא כבה  בעולם ישנו שהאיסור כל אבל הקודמת; לכה
אין  כי - וודאי כדבר לראותו אין השישים, ברוב שנשאר
נחשבות  הטבעות כל ולפיכך לעבודהֿזרה, ברוב ביטול
מותרות  כולן - באחרות וכשנתערבו ואסורות. אחד לספק
שם). רש"י, בשם (כסףֿמשנה כאמור "ספקֿספיקא", מחמת

התערובת 54) כי שמותרות, וודאי כולן, נפלו לא אם אבל
ומותרת. "ספקֿספיקא" אלא בה אין האחרונה

.‡È‰¯L‡‰55˙„·Ú ‰˙È‰L ÔÈa -56‰˙È‰L ÔÈa , »¬≈»≈∆»¿»∆¡∆∆≈∆»¿»
‰ÈzÁz ˙ÁpÓ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú57Ïˆa ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ¬«»ƒÀ«««¿∆»»≈≈¿≈

d˙ÓB˜58ÌÈ‚È¯N‰ Ïˆa ·LÈÏ ¯zÓe ,59ÌÈÏÚ‰Â »»À»≈≈¿≈«»ƒƒ¿∆»ƒ
˙¯Á‡ C¯c BÏ LÈ Ì‡Â .dlL60¯·ÚÏ BÏ ¯eÒ‡ , ∆»¿ƒ∆∆∆«∆∆»«¬…

‰ÈzÁz ¯·BÚ - ˙¯Á‡ C¯c ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ≈»∆∆«∆∆≈«¿∆»
ı¯ ‡e‰Lk61. ¿∆»

ח,55) (פרק לקמן כמבואר עבודהֿזרה, לשם הנטוע אילן
(בראשית, ה"זוהר" כדברי הירח, לעובדי ומיוחד ג), הלכה
והעובדים  הבעל", "עובדי נקראו: השמש, עובדי "כל מט):

אשרה". "עובדי נקראו: עצמו.56)לירח לאילן שעבדו
(עבודה57ֿ) תחתיה עבודהֿזרה להעמיד מתחילה שנטעוה

מח.). עבודהֿזרה.58)זרה כשאר בהנאה היא שאסורה
לשבת.59) שאסור וודאי עצמם הענפים תחת אבל הענפים.

המשנה  כלשון להם, חוצה הנוטה בצל אלא ידובר לא וכאן
האיסור  שאין רבינו וסובר בצילה", ישב "לא מח:): (שם,
וה"כסףֿמשנה" ענפיו. בצל לא עצמו, האילן בצל אלא
ענפיו, בצל מתיר מדוע רבינו: על הרמ"ך קושיית הביא
כדברי  אבל אסור"? צילה "צל שגם אמרו (שם) בגמרא הלא
י"א): הלכה ג, פרק (עבודהֿזרה בירושלמי מפורש רבינו
שאילו  כל צילה? איזהו מותר. - צילה צל אסור; - "צילה
וכל  צילה, זהו - עצמה) (האשרה בו נוגעת והיא תיפול
השריגים  אלא עצמה, (האשרה נוגעת ואינה תיפול שאילו
מקורו  רבינו של שהיתירו הרי צילה". צל זהו - והעלים)
"צל  לבין "צל" בין החילוק את פירש ורש"י מירושלמי.
יש  במערב, או במזרח כשהחמה וערבית, "שחרית הצל":
אורך  מידת עברה שלא זמן וכל מאוד. ארוך צל דבר לכל
והוא  וחשוך, עב הצל האילן, קומת גובה מידת את הצל
צילו" צל - והוא וקלוש. דק הצל ואילך  מכאן הצל;

מח:). כמותה.60)(עבודהֿזרה מח:)61)קצרה (שם,
אדם  כל אבל חשוב, באדם אלא שם אמרו שלא פי על ואף

מחויי  אינו בכל רגיל - אחרת דרך לו ואין הואיל לרוץ, ב
אדם  כל רבינו השווה גדול, טורח בדבר ואין הואיל זאת

(כסףֿמשנה). חשוב כאדם

.·Èd· epwL ÌÈÁB¯Ù‡62Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â63- ∆¿ƒ∆ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»
Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌÈˆÈa‰Â ÌÈÁB¯Ù‡‰Â ;ÔÈ¯zÓ64, À»ƒ¿»∆¿ƒ¿«≈ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ»

Ô‰Ï ÒÈÒ· BÓk ‰¯L‡‰ È¯‰L ,ÔÈ¯eÒ‡65Ôw‰Â . ¬ƒ∆¬≈»¬≈»¿»ƒ»∆¿«≈

dÓˆÚ66ÂÈˆÚ ‡È·Ó ÛBÚ‰L ÈtÓ ,¯zÓ dL‡¯aL «¿»∆¿…»À»ƒ¿≈∆»≈ƒ≈»
¯Á‡ ÌB˜nÓ67. ƒ»«≈

הם.63)באשרה.62) ואינם 64)שגדולים הם שקטנים
לעוף. יבואו 65)יכולים שלא כדי בהם, חכמים וגזרו

על  יעלה שמא לחוש יש וכן עצמה; מהאשירה ליהנות
ובתוספות, מב: (עבודהֿזרה יפלו פן עליהם יחוס כי האילן,

קינו.66)שם). את העוף בנה שמהם והעשבים העצים
וכתוב 67) (שם). האשרה מעצי בנהו שמא לחוש ואין

העצים, לקחת האילן על יעלה "שלא מיימוניות": ב"הגהות
סולם, במקום באשרה להשתמש אסור כי האפרוחים, או

נופלים". והם במקל יתיז אלא

.‚È‰pnÓ ÏË68Ô‰a ˜Èq‰ .‰‡‰a ÌÈ¯eÒ‡ - ÌÈˆÚ »«ƒ∆»≈ƒ¬ƒ«¬»»ƒƒ»∆
ÔvÈ ,¯epz‰ ˙‡69ÏL ÌÈ¯Á‡ ÌÈˆÚa ˜ÈqÈ CkŒ¯Á‡Â , ∆««À«¿««»«ƒ¿≈ƒ¬≈ƒ∆

˙t‰ - Bpˆ ‡ÏÂ ˙t‰ ˙‡ B· ‰Ù‡ .B· ‰Ù‡ÈÂ ¯z‰∆≈¿∆¡∆»»∆««¿…ƒ¿««
d˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈ ,˙B¯Á‡a ‰·¯Ú˙ .‰‡‰a ‰¯eÒ‡¬»«¬»»ƒ¿»¿»«¬≈ƒ¿≈»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙t‰70¯‡Le ,d· ‰‰È ‡lL È„k , ««¿»«∆«¿≈∆…≈»∆»¿»
ÔÈ¯zÓ ˙B¯kk‰71. «ƒ»À»ƒ

של 69)מהאשרה.68) חומו שיפוג עד להמתין צריכים
אמרו: שם ובמשנה מט:). (שם, האיסור בעצי ההיסק
הראשון  ההיסק כי יותץ", - חדש אם התנור את בהם "הסיק
נתיצה. אלא תקנה לו אין ולפיכך - ומחסמו התנור מחזק
הואיל  כי זו, כמשנה הלכה אין כי זה, דין הביא לא ורבינו
תנור  גם מותר", - גורם וזה "זה יד): (הלכה בסמוך ופוסק
באיסור  שנגמר התנור כי הפת, את בו לאפות מותר זה
ולפיכך  ומותרת. שתיאפה לפת גורמים היתר של והעצים
ישן  בין יוצן", - התנור את בהם "הסיק וכתב: רבינו סתם

(כסףֿמשנה). הצינון לו מועיל חדש גילה 70)בין כבר
הגדול  לים קוראים שבערבית לרמב"ם, בהגהותיו הרד"ל
מלוחים, מימיהם כי מלח". "אל בשם: הגדולים הימים וכל
התיכון: הים נקרא היום ועד מתוקים, שהם נהר למי בניגוד
פירושו  בסוף רבינו שכותב ממה לזה, וראייה יםֿהמלח.
בים  בספינות עליתי ואני כתבתים עניינים "ומהם למשנה:
הרמב"ם  עלה שבו הגדול לים כוונתו שוודאי, המלח",
בעניין  כאן להלכתנו בנוגע אולם כידוע. למצרים מספרד
נראה  המשנה בלשון כשנעיין המלח, בים עבודהֿזרה איבוד
שידובר  מקומות בכמה שהרי דווקא, המלח" "ים שפירושו:
סתם. "ים" אלא המלח", "ים בהם נזכר לא ה"ים" על בהם
וכן  הרואה, ברכת לעניין ב) משנה ט, פרק (ברכות ראה
וכן  ועוד. חמץ ביעור לעניין א) משנה ב, פרק (פסחים
לעניין  המוזכר המלח" ש"ים כח.), (פסחים הדבר מבואר
מפרש  ורש"י דווקא, המלח" "ים פירושו: עבודהֿזרה,
אין  המוות) (ים בטיא"ה מי"ר "הנקרא המלח, ים (שם):
טעונה  שעבודהֿזרה איפוא מבואר בו". עוברת ספינה
בניֿאדם  בה ייכשלו שלא כדי דווקא, המלח" ל"ים איבוד
המתחיל: דיבור (שם, התוספות הקשו וכבר ויטלוה.
תמיד  האם בעבודהֿזרה, יעשו מה אלילים"): "עבודת
לרוח  ולזרותה לפוררה שאפשר ותירצו, המלח? לים נוליכה
ולא  ממנה; ייהנו שלא כדי צמחים, מגדל שאינו במקום
כמו  שלימה להשליכה רוצה אם אלא המלח" "ים נאמר
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משנהֿ עד:; (זבחים ניכרת החבית נפילת כי מותרות, כולן
(כסףֿ עיין ב). הלכה ט"ו, פרק תרומות הלכות תורה,

אלה 53)משנה). נפלו לא אם אבל האחרות; השישים בין
שיש  פי על אף מותרות, אינן - אחרות לטבעות הארבעים
רואים  אנו אין כי היא, ברוב האסורה שהטבעת לתלות
לים, שנפל כגון לגמרי, כשאבד אלא כנתבטל האיסור

אלא כבה  בעולם ישנו שהאיסור כל אבל הקודמת; לכה
אין  כי - וודאי כדבר לראותו אין השישים, ברוב שנשאר
נחשבות  הטבעות כל ולפיכך לעבודהֿזרה, ברוב ביטול
מותרות  כולן - באחרות וכשנתערבו ואסורות. אחד לספק
שם). רש"י, בשם (כסףֿמשנה כאמור "ספקֿספיקא", מחמת

התערובת 54) כי שמותרות, וודאי כולן, נפלו לא אם אבל
ומותרת. "ספקֿספיקא" אלא בה אין האחרונה

.‡È‰¯L‡‰55˙„·Ú ‰˙È‰L ÔÈa -56‰˙È‰L ÔÈa , »¬≈»≈∆»¿»∆¡∆∆≈∆»¿»
‰ÈzÁz ˙ÁpÓ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú57Ïˆa ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ¬«»ƒÀ«««¿∆»»≈≈¿≈

d˙ÓB˜58ÌÈ‚È¯N‰ Ïˆa ·LÈÏ ¯zÓe ,59ÌÈÏÚ‰Â »»À»≈≈¿≈«»ƒƒ¿∆»ƒ
˙¯Á‡ C¯c BÏ LÈ Ì‡Â .dlL60¯·ÚÏ BÏ ¯eÒ‡ , ∆»¿ƒ∆∆∆«∆∆»«¬…

‰ÈzÁz ¯·BÚ - ˙¯Á‡ C¯c ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ≈»∆∆«∆∆≈«¿∆»
ı¯ ‡e‰Lk61. ¿∆»

ח,55) (פרק לקמן כמבואר עבודהֿזרה, לשם הנטוע אילן
(בראשית, ה"זוהר" כדברי הירח, לעובדי ומיוחד ג), הלכה
והעובדים  הבעל", "עובדי נקראו: השמש, עובדי "כל מט):

אשרה". "עובדי נקראו: עצמו.56)לירח לאילן שעבדו
(עבודה57ֿ) תחתיה עבודהֿזרה להעמיד מתחילה שנטעוה

מח.). עבודהֿזרה.58)זרה כשאר בהנאה היא שאסורה
לשבת.59) שאסור וודאי עצמם הענפים תחת אבל הענפים.

המשנה  כלשון להם, חוצה הנוטה בצל אלא ידובר לא וכאן
האיסור  שאין רבינו וסובר בצילה", ישב "לא מח:): (שם,
וה"כסףֿמשנה" ענפיו. בצל לא עצמו, האילן בצל אלא
ענפיו, בצל מתיר מדוע רבינו: על הרמ"ך קושיית הביא
כדברי  אבל אסור"? צילה "צל שגם אמרו (שם) בגמרא הלא
י"א): הלכה ג, פרק (עבודהֿזרה בירושלמי מפורש רבינו
שאילו  כל צילה? איזהו מותר. - צילה צל אסור; - "צילה
וכל  צילה, זהו - עצמה) (האשרה בו נוגעת והיא תיפול
השריגים  אלא עצמה, (האשרה נוגעת ואינה תיפול שאילו
מקורו  רבינו של שהיתירו הרי צילה". צל זהו - והעלים)
"צל  לבין "צל" בין החילוק את פירש ורש"י מירושלמי.
יש  במערב, או במזרח כשהחמה וערבית, "שחרית הצל":
אורך  מידת עברה שלא זמן וכל מאוד. ארוך צל דבר לכל
והוא  וחשוך, עב הצל האילן, קומת גובה מידת את הצל
צילו" צל - והוא וקלוש. דק הצל ואילך  מכאן הצל;

מח:). כמותה.60)(עבודהֿזרה מח:)61)קצרה (שם,
אדם  כל אבל חשוב, באדם אלא שם אמרו שלא פי על ואף

מחויי  אינו בכל רגיל - אחרת דרך לו ואין הואיל לרוץ, ב
אדם  כל רבינו השווה גדול, טורח בדבר ואין הואיל זאת

(כסףֿמשנה). חשוב כאדם

.·Èd· epwL ÌÈÁB¯Ù‡62Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â63- ∆¿ƒ∆ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»
Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌÈˆÈa‰Â ÌÈÁB¯Ù‡‰Â ;ÔÈ¯zÓ64, À»ƒ¿»∆¿ƒ¿«≈ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ»

Ô‰Ï ÒÈÒ· BÓk ‰¯L‡‰ È¯‰L ,ÔÈ¯eÒ‡65Ôw‰Â . ¬ƒ∆¬≈»¬≈»¿»ƒ»∆¿«≈

dÓˆÚ66ÂÈˆÚ ‡È·Ó ÛBÚ‰L ÈtÓ ,¯zÓ dL‡¯aL «¿»∆¿…»À»ƒ¿≈∆»≈ƒ≈»
¯Á‡ ÌB˜nÓ67. ƒ»«≈

הם.63)באשרה.62) ואינם 64)שגדולים הם שקטנים
לעוף. יבואו 65)יכולים שלא כדי בהם, חכמים וגזרו

על  יעלה שמא לחוש יש וכן עצמה; מהאשירה ליהנות
ובתוספות, מב: (עבודהֿזרה יפלו פן עליהם יחוס כי האילן,

קינו.66)שם). את העוף בנה שמהם והעשבים העצים
וכתוב 67) (שם). האשרה מעצי בנהו שמא לחוש ואין

העצים, לקחת האילן על יעלה "שלא מיימוניות": ב"הגהות
סולם, במקום באשרה להשתמש אסור כי האפרוחים, או

נופלים". והם במקל יתיז אלא

.‚È‰pnÓ ÏË68Ô‰a ˜Èq‰ .‰‡‰a ÌÈ¯eÒ‡ - ÌÈˆÚ »«ƒ∆»≈ƒ¬ƒ«¬»»ƒƒ»∆
ÔvÈ ,¯epz‰ ˙‡69ÏL ÌÈ¯Á‡ ÌÈˆÚa ˜ÈqÈ CkŒ¯Á‡Â , ∆««À«¿««»«ƒ¿≈ƒ¬≈ƒ∆

˙t‰ - Bpˆ ‡ÏÂ ˙t‰ ˙‡ B· ‰Ù‡ .B· ‰Ù‡ÈÂ ¯z‰∆≈¿∆¡∆»»∆««¿…ƒ¿««
d˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈ ,˙B¯Á‡a ‰·¯Ú˙ .‰‡‰a ‰¯eÒ‡¬»«¬»»ƒ¿»¿»«¬≈ƒ¿≈»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙t‰70¯‡Le ,d· ‰‰È ‡lL È„k , ««¿»«∆«¿≈∆…≈»∆»¿»
ÔÈ¯zÓ ˙B¯kk‰71. «ƒ»À»ƒ

של 69)מהאשרה.68) חומו שיפוג עד להמתין צריכים
אמרו: שם ובמשנה מט:). (שם, האיסור בעצי ההיסק
הראשון  ההיסק כי יותץ", - חדש אם התנור את בהם "הסיק
נתיצה. אלא תקנה לו אין ולפיכך - ומחסמו התנור מחזק
הואיל  כי זו, כמשנה הלכה אין כי זה, דין הביא לא ורבינו
תנור  גם מותר", - גורם וזה "זה יד): (הלכה בסמוך ופוסק
באיסור  שנגמר התנור כי הפת, את בו לאפות מותר זה
ולפיכך  ומותרת. שתיאפה לפת גורמים היתר של והעצים
ישן  בין יוצן", - התנור את בהם "הסיק וכתב: רבינו סתם

(כסףֿמשנה). הצינון לו מועיל חדש גילה 70)בין כבר
הגדול  לים קוראים שבערבית לרמב"ם, בהגהותיו הרד"ל
מלוחים, מימיהם כי מלח". "אל בשם: הגדולים הימים וכל
התיכון: הים נקרא היום ועד מתוקים, שהם נהר למי בניגוד
פירושו  בסוף רבינו שכותב ממה לזה, וראייה יםֿהמלח.
בים  בספינות עליתי ואני כתבתים עניינים "ומהם למשנה:
הרמב"ם  עלה שבו הגדול לים כוונתו שוודאי, המלח",
בעניין  כאן להלכתנו בנוגע אולם כידוע. למצרים מספרד
נראה  המשנה בלשון כשנעיין המלח, בים עבודהֿזרה איבוד
שידובר  מקומות בכמה שהרי דווקא, המלח" "ים שפירושו:
סתם. "ים" אלא המלח", "ים בהם נזכר לא ה"ים" על בהם
וכן  הרואה, ברכת לעניין ב) משנה ט, פרק (ברכות ראה
וכן  ועוד. חמץ ביעור לעניין א) משנה ב, פרק (פסחים
לעניין  המוזכר המלח" ש"ים כח.), (פסחים הדבר מבואר
מפרש  ורש"י דווקא, המלח" "ים פירושו: עבודהֿזרה,
אין  המוות) (ים בטיא"ה מי"ר "הנקרא המלח, ים (שם):
טעונה  שעבודהֿזרה איפוא מבואר בו". עוברת ספינה
בניֿאדם  בה ייכשלו שלא כדי דווקא, המלח" ל"ים איבוד
המתחיל: דיבור (שם, התוספות הקשו וכבר ויטלוה.
תמיד  האם בעבודהֿזרה, יעשו מה אלילים"): "עבודת
לרוח  ולזרותה לפוררה שאפשר ותירצו, המלח? לים נוליכה
ולא  ממנה; ייהנו שלא כדי צמחים, מגדל שאינו במקום
כמו  שלימה להשליכה רוצה אם אלא המלח" "ים נאמר
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"בים  אלא תקנה לה אין אז כי שחוקה, בלתי שהיא,
תקלה. חשש ואין שם, עוברות ספינות שאין מקום המלח",

וחכמים 71) מט:), (עבודהֿזרה במשנה אליעזר רבי כדעת
וכל  לעבודהֿזרה" פדיון "אין ואומרים: עליו חולקים
כרבי  ההלכה קבעו (שם) שבגמרא אלא אסורות, הכיכרות

אליעזר.

.„È¯k¯k ‰pnÓ ÏË72¯eÒ‡ - „‚a‰ ˙‡ Ba ‚¯‡Â »«ƒ∆»«¿»¿»«∆«∆∆»
B˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚·a ·¯Ú˙ .‰‡‰a«¬»»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿≈

ÌÈ„‚a‰ Ïk ¯‡Le ,ÁÏn‰ ÌÈÏ „‚a‰73¯zÓe .ÔÈ¯zÓ «∆∆¿»«∆«¿»»«¿»ƒÀ»ƒÀ»
ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÔÈa - ˙B˜¯È ‰ÈzÁz ÚhÏƒ««¿∆»¿»≈ƒ««»∆≈¿ƒƒ

ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÈa ,ÏˆÏ74,‰¯L‡‰ ÏvL ÈtÓ , ¿≈≈ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆≈»¬≈»
ÔÈÓ¯Bb ,˙¯Ò‡ dÈ‡L ,Ú˜¯w‰ ÌÚ ,¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒ««¿«∆≈»∆¡∆∆¿ƒ
¯zÓ ¯·„Â ¯eÒ‡ ¯·cL ÏÎÂ ;ÁÓˆÏ el‡ ˙B˜¯ÈÏƒ»≈ƒ¿…«¿…∆»»»¿»»À»

ÌB˜Ó ÏÎa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,BÏ ÔÈÓ¯Bb75‰„N CÎÈÙÏ . ¿ƒ¬≈∆À»¿»»¿ƒ»»∆
,d˙B‡ Ú¯ÊÏ ¯zÓ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ï·Êa dÏafL∆ƒ¿»¿∆∆¬«»ƒÀ»ƒ¿…«»

ÈÈL¯Îa dÓhtL ‰¯Ùe76ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú77ÏÎ‡z78, »»∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈¬«»ƒ≈»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חוט 72) את בה שקושרים עץ, עשוייה האורגים מחט הוא
השתי. חוטי בין לזרקו מוכר 73)הערב אינו אבל (שם);

עצמו. בפני אחד כל אלא כאחד, הבגדים שהאילן 74)כל
החמה. זהרי את מהם שמעכב להם, מח:).75)קשה (שם,

ונזכר 76) בהמה, למאכל המיוחד הקטניות ממשפחת ירק מין
ה). משנה א, פרק (שבת עבודה77ֿ)במשנה תקרובת של

מט.). שם, רש"י (לשון שעבדום או כי 78)זרה, (שם)
גם  נתפטמה הלא והפרה מותר", - גורם וזה "זה היא: הלכה

מותרת. לפיכך - היתר בכרשיני

.ÂËÌ·È¯˜‰Ï ÌeÈÎ‰L ,˙B¯Ù B‡ ÔÈÈ B‡ ¯Na»»«ƒ≈∆¡ƒ¿«¿ƒ»
‰‡‰a e¯Ò‡ ‡Ï ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ79ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¬«»ƒ…∆∆¿«¬»»««ƒ

Ìe·È¯˜iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ÌeÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ¿≈¬«»ƒ«∆«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;˙·¯˜z eNÚ - ‰ÈÙÏ Ìe·È¯˜‰ .‰ÈÙÏ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆»«¬ƒ¿…∆¿««ƒ

Ìe‡ÈˆB‰Â e¯ÊÁL80ÌÏBÚÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,81ÏÎÂ . ∆»¿¿ƒ¬≈≈¬ƒ¿»¿»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·a ‡ˆÓp‰82ÌÈÓ elÙ‡ ,83,ÁÏÓe «ƒ¿»¿≈¬«»ƒ¬ƒ«ƒ∆«

‡e‰LŒÏk epnÓ ÏÎB‡‰Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡‰a ¯eÒ‡84, »«¬»»ƒ«»¿»≈ƒ∆»∆
‰˜BÏ85. ∆

הואיל 79) אוסרתם, גרידא הכנתם אין כי כט:) (עבודהֿזרה
מד:). (שם, לעבודהֿזרה" הקדש אחרי 80)ו"אין

והוציאום. בהם חזרו לעבודהֿזרה (שם,81)שהקריבום
לעבודתה.82)כט:). המיוחד לנוי 83)במקום שאינם

להקריבו  המלח דרך אין כי להקרבה, מיוחדים אינם ואף
ניסוך  ואפילו - לבדם לניסוך באים אינם המים וגם לבדו,
ניסוך  עם אלא לבדו בא היה לא שבביתֿהמקדש בחג המים
עבודתה  במקום ונמצאו הואיל כי אסורים, זאת בכל - היין
וודאי  - עבודהֿזרה לפני הפרוס הוילון מן לפנים שהוא
הובאו  עבודהֿזרה של אחר תשמיש לצורך או לתקרובת

נא:). (שם, כמשמעות 84)לשם מכשיעור, פחות אפילו
בידך ידבק "ולא הכתוב: החרם".ÓÂ‡Ó‰לשון מן

אלא 85) שתיים, שלוקה ב) (הלכה לעיל רבינו כתב וכבר

(לחםֿמשנה; ראה למעלה. כבר שביאר מה על כאן שסמך
א). הלכה יא, פרק אסורות מאכלות הלכות

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel `edy lk epnn lke`de"

אתה  במקצתו תופס כשאתה שה'עצם', - הכלל ידוע
בכל  הפכים, שני הם ו"כולו" ש"מקצתו" והגם בכולו, תופס
היא  שבו ונקודה נקודה כל הרי ב'עצם', כשמדובר זאת

ככולו.
קטן  במשהו יפגע אם גם כללי בעניין פוגע כשאדם גם כך
בגדר  אופנים שני יש לכן בכולו. פוגע הוא הרי ממנו,
חלק  שהוא משהו להיות שיכול הוא האחד "משהו",
חדשה, מציאות ונעשה ממנו ונפרד מתחלק כי ממשהו,
של  המציאות ישנו קטן, הכי חלק שבכל הוא השני והאופן

ה"משהו".
ממנה  וחלק חלק שכל מעבודה־זרה, הנאה באיסורי גם כך
כל  ממנו "האוכל גם ולכן הכל, שאסור סיבה מאותה אסור

לוקה". - שהוא
(154 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

.ÊË˙„B·Ú L‡¯a ˙BÚÓe ÌÈÏÎÂ ˙eÒÎ ‡ˆBn‰«≈¿¿≈ƒ»¿…¬«
;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,ÔBÈfa C¯c Ô‡ˆÓ Ì‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒƒ¿»»∆∆ƒ»¬≈≈À»ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,„B·k C¯c Ô‡ˆÓ Ì‡Â86?„ˆÈk . ¿ƒ¿»»∆∆»¬≈≈¬ƒ≈«
B¯‡eˆa ÈeÏz ÒÈÎ ‡ˆÓ87˙Ït˜Ó ˙eÒk ,88ÏÚ ˙ÁpÓe »»ƒ»¿«»¿¿À∆∆À«««

ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BL‡¯ ÏÚ ÈeÙÎ ÈÏk ,BL‡…̄¿ƒ»«…¬≈∆À»ƒ¿≈
BL‡¯· ‡ˆÓ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔBÈfa C¯c ‡e‰L∆∆∆ƒ»¿≈…«≈»∆»»¿…

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ·¯˜ B· ‡ˆBikL ¯·„89‰Ê È¯‰ - »»∆«≈»≈¿«≈«ƒ¿≈«¬≈∆
¯eÒ‡90ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .91ıeÁ Ô‡ˆnL ÔÓÊa ? »«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆¿»»

ÌÈÙa B‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;B˙„B·Ú ÌB˜ÓÏ92C¯c ÔÈa - ƒ¿¬»¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆∆
¯·c ÔÈa ÁaÊnÏ Èe‡¯‰ ¯·c ÔÈa ,ÔBÈfa C¯c ÔÈa „B·k»≈∆∆ƒ»≈»»»»«ƒ¿≈«≈»»
ÌÈÓ elÙ‡ ,¯eÒ‡ ÌÈÙa ‡ˆÓp‰ Ïk - Èe‡¯ BÈ‡L93 ∆≈»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒ

ÒÈÏe˜¯Óe ¯BÚÙe .ÁÏÓÂ94ÔÈa ,Ô‰nÚ ‡ˆÓp‰ Ïk , »∆«¿«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ»∆≈
¯eÒ‡ ,ıeÁa ÔÈa ÌÈÙa95ÒÈÏe˜¯Ó È·‡ ÔÎÂ .‰‡‰a ƒ¿ƒ≈¿»«¬»»¿≈«¿≈«¿ƒ

‰‡‰a ¯eÒ‡ ,BnÚ ‡È‰L ˙È‡¯p‰ Ô·‡ -96. ∆∆«ƒ¿≈∆ƒƒ»«¬»»

ותראו 86) ככתוב: עבודהֿזרה, נויי משום נא:) (עבודהֿזרה
כל  - טז) כט, (דברם עימהם אשר וזהב כסף שיקוציהם... את

שיקוצים. הם הרי ולכבודם, למעות 87)שעימהם פרט
הן. כבוד שדרך - ראשה על המונחות כיס בלי עצמן

שדרך 88) - ראשה מעל לה ותלוייה מקופלת לבלתי פרט
היא. ושמנים 89)כבוד יינות סלתות, כגון: שבמקדש,

בכליהם. לעבודה90ֿ)נתונים תקרובת מהם עשו וודאי כי
שם). (ר"ן, הם שיריים שנמצאו ואלה לחלק 91)זרה שיש

ועוד. בזיון לדרך כבוד דרך המחיצה 92)בין מן לפנים
עבודתו. מקום שהוא עבודהֿזרה, לפני שאין 93)הפרוסה

הקודמת, בהלכה כמבואר תקרובת, מהם לעשות דרכם
עבודהֿזרה  תשמיש לאיזה וודאי בפנים, ונמצאו הואיל

שם. לעיל 94)הובאו כמבואר היא, בזיון דרך שעבודתם
ב). הלכה ג, למקום 95)(פרק חוץ - המבוזים באלה כי
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נחשב  והכל המכובדים, אחרים של עבודתם כמקום עבודתם
(שם). עבודהֿזרה לתקרובת מט:)96)אצלם (שם,

- אמה בתוך לו סמוכה שהאבן כל האומרים: כחכמים
רחוקה  שהיא וכל נפלה, שמהמרקוליס חוששים כי אסורה,

נפלה. שממנו לחוש שאין מותרת, - מאמה יותר ממנו

.ÊÈıÁ¯Ó dÏ ‰È‰L ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú97- ‰p‚ B‡ ¬«»ƒ∆»»»∆¿»ƒ»
‰·BË· ‡lL Ì‰a ÌÈ‰98.‰·BËa Ì‰a ÌÈ‰ ÔÈ‡Â , ∆¡ƒ»∆∆…¿»¿≈∆¡ƒ»∆¿»

ÌÈ¯Á‡ÏÂ dÏ ‰È‰99˙·BËa elÙ‡ Ô‰a ÔÈ‰ - »»»¿«¬≈ƒ∆¡ƒ»∆¬ƒ¿«
¯ÎN ÔzÈ ‡lL „·Ï·e ,‰È‰k100. …¬∆»ƒ¿«∆…ƒ≈»»

עבודהֿזרה.97) קושטא 98)בחצר ונציה, בנוסח
כוהניה". בטובת "שלא משותף 99)ומנטובה; שהמרחץ

נכרים. ולסתם הנאה 100)לעבודהֿזרה לגרום שאסור
לנהנה  דומה זה ואין מותרת. שם הרחיצה אבל לעבודהֿזרה,
עבודהֿ מ"משמשי אינו הזה שהמרחץ מפני מעבודהֿזרה,
לעבודהֿזרה", הקדש "אין מד:): (שם אמרו זה ועל זרה",

בתקרובת. שיקריבנה עד די, לא בעלמא באמירה כלומר:

.ÁÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ıÁ¯Ó101ıÁ¯Ï ¯zÓ , ∆¿»∆∆»¬«»ƒÀ»ƒ¿…
d„·ÚÏ ‡ÏÂ ÈBÏ ÌL ˙ÈNÚ ‡È‰L ÈtÓ ,da102, »ƒ¿≈∆ƒ«¬≈»¿¿…¿»¿»

‚‰Ó da ÌÈ‚‰BpL ÔÓÊa - "Ì‰È‰Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¡…≈∆ƒ¿«∆¬ƒ»ƒ¿«
‡È‰L BÊ ÔB‚k ;Ô˙B‡ ÔÈf·nL ÔÓÊ· ‡ÏÂ ,˙e‰Ï‡¡»¿…ƒ¿«∆¿«ƒ»¿∆ƒ

·Èa‰ ÏÚ ˙„ÓBÚ103‰ÈÙa ÔÈÈzLÓ Ïk‰Â104Ì‡Â . ∆∆««ƒ¿«…«¿ƒƒ¿»∆»¿ƒ
CÎa d˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰105.Ba ÒkÏ ¯eÒ‡ , »¿»∆∆¬»»¿»»ƒ»≈

בתוכו.101) עומד נוי 102)שאליל משמש שהאליל נמצא,
עיקר. והמרחץ להוציא 103)למרחץ בקרקע עשוי חריץ

לחוץ. עומד 104)השופכים האליל שאין ראייה וזוהי
ג, פרק (עבודהֿזרה למרחץ נוי משמש הוא אלא לעבדו,
להתיר, טעם עוד הוסיפו שבמשנה להעיר, וראוי ד:). משנה
גמליאל  רבן את בןֿפלוספוס פרוקלוס "שאל שם: שנינו וכך
כתוב  לו: אמר אפרודיטי. של במרחץ רוחץ שהיה בעכו,
יח), יג, (דברים החרם מן מאומה בידך ידבק ולא בתורתכם:
אני  לו: אמר אפרודיטי?... של במרחץ רוחץ אתה מה מפני

(שהמ  בגבולי באה היא בגבולה, באתי לה לא קדם רחץ
נוי  מרחץ "נעשה אומרים: אין לרחוץ). הבא לכל ונעשה
למרחץ". נוי אפרודיטי "נעשה אומרים: אלא לאפרודיטי",
לעבודהֿ נכנס אתה אי הרבה ממון לך נותנים אם אחר: דבר
וכל  הביב פי על עומדת וזו בפניה: ומשתין ערום.... שלך זרה
שנוהג  את - "אלוהיהם" אלא נאמר לא בפניה. משתינים העם
ה"לחםֿמשנה": תמה וכבר וכו'. אסור" אלוה משום בו
שיש  שבמשנתנו, הראשון הטעם את רבנו מביא לא מדוע
אולם  להיפך? או לעבודהֿזרה, שקדם מרחץ בין לחלק
באה  "היא פירשו: ה"אשכול" בספר וכן רי"ד בתוספות
שעבודהֿ אלא לעבודהֿזרה, קדם שהמרחץ לא - בגבולי"
כן  לא ומותר, בגבולי באה היא ובזה למרחץ, נוי נעשית זרה
בגבולה  בא אני הייתי אז לעבודהֿזרה, נוי המרחץ היה אילו
אלא  אינם שבמשנתנו והשני הראשון הטעם זה ולפי ואסור.
אלא  במשנתנו ואין זה; את זה המשלימים אחד, שהם שניים
המלך). (עבודת זו בהלכה רבינו הביאם ושניהם טעמים, שני

(שם).105)

.ËÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ÔÈkÒ106‰Ê È¯‰ ,da ËÁML «ƒ∆¬«»ƒ∆»«»¬≈∆

¯zÓ107Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,108‰Ó‰· ‰˙È‰ Ì‡Â . À»ƒ¿≈∆¿«¿≈¿ƒ»¿»¿≈»
˙kÒÓ109Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ ,110; ¿À∆∆¬≈¬»ƒ¿≈∆¿«≈

ÈLnLÓ ˙‡‰Ó Ôewz‰ ‰Ê È¯‰Â111.ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú «¬≈∆«ƒ≈¬»«¿«¿≈¬«»ƒ
Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,¯Na da CzÁÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ112Ì‡Â . ¿≈»«¿…»»»ƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ

„ÒÙ‰ C¯c C˙Á113.¯zÓ - ‰˙ÁL‰Â »«∆∆∆¿≈¿«¿»»À»

וכן 106) בהמות, לשחוט לעבודהֿזרה בה שמשתמשים
כתקרובת. לפניה להגיש בשר מנות הבשר 107)לחתוך

אסור. לכתחילה בה לשחוט אבל באכילה, מותר הנשחט
עמדה 108) שבחייה הבהמה, את מקלקל הוא שבשחיטתה

ולפיכך  ולשחיטה, לחרישה וולדות, לגדל דברים: לשלושה
דמיה. ונפחתו לאכילה אלא אינה - נשחטה מרובים; דמיה

ונעשית 110)חולה.109) מתה הייתה שחטה שאלמלא
באכילה. אסורה והייתה לעיל 111)נבילה, נתבאר וכבר

בהנאה. אסורים עבודהֿזרה שמשמשי ב) (הלכה
מוליך 112) אם אבל בהנאה. נאסר הבשר - בה חתכו ואם

(כסףֿמשנה; מותר" הבשר - המלח לים הסכין הנאת דמי
ו). קטן סעיף קמב, סימן יורהֿדעה כגון,113)ש"ך,

לאנשים  מתנות להשתלח העומדות יפות חתיכות שחתך
חשיבותן  אבדה זה ידי ועל קטנות, לחתיכות חשובים
שאם  ידובר, באש מלובנת שבסכין הוסיפו: ושם ח.). (חולין
הנבלע  נבילה איסור בליעת מחמת הבשר נאסר הרי כן לא
כן. גם אוסרת הייתה עבודהֿזרה של אינה ואפילו בסכין,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ביטול 1) עבודהֿזרה; משום נאסרים אינם דברים אלו

דיניו. וכל עבודהֿזרה

.‡Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ba ÔÈ‡L Ïk2e‰NÚ ‡ÏÂ3,Ì„‡ …∆≈¿ƒ««»»¿…»»»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,„·ÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡4CÎÈÙÏ .‰‡‰a ««ƒ∆∆¡«¬≈∆À»«¬»»¿ƒ»

Î È„·BÚ˙BÚ·b‰ ˙‡Â ÌÈ¯‰‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚ‰ ÌÈ·ÎB ¿≈»ƒ»¿ƒ∆∆»ƒ¿∆«¿»
ÔÈÚeËp‰ ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â5˙B¯ÙÏ Ô˙lÁzÓ6˙‡Â , ¿∆»ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ»»¿≈¿∆
ÌÈa¯Ï ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚn‰7‰Ó‰a‰ ˙‡Â8el‡ È¯‰ - ««¿»«¿ƒ»«ƒ¿∆«¿≈»¬≈≈

e„·ÚpL ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÏÎ‡Ï ¯zÓe ,‰‡‰a ÔÈ¯zÓÀ»ƒ«¬»»À»∆¡…»«≈∆∆∆¿
Ô˙ÏÈ„b ÌB˜Óa9¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰Ó‰a‰ d˙B‡Â ƒ¿¿ƒ»»¿»«¿≈»¿≈»ƒ«

˙ˆ˜‰L ‰Ó‰a‰10˙¯zÓ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ «¿≈»∆À¿»«¬«»ƒ∆ƒÀ∆∆
‰eˆ˜‰L ÔÈa ,d„·ÚÏ ‰eˆ˜‰L ÔÈa ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»≈∆ƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿»

d·È¯˜‰Ï11˙¯zÓ BÊ È¯‰ ,12ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿«¿ƒ»¬≈À∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌLÏ ‰NÚÓ d· ‰NÚ ‡lLa ?˙¯Ò‡ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡L∆≈«¿≈»∆¡∆∆¿∆…»»»«¬∆¿≈
,‡e‰LŒÏk ‰NÚÓ d· ‰NÚ Ï·‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¬»»»»«¬∆»∆

ÔÓÈÒ da ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk .d¯Ò‡13˙„B·ÚÏ ¬»»≈«¿∆»«»ƒ»«¬«
ÔÈÙÈÏÁ d‡NÚ .ÌÈ·ÎBk14;d¯Ò‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ »ƒ¬»»¬ƒƒ«¬«»ƒ¬»»

ÔÈÙÈÏÁ ÈÙÈÏÁ ÔÎÂ15˙„B·Ú ÈÓc ÌÈNÚpL ÈtÓ , ¿≈¬ƒ≈¬ƒƒƒ¿≈∆«¬ƒ¿≈¬«
ÌÈ·ÎBk16ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .17;BÓˆÚ ˙Ó‰·a ? »ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¡««¿

B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ B¯·Á ˙Ó‰a ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆¡«¬≈«¬«»ƒ
BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰¯Ò‡ ‡Ï ,dÙÈÏÁ‰∆¡ƒ»…∆¡¿»∆≈»»≈»»∆≈

BlL18ÌÏBÚ Ú˜¯˜Ï ‰ÂÁzLn‰ .19¯ÙÁ .d¯Ò‡ ‡Ï , ∆«ƒ¿«¬∆¿«¿«»…¬»»»«
- ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLÏ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ,˙B¯Ba da»ƒƒ¿»¿≈¬«»ƒ

d¯Ò‡20. ¬»»

בידי 2) נתפסים ואינם מחוברים, שהם וגבעות הרים כגון
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נחשב  והכל המכובדים, אחרים של עבודתם כמקום עבודתם
(שם). עבודהֿזרה לתקרובת מט:)96)אצלם (שם,

- אמה בתוך לו סמוכה שהאבן כל האומרים: כחכמים
רחוקה  שהיא וכל נפלה, שמהמרקוליס חוששים כי אסורה,

נפלה. שממנו לחוש שאין מותרת, - מאמה יותר ממנו

.ÊÈıÁ¯Ó dÏ ‰È‰L ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú97- ‰p‚ B‡ ¬«»ƒ∆»»»∆¿»ƒ»
‰·BË· ‡lL Ì‰a ÌÈ‰98.‰·BËa Ì‰a ÌÈ‰ ÔÈ‡Â , ∆¡ƒ»∆∆…¿»¿≈∆¡ƒ»∆¿»

ÌÈ¯Á‡ÏÂ dÏ ‰È‰99˙·BËa elÙ‡ Ô‰a ÔÈ‰ - »»»¿«¬≈ƒ∆¡ƒ»∆¬ƒ¿«
¯ÎN ÔzÈ ‡lL „·Ï·e ,‰È‰k100. …¬∆»ƒ¿«∆…ƒ≈»»

עבודהֿזרה.97) קושטא 98)בחצר ונציה, בנוסח
כוהניה". בטובת "שלא משותף 99)ומנטובה; שהמרחץ

נכרים. ולסתם הנאה 100)לעבודהֿזרה לגרום שאסור
לנהנה  דומה זה ואין מותרת. שם הרחיצה אבל לעבודהֿזרה,
עבודהֿ מ"משמשי אינו הזה שהמרחץ מפני מעבודהֿזרה,
לעבודהֿזרה", הקדש "אין מד:): (שם אמרו זה ועל זרה",

בתקרובת. שיקריבנה עד די, לא בעלמא באמירה כלומר:

.ÁÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ıÁ¯Ó101ıÁ¯Ï ¯zÓ , ∆¿»∆∆»¬«»ƒÀ»ƒ¿…
d„·ÚÏ ‡ÏÂ ÈBÏ ÌL ˙ÈNÚ ‡È‰L ÈtÓ ,da102, »ƒ¿≈∆ƒ«¬≈»¿¿…¿»¿»

‚‰Ó da ÌÈ‚‰BpL ÔÓÊa - "Ì‰È‰Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¡…≈∆ƒ¿«∆¬ƒ»ƒ¿«
‡È‰L BÊ ÔB‚k ;Ô˙B‡ ÔÈf·nL ÔÓÊ· ‡ÏÂ ,˙e‰Ï‡¡»¿…ƒ¿«∆¿«ƒ»¿∆ƒ

·Èa‰ ÏÚ ˙„ÓBÚ103‰ÈÙa ÔÈÈzLÓ Ïk‰Â104Ì‡Â . ∆∆««ƒ¿«…«¿ƒƒ¿»∆»¿ƒ
CÎa d˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰105.Ba ÒkÏ ¯eÒ‡ , »¿»∆∆¬»»¿»»ƒ»≈

בתוכו.101) עומד נוי 102)שאליל משמש שהאליל נמצא,
עיקר. והמרחץ להוציא 103)למרחץ בקרקע עשוי חריץ

לחוץ. עומד 104)השופכים האליל שאין ראייה וזוהי
ג, פרק (עבודהֿזרה למרחץ נוי משמש הוא אלא לעבדו,
להתיר, טעם עוד הוסיפו שבמשנה להעיר, וראוי ד:). משנה
גמליאל  רבן את בןֿפלוספוס פרוקלוס "שאל שם: שנינו וכך
כתוב  לו: אמר אפרודיטי. של במרחץ רוחץ שהיה בעכו,
יח), יג, (דברים החרם מן מאומה בידך ידבק ולא בתורתכם:
אני  לו: אמר אפרודיטי?... של במרחץ רוחץ אתה מה מפני

(שהמ  בגבולי באה היא בגבולה, באתי לה לא קדם רחץ
נוי  מרחץ "נעשה אומרים: אין לרחוץ). הבא לכל ונעשה
למרחץ". נוי אפרודיטי "נעשה אומרים: אלא לאפרודיטי",
לעבודהֿ נכנס אתה אי הרבה ממון לך נותנים אם אחר: דבר
וכל  הביב פי על עומדת וזו בפניה: ומשתין ערום.... שלך זרה
שנוהג  את - "אלוהיהם" אלא נאמר לא בפניה. משתינים העם
ה"לחםֿמשנה": תמה וכבר וכו'. אסור" אלוה משום בו
שיש  שבמשנתנו, הראשון הטעם את רבנו מביא לא מדוע
אולם  להיפך? או לעבודהֿזרה, שקדם מרחץ בין לחלק
באה  "היא פירשו: ה"אשכול" בספר וכן רי"ד בתוספות
שעבודהֿ אלא לעבודהֿזרה, קדם שהמרחץ לא - בגבולי"
כן  לא ומותר, בגבולי באה היא ובזה למרחץ, נוי נעשית זרה
בגבולה  בא אני הייתי אז לעבודהֿזרה, נוי המרחץ היה אילו
אלא  אינם שבמשנתנו והשני הראשון הטעם זה ולפי ואסור.
אלא  במשנתנו ואין זה; את זה המשלימים אחד, שהם שניים
המלך). (עבודת זו בהלכה רבינו הביאם ושניהם טעמים, שני

(שם).105)

.ËÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ÔÈkÒ106‰Ê È¯‰ ,da ËÁML «ƒ∆¬«»ƒ∆»«»¬≈∆

¯zÓ107Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,108‰Ó‰· ‰˙È‰ Ì‡Â . À»ƒ¿≈∆¿«¿≈¿ƒ»¿»¿≈»
˙kÒÓ109Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ ,110; ¿À∆∆¬≈¬»ƒ¿≈∆¿«≈

ÈLnLÓ ˙‡‰Ó Ôewz‰ ‰Ê È¯‰Â111.ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú «¬≈∆«ƒ≈¬»«¿«¿≈¬«»ƒ
Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,¯Na da CzÁÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ112Ì‡Â . ¿≈»«¿…»»»ƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ

„ÒÙ‰ C¯c C˙Á113.¯zÓ - ‰˙ÁL‰Â »«∆∆∆¿≈¿«¿»»À»

וכן 106) בהמות, לשחוט לעבודהֿזרה בה שמשתמשים
כתקרובת. לפניה להגיש בשר מנות הבשר 107)לחתוך

אסור. לכתחילה בה לשחוט אבל באכילה, מותר הנשחט
עמדה 108) שבחייה הבהמה, את מקלקל הוא שבשחיטתה

ולפיכך  ולשחיטה, לחרישה וולדות, לגדל דברים: לשלושה
דמיה. ונפחתו לאכילה אלא אינה - נשחטה מרובים; דמיה

ונעשית 110)חולה.109) מתה הייתה שחטה שאלמלא
באכילה. אסורה והייתה לעיל 111)נבילה, נתבאר וכבר

בהנאה. אסורים עבודהֿזרה שמשמשי ב) (הלכה
מוליך 112) אם אבל בהנאה. נאסר הבשר - בה חתכו ואם

(כסףֿמשנה; מותר" הבשר - המלח לים הסכין הנאת דמי
ו). קטן סעיף קמב, סימן יורהֿדעה כגון,113)ש"ך,

לאנשים  מתנות להשתלח העומדות יפות חתיכות שחתך
חשיבותן  אבדה זה ידי ועל קטנות, לחתיכות חשובים
שאם  ידובר, באש מלובנת שבסכין הוסיפו: ושם ח.). (חולין
הנבלע  נבילה איסור בליעת מחמת הבשר נאסר הרי כן לא
כן. גם אוסרת הייתה עבודהֿזרה של אינה ואפילו בסכין,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ביטול 1) עבודהֿזרה; משום נאסרים אינם דברים אלו

דיניו. וכל עבודהֿזרה

.‡Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ba ÔÈ‡L Ïk2e‰NÚ ‡ÏÂ3,Ì„‡ …∆≈¿ƒ««»»¿…»»»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,„·ÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡4CÎÈÙÏ .‰‡‰a ««ƒ∆∆¡«¬≈∆À»«¬»»¿ƒ»

Î È„·BÚ˙BÚ·b‰ ˙‡Â ÌÈ¯‰‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚ‰ ÌÈ·ÎB ¿≈»ƒ»¿ƒ∆∆»ƒ¿∆«¿»
ÔÈÚeËp‰ ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â5˙B¯ÙÏ Ô˙lÁzÓ6˙‡Â , ¿∆»ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ»»¿≈¿∆
ÌÈa¯Ï ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚn‰7‰Ó‰a‰ ˙‡Â8el‡ È¯‰ - ««¿»«¿ƒ»«ƒ¿∆«¿≈»¬≈≈

e„·ÚpL ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÏÎ‡Ï ¯zÓe ,‰‡‰a ÔÈ¯zÓÀ»ƒ«¬»»À»∆¡…»«≈∆∆∆¿
Ô˙ÏÈ„b ÌB˜Óa9¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰Ó‰a‰ d˙B‡Â ƒ¿¿ƒ»»¿»«¿≈»¿≈»ƒ«

˙ˆ˜‰L ‰Ó‰a‰10˙¯zÓ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ «¿≈»∆À¿»«¬«»ƒ∆ƒÀ∆∆
‰eˆ˜‰L ÔÈa ,d„·ÚÏ ‰eˆ˜‰L ÔÈa ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»≈∆ƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿»

d·È¯˜‰Ï11˙¯zÓ BÊ È¯‰ ,12ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿«¿ƒ»¬≈À∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌLÏ ‰NÚÓ d· ‰NÚ ‡lLa ?˙¯Ò‡ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡L∆≈«¿≈»∆¡∆∆¿∆…»»»«¬∆¿≈
,‡e‰LŒÏk ‰NÚÓ d· ‰NÚ Ï·‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¬»»»»«¬∆»∆

ÔÓÈÒ da ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk .d¯Ò‡13˙„B·ÚÏ ¬»»≈«¿∆»«»ƒ»«¬«
ÔÈÙÈÏÁ d‡NÚ .ÌÈ·ÎBk14;d¯Ò‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ »ƒ¬»»¬ƒƒ«¬«»ƒ¬»»

ÔÈÙÈÏÁ ÈÙÈÏÁ ÔÎÂ15˙„B·Ú ÈÓc ÌÈNÚpL ÈtÓ , ¿≈¬ƒ≈¬ƒƒƒ¿≈∆«¬ƒ¿≈¬«
ÌÈ·ÎBk16ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .17;BÓˆÚ ˙Ó‰·a ? »ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¡««¿

B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ B¯·Á ˙Ó‰a ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆¡«¬≈«¬«»ƒ
BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰¯Ò‡ ‡Ï ,dÙÈÏÁ‰∆¡ƒ»…∆¡¿»∆≈»»≈»»∆≈

BlL18ÌÏBÚ Ú˜¯˜Ï ‰ÂÁzLn‰ .19¯ÙÁ .d¯Ò‡ ‡Ï , ∆«ƒ¿«¬∆¿«¿«»…¬»»»«
- ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLÏ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ,˙B¯Ba da»ƒƒ¿»¿≈¬«»ƒ

d¯Ò‡20. ¬»»

בידי 2) נתפסים ואינם מחוברים, שהם וגבעות הרים כגון
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m"ekr zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn 'b iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פי 3)אדם. על אף חיים, בעלי ושאר בהמה כגון
בידי  עשייתם אין אבל אדם, בידי ונתפסים הם שתלושים

תאבדון 4)אדם. אבד ב): יב, (דברים שנאמר מה.) (ע"ז
על  אלהיהם את הגויים... שם עבדו אשר המקומות כל את
אלהיהם, ההרים ולא אסורים, ההרים על אלהיהם - ההרים
נאסרים, אינם חיים" "בעלי וכן נאסר. ה"מחובר" אין כי
לקרבן, נעבד חי בעל למעט מיוחד בפסוק צורך שהיה מתוך
- ב) א, (ויקרא הבקר" "מן כח:): (תמורה שדרשו כמו
אילו  כי באכילה; להדיוט שמותר מכלל הנעבד, את להוציא
לקרבן  הוא פסול ממילא הרי באכילה, להדיוט נאסר היה
המותר  מן - טו) מה, (יחזקאל ישראל ממשקה הכלל: פי על

כט.). (תמורה האסור מן ולא תקריב, על 5)לישראל אף
הקרקע  כי אדם", "עשהו בכלל: הם אין אדם, שנטעם פי

(כסףֿמשנה). אותן המגדלים הם הם פרט 6)והמים
זוהי  שהרי שנאסרים, עבודהֿזרה לשם מתחילה לנטעם
תשרפון  "ואשריהם בצוותה: תורה, שאסרתה ה"אשרה"

יג). יב, (דברים ואינם 7)באש" הם מחוברים שהרי
יש  כי אסורים, יחיד של מעיינות אבל אדם; בידי נתפסים
נאסרו  ואז עבודהֿזרה לשם הבור את חפר שמא לחוש
לשם  מעשה בו כשעושה נאסר ה"מחובר" גם כי מימיו,
הרבים  במעיינות אבל בסמוך; שיתבאר כמו עבודהֿזרה,
אינם  ולפיכך עבודהֿזרה, לשם חפרום שרבים לחוש אין
ראה  קמה; יו"ד טור (פרישה, "מחובר" כל כדין נאסרים

ג). ס"ק שם, יו"ד בו 8)ט"ז, שיש "דבר כח:): (תמורה
מותר". - חיים על 9)רוח ואף באילן, מחוברים כשהם

כ"תלוש". נחשבים אינם מהאילן להיתלש שסופם פי
נעבדה.10) לא ועדיין לעבודהֿזרה תקרובת 11)שייחדוה

אפילו 12)לעבודהֿזרה. אסור לעבודהֿזרה מוקצה אין כי
לשם  אותו שיגזזו כגון: מעשה, בו שיעשו עד לגבוה,
עבודהֿזרה  לשם עבודה איזו בו יעבדו או עבודהֿזרה,

כט.). או 13)(תמורה הוושט השחיטה: סימני משני
מ.). (חולין עבודהֿזרה תקרובת משום אותה ואסר הגרגרת

נד:).14) (ע"ז בבהמה והחליפו אליל לו שהיה
אותו 15) הרי אחר, בחפץ המוחלפת הבהמה את כשהחליף

חליפין". "חלופי נקרא: משום 16)החפץ ואסורים,
שאתה  כך - כמוהו" חרם "והיית כו): ז, (דברים שנאמר

(שם). כמוהו הוא הרי ממנו נאסרת 17)מהיה שהבהמה
מעשה. ידי אלא 18)על אמורים הדברים ואין מ:) (חולין

לאסרה  מתכוון הוא אין הוא וכשר שהואיל סתם, בישראל
גוי  או מומר, ישראל אבל בעלמא; חברו את לצער אלא
(שם, כמבואר אסרה, - לעבודהֿזרה ישראל בהמת ששחט
וקיצר  ה"כב) (פ"ב, שחיטה בהלכות ביארו ורבינו מא.).
ומניין  (כסףֿמשנה). שם שכתב מה על שסמך מפני  כאן,
של  מכלים - מעשה? ידי על שלו שאינו דבר אוסר שאדם
הכלים  כל "ואת יט): כט, הימיםֿב (דברי בהם שנאמר אחז,
והקדשנו". הכּנּו במעלו, במלכותו אחז המלך הזניח ֵַאשר
להדיוט; אף נאסרו כי שגנזנום, - הכנו חז"ל: ואמרו
המקדש  כלי והלא תחתיהם, אחרים שהקדשנו - והקדשנו
מתוך  אלא במעלו? נאסרו ולמה היו, אחז של לא האלה
נאסרו  - לעבודהֿזרה בהם והשתמש מעשה בהם שעשה

נד:). תלוש 19)(ע"ז עפר הביאו שלא טבעית, קרקע
יש  הרי תלוש, מעפר מכונסת היתה אילו כי אחר; ממקום

(הרב  תלוש דבר ככל ונאסרת אדם" יד "תפיסת בה
מז:). לסנה' בה 20)"המאירי" ועשה הואיל נד:) (ע"ז

מעשה.

.·Ô¯Ò‡ ‡Ï ,Ô‰Ï ‰ÂÁzL‰Â Ïb‰ Ô¯˜ÚL ÌÈÓ21. «ƒ∆¬»»««¿ƒ¿«¬»»∆…¬»»
Ô¯Ò‡ - Ô‰Ï ‰ÂÁzL‰Â B„Èa ÔÏË22¯‰ È·‡ . ¿»»¿»¿ƒ¿«¬»»∆¬»»«¿≈«

eÏcÏcpL23ÌÓB˜Óa Ô„·ÚÂ24ÔÈ‡ È¯‰L ,˙B¯zÓ - ∆ƒ«¿¿«¬»»ƒ¿»À»∆¬≈≈
Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ô‰a25. »∆¿ƒ««»»

מחובר 21) דין להם יש ועדיין אדם, ידי על נתלשו לא כי
נט.). הם 22)(ע"ז רבים של אלה מים אם משיג: הראב"ד

אינם  רבים של מים (שם): אמרו הלא נאסרים? מדוע
בהם  זכה ידו לתוך נטלם שאם סובר רבינו אבל נאסרים?
של  מים כל כדין נאסרו, ולפיכך שלו ונעשו ההפקר מן

(שם). רי"ד התוספות כפירוש ממקומן 23)יחיד, שנעקרו
סערה. ידי אדם.24)על הגביהן לא (שם,25)שעוד

(שם) בגמרא הלא ושואל: הראב"ד משיג כאן וגם מו.).
מתיר, וחד אוסר חד יוחנן: ורבי חייא רבי בני בזה נחלקו
תורה" איסור "ספק זה והרי - המתיר מיהו שם נתברר ולא
נובעים  רבינו דברי אבל לחומרא? תמיד בו שהולכים
רבי  (בן חזקיה שם: שאמרו ה"ה) פ"ג, (ע"ז מהירושלמי
המתירים  חייא ר' שבני הרי - אוסר יוחנן ור' מתיר חייא)

ג). ס"ק קמה, יו"ד (ש"ך, כמותם ופסק

.‚‰ÂÁzL‰ ‡ÏÂ dÏ ˙BÁzL‰Ï ‰·Ï Û˜fL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»«¿≈»¿ƒ¿«¬»¿…ƒ¿«¬»
d¯Ò‡ ,dÏ ‰ÂÁzL‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e ,dÏ26 »»≈»ƒ¿ƒ¿«¬»»¬»»

‰NÚÓ - d˙ÙÈ˜fL ,‰‡‰a27‰ˆÈa Û˜Ê Ì‡ ÔÎÂ .28, «¬»»∆¿ƒ»»«¬∆¿≈ƒ»«≈»
d¯Ò‡ - dÏ ‰ÂÁzL‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e29C˙Á . »≈»ƒ¿ƒ¿«¬»»¬»»»«

d¯Ò‡ - dÏ ‰ÂÁzL‰Â d· ‡ˆBiÎÂ ˙ÚÏc30‰ÂÁzL‰ . ¿««¿«≈»¿ƒ¿«¬»»¬»»ƒ¿«¬»
‰¯ÚÓ ¯Á‡‰ ÈˆÁÂ ,˙ÚÏ„ ÈˆÁÏ31‰Ê È¯‰ - B· «¬ƒ¿««¿≈ƒ»«≈¿…∆¬≈∆

¯eÒ‡32„È BÓk ÈˆÁ‰ ‰Ê ‡nL ,˜ÙqÓ33ÈˆÁÏ »ƒ»≈∆»∆«≈ƒ¿»«≈ƒ
¯eÒ‡ ,„·Ú ‰È‰iL ‰lÁzÓ BÚËpL ÔÏÈ‡ .„·Úp‰«∆¡»ƒ»∆¿»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿∆∆¡»»

‰‡‰a34‰È‰ .‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ ‰¯L‡ ‡È‰ BÊÂ ; «¬»»¿ƒ¬≈»»¬»«»»»
BÚc‚Â ,ÚeË ÔÏÈ‡35BÏÒÙe36ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLÏ37, ƒ»»«¿ƒ¿ƒ¿¿≈¬«»ƒ

CÈ¯·‰ elÙ‡38·Èk¯‰Â39‡ÈˆB‰Â ÔÏÈ‡ ÏL BÙe‚a ¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ»¿ƒ
ÌÈ‚È¯N40ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰Â ,ÌÈ‚È¯N‰ ˙‡ ˙¯Bk - »ƒƒ≈∆«»ƒƒ¿≈¬ƒ

¯zÓ ÔÏÈ‡‰ ¯‡Le ,‰‡‰a41,ÔÏÈ‡Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ . «¬»»¿»»ƒ»À»¿≈«ƒ¿«¬∆¿ƒ»
BÙeb ¯Ò‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡42ÌÈÏÚ‰Â ÌÈ‚È¯N‰ Ïk - ««ƒ∆…∆¡«»«»ƒƒ¿∆»ƒ

ÔÈ·Ïel‰Â43,„·Ú ‡e‰L ÔÓÊŒÏk ‡ÈˆBiL ˙B¯t‰Â ¿«»ƒ¿«≈∆ƒ»¿«∆∆¡»
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰44È„·BÚ‰ eÈ‰L ÔÏÈ‡ . ¬≈≈¬ƒ«¬»»ƒ»∆»»¿≈

ÌÈÎeÓ Ì‰L ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÂÈ˙B¯t ˙‡ ÔÈ¯nLÓ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿«¿ƒ∆≈»¿¿ƒ∆≈»ƒ
ÔÈNBÚÂ ,ÈBÏt ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ¯ÎL ˙BNÚÏ≈»≈»¿≈¬«»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÏÈ‡‰ ‰Ê È¯‰ - ÌbÁ ÌBÈa B˙B‡ ÌÈ˙BLÂ ¯ÎL Ô‰Ó≈∆≈»¿ƒ¿«»¬≈∆»ƒ»
CÎÈÙÏe ,‰¯L‡ ‡e‰L BÓ˙qL ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡»«¬»»ƒ¿≈∆¿»∆¬≈»¿ƒ»

‰¯L‡ ÏL dwÁ ‡È‰ BfL ,Ck ÂÈ˙B¯Ùa ÔÈNBÚ45. ƒ¿≈»»∆ƒÀ»∆¬≈»

ãycew zegiyn zecewpã

."dyrn dztiwfy ,d`pda dxq`"

והלא  במעשה, צורך שיש הרמב"ם לקח מנין להקשות, יש
בגמרא הוא הדין נג:)מקור מו. גליא (ע"ז לבנה, ש"כשזקף
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ופלח  עכו"ם דאתו וכיון בעבודה־זרה, ליה שניחא דעתי'
דעת  גילוי שמספיק והיינו קעביד", דידי' שליחותא לי'

מעשה. צריך ואין
בגמ' שמקורו לומר נג:)ויש שם הפסוק (ע"ז על ששואלת

של  אשיריהם זה אין הלא באש", תשרפון "ואשיריהם
והלא  ישראל, עם ירושת היא ישראל ארץ שהרי הגויים,
שפלחו  ש"כיון ומתרצת שלו", שאינו דבר אוסר אדם "אין
בעבודה־זרה". להו דניחא דעתייהו גלו לעגל, ישראל
ביחד  לבוא חייב להו" "דניחא דעת שגילוי מוכח ומכאן

לעגל. שעבדו כאן כמו מעשה, עם
את  אהרן עשה היאך כללית, שאלה תתורץ זה, פי על
כו' הזהב נזמי "פרקו לישראל שאמר שתירצו שיש העגל,
אותו  קנה שלא והיינו לי"), "ותנו אמר (ולא אלי" והביאו
שאינו  דבר אוסר אדם "אין הרי שלו שאינו וכיון מידם,
ש"ניחא  דעת גילוי כאן היה הרי קשה, זה תירוץ ועל שלו".
שלא  ומדוע העגל, לעשות רצו שהרי בעבודה־זרה, להם"
הנ"ל  שע"פ אלא אליו. שהביאו הזהב את לאסור יוכל
כי  אהרן, שם על להקרא יכול לא העגל שמעשה יתורץ
גם  צריך כי מספיק, אינו להו" ד"ניחא דעתם שגילו מה

י  וכשפנו לא מעשה, עדיין העגל, את שיעשה לאהרן שראל
מעשה, עם דעת' 'גילוי כאן היה ולא עבודה־זרה עבדו
"אין  כי הזהב, את לאסור היה יכול לא שאהרן שפיר ואתי

שלו". שאינו דבר אוסר אדם
היכא  לי' "מיבעי שם הגמרא המשך גם יובן על־פי־זה
עכו"ם  והא לה, השתחווה ולא לה להשתחוות ביצה שזקף
דמינכרא  הוא "לבינה לא, או אסורה לה והשתחווה
ולכאורה  שנא". לא דילמא או לא. ביצה אבל זקיפתה,
הכל  והרי לא, או זקיפתה ניכרת אם מינה' 'נפקא למאי
על  גם להעשות  יכול וזה הזוקף, של הדעת בגילוי תלוי
אם  הגמ' ששאלת יתורץ, ועל־פי־זה ביצה. זקיפת ידי
שאינו  זוטא מעשה אלא זה אין שאולי זקיפתה" "מינכרא
כי  מספיק אינו - דעת' 'גילוי בזה יש שבוודאי ואף נחשב,

מעשה. גם צריך
(147 cenr `i wlg y"ewl itÎlr)

כן 26) אם אלא שלו שאינו דבר אוסר אדם שאין פי על אף
"מעשה". נחשבת אינה והשתחוויה מעשה, בו עשה

וכשהנכרי 27) זרה, עבודה לעבוד לו שנוח דעתו גילה ובה
על  ואף ואוסרה, ישראל של כשליחו הוא הרי לה משתחוה

מו.). (ע"ז שלו שאינה זקיפתה 28)פי שאין פי על אף
הלבנה. כזקיפת כך כל פי 30)(שם).29)ניכרת על אף

לחצי  "המשתחוה קכח.): (חולין אמרו וכך שלימה. שאינה
אסרה". - הנעבד.31)דלעת השני החצי אל מחובר

נעבד.32) הבלתי השני בית 33)החצי כמו לאוכל, יד בית
גם  נאסר ולפיכך עצמו, כאוכל נדונית וה"יד" לכלי; יד
נסתפקו  (שם) שבגמרא והואיל "יד". בתורת השני החצי
כדין  מספק" "אסור רבינו: אומר לפיכך פשטוה, ולא בזה

דאורייתא. באיסור לחומרא בו שהולכים "תיקו" כל
עבודהֿזרה 34) לשם אדם ידי תפיסת בו היתה שהרי

שאינו  עבדו ולסוף שנטעו לאילן דומה זה ואין כשנטעו.
ש  בשעה כי (ה"א), לעיל כמבואר בו נאסר, אין עובדו

אבל  לה; ומחובר בארץ הוא מושרש שהרי "תפיסה".
נטיעת  בשעת הרי עבודהֿזרה, לשם מתחילה כשנטעו
(ע"ז  עבודהֿזרה לשם אדם" יד "תפיסת בהם יש הגרעינים,

ענפיו.35)מח.). ויש 36)קיצץ פסולתו. שהסיר
מלשון: יתעבה, שהאילן כדי ענפיו כל שחתך מפרשים:

"זבל". ערך הערוך, א). לד, (שמות לך" כדי 37)"פסל
מעתה. בו שיגדלו גידוליו הכורמים 38)לעבוד דרך

ואת  בעפר אותה ולטמון לאילן המחוברת זמורה לכופף
משם  ותצמח שתשריש כדי אחר, מצד מוציאים הם ראשה
הגמלים" "ויברך מלשון: "הברכה", וזוהי: חדשה, ְַָָכגפן

יא). כד, והרכיבו 39)(בראשית אחר אילן של ענף הביא
פ"ב, (שביעית במשנה נזכרות ושתיהן הרּכבה, והיא: ְַָָבזה,

ענפים.40)מ"ו). מעשה 41)הצמיח שעשה פי על אף
עבודהֿזרה  לשם מתחילה שנטעו כאילן זה אין האילן, בגוף
האילן  ושאר אסורים החדשים שריגיו אלא כולו, שנאסר

(שם). מעשה.42)מותר שום בו עשה שלא
הענפים 43) וכן לבלובו. בעת באילן הצומחים הפרחים

נקראים: לבלובו, בשעת האילן מן היוצאים הרכים
מ"ד). פ"ג, (עקצין במשנה ונזכרים (ע"ז 44)"לולבים"

(שם).45)מח.).

.„ÂÈzÁz ÔÈ„ÈÓÚnL ÔÏÈ‡46- ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ƒ»∆«¬ƒƒ«¿»¬«»ƒ
,ÂÈzÁzÓ dÏË .‰‡‰a ¯eÒ‡ ,ÂÈzÁ˙ ‡È‰L ÔÓÊŒÏk»¿«∆ƒ«¿»»«¬»»¿»»ƒ«¿»

¯zÓ ‰Ê È¯‰47.„·Úp‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÔÏÈ‡‰ ÔÈ‡L ÈtÓ , ¬≈∆À»ƒ¿≈∆≈»ƒ»«¿«∆¡»
˙Èa‰ ‡‰iL ‰lÁzÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B‡aL ˙Èa«ƒ∆¿»»≈»ƒƒ¿ƒ»∆¿≈««ƒ
‰Ê È¯‰ - Èea ˙È·Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ ,„·Ú BÓˆÚ«¿∆¡»¿≈«ƒ¿«¬∆¿«ƒ»¬≈∆

‰‡‰a ¯eÒ‡48B„iÒÂ ,Èe· ‰È‰ .49B¯iÎÂ50ÌLÏ »«¬»»»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿≈
,LcÁM ‰Ó ÏËB - LcÁ˙pL „Ú ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«∆ƒ¿«≈≈«∆ƒ≈
,B„·ÚÏ e‰‡NÚL ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ LecÁ‰Â¿«ƒ»«¬»»ƒ¿≈∆¬»»¿»¿

¯zÓ ˙Èa‰ ¯‡Le51CB˙Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÒÈÎ‰ . ¿»««ƒÀ»ƒ¿ƒ¬«»ƒ¿
˙Èa‰52;‰‡‰a ¯eÒ‡ ˙Èa‰ ,ÌL ‡È‰L ÔÓÊŒÏk - ««ƒ»¿«∆ƒ»««ƒ»«¬»»

˙Èa‰ ¯z‰ - d‡ÈˆB‰53d·ˆÁL Ô·‡ ÔÎÂ .54‰lÁzÓ ƒ»À««»ƒ¿≈∆∆∆¬»»ƒ¿ƒ»
‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ,d„·ÚÏ55d¯iˆÂ ,‰·eˆÁ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬»«¬»»»¿»¬»¿ƒ¿»

d¯iÎÂ56Ûe‚a ¯iÎÂ ¯iˆ elÙ‡ - „·ÚzL57,Ô·‡‰ ¿ƒ¿»∆≈»≈¬ƒƒ≈¿ƒ≈¿»∆∆
‰ÈÏÚ ¯ik Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â58ÏËB -59‰Ó ¿≈»ƒ«ƒƒ≈»∆»≈«

,„·ÚiL ‰NÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰Â ,LcÁM∆ƒ≈¿»«¬»»ƒ¿«¬»∆≈»≈
¯zÓ Ô·‡‰ ¯‡Le60. ¿»»∆∆À»

נאסר 46) אינו כן לא אם כי כך, לשם מתחילה נטוע שהיה
נאסר  שאינו עבדו, ולבסוף שנטעו מאילן גרוע אינו שהרי -
בדיבור  מז: (שם, והתוספות שם). ר"ן, (ה"א; לעיל כמבואר
נטעו  שלא פי על שאף פירשו: תחתיו") "העמיד המתחיל:
שבשעה  משום - מדרבנן האילן נאסר כך, לשם מתחילה
נטוע  האילן כאילו הדבר נראה תחתיה נראית שעבודהֿזרה

כך. לשם שהבית 48)(שם).47)מתחילה פי על אף
וכל  שבנוהו, טרם היו תלושים ואבניו עציו הרי הוא, מחובר
זה  ואין מז:). (שם, דומה כתלוש - חיברו" ולבסוף "תלוש
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ופלח  עכו"ם דאתו וכיון בעבודה־זרה, ליה שניחא דעתי'
דעת  גילוי שמספיק והיינו קעביד", דידי' שליחותא לי'

מעשה. צריך ואין
בגמ' שמקורו לומר נג:)ויש שם הפסוק (ע"ז על ששואלת

של  אשיריהם זה אין הלא באש", תשרפון "ואשיריהם
והלא  ישראל, עם ירושת היא ישראל ארץ שהרי הגויים,
שפלחו  ש"כיון ומתרצת שלו", שאינו דבר אוסר אדם "אין
בעבודה־זרה". להו דניחא דעתייהו גלו לעגל, ישראל
ביחד  לבוא חייב להו" "דניחא דעת שגילוי מוכח ומכאן

לעגל. שעבדו כאן כמו מעשה, עם
את  אהרן עשה היאך כללית, שאלה תתורץ זה, פי על
כו' הזהב נזמי "פרקו לישראל שאמר שתירצו שיש העגל,
אותו  קנה שלא והיינו לי"), "ותנו אמר (ולא אלי" והביאו
שאינו  דבר אוסר אדם "אין הרי שלו שאינו וכיון מידם,
ש"ניחא  דעת גילוי כאן היה הרי קשה, זה תירוץ ועל שלו".
שלא  ומדוע העגל, לעשות רצו שהרי בעבודה־זרה, להם"
הנ"ל  שע"פ אלא אליו. שהביאו הזהב את לאסור יוכל
כי  אהרן, שם על להקרא יכול לא העגל שמעשה יתורץ
גם  צריך כי מספיק, אינו להו" ד"ניחא דעתם שגילו מה

י  וכשפנו לא מעשה, עדיין העגל, את שיעשה לאהרן שראל
מעשה, עם דעת' 'גילוי כאן היה ולא עבודה־זרה עבדו
"אין  כי הזהב, את לאסור היה יכול לא שאהרן שפיר ואתי

שלו". שאינו דבר אוסר אדם
היכא  לי' "מיבעי שם הגמרא המשך גם יובן על־פי־זה
עכו"ם  והא לה, השתחווה ולא לה להשתחוות ביצה שזקף
דמינכרא  הוא "לבינה לא, או אסורה לה והשתחווה
ולכאורה  שנא". לא דילמא או לא. ביצה אבל זקיפתה,
הכל  והרי לא, או זקיפתה ניכרת אם מינה' 'נפקא למאי
על  גם להעשות  יכול וזה הזוקף, של הדעת בגילוי תלוי
אם  הגמ' ששאלת יתורץ, ועל־פי־זה ביצה. זקיפת ידי
שאינו  זוטא מעשה אלא זה אין שאולי זקיפתה" "מינכרא
כי  מספיק אינו - דעת' 'גילוי בזה יש שבוודאי ואף נחשב,

מעשה. גם צריך
(147 cenr `i wlg y"ewl itÎlr)

כן 26) אם אלא שלו שאינו דבר אוסר אדם שאין פי על אף
"מעשה". נחשבת אינה והשתחוויה מעשה, בו עשה

וכשהנכרי 27) זרה, עבודה לעבוד לו שנוח דעתו גילה ובה
על  ואף ואוסרה, ישראל של כשליחו הוא הרי לה משתחוה

מו.). (ע"ז שלו שאינה זקיפתה 28)פי שאין פי על אף
הלבנה. כזקיפת כך כל פי 30)(שם).29)ניכרת על אף

לחצי  "המשתחוה קכח.): (חולין אמרו וכך שלימה. שאינה
אסרה". - הנעבד.31)דלעת השני החצי אל מחובר

נעבד.32) הבלתי השני בית 33)החצי כמו לאוכל, יד בית
גם  נאסר ולפיכך עצמו, כאוכל נדונית וה"יד" לכלי; יד
נסתפקו  (שם) שבגמרא והואיל "יד". בתורת השני החצי
כדין  מספק" "אסור רבינו: אומר לפיכך פשטוה, ולא בזה

דאורייתא. באיסור לחומרא בו שהולכים "תיקו" כל
עבודהֿזרה 34) לשם אדם ידי תפיסת בו היתה שהרי

שאינו  עבדו ולסוף שנטעו לאילן דומה זה ואין כשנטעו.
ש  בשעה כי (ה"א), לעיל כמבואר בו נאסר, אין עובדו

אבל  לה; ומחובר בארץ הוא מושרש שהרי "תפיסה".
נטיעת  בשעת הרי עבודהֿזרה, לשם מתחילה כשנטעו
(ע"ז  עבודהֿזרה לשם אדם" יד "תפיסת בהם יש הגרעינים,

ענפיו.35)מח.). ויש 36)קיצץ פסולתו. שהסיר
מלשון: יתעבה, שהאילן כדי ענפיו כל שחתך מפרשים:

"זבל". ערך הערוך, א). לד, (שמות לך" כדי 37)"פסל
מעתה. בו שיגדלו גידוליו הכורמים 38)לעבוד דרך

ואת  בעפר אותה ולטמון לאילן המחוברת זמורה לכופף
משם  ותצמח שתשריש כדי אחר, מצד מוציאים הם ראשה
הגמלים" "ויברך מלשון: "הברכה", וזוהי: חדשה, ְַָָכגפן

יא). כד, והרכיבו 39)(בראשית אחר אילן של ענף הביא
פ"ב, (שביעית במשנה נזכרות ושתיהן הרּכבה, והיא: ְַָָבזה,

ענפים.40)מ"ו). מעשה 41)הצמיח שעשה פי על אף
עבודהֿזרה  לשם מתחילה שנטעו כאילן זה אין האילן, בגוף
האילן  ושאר אסורים החדשים שריגיו אלא כולו, שנאסר

(שם). מעשה.42)מותר שום בו עשה שלא
הענפים 43) וכן לבלובו. בעת באילן הצומחים הפרחים

נקראים: לבלובו, בשעת האילן מן היוצאים הרכים
מ"ד). פ"ג, (עקצין במשנה ונזכרים (ע"ז 44)"לולבים"

(שם).45)מח.).

.„ÂÈzÁz ÔÈ„ÈÓÚnL ÔÏÈ‡46- ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ƒ»∆«¬ƒƒ«¿»¬«»ƒ
,ÂÈzÁzÓ dÏË .‰‡‰a ¯eÒ‡ ,ÂÈzÁ˙ ‡È‰L ÔÓÊŒÏk»¿«∆ƒ«¿»»«¬»»¿»»ƒ«¿»

¯zÓ ‰Ê È¯‰47.„·Úp‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÔÏÈ‡‰ ÔÈ‡L ÈtÓ , ¬≈∆À»ƒ¿≈∆≈»ƒ»«¿«∆¡»
˙Èa‰ ‡‰iL ‰lÁzÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B‡aL ˙Èa«ƒ∆¿»»≈»ƒƒ¿ƒ»∆¿≈««ƒ
‰Ê È¯‰ - Èea ˙È·Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ ,„·Ú BÓˆÚ«¿∆¡»¿≈«ƒ¿«¬∆¿«ƒ»¬≈∆

‰‡‰a ¯eÒ‡48B„iÒÂ ,Èe· ‰È‰ .49B¯iÎÂ50ÌLÏ »«¬»»»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿≈
,LcÁM ‰Ó ÏËB - LcÁ˙pL „Ú ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«∆ƒ¿«≈≈«∆ƒ≈
,B„·ÚÏ e‰‡NÚL ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ LecÁ‰Â¿«ƒ»«¬»»ƒ¿≈∆¬»»¿»¿

¯zÓ ˙Èa‰ ¯‡Le51CB˙Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÒÈÎ‰ . ¿»««ƒÀ»ƒ¿ƒ¬«»ƒ¿
˙Èa‰52;‰‡‰a ¯eÒ‡ ˙Èa‰ ,ÌL ‡È‰L ÔÓÊŒÏk - ««ƒ»¿«∆ƒ»««ƒ»«¬»»

˙Èa‰ ¯z‰ - d‡ÈˆB‰53d·ˆÁL Ô·‡ ÔÎÂ .54‰lÁzÓ ƒ»À««»ƒ¿≈∆∆∆¬»»ƒ¿ƒ»
‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ,d„·ÚÏ55d¯iˆÂ ,‰·eˆÁ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬»«¬»»»¿»¬»¿ƒ¿»

d¯iÎÂ56Ûe‚a ¯iÎÂ ¯iˆ elÙ‡ - „·ÚzL57,Ô·‡‰ ¿ƒ¿»∆≈»≈¬ƒƒ≈¿ƒ≈¿»∆∆
‰ÈÏÚ ¯ik Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â58ÏËB -59‰Ó ¿≈»ƒ«ƒƒ≈»∆»≈«

,„·ÚiL ‰NÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰Â ,LcÁM∆ƒ≈¿»«¬»»ƒ¿«¬»∆≈»≈
¯zÓ Ô·‡‰ ¯‡Le60. ¿»»∆∆À»

נאסר 46) אינו כן לא אם כי כך, לשם מתחילה נטוע שהיה
נאסר  שאינו עבדו, ולבסוף שנטעו מאילן גרוע אינו שהרי -
בדיבור  מז: (שם, והתוספות שם). ר"ן, (ה"א; לעיל כמבואר
נטעו  שלא פי על שאף פירשו: תחתיו") "העמיד המתחיל:
שבשעה  משום - מדרבנן האילן נאסר כך, לשם מתחילה
נטוע  האילן כאילו הדבר נראה תחתיה נראית שעבודהֿזרה

כך. לשם שהבית 48)(שם).47)מתחילה פי על אף
וכל  שבנוהו, טרם היו תלושים ואבניו עציו הרי הוא, מחובר
זה  ואין מז:). (שם, דומה כתלוש - חיברו" ולבסוף "תלוש
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בארץ, מעורים ושרשיו הואיל נאסר שאינו לאילן דומה
ג). ס"ק קמה, יו"ד (ש"ך, מבית יותר "מחובר" הוא שהרי

בסיד.49) אותו או 50)טח בולטות צורות בו עשה
אבל 51)שוקעות. עצמו; לבית עבד לא שהרי מז): (ע"ז,

כדין  בהנאה נאסר עצמו, הבית את עבד שחידשהו אחרי אם
לבית. לפי 52)המשתחוה אלא לעבודהֿזרה, הקצהו שלא

שעדיין 55)מההר.54)(שם).53)שעה. פי על אף
מיד. בהנאה נאסרת נכרי של עבודהֿזרה כי עבדה, לא

וציצים.56) ציורים בה גופה.57)שפסל באבן בה שחקק
גופה.58) באבן בה.59)ולא להשתמש ישראל כשבא
(שם).60) נעבדה לא עצמה שהאבן

.‰‰ÈÏÚ „ÈÓÚ‰L Ô·‡61BÊ È¯‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ∆∆∆∆¡ƒ»∆»¬«»ƒ¬≈
˙¯zÓ Ô·‡‰ - d˜lÒ .‰ÈÏÚ ‡È‰L ÔÓÊŒÏk ‰¯eÒ‡62. ¬»»¿«∆ƒ»∆»ƒ¿»»∆∆À∆∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ CeÓÒ B˙È· ‰È‰L ÈÓ63¯eÒ‡ - ÏÙÂ ƒ∆»»≈»«¬«»ƒ¿»«»
B˙B·Ï64BlL CB˙Ï ÒBk ?‰NÚÈ „ˆÈk .65,‰B·e ƒ¿≈««¬∆≈¿∆∆

‡lL È„k ,‰‡Bˆ B‡ ÌÈˆB˜ e‰‡ÏÓÓ ÁÂ¯‰ B˙B‡Â¿»∆«¿«¿≈ƒ»¿≈∆…
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ·ÈÁ¯È66ÏLÂ BlL Ï˙k‰ ‰È‰ . «¿ƒ¿≈¬«»ƒ»»«…∆∆¿∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú67‰ˆÁÓ :‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBcÈ - ¬«»ƒƒ∆¡»¿∆¡»∆¡»
BlL68¯eÒ‡ Ïk‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏLÂ ,‰‡‰a ¯zÓ ∆À»«¬»»¿∆¬«»ƒ«…»

‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ ,B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚ ,ÂÈ·‡ .‰‡‰a69. «¬»»¬»»≈»«¬»«…»«¬»»

זמני.61) את 62)באופן הקצה מתחילה אם אבל (שם)
אסורה  היא הרי - בקביעות לאליל בסיס שתשמש האבן
(ה"ט). בסמוך כמבואר הנכרי, שיבטלנה עד כעבודהֿזרה

עבודהֿזרה.63) לבית קיר משמש מכתליו אחד שהיה
שהיה 64) מפרש: ובירושלמי לעבודתֿזרה. בית בונה שהרי

אסור  הרי כן, לא שאם עבודהֿזרה, לבית קודם ביתו בנין
עבודהֿזרה. בית בקיר ביתו לסמוך כנוסח 65)לישראל

אמות  ארבע שלו בתוך כונס מ"ו): פ"ג, (ע"ז המשנה
אברבנאל. כתבֿיד הרמב"ם וכן מז.).66)ובונה"; (ע"ז

ישראל.67) של וחציו זרה עבודה של חציו הכותל, שעובי
שלו;68) הן אבנים איזו שמכיר וכגון מותרות, שלו האבנים

לנכרי  למכור שיכול אלא אסורות, - מכירן אינו אם אבל
שם). הירושלמי, בשם (ר"ן, שהוא מקום בכל חלקו

אוקספורד.69) כנוסח

.Â„a‡Ó „ˆÈk70ÌÈ¯·c ¯‡Le ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ≈«¿«≈¬«»ƒ¿»¿»ƒ
?dlL ˙·¯˜˙Â ‰ÈLnLÓ ÔB‚k ,dÏÏ‚a ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒƒ¿»»¿¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»

Áe¯Ï ‰¯BÊÂ ˜ÁBL71ÁÏn‰ ÌÈÏ ÏÈËÓe Û¯BN B‡ ,72. ≈¿∆»«≈≈ƒ¿»«∆«

ה"א).70) (פ"ז, לעיל כמבואר לאבדה, עליו שמצוה
חוששים 71) אין - לקרקע ותועיל זבל שתיעשה פי על ואף

הצמחים, את מגדלים המותר והקרקע האסור הזבל כי לה,
מותר". - גורם וזה כ"שזה ה"יא): (פ"ז, לעיל נתבאר וכבר

כח.),72) פסחים רש"י, (מלשון שם עוברות ספינות שאין
כשהוא  לים לזרקו אבל ה"יג). (פ"ז, לעיל בבאורנו וראה
לצדדים: רבינו דברי מפרשים ויש מג:). (ע"ז אסור - שלם
ואין  לשרפו שאפשר עץ של לאליל הכוונה שורף", "או
של  ואליל המלח; לים בהטלתו או לרוח, בזרייתו צורך
בלי  המלח לים להטילו אפשר - לשרפו אפשר שאי מתכת
ישחקנו  המלח, לים ללכת לטרוח רוצה אינו ואם שחיקה;
עבודהֿזרה: באיבוד דרכים ששלשה באופן לרוח, ויזרנו

לים  הטלה או עץ, של אליל שריפת לרוח, וזרייה שחיקה
דברי  השווה המשנה). (מרכבת שלם כשהוא אפילו המלח

פ"ג). ומצה, חמץ (הלכות רבינו

.ÊÌÈ¯‰ ÔB‚k ,„·ÚpL Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ba ÔÈ‡L ¯·c»»∆≈¿ƒ««»»∆∆¡«¿»ƒ
¯zÓ BÓˆÚ „·Úp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÏÈ‡Â ‰Ó‰·e¿≈»¿ƒ»««ƒ∆«∆¡»«¿À»

BÈetˆ ,‰‡‰a73‡e‰LŒÏÎa ‰‰p‰Â .‰‡‰a ¯eÒ‡ «¬»»ƒ»«¬»»¿«∆¡∆¿»∆
·‰ÊÂ ÛÒk „ÓÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,Ô‰Ó≈∆∆∆∆¡«…«¿…∆∆¿»»

"Ì‰ÈÏÚ74ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈetˆ ÏÎÂ .75ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ¬≈∆¿»ƒ≈¬«»ƒ¬≈≈ƒ¿«
‰ÈLnLÓ76. ¿«¿∆»

דווקא,73) לאו וזהב וכסף זהב. או כסף ההר את ציפה אם
לנוי. ציפוי מיני כל שכל 74)אלא היא: הכתוב גזירת

מה.). (ע"ז נאסר - מחובר" "נעבד שעל אפילו ש"עליהם",
שתים, עליהם לוקה עבודהֿזרה משמשי ששאר פי על ואף
מחובר  נעבד של הציפוי אין ה"ב), (פ"ז, לעיל כמבואר
של  ציפויו אבל וזהב"; כסף תחמוד "לא משום: אלא נאסר
שחייבים  הוא עבודהֿזרה משמשי כשאר תלוש", "נעבד
לרבינו  המצוות' ל'ספר בפירושו מצוה", ("נר שתים עליהם

כב). תלושים.75)ל"ת, אלילים עליהם 76)של  ולוקים
שאם  ביטול: לענין וכן עבודהֿזרה. משמשי משום שתים,
כמבואר  מאליהם, משמשיה בטלו האליל את הנכרי ביטל

(ה"ט). בסמוך

.ÁÌ„˜ ÌÈ¯Î ‰eÏhaL ÌÈ¯Î ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú77 ¬«»ƒ∆»¿ƒ∆ƒ¿»»¿ƒ…∆
:¯Ó‡pL ,‰‡‰a ˙¯zÓ BÊ È¯‰ ,Ï‡¯NÈ È„ÈÏ ‡·zL∆»…ƒ≈ƒ¿»≈¬≈À∆∆«¬»»∆∆¡«

‡ ÈÏÈÒt"eÈ„ÈÏ e‡aLk - "L‡a ÔeÙ¯Nz Ì‰È‰Ï ¿ƒ≈¡…≈∆ƒ¿¿»≈¿∆»¿»≈
el‡ È¯‰ ,ÌeÏha Ì‡ Ï·‡ ;˙e‰Ï‡ Ì‰a ÔÈ‚‰B Ô‰Â¿≈¬ƒ»∆¡»¬»ƒƒ¿¬≈≈

ÔÈ¯zÓ78. À»ƒ

ביטול,77) לה מועיל לא - ישראל לידי באה כבר אם כי
בסמוך. נב.)78)כמבואר ע"ז פ"ו; דע"ז, (תוספתא

אלהיהם  פסילי שנאמר: אלהיו? שפוסל לנכרי "מנין דרשו:
כסף  תחמוד "לא כתוב: (שם): אמרו ועוד באש". תשרפון
פסלֹו כיצד? הא - לך" "ולקחת וכתוב: עליהם", וזהב

לך. ולקחת - (ביטלֹו) מאלוה פסלו תחמוד; לא - ֹלאלוה

.ËÌÏBÚÏ ‰ÏËa dÈ‡ Ï‡¯NÈ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú79. ¬«»ƒ∆ƒ¿»≈≈»¿≈»¿»
˙eÙzL da È¯ÎÏ ‰È‰ elÙ‡80ÏÈÚBÓ BÏeha ÔÈ‡ , ¬ƒ»»¿»¿ƒ»À»≈ƒƒ

‰ÊÈ‚ ‰eÚËe ÌÏBÚÏ ‰‡‰· ‰¯eÒ‡ ‡l‡ ,ÌeÏk81. ¿∆»¬»«¬»»¿»¿»¿ƒ»
,Ï‡¯NÈ „ÈÏ ˙‡aL È¯Î ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÎÂ¿≈¬«»ƒ∆»¿ƒ∆»¿«ƒ¿»≈
,ÌeÏk ÏÈÚBÓ BÏeha ÔÈ‡ - È¯Î‰ dÏha CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»«»¿ƒ≈ƒƒ¿

ÌÏBÚÏ ‰‡‰· ‰¯eÒ‡ ‡l‡82Ïh·Ó Ï‡¯NÈ ÔÈ‡Â . ∆»¬»«¬»»¿»¿≈ƒ¿»≈¿«≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙eL¯a elÙ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú83. ¬«»ƒ«¬ƒƒ¿≈»ƒ

˙„B·Ú Ïh·Ó BÈ‡ ‰ËBL B‡ ÔË˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ»»∆≈¿«≈¬«
ÌÈ·ÎBk84ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏhaL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ . »ƒ¿≈»ƒ∆ƒ≈¬«»ƒ≈

,BÁ¯k ÏÚa ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL ÔÈa ,BlL∆≈∆¿≈»ƒ¬≈ƒ¿«»¿
;‰ÏË· BÊ È¯‰ - Ck ÏÚ Ï‡¯NÈ BÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬»ƒ¿»≈«»¬≈¿≈»
;ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ Ïh·Ó‰ È¯Îp‰ ‡‰iL „·Ï·eƒ¿«∆¿≈«»¿ƒ«¿«≈≈¬«»ƒ
BÏeha ÔÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆≈≈¬«»ƒ≈ƒ

Ïeha85‰ÈLnLÓ Ïha - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ïh·Ó‰ .86. ƒ«¿«≈¬«»ƒƒ≈¿«¿∆»
‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,ÌÈ¯zÓ ‰ÈLnLÓ - ‰ÈLnLÓ Ïhaƒ≈¿«¿∆»¿«¿∆»À»ƒ¿ƒ¬»
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˙„B·Ú ˙·¯˜˙Â .‰pÏh·iL „Ú ,‰˙È‰L BÓk ‰‡‰·«¬»»¿∆»¿»«∆¿«¿∆»¿ƒ¿…∆¬«
ÌÏBÚÏ ‰ÏËa dÈ‡ ÌÈ·ÎBk87. »ƒ≈»¿≈»¿»

פסל...79) יעשה אשר האיש "ארור הפסוק: על חז"ל סמכו
גניזה  אלא תקנה לה אין - טו) כז, (דברים בסתר" ושם

שם). אומרים:80)(ע"ז, אנו אין חלקו, את ביטל וזה
את  ביטל שהנכרי ומתוך עובדה, הוא הנכרי דעת על ישראל
ישראל  אלא - מאליו מבוטל ישראל של חלקו יהיה חלקו
(שם, שותפו הנכרי בביטול תלוי ואינו עובדה עצמו דעת על

נכרי 81)נג.). של כעבודהֿזרה לא בקרקע; קבורה
התוספות  וכדעת שריפה. או לרוח, וזרייה שחיקה הטעונה

קד.). סד:).82)(יבמות רשות 83)(ע"ז לו נתן שהנכרי
כי  - כלום מועיל ישראל של ביטול אין שלו, אליל לבטל
נב:). (שם, בלבד לנכרי אלא ביטול תורת נאמרה לא

ביטולו 84) ואין ומשמשיה עבודהֿזרה בטיב יודע אינו כי
בסמוך. שיתבאר כפי יהושע 85)מועיל, רבי "אמר

בריבי  הקפר אלעזר רבי אחר מהלך הייתי אחת פעם בןֿלוי:
קטן  נכרי ומצא דרקון. צורת ועליה טבעת שם ומצא בדרך
ולא  בּטלּה! לו: ואמר גדול נכרי מצא כלום; לו אמר ְָולא
שלשה  ממנו למדתי שעה באותה וביטלה. סטרו ביטלה.
שאינו  מי וכל חברו, של עבודהֿזרה מבטל שנכרי דברים:
אפילו  מבּטל ושנכרי מבטל, אינו עבודהֿזרה בטיב יודע

מג.). (ע"ז כרחו נב:).86)בעל שנאמר:87)(שם,
- יח) קו, (תהלים מתים זבחי ויאכלו פעור לבעל ויצמדו

לעול  בהנאה (שאסור לעולם ביטול לו אין מת אף מה ם)
נ.). (שם, עולמית בטלה אינה עבודהֿזרה תקרובת

.È,dÊ‡ L‡¯ ,dÓËÁ L‡¯ ÚË˜ ?dÏh·Ó „ˆÈk≈«¿«¿»»«…»¿»…»¿»
dÒÁt ;dÚaˆ‡ L‡¯88‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÈÙa …∆¿»»¿»»¿»∆»««ƒ∆…

BÊ È¯‰ - Ï‡¯NÈ Û¯BˆÏ d¯ÎnL B‡ ;d¯qÁ89.‰ÏËa ƒ¿»∆¿»»¿≈ƒ¿»≈¬≈¿≈»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d¯ÎÓ B‡ dkLÓ Ì‡ Ï·‡90B‡ ¬»ƒƒ¿¿»¿»»¿≈»ƒ

‡ÏÂ ˙ÏtÓ ‰ÈÏÚ ‰ÏÙpL B‡ ,Û¯Bˆ BÈ‡L Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆≈≈∆»¿»»∆»«…∆¿…
,‰ÈÙa ˜˜¯ ;‰eÚ·˙ ‡ÏÂ ÌÈËÒÏ ‰e·b ;dpÙƒ»¿»»ƒ¿ƒ¿…¿»»»«¿»∆»

d¯¯b ,‰ÈÙa ÔÈzL‰91È¯‰ - ‰‡Bv‰ ˙‡ da ˜¯Ê , ƒ¿ƒ¿»∆»¿»»»«»∆«»¬≈
‰ÏËa dÈ‡ BÊ92. ≈»¿≈»

צורתה.88) ומיעך פניה על בפטיש  יודע 89)היכה כי
כלים  ממנה לעשות ויתיכנה ישברנה שהצורף מראש הוא
ביטלה, לא עדיין נכרי לצורף מכרה אבל נג.); (שם, שונים
ישברנה. ולא יעבדנה הנכרי שהצורף המוכר סובר כי

צורף.90) (רש"י).91)ואפילו והשלך סחוב בטיט,
לבטלה,92) שמתכוון גמורה הוכחה עוד אין  אלה בכל כי

ישוב  כעסו עבור ואחרי לשעה עליה שכעס ייתכן כי
ירעב  כי "והיה המקרא: על סמכו ז"ל וחכמינו ויעבדנה,
יביט  ארץ ואל למעלה, ופנה ובאלהיו מלכו וקלל והתקצף,
מלכו  שקילל פי על אף - כאֿכב) ח, (ישיעה וגו' צרה והנה
שלו  עבודהֿזרה לעבוד ארץ", אל ל"הביט חוזר ואלהיו,

(שם).

.‡È·ÎBk ˙„B·Ú˙ÚLa - ‰È„·BÚ ‰eÁÈp‰L ÌÈ ¬«»ƒ∆ƒƒ»¿∆»ƒ¿«
ÌBÏL93‰eÏh· È¯‰L ,‰‡‰a ˙¯zÓ ,94˙ÚLa ; »À∆∆«¬»»∆¬≈ƒ¿»ƒ¿«

ÈtÓ ‡l‡ ‰eÁÈp‰ ‡lL ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬»ƒ¿≈∆…ƒƒ»∆»ƒ¿≈

- ‰ÈÏ‡Ó ‰¯aLpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»¬«»ƒ∆ƒ¿¿»≈≈∆»
ÌÈ¯eÒ‡ ‰È¯·L95,CÎÈÙÏ .‰eÏh·iL „Ú ,‰‡‰a ¿»∆»¬ƒ«¬»»«∆¿«¿»¿ƒ»

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È¯·L ‡ˆBn‰«≈ƒ¿≈¬«»ƒ¬≈≈¬ƒ
ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ‰eÏh· ‡Ï ‡nL ,‰‡‰a96Ì‡Â . «¬»»∆»…ƒ¿»»¿≈»ƒ¿ƒ

ÌÈ˜¯t ÏL ‰˙È‰97ËBÈ„‰Â ,98CÈ¯ˆ - Ì¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ »¿»∆¿»ƒ¿∆¿»¿«¬ƒ»»ƒ
‰È˜¯tÓ ˜¯Ùe ˜¯t Ïk Ïh·Ï99ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â . ¿«≈»∆∆∆∆ƒ¿»∆»¿ƒ≈»

Ïk eÏËa ,‰pnÓ „Á‡ ¯·‡ ÏhaL ÔÂÈk - ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ≈»∆ƒ≈≈∆∆»ƒ∆»»¿»
ÌÈ¯·M‰100. «¿»ƒ

לחזור.93) דעתם עמהם 94)ואין לקחוה לא ולפיכך
נג:). לשברים.95)(שם, אפילו הם עובדים כי מא:) (שם,

אין 96) שברה, ולפיכך ביטלה הנכרי לומר: שיש פי על אף
וספק  עבודהֿזרה, ודאי והיא הואיל כך. כל בה מקילים אנו
מא:). (ע"ז ודאי מידי מוציא ספק ואין - לא או ביטלוה

חוליותיה.97) ונתפרקו קטנות חוליות שאינו 98)של מי
לכך. חבירו.99)אומן בביטול ניתר האחד כי 100)ואין

שבור, ככלי נידון זה הרי להחזירם יכול ההדיוט ואין הואיל
מט:). (שם ומותר נתבטל שהוא כל ובביטול

.·ÈÌbÙpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÁaÊÓ101‡e‰ ÔÈ„Ú - ƒ¿«¬«»ƒ∆ƒ¿«¬«ƒ
Ba¯ ı˙piL „Ú ,‰‡‰a ¯eÒ‡102.ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa »«¬»»«∆ƒ»≈À¿«≈»ƒ

ÒBÓÈ·e103¯zÓ - ÌbÙpL104‰ÊŒÈ‡Â ÒBÓÈ· e‰ÊŒÈ‡ . ƒ∆ƒ¿«À»≈∆ƒ¿≈∆
Ó ‡e‰ÌÈ·‡ - ÁaÊÓ ,˙Á‡ Ô·‡ - ÒBÓÈa ?ÁaÊƒ¿≈«ƒ∆∆««ƒ¿≈«¬»ƒ
‰a¯‰105‰aL ÔÂÈk ?ÒÈÏe˜¯Ó È·‡ ÔÈÏh·Ó „ˆÈÎÂ . «¿≈¿≈«¿«¿ƒ«¿≈«¿ƒ≈»∆»»

Ô‰· ‰tÁ B‡ ÔÈa Ì‰Ó106el‡· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÎ¯c‰ ˙‡ ≈∆ƒ¿»ƒ»»∆∆«¿»ƒ¿«≈»≈
‰‡‰a ÔÈ¯zÓ Ô‰ È¯‰ -107˙‡ ÌÈÏh·Ó „ˆÈk . ¬≈≈À»ƒ«¬»»≈«¿«¿ƒ∆

ÌÒ¯˜ ?‰¯L‡‰108‰pnÓ ˜¯Ê B‡ ‰ÏÚ ‰pnÓ »¬≈»ƒ¿≈ƒ∆»»∆»«ƒ∆»
˜BÈ109d‡ÙML B‡ ,ËÈ·¯L B‡ ÏwÓ ‰pnÓ ÏË ;110 ≈»«ƒ∆»«≈«¿ƒ∆¿»»

dk¯ˆÏ ‡lL111‰ÏË· BÊ È¯‰ -112dk¯ˆÏ d‡ÙL .113 ∆…¿»¿»¬≈¿≈»¿»»¿»¿»
‰È‡ÙLe ,‰¯eÒ‡ ‡È‰ -114ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÈ¯zÓ ƒ¬»¿»∆»À»ƒ¿ƒ»¿»∆

ÔÈ·e ‡È‰ ÔÈa ,dk¯ˆÏ ‡lL ÔÈa dk¯ˆÏ ÔÈa - Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿»¿»≈∆…¿»¿»≈ƒ≈
ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ - ‰È‡ÙL115ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚL , ¿»∆»¬»¿»∆¬«»ƒ∆

.ÌÏBÚÏ Ïeha dÏ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ¿»

מקצתו.101) ניתץ 102)שניתץ שלא זמן כל כי נג:) (שם,
הפסוק: על חכמינו וסמכו לתקנו. עליו דעתם עדיין רובו
אשרים  יקומו לא מנופצות גיר כאבני מזבח אבני כל בשומו
יקומו  לא - גיר כאבני נופץ אם ט), כז, (ישעיה וחמנים
(שם, עליו יקריבו עוד יקומו, - לא ואם וחמנים, אשרים

והיא 103)נד.). עבודהֿזרה, עליה שמעמידים אבן
לה. בסיס משליכים 104)משמשת ונפגמה הואיל כי

במקומה. אחרת ונותנים נג:).105)אותה (שם,
ריצף.106) ואפילו 107)כיסה, חשש. כל בלי נ.) (שם,

מפני  קדושים, של בנם נקרא שהיה סימאי בר' מנחם רבי
של  חשש משום מטבע של בצורה מסתכל היה שלא

עליהן. מהלך היה חתך 109)קטף.108)עבודהֿזרה,
רך. במקצועה.110)ענף כדי 111)שהחליקה לא

או  בהם, להסיק לשפאים צריך שהוא מפני אלא ליפותה,
אחר. תשמיש שבמעשים 112)לצורך מפני מט:), (שם,

כן  על כי ביטלה, וכבר בעיניו היא שבזויה דעתו גילה אלה
להיפך. ולא אותו משמשת היא לצרכיו: בה הוא משתמש
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˙„B·Ú ˙·¯˜˙Â .‰pÏh·iL „Ú ,‰˙È‰L BÓk ‰‡‰·«¬»»¿∆»¿»«∆¿«¿∆»¿ƒ¿…∆¬«
ÌÏBÚÏ ‰ÏËa dÈ‡ ÌÈ·ÎBk87. »ƒ≈»¿≈»¿»

פסל...79) יעשה אשר האיש "ארור הפסוק: על חז"ל סמכו
גניזה  אלא תקנה לה אין - טו) כז, (דברים בסתר" ושם

שם). אומרים:80)(ע"ז, אנו אין חלקו, את ביטל וזה
את  ביטל שהנכרי ומתוך עובדה, הוא הנכרי דעת על ישראל
ישראל  אלא - מאליו מבוטל ישראל של חלקו יהיה חלקו
(שם, שותפו הנכרי בביטול תלוי ואינו עובדה עצמו דעת על

נכרי 81)נג.). של כעבודהֿזרה לא בקרקע; קבורה
התוספות  וכדעת שריפה. או לרוח, וזרייה שחיקה הטעונה

קד.). סד:).82)(יבמות רשות 83)(ע"ז לו נתן שהנכרי
כי  - כלום מועיל ישראל של ביטול אין שלו, אליל לבטל
נב:). (שם, בלבד לנכרי אלא ביטול תורת נאמרה לא

ביטולו 84) ואין ומשמשיה עבודהֿזרה בטיב יודע אינו כי
בסמוך. שיתבאר כפי יהושע 85)מועיל, רבי "אמר

בריבי  הקפר אלעזר רבי אחר מהלך הייתי אחת פעם בןֿלוי:
קטן  נכרי ומצא דרקון. צורת ועליה טבעת שם ומצא בדרך
ולא  בּטלּה! לו: ואמר גדול נכרי מצא כלום; לו אמר ְָולא
שלשה  ממנו למדתי שעה באותה וביטלה. סטרו ביטלה.
שאינו  מי וכל חברו, של עבודהֿזרה מבטל שנכרי דברים:
אפילו  מבּטל ושנכרי מבטל, אינו עבודהֿזרה בטיב יודע

מג.). (ע"ז כרחו נב:).86)בעל שנאמר:87)(שם,
- יח) קו, (תהלים מתים זבחי ויאכלו פעור לבעל ויצמדו

לעול  בהנאה (שאסור לעולם ביטול לו אין מת אף מה ם)
נ.). (שם, עולמית בטלה אינה עבודהֿזרה תקרובת

.È,dÊ‡ L‡¯ ,dÓËÁ L‡¯ ÚË˜ ?dÏh·Ó „ˆÈk≈«¿«¿»»«…»¿»…»¿»
dÒÁt ;dÚaˆ‡ L‡¯88‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÈÙa …∆¿»»¿»»¿»∆»««ƒ∆…

BÊ È¯‰ - Ï‡¯NÈ Û¯BˆÏ d¯ÎnL B‡ ;d¯qÁ89.‰ÏËa ƒ¿»∆¿»»¿≈ƒ¿»≈¬≈¿≈»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d¯ÎÓ B‡ dkLÓ Ì‡ Ï·‡90B‡ ¬»ƒƒ¿¿»¿»»¿≈»ƒ

‡ÏÂ ˙ÏtÓ ‰ÈÏÚ ‰ÏÙpL B‡ ,Û¯Bˆ BÈ‡L Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆≈≈∆»¿»»∆»«…∆¿…
,‰ÈÙa ˜˜¯ ;‰eÚ·˙ ‡ÏÂ ÌÈËÒÏ ‰e·b ;dpÙƒ»¿»»ƒ¿ƒ¿…¿»»»«¿»∆»

d¯¯b ,‰ÈÙa ÔÈzL‰91È¯‰ - ‰‡Bv‰ ˙‡ da ˜¯Ê , ƒ¿ƒ¿»∆»¿»»»«»∆«»¬≈
‰ÏËa dÈ‡ BÊ92. ≈»¿≈»

צורתה.88) ומיעך פניה על בפטיש  יודע 89)היכה כי
כלים  ממנה לעשות ויתיכנה ישברנה שהצורף מראש הוא
ביטלה, לא עדיין נכרי לצורף מכרה אבל נג.); (שם, שונים
ישברנה. ולא יעבדנה הנכרי שהצורף המוכר סובר כי

צורף.90) (רש"י).91)ואפילו והשלך סחוב בטיט,
לבטלה,92) שמתכוון גמורה הוכחה עוד אין  אלה בכל כי

ישוב  כעסו עבור ואחרי לשעה עליה שכעס ייתכן כי
ירעב  כי "והיה המקרא: על סמכו ז"ל וחכמינו ויעבדנה,
יביט  ארץ ואל למעלה, ופנה ובאלהיו מלכו וקלל והתקצף,
מלכו  שקילל פי על אף - כאֿכב) ח, (ישיעה וגו' צרה והנה
שלו  עבודהֿזרה לעבוד ארץ", אל ל"הביט חוזר ואלהיו,

(שם).

.‡È·ÎBk ˙„B·Ú˙ÚLa - ‰È„·BÚ ‰eÁÈp‰L ÌÈ ¬«»ƒ∆ƒƒ»¿∆»ƒ¿«
ÌBÏL93‰eÏh· È¯‰L ,‰‡‰a ˙¯zÓ ,94˙ÚLa ; »À∆∆«¬»»∆¬≈ƒ¿»ƒ¿«

ÈtÓ ‡l‡ ‰eÁÈp‰ ‡lL ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬»ƒ¿≈∆…ƒƒ»∆»ƒ¿≈

- ‰ÈÏ‡Ó ‰¯aLpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»¬«»ƒ∆ƒ¿¿»≈≈∆»
ÌÈ¯eÒ‡ ‰È¯·L95,CÎÈÙÏ .‰eÏh·iL „Ú ,‰‡‰a ¿»∆»¬ƒ«¬»»«∆¿«¿»¿ƒ»

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È¯·L ‡ˆBn‰«≈ƒ¿≈¬«»ƒ¬≈≈¬ƒ
ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ‰eÏh· ‡Ï ‡nL ,‰‡‰a96Ì‡Â . «¬»»∆»…ƒ¿»»¿≈»ƒ¿ƒ

ÌÈ˜¯t ÏL ‰˙È‰97ËBÈ„‰Â ,98CÈ¯ˆ - Ì¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ »¿»∆¿»ƒ¿∆¿»¿«¬ƒ»»ƒ
‰È˜¯tÓ ˜¯Ùe ˜¯t Ïk Ïh·Ï99ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â . ¿«≈»∆∆∆∆ƒ¿»∆»¿ƒ≈»

Ïk eÏËa ,‰pnÓ „Á‡ ¯·‡ ÏhaL ÔÂÈk - ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ≈»∆ƒ≈≈∆∆»ƒ∆»»¿»
ÌÈ¯·M‰100. «¿»ƒ

לחזור.93) דעתם עמהם 94)ואין לקחוה לא ולפיכך
נג:). לשברים.95)(שם, אפילו הם עובדים כי מא:) (שם,

אין 96) שברה, ולפיכך ביטלה הנכרי לומר: שיש פי על אף
וספק  עבודהֿזרה, ודאי והיא הואיל כך. כל בה מקילים אנו
מא:). (ע"ז ודאי מידי מוציא ספק ואין - לא או ביטלוה

חוליותיה.97) ונתפרקו קטנות חוליות שאינו 98)של מי
לכך. חבירו.99)אומן בביטול ניתר האחד כי 100)ואין

שבור, ככלי נידון זה הרי להחזירם יכול ההדיוט ואין הואיל
מט:). (שם ומותר נתבטל שהוא כל ובביטול

.·ÈÌbÙpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÁaÊÓ101‡e‰ ÔÈ„Ú - ƒ¿«¬«»ƒ∆ƒ¿«¬«ƒ
Ba¯ ı˙piL „Ú ,‰‡‰a ¯eÒ‡102.ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa »«¬»»«∆ƒ»≈À¿«≈»ƒ

ÒBÓÈ·e103¯zÓ - ÌbÙpL104‰ÊŒÈ‡Â ÒBÓÈ· e‰ÊŒÈ‡ . ƒ∆ƒ¿«À»≈∆ƒ¿≈∆
Ó ‡e‰ÌÈ·‡ - ÁaÊÓ ,˙Á‡ Ô·‡ - ÒBÓÈa ?ÁaÊƒ¿≈«ƒ∆∆««ƒ¿≈«¬»ƒ
‰a¯‰105‰aL ÔÂÈk ?ÒÈÏe˜¯Ó È·‡ ÔÈÏh·Ó „ˆÈÎÂ . «¿≈¿≈«¿«¿ƒ«¿≈«¿ƒ≈»∆»»

Ô‰· ‰tÁ B‡ ÔÈa Ì‰Ó106el‡· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÎ¯c‰ ˙‡ ≈∆ƒ¿»ƒ»»∆∆«¿»ƒ¿«≈»≈
‰‡‰a ÔÈ¯zÓ Ô‰ È¯‰ -107˙‡ ÌÈÏh·Ó „ˆÈk . ¬≈≈À»ƒ«¬»»≈«¿«¿ƒ∆

ÌÒ¯˜ ?‰¯L‡‰108‰pnÓ ˜¯Ê B‡ ‰ÏÚ ‰pnÓ »¬≈»ƒ¿≈ƒ∆»»∆»«ƒ∆»
˜BÈ109d‡ÙML B‡ ,ËÈ·¯L B‡ ÏwÓ ‰pnÓ ÏË ;110 ≈»«ƒ∆»«≈«¿ƒ∆¿»»

dk¯ˆÏ ‡lL111‰ÏË· BÊ È¯‰ -112dk¯ˆÏ d‡ÙL .113 ∆…¿»¿»¬≈¿≈»¿»»¿»¿»
‰È‡ÙLe ,‰¯eÒ‡ ‡È‰ -114ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÈ¯zÓ ƒ¬»¿»∆»À»ƒ¿ƒ»¿»∆

ÔÈ·e ‡È‰ ÔÈa ,dk¯ˆÏ ‡lL ÔÈa dk¯ˆÏ ÔÈa - Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿»¿»≈∆…¿»¿»≈ƒ≈
ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ - ‰È‡ÙL115ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚL , ¿»∆»¬»¿»∆¬«»ƒ∆

.ÌÏBÚÏ Ïeha dÏ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ¿»

מקצתו.101) ניתץ 102)שניתץ שלא זמן כל כי נג:) (שם,
הפסוק: על חכמינו וסמכו לתקנו. עליו דעתם עדיין רובו
אשרים  יקומו לא מנופצות גיר כאבני מזבח אבני כל בשומו
יקומו  לא - גיר כאבני נופץ אם ט), כז, (ישעיה וחמנים
(שם, עליו יקריבו עוד יקומו, - לא ואם וחמנים, אשרים

והיא 103)נד.). עבודהֿזרה, עליה שמעמידים אבן
לה. בסיס משליכים 104)משמשת ונפגמה הואיל כי

במקומה. אחרת ונותנים נג:).105)אותה (שם,
ריצף.106) ואפילו 107)כיסה, חשש. כל בלי נ.) (שם,

מפני  קדושים, של בנם נקרא שהיה סימאי בר' מנחם רבי
של  חשש משום מטבע של בצורה מסתכל היה שלא

עליהן. מהלך היה חתך 109)קטף.108)עבודהֿזרה,
רך. במקצועה.110)ענף כדי 111)שהחליקה לא

או  בהם, להסיק לשפאים צריך שהוא מפני אלא ליפותה,
אחר. תשמיש שבמעשים 112)לצורך מפני מט:), (שם,

כן  על כי ביטלה, וכבר בעיניו היא שבזויה דעתו גילה אלה
להיפך. ולא אותו משמשת היא לצרכיו: בה הוא משתמש
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מתחת 114)ליפותה.113) הנופלים הדקים השבבים
(שם).115)המקצועה.

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולפני 1) בחגיהם עבודהֿזרה עובדי עם ומתן משא איסור

חגיהם.

.‡¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL ÌbÁ ÈÙÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ¿≈«»∆¿≈»ƒ»
ÁwÏ2Ìi˜˙n‰ ¯·c Ì‰Ï ¯kÓÏÂ Ì‰Ó3Ô‰Ó ˙BÏÏ ;4 ƒ«≈∆¿ƒ¿…»∆»»«ƒ¿«≈ƒ¿≈∆

Ì˙BÏ‰Ïe5Ú¯tÏ ,6¯ËL· ‰ÂÏÓ Ì‰Ï Ú¯ÙÏÂ Ô‰Ó7 ¿«¿»ƒ»«≈∆¿ƒ¿…«»∆ƒ¿∆ƒ¿»
ÔBkLn‰ ÏÚ B‡8,Ô‰Ó ÔÈÚ¯Ù ‰tŒÏÚ ‰ÂÏÓ Ï·‡ . «««¿¬»ƒ¿∆«∆ƒ¿»ƒ≈∆
k ‡e‰L ÈtÓÏÈvÓ9¯·c Ô‰Ï ¯kÓÏ ¯zÓe .Ì„iÓ ƒ¿≈∆¿«ƒƒ»»À»ƒ¿…»∆»»

„Ú ,ÏÈL·˙Â ˙B˜¯È ÔB‚k ,Ìi˜˙Ó BÈ‡L10.ÌbÁ ÌBÈ ∆≈ƒ¿«≈¿¿»¿«¿ƒ««»
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na11Ï‡¯NÈŒı¯‡a ?12¯‡La Ï·‡ , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ¿»

˙Bˆ¯‡13‡NÂ ¯·Ú .„·Ïa ÌbÁ ÌBÈ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ , ¬»≈»∆»«»ƒ¿»»«¿»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ Ô˙B‡a Ô‰nÚ Ô˙Â¿»«ƒ»∆¿»«¿»»ƒ¬≈∆À»
‰Ê È¯‰ ,Ô‰nÚ ÌbÁ ÌBÈa Ô˙BÂ ‡NBp‰Â .‰‡‰a«¬»»¿«≈¿≈¿«»ƒ»∆¬≈∆

‰‡‰a ¯eÒ‡14. »«¬»»

סחורתו,2) במכירת ירויח שהנכרי זה ידי על כי ב.) (ע"ז
החג, לשמחת לו הנחוצים המצרכים את בקנייתו ישיג או
בדבר. הגורם יהיה והישראל לאלהיו ויודה ישמח

ביום 3) הנכרי יראהו שאז מהר, מתקלקל ואינו המשתמר
דבר  ובין המתקיים דבר בין ממנו: ולקחת בו. וישמח חגו
המונחים  הנמכר החפץ דמי כי אסור. - מתקיים שאינו
ו:). (ע"ז לעבודהֿזרה מודה והוא לבו משמחים ברשותו

לו.4) נצרך שהישראל על לאלהיו יודה שמא לחשוש שיש
ביום 5) מחסור ידע לא אבל לישראל, שנצטרך פי על אף

לעבודהֿזרה. ויודה ואף 6)חגו חוב. תשלום ממנו לקבל
לאחר  הוא שמח אבל הפרעון, בשעת מצטער שהוא פי על

ב.). (שם, אידו ביום למחר וישמח והכסף 7)זמן, הואיל
(שם, מהם להיפרע לו אסור - ממון הצלת פה ואין בטוח

ה"א).8)ו:). פ"א, ע"ז ו:).9)(ירושלמי, (ע"ז
מקולקל 10) כבר שיהיה או כבר, יהיה לא חגם וביום הואיל

(שם). יודה ולא בו ישמח לא ושוב אלה 11)ונשחת שכל
מתפרנסים 12)אסורים. אנו ואין להם זקוקים אנו שאין

יא:).13)מהם. (שם, מהם ופרנסתו יושבים אנו שבתוכם
סעיף 14) קמח, יו"ד (שו"ע ההלכה נפסקה וכבר ו:). (שם,

בזמן  אבל בזמנם: אלא אמורים הללו הדברים שאין יב):
ולתת  לשאת מותר - האלילים בטיב בקיאים שאינם הזה
הרשב"א  פי (על וכדומה ולהלוות ללוות חגם, ביום עמהם
מעות  לתת ואפילו שם: מוסיף והרמ"א ב.). ע"ז והתוספות,
נוי  או תקרובת מהם עושים אין כי איסור, אין לכהניהם

א  בהם.לעבודהֿזרה ושותים אוכלים לא

.·ÔB¯Bc ÁÏLÏ ¯eÒ‡Â15B„È‡ ÌBÈa È¯ÎÏ16Œ‡l‡ , ¿»ƒ¿…«¿»¿ƒ¿≈∆»
BÈ‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ‰„BÓ BÈ‡L BÏ Ú„B ÔkŒÌ‡ƒ≈«∆≈∆«¬«»ƒ¿≈

d„·BÚ17,BbÁ ÌBÈa Ï‡¯NÈÏ ÔB¯Bc ÁÏML È¯Î ÔÎÂ . ¿»¿≈»¿ƒ∆»«¿ƒ¿»≈¿«
‰·È‡Ï LLÁ Ì‡Â .epnÓ epÏa˜È ‡Ï18BÏËB - …¿«¿∆ƒ∆¿ƒ»«¿≈»¿

BÈ‡ È¯Îp‰ ‰fL BÏ Ú„eiL „Ú B· ‰‰ BÈ‡Â ,ÂÈÙa¿»»¿≈∆¡∆«∆ƒ»«∆∆«»¿ƒ≈
d· ‰„BÓ BÈ‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ19. ≈¬«»ƒ¿≈∆»

מלשון 16)מתנה.15) עובדֿכוכבים, של חגו ליום כינוי

לה). לב, (דברים אידם יום קרוב כי (ע"ז 17)הכתוב:
הדורון.18)סה.). את ממנו לקבל סירובו שיגרום

ו:).19) (שם,

.‚ÌÈÓÈ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ô˙B‡ ÏL Ô„È‡ ‰È‰»»≈»∆»¿≈»ƒ«»»ƒ
Ô˙B‡ Ïk - ‰¯NÚ B‡ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ,‰a¯‰«¿≈¿»«¿»»¬»»»»
ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÚ ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ ,Ô‰ „Á‡ ÌBÈk ÌÈÓi‰«»ƒ¿∆»≈¿À»¬ƒƒ¿»»ƒ

Ô‰ÈÙÏ20. ƒ¿≈∆

חגים 20) וביניהם חגיהם, את חכמים מנו ובמשנה ח.) (ע"ז
ימים  שמונה הנמשך "קלנדא" כגון: ימים, שמונה הנמשכים
הנמשך  ו"סטרנורא" שנתם: התחלת היא טבת, תקופת אחר
השנה  בסוף טבת תקופת לפני הוא גם הוא ימים שמונה
שלשה  גם חכמינו אסרו הם שארוכים פי על ואף למנינם.

לפניהם. ימים

.„ÔBL‡¯ ÌBÈÂ ,Ì‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÌÈÚk¿«¬ƒ¿≈»ƒ«»≈¿ƒ
Ì‰nÚ ˙‡NÏÂ ˙˙Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .Ì„È‡ ÌBÈ ‡e‰≈»¿ƒ»»»≈¿»≈ƒ»∆
˙aL ÏÎaL ÈML ÌBÈÂ ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ï‡¯NÈŒı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿»«»
‡e‰L ,BÓˆÚ ÔBL‡¯ ÌBÈ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLÂ¿«»¿≈»ƒ«ƒ«¿∆

Ì‰È„È‡ ÏÎa Ì‰nÚ ÔÈ‚‰B ÔÎÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÒ‡21. »¿»»¿≈¬ƒƒ»∆¿»≈≈∆

יג).21) הערה (ה"א, בפרקנו לעיל עיין

.‰Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ba ÔÈÒpk˙nL ÌBÈ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ¿«¬ƒ»∆
,‡e‰ ÌbÁ ÌBÈ - Ì‰È‰Ï‡Ï ÌÈÒl˜Óe ÔÈ·È¯˜Óe ,CÏÓ∆∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ≈…≈∆«»

ÈbÁ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ÂÌ‰22ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ . «¬≈ƒ¿»«≈∆¬»≈»ƒ
BÒl˜Óe BlL ·ÎBkÏ ‰„BÓe ,BÓˆÚÏ ‚Á ‡e‰ ‰NBÚL∆∆«¿«¿∆«»∆¿«¿

B˙È¯BÏ· B‡ B˜Ê ˙ÁÏ‚z ÌBÈÂ ,Ba „ÏBpL ÌBia23, «∆«¿ƒ¿««¿»¿ƒ
ÌBÈÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰Œ˙ÈaÓ ‡ˆiLÂ Ìi‰ ÔÓ B· ‰ÏÚL ÌBÈÂ¿∆»»ƒ«»¿∆»»ƒ≈»¬ƒ¿

‰zLÓ B· ‰NÚL24¯eÒ‡ BÈ‡ - el‡· ‡ˆBiÎÂ ,B·Ï ∆»»ƒ¿∆ƒ¿¿«≈»≈≈»
B˙B‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡ ‡l‡25ÌBÈ ÔÎÂ .„·Ïa LÈ‡‰ ∆»«¿»ƒƒ¿»¿≈

‚Á e‰eNÚÈÂ ˙Ó Ba Ô‰Ï ˙eÓiL26ÌÈNBÚ‰ Ì˙B‡ - ∆»»∆≈¿«¬«»»ƒ
ÌÈÏk da ÔÈÙ¯BNL ‰˙ÈÓ ÏÎÂ .ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈ¯eÒ‡27 ¬ƒ«¿»ƒ»∆¿ƒ»≈ƒ

˙¯Ë˜ ÌÈ¯h˜Óe28ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL Úe„Èa ,29. ¿«¿ƒ¿…∆¿»«∆∆»¬«»ƒ
Ì˙B‡ Ï·‡ ,„·Ïa ‰È„·BÚÏ ‡l‡ ,¯eÒ‡ ‚Á‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈∆»»∆»¿¿∆»ƒ¿«¬»»
ÈtÓ B˙B‡ ÔÈ¯nLÓe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â Ba ÌÈÁÓNL∆¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈

‚‰Ó30Ba ÔÈ„BÓ ÔÈ‡ Ì‰ Ï·‡ ,CÏn‰ „B·k ÈtÓ B‡ ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆∆¬»≈≈ƒ
Ô‰nÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -31. ¬≈≈À»ƒ»≈¿»≈ƒ»∆

אסורים.22) - לפניהם ימים השער 23)ששלשה מניחים
האמצעי  השער שסביבותיו. מה כל ומגלחים הראש, באמצע
פי  (על אותה יגלחו בשנה ופעם בלורית, נקרא: שנשאר

מ"ג). פ"א, ע"ז לרבינו, המשנה סעודת 24)פירוש
והסרים 25)נישואין. משרתיו כלומר: למשועבדיו, פרט

עמהם, וליתן לישא ומותר זה איסור בכלל אינם למשמעתו
אדוניהם  חג ביום לעבודהֿזרה ויודו שילכו חוששים ואין

ח.). לשנה.26)(ע"ז וכלי 27)משנה מיטתו כגון:
מותם, ביום המלכים על ששורפים כדרך המת, תשמישי
אבותיך  ובמשרפות תמות בשלום ה): לד, (ירמיה ככתוב
ושריפה  לך. ישרפו כן לפניך היו אשר הראשונים המלכים
ראוי  אחר אדם אין כלומר: להם, היא חשיבות - זו
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שם). ובר"ן יא., (ע"ז זה בו שנשתמש במה להשתמש
ה"ב).28) פ"א, ע"ז המת 29)(ירושלמי, חשיבות מרוב

ח.). (ע"ז לחג מותו יום המדינה 30)קבעו שלום משום
בצלה. חוסים ח:).31)שהם (שם,

.ÂÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈnÓ ÔÈÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÌÈ¯·c32 ¿»ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒƒƒ≈¬«»ƒ
˙„B·Ú d˙B‡ È„·BÚÏ ¯kÓÏ ¯eÒ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡aL∆¿»»ƒ¿…¿¿≈»¬«

ÌÈ·ÎBk33ÌÏBÚÏ ÌB˜n‰ B˙B‡aL34ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e ; »ƒ∆¿«»¿»¿»ƒ∆≈»
Ì˙Ò Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ,dÏ ÔÈ„ÁÈÓ35„·BÚ‰ L¯t Ì‡Â . ¿À»ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈

¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì˙B‡ ‰B˜ ‡e‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆∆»«¬«»ƒ»
BÏ ¯kÓÏ36B·È¯˜‰lÓ BÏÒt ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,37˙„B·ÚÏ ƒ¿…∆»ƒ≈¿»ƒ¿«¿ƒ«¬«

.ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÒÁ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»≈«¬«»ƒ

יג:).32) (שם, כמבואר זכה, ולבונה לבנות תאנות כגון
משום:33) ישראל ועובר לעבודהֿזרה, שיקריבום לפי (שם)

על  הוזהרו נח בני גם כי מכשול", תתן לא עור "ולפני
חגם.34)עבודהֿזרה. בימי שלא שאינו 35)אפילו כל

קונה. הוא עבודהֿזרה שלצורך הקנייה בשעת מפרש
לעבודהֿזרה.36) מיוחדים שאינם דברים כגון 37)אפילו

להקריבו  שנהגם לבן מתרנגול אצבע שמכר בטרם שקטע
יקריבוהו  לא שוב הוא אבר שמחוסר שמאחר לעבודהֿזרה,

(שם).

.ÊÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÌÚ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÌÈ¯·c ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰»¿…»ƒ¿»ƒ«¿À»ƒƒ¿»ƒ∆≈
‰kÊ ‰B·Ï ÔB‚k ,ÔÈ„ÁÈÓ38‰¯ÁL ‰B·Ï ÏÏÎa39- ¿À»ƒ¿¿»«»ƒ¿«¿»¿…»

‰kf‰ ËwÏÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò Ïk‰ ¯ÎBÓ≈«…¿»¿≈¿ƒ∆»¿«≈««»
‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dc·Ï40. ¿«»«¬«»ƒ¿≈…«≈»∆

לעבודהֿזרה.38) מיוחדת.39)המיוחדת שאינה
התרנגולים",40) בין תרנגול לו למכור "מותר (שם).

ואסור  לעבודהֿזרה מיוחד לבן שתרנגול פי על אף כלומר:
מצבע  תרנגולים הרבה לו מוכר אם אבל עצמו, בפני למכרו
השאר, עם למכרו מותר - לבן תרנגול נמצא וביניהם אחר
שלא  הדבר מוכח אחרים, תרנגולים גם שקונה מכיון כי
המעורבים. הדברים בכל וכן קונה. הוא עבודהֿזרה לשם
מוכר  הוא "ומכולם אמרו: יד.) (שם, שבגמרא להעיר וראוי
כלומר: מנים", שלשה משקל - חבילה? וכמה חבילה. להם
המיוחדים  "מינים של גדולה כמות להם למכור שמותר
לעבודהֿזרה, שיקריבום חוששים אנו ואין לעבודהֿזרה",
יש  עדיין תאמר: ושמא מתכוננים. הם לסחורה ודאי כי
לשם  לעבודהֿזרה" המיוחדים "דברים מכירת של חשש
לצרכנים  ימכרום שהסוחרים לחשוש שיש עבודהֿזרה,
עור" "לפני על (שם) בגמרא השיבו כבר יקריבום? שהם
שאין  כל כי - חוששים אנו אין דלפני" "לפני על חוששים,

לו. אחראים אנו אין אנו, מידינו קונה הצרכן

.ÁÌÈ¯·c ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈ˜ÈÊÁnL41ÔÈ‡ Ck ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô‰È„È Ô‰a ∆«¬ƒƒ»∆¿≈∆«¬«»ƒ»≈

ÌÈa¯Ï ˜Ê Ba LiL ¯·c Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ42ÌÈac ÔB‚k , ¿ƒ»∆»»∆∆∆∆»«ƒ¿Àƒ
˙B‡ÏLÏLÂ ÌÈÏ·Îe ÔÈÊŒÈÏÎe ˙BÈ¯‡Â43ÔÈ‡Â ; «¬»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿¿»¿≈

ÔÈÊÈÁLÓ44ÔÈf‰ ˙‡ Ì‰Ï45B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ . «¿ƒƒ»∆∆««ƒ¿…∆»¿»¿
Ï „eLÁ‰ Ï‡¯NÈÏ B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¯kÓ ¿≈»ƒ»¿»¿¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿…

Ï‡¯NÈÏ ˜Ê ÈÏk ¯kÓÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¿≈»ƒ¿≈»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ¿»≈
ÌÈËÒÏ46. ƒ¿ƒ

להם.41) ישראל 42)שמסייעים את בהם יזיקו שלא כדי
טו:). ורגליהם 43)(ע"ז, אדם בני ידי בהם שקושרים

אותם. והרומח.45)מחדדים.44)ומענים החרב כגון:
שפיכות 46) על חשוד ואינו רוצח שאינו פי על אף (שם)

בעליו  מידי ממון השומט גזלן שהוא מתוך אבל דמים,
עצמו, ומציל בנשק נלחם הוא אחריו וכשרודפים ונמלט,

שם). רש"י, (מלשון ממונו זה יאבד ובינתים

.Ëe˙¯ÎÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÔÈa ÌÈÎBL Ï‡¯NÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿ƒ≈»¿≈»ƒ¿»¿
CÏn‰ È„·ÚÏ ÔÈÊŒÈÏk ¯kÓÏ ¯zÓ - ˙È¯a Ì‰Ï»∆¿ƒÀ»ƒ¿…¿≈«ƒ¿«¿≈«∆∆

ÂÈ˙BÒÈ‚Â47È¯ˆ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ Ì‰a ÌÈNBÚL ÈtÓ , ¿≈»»ƒ¿≈∆ƒ»∆ƒ¿»»ƒ»≈
e‡ È¯‰L ,eÈÏÚ ÌÈp‚Ó e‡ˆÓÂ ,dÏÈv‰Ï ‰È„n‰«¿ƒ»¿«ƒ»¿ƒ¿¿¿ƒƒ»≈∆¬≈»

ÌÎB˙a ÔÈÈe¯L48¯ÈÚ .49,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ¿ƒ¿»ƒ∆∆»¬«»ƒ
‰ˆeÁ Cl‰Ï ¯zÓ50dÎB˙a Òk‰Ï ¯eÒ‡Â ,dl51‰È‰ . À»¿«≈»»¿»¿ƒ»≈¿»»»

.dÎB˙a Cl‰Ï ¯zÓ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú dl ‰ˆeÁ»»¬«»ƒÀ»¿«≈¿»

שלו.47) טז.).48)חיילות בדפוסים 49)(שם,
מתוך  אבל שלפניה, ט' להלכה זו הלכה נמשכת האחרונים
וכן  חדשה: הלכה התחלת שכאן נראה הדברים מרוצת

הישנים. הדפוסים מתוך נמשכים 50)נראה הם שאין
להם. הסמוכה שבעיר עבודהֿזרה יא:).51)אחרי (ע"ז

להיכנס  שאסור "לפי למשנה: בפירושו רבינו שם יאמר וכה
שכן  וכל בתוכה, לדור שכן כל עבודהֿזרה, בה שיש בעיר
בראשם, והראב"ד המפרשים רוב אבל וכו'. בה" לסחור
יריד  בה שיש שבעיר שם): (ע"ז, המשנה את מפרשים
אבל  עמהם: ולתת לשאת אלא אינו האיסור וכל ידובר,
לא  אם איסור, בה אין - ומתן משא בלא לתוכה הכניסה

עמהם. ויתן ישא שמא לחוש שיש חגם ביום

.È¯·ÚÏ BÏ ¯eÒ‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰52¯ÈÚa «≈ƒ»¿»»«¬…¿ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL∆∆»¬«»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

˙„ÁÈÓ C¯c‰L ÔÓÊa53LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌB˜Ó B˙B‡Ï ƒ¿«∆«∆∆¿À∆∆¿»¬»ƒ∆
‰¯˜Â ,˙¯Á‡ C¯c ÌL54¯zÓ - BÊa CÏ‰Â55. »∆∆«∆∆¿ƒ¿»¿»«»À»

לעיר 52) דרכה לעבור אלא בתוכה, לשהות שלא אפילו
הדרך. מאותה ליהנות שאסור מפני - שאין 53)אחרת

הוא  אז זו, עיר דרך אלא מקום לאותו להגיע אחרת דרך
"נהנה". מקרה.54)נקרא: הנאתו 55)וקרה אין כי

(שם). אחרת עיר דרך ללכת לו ואפשר הואיל ניכרת,

.‡È‰tk ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÌÚ ˙B·Ï ¯eÒ‡56 »ƒ¿ƒ»¿≈»ƒƒ»
,‰·e ¯·Ú Ì‡Â .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da ÌÈ„ÈÓÚnL∆«¬ƒƒ»¬«»ƒ¿ƒ»«»»

¯zÓ B¯ÎN57B‡ ÔÈÏ˜¯h‰ ‰lÁzÎÏ ‡e‰ ‰Ba Ï·‡ . ¿»À»¬»∆¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ
‰tk‰ d˙B‡ da LiL ¯ˆÁ‰58. ∆»≈∆∆»»«ƒ»

מעמידים 56) ובה מקומרת תקרה עם קשת כמין עשוי בנין
עבודהֿזרה. כמשמשי זה והרי האליל, יט:)57)את (ע"ז

אסור  אבל שיעבדו, עד אסורים אינם עבודהֿזרה משמשי כי
לכתחילה. מותר 58)לבנותה לכיפה "הגיע טז.) (שם

ס"ק  קמג, דעה יורה הגר"א, (הגהות לכתחילה אפילו לבנות
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שם). ובר"ן יא., (ע"ז זה בו שנשתמש במה להשתמש
ה"ב).28) פ"א, ע"ז המת 29)(ירושלמי, חשיבות מרוב

ח.). (ע"ז לחג מותו יום המדינה 30)קבעו שלום משום
בצלה. חוסים ח:).31)שהם (שם,

.ÂÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈnÓ ÔÈÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÌÈ¯·c32 ¿»ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒƒƒ≈¬«»ƒ
˙„B·Ú d˙B‡ È„·BÚÏ ¯kÓÏ ¯eÒ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡aL∆¿»»ƒ¿…¿¿≈»¬«

ÌÈ·ÎBk33ÌÏBÚÏ ÌB˜n‰ B˙B‡aL34ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e ; »ƒ∆¿«»¿»¿»ƒ∆≈»
Ì˙Ò Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ,dÏ ÔÈ„ÁÈÓ35„·BÚ‰ L¯t Ì‡Â . ¿À»ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈

¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì˙B‡ ‰B˜ ‡e‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆∆»«¬«»ƒ»
BÏ ¯kÓÏ36B·È¯˜‰lÓ BÏÒt ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,37˙„B·ÚÏ ƒ¿…∆»ƒ≈¿»ƒ¿«¿ƒ«¬«

.ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÒÁ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»≈«¬«»ƒ

יג:).32) (שם, כמבואר זכה, ולבונה לבנות תאנות כגון
משום:33) ישראל ועובר לעבודהֿזרה, שיקריבום לפי (שם)

על  הוזהרו נח בני גם כי מכשול", תתן לא עור "ולפני
חגם.34)עבודהֿזרה. בימי שלא שאינו 35)אפילו כל

קונה. הוא עבודהֿזרה שלצורך הקנייה בשעת מפרש
לעבודהֿזרה.36) מיוחדים שאינם דברים כגון 37)אפילו

להקריבו  שנהגם לבן מתרנגול אצבע שמכר בטרם שקטע
יקריבוהו  לא שוב הוא אבר שמחוסר שמאחר לעבודהֿזרה,

(שם).

.ÊÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÌÚ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÌÈ¯·c ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰»¿…»ƒ¿»ƒ«¿À»ƒƒ¿»ƒ∆≈
‰kÊ ‰B·Ï ÔB‚k ,ÔÈ„ÁÈÓ38‰¯ÁL ‰B·Ï ÏÏÎa39- ¿À»ƒ¿¿»«»ƒ¿«¿»¿…»

‰kf‰ ËwÏÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò Ïk‰ ¯ÎBÓ≈«…¿»¿≈¿ƒ∆»¿«≈««»
‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dc·Ï40. ¿«»«¬«»ƒ¿≈…«≈»∆

לעבודהֿזרה.38) מיוחדת.39)המיוחדת שאינה
התרנגולים",40) בין תרנגול לו למכור "מותר (שם).

ואסור  לעבודהֿזרה מיוחד לבן שתרנגול פי על אף כלומר:
מצבע  תרנגולים הרבה לו מוכר אם אבל עצמו, בפני למכרו
השאר, עם למכרו מותר - לבן תרנגול נמצא וביניהם אחר
שלא  הדבר מוכח אחרים, תרנגולים גם שקונה מכיון כי
המעורבים. הדברים בכל וכן קונה. הוא עבודהֿזרה לשם
מוכר  הוא "ומכולם אמרו: יד.) (שם, שבגמרא להעיר וראוי
כלומר: מנים", שלשה משקל - חבילה? וכמה חבילה. להם
המיוחדים  "מינים של גדולה כמות להם למכור שמותר
לעבודהֿזרה, שיקריבום חוששים אנו ואין לעבודהֿזרה",
יש  עדיין תאמר: ושמא מתכוננים. הם לסחורה ודאי כי
לשם  לעבודהֿזרה" המיוחדים "דברים מכירת של חשש
לצרכנים  ימכרום שהסוחרים לחשוש שיש עבודהֿזרה,
עור" "לפני על (שם) בגמרא השיבו כבר יקריבום? שהם
שאין  כל כי - חוששים אנו אין דלפני" "לפני על חוששים,

לו. אחראים אנו אין אנו, מידינו קונה הצרכן

.ÁÌÈ¯·c ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈ˜ÈÊÁnL41ÔÈ‡ Ck ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô‰È„È Ô‰a ∆«¬ƒƒ»∆¿≈∆«¬«»ƒ»≈

ÌÈa¯Ï ˜Ê Ba LiL ¯·c Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ42ÌÈac ÔB‚k , ¿ƒ»∆»»∆∆∆∆»«ƒ¿Àƒ
˙B‡ÏLÏLÂ ÌÈÏ·Îe ÔÈÊŒÈÏÎe ˙BÈ¯‡Â43ÔÈ‡Â ; «¬»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿¿»¿≈

ÔÈÊÈÁLÓ44ÔÈf‰ ˙‡ Ì‰Ï45B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ . «¿ƒƒ»∆∆««ƒ¿…∆»¿»¿
Ï „eLÁ‰ Ï‡¯NÈÏ B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¯kÓ ¿≈»ƒ»¿»¿¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿…

Ï‡¯NÈÏ ˜Ê ÈÏk ¯kÓÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¿≈»ƒ¿≈»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ¿»≈
ÌÈËÒÏ46. ƒ¿ƒ

להם.41) ישראל 42)שמסייעים את בהם יזיקו שלא כדי
טו:). ורגליהם 43)(ע"ז, אדם בני ידי בהם שקושרים

אותם. והרומח.45)מחדדים.44)ומענים החרב כגון:
שפיכות 46) על חשוד ואינו רוצח שאינו פי על אף (שם)

בעליו  מידי ממון השומט גזלן שהוא מתוך אבל דמים,
עצמו, ומציל בנשק נלחם הוא אחריו וכשרודפים ונמלט,

שם). רש"י, (מלשון ממונו זה יאבד ובינתים

.Ëe˙¯ÎÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÔÈa ÌÈÎBL Ï‡¯NÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿ƒ≈»¿≈»ƒ¿»¿
CÏn‰ È„·ÚÏ ÔÈÊŒÈÏk ¯kÓÏ ¯zÓ - ˙È¯a Ì‰Ï»∆¿ƒÀ»ƒ¿…¿≈«ƒ¿«¿≈«∆∆

ÂÈ˙BÒÈ‚Â47È¯ˆ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ Ì‰a ÌÈNBÚL ÈtÓ , ¿≈»»ƒ¿≈∆ƒ»∆ƒ¿»»ƒ»≈
e‡ È¯‰L ,eÈÏÚ ÌÈp‚Ó e‡ˆÓÂ ,dÏÈv‰Ï ‰È„n‰«¿ƒ»¿«ƒ»¿ƒ¿¿¿ƒƒ»≈∆¬≈»

ÌÎB˙a ÔÈÈe¯L48¯ÈÚ .49,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ¿ƒ¿»ƒ∆∆»¬«»ƒ
‰ˆeÁ Cl‰Ï ¯zÓ50dÎB˙a Òk‰Ï ¯eÒ‡Â ,dl51‰È‰ . À»¿«≈»»¿»¿ƒ»≈¿»»»

.dÎB˙a Cl‰Ï ¯zÓ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú dl ‰ˆeÁ»»¬«»ƒÀ»¿«≈¿»

שלו.47) טז.).48)חיילות בדפוסים 49)(שם,
מתוך  אבל שלפניה, ט' להלכה זו הלכה נמשכת האחרונים
וכן  חדשה: הלכה התחלת שכאן נראה הדברים מרוצת

הישנים. הדפוסים מתוך נמשכים 50)נראה הם שאין
להם. הסמוכה שבעיר עבודהֿזרה יא:).51)אחרי (ע"ז

להיכנס  שאסור "לפי למשנה: בפירושו רבינו שם יאמר וכה
שכן  וכל בתוכה, לדור שכן כל עבודהֿזרה, בה שיש בעיר
בראשם, והראב"ד המפרשים רוב אבל וכו'. בה" לסחור
יריד  בה שיש שבעיר שם): (ע"ז, המשנה את מפרשים
אבל  עמהם: ולתת לשאת אלא אינו האיסור וכל ידובר,
לא  אם איסור, בה אין - ומתן משא בלא לתוכה הכניסה

עמהם. ויתן ישא שמא לחוש שיש חגם ביום

.È¯·ÚÏ BÏ ¯eÒ‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰52¯ÈÚa «≈ƒ»¿»»«¬…¿ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL∆∆»¬«»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

˙„ÁÈÓ C¯c‰L ÔÓÊa53LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌB˜Ó B˙B‡Ï ƒ¿«∆«∆∆¿À∆∆¿»¬»ƒ∆
‰¯˜Â ,˙¯Á‡ C¯c ÌL54¯zÓ - BÊa CÏ‰Â55. »∆∆«∆∆¿ƒ¿»¿»«»À»

לעיר 52) דרכה לעבור אלא בתוכה, לשהות שלא אפילו
הדרך. מאותה ליהנות שאסור מפני - שאין 53)אחרת

הוא  אז זו, עיר דרך אלא מקום לאותו להגיע אחרת דרך
"נהנה". מקרה.54)נקרא: הנאתו 55)וקרה אין כי

(שם). אחרת עיר דרך ללכת לו ואפשר הואיל ניכרת,

.‡È‰tk ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÌÚ ˙B·Ï ¯eÒ‡56 »ƒ¿ƒ»¿≈»ƒƒ»
,‰·e ¯·Ú Ì‡Â .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da ÌÈ„ÈÓÚnL∆«¬ƒƒ»¬«»ƒ¿ƒ»«»»

¯zÓ B¯ÎN57B‡ ÔÈÏ˜¯h‰ ‰lÁzÎÏ ‡e‰ ‰Ba Ï·‡ . ¿»À»¬»∆¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ
‰tk‰ d˙B‡ da LiL ¯ˆÁ‰58. ∆»≈∆∆»»«ƒ»

מעמידים 56) ובה מקומרת תקרה עם קשת כמין עשוי בנין
עבודהֿזרה. כמשמשי זה והרי האליל, יט:)57)את (ע"ז

אסור  אבל שיעבדו, עד אסורים אינם עבודהֿזרה משמשי כי
לכתחילה. מותר 58)לבנותה לכיפה "הגיע טז.) (שם

ס"ק  קמג, דעה יורה הגר"א, (הגהות לכתחילה אפילו לבנות
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להם, לסייע אלא מותר שאינו ד), ס"ק (שם, הט"ז והעיר ו).
לבדו  שהישראל אבל עמהם", "בונים (שם): המשנה כלשון

שאסור. ודאי - הנכרים עזרת בלי הבונה יהיה

.·È˙BiÁ d· eÈ‰Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ¯ÈÚƒ∆∆»¬«»ƒ¿»»¬À
˙B¯hÚÓ59˙B‰Ï ¯eÒ‡ ˙B¯hÚÓ‰ - ˙B¯hÚÓ ÔÈ‡LÂ ¿À»¿∆≈»¿À»«¿À»»≈»

ÔÎB˙aM ‰Ó ÏÎa ,Ô‰a60ÏÏ‚aL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ , »∆¿»«∆¿»ƒ¿≈∆∆¿»»∆ƒ¿«
e¯hÚ˙ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú61˙B¯zÓ ,˙B¯hÚÓ ÔÈ‡LÂ ; ¬«»ƒƒ¿«¿¿∆≈»¿À»À»

‰‡‰a62ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ˙BiÁ .63,Ô¯ÎNÏ ¯eÒ‡ , «¬»»¬À∆¬«»ƒ»¿»¿»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰p‰nL ÈtÓ64. ƒ¿≈∆¿«∆¬«»ƒ

בפירות.59) או והדסים בוורדים אפילו 60)מקושטות
עצמו. הקישוט מן שבתוכן 61)שלא מה כל ולכן

ורבים  יב:). (שם, הם לעבודהֿזרה" המיוחדים כ"דברים
מכס  מעלות אלה שחנויות מפני האיסור: טעם מפרשים
ולכן  - וניכרות מסומנות להיות ונתקשטו עבודהֿזרה לכהני
י  (רש, וכהניה עבודהֿזרה הוא מהנה כי בהן, לקנות אסור

לעבודהֿזרה.63)(שם).62)ור"ן). קנין שהם
ה"ג).64) פ"ד, ע"ז (ירושלמי,

.‚ÈÌÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ«¬«»ƒ»»¬ƒ
‰‡‰a65ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈÂ ,66ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ï·‡ . «¬»»¿ƒ≈¿»«∆«¬»¿≈»ƒ

˙„B·Ú B· e„ÈÓÚ‰Â B˙È· eÏÊ‚Â Ï‡¯NÈ eÒ‡L∆»¿ƒ¿»≈¿»¿≈¿∆¡ƒ¬«
ÔÈ¯zÓ ÂÈÓc ,ÌÈ·ÎBk67·˙BÎÂ ,68˙B‡k¯Úa ‰ÏÚÓe »ƒ»»À»ƒ¿≈«¬∆¿«¿»

Ì‰lL69. ∆»∆

ביתו 65) שמכר קנס, משום מד.) גיטין פ"ז: דע"ז, (תוספתא
שאלו 66)לעבודהֿזרה. וכבר ה"ט). (פ"ז, לעיל מבואר

בכל  "וכי "שוחק"): דיבורֿהמתחיל: מג: (ע"ז ה"תוספות"
ולזרות  לשחוק שאפשר ותירצו: המלח? לים ילך שעה
אלא  המלח" "ים נאמר: ולא צמחים, מגדל שאינו במקום

צמחים. מגדל שאינו מקום הוא 67)להצריך אנוס שהרי
לקנסו. מכירה.68)ואין לחתום 69)שטר דינם בבתי

שטרו  על שמחתימם בזה מחשיבם שהוא פי על ואף עליו.
(שם). מידם כמציל שהוא מפני מותר, -

.„ÈÔÈÏÈÏÁÂ70„tÒÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL «¬ƒƒ∆¿≈»ƒ»ƒ¿…
Ô‰a71„È¯ÈÏ ÔÈÎÏB‰ .72ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL »∆¿ƒ¿»ƒ∆¿≈»ƒ¿¿ƒ

Ô˙ei‚a ,˙BÁÙLe ÌÈ„·Ú ,‰Ó‰a Ô‰Ó73ÌÈz·e , ≈∆¿≈»¬»ƒ¿»¿«»»ƒ
Ô‰lL ˙B‡k¯Úa ‰ÏÚÓe ·˙BÎÂ ,ÌÈÓ¯Îe ˙B„NÂ74, ¿»¿»ƒ¿≈«¬∆¿«¿»∆»∆

Ì„iÓ ÏÈvÓk ‡e‰L ÈtÓ75?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿≈∆¿«ƒƒ»»«∆¿»ƒ¬ƒ
Á˜Bl‰ Ï·‡ ,ÒÎÓ Ô˙B BÈ‡L ˙Èa‰ŒÏÚaÓ Á˜BÏa¿≈«ƒ««««ƒ∆≈≈∆∆¬»«≈«

¯bz‰ ÔÓ ÌL76,ÒÎÓ Ô˙B ‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ , »ƒ««»»ƒ¿≈∆≈∆∆
˙„B·Ú ‰p‰Ó ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÒÎn‰Â¿«∆∆«¬«»ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¬«
,Á˜Ï ‰Ó‰a Ì‡ - ¯bz‰ ÔÓ Á˜ÏÂ ¯·Ú .ÌÈ·ÎBk»ƒ»«¿»«ƒ««»ƒ¿≈»»«

¯MÓ77˙eÒk Ì‡Â ;‰hÓÏe ‰ak¯‡‰ ÔÓ ‰È˙BÒ¯t ¿«≈«¿∆»ƒ»«¿À»¿«»¿ƒ¿
˙BÎzÓ ÈÏÎe ˙BÚÓ Á˜Ï .e·˜¯È - Á˜Ï ÌÈÏÎÂ78, ¿≈ƒ»«≈»≈»«»¿≈«»

ÌÈÏÚÓ ‡Ï - „·Ú Á˜Ï .ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ79‡ÏÂ ƒ≈¿»«∆«»«∆∆…«¬ƒ¿…
ÔÈ„È¯BÓ80. ƒƒ

במשנה 70) כנזכר המת, את בהם שמספידים כליֿנשיפה
מ"א). פ"ו, פ"ז).71)(ב"מ דע"ז, שוק 72)(תוספתא

חגם  בימי ושלא הסביבה, מכל לסחורה אליו שבאים גדול
כנענים"73)ידובר. "עבדים שכן וכל נכרים: עדיין שהם

לנכרים  כך אחר ונמכרו ונימולו לישראל פעם נמכרו שכבר
יג.). (ע"ז גרמא הזמן שאין במצוות אז חייבין שהם -

שיודו 74) לחשוש ויש להם, הוא וכבוד שתפארת פי על אף
זה. על ומסייעים 75)לאלילים עדים לו יהיו כך "שמתוך

שם). רש"י, (לשון העוררים" מן סוחר.76)להצילו
מקום 77) הארכובה, מן למטה פרסותיה וחותך עוקר מפיל.

ואסור  נטרפת, הארכובה מן למעלה כי טריפה: עושה שאינו
ייהנה  שלא כדי - ה"נישור" וטעם בידים. בהמה לטרוף לנו
וגם  לעבודה ראויה אינה פרסותיה שנעקרו אחרי כי בה,
בגמרא  ושם שם). רש"י, (כדעת אסור - ולאכלה לשחטה
"את  ו): יא, (יהושע שנאמר ממה זה, ל"עיקור" סמך מצאו

תעקר". נרקבים.78)סוסיהם הבור 79)שאינם מן אותו
לתוכו. הנכרים 80)כשנפל כל כדין בידים, ולהמיתו לבור

יג:). (שם, מורידים ולא מעלים שלא עבודהֿזרה עובדי
הוא  הרי - הנימול כנעני" "עבד אבל בגויותו", "עבד ודוקא

(שם). להעלותו ומצוה כישראל

.ÂË‰zLÓ Bz·Ï B‡ B·Ï ‰NÚL ÌÈ·ÎBk „·BÚ81, ≈»ƒ∆»»ƒ¿¿ƒƒ¿∆
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï elÙ‡Â .B˙„eÚqÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡»≈»ƒ¿»«¬ƒ∆¡…¿ƒ¿

¯eÒ‡ ,ÌL BlMÓ Ï‡¯Ni‰82È„·BÚ ˙aÒÓ·e ÏÈ‡B‰ , «ƒ¿»≈ƒ∆»»ƒƒ¿ƒ«¿≈
?BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ È˙ÓÈ‡Óe .BÏÎ‡ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¬»≈≈»«»∆¡…∆¿
ÈÓÈ ÏÎÂ ,‰„eÚÒ ÈÎ¯ˆ ÔÈÎ‰Ïe ˜ÒÚÏ ÏÈÁ˙iMÓƒ∆«¿ƒ«¬…¿»ƒ»¿≈¿»¿»¿≈
Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏL ‰zLn‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ïe ,‰zLn‰«ƒ¿∆¿««¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ

ÔÈ‡eNp‰ ˙ÓÁÓ ˙¯Á‡ ‰„eÚÒ ‰NÚ83¯Á‡Ï elÙ‡ - »»¿»«∆∆≈¬««ƒƒ¬ƒ¿««
ÏÎÂ .L„Á ¯NÚŒÌÈL „Ú ,¯eÒ‡ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ»«¿≈»»…∆¿»

ÌÈ·ÎBk ÏL ‰„B·Ú ÈtÓ ,˙‡f‰ ‰˜Á¯‰‰84,‡e‰ ««¿»»«…ƒ¿≈¬»∆»ƒ
BÁ·fÓ zÏÎ‡Â EÏ ‡¯˜Â" :¯Ó‡pL85ÂÈ˙aÓ zÁ˜ÏÂ , ∆∆¡«¿»»¿¿»«¿»ƒƒ¿¿»«¿»ƒ¿…»
.'B‚Â "eÊÂ EÈ·Ï¿»∆¿»¿

נישואין.81) ח.).82)לשמחת לו 83)(ע"ז שאמר
הנישואין. מחמת למסיבתו שמזמינו שלא 84)בפירוש:

כדעת  ולא היתירה, התקרבותו ידי על לעבדה אחריה יימשך
יודה  שהנכרי מפני האיסור, את המנמק (שם) רש"י

תקרובת. לה ויקריב רבי 85)לעבודהֿזרה (שם): ואמרו
עבודהֿזרה  עובדי לארץ שבחוצה ישראל אומר: ישמעאל
כיצד  רש"י). לב, על שמים ואינם כוונה, (בלא הם בטהרה
על  אף שבעירו, היהודים כל וזימן לבנו משתה שעשה נכרי
עומד  שלהם ושמש משלהם, ושותים משלהם שאוכלים פי
מתים  מזבחי אכלו כאילו הכתוב עליהם מעלה - לפניהם
ואכלת  לך "וקרא שנאמר: עבודהֿזרה), לתקרובת (כינוי
אכילתך  על אני מעלה לו, קורא שאתה משעה - מזבחו"

מזבחו. היא כאילו

.ÊË˙„·BÚ ÏL da ˙‡ ˜ÈÈ˙ ‡Ï Ï‡¯NÈ ˙a«ƒ¿»≈…≈ƒ∆¿»∆∆∆
ÌÈ·ÎBk86‡ÏÂ ;ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ôa ˙Ïc‚nL ÈtÓ , »ƒƒ¿≈∆¿«∆∆≈«¬«»ƒ¿…

,¯ÎNa ‡È‰ ˙„lÈÓ Ï·‡ .Ì"ekÚ ˙È¯Îp‰ ˙‡ „lÈ¿̇«≈∆«»¿ƒ«¬»¿«∆∆ƒ¿»»
‰·È‡ ÌeMÓ87˙a ˙‡ ˙„lÈÓ Ì"ekÚ ˙È¯Îp‰Â . ƒ≈»¿«»¿ƒ«¿«∆∆∆«

da ˙‡ ‰˜ÈÓe Ï‡¯NÈ88d˙eL¯a89‡lL È„k , ƒ¿»≈¿ƒ»∆¿»ƒ¿»¿≈∆…
ep‚¯‰˙90. ««¿∆
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ידי 86) על שתתעורר לאיבה לחוש אין כי בשכר, ואפילו
בעלי  בעיני להתגנות רוצה איני לומר: היא יכולה כי זה,
חלב  לה יש שאם מיימוניות": ה"הגהות וכתבו כו). (ע"ז
רפואתה. משום להיניק לה מותר - מצטערת והיא הרבה

היא 87) יכולה כי איבה, חשש אין שכר בלא אבל (שם).
ובגמרא  מזונותי. להרויח לעבודתי ללכת אני צריכה לומר:
כי  בשכר, אפילו ליילד לה אסור שבשבת אמרו: (שם)
לנו  מותר - השבת את שישמרו בנינו לומר: היא יכולה
נחללה  לא - שבת שומרי שאינם שלכם, עליהם: לחללה
הלכה  רבינו הזכיר לא למה תמה: וה"כסףֿמשנה" עליהם.
כי  ה"יב), פ"ב, שבת (הלכות רבינו מביאה באמת אבל זו?

מקומה. למדוה 88)שם ה"א) פ"ב, (ע"ז ובירושלמי
אומניך  מלכים "והיו כג): מט, (ישעיה מפורש ממקרא
נכרית. מאשה לינוק שמותר הרי - מיניקותיך" ושרותיהם

ובנוכחותה.89) הישראלית של כו.).90)בביתה (ע"ז
ותינוקת  תינוק להשהות שאסור (שם) ה'תוספות' וכתבו
שפיכותֿ על שחשודים מפני לרפואתם, הנכרי בבית יחידים
ימשכום  שמא אסור, - קצת גדולים הם ואפילו דמים.

למינות.

.ÊÈ˙et¯˙Ï ÔÈÎÏB‰‰91˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯eÒ‡ ,Ì"ekÚ «¿ƒ¿«¿«»»≈¿»≈
Ô‰nÚ92ÔÈ¯zÓ ÌÈ‡a‰Â ,93eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â . ƒ»∆¿«»ƒÀ»ƒ¿∆…ƒ¿

ÔÈ¯eL˜94ÔzÚ„ ‡nL - ÔÈ¯eL˜ eÈ‰ Ì‡L ,‰Ê· ‰Ê ¿ƒ∆»∆∆ƒ»¿ƒ∆»«¿»
‰ÎÈÏ‰a - Ì"ekÚ ˙et¯˙Ï CÏB‰‰ Ï‡¯NÈ .¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿»≈«≈¿«¿««¬ƒ»

Ba ¯ÊÁÈ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯zÓ95‰¯ÈÊÁ·e , À»»≈¿»≈ƒ∆»«¬…«¬ƒ»
¯eÒ‡96,‰¯ÈÊÁa ÔÈa ‰ÎÈÏ‰a ÔÈa - ¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ . »ƒ¿»≈»≈«¬ƒ»≈«¬ƒ»

¯eÒ‡97. »

שהולכים 91) עבודהֿזרה לבתי בזיון ודרך גנאי של כינוי
"תרף") (ערך "הערוך" ולפי למרחוק. מאמיניהם אליהם
מתורגם  יד) מד, (תהלים וקלס" "לעג רומית. בלשון מקורו
פירשו: ה"ג) פ"ב, (ע"ז ובירושלמי ותורפיתא. ממקנותא
יט). לא, (בראשית בתורה הנזכרים "תרפים" מלשון

לחוש,92) יש וכן לעבודהֿזרה. ויודה שילך כט:) (ע"ז
לעבודהֿזרה. ויקריבום דברים אצלנו יקנו כי 93)שמא

לב:). (שם, עוד לחוש אין משם, שחזרו שלא 94)אחרי
כל  ילך מסתמא ואז בבד, בד אלא חבורות חבורות ילכו

לג.). (שם, להודות יחזור ולא לביתו ילך 95)אחד ולא
כלל. ויחזור 96)שמה בעבודהֿזרה שדבק לחוש שיש

לה. וגם 97)להודות נכרי, ככל בהליכתו לע"ז שיודה
(ע"ז  ביותר בה אדוק והוא הואיל לה ויודה ישוב בחזירתו

לג.).

.ÁÈ„È¯ÈÏ CÏ‰L Ï‡¯NÈ98‰¯ÈÊÁa - Ì"ekÚ ÏL ƒ¿»≈∆»«¿»ƒ∆««¬ƒ»
¯ÎÓ Ì"ekÚ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯eÒ‡99Ô‰Ï »»≈¿»≈ƒ∆»«»«»∆

„È·e ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ï‡¯NÈ „Èa Ì"ekÚ ÈÓ„e ;ÌL»¿≈«¿«ƒ¿»≈¬ƒ«¬»»¿«
‰‡‰a ÔÈ¯zÓ Ì"ekÚ100‰Ê ÈtÓe .101ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB «À»ƒ«¬»»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ

‡a‰ Ì"ekÚ ÌÚ102Ì"ekÚ ÏL ˙et¯z‰ ÔÓ103ÔÈ‡Â , ƒ««»ƒ««¿∆«¿≈
˙et¯z‰ ÔÓ ‡a‰ Ï‡¯NÈ ÌÚ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB104 ¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿»≈«»ƒ««¿

B˙ÎÈÏ‰· ‡Ï ,¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡ÏÂ ;‡e‰‰105‡ÏÂ «¿…ƒƒ¿»≈»…«¬ƒ»¿…
B˙¯ÈÊÁ·106. «¬ƒ»

ויש 98) לסחורה הסביבה מכל שם שמתקבצים גדול שוק
היריד. ימי כל אותה שעובדים עבודהֿזרה כי 99)שם

אלא  שמה, הולך היה לא למכור אחר חפץ בידו היה אילו
(שם). לנו כאן מוכרו כי 100)היה והטעם: סד.). (שם,

חרם  מ"והיית למדים אנו דמיה תופסת שעבודהֿזרה מה
הוא  הרי ממנו מהווה שאתה "כל כו), ז, (דברים כמוהו"
נח, בבן ולא נאמר בישראל זה ופסוק נד:). (ע"ז כמוהו"
שם, (תוספות מותרים נכרי ביד עבודהֿזרה דמי ולפיכך

"מסתברא"). המתחיל: ביד 101)דיבור עבודהֿזרה שדמי
מותרים. - יש 102)נכרים כי אסור, - שם בהליכתו אבל

(ע"ז, הרי"ף כגירסת שביריד, לעבודהֿזרה שיודה לחוש
- בחזירתו אסור, - בהליכתו ליריד: ההולך "נכרי פ"ב):
שעובדים  ביריד עבודהֿזרה ויש הואיל והטעם: מותר".
וליתן  לישא שאסור חגם לפני ימים כשלשה זה הרי אותה,
להודות  ישוב לא שהרי לחוש, אין בחזירתו אבל עמהם:
דמי  כי - לחוש אין עבודהֿזרה ולדמי לעבודהֿזרה.

מותרים. נכרי ביד דפוס 103)עבודהֿזרה ונציה, כנוסחת
תרפות. אחר: ונוסח לדמי 104)קדום. לחוש יש כי

כי  להודות, ישוב שמא לחוש אין אבל שבידו: עבודהֿזרה
לא  ע"ז. שם אין זמנו עבור ואחרי קבוע זמן לו יש ה"יריד"
לחוש  יש היא, וקבועה הואיל ה"יז) (לעיל, ב"תרפות" כן

להודות. ישוב לעבודה105ֿ)שמא ויודה לשם ילך כי
המלך).106)זרה. (עבודת בידו ע"ז דמי משום

ה'תש"פ  מנחםֿאב ד' ש"ק יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ישראל 1) בארץ לעכו"ם והשכרתם ושדות בתים מכירת

ישראל. עניי עם גויים עניי שמפרנסים ובחו"ל;

.‡ÔÈÓÓÚ ‰Ú·LÏ ˙È¯a ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡2‰NÚpL È„k ≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ¿≈∆«¬∆
:¯Ó‡pL ,Ì"ekÚ „·ÚÏ Ì˙B‡ ÁÈpÂ ÌBÏL Ô‰nÚƒ»∆»¿«ƒ«»«¬…«∆∆¡«
B‡ Ì˙„B·ÚÓ e¯ÊÁÈ ‡l‡ ."˙È¯a Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï"…ƒ¿…»∆¿ƒ∆»««¿≈¬»»

Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Ï ¯eÒ‡Â .e‚¯‰È3‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ≈»≈¿»¿«≈¬≈∆∆∆¡«¿…
"ÌpÁ˙4,¯‰pa Ú·BË B‡ „·B‡ Ì‰Ó ‰‡¯ Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆≈≈««»»

˙eÓÏ ÈeË e‰‡¯ ;epÏÚÈ ‡Ï5Ï·‡ .epÏÈvÈ ‡Ï , …«¬∆»»»»…«ƒ∆¬»
¯eÒ‡ ,‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ¯B·Ï BÙÁ„Ï B‡ B„Èa B„a‡Ï6, ¿«¿¿»¿»¿¿¿«≈»∆»

ÌÈ¯·c ‰na .‰ÓÁÏÓ enÚ ‰NBÚ BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆ƒ»ƒ¿»»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯ÒBn‰ Ï·‡ ;ÔÈÓÓÚ ‰Ú·La ?ÌÈ¯eÓ‡7 ¬ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ¬»«¿ƒ

ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰Â8„Èa Ô„a‡Ï ÔÈ„ ‰È‰ ,Ï‡¯NiÓ ¿»∆ƒ¿ƒƒƒ¿»≈»»ƒ¿«¿»¿»
˙ÁL ¯‡a „Ú Ô„È¯B‰Ïe9ÌÈ¯ˆÓ eÈ‰L ÈtÓ ,10 ¿ƒ»«¿≈««ƒ¿≈∆»¿≈ƒ

˜B„ˆk ,'‰ È¯Á‡Ó ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿ƒƒ∆»»≈«¬≈¿»
ÒB˙ÈÈ·e11"·˜¯È ,ÌÈÚ˘¯ Ì˘" - Ì‰È„ÈÓÏ˙Â12 «¿«¿ƒ≈∆…≈¿»ƒƒ¿»

.(Ê ,È ÈÏ˘Ó)

ארץֿישראל 2) יושבי וכו', והאמורי והחיתי הכנעני והם
ונוסח  והשופטים. יהושע בימי הכיבוש מלחמת בתקופת
עבודהֿזרה, עובדי אוקספורד: ונוסח רס"ט קושטא, דפוס
הכתוב  עבודהֿזרה עובדי שבכל הרמב"ם, שיטת כן כי

ו). (הלכה בסמוך כמבואר בשעת 3)מדבר, שלא אפילו
לבבם  את יסירו שלא מהם להתרחק כדי - זאת וכל מלחמה.
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ידי 86) על שתתעורר לאיבה לחוש אין כי בשכר, ואפילו
בעלי  בעיני להתגנות רוצה איני לומר: היא יכולה כי זה,
חלב  לה יש שאם מיימוניות": ה"הגהות וכתבו כו). (ע"ז
רפואתה. משום להיניק לה מותר - מצטערת והיא הרבה

היא 87) יכולה כי איבה, חשש אין שכר בלא אבל (שם).
ובגמרא  מזונותי. להרויח לעבודתי ללכת אני צריכה לומר:
כי  בשכר, אפילו ליילד לה אסור שבשבת אמרו: (שם)
לנו  מותר - השבת את שישמרו בנינו לומר: היא יכולה
נחללה  לא - שבת שומרי שאינם שלכם, עליהם: לחללה
הלכה  רבינו הזכיר לא למה תמה: וה"כסףֿמשנה" עליהם.
כי  ה"יב), פ"ב, שבת (הלכות רבינו מביאה באמת אבל זו?

מקומה. למדוה 88)שם ה"א) פ"ב, (ע"ז ובירושלמי
אומניך  מלכים "והיו כג): מט, (ישעיה מפורש ממקרא
נכרית. מאשה לינוק שמותר הרי - מיניקותיך" ושרותיהם

ובנוכחותה.89) הישראלית של כו.).90)בביתה (ע"ז
ותינוקת  תינוק להשהות שאסור (שם) ה'תוספות' וכתבו
שפיכותֿ על שחשודים מפני לרפואתם, הנכרי בבית יחידים
ימשכום  שמא אסור, - קצת גדולים הם ואפילו דמים.

למינות.

.ÊÈ˙et¯˙Ï ÔÈÎÏB‰‰91˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯eÒ‡ ,Ì"ekÚ «¿ƒ¿«¿«»»≈¿»≈
Ô‰nÚ92ÔÈ¯zÓ ÌÈ‡a‰Â ,93eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â . ƒ»∆¿«»ƒÀ»ƒ¿∆…ƒ¿

ÔÈ¯eL˜94ÔzÚ„ ‡nL - ÔÈ¯eL˜ eÈ‰ Ì‡L ,‰Ê· ‰Ê ¿ƒ∆»∆∆ƒ»¿ƒ∆»«¿»
‰ÎÈÏ‰a - Ì"ekÚ ˙et¯˙Ï CÏB‰‰ Ï‡¯NÈ .¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿»≈«≈¿«¿««¬ƒ»

Ba ¯ÊÁÈ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯zÓ95‰¯ÈÊÁ·e , À»»≈¿»≈ƒ∆»«¬…«¬ƒ»
¯eÒ‡96,‰¯ÈÊÁa ÔÈa ‰ÎÈÏ‰a ÔÈa - ¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ . »ƒ¿»≈»≈«¬ƒ»≈«¬ƒ»

¯eÒ‡97. »

שהולכים 91) עבודהֿזרה לבתי בזיון ודרך גנאי של כינוי
"תרף") (ערך "הערוך" ולפי למרחוק. מאמיניהם אליהם
מתורגם  יד) מד, (תהלים וקלס" "לעג רומית. בלשון מקורו
פירשו: ה"ג) פ"ב, (ע"ז ובירושלמי ותורפיתא. ממקנותא
יט). לא, (בראשית בתורה הנזכרים "תרפים" מלשון

לחוש,92) יש וכן לעבודהֿזרה. ויודה שילך כט:) (ע"ז
לעבודהֿזרה. ויקריבום דברים אצלנו יקנו כי 93)שמא

לב:). (שם, עוד לחוש אין משם, שחזרו שלא 94)אחרי
כל  ילך מסתמא ואז בבד, בד אלא חבורות חבורות ילכו

לג.). (שם, להודות יחזור ולא לביתו ילך 95)אחד ולא
כלל. ויחזור 96)שמה בעבודהֿזרה שדבק לחוש שיש

לה. וגם 97)להודות נכרי, ככל בהליכתו לע"ז שיודה
(ע"ז  ביותר בה אדוק והוא הואיל לה ויודה ישוב בחזירתו

לג.).

.ÁÈ„È¯ÈÏ CÏ‰L Ï‡¯NÈ98‰¯ÈÊÁa - Ì"ekÚ ÏL ƒ¿»≈∆»«¿»ƒ∆««¬ƒ»
¯ÎÓ Ì"ekÚ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯eÒ‡99Ô‰Ï »»≈¿»≈ƒ∆»«»«»∆

„È·e ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ï‡¯NÈ „Èa Ì"ekÚ ÈÓ„e ;ÌL»¿≈«¿«ƒ¿»≈¬ƒ«¬»»¿«
‰‡‰a ÔÈ¯zÓ Ì"ekÚ100‰Ê ÈtÓe .101ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB «À»ƒ«¬»»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ

‡a‰ Ì"ekÚ ÌÚ102Ì"ekÚ ÏL ˙et¯z‰ ÔÓ103ÔÈ‡Â , ƒ««»ƒ««¿∆«¿≈
˙et¯z‰ ÔÓ ‡a‰ Ï‡¯NÈ ÌÚ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB104 ¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿»≈«»ƒ««¿

B˙ÎÈÏ‰· ‡Ï ,¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡ÏÂ ;‡e‰‰105‡ÏÂ «¿…ƒƒ¿»≈»…«¬ƒ»¿…
B˙¯ÈÊÁ·106. «¬ƒ»

ויש 98) לסחורה הסביבה מכל שם שמתקבצים גדול שוק
היריד. ימי כל אותה שעובדים עבודהֿזרה כי 99)שם

אלא  שמה, הולך היה לא למכור אחר חפץ בידו היה אילו
(שם). לנו כאן מוכרו כי 100)היה והטעם: סד.). (שם,

חרם  מ"והיית למדים אנו דמיה תופסת שעבודהֿזרה מה
הוא  הרי ממנו מהווה שאתה "כל כו), ז, (דברים כמוהו"
נח, בבן ולא נאמר בישראל זה ופסוק נד:). (ע"ז כמוהו"
שם, (תוספות מותרים נכרי ביד עבודהֿזרה דמי ולפיכך

"מסתברא"). המתחיל: ביד 101)דיבור עבודהֿזרה שדמי
מותרים. - יש 102)נכרים כי אסור, - שם בהליכתו אבל

(ע"ז, הרי"ף כגירסת שביריד, לעבודהֿזרה שיודה לחוש
- בחזירתו אסור, - בהליכתו ליריד: ההולך "נכרי פ"ב):
שעובדים  ביריד עבודהֿזרה ויש הואיל והטעם: מותר".
וליתן  לישא שאסור חגם לפני ימים כשלשה זה הרי אותה,
להודות  ישוב לא שהרי לחוש, אין בחזירתו אבל עמהם:
דמי  כי - לחוש אין עבודהֿזרה ולדמי לעבודהֿזרה.

מותרים. נכרי ביד דפוס 103)עבודהֿזרה ונציה, כנוסחת
תרפות. אחר: ונוסח לדמי 104)קדום. לחוש יש כי

כי  להודות, ישוב שמא לחוש אין אבל שבידו: עבודהֿזרה
לא  ע"ז. שם אין זמנו עבור ואחרי קבוע זמן לו יש ה"יריד"
לחוש  יש היא, וקבועה הואיל ה"יז) (לעיל, ב"תרפות" כן

להודות. ישוב לעבודה105ֿ)שמא ויודה לשם ילך כי
המלך).106)זרה. (עבודת בידו ע"ז דמי משום

ה'תש"פ  מנחםֿאב ד' ש"ק יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ישראל 1) בארץ לעכו"ם והשכרתם ושדות בתים מכירת

ישראל. עניי עם גויים עניי שמפרנסים ובחו"ל;

.‡ÔÈÓÓÚ ‰Ú·LÏ ˙È¯a ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡2‰NÚpL È„k ≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ¿≈∆«¬∆
:¯Ó‡pL ,Ì"ekÚ „·ÚÏ Ì˙B‡ ÁÈpÂ ÌBÏL Ô‰nÚƒ»∆»¿«ƒ«»«¬…«∆∆¡«
B‡ Ì˙„B·ÚÓ e¯ÊÁÈ ‡l‡ ."˙È¯a Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï"…ƒ¿…»∆¿ƒ∆»««¿≈¬»»

Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Ï ¯eÒ‡Â .e‚¯‰È3‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ≈»≈¿»¿«≈¬≈∆∆∆¡«¿…
"ÌpÁ˙4,¯‰pa Ú·BË B‡ „·B‡ Ì‰Ó ‰‡¯ Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆≈≈««»»

˙eÓÏ ÈeË e‰‡¯ ;epÏÚÈ ‡Ï5Ï·‡ .epÏÈvÈ ‡Ï , …«¬∆»»»»…«ƒ∆¬»
¯eÒ‡ ,‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ¯B·Ï BÙÁ„Ï B‡ B„Èa B„a‡Ï6, ¿«¿¿»¿»¿¿¿«≈»∆»

ÌÈ¯·c ‰na .‰ÓÁÏÓ enÚ ‰NBÚ BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆ƒ»ƒ¿»»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯ÒBn‰ Ï·‡ ;ÔÈÓÓÚ ‰Ú·La ?ÌÈ¯eÓ‡7 ¬ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ¬»«¿ƒ

ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰Â8„Èa Ô„a‡Ï ÔÈ„ ‰È‰ ,Ï‡¯NiÓ ¿»∆ƒ¿ƒƒƒ¿»≈»»ƒ¿«¿»¿»
˙ÁL ¯‡a „Ú Ô„È¯B‰Ïe9ÌÈ¯ˆÓ eÈ‰L ÈtÓ ,10 ¿ƒ»«¿≈««ƒ¿≈∆»¿≈ƒ

˜B„ˆk ,'‰ È¯Á‡Ó ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿ƒƒ∆»»≈«¬≈¿»
ÒB˙ÈÈ·e11"·˜¯È ,ÌÈÚ˘¯ Ì˘" - Ì‰È„ÈÓÏ˙Â12 «¿«¿ƒ≈∆…≈¿»ƒƒ¿»

.(Ê ,È ÈÏ˘Ó)

ארץֿישראל 2) יושבי וכו', והאמורי והחיתי הכנעני והם
ונוסח  והשופטים. יהושע בימי הכיבוש מלחמת בתקופת
עבודהֿזרה, עובדי אוקספורד: ונוסח רס"ט קושטא, דפוס
הכתוב  עבודהֿזרה עובדי שבכל הרמב"ם, שיטת כן כי

ו). (הלכה בסמוך כמבואר בשעת 3)מדבר, שלא אפילו
לבבם  את יסירו שלא מהם להתרחק כדי - זאת וכל מלחמה.
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ה'. עליהון;4)מאחרי תרחם ולא אונקלוס: כתרגום
יט). לג, (שמות אחון אשר את וחנותי ונוסח 5)מגיזרת:

למות. לקוח -6)אוקספורד: "העכו"ם חז"ל: אמרו שכן
כו.). (עבודהֿזרה מורידין" ולא מעלין המלשינים 7)לא

בידי  וממונם אחיהם נפשות המוסרים ישראל, מבני
נקראים 8)שונאיהם. והם תענוגים, ורודפי בעיקר כופרים

שהיה  לפחב"ש) 340ֿ411) אפיקור היווני הפילוסוף שם על
הם  הזה העולם תענוגי כי והורה נהפש בהישארות כופר
למשנה  בפירושו ורבינו האדם. ומטרת החיים תכלית
שנוהג  מי הפקר: מלשון השם את פירש י) פרק (סנהדרין
אליהו  והמדקדק ולומדיה. התורה את ומבזה הפקרות
מין  אומר: "פקור" בשורש: "תשבי" בספרו הבחור,
והנמשכים  דת, בעלי היו שלא אנשים שני היו ואפיקורוס
המינים  על ואפיקורסים. מינים נקראים: אחריהם
ג). פרק תשובה, (הלכות לקמן עיין למיניהם, והאפיקורסים

ולא 9) מורידין - והמומרים והמסורות המינים כמאמרם:
כו:). (עבודהֿזרה וצוררים.10)מעלין מציקים

ויצאו 11) רבם תורת שעיקמו סוכו איש אנטיגנוס תלמידי
ה). פרק נתן דרבי (אבות רעה כנוסח 12)לתרבות

הפיסקה. חסרה אחרות ובנוסחאות ועוד. אוקספורד

.·Ô‡kÓ13˙‡t¯Ï ¯eÒ‡L ,„ÓÏ ‰z‡14Ì"ekÚ ƒ»«»»≈∆»¿«…«
‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â .¯ÎN· elÙ‡15‰È‰L B‡ Ô‰Ó ¬ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿»≈≈∆∆»»

‰·È‡ ÌeMÓ LLBÁ16ÌpÁa Ï·‡ ,¯ÎN· ‡t¯Ó - ≈ƒ≈»¿«≈¿»»¬»¿ƒ»
¯eÒ‡17·LBz ¯‚Â .18B˙BÈÁ‰Ï ‰eˆÓ ‰z‡Â ÏÈ‡B‰ ,19, »¿≈»ƒ¿«»¿À∆¿«¬

.ÌpÁa B˙B‡ ÌÈ‡t¯Ó¿«¿ƒ¿ƒ»

הטובע.13) את מעלין ואין דרפואה 14)הואיל (שם)
(כסףֿמשנה). מעלין חייו 15)היינו - ירפאם לא שאם

ישראל.16)בסכנה. לכלל או הוא 17)לו שיכול מפני
אשר  מלאכתו לעשות לדרכו הוא אץ כי ולומר, להתנצל

מחייתו. ימצא לנו 18)ממנה שמותר מפני כן, נקרא
פרק  ביאה איסורי (הלכות ישראל בארץ בתוכנו, להושיבו
המצוות  שבע את לקיים עליו שקיבל גר וזהו ז); הלכה  י"ד,
ב) ומשפטים, דינים א) הן: ואלו עליהן, נצטוו נח שבני
גילוי  ה) דמים. שפיכת ד) עבודהֿזרה. ג) השם. ברכת

נו.). (סנהדרין החי מן אבר ז) גזל, ו) לו 19)עריות. ליתן
שאמרה  וכמו סה.). (עבודהֿזרה צדקה בתורת מזונותיו

לה). כה, (ויקרא עמך וחי ותושב גר תורה:

.‚˙B„NÂ ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡20;Ï‡¯NÈŒı¯‡a ≈¿ƒ»∆»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈
‡È¯eÒ·e21˙B„N ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ,22. ¿¿»¿ƒ»∆»ƒ¬»…»

Ï·e ,Ï‡¯NÈŒı¯‡a ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓe‡lL „· «¿ƒƒ»∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆…
‰eÎL eNÚÈ23ÔÈ‡Â .‰LÏMÓ ˙BÁt ‰eÎL ÔÈ‡Â . «¬¿»¿≈¿»»ƒ¿»¿≈

˙B„N Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓ24Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓ ,‡È¯eÒ·e . «¿ƒƒ»∆»¿¿»«¿ƒƒ»∆
˙B„N25da LiL ÈtÓ ?‰„Na e¯ÈÓÁ‰ ‰Ó ÈtÓe . »ƒ¿≈»∆¡ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»

dÚÈ˜ÙÓ :ÌÈzL26‰ÈÁ Ì‰Ï Ô˙BÂ ,˙B¯NÚn‰ ÔÓ ¿«ƒ«¿ƒ»ƒ«««¿¿≈»∆¬»»
Ú˜¯wa27‰ˆeÁa ˙B„NÂ ÌÈza Ì‰Ï ¯kÓÏ ¯zÓe . ««¿»À»ƒ¿…»∆»ƒ¿»¿»

.eˆ¯‡ dÈ‡L ÈtÓ ,ı¯‡Ï»»∆ƒ¿≈∆≈»«¿≈

ד):20) (הלכה לקמן מבואר והטעם כא.), (עבודהֿזרה
ישתקעו  ולא ארעית ישיבתם תהא קרקע להם תהיה כשלא

ארם 21)בה. צובא, ארם כגון: דוד, שכבש הארצות
דברי  השווה ארץֿישראל, כקדושת קדושתן שאין נהריים
חוץ  מכלל "שיצאה ג): הלכה א, פרק תרומות (הלכות רבינו
ירדה  מה ומפני הגיעה". לא ישראל ארץ ולכלל לארץ
קודם  אותה כבש שדוד "מפני - ארץֿישראל? ממעלת
בה  נשאר עוד אלא היעודה), (הארץ ארץֿישראל כל שכבש
לגבולותיה  ארץֿישראל כל תפס ואילו עממים. משבעת
כארץֿ כולו כיבושו היה אחרות, ארצות כבש כן ואחרי

דבר". לכל מפני 22)ישראל מבבית: בשדה חומר
ומבאר  הולך שהוא כמו לאיסור, נימוקים שני שבשדה

שמם.23)בסמוך. על שייקרא מיוחד גזירה 24)רחוב
למכור. גם יבואו להשכיר נתיר שאם מכירה: משום

אינה 25) בסוריא גופא המכירה לגזירה: גזירה גוזרים דאין
בארץֿישראל. גם שדות למכור יבוא שמא גזירה: אלא
אינה  - מכירה משום בסוריא השכירות תיאסר שאם נמצא,

לגזירה. גזירה חיוב 26)אלא מידי אותה מוציא מסלקה.
יפריש  לא הנכרי ברשות שהשדה עוד כל כי המעשרות;
לעכו"ם  קניין שאין זאת למרות מעשרותיה, את ממנה
עבודהֿזרה, (תוספות מעשר מיד להפקיע בארץֿישראל

שם).27)כא.). (עבודהֿזרה,

.„e¯Èz‰L ÌB˜Óa Û‡28‰¯Èc ˙È·Ï ‡Ï ,¯ÈkN‰Ï «¿»∆ƒƒ¿«¿ƒ…¿≈ƒ»
,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú dÎB˙Ï ÒÈÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,e¯Èz‰ƒƒƒ¿≈∆«¿ƒ¿»¬«»ƒ
¯ÈkNÓ Ï·‡ ."E˙Èa Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·˙ ‡Ï" :¯Ó‡Â¿∆¡«…»ƒ≈»∆≈∆¬»«¿ƒ

¯ˆB‡ Ô˙BNÚÏ ÌÈza Ô‰Ï29˙B¯t Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â . »∆»ƒ«¬»»¿≈¿ƒ»∆≈
Ú˜¯˜Ï ¯aÁÓa Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·˙e30¯ÎBÓ Ï·‡ , ¿»¿«≈»∆ƒ¿À»¿«¿«¬»≈

ı˜iMÓ ‡e‰31˙ÓŒÏÚ BÏ ¯ÎBÓ B‡ ,32.ıˆB˜Â ,ı˜Ï ƒ∆»…≈«¿»»…¿≈
"ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ?Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe33 ƒ¿≈»≈¿ƒ»∆∆∆¡«¿…¿»≈

Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï Ì‡L ,Ú˜¯wa ‰ÈÁ Ì‰Ï Ôz˙ ‡Ï -…ƒ≈»∆¬»»««¿«∆ƒ…ƒ¿∆»∆
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .‡È‰ È‡¯Ú ˙·ÈLÈ Ô˙·ÈLÈ ,Ú˜¯«̃¿«¿ƒ»»¿ƒ«¬«ƒ¿≈»¿«≈
‰Ê ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰‡ ‰nk :¯ÓBÏ elÙ‡Â ,ÔÁ·La¿ƒ¿»«¬ƒ««»»∆≈»ƒ∆

B˙¯eˆa34B‡ ,ÂÈNÚÓ Á·La ¯tÒiL ¯ÓÁÂŒÏ˜ ! ¿»«»…∆∆¿«≈¿∆««¬»
"ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Ì‰È¯·cÓ ¯·c ·aÁiL35- ∆¿«≈»»ƒƒ¿≈∆∆∆¡«¿…¿»≈

BnÚ ˜·c‰Ï Ì¯BbL ÈtÓ ,EÈÈÚa ÔÁ Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆»∆≈¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿ƒ»≈ƒ
˙zÓ Ì‰Ï ÔzÏ ¯eÒ‡Â .ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚnÓ „ÓÏÏÂ¿ƒ¿…ƒ«¬»»»ƒ¿»ƒ≈»∆«¿«

ÌpÁ36·LBz ¯‚Ï ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ,37¯bÏ" :¯Ó‡pL , ƒ»¬»≈¿≈»∆∆¡««≈
- "È¯ÎÏ ¯ÎÓ B‡ dÏÎ‡Â ‰pzz EÈ¯ÚLa ¯L‡¬∆ƒ¿»∆ƒ¿∆»«¬»»»…¿»¿ƒ

.‰È˙· ‡ÏÂ ‰¯ÈÎÓaƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»

שכונה.28) עושים כשאין בארץֿישראל בתים כגון
להשכיר 29) אסור ליין כי הראב"ד: ומעיר לסחורה. מחסן

רבינו  דברי עיין בהנאה. אסור נסך יין שהרי אוצר, בתור גם
ג). הלכה י"א, פרק אסורות מאכלות עוד 30)(הלכות כל

שבינתיים  מפני בקרקע, והתבואה באילן מחוברים שהפירות
בה. ויתערה בארץ ישב - והקטיף הקציר עת שתגיע עד -

האילן.31) פרי ונקטף השדה תבואת נקצרה כשכבר
(32- היבול בישול גמר עם שתיכף בפירוש, עימו שמתנה

לו. וילך ויקטוף חונים 33)יקצור יהיו שלא חנה, ָֹמשורש
בקביעות. כוונתו 34)בארץ אם אבל כ.). (עבודהֿזרה

לו  ושככה נאות בריות שברא לה' והודייה שבח לתת
מיימוניות). (הגהות מותר - שנגזר 35)בעולמו פועל זה
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"חן". העצם: (שם).36)משם תחנם" "ולא שנאמר:
וטריפות 37) נבילות ואוכל בניֿנח, מצוות שבע עליו שקיבל

(שם).

.‰ÌÈÒ¯ÙÓ38,Ï‡¯NÈ ÈiÚ ÌÚ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÈiÚ ¿«¿¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒƒ¬ƒ≈ƒ¿»≈
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ39ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â .40È„·BÚ ÈiÚ „Èa ƒ¿≈«¿≈»¿≈¿«ƒ¿«¬ƒ≈¿≈

.ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL ,Ë˜Ïa ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿≈«¿≈»
ÌbÁ ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌÓBÏLa ÌÈÏ‡BLÂ41ÈÎ¯c ÈtÓ , ¿¬ƒƒ¿»«¬ƒ¿«»ƒ¿≈«¿≈

ÔÈÏÙBk ÔÈ‡Â .ÌBÏL42ÌÏBÚÏ ÌBÏL Ô‰Ï43ÒkÈ ‡ÏÂ . »¿≈¿ƒ»∆»¿»¿…ƒ»≈
BbÁ ÌBÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙È·Ï44.ÌBÏL BÏ ˙˙Ï ¿≈∆≈»ƒ¿«»≈»

„·Î·e ‰Ù¯ ‰ÙNa ÌBÏL BÏ Ô˙B ,˜eM· B‡ˆÓ¿»«≈»¿»»»»¿…∆
L‡¯45. …

סב.).38) (גיטין הצדקה איבה 39)מקופת לעורר שלא
הכול. כנגד השלום גדול כי ובינינו, בינם ומשטמה

ישראל.40) עניי עם יחד מללקוט בידם מעכבים אין
אידו.41) ביום לאלילו זה על יודה שמא חוששים ואין
שלום!42) שלום, כי 43)לומר: חגו, ביום שלא ואפילו

שם). (גיטין, אחת בפעם די שלום" דרכי כי 44)"מפני
להיות  ואסור לאלילו זה על ויודה לכבוד זאת לו יחשוב

ישמע לא שנאמר: לזה, יג).הגורם כג, (שמות פיך על
(שם).45)

.Âel‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡46eÏbL ÔÓÊa ‡l‡ ,ÌÈ¯eÓ‡ ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»ƒ¿«∆»
Ì"ekÚ „iL B‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»¿≈»ƒ∆««
‰ÙÈwz Ï‡¯NÈ „iL ÔÓÊa Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰ÙÈwz«ƒ»«ƒ¿»≈¬»ƒ¿«∆«ƒ¿»≈«ƒ»
.eÈÈa ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÁÈp‰Ï eÏ ¯eÒ‡ ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿«ƒ«¿≈»ƒ≈≈
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ B‡ È‡¯Ú ˙·ÈLÈ ·LBÈ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿ƒ«¬«≈ƒ»¿»

‰¯BÁÒa47ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ‡l‡ ,eˆ¯‡a ¯·ÚÈ ‡Ï , ƒ¿»…«¬…¿«¿≈∆»«∆¿«≈»»
e·LÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Á Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«∆∆¡«…≈¿

‰ÚL ÈÙÏ elÙ‡ - "Eˆ¯‡a48Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . ¿«¿¿¬ƒ¿ƒ»»¿ƒƒ≈»»∆«
,·LBz ¯b ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .·LBz ¯‚ ‰Ê È¯‰ ,˙BˆÓƒ¿¬≈∆≈»¿≈¿«¿ƒ≈»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡49,Ï·Bi‰ ÔÓÊ· ‡lL Ï·‡ , ∆»ƒ¿«∆«≈≈¬»∆…ƒ¿««≈
¯b ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡50.„·Ïa ˜„ˆ ≈¿«¿ƒ∆»≈∆∆ƒ¿»

עכו"ם 46) עניי ופרנסת בארץֿישראל. בתים השכרת של
בארץ 47)וכו'. יתעכב שמא לחשוש שיש לסחורה דווקא

- לעצמה כשהיא העברה אבל בה, וישתרש מסחרו לרגלי
רוקח). (מעשה איסור בה זה 48)אין על מעיר והראב"ד

"לא  והכתוב: מעולם! שמענו ולא מצאנו לא זאת ואומר:
מדבר; העמים בשבעת - מביא שהוא בארצכם" ישבו
אבל  "העברה".! ולא בהם כתיב "ישיבה" לדבריו, ואפילו
בןֿיוחאי  שמעון דרבי במכילתא טהור מקורם רבינו דברי
"לא  פסוק: על משפטים) (פרשת הגדול במדרש הנמצאת
עבודהֿזרה  עובד גוי יושיבו שלא אזהרה זו - בארצך" ישבו

ואפילו חינם?Â·ÚÏ¯ביניהם; על יכול בארץֿישראל.
לי". אותך יחטיאו "פן לומר: כט.).49)תלמוד (ערכין

ביובל: שכתוב נוהג, היובל כבר היה לא שני בית ובימי
בארץ דרור È·˘ÂÈ‰וקראתם ÏÎÏ שכל בזמן - ו) כה, (ויקרא

השבטים  עשרת כבר היו לא שני בית ובימי עליה, יושביה
לב:). וכן 50)(ערכין מצוות. תרי"ג כל עליו המקבל זה

מדבר  חוץ תורה דברי לקבל שבא נכרי ל:): (בכורות אמרו

אומר: יהודה רבי בן יוסי רבי אותו. מקבלין אין - אחד
רבינו  דברי השווה סופרים. מדקדוקי אחד דקדוק אפילו

ח). הלכה יד, פרק ביאה איסורי הלכות תורה, (משנה

עׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מנחש,1) איזהו תלכו"; לא "ובחוקותיהם נאמר: מה על

ומכשף. עונן דיני קוסם; ואיזהו

.‡ÔÈncÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ˙BwÁa ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡≈¿ƒ¿À»¿≈»ƒ¿…ƒ«ƒ
¯ÚN· ‡ÏÂ LeaÏn· ‡Ï ,Ô‰Ï2:¯Ó‡pL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ »∆…««¿¿…«≈»¿«≈»∆∆∆¡«

‡Ï Ì‰È˙wÁ·e" :¯Ó‡Â ,"ÌÈBb‰ ˙wÁa eÎÏ˙ ‡ÏÂ"¿…≈¿¿À…«ƒ¿∆¡«¿À…≈∆…
"eÎÏ˙3- "Ì‰È¯Á‡ L˜pz Ôt EÏ ¯ÓM‰" :¯Ó‡Â , ≈≈¿∆¡«ƒ»∆¿∆ƒ»≈«¬≈∆

‡l‡ ;Ô‰Ï ‰ncÈ ‡lL ,¯È‰ÊÓ ‡e‰ „Á‡ ÔÈÚa Ïk‰«…¿ƒ¿»∆»«¿ƒ∆…ƒ«∆»∆∆»
BLeaÏÓa Úe„ÈÂ Ô‰Ó Ïc·Ó Ï‡¯Ni‰ ‰È‰È4¯‡L·e ƒ¿∆«ƒ¿»≈À¿»≈∆¿»«¿«¿ƒ¿»

BÚcÓa Ô‰Ó Ïc·Ó ‡e‰L BÓk ,ÂÈNÚÓ5ÂÈ˙BÚ„·e6. «¬»¿∆À¿»≈∆¿«»¿≈»
Ïc·‡Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ7‡Ï ."ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ ¿≈≈»«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒ…

LaÏÈ8„ÁÈÓ‰ LeaÏÓa9˙ÈˆÈˆ Ïc‚È ‡ÏÂ ,Ô‰Ï10 ƒ¿«¿«¿«¿À»»∆¿…¿«≈ƒƒ
ÔÈ„„v‰ ÔÓ Ál‚È ‡ÏÂ ,ÌL‡¯ ˙ÈˆÈˆ BÓk BL‡…̄¿ƒƒ…»¿…¿««ƒ«¿»ƒ

Â‡¯˜p‰ ‰ÊÂ ,ÔÈNBÚ Ô‰L BÓk ÚˆÓ‡a ¯ÚN‰ ÁÈpÈ¿«ƒ««≈»»∆¿«¿∆≈ƒ¿∆«ƒ¿»
˙È¯BÏa11ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÂÈt „‚kÓ ¯ÚN‰ Ál‚È ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…¿«««≈»ƒ¿∆∆»»≈…∆¿…∆

Ú¯t‰ ÁÈpÈÂ12Ô‰ ÔÈNBÚL C¯„k ,ÂÈ¯Á‡lÓ13‡ÏÂ . ¿«ƒ««∆«ƒ¿«¬»¿∆∆∆ƒ≈¿…
Ì"ekÚ ÏL ˙BÏÎÈ‰ ÔÈ·k ˙BÓB˜Ó ‰·È14È„k ƒ¿∆¿¿ƒ¿«≈»∆«¿≈

‰NBÚ‰ ÏÎÂ .ÔÈNBÚ Ô‰L BÓk ,ÌÈa¯ Ô‰· eÒkiL∆ƒ»¿»∆«ƒ¿∆≈ƒ¿»»∆
‰˜BÏ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡Ó ˙Á‡15. ««≈≈¿«≈»∆∆

בסמוך.2) כמבואר ובגידולו, השער אמרו 3)בתספורת
והלא  אמרו? שלא הכתוב הניח מה "וכי אחרי): (ספרא,
ובתו  בנו מעביר בך ימצא "לא י): יח, (דברים נאמר כבר
תלכו? לא "ובחוקותיהם לומר: תלמוד ומה וכיו"ב, באש"
להם, החקוקים בדברים שלהם, בנימוסות תלכו שלא -

וכו'. וקרקסאות" תיאטראות (ספרי,4)כגון: שאמרו כמו
והם  הואיל תאמר: שלא - וגו' אחריהם" תנקש "פן ראה):
באבטיגא; יוצא אני אף - מלבוש) (מין באבטיגא יוצאים
וכו'. בארגמן יוצא אני אף - בארגמן יוצאים והם הואיל
"וכבר  ואומר: מוסיף ל) ל"ת (ב"ספרֿהמצוות", ורבינו
כוונתו  נכרי", מלבוש הלובשים כל על הנביא לשון ידעת

ח). א, (צפניה הנביא עולמו.5)לדברי ובהשקפת בתורתו
הרי 7)במידותיו.6) - העמים מן אתם מובדלים "אם

וחבריו" נבוכדנצר של אתם הרי - לאו ואם שלי, אתם
קדושים). שאמר 8)(ספרא, מה בזה ומפרט הולך רבינו

כלל. בדרך כאן אלא 9)עד לאסור רבינו נתכוון לא
צניעות  משום ממנו הישראלים ופרשו להם המיוחד מלבוש
ממנו, שפרשו אחרי כעת ילבשוהו הישראלים ואם וכדומה;
אבל  אחריהם. ונמשכים בהם מודים הם כאילו נראה יהא
להשתנות  חייב הישראל אין - להם מיוחד שאינו מלבוש

קולון). מהר"י בשם (כס"מ, ועיקר כלל קווצות 10)מהם
ראשי  בציצית ויקחני מלשון: למצח, שממעל השער

ג). ח, כט.).11)(יחזקאל (ע"ז שער 12)כמבואר קווצת
הראש. מאחורי ונופלת היורדת הנקרא 13)ארוכה והוא

רש"י: שם ופירש פג.). (ב"ק קומי מספר חז"ל: בפי
מאחריהם". בלורית ומשיירין מלפניהם "שמספרין
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"חן". העצם: (שם).36)משם תחנם" "ולא שנאמר:
וטריפות 37) נבילות ואוכל בניֿנח, מצוות שבע עליו שקיבל

(שם).

.‰ÌÈÒ¯ÙÓ38,Ï‡¯NÈ ÈiÚ ÌÚ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÈiÚ ¿«¿¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒƒ¬ƒ≈ƒ¿»≈
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ39ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â .40È„·BÚ ÈiÚ „Èa ƒ¿≈«¿≈»¿≈¿«ƒ¿«¬ƒ≈¿≈

.ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL ,Ë˜Ïa ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿≈«¿≈»
ÌbÁ ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌÓBÏLa ÌÈÏ‡BLÂ41ÈÎ¯c ÈtÓ , ¿¬ƒƒ¿»«¬ƒ¿«»ƒ¿≈«¿≈

ÔÈÏÙBk ÔÈ‡Â .ÌBÏL42ÌÏBÚÏ ÌBÏL Ô‰Ï43ÒkÈ ‡ÏÂ . »¿≈¿ƒ»∆»¿»¿…ƒ»≈
BbÁ ÌBÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙È·Ï44.ÌBÏL BÏ ˙˙Ï ¿≈∆≈»ƒ¿«»≈»

„·Î·e ‰Ù¯ ‰ÙNa ÌBÏL BÏ Ô˙B ,˜eM· B‡ˆÓ¿»«≈»¿»»»»¿…∆
L‡¯45. …

סב.).38) (גיטין הצדקה איבה 39)מקופת לעורר שלא
הכול. כנגד השלום גדול כי ובינינו, בינם ומשטמה

ישראל.40) עניי עם יחד מללקוט בידם מעכבים אין
אידו.41) ביום לאלילו זה על יודה שמא חוששים ואין
שלום!42) שלום, כי 43)לומר: חגו, ביום שלא ואפילו

שם). (גיטין, אחת בפעם די שלום" דרכי כי 44)"מפני
להיות  ואסור לאלילו זה על ויודה לכבוד זאת לו יחשוב

ישמע לא שנאמר: לזה, יג).הגורם כג, (שמות פיך על
(שם).45)

.Âel‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡46eÏbL ÔÓÊa ‡l‡ ,ÌÈ¯eÓ‡ ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»ƒ¿«∆»
Ì"ekÚ „iL B‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»¿≈»ƒ∆««
‰ÙÈwz Ï‡¯NÈ „iL ÔÓÊa Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰ÙÈwz«ƒ»«ƒ¿»≈¬»ƒ¿«∆«ƒ¿»≈«ƒ»
.eÈÈa ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÁÈp‰Ï eÏ ¯eÒ‡ ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿«ƒ«¿≈»ƒ≈≈
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ B‡ È‡¯Ú ˙·ÈLÈ ·LBÈ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿ƒ«¬«≈ƒ»¿»

‰¯BÁÒa47ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ‡l‡ ,eˆ¯‡a ¯·ÚÈ ‡Ï , ƒ¿»…«¬…¿«¿≈∆»«∆¿«≈»»
e·LÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Á Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«∆∆¡«…≈¿

‰ÚL ÈÙÏ elÙ‡ - "Eˆ¯‡a48Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . ¿«¿¿¬ƒ¿ƒ»»¿ƒƒ≈»»∆«
,·LBz ¯b ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .·LBz ¯‚ ‰Ê È¯‰ ,˙BˆÓƒ¿¬≈∆≈»¿≈¿«¿ƒ≈»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡49,Ï·Bi‰ ÔÓÊ· ‡lL Ï·‡ , ∆»ƒ¿«∆«≈≈¬»∆…ƒ¿««≈
¯b ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡50.„·Ïa ˜„ˆ ≈¿«¿ƒ∆»≈∆∆ƒ¿»

עכו"ם 46) עניי ופרנסת בארץֿישראל. בתים השכרת של
בארץ 47)וכו'. יתעכב שמא לחשוש שיש לסחורה דווקא

- לעצמה כשהיא העברה אבל בה, וישתרש מסחרו לרגלי
רוקח). (מעשה איסור בה זה 48)אין על מעיר והראב"ד

"לא  והכתוב: מעולם! שמענו ולא מצאנו לא זאת ואומר:
מדבר; העמים בשבעת - מביא שהוא בארצכם" ישבו
אבל  "העברה".! ולא בהם כתיב "ישיבה" לדבריו, ואפילו
בןֿיוחאי  שמעון דרבי במכילתא טהור מקורם רבינו דברי
"לא  פסוק: על משפטים) (פרשת הגדול במדרש הנמצאת
עבודהֿזרה  עובד גוי יושיבו שלא אזהרה זו - בארצך" ישבו

ואפילו חינם?Â·ÚÏ¯ביניהם; על יכול בארץֿישראל.
לי". אותך יחטיאו "פן לומר: כט.).49)תלמוד (ערכין

ביובל: שכתוב נוהג, היובל כבר היה לא שני בית ובימי
בארץ דרור È·˘ÂÈ‰וקראתם ÏÎÏ שכל בזמן - ו) כה, (ויקרא

השבטים  עשרת כבר היו לא שני בית ובימי עליה, יושביה
לב:). וכן 50)(ערכין מצוות. תרי"ג כל עליו המקבל זה

מדבר  חוץ תורה דברי לקבל שבא נכרי ל:): (בכורות אמרו

אומר: יהודה רבי בן יוסי רבי אותו. מקבלין אין - אחד
רבינו  דברי השווה סופרים. מדקדוקי אחד דקדוק אפילו

ח). הלכה יד, פרק ביאה איסורי הלכות תורה, (משנה

עׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מנחש,1) איזהו תלכו"; לא "ובחוקותיהם נאמר: מה על

ומכשף. עונן דיני קוסם; ואיזהו

.‡ÔÈncÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ˙BwÁa ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡≈¿ƒ¿À»¿≈»ƒ¿…ƒ«ƒ
¯ÚN· ‡ÏÂ LeaÏn· ‡Ï ,Ô‰Ï2:¯Ó‡pL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ »∆…««¿¿…«≈»¿«≈»∆∆∆¡«

‡Ï Ì‰È˙wÁ·e" :¯Ó‡Â ,"ÌÈBb‰ ˙wÁa eÎÏ˙ ‡ÏÂ"¿…≈¿¿À…«ƒ¿∆¡«¿À…≈∆…
"eÎÏ˙3- "Ì‰È¯Á‡ L˜pz Ôt EÏ ¯ÓM‰" :¯Ó‡Â , ≈≈¿∆¡«ƒ»∆¿∆ƒ»≈«¬≈∆

‡l‡ ;Ô‰Ï ‰ncÈ ‡lL ,¯È‰ÊÓ ‡e‰ „Á‡ ÔÈÚa Ïk‰«…¿ƒ¿»∆»«¿ƒ∆…ƒ«∆»∆∆»
BLeaÏÓa Úe„ÈÂ Ô‰Ó Ïc·Ó Ï‡¯Ni‰ ‰È‰È4¯‡L·e ƒ¿∆«ƒ¿»≈À¿»≈∆¿»«¿«¿ƒ¿»

BÚcÓa Ô‰Ó Ïc·Ó ‡e‰L BÓk ,ÂÈNÚÓ5ÂÈ˙BÚ„·e6. «¬»¿∆À¿»≈∆¿«»¿≈»
Ïc·‡Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ7‡Ï ."ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ ¿≈≈»«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒ…

LaÏÈ8„ÁÈÓ‰ LeaÏÓa9˙ÈˆÈˆ Ïc‚È ‡ÏÂ ,Ô‰Ï10 ƒ¿«¿«¿«¿À»»∆¿…¿«≈ƒƒ
ÔÈ„„v‰ ÔÓ Ál‚È ‡ÏÂ ,ÌL‡¯ ˙ÈˆÈˆ BÓk BL‡…̄¿ƒƒ…»¿…¿««ƒ«¿»ƒ

Â‡¯˜p‰ ‰ÊÂ ,ÔÈNBÚ Ô‰L BÓk ÚˆÓ‡a ¯ÚN‰ ÁÈpÈ¿«ƒ««≈»»∆¿«¿∆≈ƒ¿∆«ƒ¿»
˙È¯BÏa11ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÂÈt „‚kÓ ¯ÚN‰ Ál‚È ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…¿«««≈»ƒ¿∆∆»»≈…∆¿…∆

Ú¯t‰ ÁÈpÈÂ12Ô‰ ÔÈNBÚL C¯„k ,ÂÈ¯Á‡lÓ13‡ÏÂ . ¿«ƒ««∆«ƒ¿«¬»¿∆∆∆ƒ≈¿…
Ì"ekÚ ÏL ˙BÏÎÈ‰ ÔÈ·k ˙BÓB˜Ó ‰·È14È„k ƒ¿∆¿¿ƒ¿«≈»∆«¿≈

‰NBÚ‰ ÏÎÂ .ÔÈNBÚ Ô‰L BÓk ,ÌÈa¯ Ô‰· eÒkiL∆ƒ»¿»∆«ƒ¿∆≈ƒ¿»»∆
‰˜BÏ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡Ó ˙Á‡15. ««≈≈¿«≈»∆∆

בסמוך.2) כמבואר ובגידולו, השער אמרו 3)בתספורת
והלא  אמרו? שלא הכתוב הניח מה "וכי אחרי): (ספרא,
ובתו  בנו מעביר בך ימצא "לא י): יח, (דברים נאמר כבר
תלכו? לא "ובחוקותיהם לומר: תלמוד ומה וכיו"ב, באש"
להם, החקוקים בדברים שלהם, בנימוסות תלכו שלא -

וכו'. וקרקסאות" תיאטראות (ספרי,4)כגון: שאמרו כמו
והם  הואיל תאמר: שלא - וגו' אחריהם" תנקש "פן ראה):
באבטיגא; יוצא אני אף - מלבוש) (מין באבטיגא יוצאים
וכו'. בארגמן יוצא אני אף - בארגמן יוצאים והם הואיל
"וכבר  ואומר: מוסיף ל) ל"ת (ב"ספרֿהמצוות", ורבינו
כוונתו  נכרי", מלבוש הלובשים כל על הנביא לשון ידעת

ח). א, (צפניה הנביא עולמו.5)לדברי ובהשקפת בתורתו
הרי 7)במידותיו.6) - העמים מן אתם מובדלים "אם

וחבריו" נבוכדנצר של אתם הרי - לאו ואם שלי, אתם
קדושים). שאמר 8)(ספרא, מה בזה ומפרט הולך רבינו

כלל. בדרך כאן אלא 9)עד לאסור רבינו נתכוון לא
צניעות  משום ממנו הישראלים ופרשו להם המיוחד מלבוש
ממנו, שפרשו אחרי כעת ילבשוהו הישראלים ואם וכדומה;
אבל  אחריהם. ונמשכים בהם מודים הם כאילו נראה יהא
להשתנות  חייב הישראל אין - להם מיוחד שאינו מלבוש

קולון). מהר"י בשם (כס"מ, ועיקר כלל קווצות 10)מהם
ראשי  בציצית ויקחני מלשון: למצח, שממעל השער

ג). ח, כט.).11)(יחזקאל (ע"ז שער 12)כמבואר קווצת
הראש. מאחורי ונופלת היורדת הנקרא 13)ארוכה והוא

רש"י: שם ופירש פג.). (ב"ק קומי מספר חז"ל: בפי
מאחריהם". בלורית ומשיירין מלפניהם "שמספרין
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האמורי:ובתוס  מדרכי דברים "אלה שנינו: דשבת פ"ז פתא
בלורית". והעושה קומי, וכתבניתם.14)המספר כדמותם

מה  על מסברא להוסיף "שאין מיימוניות): (הגהות וכתבו
מחוקות  שהוא - בידם קבלה שהיתה - חכמים שמנו

קומי 15)הגויים". "המספר ס"ב): (דבריםֿרבה, אמרו וכן
הארבעים". את סופג - חייב? מהו בלורית... והעושה

.·ÚÈb‰L ÔÂÈk - Ï‡¯NiÓ ¯tzÒÓ ‰È‰L Ì"ekÚ«∆»»ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈≈»∆ƒƒ«
B˙È¯BÏ·Ï16ËÓBL ,Áe¯ ÏÎÏ ˙BÚaˆ‡ LÏL ·B¯˜17 ƒ¿ƒ»»∆¿»¿»«≈

.B„È ˙‡∆»

(ה"א).16) לעיל כמבואר ראשו באמצע משאיר שהוא
הבלורית 17) בגידול ועוזר מתקן יהא שלא ידו, את מסלק

כט.). (ע"ז עבודהֿזרה לשם שהיא

.‚ÈÙÏ ·LÈÏ CÈ¯ˆÂ ˙eÎÏnÏ ·B¯˜ ‰È‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»»»««¿¿»ƒ≈≈ƒ¿≈
È¯‰ - Ô‰Ï ‰Ó„È ‡lL ÈÙÏ ,È‡‚ BÏ ‰È‰Â ,Ì‰ÈÎÏÓ«¿≈∆¿»»¿«¿ƒ∆…ƒ¿∆»∆¬≈
C¯„k ,ÂÈt „‚k Ál‚Ïe Ô‰ÈLeaÏÓa LaÏÏ ¯zÓ ‰Ê∆À»ƒ¿¿«¿≈∆¿«≈«¿∆∆»»¿∆∆

ÔÈNBÚ Ô‰L18. ∆≈ƒ

בןֿראובן 18) שאבטולוס מט:): (סוטה חז"ל אמרו שכן
אמרו  וכן למלכות. קרוב שהיה מפני קומי, לספר לו התירו
קומי  מספר שהיה בןֿאיסטרובלי ראובן ר' על יז.) (מעילה

השרים. לפני וישב והלך

.„ÔÈLÁÓ ÔÈ‡19."eLÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì"ekÚk ≈¿«¬ƒ»«∆∆¡«…¿«¬
„ˆÈkÏÈ‡B‰ :ÌÈ¯ÓB‡L el‡ ÔB‚k ?LÁp‰ ‡e‰ ≈««««¿≈∆¿ƒƒ

ÈzÙ ‰ÏÙÂ20CÏB‰ ÈÈ‡ ,È„iÓ ÈÏ˜Ó ÏÙ B‡ ÈtÓ ¿»¿»ƒƒƒƒ»««¿ƒƒ»ƒ≈ƒ≈
!ÌÈNÚ ÈˆÙÁ ÔÈ‡ ,CÏ‡ Ì‡L ,ÌBi‰ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒ«∆ƒ≈≈≈¬»««¬ƒ
È˙Èa Á˙tÓ ‡ˆBÈ ÈÈ‡ ,ÈÈÓÈÓ ÏÚeL ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»«»ƒƒƒ≈ƒ≈ƒ∆«≈ƒ
el‡ ÔÎÂ !È‡n¯ Ì„‡ ÈÚbÙÈ ,‡ˆ‡ Ì‡L ,ÌBi‰«∆ƒ≈≈ƒ¿»≈ƒ»»««¿≈≈

ÛBÚ‰ ÛeˆÙˆ ÌÈÚÓBML21‡ÏÂ CÎ ‰È‰È :ÌÈ¯ÓB‡Â ∆¿ƒƒ¿»¿¿ƒƒ¿∆»¿…
¯·c ˙BNÚÏ Ú¯Â ,ÈBÏt ¯·c ˙BNÚÏ ·BË !CÎ ‰È‰Èƒ¿∆»«¬»»¿ƒ¿««¬»»
‡¯wL ,‰Ê ÏB‚¯z ËÁL :ÌÈ¯ÓB‡L el‡ ÔÎÂ !ÈBÏt¿ƒ¿≈≈∆¿ƒ¿««¿¿∆∆»»

˙È·¯Ú22!ÏB‚¯˙ BÓk ‰‡¯wL ,BÊ ˙Ï‚¯z ËÁL ! «¿ƒ¿««¿¿…∆∆»¿»¿«¿¿
,CÎÂ Ck ÈÏ Ú¯‡È Ì‡ :BÓˆÚÏ ÌÈÓÈÒ ÌÈNn‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ∆¡«ƒ»»»
!‰NÚ‡ ‡Ï ,ÈÏ Ú¯‡È ‡Ï Ì‡Â ,ÈBÏt ¯·c ‰NÚ‡∆¡∆»»¿ƒ¿ƒ…∆¡«ƒ…∆¡∆

Ì‰¯·‡ „·Ú ¯ÊÚÈÏ‡k23ÌÈ¯·c· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ; ∆¡ƒ∆∆∆∆«¿»»¿≈…«≈«¿»ƒ
¯·„ ÈtÓ ‰NÚÓ ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .¯eÒ‡ Ïk‰ ,el‡‰»≈«…»¿»»∆«¬∆ƒ¿≈»»

.‰˜BÏ ,el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈∆

כז).19) ל, (בראשית בגללך ה' ויברכני ניחשתי מלשון:
על  עתידות ולהגיד לקסום וסימן; לאות דבר איזה לחשוב

שונים. אותות סה:).20)פי סו.).21)(סנהדרין (שם,
סז:).22) שבת (רש"י, עורב ניחושו 23)כמו על שסמך

ואשתה, כדך נא הטי אליה אומר אשר הנערה והיה ואמר:
לעבדך  הוכחת אותה אשקה, גמליך וגם שתה ואמרה:
בניחושו, בטוח לבו היה כך וכל יד). כד, (בראשית ליצחק
עוד  ידיה, על צמידים נתן גמליו את השקותה אחרי שתיכף
ממשפחת  כי ידע ובטרם היא מי בת אותה: ששאל בטרם
רבינו  את קשה מתקיף בהשגותיו והראב"ד היא, אברהם
ואיך  ומותר! מותר זה דבר שהרי גדול, שיבוש "זה ואומר:
ויונתן  אברהם עבד אליעזר כמו כמותם, צדיקים על חשב

באמרו  הפלשתים, עם במלחמתו ניחש הוא שגם - בןֿשאול
לנו  וזה ועלינו... עלו, יאמרו: כה ואם כליו: נושא לנער
"לא  על ועברו ניחשו שהם - י) יד , (שמואל האות
שאינו  נחש "כל צה:): (חולין חז"ל שאמרו ומה תנחשו?!"
לא  - נחש" אינו בןֿשאול וכיונתן אברהם עבד כאליעזר
נחש  על לסמוך ראוי שאין לומר: אלא נאמר, איסור לענין
שהדגישו  ויונתן, אליעזר כנחש מראש הותנה שלא אחר
לא  - כך יארע לא ואם זה; נעשה - כך יארע אם ואמרו:
היו  בחיים הם היו "אלמלי מסיים: והראב"ד נעשה".
דעת  דבר של לאמיתו אבל דנורא". פולסי לו מצליפים
אליעזר  של כזה ונחש ז"ל, רבותינו לדעת מתאימה רבינו
לענין  חולין, שבמסכת הנ"ל המאמר שהרי אסור. ויונתן
את  גם ליישב כדי אולם הראב"ד. כדעת ולא נאמר איסור
"לא  על ויונתן אליעזר עברו איך הראב"ד של תמיהתו
שאסרה  שה"נחש" שם), (חולין, הר"ן יפה מגדיר תנחשו",
מחייב  השכל שאין בסימן מעשיו את בתולה רק היא תורה
מפיו" פתו "נפל כגון: להפסדו, או הדבר של לתועלתו אותו
- אותו מחייב שהשכל בסימן מעשהו התולה אבל וכדומה.
אם  ויונתן: אליעזר של הניחוש וזהו נחש, זה אין וודאי
את  גם ותשקה ותשאב תתרשל ולא לו תיענה הנערה
וראויה  לב וטובת היא חרוצה כי הוא, ומופת אות - הגמלים
יאמרו: לא הפלשתים אם וכן לבןֿאדוניו. לאשה להיות היא
אות  אלינו!" "עלו ויאמרו: אליכם", הגיענו עד "דומו!
לא  כאלה ולסימנים עליהם. העברים פחד נפל כי הוא,
ותחבולותיהם  אדם בני מעשי כל הם כך כי "נחש", נאמר:

הגיוניים. ואותות סימנים על בנויים

.‰‰˙È‰ ·BË ÔÓÈÒ ,È˙ÈaL BÊ ‰¯Èc :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«ƒ»∆»ƒƒƒ»»¿»
ÈÏÚ24˙Î¯·Ó È˙ÈwL BÊ ‰Ó‰·e È˙‡NpL BÊ ‰M‡ ! »«ƒ»∆»»ƒ¿≈»∆»ƒƒ¿…∆∆

Ï‡BM‰ ÔÎÂ !Èz¯LÚ ,‰È˙ÈwL ˙ÚÓ ;‰˙È‰»¿»≈≈∆¿ƒƒ»»«¿ƒ¿≈«≈
˜eÒt BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ?„ÓBÏ ‰z‡ ˜eÒÙ ‰ÊŒÈ‡ :˜BÈ˙Ï¿ƒ≈∆»«»≈ƒ»«»

ÔÓÈÒ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÁÓNÈ ,˙BÎ¯a‰ ÔÓ25Ïk - !·BË ƒ«¿»ƒ¿«¿…«∆ƒ»»
‡ÏÂ ÂÈNÚÓ ÔeÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆À»ƒ¿…ƒ≈«¬»¿…

˙BNÚlÓ ÚÓ26¯·„Ï BÓˆÚÏ ÔÓÈÒ ‰Ê ‰NÚ ‡l‡ , ƒ¿«ƒ«¬∆»»»∆ƒ»¿«¿¿»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰È‰ ¯·kL27. ∆¿»»»¬≈∆À»

מכוון 24) אינו אבל בעסקי; הצלחתי שבניתיה מאז כי
זה. סימן לפי לעתיד לכוון 25)מעשיו בדעתו אין אבל

יעשה. שלא או יעשה, אשר פעולותיו את פיו על 26)על
הסימן. ואשה 27)פי תינוק "בית, צה:): (חולין כמבואר

עליהם  לנחש כלומר: סימן", יש נחש, שאין פי על אף -
בתור  אותם לקבוע אבל אסור, - בעתיד למעשים בנוגע
חולקים  ורבים מותר. - בעבר שהצליחו למעשיו טוב סימן
על  לסמוך שמותר היא: ודעתם הראב"ד ובראשם רבינו על
(הובא  והסמ"ג לבוא. לעתיד המעשים כלפי גם אלה סימנים
לתינוק: שאמרו גדולים כמה מצינו כתב: ב"כסףֿמשנה")
זה, פי על מעשיהם ועשו שם) (חולין, פסוקיך לי פסוק

נבואה. כעין זאת בחשבם

.Â¯‡MÓ ‰NÚÓ ‰NBÚ‰ ‰Ê ?ÌÒB˜ e‰ÊÈ‡≈∆≈∆»∆«¬∆ƒ¿»
ÌMiL È„k ,˙BiNÚn‰28ÏkÓ Bz·LÁÓ ‰t˙Â ««¬ƒ¿≈∆ƒ…¿ƒ»∆«¬«¿ƒ»

·c‰ÌÈ¯29,˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈ¯·c ¯Ó‡iL „Ú , «¿»ƒ«∆…«¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿
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B‡ ,‰Â‰ BÈ‡ B‡ ˙BÈ‰Ï „È˙Ú ÈBÏt ¯·c :¯Ó‡ÈÂ¿…«»»¿ƒ»ƒƒ¿≈…∆
ÔÓ LÈ !CkÓ e¯‰f‰Â ,Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯L ¯Ó‡iL∆…«∆»«¬≈¿ƒ»¬ƒ»≈ƒ
ÈÓ LÈÂ ;ÌÈ·‡· B‡ ÏBÁa ÌÈLnLnL ÔÈÓÒBw‰«¿ƒ∆¿«¿ƒ¿«¬»ƒ¿≈ƒ

¯‰BbL30ÏkzÒnL ÈÓ LÈÂ ;˜ÚBˆÂ ÚeÈÂ ı¯‡Ï ∆≈»»∆¿»«¿≈¿≈ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈn„Óe ˙ÈLLÚ· B‡ ÏÊ¯a ÏL ‰‡¯Óa31ÌÈ¯ÓB‡Â32. ¿«¿»∆«¿∆«¬»ƒ¿«ƒ¿¿ƒ

„Ú ,B· ‰kÓe ÂÈÏÚ ÔÚLÂ B„Èa ÏwÓ ‡NBpL ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆≈«≈¿»¿ƒ¿»»»«∆«
ÈnÚ" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L ‡e‰ .¯a„Óe Bz·LÁÓ ‰tzL∆ƒ»∆«¬«¿¿«≈∆«»ƒ≈«ƒ

BÏ˜Óe Ï‡LÈ BˆÚa33."BÏ „ÈbÈ ¿≈ƒ¿»«¿«ƒ

ומשתומם.28) נבהל ונדהם, משמים כאיש שיהא
עד 29) והיישות מהמציאות מרוחק שיהיה לו, שמסביב

ל"ת  המצוות", ("ספר רבינו דברי השווה בהן. ירגיש שלא
לארץ, ויביט מחשבותיו ויעזוב משונות זעקות "שיזעק לא):
כח  פי על להיות שעתיד מה ויגיד הנופל חולי ענין כמו
שיעשו  מבלי יתפעלו לא הדמיוניים הכוחות בעלי הדמיון...
וכו'. דמיונו" כח יגיעו אשר פעולה או מעשה איזה

מב)30) יח, (מלכיםֿא ארצה ויגהר הכתוב: מלשון
הארץ. על משתטח לארץ: עצמו את כופף ופירושו:

כוזבות.31) מחשבות דמיונם בכה ומגידים 32)הוזים
עתידות. שאוחז 33)לשואליהם זה - קוסם? "איזהו

שופטים). (ספרי, אלך?" לא אם אלך, ואומר: במקלו

.ÊÌÒ˜Ï ¯eÒ‡34Ï‡BM‰L ‡l‡ .ÌÒBwÏ Ï‡LÏÂ , »ƒ¿…¿ƒ¿…«≈∆»∆«≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÌÒBwÏ35ÌÒBw‰ Ï·‡ . «≈«ƒ«««¿¬»«≈
el‡ ÏkÓ ‰NÚÓ ‰NÚ Ì‡ ,BÓˆÚ36- Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ»»«¬∆ƒ»≈¿«≈»∆

ÌÒ˜ ,'B‚Â Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈
."ÌÈÓÒ¿̃»ƒ

בעצמו.34) קסמים מעשה דרבנן,35)לעשות מלקות
שהשואל  משמע, לא) ל"ת המצוות", ("ספר רבינו מדברי
קוסם  בך... ימצא "לא של: הלאו בכלל אינו לקוסם
שם  כתב וכן בו. לשואל ולא עצמו לקוסם שעיקרו קסמים",

מאד". מגונה לקוסם השאלה "אבל המנויים 36)מפורש:
הקודמת. בהלכה

.ÁÌÈzÚ È˙B el‡ ?ÔBÚÓ e‰ÊÈ‡37ÌÈ¯ÓB‡L , ≈∆¿≈≈¿≈ƒƒ∆¿ƒ
˙eÈ‚Ëˆ‡a38ÌBÈ !Ú¯ ÈBÏt ÌBÈ !·BË ÈBÏt ÌBÈ : ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

˙ÈBÏÙ ‰L !˙ÈBÏÙ ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÈBÏt¿ƒ»«¬¿»»¿ƒ»»¿ƒ
!ÈBÏt ¯·„Ï Ú¯ ÈBÏt L„Á B‡…∆¿ƒ«¿»»¿ƒ

ועונתה 37) מלשון: - מעונן והשעות. העתים את המחשבים
וזמן. עת שפירושו: י), כא, (שמות יגרע חכמת 38)לא

להגיד  המתפארים בלע"ז) (אסטרולוגיה שמים הוברי
שמה  רבינו וחושב ומהלכם. הכוכבים מעמד פי על עתידות
זה  - מעונן? איזהו סה:) (סנהדרין עקיבא רבי שאמר
פי  על - וכו' לצאת יפה היום ואומר: ושעות עתים המחשב

אומר. הוא איצטגנינות

.Ë‡l‡ ,‰NÚÓ ‰NÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔBÚÏ ¯eÒ‡»¿≈««ƒ∆…»»«¬∆∆»
ÔÈn„Ó ÌÈÏÈÒk‰L ÌÈ·Êk‰ Ô˙B‡ ÚÈ„B‰39È¯·c Ô‰L ƒ«»«¿»ƒ∆«¿ƒƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿≈

ÈtÓ ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .ÌÈÓÎÁ È¯·„Â ˙Ó‡¡∆¿ƒ¿≈¬»ƒ¿»»∆ƒ¿≈
˙eÈ‚Ëˆ‡‰40˙Ú‰ B˙B‡a B˙ÎÈÏ‰ B‡ BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÂ , »ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿«¿¬ƒ»¿»≈

È¯·B‰ eÚ·wL41‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓL42:¯Ó‡pL , ∆»¿¿≈»«ƒ¬≈∆∆∆∆¡«

ÊÁB‡‰ ÔÎÂ ."eBÚ˙ ‡Ï"43‰n„Óe ,ÌÈÈÚ‰ ˙‡44 …¿≈¿≈»≈∆»≈«ƒ¿«∆
‰NÚ ‡Ï ‡e‰Â ,ÔB‰n˙ ‰NÚÓ ‰NBÚL ÌÈ‡B¯‰ ÈÙaƒ¿≈»ƒ∆∆«¬≈ƒ»¿…»»

ÔBÚÓ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ -45‰˜BÏÂ ,46. ¬≈∆ƒ¿«¿≈¿∆

לשיטתו 39) בזה נאמן רבינו הכוזב. בדמיונם לחשוב טועים
שמים  הוברי שחכמת מ"ז), פ"ד, (ע"ז המשנה בפירוש
דבריו: ואלה ממש, בה ואין היא הבל חכמת (אסטרולוגיה)
עד  גדול פיתוי בזה נפתים בניֿאדם שרוב יודע שאני "לפי
דברים  שהם חושבים דתנו, מבני החסידים הטובים, כי
יודעים  ואינם התורה; מצד אסורים שהם אלא אמיתיים,
שלא  בתורה ונצטוינו וכוזבים, בטלים דברים שהם
כי  להעיר, וראוי הכזב". על אותנו שהזהירה כמו לעשותם,
ומביא  זה בנידון מאריך קעט) יו"ד, הטור (על יוסף" ה"בית
פ"ז  לסוף יוסף" ה"נימוקי את גם ובתוכם שונים מקורות
בכלל  בכוכבים" "חוזים שאין היא: שדעתם דסנהדרין,
שיגן  לה': חסיד כל יתפלל זאת ועל ומעוננים, מנחשים
שלא  הזהירו רז"ל אבל והמזלות. הכוכבים מגזירת עליו
קיג:): (פסחים ואמרו הדברים, באלו מחשבתו אדם ישים
שנאמר: - בכוכבים)? (חוזים בכלדיים שואלים שאין מניין
כדעת  הטור ודעת יג). יח, (דברים אלהיך ד' עם תהיה תמים

האיצטגנינים.40)הרמב"ם. עצת פי מז,41)על (ישעיה
ו"הוברי  חלק. גזר, והוראתו: בערבית, מקורו - הבר ֵַָָֹֹיג).
השמים  את ומחלקים הגוזרים האסטרולוגים הם שמים"
הכוכבים. מעמד פי על עתידות להגיד ומתימרים למחלקות
שם). (עיין גזור. מלשון: פירשו כנראה, הרד"ק, וגם

בודה 42) אלא שאינו עצמו המעונן אבל מעשה, עשה שהרי
באזהרה  אלא אינו - ממש מעשה עושה ואינו ומכזב דברים

לוקה. דברים 43)ואינו ומראה להטים מעשה העושה
המציאות. בטבע את 44)שאינם להטיו במעשי מטעה

- והרואים במעשיו; ממש שיש לחשוב הרואים דמיון
התפעל  - מדמה לנקד: ייתכן ואולי הוא. שכן להם כמדומה
מדמה  "כאדם וכן: כדין. ד' אות לפני תֿההתפעל בחסרון

ה"ו). פ"ב, דעות (הלכות כועס" ואינו נגזר 45)כועס
האוחז  זה - מעונן? איזהו וכמאמרם: עינים, העצם: משם
אינם  שהחכמים רבינו, וסובר סה:). (סנהדרין העינים את
המחשב  זה - תעוננו" "לא האומר: עקיבא רבי על חולקים
הוא  ולפיכך דבריו, על הם מוסיפים אלא ושעות, עתים
עתים  מחשב דרכים: בשתי "מעונן" של האיסור את מבאר

(כסףֿמשנה). עינים בו 46)ואוחז שאין שלאו פי על ואף
כאילו  ומראה העינים את אוחז אלא אינו שהרי הוא, מעשה
"אחיזת  של הדבר בעצם אבל כלום, עושה ואינו עושה הוא
ומטעה  בסנוורים הרואים עיני את מכה שהוא העינים"
אל  להטיו מוציא הוא שבאמצעותו מעשה ויש יש אותם,

(כס  לוקה הוא זה להטים מעשה ועל - לקמן הפועל "מ,
ה"טו).

.È¯·BÁ e‰ÊÈ‡47ÔBLÏ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ¯a„nL ‰Ê ? ≈∆≈∆∆¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿
ÌÚ48ÔÈÚ Ì‰Ï ÔÈ‡Â49,B˙eÏÎÒa BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÓe , «¿≈»∆ƒ¿»«¬∆««¿¿ƒ¿

,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰L „Ú ;ÔÈÏÈÚBÓ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡L∆»«¿»ƒƒƒ«∆≈¿ƒ
BÈ‡ ,·¯˜Ú‰ ÏÚ B‡ LÁp‰ ÏÚ CÎÂ Ck ¯ÓB‡‰L∆»≈»»»««»»«»«¿»≈
Ô‰Óe .˜Bf BÈ‡ ,LÈ‡‰ ÏÚ CÎÂ Ck ¯ÓB‡‰Â ,˜ÈfÓ«ƒ¿»≈»»»«»ƒ≈ƒ≈∆
‡ˆBiÎÂ ÚÏÒ B‡ ÁzÙÓ ¯a„nL ˙Úa B„Èa ÊÁB‡ -≈¿»¿≈∆¿«≈«¿≈«∆«¿«≈
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B‡ ,‰Â‰ BÈ‡ B‡ ˙BÈ‰Ï „È˙Ú ÈBÏt ¯·c :¯Ó‡ÈÂ¿…«»»¿ƒ»ƒƒ¿≈…∆
ÔÓ LÈ !CkÓ e¯‰f‰Â ,Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯L ¯Ó‡iL∆…«∆»«¬≈¿ƒ»¬ƒ»≈ƒ
ÈÓ LÈÂ ;ÌÈ·‡· B‡ ÏBÁa ÌÈLnLnL ÔÈÓÒBw‰«¿ƒ∆¿«¿ƒ¿«¬»ƒ¿≈ƒ

¯‰BbL30ÏkzÒnL ÈÓ LÈÂ ;˜ÚBˆÂ ÚeÈÂ ı¯‡Ï ∆≈»»∆¿»«¿≈¿≈ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈn„Óe ˙ÈLLÚ· B‡ ÏÊ¯a ÏL ‰‡¯Óa31ÌÈ¯ÓB‡Â32. ¿«¿»∆«¿∆«¬»ƒ¿«ƒ¿¿ƒ

„Ú ,B· ‰kÓe ÂÈÏÚ ÔÚLÂ B„Èa ÏwÓ ‡NBpL ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆≈«≈¿»¿ƒ¿»»»«∆«
ÈnÚ" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L ‡e‰ .¯a„Óe Bz·LÁÓ ‰tzL∆ƒ»∆«¬«¿¿«≈∆«»ƒ≈«ƒ

BÏ˜Óe Ï‡LÈ BˆÚa33."BÏ „ÈbÈ ¿≈ƒ¿»«¿«ƒ

ומשתומם.28) נבהל ונדהם, משמים כאיש שיהא
עד 29) והיישות מהמציאות מרוחק שיהיה לו, שמסביב

ל"ת  המצוות", ("ספר רבינו דברי השווה בהן. ירגיש שלא
לארץ, ויביט מחשבותיו ויעזוב משונות זעקות "שיזעק לא):
כח  פי על להיות שעתיד מה ויגיד הנופל חולי ענין כמו
שיעשו  מבלי יתפעלו לא הדמיוניים הכוחות בעלי הדמיון...
וכו'. דמיונו" כח יגיעו אשר פעולה או מעשה איזה

מב)30) יח, (מלכיםֿא ארצה ויגהר הכתוב: מלשון
הארץ. על משתטח לארץ: עצמו את כופף ופירושו:

כוזבות.31) מחשבות דמיונם בכה ומגידים 32)הוזים
עתידות. שאוחז 33)לשואליהם זה - קוסם? "איזהו

שופטים). (ספרי, אלך?" לא אם אלך, ואומר: במקלו

.ÊÌÒ˜Ï ¯eÒ‡34Ï‡BM‰L ‡l‡ .ÌÒBwÏ Ï‡LÏÂ , »ƒ¿…¿ƒ¿…«≈∆»∆«≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÌÒBwÏ35ÌÒBw‰ Ï·‡ . «≈«ƒ«««¿¬»«≈
el‡ ÏkÓ ‰NÚÓ ‰NÚ Ì‡ ,BÓˆÚ36- Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ»»«¬∆ƒ»≈¿«≈»∆

ÌÒ˜ ,'B‚Â Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈
."ÌÈÓÒ¿̃»ƒ

בעצמו.34) קסמים מעשה דרבנן,35)לעשות מלקות
שהשואל  משמע, לא) ל"ת המצוות", ("ספר רבינו מדברי
קוסם  בך... ימצא "לא של: הלאו בכלל אינו לקוסם
שם  כתב וכן בו. לשואל ולא עצמו לקוסם שעיקרו קסמים",

מאד". מגונה לקוסם השאלה "אבל המנויים 36)מפורש:
הקודמת. בהלכה

.ÁÌÈzÚ È˙B el‡ ?ÔBÚÓ e‰ÊÈ‡37ÌÈ¯ÓB‡L , ≈∆¿≈≈¿≈ƒƒ∆¿ƒ
˙eÈ‚Ëˆ‡a38ÌBÈ !Ú¯ ÈBÏt ÌBÈ !·BË ÈBÏt ÌBÈ : ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

˙ÈBÏÙ ‰L !˙ÈBÏÙ ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÈBÏt¿ƒ»«¬¿»»¿ƒ»»¿ƒ
!ÈBÏt ¯·„Ï Ú¯ ÈBÏt L„Á B‡…∆¿ƒ«¿»»¿ƒ

ועונתה 37) מלשון: - מעונן והשעות. העתים את המחשבים
וזמן. עת שפירושו: י), כא, (שמות יגרע חכמת 38)לא

להגיד  המתפארים בלע"ז) (אסטרולוגיה שמים הוברי
שמה  רבינו וחושב ומהלכם. הכוכבים מעמד פי על עתידות
זה  - מעונן? איזהו סה:) (סנהדרין עקיבא רבי שאמר
פי  על - וכו' לצאת יפה היום ואומר: ושעות עתים המחשב

אומר. הוא איצטגנינות

.Ë‡l‡ ,‰NÚÓ ‰NÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔBÚÏ ¯eÒ‡»¿≈««ƒ∆…»»«¬∆∆»
ÔÈn„Ó ÌÈÏÈÒk‰L ÌÈ·Êk‰ Ô˙B‡ ÚÈ„B‰39È¯·c Ô‰L ƒ«»«¿»ƒ∆«¿ƒƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿≈

ÈtÓ ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .ÌÈÓÎÁ È¯·„Â ˙Ó‡¡∆¿ƒ¿≈¬»ƒ¿»»∆ƒ¿≈
˙eÈ‚Ëˆ‡‰40˙Ú‰ B˙B‡a B˙ÎÈÏ‰ B‡ BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÂ , »ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿«¿¬ƒ»¿»≈

È¯·B‰ eÚ·wL41‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓL42:¯Ó‡pL , ∆»¿¿≈»«ƒ¬≈∆∆∆∆¡«

ÊÁB‡‰ ÔÎÂ ."eBÚ˙ ‡Ï"43‰n„Óe ,ÌÈÈÚ‰ ˙‡44 …¿≈¿≈»≈∆»≈«ƒ¿«∆
‰NÚ ‡Ï ‡e‰Â ,ÔB‰n˙ ‰NÚÓ ‰NBÚL ÌÈ‡B¯‰ ÈÙaƒ¿≈»ƒ∆∆«¬≈ƒ»¿…»»

ÔBÚÓ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ -45‰˜BÏÂ ,46. ¬≈∆ƒ¿«¿≈¿∆

לשיטתו 39) בזה נאמן רבינו הכוזב. בדמיונם לחשוב טועים
שמים  הוברי שחכמת מ"ז), פ"ד, (ע"ז המשנה בפירוש
דבריו: ואלה ממש, בה ואין היא הבל חכמת (אסטרולוגיה)
עד  גדול פיתוי בזה נפתים בניֿאדם שרוב יודע שאני "לפי
דברים  שהם חושבים דתנו, מבני החסידים הטובים, כי
יודעים  ואינם התורה; מצד אסורים שהם אלא אמיתיים,
שלא  בתורה ונצטוינו וכוזבים, בטלים דברים שהם
כי  להעיר, וראוי הכזב". על אותנו שהזהירה כמו לעשותם,
ומביא  זה בנידון מאריך קעט) יו"ד, הטור (על יוסף" ה"בית
פ"ז  לסוף יוסף" ה"נימוקי את גם ובתוכם שונים מקורות
בכלל  בכוכבים" "חוזים שאין היא: שדעתם דסנהדרין,
שיגן  לה': חסיד כל יתפלל זאת ועל ומעוננים, מנחשים
שלא  הזהירו רז"ל אבל והמזלות. הכוכבים מגזירת עליו
קיג:): (פסחים ואמרו הדברים, באלו מחשבתו אדם ישים
שנאמר: - בכוכבים)? (חוזים בכלדיים שואלים שאין מניין
כדעת  הטור ודעת יג). יח, (דברים אלהיך ד' עם תהיה תמים

האיצטגנינים.40)הרמב"ם. עצת פי מז,41)על (ישעיה
ו"הוברי  חלק. גזר, והוראתו: בערבית, מקורו - הבר ֵַָָֹֹיג).
השמים  את ומחלקים הגוזרים האסטרולוגים הם שמים"
הכוכבים. מעמד פי על עתידות להגיד ומתימרים למחלקות
שם). (עיין גזור. מלשון: פירשו כנראה, הרד"ק, וגם

בודה 42) אלא שאינו עצמו המעונן אבל מעשה, עשה שהרי
באזהרה  אלא אינו - ממש מעשה עושה ואינו ומכזב דברים

לוקה. דברים 43)ואינו ומראה להטים מעשה העושה
המציאות. בטבע את 44)שאינם להטיו במעשי מטעה

- והרואים במעשיו; ממש שיש לחשוב הרואים דמיון
התפעל  - מדמה לנקד: ייתכן ואולי הוא. שכן להם כמדומה
מדמה  "כאדם וכן: כדין. ד' אות לפני תֿההתפעל בחסרון

ה"ו). פ"ב, דעות (הלכות כועס" ואינו נגזר 45)כועס
האוחז  זה - מעונן? איזהו וכמאמרם: עינים, העצם: משם
אינם  שהחכמים רבינו, וסובר סה:). (סנהדרין העינים את
המחשב  זה - תעוננו" "לא האומר: עקיבא רבי על חולקים
הוא  ולפיכך דבריו, על הם מוסיפים אלא ושעות, עתים
עתים  מחשב דרכים: בשתי "מעונן" של האיסור את מבאר

(כסףֿמשנה). עינים בו 46)ואוחז שאין שלאו פי על ואף
כאילו  ומראה העינים את אוחז אלא אינו שהרי הוא, מעשה
"אחיזת  של הדבר בעצם אבל כלום, עושה ואינו עושה הוא
ומטעה  בסנוורים הרואים עיני את מכה שהוא העינים"
אל  להטיו מוציא הוא שבאמצעותו מעשה ויש יש אותם,

(כס  לוקה הוא זה להטים מעשה ועל - לקמן הפועל "מ,
ה"טו).

.È¯·BÁ e‰ÊÈ‡47ÔBLÏ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ¯a„nL ‰Ê ? ≈∆≈∆∆¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿
ÌÚ48ÔÈÚ Ì‰Ï ÔÈ‡Â49,B˙eÏÎÒa BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÓe , «¿≈»∆ƒ¿»«¬∆««¿¿ƒ¿

,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰L „Ú ;ÔÈÏÈÚBÓ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡L∆»«¿»ƒƒƒ«∆≈¿ƒ
BÈ‡ ,·¯˜Ú‰ ÏÚ B‡ LÁp‰ ÏÚ CÎÂ Ck ¯ÓB‡‰L∆»≈»»»««»»«»«¿»≈
Ô‰Óe .˜Bf BÈ‡ ,LÈ‡‰ ÏÚ CÎÂ Ck ¯ÓB‡‰Â ,˜ÈfÓ«ƒ¿»≈»»»«»ƒ≈ƒ≈∆
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ÊÁ‡L BÓˆÚ ¯·BÁ‰Â .¯eÒ‡ Ïk‰ ,el‡‰ ÌÈ¯·„·«¿»ƒ»≈«…»¿«≈«¿∆»«
elÙ‡ ,B¯eac ÌÚ ‰NÚÓ ‰NÚL B‡ ÌeÏÎ B„Èa¿»¿∆»»«¬∆ƒƒ¬ƒ
‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BÚaˆ‡· ‰‡¯‰∆¿»¿∆¿»¬≈∆∆∆∆¡«…ƒ»≈
,„·Ïa ÌÈ¯·c ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ."¯·Á ¯·ÁÂ ,'B‚Â E·¿¿¿…≈»∆¬»ƒ»«¿»ƒƒ¿«
;ÌeÏÎ B„È· ‰È‰ ‡ÏÂ ,L‡¯ ‡ÏÂ Úaˆ‡ ‡Ï „È‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ…∆¿«¿……¿…»»¿»¿
‡e‰Â ,˙BÏBw‰ Ô˙B‡ ¯aÁ‰ ÂÈÏÚ ¯Ó‡L Ì„‡ ÔÎÂ¿≈»»∆»«»»««»»«¿
B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰‡‰ ‰Ê· BÏ LiL ‰n„Óe ÂÈÙÏ ·LBÈ≈¿»»¿«∆∆∆»∆¬»»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ50ÏÎÂ .¯aÁ‰ ˙eÏÎÒa ÛzzLpL ÈtÓ , «««¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿««»¿»
‡Ï ,ÌÈ¯ÚÎÓ‰ ,ÌÈpLÓ‰ ˙BÓM‰Â ˙BÏBw‰ Ô˙B‡»«¿«≈«¿Àƒ«¿…»ƒ…

Ì˙B‡ ÔÈ‡ ·ËÈ‰ Ì‚Â ,eÚ¯È51. »≈¿«≈≈≈»

יח,47) (דברים חבר וחובר בך... ימצא לא תורה: שאמרה
כב.):48)יֿיא). (סוטה שאמרו כמו בעלמא, הברות אלא

ידע  ולא מלמל (המכשף אמר מאי ידע ולא מגושא רטין
רטן. ורטין תרגומו: - חבר" "וחובר שמלמל). מה ְְָָבעצמו
הרבה  המחבר זה - חבר חובר מפרשים: מרבותינו רבים
רש"י  גם פירש וכן אחד. למקום ואוספם ועקרבים נחשים
רבינו  ודברי סה:). (סנהדרין חז"ל דברי סמך על התורה על

(מכות, בתוספתא סמוכים שם:מוצאים שמצינו פ"ד)
פירוש  דעתו שלפי הבהמה", ואת האדם את "החובר
יזיקו  שלא הבהמה ועל אדם על לוחש שהוא הדברים:

ומובן.49)וכדומה. מלקות 50)תוכן לא  אבל
שאין  לאו על לוקין אין כי אחת, חסר ארבעים מדאורייתא:

טז.). (מכות מעשה ה).51)בו י, (ירמיה הכתוב כלשון

.‡ÈÏÚ LÁÏÏ ¯zÓ ,LÁ B‡ ·¯˜Ú BÎLpL ÈÓƒ∆¿»«¿»»»À»ƒ¿…«
˙aLa elÙ‡Â ,‰ÎÈLp‰ ÌB˜Ó52BzÚc ·MÈÏ È„k , ¿«¿ƒ»«¬ƒ¿«»¿≈¿«≈«¿

,ÌeÏk ÏÈÚBÓ ¯·c‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;BaÏ ˜fÁÏe¿«≈ƒ««ƒ∆≈«»»ƒ¿
BzÚc Û¯h˙ ‡lL È„k ,BÏ e¯Èz‰ ,‡e‰ ÔkÒÓe ÏÈ‡B‰ƒ¿À»ƒƒ¿≈∆…ƒ»≈«¿

ÂÈÏÚ53. »»

בטלה.52) בשיחה בו להרבות פחד 53)שאסור מרוב
קא.). (סנהדרין מותר - נפש פיקוח ומשום וצער;

.·È‰kn‰ ÏÚ LÁBl‰54ÔÎÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ˜eÒÙ ‡¯B˜Â «≈«««»¿≈»ƒ«»¿≈
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈpn‰Â ,˙ÚaÈ ‡lL ˜BÈz‰ ÏÚ ‡¯Bw‰«≈««ƒ∆…ƒ»≈¿««ƒ«≈∆»

ÔLÈiL ÏÈ·La ÔËw‰ ÏÚ ÔÈlÙ˙ B‡55Ì‰Ï È„ ‡Ï - ¿ƒƒ««»»ƒ¿ƒ∆ƒ«…«»∆
ÏÏÎa Ô‰L ‡l‡ ,ÌÈ¯·BÁÂ ÌÈLÁÓ ÏÏÎa Ì‰L∆≈ƒ¿«¿«¬ƒ¿¿ƒ∆»∆≈ƒ¿«
˙‡eÙ¯ ‰¯B˙ È¯·c ÔÈNBÚ Ô‰L ,‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰«¿ƒ«»∆≈ƒƒ¿≈»¿«
eÈ‰ÈÂ" :¯Ó‡pL ,˙BLÙ ˙‡eÙ¯ ‡l‡ ÔÈ‡Â ,Ûeb¿≈»∆»¿«¿»∆∆¡«¿ƒ¿
¯BÓÊÓe ÔÈ˜eÒÙ ‡¯wL ‡È¯a‰ Ï·‡ ."ELÙÏ ÌÈiÁ«ƒ¿«¿∆¬»«»ƒ∆»»¿ƒƒ¿
˙B¯vÓ ÏˆpÈÂ Ô˙‡È¯˜ ˙eÎÊ ÂÈÏÚ Ô‚zL È„k ,ÌÈl‰zÓƒ¿ƒƒ¿≈∆»≈»»¿¿ƒ»»¿ƒ»≈ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜ÊpÓe56. ƒ¿»ƒ¬≈∆À»

שהיו 54) ויש המכה. לרפואת כסגולה לחשים דברי
התורה  מן בפסוקים גם זו לתכלית לפעמים משתמשים

צ.). ה"ב).55)(סנהדרין פ"ו, שבת כמו 56)(ירושלמי,
פסוקים  קורא שהיה טו:), (שבועות בריב"ל שמצינו
אמר: עצמו שהוא פי על אף שנתו, לפני תהלים ממזמורי
בדברי  להשתמש אבל תורה"; בדברי להתרפאות ש"אסור
צריכים  וכן מותר. - להינזק שלא הגנה אמצעי בתור תורה

תינוק  על ספרֿתורה להניח ש"אסור רבינו: דברי לפרש
כשהוא  אבל כבר; שחלה אחרי אלא אינו שיישן", בשביל
שלא  הגנה אמצעי בתור אלה, בכגון להשתמש מותר בריא

(כסףֿמשנה). יחלה

.‚ÈÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯Bc e‰ÊÈ‡57˙‡ ·ÈÚ¯n‰ ‰Ê ? ≈∆≈∆«≈ƒ∆««¿ƒ∆
˙B¯·w‰ ˙È·a ÔÏÂ CÏB‰Â ,BÓˆÚ58˙Ó ‡B·iL È„k , «¿¿≈¿»¿≈«¿»¿≈∆»≈

Ì‰L ,ÌÈ¯Á‡ LÈÂ .ÂÈÏÚ Ï‡MM ‰Ó BÚÈ„BÈÂ ÌBÏÁa«¬¿ƒ«∆»«»»¿≈¬≈ƒ∆≈
,ÌÈ¯·c ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÌÈÚe„È ÌÈLeaÏÓ ÌÈL·BÏ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
‡B·iL È„k ,Ôc·Ï ÌÈLÈÂ ,‰Úe„È ˙¯Ë˜ ÔÈ¯ÈË˜Óe«¿ƒƒ¿…∆¿»ƒ≈ƒ¿«»¿≈∆»
Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .ÌBÏÁa BnÚ ¯tÒÈÂ ÈBÏt ˙Ó≈¿ƒƒ«≈ƒ«¬¿»∆»»»
:¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,BÚÈ„BÈÂ ˙n‰ ‡·iL È„k ‰NBÚ‰»∆¿≈∆»…«≈¿ƒ∆∆∆¡«
."ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯„Â ,'B‚Â ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈∆«≈ƒ

המתים 57) אל ודורש בך... ימצא לא תורה: שאמרה
יֿיא). יח, סה:).58)(דברים (סנהדרין

.„È:¯Ó‡pL ,ÈBÚcÈ ÏÚa B‡ ·B‡ ÏÚa Ï‡LÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…««««ƒ¿ƒ∆∆¡«
."ÈÚcÈÂ ·B‡ Ï‡LÂ ,'B‚Â ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈¿ƒ¿…ƒ

‰ÏÈ˜Òa ÔÓˆÚ ÈBÚcÈÂ ·B‡ ÏÚaL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ59, ƒ¿≈»»≈∆««¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰¯‰Ê‡a - Ô‰a Ï‡Lp‰Â60. ¿«ƒ¿»»∆¿«¿»»«ƒ«««¿

‰˜BÏ - Ô¯Ó‡Ó ÈÙk ‰NÚÂ ÂÈNÚÓ Ôek Ì‡Â61. ¿ƒƒ≈«¬»¿»»¿ƒ«¬»»∆

(ספרא,59) הידעונים ואל האובות אל תפנו אל ואזהרתם:
השווה פ"ט). לז.קדושים ל"ת המצוות", ולא 60)"ספר

היא  שהשאלה ששאל, בזה מעשה עשה שלא מפני מלקות,
בעלמא. דברים מעשה.61)רק בו שיש לאו כל כדין

.ÂË‰ÏÈ˜Ò ·iÁ - ÛMÎÓ‰62‰NÚÓ ‰NÚL ,‡e‰Â . «¿«≈«»¿ƒ»¿∆»»«¬≈
ÌÈÙLÎ63ÌÈÈÚ‰ ˙‡ ÊÁB‡‰ Ï·‡ .64‰‡¯iL ,‡e‰Â , ¿»ƒ¬»»≈∆»≈«ƒ¿∆«¿∆

˙ec¯Ó ˙kÓ ‰˜BÏ - ‰NÚ ‡Ï ‡e‰Â ‰NÚL65ÈtÓ ; ∆»»¿…»»∆«««¿ƒ¿≈
‰Ê Â‡lL66"E· ‡ˆnÈ ‡Ï" ÏÏÎa ÛMÎÓa ¯Ó‡pL67 ∆»∆∆∆¡«ƒ¿«≈ƒ¿«…ƒ»≈¿

‡e‰ ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL Â‡ÏÂ ,‡e‰68ÔÈ‡Â , ¿»∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ69."‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ" :¯Ó‡pL , ƒ»»∆∆¡«¿«≈»…¿«∆

נג.).62) מלאה 63)(סנהדרין שדה שהיתה כגון:
בכשפים. כולה ליקטה והוא כאילו 64)קישואים שהראה

זזו  לא שהקישואים בעוד הקישואים, את מלקט הוא
משום 65)ממקומם. עקיבא רבי כדברי ממש, מלקות ולא

חייב; - ליקט אחד קישואים: לוקטים "שנים יהושע: רבי
את  האוחז חייב; - מעשה העושה פטור. - ליקט ואחד

סז). (שם, פטור" - את 66)העינים ומפרש הולך רבינו
ממלקות. פטור הוא מדוע בך...67)הטעם ימצא לא

י). יח, (דברים ומכשף ומנחש מעונן קסמים קוסם
לא 68) "מכשפה שנאמר: (שם), בסקילה המכשף שדין

חייב  שאינו בשעה אפילו לוקין אין כזה לאו ועל תחיה",
משום  אבל עינים. באחיזת רק מכשף שהוא כאן כמו מיתה,
לעיל  אמרנו כבר שהרי לפטרו אין מעשה" בו שאין "לאו

מעשה. בה יש עינים שאחיזת ובעל 69)(ה"י) יג:). (מכות
בו  כשהתרו היא, כאן רבינו שכוונת לומר עלינו כרחנו
לאו  שזה מפני ממלקות, פטור הוא ואז "מכשף" משום
משום  בו כשהתרו אבל הוא; ביתֿדין מיתת לאזהרת שניתן
את  אוחז כשהיה התורה מן מלקות חייב הוא אז "מעונן"
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למעלה  כמבואר מעשה, בו שיש לאו שהוא היות העינים,
(כסףֿמשנה). עיין ט). (הלכה

.ÊËÌÈ¯·„e70Ì‰Â ,Ô‰ ·ÊÎÂ ¯˜L È¯·c ÔlÎ el‡‰ ¿»ƒ»≈À»ƒ¿≈∆∆¿»»≈¿≈
ÈÈB‚Ï ÌÈBÓ„w‰ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ô‰· eÚË‰L∆ƒ¿»∆¿≈»ƒ««¿ƒ¿≈

e‚‰iL È„k ˙Bˆ¯‡‰71,Ï‡¯NÈÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .Ô‰È¯Á‡ »¬»¿≈∆ƒ¿¬«¬≈∆¿≈»¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,el‡ ÌÈÏ·‰a CLn‰Ï ,ÌÈÓkÁÓ ÌÈÓÎÁ Ì‰L∆≈¬»ƒ¿À»ƒ¿ƒ»≈«¬»ƒ≈¿…
‡Ï Èk" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ˙ÏÚBz LiL ·Ï ÏÚ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«≈∆≈∆∆»∆∆∆¡«ƒ…
ÌÈBb‰ Èk" :¯Ó‡Â ,"Ï‡¯NÈa ÌÒ˜ ‡ÏÂ ·˜ÚÈa LÁ««¿«¬…¿…∆∆¿ƒ¿»≈¿∆¡«ƒ«ƒ
Ï‡Â ÌÈÚÓ Ï‡ Ì˙B‡ L¯BÈ ‰z‡ ¯L‡ ‰l‡‰»≈∆¬∆«»≈»∆¿…¿ƒ¿∆

‡Â ,eÚÓLÈ ÌÈÓÒ˜ÔÈÓ‡n‰ Ïk .'B‚Â "ÔÎ ‡Ï ‰z …¿ƒƒ¿»¿«»…≈¿»««¬ƒ
˙Ó‡ Ô‰L BaÏa ·MÁÓe ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ»≈¿«≈»∆¿«≈¿ƒ∆≈¡∆
ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡ - Ô˙¯Ò‡ ‰¯Bz‰ Ï·‡ ,‰ÓÎÁ ¯·„e¿«»¿»¬»«»¬»»«≈»∆»ƒ
ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÏÏÎ·e ,˙Úc‰ È¯ÒÁÓe ÌÈÏÎq‰«¿»ƒ≈«¿≈«««ƒ¿««»ƒ¿«¿«ƒ

‰ÓÏL ÔzÚc ÔÈ‡L72ÈÓÈÓ˙e ‰ÓÎÁ‰ ÈÏÚa Ï·‡ . ∆≈«¿»¿≈»¬»«¬≈«»¿»¿ƒ≈
ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL ,˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a eÚ„È ˙Úc‰«««≈¿ƒ¿»¿∆»≈«¿»ƒ
,Ï·‰Â e‰z ‡l‡ ,‰ÓÎÁ È¯·c ÌÈ‡ ‰¯B˙ ‰¯Ò‡L∆»¿»»≈»ƒ¿≈»¿»∆»…»∆∆
˙Ó‡‰ ÈÎ¯c Ïk eLËÂ ˙Úc‰ È¯ÒÁ Ô‰· eÎLÓpL∆ƒ¿¿»∆«¿≈«««¿»¿»«¿≈»¡∆
Ïk ÏÚ ‰¯È‰Ê‰Lk ‰¯B˙ ‰¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓe .ÔÏÏ‚aƒ¿»»ƒ¿≈∆»¿»»¿∆ƒ¿ƒ»«»

ÌÈÓz" :ÌÈÏ·‰‰ el‡73."EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ≈«¬»ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ãycew zegiyn zecewpã

"jidl` 'd mr didz minz"

נחלקו  אלוקיך" ה' עם תהיה "תמים הפסוק בפירוש
על  כללי כציווי פירשו שהרמב"ם והרמב"ן. הרמב"ם
שהוא  ומכיון הקב"ה, ציוויי כל קיום שכולל הדעת שלימות

עצמה. בפני כמצוה אותו מנה לא - כולל ציווי
בהשגותיו הרמב"ן ח.)אבל מ"ע העשין במנין מנאו (סהמ"צ

לשיטתו  כי וכו'" יתברך עמו תמים לבנו להיות "שנצטווינו
עוסק  מכל־מקום האמונה, על כללי בציווי שמדובר הגם
לשנות  ביכולתו "אשר ית' באמונתו מסויימים בפרטים
דברי  אצלם לחקור צריך אין שלכן כו' הכוכבים מערכות

עתידות.
היינו  בתמימות", עמו "התהלך פירש בחומש ורש"י

חריף. ואינו בקי שאינו כתם להתנהג
(69 cenr ci wlg y"ewl itÎlr)

למיניהם.70) וכשפים נחש דברי וכל וידעוני, אוב
בית 71) כל וינהו מלשון: אחריהם. ויימשכו שיתגעגעו

כניקוד  בנפעל ניקדנוהו ב). ז, (שמואלֿא ה' אחרי ישראל
כהן) יהונתן לר' (באיגרתו שרבינו פי על ואף המקרא,

אחריו". "הנוהים בקל: בו פירוש 72)השתמש השווה
מ"ז). פ"ד, (ע"ז לרבינו חז"ל 73)המשנה אמרו וכן

(חוזים  בכלדיים שואלים שאין מניין קיג:): (פסחים
בו  בוטח היה כלומר: וגו', תהיה תמים שנאמר: בכוכבים)?

(רשב"ם). לך הבאות והנולדות הקורות בכל

עׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שהנשים 1) מצוותֿעשה הזקן; וגילוח הראש הקפת דיני

מהן; וכו'.פטורות קעקע כתובת דיני

.‡È˙‡t ÔÈÁl‚Ó ÔÈ‡2ÔÈNBÚ eÈ‰L BÓk L‡¯‰ ≈¿«¿ƒ«¬≈»…¿∆»ƒ
ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ3˙‡t eÙÈw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿≈»ƒ∆∆¡«…«ƒ¿«

‰‡Ùe ‰‡t Ïk ÏÚ ·iÁÂ ."ÌÎL‡¯4Ál‚Ó‰ CÎÈÙÏ . …¿∆¿«»«»≈»≈»¿ƒ»«¿«≈«
ÂÈÚ„ˆ ÈL5‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰‡¯˙‰Â ˙Á‡ ˙·a elÙ‡ , ¿≈¿»»¬ƒ¿«««¿«¿»»««∆

Ïk ¯ÚN ÁÈpÓe „·Ïa ˙B‡t‰ Ál‚Ó‰ „Á‡ .ÌÈzL¿»ƒ∆»«¿«≈««≈ƒ¿««ƒ«¿«»
„Á‡k L‡¯‰ Ïk Ál‚Ó‰ „Á‡Â ,L‡¯‰6‰˜BÏ ,7, »…¿∆»«¿«≈«»»…¿∆»∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡t‰ Ál‚Â ÏÈ‡B‰8LÈ‡a ? ƒ¿ƒ««≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ

Álb˙n‰ LÈ‡ Ï·‡ ,Ál‚Ó‰9‰˜BÏ BÈ‡10Œ‡l‡ , «¿«≈«¬»ƒ«ƒ¿«≈«≈∆∆»
ÚiÒ ÔkŒÌ‡11ÔËw‰ ˙‡ Ál‚Ó‰Â .Ál‚ÓÏ12‰˜BÏ13. ƒ≈ƒ««¿«≈«¿«¿«≈«∆«»»∆

והאוזנים.2) העינים שבין הרקות, שתי על הצומח השער
(הלכה 3) ולקמן כאן, הפאות גילוח איסור את מנמק רבינו

וכהניהם  העכו"ם שדרך "מפני הזקן: גילוח איסור את ז)
קפא  סי' יו"ד הטור עוררים. עליו יצאו זה ועל - כן" לעשות
ולא  בתורה לא נזכר לא (כלומר: מפורש!" אינו "וזה כותב:
מצות  כי למצוות, טעם לבקש צריכים אנו ואין בתלמוד)
מגן  ה"ביתֿיוסף" ומרן טעמה". נדע לא אם אף עלינו המלך
"שכל  מעילה: הלכות בסוף שגילה דעתו ועל רבינו על שם
שלא  ומה לאמרו: עלינו - טעם בה למצוא שנוכל מצוה
ומה  וכו'. השגתנו" לקוצר הדבר נייחס - טעם בה נמצא
משום  טעם בהם נותן שרבינו והזקן. הפיאות לגילוח שנוגע
מתוך  למד שזה - ה"ביתֿיוסף" אומר - כוכבים" "עבודת
בחוקת  המדברים ושלאחריהם שלפניהם הכתובים סמיכות
לא  קעקע "וכתובת תעוננו", ולא תנחשו "לא כמו: העכו"ם,
לא  "ובחוקותיהם מטעם הגילוח איסור גם שבודאי תתנו",
("ספר  רבינו שמדברי (שם): כותב והב"ח הוא. תלכו"
שכך  לו, נתברר ספרים שמפי רואים, מג) ל"ת  המצוות",
הוא  וכן עבודהֿזרה. לשם עושים וכמריהם העכו"ם היו
שקרא  כפי מנהגם היה שכך לז): ח"ג, (מו"נ בספרו מעיד
כדי  כאן, המצוה בטעם זה כל כתב ורבינו בספריהם. הרבה
הראש  בהקפת המפורש הלאו שמלבד האזהרה: להגדיל
תלכו". לא "ובחוקותיהם משום: גם עובר הוא והזקן,

והשמאלית.4) שבין 5)הימנית הפנים חלק רקותיו.
תרגומו: כו) ה, (שופטים רקתו וחלפה והאזנים. העינים

בצדיעה. סכתא הפאות.6)אעברת גם עמו ויחד
נז:).7) (נזיר הקפה שמה: הראש כל שלוקה.8)שהקפת
אחרים.9) ידי הראב"ד 10)על מעשה. עשה לא שהרי

- עשה שמדעתו כיון לוקה, שאינו אףֿעלֿפי ואומר: משיג
מרן  אולם לאו. על הוא דוחה עובר ה"כסףֿמשנה" בעל

עובר  שהוא לומר שייך דלא לי נראה יותר ואומר: זאת
לו  אמר אם ואפילו כלל. מעשה עשה שלא  כיון בלאו,
עבירה. לדבר שליח אין הלא - ראשו פאת לו להקיף למגלח

גם 11) שניהם: ואז למגלח, והמציאן שערותיו שהזמין
כ:). (מכות חייבים הניקף וגם בר12ֿ)המקיף שאינו

על 13)עונשין. אף תקיפו", "לא תורה: כשהזהירה כי
נז:). (נזיר הזהירה הקטן פאות

.·- ‰Álb˙pL B‡ LÈ‡‰ L‡¯ ˙‡t ‰ÁlbL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿»¿«…»ƒ∆ƒ¿«¿»
‰¯eËt14‡ÏÂ ÌÎL‡¯ ˙‡t eÙÈw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿»∆∆¡«…«ƒ¿«…¿∆¿…

'˙ÈÁLz Ï·'a BLiL Ïk - "E˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL˙15 «¿ƒ¿«¿»∆…∆∆¿¿««¿ƒ
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למעלה  כמבואר מעשה, בו שיש לאו שהוא היות העינים,
(כסףֿמשנה). עיין ט). (הלכה

.ÊËÌÈ¯·„e70Ì‰Â ,Ô‰ ·ÊÎÂ ¯˜L È¯·c ÔlÎ el‡‰ ¿»ƒ»≈À»ƒ¿≈∆∆¿»»≈¿≈
ÈÈB‚Ï ÌÈBÓ„w‰ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ô‰· eÚË‰L∆ƒ¿»∆¿≈»ƒ««¿ƒ¿≈

e‚‰iL È„k ˙Bˆ¯‡‰71,Ï‡¯NÈÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .Ô‰È¯Á‡ »¬»¿≈∆ƒ¿¬«¬≈∆¿≈»¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,el‡ ÌÈÏ·‰a CLn‰Ï ,ÌÈÓkÁÓ ÌÈÓÎÁ Ì‰L∆≈¬»ƒ¿À»ƒ¿ƒ»≈«¬»ƒ≈¿…
‡Ï Èk" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ˙ÏÚBz LiL ·Ï ÏÚ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«≈∆≈∆∆»∆∆∆¡«ƒ…
ÌÈBb‰ Èk" :¯Ó‡Â ,"Ï‡¯NÈa ÌÒ˜ ‡ÏÂ ·˜ÚÈa LÁ««¿«¬…¿…∆∆¿ƒ¿»≈¿∆¡«ƒ«ƒ
Ï‡Â ÌÈÚÓ Ï‡ Ì˙B‡ L¯BÈ ‰z‡ ¯L‡ ‰l‡‰»≈∆¬∆«»≈»∆¿…¿ƒ¿∆

‡Â ,eÚÓLÈ ÌÈÓÒ˜ÔÈÓ‡n‰ Ïk .'B‚Â "ÔÎ ‡Ï ‰z …¿ƒƒ¿»¿«»…≈¿»««¬ƒ
˙Ó‡ Ô‰L BaÏa ·MÁÓe ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ»≈¿«≈»∆¿«≈¿ƒ∆≈¡∆
ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡ - Ô˙¯Ò‡ ‰¯Bz‰ Ï·‡ ,‰ÓÎÁ ¯·„e¿«»¿»¬»«»¬»»«≈»∆»ƒ
ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÏÏÎ·e ,˙Úc‰ È¯ÒÁÓe ÌÈÏÎq‰«¿»ƒ≈«¿≈«««ƒ¿««»ƒ¿«¿«ƒ

‰ÓÏL ÔzÚc ÔÈ‡L72ÈÓÈÓ˙e ‰ÓÎÁ‰ ÈÏÚa Ï·‡ . ∆≈«¿»¿≈»¬»«¬≈«»¿»¿ƒ≈
ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL ,˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a eÚ„È ˙Úc‰«««≈¿ƒ¿»¿∆»≈«¿»ƒ
,Ï·‰Â e‰z ‡l‡ ,‰ÓÎÁ È¯·c ÌÈ‡ ‰¯B˙ ‰¯Ò‡L∆»¿»»≈»ƒ¿≈»¿»∆»…»∆∆
˙Ó‡‰ ÈÎ¯c Ïk eLËÂ ˙Úc‰ È¯ÒÁ Ô‰· eÎLÓpL∆ƒ¿¿»∆«¿≈«««¿»¿»«¿≈»¡∆
Ïk ÏÚ ‰¯È‰Ê‰Lk ‰¯B˙ ‰¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓe .ÔÏÏ‚aƒ¿»»ƒ¿≈∆»¿»»¿∆ƒ¿ƒ»«»

ÌÈÓz" :ÌÈÏ·‰‰ el‡73."EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ≈«¬»ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ãycew zegiyn zecewpã

"jidl` 'd mr didz minz"

נחלקו  אלוקיך" ה' עם תהיה "תמים הפסוק בפירוש
על  כללי כציווי פירשו שהרמב"ם והרמב"ן. הרמב"ם
שהוא  ומכיון הקב"ה, ציוויי כל קיום שכולל הדעת שלימות

עצמה. בפני כמצוה אותו מנה לא - כולל ציווי
בהשגותיו הרמב"ן ח.)אבל מ"ע העשין במנין מנאו (סהמ"צ

לשיטתו  כי וכו'" יתברך עמו תמים לבנו להיות "שנצטווינו
עוסק  מכל־מקום האמונה, על כללי בציווי שמדובר הגם
לשנות  ביכולתו "אשר ית' באמונתו מסויימים בפרטים
דברי  אצלם לחקור צריך אין שלכן כו' הכוכבים מערכות

עתידות.
היינו  בתמימות", עמו "התהלך פירש בחומש ורש"י

חריף. ואינו בקי שאינו כתם להתנהג
(69 cenr ci wlg y"ewl itÎlr)

למיניהם.70) וכשפים נחש דברי וכל וידעוני, אוב
בית 71) כל וינהו מלשון: אחריהם. ויימשכו שיתגעגעו

כניקוד  בנפעל ניקדנוהו ב). ז, (שמואלֿא ה' אחרי ישראל
כהן) יהונתן לר' (באיגרתו שרבינו פי על ואף המקרא,

אחריו". "הנוהים בקל: בו פירוש 72)השתמש השווה
מ"ז). פ"ד, (ע"ז לרבינו חז"ל 73)המשנה אמרו וכן

(חוזים  בכלדיים שואלים שאין מניין קיג:): (פסחים
בו  בוטח היה כלומר: וגו', תהיה תמים שנאמר: בכוכבים)?

(רשב"ם). לך הבאות והנולדות הקורות בכל

עׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שהנשים 1) מצוותֿעשה הזקן; וגילוח הראש הקפת דיני

מהן; וכו'.פטורות קעקע כתובת דיני

.‡È˙‡t ÔÈÁl‚Ó ÔÈ‡2ÔÈNBÚ eÈ‰L BÓk L‡¯‰ ≈¿«¿ƒ«¬≈»…¿∆»ƒ
ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ3˙‡t eÙÈw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿≈»ƒ∆∆¡«…«ƒ¿«

‰‡Ùe ‰‡t Ïk ÏÚ ·iÁÂ ."ÌÎL‡¯4Ál‚Ó‰ CÎÈÙÏ . …¿∆¿«»«»≈»≈»¿ƒ»«¿«≈«
ÂÈÚ„ˆ ÈL5‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰‡¯˙‰Â ˙Á‡ ˙·a elÙ‡ , ¿≈¿»»¬ƒ¿«««¿«¿»»««∆

Ïk ¯ÚN ÁÈpÓe „·Ïa ˙B‡t‰ Ál‚Ó‰ „Á‡ .ÌÈzL¿»ƒ∆»«¿«≈««≈ƒ¿««ƒ«¿«»
„Á‡k L‡¯‰ Ïk Ál‚Ó‰ „Á‡Â ,L‡¯‰6‰˜BÏ ,7, »…¿∆»«¿«≈«»»…¿∆»∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡t‰ Ál‚Â ÏÈ‡B‰8LÈ‡a ? ƒ¿ƒ««≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ

Álb˙n‰ LÈ‡ Ï·‡ ,Ál‚Ó‰9‰˜BÏ BÈ‡10Œ‡l‡ , «¿«≈«¬»ƒ«ƒ¿«≈«≈∆∆»
ÚiÒ ÔkŒÌ‡11ÔËw‰ ˙‡ Ál‚Ó‰Â .Ál‚ÓÏ12‰˜BÏ13. ƒ≈ƒ««¿«≈«¿«¿«≈«∆«»»∆

והאוזנים.2) העינים שבין הרקות, שתי על הצומח השער
(הלכה 3) ולקמן כאן, הפאות גילוח איסור את מנמק רבינו

וכהניהם  העכו"ם שדרך "מפני הזקן: גילוח איסור את ז)
קפא  סי' יו"ד הטור עוררים. עליו יצאו זה ועל - כן" לעשות
ולא  בתורה לא נזכר לא (כלומר: מפורש!" אינו "וזה כותב:
מצות  כי למצוות, טעם לבקש צריכים אנו ואין בתלמוד)
מגן  ה"ביתֿיוסף" ומרן טעמה". נדע לא אם אף עלינו המלך
"שכל  מעילה: הלכות בסוף שגילה דעתו ועל רבינו על שם
שלא  ומה לאמרו: עלינו - טעם בה למצוא שנוכל מצוה
ומה  וכו'. השגתנו" לקוצר הדבר נייחס - טעם בה נמצא
משום  טעם בהם נותן שרבינו והזקן. הפיאות לגילוח שנוגע
מתוך  למד שזה - ה"ביתֿיוסף" אומר - כוכבים" "עבודת
בחוקת  המדברים ושלאחריהם שלפניהם הכתובים סמיכות
לא  קעקע "וכתובת תעוננו", ולא תנחשו "לא כמו: העכו"ם,
לא  "ובחוקותיהם מטעם הגילוח איסור גם שבודאי תתנו",
("ספר  רבינו שמדברי (שם): כותב והב"ח הוא. תלכו"
שכך  לו, נתברר ספרים שמפי רואים, מג) ל"ת  המצוות",
הוא  וכן עבודהֿזרה. לשם עושים וכמריהם העכו"ם היו
שקרא  כפי מנהגם היה שכך לז): ח"ג, (מו"נ בספרו מעיד
כדי  כאן, המצוה בטעם זה כל כתב ורבינו בספריהם. הרבה
הראש  בהקפת המפורש הלאו שמלבד האזהרה: להגדיל
תלכו". לא "ובחוקותיהם משום: גם עובר הוא והזקן,

והשמאלית.4) שבין 5)הימנית הפנים חלק רקותיו.
תרגומו: כו) ה, (שופטים רקתו וחלפה והאזנים. העינים

בצדיעה. סכתא הפאות.6)אעברת גם עמו ויחד
נז:).7) (נזיר הקפה שמה: הראש כל שלוקה.8)שהקפת
אחרים.9) ידי הראב"ד 10)על מעשה. עשה לא שהרי

- עשה שמדעתו כיון לוקה, שאינו אףֿעלֿפי ואומר: משיג
מרן  אולם לאו. על הוא דוחה עובר ה"כסףֿמשנה" בעל

עובר  שהוא לומר שייך דלא לי נראה יותר ואומר: זאת
לו  אמר אם ואפילו כלל. מעשה עשה שלא  כיון בלאו,
עבירה. לדבר שליח אין הלא - ראשו פאת לו להקיף למגלח

גם 11) שניהם: ואז למגלח, והמציאן שערותיו שהזמין
כ:). (מכות חייבים הניקף וגם בר12ֿ)המקיף שאינו

על 13)עונשין. אף תקיפו", "לא תורה: כשהזהירה כי
נז:). (נזיר הזהירה הקטן פאות

.·- ‰Álb˙pL B‡ LÈ‡‰ L‡¯ ˙‡t ‰ÁlbL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿»¿«…»ƒ∆ƒ¿«¿»
‰¯eËt14‡ÏÂ ÌÎL‡¯ ˙‡t eÙÈw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿»∆∆¡«…«ƒ¿«…¿∆¿…
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'ÛÈwz Ï·'a dÈ‡ ,Ô˜Ê dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ16CÎÈÙÏ . ¿ƒ∆≈»»»≈»¿««ƒ¿ƒ»
ÌÈ„·Ú‰17ÌÈ¯eÒ‡ ,Ô˜Ê Ì‰Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,18.‰Ùw‰a »¬»ƒƒ¿≈»∆»»¬ƒ¿«»»

ל"נתגלחה":14) "גילחה" בין הפרש ויש ממלקות.
על  מוזהר הניקף שהרי אסורה, אבל פטורה היא - כשגילחה
אף  ומותרת פטורה היא - וכשנתגלחה להקיפו: ואסור הקפה
פטורה  סתם: כתב יחד, עירבם שרבינו ומפני לכתחילה.

זקן.15)(כסףֿמשנה). לו שיש איש (קידושין 16)כגון:
- פאת שוה": מ"גזירה גם זה ללמוד הוסיפו ושם לה:).
את  תשחית "ולא ישראל: בסתם כאן נאמר אהרן. מבני פאת
- יגלחו" לא זקנם "ופאת אהרן: בבני ונאמר זקנך", פאת
בפרשה  אמורים אהרן" "בני שהרי פטורות, נשים להלן מה
ולא  קיצר ורבינו פטורות. נשים כאן אף אהרן", "בנות ולא

(כסףֿמשנה). שוה" ה"גזירה את אף 17)הזכיר כנענים,
בהן, חייבות שנשים במצוות אלא חייבים שאינם פי על

ד.). (חגיגה במסכת כמו 18)כמבואר לפטרם יסוד אין כי
מהן, בזה הם ועדיפים זקנך", "פאת עלֿידי הנשים שנפטרו

(כסףֿמשנה). זקן להם ויש הואיל

.‚‡Ï ˙BˆÓ Ïk„Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡ ,‰¯BzaL ‰NÚ˙Œ »ƒ¿…«¬∆∆«»∆»¬»ƒ¿∆»
ÌÈ·iÁ ÌÈL19Ï·'e 'ÛÈwz Ï·'e '˙ÈÁLz Ïa'Ó ıeÁ , »ƒ«»ƒƒ««¿ƒ««ƒ«
Ô‰Î ‡nhÈ20ÔÓfÓ ‡È‰L ‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ .'ÌÈ˙nÏ ƒ«»…≈«≈ƒ¿»ƒ¿«¬≈∆ƒƒ¿«

ÔÓÊÏ21‰¯È„z dÈ‡Â22˙B¯eËt ÌÈL ,23LecwÓ ıeÁ , ƒ¿«¿≈»¿ƒ»»ƒ¿ƒƒ
ÌBi‰24‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Â ,25ÁÒt‰ ÈÏÈÏa26˙ÏÈÎ‡Â , ««¬ƒ««»¿≈≈«∆««¬ƒ«

B˙ËÈÁLe ÁÒt‰27Ï‰˜‰Â ,28‰ÁÓNÂ ,29ÌÈLp‰L , «∆«¿ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿»∆«»ƒ
.˙B·iÁ«»

מכל 19) יעשו כי אשה או איש שנאמר: לה.). (קידושין
לאיש  אשה הכתוב השוה - ו) ה, (במדבר האדם חטאות

שבתורה. עונשים היטמאות 20)לכל של באזהרה כי
אהרן" "בנות ולא כתיב אהרן" "בני א) כא, (ויקרא למתים

לה:). (קידושין נשיהם וקלֿוחומר קבועות 21)- בשעות
במשך  קבועים וזמנים ימים או ולילה), (יום היממה במשך
גרמא. שהזמן מצותֿעשה נקראת: כזאת מצוה השנה.

שעה.22) ובכל עת בכל הוקשה 23)תמיד, התורה כל כי
תהיה  למען ידך... על לאות והיה ככתוב: תפילין, למצוות
תפילין  שמצות וכשם ט). יג, (שמות בפיך ה' תורה
ביום  אלא נוהגת שאינה היא, גרמא שהזמן "מצותֿעשה
הימנה  פטורות ונשים ומועד, בשבת ולא בחול בלילה, ולא
ותפילין  פטורות. נשים גרמא שהזמן מצותֿעשה כל כך -
ולימדתם  כתוב: תורה. מתלמוד - פטורות? שנשים מנין
בנותיכם. ולא "בניכם", - יט) יא, (דברים בניכם את אותם
ידכם  על לאות אותם וקשרתם כתוב: מזה למעלה וסמוך
כך  תורה, מתלמוד פטורות שנשים כשם להגיד: - יח) (שם,

לד.). (קידושין מתפילין פטורות שהוא 24)הן שבת של
חייבות  "נשים חז"ל: אמרו וכן גרמא. שהזמן מצותֿעשה
יום  את זכור שנאמר: כ:), (ברכות תורה" דבר היום בקידוש
כתוב: השניות ובדיברות ח): כ, (שמות לקדשו השבת
כל  הוא: וכלל יב). ה, (דברים לקדשו השבת יום את שמור
(ע"ז  בלאֿתעשה אלא אינו - ואל פן השמר, שנאמר: מקום
לא  הוא השבת" יום את "שמור הציווי: זה, ולפי נא:).
מלאכה  תעשה "לא כמו לאֿתעשה, מצות אלא מצותֿעשה

נשים, ואחד אנשים אחד ל"ת, ומצוות - השבת" ביום
שישנו  "כל שם): (ברכות, חכמינו אמרו ולפיכך חייבים.
של  בשמירה ישנן שנשים ומפני בזכירה". ישנו בשמירה,
יום  את "זכור של בזכירה גם ישנן מלאכה", כל תעשה "לא
היין. על אותו שזוכרים היום קידוש שהוא לקדשו", השבת

עליו 25) תאכל לא בתורה: כתוב מג:): (פסחים כמבואר
כל  - ג) טז, (דברים מצות עליו תאכל ימים שבעת חמץ,
והנשים, מצה. באכילת ישנו חמץ", תאכל ב"בל שישנו
על  חייבות - ל"ת שהיא חמץ אכילת על והוזהרו הואיל

מצה. חובת 26)אכילת אין הפסח ימי שאר בכל כי
חמץ. אכילת של איסור רק יש מצה: שנאמר 27)אכילת

יד), יב, (שמות השה על תכוסו נפשות במכסת פסח: בקרבן
צא:). (פסחים במשמע אשה גם - מצות 28)"נפשות"

בחג  קיים היה שביתֿהמקדש בזמן מתקיימת היתה הקהל
בתורה: כמפורש השמיטה, שנת מקץ את הסוכות הקהל

יב). לא, (דברים וגו' והנשים האנשים שמחת 29)העם,
וגו' ובתך ובנך אתה בחגך ושמחת בתורה: כמפורש החג,

יד). טז, (שם

.„ÌeËÓË30ÒBÈ‚B¯c‡Â31˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ ,32ÔÈ˙B - À¿¿«¿¿ƒ¬≈≈»≈¿ƒ
LÈ‡‰ È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ33‰M‡‰ È¯ÓÁÂ34,ÌB˜Ó ÏÎa ¬≈∆»¿≈»ƒ¿»¿≈»ƒ»¿»»

Ïka ÌÈ·iÁÂ35ÔÈ˜BÏ ÌÈ‡ - e¯·Ú Ì‡Â .36. ¿«»ƒ«…¿ƒ»¿≈»ƒ

המין.30) הבדל את בו להבחין שאין טמטם. אטם, משורש
אנדרו,31) לזכר: קוראים ביוונית ונקבות. זכרות לו שיש

נזכרים  שניהם "אנתרופי"). ערך ("הערוך", גינוס ולנקבה:
מ"א). פ"ב, חגיגה מ"ה: פ"א, (ביכורים אם 32)במשנה

אשה. או וב"בל 33)איש תקיף" ב"בל להתחייב
בכל  וכן למת, יטמא" ב"בל - הם כהנים ואם תשחית":
מ"ב). פ"ד, (ביכורים כמבואר גרמא, שהזמן המצוות

עם 34) בנחלה חולק שאינו אנשים, עם מתייחד שאינו
(שם, כמבואר וכיו"ב, המקדש בקדשי אוכל ואינו הבנים

ונשים.35)מ"ג9. הספק 36)כאנשים על לוקים שאין

(שם).

.‰,dL‡¯ ˙‡t Ál‚Ï ˙¯zÓ ‰M‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»ƒ»À∆∆¿«≈«¿«…»
‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰37elÙ‡Â ;LÈ‡‰ L‡¯ ˙‡t Ál‚Ï ¬≈ƒ¬»¿«≈«¿«…»ƒ«¬ƒ

ÔË˜38.‰‡t BÏ Ál‚Ï dÏ ¯eÒ‡ , »»»»¿«≈«≈»

תקיף 37) בבל אינה גופה והיא הואיל לוקה, אינה אבל
(כס"מ). מדרבנן רק הוא עונשים.38)והאיסור בר שאינו

.ÂÌÈÓÎÁ B· e˙ ‡Ï ,ÌÈÚ„va ÌÈÁÈpnL BÊ ‰‡Ùe≈»∆«ƒƒ«¿»ƒ…»¿¬»ƒ
˙BÁt ÁÈpÓ BÈ‡L ,eÈ˜fÓ eÚÓLÂ .¯eÚLƒ¿»«¿ƒ¿≈≈∆≈«ƒ«»

˙B¯ÚN ÌÈÚa¯‡Ó39ËwÏÏ ¯zÓe .40˙B‡t‰ ≈«¿»ƒ¿»À»¿«≈«≈
¯Ú˙a ‰˙ÁL‰ ‡l‡ ¯Ò‡ ‡Ï ;ÌÈ¯tÒÓa41. ¿ƒ¿»«ƒ…∆¡«∆»«¿»»¿»«

(בית 39) שערות מארבעים פחות יהיה לא הפאה שרוחב
קפא). יו"ד, טור לדברי 41)לגזוז.40)יוסף, המקור

חייב  "אינו שם: שמפורש מ"ג), מכות (תוספתא, הוא רבינו
הראש  שהקפת "היראים", וכפירוש בתער". שיקיפנו עד
תקיפו  לא לזו: זו סמוכות ששתיהן הזקן מהשחתת נלמדת
- כז) יט, (ויקרא זקנך פאת את תשחית ולא ראשכם פאת

המלך). (עבודת בהשחתה זו אף בהשחתה, זו מה
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m"ekrקמ zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊÌ˜Ê ˙ÈÁL‰Ï ‰È‰ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ È‰k C¯c42. ∆∆…¬≈¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ¿»»
LÈ ˙B‡t LÓÁÂ .Ô˜f‰ ˙ÈÁL‰Ï ‰¯B˙ ‰¯Ò‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»»¿«¿ƒ«»»¿»≈≈∆

ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ :Ba43ÔBzÁz‰ ÈÁÏe ,44ÔÎÂ ,ÔÈÓiÓ ¿ƒ»∆¿¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈
Ô˜f‰ ˙ÏaLÂ ,Ï‡ÓNÓ45‰‡t Ïk ÏÚ ‰˜BÏÂ . ƒ¿…¿ƒ…∆«»»¿∆«»≈»

‰‡Ùe46BÈ‡Â .LÓÁ ‰˜BÏ - ˙Á‡k Ôlk ÔÏË Ì‡Â . ≈»¿ƒ¿»»À»¿««∆»≈¿≈
˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,¯Ú˙· epÁl‚iL „Ú ·iÁ«»«∆¿«¿∆¿««∆∆¡«¿…«¿ƒ≈
Ì‡ CÎÈÙÏ .‰˙ÁL‰ Ba LiL Áelb - "E˜Ê ˙‡t¿«¿»∆ƒ«∆∆«¿»»¿ƒ»ƒ

B˜Ê ÁlbÌÈ¯tÒÓa47¯eËt ,48‰˜BÏ Álb˙n‰ ÔÈ‡Â . ƒ«¿»¿ƒ¿»«ƒ»¿≈«ƒ¿«≈«∆
ÚiÒiL „Ú49LÈ Ì‡ ,d˜Ê ˙ÈÁL‰Ï ˙¯zÓ ‰M‡Â . «∆¿«≈«¿ƒ»À∆∆¿«¿ƒ¿»»ƒ∆

‰¯eËt - LÈ‡‰ Ô˜Ê ‰˙ÈÁL‰ Ì‡Â .Ô˜fa ¯ÚN dÏ50. »≈»«»»¿ƒƒ¿ƒ»¿«»ƒ¿»

כמו 42) קישוט, היה "וזה מד: ל"ת המצוות", "ספר השוה
יגלחו  שהם עכו"ם גלחי בקישוט היום מפורסם שהוא

טריה 43)זקנם". חמור לחי ובמקרא: לצדעים. המחובר
נקבה. טו), טו, הסנטר 44)(שופטים חיבור מקום זה

מ"ה). פ"ג, מכות (הרע"ב, צדדיו משני השער 45)לעצם
הסנטר. לא 46)שעל בתורה: נאמר לא כי כ.), (מכות

ופאה, פאה כל על לחייב - זקנך" "פאת אלא זקנך, תשחית
מד). ל"ת המצוות", ("ספר רבינו שאינם 47)כדברי

(רש"י). עיקר בצד השער את החותך כתער משחיתים
(כס"מ).48) לכתחילה אף השער 49)ומותר את וימציא

אסורה.50)למגלח. אבל

.Á¯Ú˙a BÁl‚Ï ¯zÓ ,‰ÙN‰51ÏÚL ¯ÚN‰ ‡e‰Â ; «»»À»¿«¿¿««¿«≈»∆«
‰ÙN‰ ÔÓ ÏcÏ„Ó‰ ¯ÚN‰ ÔÎÂ ,‰BÈÏÚ‰ ‰ÙN‰ ·b««»»»∆¿»¿≈«≈»«¿À¿»ƒ«»»

¯zÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰BzÁz‰52e‚‰ ‡Ï , ««¿»¿««ƒ∆À»…»¬
Ál‚È ‡l‡ ,B˙ÈÁL‰Ï Ï‡¯NÈ53‡lL „Ú ,B˙ˆ˜ ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆»¿««¿»«∆…

‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ·kÚÈ54. ¿«≈¬ƒ»¿ƒ»

יח.).51) (מ"ק הזקן גילוח משום בו אל 52)ואין חוזר
הזקן 53)השפם. בגילוח כמו במספרים, אלא בתער לא

קפא). יו"ד שם).54)(ב"ח, (מ"ק,

.ËÈÁM‰ ˙Èa ÔB‚k ,Ûeb‰ ¯‡MÓ ¯ÚN‰ ˙¯·Ú‰55 «¬»««≈»ƒ¿»«¿≈«∆ƒ
È¯·cÓ ‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ BÈ‡ ,‰Â¯Ú‰ ˙È·e≈»∆¿»≈»ƒ«»∆»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ56‰na .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,B¯È·Ún‰Â . ¿ƒ¿««¬ƒ«ƒ«««¿«∆
‡l‡ B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»∆≈«¬ƒƒ∆»
Ï·‡ ;ÌÈL Ôewz BÓˆÚ Ôw˙È ‡lL È„k ,ÌÈL»ƒ¿≈∆…¿«≈«¿ƒ»ƒ¬»
Ì‡ ,ÌÈL‡Â ÌÈLp‰ ¯ÚN‰ ÔÈ¯È·ÚnL ÌB˜Óa¿»∆«¬ƒƒ«≈»«»ƒ«¬»ƒƒ

B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ ,¯È·Ú‰57¯‡L ¯ÚN ¯È·Ú‰Ï ¯zÓe . ∆¡ƒ≈«ƒÀ»¿«¬ƒ¿«¿»
ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯tÒÓa ÌÈ¯·È‡58. ≈»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»

השכם.55) מול הידים לאצילי שמתחת  (נזיר 56)השקע
ולתקן  להתקשט לאיש ואסור נשים מקישוטי שזה מפני נט.)
להעבירו. לו אסור במספרים ואפילו נשים: בתיקוני עצמו

פ"ב).57) (ע"ז, בר"ן שהובאת גאון שרירא רב דעת היא
שעלֿכלֿפנים  משמע - אותו" מכים "אין רבינו: ומדברי

איסור. האנשים 58)ישנו מנהג שאין במקום אפילו
מובא  הגאונים ובשם המלך). (עבודת אבריהם שער להעביר
ועד  מראשו שערו: כל שמגלח "שמי מיימוניות") ב"הגהות
- וביתֿהערוה ביתֿהשחי שער גם לגלח לו מותר - רגליו

לו". הוא ניוול אלא יפוי, זה שאין

.È‰cÚ˙ ‡Ï59È„Ú ‰M‡60ÌÈNzL ÔB‚k ,LÈ‡‰ …«¿∆ƒ»¬ƒ»ƒ¿∆»ƒ
ÔBÈ¯L LaÏ˙ B‡ ,Ú·BÎ B‡ ˙ÙˆÓ dL‡¯a61‡ˆBiÎÂ ¿…»ƒ¿∆∆«ƒ¿«ƒ¿¿«≈

LÈ‡k dL‡¯ ÁlbzL B‡ ,B·62È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ ‡ÏÂ . ∆¿««…»¿ƒ¿…«¿∆ƒ¬ƒ
·‰Ê ÈÏÁÂ ÔÈBÚ·ˆ È„‚a LaÏiL ÔB‚k ,‰M‡63 ƒ»¿∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»»

ÌÈÓÈNÓ ÔÈ‡Â ÌÈÏk‰ Ô˙B‡ ÔÈL·BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈¿ƒ»«≈ƒ¿≈¿ƒƒ
LÈ‡ .‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ - ÌÈL ‡l‡ ÈÏÁ‰ B˙B‡«¬ƒ∆»»ƒ«…¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ
- LÈ‡ È„Ú ‰˙„ÚL ‰M‡Â ,‰M‡ È„Ú ‰„ÚL∆»»¬ƒƒ»¿ƒ»∆»¿»¬ƒƒ

ÔÈ˜BÏ64,˙B¯ÁM‰ CBzÓ ˙B·Ï ˙B¯ÚN ËwÏÓ‰ . ƒ«¿«≈¿»¿»ƒ«¿…
B˜fÓ B‡ BL‡¯Ó65‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰¯ÚN ËwÏiMÓ -66, ≈…ƒ¿»ƒ∆¿«≈«¬»««∆

- ¯BÁL B¯ÚN Ú·ˆ Ì‡ ÔÎÂ .‰M‡ È„Ú ‰„ÚL ÈtÓƒ¿≈∆»»¬ƒƒ»¿≈ƒ»«¿»»
‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰·Ï ¯ÚN ÚaˆiMÓ67ÌeËÓË . ƒ∆ƒ¿«≈»¿»»««∆À¿

ÛËBÚ BÈ‡ ÒBÈ‚B¯c‡Â68BL‡¯ Ál‚Ó ‡ÏÂ ,‰M‡k ¿«¿¿ƒ≈≈¿ƒ»¿…¿«≈«…
LÈ‡k69.‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»»≈≈∆

תתקשט.59) עדיך 60)לא הורד מלשון: האיש, קישוטי
ה). לג, (שמות נז.):61)מעליך (נזיר בןֿיעקב אליעזר כר'

לא  שנאמר: למלחמה? זין בכלי תצא שלא לאשה מניין
מתרגם  וכן ה). כב, (דברים אשה על גבר כלי יהיה
אתתא. על דגבר זין תיקון יהא לא אונקלוס:

אנדרוגינוס:62) על שם שנאמר מ"ב) פ"ד, (ביכורים
בתספורת  אסורה שאשה משמע - כאנשים" "ומסתפר
(יו"ד  הגר"א מציין רבינו לדברי הזה המקור את אנשים.
ראשה. שתגלה או הנוסח: תימן ובכתבֿיד ח). ס"ק קפב,

וחליתה 63) נזמה ותעד כמו: חליה, או חלי, תכשיט: שם
טו). ב, ילבש 64)(הושע לא שבתורה: ל"ת על שעברו

כב, (דברים אשה על גבר כלי יהיה ולא אשה, שמלת גבר
כ:).65)ה). מכות (רש"י, אשה בנויי (שם).66)מתנאה
(כסף67ֿ) שחורות מתוך לבנות שערות ממלקט נלמד זה

מתלבש.68)משנה). לגלח 69)אינו לה אסור האשה כי
(ביכורים, במסכת אבל למעלה. כמבואר כאיש, ראשה
"ומסתפר  הוא: הנוסח זו, להלכה המקור ששם פ"ב),
תימן  בכתבֿיד אולם רבינו. מדברי ההיפך וזה כאנשים"
משום  אותו מכסה אלא - כאיש" ראשו מגלה "ולא הנוסח:

כאשה. צניעות

.‡È¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ Ú˜Ú˜ ˙·˙k‰70ÏÚ Ë¯NiL ,‡e‰ ¿…∆«¬«»¬»«»∆ƒ¿…«
ÏBÁk ‰ËÈ¯N‰ ÌB˜Ó ‡lÓÈÂ ,B¯Na71B‡ BÈ„ B‡ ¿»ƒ«≈¿«¿ƒ»¿¿

ÌÈBÚ·ˆ ¯‡L72ÌÈÓLB¯‰73Ì"ekÚ‰ ‚‰Ó ‰È‰ ‰ÊÂ . ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿∆»»ƒ¿«»«
ÔÈÓLB¯L74‡e‰L ,¯ÓBÏk ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔÓˆÚ ∆¿ƒ«¿»«¬«»ƒ¿«∆

ÌL¯iL ˙ÚÓe .d˙„B·ÚÏ ÌL¯Óe dÏ ¯eÎÓ „·Ú∆∆»»À¿»«¬»»≈≈∆ƒ¿…
ÌB˜Ó ‰ÊŒÈ‡a Ë¯NiL ¯Á‡ ÔÈÓLB¯‰ ÌÈ¯·cÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»ƒ»¿ƒ««∆ƒ¿…¿≈∆»

·˙k .‰˜BÏ - ‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,Ûeb‰ ÔÓ75‡ÏÂ ƒ«≈ƒ≈ƒ»∆»«¿…
- ‰ËÈ¯Na ·˙Î ‡ÏÂ Ú·ˆa ÌL¯L B‡ ,Ú·ˆa ÌL»̄«¿∆«∆»«¿∆«¿…»«ƒ¿ƒ»
˙·˙Îe" :¯Ó‡pL ,Ú˜Ú˜ÈÂ ·zÎiL „Ú ,¯eËt»«∆ƒ¿…ƒ«¬≈«∆∆¡«¿…∆

"Ú˜Ú˜76ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .77·˙BÎa ?78‰Ê Ï·‡ , «¬««∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¬»∆
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,·iÁ BÈ‡ ,B· eÚ˜Ú˜Â B¯N·a e·˙kL∆»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈«»∆»ƒ≈

‰NÚÓ ‰NÚiL È„k ,ÚiÒ79‰NÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«¿≈∆«¬∆«¬∆¬»ƒ…»»
.‰˜BÏ BÈ‡ ,ÌeÏk¿≈∆

כח).70) יט, (ויקרא בכם תתנו לא קעקע וכתובת

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



קמי m"ekr zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊÌ˜Ê ˙ÈÁL‰Ï ‰È‰ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ È‰k C¯c42. ∆∆…¬≈¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ¿»»
LÈ ˙B‡t LÓÁÂ .Ô˜f‰ ˙ÈÁL‰Ï ‰¯B˙ ‰¯Ò‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»»¿«¿ƒ«»»¿»≈≈∆

ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ :Ba43ÔBzÁz‰ ÈÁÏe ,44ÔÎÂ ,ÔÈÓiÓ ¿ƒ»∆¿¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈
Ô˜f‰ ˙ÏaLÂ ,Ï‡ÓNÓ45‰‡t Ïk ÏÚ ‰˜BÏÂ . ƒ¿…¿ƒ…∆«»»¿∆«»≈»

‰‡Ùe46BÈ‡Â .LÓÁ ‰˜BÏ - ˙Á‡k Ôlk ÔÏË Ì‡Â . ≈»¿ƒ¿»»À»¿««∆»≈¿≈
˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,¯Ú˙· epÁl‚iL „Ú ·iÁ«»«∆¿«¿∆¿««∆∆¡«¿…«¿ƒ≈
Ì‡ CÎÈÙÏ .‰˙ÁL‰ Ba LiL Áelb - "E˜Ê ˙‡t¿«¿»∆ƒ«∆∆«¿»»¿ƒ»ƒ

B˜Ê ÁlbÌÈ¯tÒÓa47¯eËt ,48‰˜BÏ Álb˙n‰ ÔÈ‡Â . ƒ«¿»¿ƒ¿»«ƒ»¿≈«ƒ¿«≈«∆
ÚiÒiL „Ú49LÈ Ì‡ ,d˜Ê ˙ÈÁL‰Ï ˙¯zÓ ‰M‡Â . «∆¿«≈«¿ƒ»À∆∆¿«¿ƒ¿»»ƒ∆

‰¯eËt - LÈ‡‰ Ô˜Ê ‰˙ÈÁL‰ Ì‡Â .Ô˜fa ¯ÚN dÏ50. »≈»«»»¿ƒƒ¿ƒ»¿«»ƒ¿»

כמו 42) קישוט, היה "וזה מד: ל"ת המצוות", "ספר השוה
יגלחו  שהם עכו"ם גלחי בקישוט היום מפורסם שהוא

טריה 43)זקנם". חמור לחי ובמקרא: לצדעים. המחובר
נקבה. טו), טו, הסנטר 44)(שופטים חיבור מקום זה

מ"ה). פ"ג, מכות (הרע"ב, צדדיו משני השער 45)לעצם
הסנטר. לא 46)שעל בתורה: נאמר לא כי כ.), (מכות

ופאה, פאה כל על לחייב - זקנך" "פאת אלא זקנך, תשחית
מד). ל"ת המצוות", ("ספר רבינו שאינם 47)כדברי

(רש"י). עיקר בצד השער את החותך כתער משחיתים
(כס"מ).48) לכתחילה אף השער 49)ומותר את וימציא

אסורה.50)למגלח. אבל

.Á¯Ú˙a BÁl‚Ï ¯zÓ ,‰ÙN‰51ÏÚL ¯ÚN‰ ‡e‰Â ; «»»À»¿«¿¿««¿«≈»∆«
‰ÙN‰ ÔÓ ÏcÏ„Ó‰ ¯ÚN‰ ÔÎÂ ,‰BÈÏÚ‰ ‰ÙN‰ ·b««»»»∆¿»¿≈«≈»«¿À¿»ƒ«»»

¯zÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰BzÁz‰52e‚‰ ‡Ï , ««¿»¿««ƒ∆À»…»¬
Ál‚È ‡l‡ ,B˙ÈÁL‰Ï Ï‡¯NÈ53‡lL „Ú ,B˙ˆ˜ ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆»¿««¿»«∆…

‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ·kÚÈ54. ¿«≈¬ƒ»¿ƒ»

יח.).51) (מ"ק הזקן גילוח משום בו אל 52)ואין חוזר
הזקן 53)השפם. בגילוח כמו במספרים, אלא בתער לא

קפא). יו"ד שם).54)(ב"ח, (מ"ק,

.ËÈÁM‰ ˙Èa ÔB‚k ,Ûeb‰ ¯‡MÓ ¯ÚN‰ ˙¯·Ú‰55 «¬»««≈»ƒ¿»«¿≈«∆ƒ
È¯·cÓ ‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ BÈ‡ ,‰Â¯Ú‰ ˙È·e≈»∆¿»≈»ƒ«»∆»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ56‰na .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,B¯È·Ún‰Â . ¿ƒ¿««¬ƒ«ƒ«««¿«∆
‡l‡ B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»∆≈«¬ƒƒ∆»
Ï·‡ ;ÌÈL Ôewz BÓˆÚ Ôw˙È ‡lL È„k ,ÌÈL»ƒ¿≈∆…¿«≈«¿ƒ»ƒ¬»
Ì‡ ,ÌÈL‡Â ÌÈLp‰ ¯ÚN‰ ÔÈ¯È·ÚnL ÌB˜Óa¿»∆«¬ƒƒ«≈»«»ƒ«¬»ƒƒ

B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ ,¯È·Ú‰57¯‡L ¯ÚN ¯È·Ú‰Ï ¯zÓe . ∆¡ƒ≈«ƒÀ»¿«¬ƒ¿«¿»
ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯tÒÓa ÌÈ¯·È‡58. ≈»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»

השכם.55) מול הידים לאצילי שמתחת  (נזיר 56)השקע
ולתקן  להתקשט לאיש ואסור נשים מקישוטי שזה מפני נט.)
להעבירו. לו אסור במספרים ואפילו נשים: בתיקוני עצמו

פ"ב).57) (ע"ז, בר"ן שהובאת גאון שרירא רב דעת היא
שעלֿכלֿפנים  משמע - אותו" מכים "אין רבינו: ומדברי

איסור. האנשים 58)ישנו מנהג שאין במקום אפילו
מובא  הגאונים ובשם המלך). (עבודת אבריהם שער להעביר
ועד  מראשו שערו: כל שמגלח "שמי מיימוניות") ב"הגהות
- וביתֿהערוה ביתֿהשחי שער גם לגלח לו מותר - רגליו

לו". הוא ניוול אלא יפוי, זה שאין

.È‰cÚ˙ ‡Ï59È„Ú ‰M‡60ÌÈNzL ÔB‚k ,LÈ‡‰ …«¿∆ƒ»¬ƒ»ƒ¿∆»ƒ
ÔBÈ¯L LaÏ˙ B‡ ,Ú·BÎ B‡ ˙ÙˆÓ dL‡¯a61‡ˆBiÎÂ ¿…»ƒ¿∆∆«ƒ¿«ƒ¿¿«≈

LÈ‡k dL‡¯ ÁlbzL B‡ ,B·62È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ ‡ÏÂ . ∆¿««…»¿ƒ¿…«¿∆ƒ¬ƒ
·‰Ê ÈÏÁÂ ÔÈBÚ·ˆ È„‚a LaÏiL ÔB‚k ,‰M‡63 ƒ»¿∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»»

ÌÈÓÈNÓ ÔÈ‡Â ÌÈÏk‰ Ô˙B‡ ÔÈL·BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈¿ƒ»«≈ƒ¿≈¿ƒƒ
LÈ‡ .‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ - ÌÈL ‡l‡ ÈÏÁ‰ B˙B‡«¬ƒ∆»»ƒ«…¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ
- LÈ‡ È„Ú ‰˙„ÚL ‰M‡Â ,‰M‡ È„Ú ‰„ÚL∆»»¬ƒƒ»¿ƒ»∆»¿»¬ƒƒ

ÔÈ˜BÏ64,˙B¯ÁM‰ CBzÓ ˙B·Ï ˙B¯ÚN ËwÏÓ‰ . ƒ«¿«≈¿»¿»ƒ«¿…
B˜fÓ B‡ BL‡¯Ó65‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰¯ÚN ËwÏiMÓ -66, ≈…ƒ¿»ƒ∆¿«≈«¬»««∆

- ¯BÁL B¯ÚN Ú·ˆ Ì‡ ÔÎÂ .‰M‡ È„Ú ‰„ÚL ÈtÓƒ¿≈∆»»¬ƒƒ»¿≈ƒ»«¿»»
‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰·Ï ¯ÚN ÚaˆiMÓ67ÌeËÓË . ƒ∆ƒ¿«≈»¿»»««∆À¿

ÛËBÚ BÈ‡ ÒBÈ‚B¯c‡Â68BL‡¯ Ál‚Ó ‡ÏÂ ,‰M‡k ¿«¿¿ƒ≈≈¿ƒ»¿…¿«≈«…
LÈ‡k69.‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»»≈≈∆

תתקשט.59) עדיך 60)לא הורד מלשון: האיש, קישוטי
ה). לג, (שמות נז.):61)מעליך (נזיר בןֿיעקב אליעזר כר'

לא  שנאמר: למלחמה? זין בכלי תצא שלא לאשה מניין
מתרגם  וכן ה). כב, (דברים אשה על גבר כלי יהיה
אתתא. על דגבר זין תיקון יהא לא אונקלוס:

אנדרוגינוס:62) על שם שנאמר מ"ב) פ"ד, (ביכורים
בתספורת  אסורה שאשה משמע - כאנשים" "ומסתפר
(יו"ד  הגר"א מציין רבינו לדברי הזה המקור את אנשים.
ראשה. שתגלה או הנוסח: תימן ובכתבֿיד ח). ס"ק קפב,

וחליתה 63) נזמה ותעד כמו: חליה, או חלי, תכשיט: שם
טו). ב, ילבש 64)(הושע לא שבתורה: ל"ת על שעברו

כב, (דברים אשה על גבר כלי יהיה ולא אשה, שמלת גבר
כ:).65)ה). מכות (רש"י, אשה בנויי (שם).66)מתנאה
(כסף67ֿ) שחורות מתוך לבנות שערות ממלקט נלמד זה

מתלבש.68)משנה). לגלח 69)אינו לה אסור האשה כי
(ביכורים, במסכת אבל למעלה. כמבואר כאיש, ראשה
"ומסתפר  הוא: הנוסח זו, להלכה המקור ששם פ"ב),
תימן  בכתבֿיד אולם רבינו. מדברי ההיפך וזה כאנשים"
משום  אותו מכסה אלא - כאיש" ראשו מגלה "ולא הנוסח:

כאשה. צניעות

.‡È¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ Ú˜Ú˜ ˙·˙k‰70ÏÚ Ë¯NiL ,‡e‰ ¿…∆«¬«»¬»«»∆ƒ¿…«
ÏBÁk ‰ËÈ¯N‰ ÌB˜Ó ‡lÓÈÂ ,B¯Na71B‡ BÈ„ B‡ ¿»ƒ«≈¿«¿ƒ»¿¿

ÌÈBÚ·ˆ ¯‡L72ÌÈÓLB¯‰73Ì"ekÚ‰ ‚‰Ó ‰È‰ ‰ÊÂ . ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿∆»»ƒ¿«»«
ÔÈÓLB¯L74‡e‰L ,¯ÓBÏk ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔÓˆÚ ∆¿ƒ«¿»«¬«»ƒ¿«∆

ÌL¯iL ˙ÚÓe .d˙„B·ÚÏ ÌL¯Óe dÏ ¯eÎÓ „·Ú∆∆»»À¿»«¬»»≈≈∆ƒ¿…
ÌB˜Ó ‰ÊŒÈ‡a Ë¯NiL ¯Á‡ ÔÈÓLB¯‰ ÌÈ¯·cÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»ƒ»¿ƒ««∆ƒ¿…¿≈∆»

·˙k .‰˜BÏ - ‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,Ûeb‰ ÔÓ75‡ÏÂ ƒ«≈ƒ≈ƒ»∆»«¿…
- ‰ËÈ¯Na ·˙Î ‡ÏÂ Ú·ˆa ÌL¯L B‡ ,Ú·ˆa ÌL»̄«¿∆«∆»«¿∆«¿…»«ƒ¿ƒ»
˙·˙Îe" :¯Ó‡pL ,Ú˜Ú˜ÈÂ ·zÎiL „Ú ,¯eËt»«∆ƒ¿…ƒ«¬≈«∆∆¡«¿…∆

"Ú˜Ú˜76ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .77·˙BÎa ?78‰Ê Ï·‡ , «¬««∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¬»∆
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,·iÁ BÈ‡ ,B· eÚ˜Ú˜Â B¯N·a e·˙kL∆»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈«»∆»ƒ≈

‰NÚÓ ‰NÚiL È„k ,ÚiÒ79‰NÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«¿≈∆«¬∆«¬∆¬»ƒ…»»
.‰˜BÏ BÈ‡ ,ÌeÏk¿≈∆

כח).70) יט, (ויקרא בכם תתנו לא קעקע וכתובת
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עיניהן.71) את בו כוחלות שנשים כא.).72)צבע (מכות
ניכר.73) חותם 74)שרישומם להיות עצמם את שמסמנים

מוקדשים. הם לעכו"ם כי הכל שיכירו בבשרם: תמיד ברית
וקעקע.76)שרט.75) כתובת שתיהן: שצריכים משמע
בעצמו.78)שלוקה.77) ורושם כותב כשהוא
(כסףֿמשנה).79) הראש הקפת מדין נלמד זה שדין כנראה

.·È˙n‰ ÏÚ ˙Á‡ ‰ËÈ¯N Ë¯BN‰80:¯Ó‡pL ,‰˜BÏ , «≈¿ƒ»««««≈∆∆∆¡«
„Á‡Â Ô‰k „Á‡ - "ÌÎ¯N·a ez˙ ‡Ï LÙÏ Ë¯NÂ"¿∆∆»∆∆…ƒ¿ƒ¿«¿∆∆»…≈¿∆»

Ï‡¯NÈ81B‡ ÌÈ˙Ó LÓÁ ÏÚ ˙Á‡ ‰ËÈ¯N Ë¯N . ƒ¿»≈»«¿ƒ»«««»≈≈ƒ
LÓÁ ‰˜BÏ - „Á‡ ˙Ó ÏÚ ˙BËÈ¯N LÓÁ82,‡e‰Â ; »≈¿ƒ«≈∆»∆»≈¿

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ B· e¯˙‰L83. ∆ƒ¿«»««¿∆»

אבל80) אצל 81)וצער.מתוך גם מפורש זה לאו שהרי
וגם  ה), כא, (ויקרא שרטת ישרטו לא ובבשרם כהנים:

כח). יט, (שם -82)בישראל לנפש" "ושרט שנאמר:
(שם): דרשו וכן כ:). (מכות ונפש נפש כל על לחייבו
ושריטה. שריטה כל על לחייב - לנפש" "ושרט

אבל 83) כאן: ידובר זו אחר זו שריטות חמש כששרט
אח  בבת אצבעותיו בחמש אותן חמש,כששרט לוקה - ת

אצל  בסמוך כמבואר אחת, פעם אלא בו התרו כשלא אפילו
(ה"טו). קרחה

.‚È˙Á‡ ,‰ËÈ¯Ne ‰„È„b84eÈ‰L ÌLÎe .‡È‰ ¿ƒ»¿ƒ»««ƒ¿≈∆»
,¯Úv‰ ÈtÓ Ì‰È˙Ó ÏÚ Ì¯N·a ÌÈË¯BN Ì"ekÚ‰»«¿ƒƒ¿»»«≈≈∆ƒ¿≈«««

ÔÈÏ·BÁ eÈ‰ Ck85ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔÓˆÚa86:¯Ó‡pL , »»¿ƒ¿«¿»«¬«»ƒ∆∆¡«
‰¯Ò‡ ‰Ê Ìb - "ÌËtLÓk e„„b˙iÂ"87,‰¯B˙ «ƒ¿…¿¿ƒ¿»»«∆»¿»»

Ë¯N ÔÈa ,˙Ó ÏÚL ‡l‡ ."e„„b˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…¿∆»∆«≈≈»«
ÈÏÎa :ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ;‰˜BÏ ,ÈÏÎa Ë¯N ÔÈa B„Èa¿»≈»«ƒ¿ƒ∆«¬«»ƒƒ¿ƒ

¯eËt - B„Èa ,˙e˜ÏÓ ·iÁ -88. «»«¿¿»»

ויתגודדו 84) ככתוב: בכלי, הוא ש"גדידה" פי על אף
ביד. היא ושריטה כח), יח, (מל"א בחרבות כמשפטם
חייב  - לנפש" "ושרט משום בו והתרו בכלי גדד אם ולפיכך

משחית.85)(כסףֿמשנה). עובדים 86)בכלי שהיו לא
הגדידה  על סקילה חייבים היו כן שאלמלי - בכך אותה
אצל  רחמים לעורר כדי אלא - עבודהֿזרה עובד משום
(כסףֿ המשובשת דעתם כפי תפילתם. לקבל פסיליהם

בעכ"ום 87)משנה). תתגודדו" ש"לא פי על אף כלומר:
חייב. כן גם - מת על בכלי גדד אם זאת בכל כתוב,

כא.88) ).(מכות

.„È‰¯‰Ê‡ ÏÏÎ·e89ÈL eÈ‰È ‡lL ,‰Ê90ÔÈÈ„ŒÈz· ƒ¿««¿»»∆∆…ƒ¿¿≈»≈ƒƒ
‚‰Ók ‚‰B ‰ÊÂ ‰Ê ‚‰Ók ‚‰B ‰Ê ,˙Á‡ ¯ÈÚa¿ƒ««∆≈¿ƒ¿»∆¿∆≈¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,˙BÏB„b ˙B˜BÏÁÓÏ Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ,¯Á‡«≈∆»»∆≈¿«¬¿∆∆¡«

˙Bc‚‡ ˙Bc‚‡ eNÚ˙ ‡Ï - "e„„b˙˙ ‡Ï"91. …ƒ¿…¿…≈»¬À¬À

תתגודדו.89) לא "לא 90)של האומר: אביי כדברי
מורים  הללו אחת, בעיר בתיֿדינין שני כגון: - תתגודדו"
שבכל  ולפי יד.). (יבמות כביתֿהלל והללו כביתֿשמאי

הכהן  דוד רבי נדחק רבא, לגבי כאביי הלכה אין מקום
חלוקים  שחבריו אחד לביתֿדין שכוונתם רבינו, דברי לפרש
להיות: וצריך הדמיון כ' פה שחסר וייתכן בדעותיהם.
כגון: (שם): האומר וכרבא בתיֿדינין", כשני יהיו "שלא
ופלג  כביתֿשמאי מורים (חציו) פלג אחת, בעיר ביתֿדין
(כסףֿ מותר - אחת בעיר בתיֿדינים שני אבל כביתֿהלל:

תגודו 91)משנה). לא או תגודדו, לא כתוב: שלא מפני
אגודות  ליעשות שלא גם מזה למדו תתגודדו", "לא אלא -

(שם). שונות כתות אגודות,

.ÂË‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,˙n‰ ÏÚ ‰Á¯˜ Á¯Bw‰«≈«»¿»««≈∆∆∆¡«¿…
„Á‡Â Ï‡¯NÈ „Á‡ ."˙ÓÏ ÌÎÈÈÚ ÔÈa ‰Á¯˜ eÓÈN»̇ƒ»¿»≈≈≈∆»≈∆»ƒ¿»≈¿∆»

˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ ,˙n‰ ÏÚ Ë¯NL Ô‰k92. …≈∆»«««≈≈∆∆»∆»
‰˜BÏ ,„Á‡ ˙Ó ÏÚ ˙BÁ¯˜ LÓÁ B‡ Úa¯‡ Á¯Bw‰«≈««¿«»≈¿»«≈∆»∆
‰Á¯˜ Ïk ÏÚ B· e¯˙‰L ,‡e‰Â ;˙BÁ¯w‰ ÔÈÓk¿ƒ¿««¿»¿∆ƒ¿«»»¿»

ÌÒ· B‡ B„Èa Á¯Bw‰ „Á‡ .‰Á¯˜Â93ÏÈaË‰ B‡ , ¿»¿»∆»«≈«¿»¿«ƒ¿ƒ
BL‡¯a ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁa ÌÁÈp‰Â ÌÒa ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»¿«¿ƒƒ»«¬ƒ»¿¿…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÁ¯˜ LÓÁ Á¯˜Â ÏÈ‡B‰ - ˙Á‡ ˙·a¿«««ƒ¿»«»≈¿»««ƒ
ÔÈ‡a ÔlÎ È¯‰L ,LÓÁ ‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰‡¯˙‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»««∆»≈∆¬≈À»»ƒ

˙Á‡k94L‡¯‰ Ïk ÏÚ ·iÁÂ .95,ÌÈÈÚ‰ ÔÈ·k ¿««¿«»«»»…¿≈»≈«ƒ
¯eÚL ‰nÎÂ ."ÌL‡¯a ‰Á¯˜ eÁ¯˜È ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿¿»¿»¿…»¿«»ƒ

ÒÈ¯‚k BL‡¯Ó ‰‡¯iL È„k ?‰Á¯w‰96ÈÏa Èet «»¿»¿≈∆≈»∆≈…ƒ¿ƒ»¿ƒ
.¯ÚN≈»

יקרחו 92) לא בכהנים: ונאמר הואיל לומר: תטעה שלא
ולא  סתם: בתורה ונאמר ה), כא, (ויקרא בראשם קרחה
זה  לפי א), יד, (דברים למת עיניכם בין קרחה תשימו
לוקה  "אינו אומר: הוא לפיכך - שתים הכהנים יתחייבו

אחת". השער.93)אלא את המשירה חריפה משחה
כ:).94) קרחה 95)(מכות תשימו ולא שכתוב: פי על אף

קרחה  שוה' ב'גזירה אנו לומדים שם), (דברים, עיניכם בין
בראשם  קרחה יקרחו לא בהם: שכתוב מכהנים קרחה -
כ:). (מכות הראש כל שערות על לחייב - ה) כא, (ויקרא

כמבואר 96) שערות, ושש כשלשים ושיעורו: הפול, כחצי
מ"א. פ"ו, נגעים במסכת

.ÊËÏÙpL B˙Èa ÏÚ B¯N·a Ë¯BN‰ B‡ BL‡¯ Á¯Bw‰«≈«…«≈ƒ¿»«≈∆»«
‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯eËt - Ìi· ‰ÚaËpL B˙ÈÙÒ ÏÚÂ¿«¿ƒ»∆ƒ¿¿»«»»¿≈∆∆»

˙n‰ ÏÚ97ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ë¯BN‰ B‡ ,„·Ïa98. ««≈ƒ¿««≈«¬«»ƒ
‰ËÈ¯N Ë¯BN‰Â ,B¯·Á ÏL BL‡¯a ‰Á¯˜ Á¯Bw‰«≈«»¿»¿…∆¬≈¿«≈¿ƒ»
,B¯·Á ÏL B¯N·a Ú˜Ú˜ ˙·˙k ·˙Bk‰Â ,B¯·Á ¯N·aƒ¿«¬≈¿«≈¿…∆«¬«ƒ¿»∆¬≈
Ô‰ÈL ,ÔÈ„ÈÊÓ Ô‰ÈML ÔÓÊa - ÚiÒÓ B¯·Á ‰È‰Â¿»»¬≈¿«≈«ƒ¿«∆¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈ˜BÏ99Ì‰ÈMÓ „ÈÊn‰ - „ÈÊÓ „Á‡Â ‚‚BL „Á‡ ; ƒ∆»≈¿∆»≈ƒ«≈ƒƒ¿≈∆
.¯eËt ‚‚BM‰Â ‰˜BÏ∆¿«≈»

כ:).97) (ה"יג),98)(מכות לעיל כמבואר בכלי, ודווקא
(מעשה  גם פירש וכן בכלי: שהיא הגדידה על רק שחייב

פ"ג).99)רוקח). מכות (תוספתא,
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m"anxdקמב zncwd - fenz f"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriya`Îmgpn 'cÎfenz f"k -t"yz'd

ה'תש"פ  תמוז כ"ז ראשון יום

עׂשר  לארּבעה זה ח ּבּור לחּלק ¨¨¨¨§©§¤¦¥©§¦¦¨§וראיתי
ספרים:
הקדמת הרמב "ם 

§¨¦
ראׁשֹון c˙ספר ¯wÚ Ô‰L ˙BÂˆn‰ Ïk Ba ÏÏÎ‡ - ִֵֶ∆¿…»«ƒ¿∆≈ƒ««

ÔB‚k - Ïk‰ ˙lÁz Ì˙B‡ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ ,ea¯ ‰LÓ…∆«≈¿»ƒ¿ƒ«»¿ƒ««…¿
È˙‡¯˜Â .‰¯Ê ‰„B·Ú ¯eq‡Â ,‡e‰ Ce¯a BÓL „eÁÈƒ¿»¿ƒ¬»»»¿»»ƒ

.'Úcn‰ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL≈≈∆∆≈∆««»
ׁשני B¯È„z˙,ספר Ô‰L ˙BÂˆn‰ Ba ÏÏÎ‡ - ִֵֵֶ∆¿…«ƒ¿∆≈¿ƒ

„ÈÓz B¯ÎÊÏe ÌB˜n‰ ˙‡ ·‰‡Ï È„k Ô‰a eÈeËˆpL∆ƒ¿«ƒ»∆¿≈∆¡…∆«»¿»¿»ƒ
;˙BÎ¯·e ,ÔÈlÙ˙e ,‰lÙ˙e ,ÚÓL ˙‡È¯˜ ÔB‚k -¿¿ƒ«¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿»
„ÈÓz ¯ÈkÊ‰Ï e¯N·a ˙B‡ ‡e‰L ÈÙÏ ,ÏÏÎa ‰ÏÈÓeƒ»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈˆÈˆ ‡ÏÂ ÔÈlÙz ‡Ï ÌL ÔÈ‡L ‰ÚLa¿»»∆≈»…¿ƒƒ¿…ƒƒ¿«≈»∆

.'‰·‰‡ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆«¬»
ׁשליׁשי ÌÈpÓÊaספר Ô‰L ˙Bˆn‰ Ïk Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…»«ƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ

,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙B„ÚBÓe ,˙aL ÔB‚k - ÌÈÚe„È¿ƒ¿«»¬¿»»ƒ≈≈∆∆
.'ÌÈpÓÊ ¯ÙÒ'≈∆¿«ƒ

רביעי ÔB‚kספר - ‰ÏÈÚa ÏL ˙BÂˆÓ‰ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…«ƒ¿∆¿ƒ»¿
¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈÂ ,ÔÈLe¯‚Â ÔÈLecƒ̃ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿»»ƒ≈≈∆

.'ÌÈL ¯ÙÒ' ,‰Ê∆≈∆»ƒ
חמיׁשי B‡Èa˙ספר ÏL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֲִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆ƒ

ÈLaL ÈÙÏ - ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ÏL ˙BÂˆÓe ,˙B¯eÒ‡¬ƒ¿∆«¬»¬¿ƒ∆ƒ¿≈
,˙Bn‡‰ ÔÓ eÏÈc·‰Â ÌB˜n‰ eLc˜ el‡‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»«»¿ƒ¿ƒ»ƒ»À

Ò‡ ˙BÏÎ‡Ó·e ˙BÈ¯Úa:¯Ó‡ Ì‰ÈL·e ,˙B¯e «¬»¿«¬»¬ƒ¿≈∆∆¡«
ÌÎ˙‡ ÈzÏc·‰ ¯L‡" ,"ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ Ïc·‡Â"»«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒ¬∆ƒ¿«¿ƒ∆¿∆
.'‰M„˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â ."ÌÈnÚ‰ ÔÓƒ»«ƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆¿À»

ׁשּׁשי Ô‰aספר Ì„‡ ·iÁ˙iL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆ƒ¿«≈»»»∆
.ÌÈ¯„e ˙BÚe·L ÔB‚k - ÌÈ¯·„a BÓˆÚ ¯Ò‡L ÈÓƒ∆»««¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»ƒ

.'‰‡ÏÙ‰ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆«¿»»
ׁשביעי ‰‡¯ıספר Ú¯Êa Ì‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿∆«»»∆

¯‡Le ,˙BÓe¯˙e ˙B¯NÚÓe ,˙BÏ·BÈÂ ÔÈhÓL ÔB‚k -¿¿ƒƒ¿¿««¿¿¿»
,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .ÌÈÚÓ Ô‰nÚ ÔÈÏÏ‚p‰ ˙BÂˆÓƒ¿«ƒ¿»ƒƒ»∆≈ƒ¿»»¿»»ƒ≈≈∆∆

.'ÌÈÚ¯Ê ¯ÙÒ'≈∆¿»ƒ
ׁשמיני Lc˜Óספר ÔÈ·a Ì‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿ƒ¿«ƒ¿»

¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .ÔÈ„ÈÓz‰ ¯eaˆ ˙Ba¯˜Â¿»¿¿ƒ«¿ƒƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆
.'‰„B·Ú¬»

ּתׁשיעי Ba¯˜a˙ספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿»¿»
.'˙Ba¯˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .„ÈÁi‰«»ƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆»¿»

עׂשירי B¯‰Ëa˙ספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֲִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿»√
.'‰¯‰Ë ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙B‡ÓËÂ¿À¿¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆»√»

עׂשר אחד ‡„Ìספר ÔÈaL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֵֶַַָָ∆¿…ƒ¿∆≈»»
.Ûeba B‡ ÔBÓna ‰lÁz ˜f‰ Ô‰a LÈÂ ,B¯·ÁÏ«¬≈¿≈»∆∆≈¿ƒ»«»«

.'ÔÈ˜ÈÊ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆¿ƒƒ

עׂשר ׁשנים i˜e‰.ספר ‰¯ÈÎÓ ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֵֶָָ∆¿…ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»
¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â.'ÔÈ˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆ƒ¿»

עׂשר ׁשלׁשה ‡„Ìספר ÔÈaL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֶָָָֹ∆¿…ƒ¿∆≈»»
ÔB‚k - ˜f‰ Ô˙lÁ˙a ÔÈ‡L ÔÈÈc ¯‡La ,B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿»ƒƒ∆≈ƒ¿ƒ»»∆≈¿
È˙‡¯˜Â .˙B¯ÈÙÎe ˙BÚËe ,˙B·BÁ ÈÏÚ·e ,ÔÈ¯ÓBL¿ƒ«¬≈¿»¿ƒ¿»»ƒ

.'ÌÈËtLÓ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL≈≈∆∆≈∆ƒ¿»ƒ
עׂשר ארּבעה ÔÈ¯eÒÓספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֶַָָָָ∆¿…ƒ¿∆≈¿ƒ

ÔÈ„Â ,˙e„Ú ˙Ïa˜Â ,ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ ÔB‚k - ÔÈ¯„‰ÒÏ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«»«≈¿ƒ
¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙BÓÁÏÓe CÏn‰«∆∆ƒ¿»¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆

.'ÌÈËÙBL¿ƒ
ÈÈÚ ÈÙÏ ‰Ê ¯eaÁ ÏL ˙BÎÏ‰ ˜elÁ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ¬»∆ƒ∆¿ƒƒ¿¿≈

.˙BÎÏ‰‰ ÈÈÚ ÈÙÏ ˙BÂˆn‰ ˜elÁÂ ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿¿≈«¬»
ÏÎÂ ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÈËtLÓ Ïk ¯‡·Ï ÏÈÁ˙‡ ‰zÚÂ¿«»«¿ƒ¿»≈»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿»
˙BÎÏ‰‰ ¯„Ò ÏÚ dÈÚÓ dnÚ ÌÈÏÏÎp‰ ÌÈÈc‰«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»≈ƒ¿»»«≈∆«¬»

.ÈcL Ï‡ ˙¯ÊÚa¿∆¿«≈««

rCOd xtq¥¤©©¨
È„BÒÈ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿≈
˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz „eÓÏz ˙BÎÏ‰ ,˙BÚc ˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz‰«»ƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿

.‰·eLz ˙BÎÏ‰ ,ÌÈBb‰ ˙BwÁÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»¿À«ƒƒ¿¿»
הּתֹורה. יסֹודי -הלכֹות ˙BÂˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְִֵַָ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL≈ƒ¿¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;dBÏ‡ ÌL LiL Ú„ÈÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»≈«∆≈»¡«∆…
(‚) ;'‰ È˙ÏeÊ dBÏ‡ ÌL LiL ‰·LÁÓa ‰ÏÚÈ«¬∆¿«¬»»∆≈»¡«»ƒ
;BLc˜Ï (Â) ;epnÓ ‰‡¯ÈÏ (‰) ;B·‰‡Ï („) ;B„ÁÈÏ¿«¬¿»√¿ƒ¿»ƒ∆¿«¿
ÌÈ¯·c „a‡Ï ‡lL (Á) ;BÓL ÏlÁÏ ‡lL (Ê)∆…¿«≈¿∆…¿«≈¿»ƒ
¯a„Ó‰ ‡È·p‰ ÔÓ ÚÓLÏ (Ë) ;Ô‰ÈÏÚ BÓL ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿¬≈∆ƒ¿…«ƒ«»ƒ«¿«≈

.B˙BqÏ ‡lL (È) ;BÓLaƒ¿∆…¿«
ãycew zegiyn zecewpã

.'d zrici zevn

ידיעה  רק אינה ה' ידיעת שמצות היא, הרמב"ם שיטת
חובת  שהיא אלא בקיומו אמונה או ה' הימצאות על כללית
והשגתו, יכולתו כפי ה' בגדלות ולהתבונן ללמוד האדם

מקומות: מכמה מוכחת זו שיטתו
וגם  המצוות מנין בתחילת גם מופיעה ה' ידיעת מצות א:
לה  הקדים יסוה"ת בהל' אבל התורה, יסודי הל' בפתיחת
פרטים  וכמה כמה המבארות הלכות חמש הרמב"ם

ה"מצוי דבר בתיאור "וידיעת כתב ו' בהלכה ורק ראשון",
את  לקיים כדי כי אלקיך" ה' אנכי שנאמר מצות־עשה, זה
הנוגעים  עניינים וכמה כמה ולדעת ללמוד צריכים המצוה

ראשון". ל"מצוי
" שכתב: הרמב"ם מלשון ו"rcilב: אלוקה" שם rcilשיש
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קמג m"anxd zncwd - fenz f"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriya`Îmgpn 'cÎfenz f"k -t"yz'd

ה'תש"פ  תמוז כ"ז ראשון יום

עׂשר  לארּבעה זה ח ּבּור לחּלק ¨¨¨¨§©§¤¦¥©§¦¦¨§וראיתי
ספרים:
הקדמת הרמב "ם 

§¨¦
ראׁשֹון c˙ספר ¯wÚ Ô‰L ˙BÂˆn‰ Ïk Ba ÏÏÎ‡ - ִֵֶ∆¿…»«ƒ¿∆≈ƒ««

ÔB‚k - Ïk‰ ˙lÁz Ì˙B‡ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ ,ea¯ ‰LÓ…∆«≈¿»ƒ¿ƒ«»¿ƒ««…¿
È˙‡¯˜Â .‰¯Ê ‰„B·Ú ¯eq‡Â ,‡e‰ Ce¯a BÓL „eÁÈƒ¿»¿ƒ¬»»»¿»»ƒ

.'Úcn‰ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL≈≈∆∆≈∆««»
ׁשני B¯È„z˙,ספר Ô‰L ˙BÂˆn‰ Ba ÏÏÎ‡ - ִֵֵֶ∆¿…«ƒ¿∆≈¿ƒ

„ÈÓz B¯ÎÊÏe ÌB˜n‰ ˙‡ ·‰‡Ï È„k Ô‰a eÈeËˆpL∆ƒ¿«ƒ»∆¿≈∆¡…∆«»¿»¿»ƒ
;˙BÎ¯·e ,ÔÈlÙ˙e ,‰lÙ˙e ,ÚÓL ˙‡È¯˜ ÔB‚k -¿¿ƒ«¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿»
„ÈÓz ¯ÈkÊ‰Ï e¯N·a ˙B‡ ‡e‰L ÈÙÏ ,ÏÏÎa ‰ÏÈÓeƒ»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈˆÈˆ ‡ÏÂ ÔÈlÙz ‡Ï ÌL ÔÈ‡L ‰ÚLa¿»»∆≈»…¿ƒƒ¿…ƒƒ¿«≈»∆

.'‰·‰‡ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆«¬»
ׁשליׁשי ÌÈpÓÊaספר Ô‰L ˙Bˆn‰ Ïk Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…»«ƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ

,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙B„ÚBÓe ,˙aL ÔB‚k - ÌÈÚe„È¿ƒ¿«»¬¿»»ƒ≈≈∆∆
.'ÌÈpÓÊ ¯ÙÒ'≈∆¿«ƒ

רביעי ÔB‚kספר - ‰ÏÈÚa ÏL ˙BÂˆÓ‰ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…«ƒ¿∆¿ƒ»¿
¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈÂ ,ÔÈLe¯‚Â ÔÈLecƒ̃ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿»»ƒ≈≈∆

.'ÌÈL ¯ÙÒ' ,‰Ê∆≈∆»ƒ
חמיׁשי B‡Èa˙ספר ÏL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֲִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆ƒ

ÈLaL ÈÙÏ - ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ÏL ˙BÂˆÓe ,˙B¯eÒ‡¬ƒ¿∆«¬»¬¿ƒ∆ƒ¿≈
,˙Bn‡‰ ÔÓ eÏÈc·‰Â ÌB˜n‰ eLc˜ el‡‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»«»¿ƒ¿ƒ»ƒ»À

Ò‡ ˙BÏÎ‡Ó·e ˙BÈ¯Úa:¯Ó‡ Ì‰ÈL·e ,˙B¯e «¬»¿«¬»¬ƒ¿≈∆∆¡«
ÌÎ˙‡ ÈzÏc·‰ ¯L‡" ,"ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ Ïc·‡Â"»«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒ¬∆ƒ¿«¿ƒ∆¿∆
.'‰M„˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â ."ÌÈnÚ‰ ÔÓƒ»«ƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆¿À»

ׁשּׁשי Ô‰aספר Ì„‡ ·iÁ˙iL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆ƒ¿«≈»»»∆
.ÌÈ¯„e ˙BÚe·L ÔB‚k - ÌÈ¯·„a BÓˆÚ ¯Ò‡L ÈÓƒ∆»««¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»ƒ

.'‰‡ÏÙ‰ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆«¿»»
ׁשביעי ‰‡¯ıספר Ú¯Êa Ì‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿∆«»»∆

¯‡Le ,˙BÓe¯˙e ˙B¯NÚÓe ,˙BÏ·BÈÂ ÔÈhÓL ÔB‚k -¿¿ƒƒ¿¿««¿¿¿»
,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .ÌÈÚÓ Ô‰nÚ ÔÈÏÏ‚p‰ ˙BÂˆÓƒ¿«ƒ¿»ƒƒ»∆≈ƒ¿»»¿»»ƒ≈≈∆∆

.'ÌÈÚ¯Ê ¯ÙÒ'≈∆¿»ƒ
ׁשמיני Lc˜Óספר ÔÈ·a Ì‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿ƒ¿«ƒ¿»

¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .ÔÈ„ÈÓz‰ ¯eaˆ ˙Ba¯˜Â¿»¿¿ƒ«¿ƒƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆
.'‰„B·Ú¬»

ּתׁשיעי Ba¯˜a˙ספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿»¿»
.'˙Ba¯˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .„ÈÁi‰«»ƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆»¿»

עׂשירי B¯‰Ëa˙ספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֲִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿»√
.'‰¯‰Ë ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙B‡ÓËÂ¿À¿¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆»√»

עׂשר אחד ‡„Ìספר ÔÈaL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֵֶַַָָ∆¿…ƒ¿∆≈»»
.Ûeba B‡ ÔBÓna ‰lÁz ˜f‰ Ô‰a LÈÂ ,B¯·ÁÏ«¬≈¿≈»∆∆≈¿ƒ»«»«

.'ÔÈ˜ÈÊ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆¿ƒƒ

עׂשר ׁשנים i˜e‰.ספר ‰¯ÈÎÓ ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֵֶָָ∆¿…ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»
¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â.'ÔÈ˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆ƒ¿»

עׂשר ׁשלׁשה ‡„Ìספר ÔÈaL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֶָָָֹ∆¿…ƒ¿∆≈»»
ÔB‚k - ˜f‰ Ô˙lÁ˙a ÔÈ‡L ÔÈÈc ¯‡La ,B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿»ƒƒ∆≈ƒ¿ƒ»»∆≈¿
È˙‡¯˜Â .˙B¯ÈÙÎe ˙BÚËe ,˙B·BÁ ÈÏÚ·e ,ÔÈ¯ÓBL¿ƒ«¬≈¿»¿ƒ¿»»ƒ

.'ÌÈËtLÓ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL≈≈∆∆≈∆ƒ¿»ƒ
עׂשר ארּבעה ÔÈ¯eÒÓספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֶַָָָָ∆¿…ƒ¿∆≈¿ƒ

ÔÈ„Â ,˙e„Ú ˙Ïa˜Â ,ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ ÔB‚k - ÔÈ¯„‰ÒÏ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«»«≈¿ƒ
¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙BÓÁÏÓe CÏn‰«∆∆ƒ¿»¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆

.'ÌÈËÙBL¿ƒ
ÈÈÚ ÈÙÏ ‰Ê ¯eaÁ ÏL ˙BÎÏ‰ ˜elÁ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ¬»∆ƒ∆¿ƒƒ¿¿≈

.˙BÎÏ‰‰ ÈÈÚ ÈÙÏ ˙BÂˆn‰ ˜elÁÂ ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿¿≈«¬»
ÏÎÂ ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÈËtLÓ Ïk ¯‡·Ï ÏÈÁ˙‡ ‰zÚÂ¿«»«¿ƒ¿»≈»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿»
˙BÎÏ‰‰ ¯„Ò ÏÚ dÈÚÓ dnÚ ÌÈÏÏÎp‰ ÌÈÈc‰«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»≈ƒ¿»»«≈∆«¬»

.ÈcL Ï‡ ˙¯ÊÚa¿∆¿«≈««

rCOd xtq¥¤©©¨
È„BÒÈ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿≈
˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz „eÓÏz ˙BÎÏ‰ ,˙BÚc ˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz‰«»ƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿

.‰·eLz ˙BÎÏ‰ ,ÌÈBb‰ ˙BwÁÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»¿À«ƒƒ¿¿»
הּתֹורה. יסֹודי -הלכֹות ˙BÂˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְִֵַָ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL≈ƒ¿¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;dBÏ‡ ÌL LiL Ú„ÈÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»≈«∆≈»¡«∆…
(‚) ;'‰ È˙ÏeÊ dBÏ‡ ÌL LiL ‰·LÁÓa ‰ÏÚÈ«¬∆¿«¬»»∆≈»¡«»ƒ
;BLc˜Ï (Â) ;epnÓ ‰‡¯ÈÏ (‰) ;B·‰‡Ï („) ;B„ÁÈÏ¿«¬¿»√¿ƒ¿»ƒ∆¿«¿
ÌÈ¯·c „a‡Ï ‡lL (Á) ;BÓL ÏlÁÏ ‡lL (Ê)∆…¿«≈¿∆…¿«≈¿»ƒ
¯a„Ó‰ ‡È·p‰ ÔÓ ÚÓLÏ (Ë) ;Ô‰ÈÏÚ BÓL ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿¬≈∆ƒ¿…«ƒ«»ƒ«¿«≈

.B˙BqÏ ‡lL (È) ;BÓLaƒ¿∆…¿«
ãycew zegiyn zecewpã

.'d zrici zevn

ידיעה  רק אינה ה' ידיעת שמצות היא, הרמב"ם שיטת
חובת  שהיא אלא בקיומו אמונה או ה' הימצאות על כללית
והשגתו, יכולתו כפי ה' בגדלות ולהתבונן ללמוד האדם

מקומות: מכמה מוכחת זו שיטתו
וגם  המצוות מנין בתחילת גם מופיעה ה' ידיעת מצות א:
לה  הקדים יסוה"ת בהל' אבל התורה, יסודי הל' בפתיחת
פרטים  וכמה כמה המבארות הלכות חמש הרמב"ם

ה"מצוי דבר בתיאור "וידיעת כתב ו' בהלכה ורק ראשון",
את  לקיים כדי כי אלקיך" ה' אנכי שנאמר מצות־עשה, זה
הנוגעים  עניינים וכמה כמה ולדעת ללמוד צריכים המצוה

ראשון". ל"מצוי
" שכתב: הרמב"ם מלשון ו"rcilב: אלוקה" שם rcilשיש
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מסיים  ה', אחדות במצות גם וכך ראשון", מצוי שם שיש
"zricieכתב ולא מ"ע", זה כי zpn`deדבר זה. דבר

במציאות  אמונה על רק ולא שכלית ידיעה על היא המצוה
האריך  אלא הנ"ל ההלכות בחמש הסתפק לא גם לכן ה'.
הנוגעים  עניינים בפירוט הפרק סוף שעד ההלכות בשאר
שרק  כיון "לידע", שהוא לחיוב נוגע זה כי ה', לידיעת
את  ועכ"פ אלה, בעניינים השקו"ט את יודעים כאשר
ידי  יוצאים אזי היסודיות, והבחינות והחקירות הידיעות

ה". את "לידע - המצוה חובת
בהקבלה  נכתב כן ועל מהזוהר, הוא הרמב"ם של מקורו ג:
דא  פקודא וגו' אלקיכם ה' אני כי "וידעתם ללשונו: מדוייקת
לקוב"ה  ליה היסודות)...למנדע (יסוד פקודין דכל קדמאה
דאיהו  עילאה שליטא דאית ראשון) מצוי שם שיש (לידע
חיליהון  וכל וארעא שמיא כולהו עלמין וברא עלמא ריבון
ומה  וארץ משמים הנמצאים וכל נמצא כל ממציא (והוא
הפסוק  על הנ"ל כל מביא הזוהר גם והלא כו')". שביניהם

"mzrcie,"לקוב"ה לי' "למנדע החיוב אמר ועליו כו'", אני כי
הוא  המצוה שחיוב הרמב"ם של שיטתו מקור גם ומכאן

rcil.להאמין רק ולא הראשון במצוי הפרטים כל
מצות  אודות כתב יסוה"ת, מהל' שני פרק בתחילת ד:
בשעה  ויראתו, לאהבתו הדרך היא "והיאך ה': אהבת
ויראה  הגדולים הנפלאים וברואיו במעשיו האדם שיתבונן
כו'. אוהב הוא מיד - קץ ולא ערך לה שאין חכמתו מהן
"מעשיו  את הרמב"ם מפרט פרקים שלושה במשך ואח"כ
ובשני  המלאכים, על אחד בפרק הנפלאים" וברואיו
ספר  ולכאורה, בראשית. מעשה על שלאחריו הפרקים
את  הרמב"ם כתב ומדוע הלכות", "הלכות ספר הוא ה'יד'
הם  אלו שעניינים לומר שחייבים אלא הנ"ל. הפרטים כל
ה' לאהבת זמן אחרי מגיעים שעל־ידה להתבוננות לא
הביא  לכן ה'. ידיעת ממצות חלק שהם אלא ויראתו
העולמים", רבון ממעשה הגדולים ה"כללים את הרמב"ם

ה'. ידיעת ממצות חלק היא שידיעתם כיון
(279 cenr `"i wlg y"ewl itÎlr)

ּדעֹות. -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ˙Á‡ ÔÏÏÎa LÈ ְִֵ≈ƒ¿»»««∆¿≈ƒ¿
‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
˜ac‰Ï (·) ;ÂÈÎ¯„a ˙Bnc‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»¿ƒ«ƒ¿»»¿ƒ«≈
˙‡ ·‰‡Ï („) ;ÌÈÚ¯‰ ˙‡ ·‰‡Ï (‚) ;ÂÈÚ„BÈa¿¿»∆¡…∆»≈ƒ∆¡…∆
(Ê) ;ÁÈÎB‰Ï (Â) ;ÌÈÁ‡ ‡NÏ ‡lL (‰) ;ÌÈ¯b‰«≈ƒ∆…ƒ¿…«ƒ¿ƒ«
(Ë) ;ÔÈÏÏÓ‡ ˙BpÚÏ ‡lL (Á) ;ÌÈt ÔÈaÏ‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ»ƒ∆…¿«À¿»ƒ
.¯ËÏ ‡lL (‡È) ;Ì˜Ï ‡lL (È) ;ÏÈÎ¯ CÏÈÏ ‡lL∆…≈≈»ƒ∆…ƒ¿…∆…ƒ¿…

ּתֹורה. ּתלמּוד -הלכֹות ˙BÂˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְִַָ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿
.‰ÈÚ„BÈÂ ‰È„nÏÓ „aÎÏ (·) ;‰¯Bz „ÓÏÏ (‡)ƒ¿…»¿«≈¿«¿∆»¿¿∆»

הּגֹוים. וחּקֹות זרה עבֹודה ÔÏÏÎaהלכֹות LÈ ְְֲִִַָָָֻ≈ƒ¿»»
ÚL˙Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL - ˙BÂˆÓ ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒƒƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈«

(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
¯Á‡ ¯e˙Ï ‡lL (·) ;‰¯Ê ‰„B·Ú ¯Á‡ ˙BÙÏ ‡lL∆…ƒ¿««¬»»»∆…»««
(„) ;Ûc‚Ï ‡lL (‚) ;ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯e ·l‰ ¯e‰¯‰ƒ¿«≈¿ƒ«»≈«ƒ∆…¿«≈
‰ÂÁzLÈ ‡lL (‰) ;d˙„B·Ú C¯„k d˙B‡ „·ÚÈ ‡lL∆…«¬…»¿∆∆¬»»∆…ƒ¿«¬∆
˙BNÚÏ ‡lL (Ê) ;BÓˆÚÏ ÏÒt ˙BNÚÏ ‡lL (Â) ;dÏ»∆…«¬∆∆¿«¿∆…«¬
˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ‡lL (Á) ;ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ÏÒt∆∆¬ƒ«¬≈ƒ∆…«¬
Û¯NÏ (È) ;‰È¯Á‡ ÌÈ¯Á‡ ÁÈc‰Ï ‡lL (Ë) ;È‡BÏ¿∆…¿«ƒ«¬≈ƒ«¬∆»ƒ¿…
˙B‰ÈÏ ‡lL (·È) ;d˙B·Ï ‡lL (‡È) ;˙Ácp‰ ¯ÈÚƒ«ƒ««∆…ƒ¿»∆…≈»
‡lL („È) ;d„·ÚÏ ˙ÈÒ‰Ï ‡lL (‚È) ;dBÓÓ ÏkÓƒ»»»∆…¿»ƒ¿»¿»∆…
‡lL (ÊË) ;B˙‡N ·ÊÚÏ ‡lL (ÂË) ;˙ÈÒn‰ ·‰‡Ï∆¡…«≈ƒ∆…«¬…ƒ¿»∆…
‡lL (ÁÈ) ;˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ‡lL (ÊÈ) ;BÏÈv‰Ï¿«ƒ∆…¿«≈»»¿∆…
‡a˙‰Ï ‡lL (ËÈ) ;‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ ÚnÈƒ»«ƒ¿«≈»»»∆…¿ƒ¿«≈
(‡Î) ;dÓLa ‡a˙n‰ ÔÓ ÚÓLÏ ‡lL (Î) ;dÓLaƒ¿»∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ¿«≈ƒ¿»
‡lL (·Î) ;'‰ ÌLa elÙ‡Â ,¯˜La ‡a˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«≈¿∆∆«¬ƒ¿≈∆…
ÌLa Ú·MÏ ‡lL (‚Î) ;¯˜L ‡È· ˙‚È¯‰Ó ¯e‚Ï»≈¬ƒ«¿ƒ∆∆∆…ƒ»«¿≈
‡lL (‰Î) ;·B‡ ˙BNÚÏ ‡lL („Î) ;‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»∆…«¬∆…
(ÊÎ) ;CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï ‡lL (ÂÎ) ;ÈBÚcÈ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿ƒ∆…¿«¬ƒ«…∆
Ô·‡ ÏÚ ˙BÂÁzL‰Ï ‡lL (ÁÎ) ;‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï ‡lL∆…¿»ƒ«≈»∆…¿ƒ¿«¬«∆∆
‰„B·Ú „a‡Ï (Ï) ;‰¯L‡ ÚhÏ ‡lL (ËÎ) ;˙ÈkNÓ«¿ƒ∆…ƒ«¬≈»¿«≈¬»
˙B‰ÈÏ ‡lL (‡Ï) ;dÏÈ·La ‰NÚp‰ ÏÎÂ ‰¯Ê»»¿»««¬∆ƒ¿ƒ»∆…≈»
˙B‰ÈÏ ‡lL (·Ï) ;‰ÈLnLÓ ÏÎ·e ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»¿»¿«¿∆»∆…≈»
‰„B·Ú È„·BÚÏ ˙È¯a ˙¯ÎÏ ‡lL (‚Ï) ;„·Ú Èetˆa¿ƒ∆¡»∆…ƒ¿…¿ƒ¿¿≈¬»
e·LÈ ‡lL (‰Ï) ;Ì‰ÈÏÚ ÔÁÏ ‡lL („Ï) ;‰¯Ê»»∆…»…¬≈∆∆…≈¿
;ÌLeaÏÓ·e Ì‰È˙B‚‰Óa ‚B‰Ï ‡lL (ÂÏ) ;eˆ¯‡a¿«¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿«¿»
‡lL (ËÏ) ;ÌÒ˜Ï ‡lL (ÁÏ) ;LÁÏ ‡lL (ÊÏ)∆…¿«≈∆…ƒ¿…∆…
Ï‡ L¯„Ï ‡lL (‡Ó) ;¯·Á ¯aÁÏ ‡lL (Ó) ;ÔBÚÏ¿≈∆…«¿…∆∆∆…ƒ¿…∆
Ï‡LÏ ‡lL (‚Ó) ;·B‡a Ï‡LÏ ‡lL (·Ó) ;ÌÈ˙n‰«≈ƒ∆…ƒ¿…¿∆…ƒ¿…
˙‡t ÛÈw‰Ï ‡lL (‰Ó) ;ÛMÎÏ ‡lL („Ó) ;ÈBÚcÈa¿ƒ¿ƒ∆…¿«≈∆…¿«ƒ¿«
‡lL (ÊÓ) ;Ô˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL‰Ï ‡lL (ÂÓ) ;L‡…̄∆…¿«¿ƒ¿«»»∆…
È„Ú ‰M‡ ‰cÚz ‡lL (ÁÓ) ;‰M‡ È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ«¿∆ƒ¬ƒƒ»∆…«¿∆ƒ»¬ƒ
;„„Bb˙‰Ï ‡lL () ;Ú˜Ú˜ ·zÎÏ ‡lL (ËÓ) ;LÈ‡ƒ∆…ƒ¿…«¬«∆…¿ƒ¿≈

.˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡)∆…«¬»¿»«≈
ּתׁשּובה. eLiL·הלכֹות ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִָƒ¿«¬≈««¿∆»

.‰cÂ˙ÈÂ ,'‰ ÈÙÏ B‡ËÁÓ ‡ËBÁ‰«≈≈∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿«∆
LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
ÚL˙Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ì‰Ó ‰¯NÚ LL - ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ≈∆¿≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈«

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ¿…«¬∆

dad` xtq¥¤©£¨
,ÚÓL ˙i¯˜ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ«¿«
‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ‰k ˙k¯·e ‰lÙz ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…¬ƒƒ¿¿ƒƒ¿»
˙BÎÏ‰ ,˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ ,˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿ƒƒƒ¿¿»ƒ¿

.‰ÏÈÓƒ»
ׁשמע. קרּית È‰Â‡הלכֹות ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְְִִַַƒ¿«¬≈««¿ƒ

.ÌBia ÌÈÓÚt ÚÓL ˙i¯˜ ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ«¿««¬«ƒ«
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m"anxdקמד zncwd - fenz f"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ּכהנים. ּוברּכת ּתפּלה ÈzLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְֲִִִִַָֹ≈ƒ¿»»¿≈
;ÌBÈ ÏÎa ‰lÙ˙a '‰ ˙‡ „·ÚÏ (‡) :‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈«¬…∆ƒ¿ƒ»¿»

.ÌBÈ ÏÎa Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ‰k C¯·Ï (·)¿»≈…¬ƒ∆ƒ¿»≈¿»
ÔÏÏÎaּתפּליןהלכֹות LÈ .‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe ְְִִִ¿»¿≈∆»≈ƒ¿»»

˙BÈ‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿
Úa˜Ï (‚) ;„i‰ ÏÚ Ô¯L˜Ï (·) ;L‡¯‰ ÏÚ ÔÈlÙz¿ƒƒ«»…¿»¿»««»ƒ¿…«
¯ÙÒ LÈ‡ Ïk ·zÎÏ („) ;ÌÈ¯ÚM‰ ÈÁ˙Ùa ‰ÊeÊÓ¿»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿…»ƒ≈∆
,BÓˆÚÏ ÈL ¯ÙÒ CÏn‰ ·zÎÏ (‰) ;BÓˆÚÏ ‰¯Bz»¿«¿ƒ¿…«∆∆≈∆≈ƒ¿«¿

.‰¯Bz È¯ÙÒ ÈL BÏ ‰È‰iL È„k¿≈∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿≈»
ציצית. BNÚÏ˙הלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִִƒ¿«¬≈««¿ƒ«¬

.˙eÒk‰ ÈÙk ÏÚ ˙ÈˆÈƒ̂ƒ««¿≈«¿
ּברכֹות. ‡˙הלכֹות C¯·Ï ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִָƒ¿«¬≈««¿ƒ¿»≈∆

.‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ BÓL¿««¬ƒ»
מילה. ‡˙הלכֹות ÏeÓÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִָƒ¿«¬≈««¿ƒ»∆

.ÈÈÓM‰ ÌBia ÌÈ¯Îf‰«¿»ƒ««¿ƒƒ
‰¯NÚ ˙Á‡ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆««∆¿≈

.‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈

miPnf xtq¥¤§©¦
,˙aL ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,¯NÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿∆ƒ»ƒ¿«»
˙˙È·L ˙BÎÏ‰ ,¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ ,ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«»ƒ¿¿ƒ«
‰kÒÂ ¯ÙBL ˙BÎÏ‰ ,‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ ,·BË ÌBÈƒ¿»≈«»ƒ¿»¿À»
˙BÎÏ‰ ,L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ ,·ÏeÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿ƒ«…∆ƒ¿

.‰kÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ ,˙BiÚz«¬ƒƒ¿¿ƒ»«¬À»
ׁשּבת. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְִַָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;ÈÚÈ·Ma ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ∆…«¬
˙‡ˆÏ ‡lL („) ;˙aLa LÚÏ ‡lL (‚) ;‰Î‡ÏÓ¿»»∆…«¬…¿«»∆…»≈

.‰¯ÈÎÊa ÌBi‰ Lc˜Ï (‰) ;˙aLa Ïe·bÏ ıeÁ«¿¿«»¿«≈«ƒ¿ƒ»
ערּובין.ה  È¯·cÓלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִֵƒ¿«¬≈««¿ƒƒƒ¿≈

.ÔÈn‰ ÔÓ dÈ‡Â ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»
עׂשֹור. ׁשביתת BÂˆÓ˙הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִַָ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL -¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;‰Î‡ÏnÓ Ba ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒ¿…ƒ¿»»∆…
‡lL („) ;Ba ˙BpÚ˙‰Ï (‚) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»¿ƒ¿«∆…

.Ba ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿
טֹוב. יֹום ׁשביתת ÌÈzLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְִִַ≈ƒ¿»»¿≈

‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL - ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…
ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»ƒ¿…»ƒ∆
˙aLÏ (‚) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;ÁÒt∆«∆…«¬¿»»ƒ¿…
;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL („) ;ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ∆∆«∆…«¬¿»»
Ba ˙BNÚÏ ‡lL (Â) ;˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈa ˙aLÏ (‰)ƒ¿…¿««»∆…«¬
˙BNÚÏ ‡lL (Á) ;‰M‰ L‡¯a ˙aLÏ (Ê) ;‰Î‡ÏÓ¿»»ƒ¿…¿…«»»∆…«¬
‡lL (È) ;‚Á ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (Ë) ;‰Î‡ÏÓ Ba¿»»ƒ¿…»ƒ∆«∆…
;‚Á ÏL ÈÈÓMa ˙aLÏ (‡È) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ∆«

.‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·È)∆…«¬¿»»

ּומּצה. חמץ -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְִֵַָָ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿
‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆…∆¡…»≈¿«¿»»»»
‰Úa¯‡Ó ¯B‡N ˙ÈaL‰Ï (·) ;‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ≈¬«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈«¿»»
‡lL („) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚) ;¯NÚ»»∆…∆¡…»≈»ƒ¿»∆…
ıÓÁ ‰‡¯È ‡lL (‰) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ˙·¯Úz ÏÎ‡Ï∆¡…«¬…∆»≈»ƒ¿»∆…≈»∆»≈
(Ê) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‡ˆnÈ ‡lL (Â) ;‰Ú·L Ïk»ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈»ƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Á) ;ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï∆¡…«»¿≈≈«∆«¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ

.‰ÏÈl‰ B˙B‡a¿««¿»
ולּולב. וסּכה ׁשֹופר LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְִָָָֻ≈ƒ¿»»»…

¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«»
;‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‰kqa ·LÈÏ (·) ;È¯L˙a „Á‡a¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»ƒ¿«¿≈∆»

.‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk Lc˜na ·ÏeÏ ÏhÏ (‚)ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«¿≈∆»
ׁשקלים. Ïkהלכֹות ÔzÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִִָƒ¿«¬≈««¿ƒƒ≈»

.‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ LÈ‡ƒ«¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»
החדׁש. קּדּוׁש È‰Â‡הלכֹות ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִֶַֹƒ¿«¬≈««¿ƒ

˙lÁz ‡e‰ ÌBÈ ‰ÊÈ‡a ÌÈL„Á Úa˜ÏÂ Ú„ÈÏÂ ·MÁÏ¿«≈¿≈«¿ƒ¿…«√»ƒ¿≈∆¿ƒ«
.‰M‰ ÈL„ÁÓ L„ÁÂ L„Á Ïk»…∆»…∆≈»¿≈«»»

ּתענּיֹות. BpÚ˙‰Ï˙הלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִִַƒ¿«¬≈««¿ƒ¿ƒ¿«
ÏÚ ‡B·zL ‰ÏB„b ‰¯ˆ ˙Ú ÏÎa '‰ ÈÙÏ ˜ÚÊÏÂ¿ƒ¿…ƒ¿≈¿»≈»»¿»∆»«

.¯eav‰«ƒ
וחנּכה. מגּלה BÂˆÓ˙הלכֹות ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִִַָָֻ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

.ÔÈn‰ ÔÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰NÚ¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»
LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó ‰¯NÚ ÚLz - ÌÈLÏLe¿…ƒ¿«∆¿≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈
˙BÂˆÓ LÏL Ba LÈÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿≈»…ƒ¿

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

miWp xtq¥¤¨¦
,˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ
‰¯Ú ˙BÎÏ‰ ,‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ ,ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿«¬»

.‰ËBN ˙BÎÏ‰ ,‰Ïe˙a¿»ƒ¿»
איׁשּות. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְִִ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;ÔÈLec˜Â ‰a˙Îa ‰M‡ ‡OÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ»ƒ»ƒ¿À»¿ƒƒ∆…
ÚÓÈ ‡lL (‚) ;ÔÈLec˜Â ‰a˙k ‡Ïa ‰M‡ ÏÚazƒ»≈ƒ»¿…¿À»¿ƒƒ∆…ƒ¿«

.‰pnÓ ˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ („) ;‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L¿≈¿¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»
ּגרּוׁשין. (‡)הלכֹות Y ˙BÂˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְִִֵ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

‡lL (·) ;¯ÙÒa L¯‚Ó‰ L¯‚iL ‡e‰Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿∆¿»≈«¿»≈¿≈∆∆…
.˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ≈

וחליצה. יּבּום -הלכֹות ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִִִַָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿
‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL¿≈ƒ¿¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆
‰Ó·È ‡Npz ‡lL (‚) ;ıÏÁÏ (·) ;ÌaÈÏ (‡) :ÔË¯t¿»»¿«≈«¿…∆…ƒ»≈¿»»

.‰ÈÏÚÓ Ì·i‰ ˙eL¯ ¯eÒzL „Ú ¯Ê LÈ‡Ï¿ƒ»«∆»¿«»»≈»∆»
ּבתּולה. נערה -הלכֹות ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִַָָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
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קמה m"anxd zncwd - fenz f"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ּכהנים. ּוברּכת ּתפּלה ÈzLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְֲִִִִַָֹ≈ƒ¿»»¿≈
;ÌBÈ ÏÎa ‰lÙ˙a '‰ ˙‡ „·ÚÏ (‡) :‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈«¬…∆ƒ¿ƒ»¿»

.ÌBÈ ÏÎa Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ‰k C¯·Ï (·)¿»≈…¬ƒ∆ƒ¿»≈¿»
ÔÏÏÎaּתפּליןהלכֹות LÈ .‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe ְְִִִ¿»¿≈∆»≈ƒ¿»»

˙BÈ‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿
Úa˜Ï (‚) ;„i‰ ÏÚ Ô¯L˜Ï (·) ;L‡¯‰ ÏÚ ÔÈlÙz¿ƒƒ«»…¿»¿»««»ƒ¿…«
¯ÙÒ LÈ‡ Ïk ·zÎÏ („) ;ÌÈ¯ÚM‰ ÈÁ˙Ùa ‰ÊeÊÓ¿»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿…»ƒ≈∆
,BÓˆÚÏ ÈL ¯ÙÒ CÏn‰ ·zÎÏ (‰) ;BÓˆÚÏ ‰¯Bz»¿«¿ƒ¿…«∆∆≈∆≈ƒ¿«¿

.‰¯Bz È¯ÙÒ ÈL BÏ ‰È‰iL È„k¿≈∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿≈»
ציצית. BNÚÏ˙הלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִִƒ¿«¬≈««¿ƒ«¬

.˙eÒk‰ ÈÙk ÏÚ ˙ÈˆÈƒ̂ƒ««¿≈«¿
ּברכֹות. ‡˙הלכֹות C¯·Ï ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִָƒ¿«¬≈««¿ƒ¿»≈∆

.‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ BÓL¿««¬ƒ»
מילה. ‡˙הלכֹות ÏeÓÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִָƒ¿«¬≈««¿ƒ»∆

.ÈÈÓM‰ ÌBia ÌÈ¯Îf‰«¿»ƒ««¿ƒƒ
‰¯NÚ ˙Á‡ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆««∆¿≈

.‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈

miPnf xtq¥¤§©¦
,˙aL ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,¯NÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿∆ƒ»ƒ¿«»
˙˙È·L ˙BÎÏ‰ ,¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ ,ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«»ƒ¿¿ƒ«
‰kÒÂ ¯ÙBL ˙BÎÏ‰ ,‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ ,·BË ÌBÈƒ¿»≈«»ƒ¿»¿À»
˙BÎÏ‰ ,L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ ,·ÏeÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿ƒ«…∆ƒ¿

.‰kÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ ,˙BiÚz«¬ƒƒ¿¿ƒ»«¬À»
ׁשּבת. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְִַָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;ÈÚÈ·Ma ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ∆…«¬
˙‡ˆÏ ‡lL („) ;˙aLa LÚÏ ‡lL (‚) ;‰Î‡ÏÓ¿»»∆…«¬…¿«»∆…»≈

.‰¯ÈÎÊa ÌBi‰ Lc˜Ï (‰) ;˙aLa Ïe·bÏ ıeÁ«¿¿«»¿«≈«ƒ¿ƒ»
ערּובין.ה  È¯·cÓלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִֵƒ¿«¬≈««¿ƒƒƒ¿≈

.ÔÈn‰ ÔÓ dÈ‡Â ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»
עׂשֹור. ׁשביתת BÂˆÓ˙הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִַָ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL -¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;‰Î‡ÏnÓ Ba ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒ¿…ƒ¿»»∆…
‡lL („) ;Ba ˙BpÚ˙‰Ï (‚) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»¿ƒ¿«∆…

.Ba ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿
טֹוב. יֹום ׁשביתת ÌÈzLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְִִַ≈ƒ¿»»¿≈

‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL - ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…
ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»ƒ¿…»ƒ∆
˙aLÏ (‚) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;ÁÒt∆«∆…«¬¿»»ƒ¿…
;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL („) ;ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ∆∆«∆…«¬¿»»
Ba ˙BNÚÏ ‡lL (Â) ;˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈa ˙aLÏ (‰)ƒ¿…¿««»∆…«¬
˙BNÚÏ ‡lL (Á) ;‰M‰ L‡¯a ˙aLÏ (Ê) ;‰Î‡ÏÓ¿»»ƒ¿…¿…«»»∆…«¬
‡lL (È) ;‚Á ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (Ë) ;‰Î‡ÏÓ Ba¿»»ƒ¿…»ƒ∆«∆…
;‚Á ÏL ÈÈÓMa ˙aLÏ (‡È) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ∆«

.‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·È)∆…«¬¿»»

ּומּצה. חמץ -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְִֵַָָ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿
‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆…∆¡…»≈¿«¿»»»»
‰Úa¯‡Ó ¯B‡N ˙ÈaL‰Ï (·) ;‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ≈¬«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈«¿»»
‡lL („) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚) ;¯NÚ»»∆…∆¡…»≈»ƒ¿»∆…
ıÓÁ ‰‡¯È ‡lL (‰) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ˙·¯Úz ÏÎ‡Ï∆¡…«¬…∆»≈»ƒ¿»∆…≈»∆»≈
(Ê) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‡ˆnÈ ‡lL (Â) ;‰Ú·L Ïk»ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈»ƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Á) ;ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï∆¡…«»¿≈≈«∆«¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ

.‰ÏÈl‰ B˙B‡a¿««¿»
ולּולב. וסּכה ׁשֹופר LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְִָָָֻ≈ƒ¿»»»…

¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«»
;‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‰kqa ·LÈÏ (·) ;È¯L˙a „Á‡a¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»ƒ¿«¿≈∆»

.‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk Lc˜na ·ÏeÏ ÏhÏ (‚)ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«¿≈∆»
ׁשקלים. Ïkהלכֹות ÔzÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִִָƒ¿«¬≈««¿ƒƒ≈»

.‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ LÈ‡ƒ«¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»
החדׁש. קּדּוׁש È‰Â‡הלכֹות ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִֶַֹƒ¿«¬≈««¿ƒ

˙lÁz ‡e‰ ÌBÈ ‰ÊÈ‡a ÌÈL„Á Úa˜ÏÂ Ú„ÈÏÂ ·MÁÏ¿«≈¿≈«¿ƒ¿…«√»ƒ¿≈∆¿ƒ«
.‰M‰ ÈL„ÁÓ L„ÁÂ L„Á Ïk»…∆»…∆≈»¿≈«»»

ּתענּיֹות. BpÚ˙‰Ï˙הלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִִַƒ¿«¬≈««¿ƒ¿ƒ¿«
ÏÚ ‡B·zL ‰ÏB„b ‰¯ˆ ˙Ú ÏÎa '‰ ÈÙÏ ˜ÚÊÏÂ¿ƒ¿…ƒ¿≈¿»≈»»¿»∆»«

.¯eav‰«ƒ
וחנּכה. מגּלה BÂˆÓ˙הלכֹות ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִִַָָֻ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

.ÔÈn‰ ÔÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰NÚ¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»
LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó ‰¯NÚ ÚLz - ÌÈLÏLe¿…ƒ¿«∆¿≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈
˙BÂˆÓ LÏL Ba LÈÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿≈»…ƒ¿

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

miWp xtq¥¤¨¦
,˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ
‰¯Ú ˙BÎÏ‰ ,‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ ,ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿«¬»

.‰ËBN ˙BÎÏ‰ ,‰Ïe˙a¿»ƒ¿»
איׁשּות. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְִִ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;ÔÈLec˜Â ‰a˙Îa ‰M‡ ‡OÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ»ƒ»ƒ¿À»¿ƒƒ∆…
ÚÓÈ ‡lL (‚) ;ÔÈLec˜Â ‰a˙k ‡Ïa ‰M‡ ÏÚazƒ»≈ƒ»¿…¿À»¿ƒƒ∆…ƒ¿«

.‰pnÓ ˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ („) ;‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L¿≈¿¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»
ּגרּוׁשין. (‡)הלכֹות Y ˙BÂˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְִִֵ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

‡lL (·) ;¯ÙÒa L¯‚Ó‰ L¯‚iL ‡e‰Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿∆¿»≈«¿»≈¿≈∆∆…
.˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ≈

וחליצה. יּבּום -הלכֹות ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִִִַָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿
‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL¿≈ƒ¿¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆
‰Ó·È ‡Npz ‡lL (‚) ;ıÏÁÏ (·) ;ÌaÈÏ (‡) :ÔË¯t¿»»¿«≈«¿…∆…ƒ»≈¿»»

.‰ÈÏÚÓ Ì·i‰ ˙eL¯ ¯eÒzL „Ú ¯Ê LÈ‡Ï¿ƒ»«∆»¿«»»≈»∆»
ּבתּולה. נערה -הלכֹות ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִַָָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
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ÒB‡‰ ‡OiL (·) ;‰zÙÓ‰ Ò˜Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒ¿…«¿«∆∆ƒ»»≈
˙L‡ ·LzL („) ;ÒB‡‰ L¯‚È ‡lL (‚) ;B˙Òe‡¬»∆…¿»≈»≈∆≈≈≈∆
L¯‚È ‡lL (‰) ;ÌÏBÚÏ dÏÚa ˙Áz Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓƒ≈««««¬»¿»∆…¿»≈

.BzL‡ ˙‡ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓƒ≈«∆ƒ¿
ׂשֹוטה. (‡)הלכֹות Y ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
‰¯e„q‰ ˙B‡w‰ ˙¯B˙k ‰ËBNÏ ˙BNÚÏ (‡) :ÔË¯t¿»»«¬¿»¿««¿»«¿»
‡lL (‚) ;da¯˜ ÏÚ ÔÓL ÔzÏ ‡lL (·) ;‰¯Bza«»∆…ƒ≈∆∆«»¿»»∆…

.‰B·Ï ÂÈÏÚ ÔzÏƒ≈»»¿»
‰¯NÚ Ú·L ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆¿«∆¿≈
‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÚLz Ô‰Ó -≈∆≈«ƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…

.‰NÚ«̇¬∆

ה'תש"פ  תמוז כ"ח שני יום

dXcw xtq¥¤§ª¨
È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÏL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»…¿∆ƒ»ƒ¿ƒ≈
.‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ ,˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ ,‰‡Èaƒ»ƒ¿«¬»¬ƒ¿¿ƒ»

ּביאה. אּסּורי ÌÈLÏLeהלכֹות Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְִִִֵָ≈ƒ¿»»∆«¿…ƒ
‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈLÏLe LLÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ - ˙BÂˆÓƒ¿««ƒ¿«¬≈¿≈¿…ƒƒ¿…
;Ì‡‰ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…»…«»≈

);˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‚) ;·‡ ˙L‡ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (·∆…»…«≈∆»∆…ƒ¿…»
˙a ÏÚ·Ï ‡lL (‰) ;·‡ ˙L‡ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL („)∆…ƒ¿…«≈∆»∆…ƒ¿…«
;˙a‰ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL (Ê) ;˙a ÏÚ·Ï ‡lL (Â) ;Ôa‰«≈∆…ƒ¿…«∆…ƒ¿…«««
‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Ë) ;dz·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Á)∆…ƒ»ƒ»ƒ»∆…ƒ»ƒ»
‡lL (‡È) ;dza ˙·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (È) ;da ˙·e«¿»∆…ƒ»ƒ»«ƒ»∆…
(‚È) ;Ì‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (·È) ;·‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ïƒ¿…¬»∆…ƒ¿…¬≈
˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL („È) ;·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL∆…ƒ¿…≈∆¬ƒ»»∆…ƒ¿…≈∆
ÏÚ·Ï ‡lL (ÊË) ;Á‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (ÂË) ;Ôa‰«≈∆…ƒ¿…≈∆»∆…ƒ¿…
(ÁÈ) ;‰Ó‰a ÌÚ ·kLÏ ‡lL (ÊÈ) ;BzL‡ ˙BÁ‡¬ƒ¿∆…ƒ¿«ƒ¿≈»
ÌÚ ·kLÏ ‡lL (ËÈ) ;‰ÈÏÚ ‰Ó‰a ‰M‡ ‡È·z ‡lL∆…»ƒƒ»¿≈»»∆»∆…ƒ¿«ƒ
˙Bl‚Ï ‡lL (‡Î) ;·‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (Î) ;¯ÎÊ»»∆…¿«∆¿«»∆…¿«
(‚Î) ;LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (·Î) ;·‡‰ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú∆¿«¬ƒ»»∆…ƒ¿…≈∆ƒ
(‰Î) ;ÌÈBba ÔzÁ˙‰Ï ‡lL („Î) ;‰c ÏÚ·Ï ‡lL∆…ƒ¿…ƒ»∆…¿ƒ¿«≈«ƒ
˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÂÎ) ;Ï‰wa È·‡BÓe ÈBnÚ ‡B·È ‡lL∆…»«ƒ»ƒ«»»∆…¿«¿ƒ
˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÊÎ) ;Ï‰wa ‡B·lÓ È¯ˆÓ ÈLÈÏL ¯Bc¿ƒƒƒ¿ƒƒ»«»»∆…¿«¿ƒ
‡B·È ‡lL (ÁÎ) ;Ï‰wa ‡B·lÓ ÈÓB„‡ ÈLÈÏL ¯Bc¿ƒƒ¬ƒƒ»«»»∆…»
(Ï) ;Ï‰wa ÒÈ¯Ò ‡B·È ‡lL (ËÎ) ;Ï‰wa ¯ÊÓÓ«¿≈«»»∆…»»ƒ«»»
‡lL (‡Ï) ;ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a elÙ‡ ,¯ÎÊ Ò¯ÒÏ ‡lL∆…¿»≈»»¬ƒ¿≈»«»»∆…
ÏB„b Ô‰k ÏÚ·È ‡lL (·Ï) ;‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ‡OÈƒ»…≈»«¿»»∆…ƒ¿……≈»
ÏB„b Ô‰k ‡OiL (‚Ï) ;ÔÈLec˜ ‡Ïa elÙ‡ ,‰ÓÏ‡«¿»»¬ƒ¿…ƒƒ∆ƒ»…≈»
;‰Le¯b Ô‰k ‡OÈ ‡lL („Ï) ;d˙e¯Úa ‰Ïe˙a¿»¿«¬»∆…ƒ»…≈¿»
(ÊÏ) ;‰ÏÏÁ ‡OÈ ‡lL (ÂÏ) ;‰BÊ ‡OÈ ‡lL (‰Ï)∆…ƒ»»∆…ƒ»¬»»
‡lL elÙ‡Â ,˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡Ï Ì„‡ ·¯˜È ‡lL∆…ƒ¿«»»¿««ƒ»»¬»«¬ƒ∆…

.ÏÚa»«
אסּורֹות. מאכלֹות BÓL‰הלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְֲֲִַָ≈ƒ¿»»¿∆

Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ - ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿«¿«
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
‰‡ÓË ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒa ˜c·Ïƒ¿…¿ƒ»≈¿≈»¿«»¿«¿ƒ≈¿≈»
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,ÛBÚ‰ ÈÓÈÒa ˜c·Ï (·) ;‰¯B‰ËÏƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»¿«¿ƒ≈
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,ÌÈ‚c ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‚) ;¯B‰ËÏ ‡ÓË»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ¿«¿ƒ≈
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,ÌÈ·‚Á ÈÓÈÒa ˜c·Ï („) ;¯B‰ËÏ ‡ÓË»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈¬»ƒ¿«¿ƒ≈
;‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï ‡lL (‰) ;¯B‰ËÏ ‡ÓË»≈¿»∆…∆¡…¿≈»¿«»¿≈»
ÌÈ‚c ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê) ;‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â)∆…∆¡…»≈∆…∆¡…»ƒ
‡lL (Ë) ;ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (Á) ;ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ∆…∆¡…∆∆»∆…
;ı¯‡‰ NÓ¯ ÏÎ‡Ï ‡lL (È) ;ı¯‡‰ ı¯L ÏÎ‡Ï∆¡…∆∆»»∆∆…∆¡…∆∆»»∆
(·È) ;ı¯‡Ï ‡ˆzLk ˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È)∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈»»∆
;‰Ï· ÏÎ‡Ï ‡lL (‚È) ;ÌÈn‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…∆∆««ƒ∆…∆¡…¿≈»
ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂË) ;Ï˜Òp‰ ¯BLa ˙B‰ÈÏ ‡lL („È)∆…≈»¿«ƒ¿»∆…∆¡…
‡lL (ÊÈ) ;ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊË) ;‰Ù¯Ë¿≈»∆…∆¡…≈∆ƒ««∆…
;‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÈ) ;Ìc ÏÎ‡Ï∆¡…»∆…∆¡…≈∆¿≈»¿»
¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (Î) ;‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÈ)∆…∆¡…ƒ«»∆∆…∆¡…»»
ÌÁÏ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Î) ;BÏM·Ï ‡lL (‡Î) ;·ÏÁa¿»»∆…¿«¿∆…∆¡…∆∆
;L„Á‰ ÔÓ ÈÏ˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Î) ;L„Á ‰‡e·z¿»»»∆…∆¡…»ƒƒ∆»»
‡lL (‰Î) ;L„Á‰ ÔÓ ÏÓ¯k ÏÎ‡Ï ‡lL („Î)∆…∆¡…«¿∆ƒ∆»»∆…
(ÊÎ) ;Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÎ) ;‰Ï¯Ú ÏÎ‡Ï∆¡…»¿»∆…∆¡…ƒ¿≈«∆∆

.CÒ ÔÈÈ ˙BzLÏ ‡lL (ÁÎ) ;Ï·Ë ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…∆∆∆…ƒ¿≈∆∆
ׁשחיטה. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»¬≈ƒ¿»…

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ,ËÁLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ¿…¿««»…«∆…
Ìc ˙BqÎÏ (‚) ;„Á‡ ÌBÈa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁLÏƒ¿…¿∆¿¿∆»¿««
(‰) ;ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ ÁwÏ ‡lL („) ;ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆…ƒ«»≈««»ƒ

.ÌÈa‰ ÏÚ dÁ˜Ï Ì‡ ,Ì‡‰ ÁlLÏ¿«≈«»≈ƒ¿»»««»ƒ
- ÌÈÚ·L ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆ƒ¿ƒ
‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈMLÂ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰BÓL Ô‰Ó≈∆¿∆ƒ¿¬≈¿«ƒ¿ƒƒƒ¿…

.‰NÚ«̇¬∆

d`ltd xtq¥¤©§¨¨
,˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Úa¯‡ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿«¿∆ƒ»ƒ¿¿
ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ ,˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿¬»ƒ

.ÌÈÓ¯ÁÂ«¬»ƒ
ׁשבּועֹות. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
¯t‡lL (·) ;¯˜MÏ BÓLa Ú·MÈÏ ‡lL (‡) :ÔË ¿»»∆…ƒ»«ƒ¿«∆∆∆…

(„) ;ÔB„wÙa ¯tÎÏ ‡lL (‚) ;‡ÂMÏ BÓL ˙‡ ‡OÏƒ»∆¿«»¿∆…ƒ¿…¿ƒ»
BÓLa Ú·MÈÏ (‰) ;ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÈÏ ‡lL∆…ƒ»««¿ƒ«»ƒ»«ƒ¿

.˙Ó‡a∆¡∆
נדרים. ÌÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿¿«ƒ

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆
;¯„pL BÓk ‰NÚÈÂ ÂÈ˙ÙN ‡ˆBÓ ¯ÓLiL (‡) :ÔË¯t¿»»∆ƒ¿…»¿»»¿«¬∆¿∆»«
,‰Úe·M‰ B‡ ¯„p‰ ¯ÙeiL (‚) ;B¯·c ÏÁÈ ‡lL (·)∆…«≈¿»∆««∆∆«¿»

.·˙ÎaL ‰¯Bza L¯ÙÓ‰ ÌÈ¯„ ¯Ù‰ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆≈≈¿»ƒ«¿…»«»∆ƒ¿»
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נזירּות. ÌÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿¿«ƒ
‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆
B¯ÚN Ál‚È ‡lL (·) ;Ú¯t ¯ÈÊp‰ Ïc‚iL (‡) :ÔË¯t¿»»∆¿«≈«»ƒ∆«∆…¿««¿»
˙·¯Úz ‡ÏÂ ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈ ‡lL (‚) ;B¯Ê ÈÓÈ Ïk»¿≈ƒ¿∆…ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…«¬…∆
ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („) ;Ô‰lL ıÓÁ elÙ‡Â ,ÔÈÈ«ƒ«¬ƒ…∆∆»∆∆……«¬»ƒ
ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;ÔÈ˜enˆ ÏÎ‡È ‡lL (‰) ;ÌÈÁÏ«ƒ∆……«ƒƒ∆……«
Ï‰‡Ï ÒkÈ ‡lL (Á) ;ÔÈbÊ ÏÎ‡È ‡lL (Ê) ;ÌÈpˆ¯Á«¿«ƒ∆……««ƒ∆…ƒ»≈¿…∆
ÏÚ Ál‚iL (È) ;ÌÈ˙nÏ ‡nhÈ ‡lL (Ë) ;˙n‰«≈∆…ƒ«»«≈ƒ∆¿«««

.‡nhiLk B‡ B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLk ,˙Ba¯w‰«»¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ«»
וחרמים. ערכין BÂˆÓ˙הלכֹות Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְֲֲִִִַָָ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ -»≈ƒ¿¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
L¯ÙÓ ¯L‡k Ì„‡ ÈÎ¯Úa Ôe„Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»»¿∆¿≈»»«¬∆¿…»
ÈÎ¯Ú ÔÈc (·) ;Ì„‡ ÈÎ¯Ú ÔÈc ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰¯Bza«»¿∆ƒ∆¿≈»»ƒ∆¿≈
;˙B„N ÈÎ¯Ú ÔÈc („) ;ÌÈza ÈÎ¯Ú ÔÈc (‚) ;‰Ó‰a¿≈»ƒ∆¿≈»ƒƒ∆¿≈»
(Ê) ;Ì¯Á ¯ÎnÈ ‡lL (Â) ;ÂÈÒÎ ÌÈ¯ÁÓ ÔÈc (‰)ƒ«¿ƒ¿»»∆…ƒ»≈≈∆

.Ì¯Á Ï‡bÈ ‡lL∆…ƒ»≈≈∆
LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
‰¯NÚ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó ¯NÚ - ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿¬≈«¬≈∆¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

mirxf xtq¥¤§¨¦
,ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ú·L ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆«¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ
˙BÎÏ‰ ,˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰ ,ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿«¿¬ƒƒƒ¿¿ƒ¿
˙BÎÏ‰ ,ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯NÚÓ ˙BÎÏ‰ ,˙B¯NÚÓ««¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒƒ¿
.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰ ,‰p‰k ˙BzÓ ¯‡Le ÌÈ¯ekaƒƒ¿»«¿¿À»ƒ¿¿ƒ»¿≈

ּכלאים. Ï‡הלכֹות ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִַ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿…
ÌÈÚ¯Ê Ú¯ÊÏ ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…«¿»ƒ
(‚) ;Ì¯ka ˜¯È B‡ ‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL (·) ;ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆…ƒ¿…«¿»»»«∆∆
˙BNÚÏ ‡lL („) ;ÌÈ‡Ïk ‰Ó‰a ÚÈa¯‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ∆…«¬
LaÏÏ ‡lL (‰) ;„Á‡k ‰Ó‰a È‡ÏÎa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ¿≈¿≈»¿∆»∆…ƒ¿…

.ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ
ענּיים. מּתנֹות NÚ¯‰הלכֹות LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִִִַ≈ƒ¿»»¿…∆¿≈

;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ú·L - ˙BÂˆÓƒ¿∆«ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆
‰lÎÈ ‡lL (·) ;‰‡t ÁÈp‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆¿»»¿«ƒ«≈»∆…¿«∆
;Ë˜l‰ ËwÏÈ ‡lL („) ;Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‚) ;‰‡t‰«≈»¿«ƒ«∆∆∆…¿«≈«∆∆
;Ì¯k‰ ÏÏBÚÈ ‡lL (Â) ;Ì¯ka ˙BÏÏBÚ ·ÊÚÏ (‰)«¬…≈«∆∆∆…¿≈«∆∆
;Ì¯k‰ Ë¯t ËwÏÈ ‡lL (Á) ;Ì¯k‰ Ë¯t ·ÊÚÏ (Ê)«¬…∆∆«∆∆∆…¿«≈∆∆«∆∆
;‰ÁÎM‰ ˙Á˜Ï ·eLÈ ‡lL (È) ;‰ÁÎM‰ ÁÈp‰Ï (Ë)¿«ƒ««ƒ¿»∆…»»«««ƒ¿»
˙qÓa ‰˜„ˆ ÔzÏ (·È) ;ÌÈiÚÏ ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡È)¿«¿ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ≈¿»»¿ƒ«

.ÈÚ‰ ÏÚ B··Ï ın‡È ‡lL (‚È) ;„È»∆…¿«≈¿»«∆»ƒ
ּתרּומֹות. -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְְִ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈzL¿«ƒƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
(·) ;‰ÏB„b ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»¿«¿ƒ¿»¿»
˙BÓe¯z ÌÈc˜È ‡lL (‚) ;¯NÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ¿««¬≈∆…«¿ƒ¿
‡lL („) ;¯„q‰ ÏÚ LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ˙B¯NÚÓe««¿∆»∆∆»«¿ƒ««≈∆∆…
Ô‰k ·LBz elÙ‡ ÏÎ‡È ‡lL (‰) ;‰Óe¯z ¯Ê ÏÎ‡È…«»¿»∆……«¬ƒ«…≈

(Ê) ;‰Óe¯z Ï¯Ú ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;‰Óe¯z B¯ÈÎN B‡¿ƒ¿»∆……«»≈¿»
ÏÎ‡z ‡lL (Á) ;‰Óe¯z ‡ÓË Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL∆……«…≈»≈¿»∆……«

Ó‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,‰Óe¯z ‰ÏÏÁ.ÌÈL„w‰ ÔÓ Ì¯e ¬»»¿»¿…ƒ«»ƒ«√»ƒ
מעׂשר. LÈ¯Ù‰Ïהלכֹות ‡È‰Â - ˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִֵַƒ¿«¬≈««¿ƒ¿«¿ƒ

BzÏÂ ,‰ÚÈ¯f‰ ÈMÓ ‰LÂ ‰L ÏÎa ÔBL‡¯ ¯NÚÓ«¬≈ƒ¿»»»¿»»ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿
.ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ

רבעי. ונטע ׁשני מעׂשר ÚLzהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְֲִִִֵֵֶַַָ≈ƒ¿»»≈«
‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL - ˙BÂˆÓƒ¿»…ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…
;ÈL ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ
ıeÁ ,Ì„‡‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡La ÂÈÓc ‡ÈˆB‰Ï ‡lL (·)∆…¿ƒ»»ƒ¿»»¿≈»»»
;‰‡ÓËa BÏÎ‡Ï ‡lL (‚) ;‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó≈¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆…¿»¿¿À¿»
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‰) ;˙eÈ‡a BÏÎ‡Ï ‡lL („)∆…¿»¿«¬ƒ∆…∆¡…«¬≈
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ∆…∆¡…«¬«
¯‰ˆÈ ¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ LB¯Èzƒƒ»«ƒ∆…∆¡…«¬«ƒ¿»
,L„˜ Blk ÈÚ·¯ ÚË ˙BÈ‰Ï (Á) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁƒ»«ƒƒ¿∆«¿»ƒÀ…∆
ÏÎÏ ÈL ¯NÚÓk ÂÈÏÚ·Ï ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï BÈ„Â¿ƒ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈≈ƒ¿»

.¯NÚn‰ ÈecÂ ˙BcÂ˙‰Ï (Ë) ;¯·c»»¿ƒ¿«ƒ««¬≈
ּכהּנה מּתנֹות ׁשאר עם ּבּכּורים ְְְְִִִִַָָֻהלכֹות

BÂˆÓ˙ׁשּבּגבּולין. ‰BÓL - ˙BÂˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ְִֶַ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿¿∆ƒ¿
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»
ÏÎ‡È ‡lL (·) ;Lc˜nÏ Ô˙BÏÚ‰Ïe ÌÈ¯eka LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒƒƒ¿«¬»«ƒ¿»∆……«
;Ô‰ÈÏÚ ˙B¯˜Ï (‚) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka Ô‰k‰«…≈ƒƒƒ»«ƒƒ¿¬≈∆
ÌÈÈÁÏe ÚB¯Ê ˙˙Ï (‰) ;Ô‰kÏ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï („)¿«¿ƒ«»«…≈»≈¿«¿»«ƒ
˙BcÙÏ (Ê) ;Êb‰ ˙ÈL‡¯ BÏ ÔzÏ (Â) ;Ô‰kÏ ‰·˜Â¿≈»«…≈ƒ≈≈ƒ«≈ƒ¿
¯Ët ˙BcÙÏ (Á) ;Ô‰kÏ BBÈ„t ˙˙ÏÂ Ôa‰ ¯BÎa¿«≈¿»≈ƒ¿«…≈ƒ¿∆∆
,¯BÓÁ ¯Ët Û¯ÚÏ (Ë) ;Ô‰kÏ BBÈ„t ˙˙ÏÂ ¯BÓÁ¬¿»≈ƒ¿«…≈«¬…∆∆¬

.B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ƒ…»»ƒ¿
ויֹובל. ׁשמּטה ÌÈzLeהלכֹות ÌÈ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְְִִֵָ≈ƒ¿»»∆¿ƒ¿«ƒ

‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÚLz - ˙BÂˆÓƒ¿≈«ƒ¿¬≈¿…∆¿≈ƒ¿…
ı¯‡‰ ˙aLzL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆ƒ¿…»»∆
ı¯‡‰ ˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (·) ;˙ÈÚÈ·Ma ‰Î‡ÏnÓƒ¿»»«¿ƒƒ∆…«¬…¬«»»∆
;BÊ ‰La ÔÏÈ‡‰ ˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (‚) ;BÊ ‰La¿»»∆…«¬…¬«»ƒ»¿»»
‡lL (‰) ;ÌÈ¯ˆBw‰ „‚k ÁÈÙq‰ ¯ˆ˜È ‡lL („)∆…ƒ¿…«»ƒ«¿∆∆«¿ƒ∆…
‰Ó ËÈÓLiL (Â) ;ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k ÌÈ¯ÈÊp‰ ¯ˆ·Èƒ¿…«¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ∆«¿ƒ«
‡lL (Á) ;B˙‡ÂÏ‰ Ïk ËÈÓLiL (Ê) ;ı¯‡‰ ‡ÈˆBzM∆ƒ»»∆∆«¿ƒ»«¿»»∆…
Ì„˜ ˙BÂÏ‰lÓ ÚnÈ ‡lL (Ë) ;‰Âl‰ Úa˙È ‡ÏÂ NbÈƒ…¿…ƒ¿««…∆∆…ƒ»«ƒ¿«¿…∆
ÌÈL ¯tÒÏ (È) ;BBÓÓ „a‡È ‡lL È„k ‰hÓM‰«¿ƒ»¿≈∆…¿«≈»ƒ¿…»ƒ
Ú˜˙Ï (·È) ;ÌÈMÓÁ ˙L Lc˜Ï (‡È) ;Ú·L Ú·L∆«∆«¿«≈¿«¬ƒƒƒ¿…«
;ÌÈLÙÁ ÌÈ„·Ú ˙‡ˆÏ È„k È¯L˙Ï È¯ÈNÚa ¯ÙBMa«»«¬ƒƒ¿ƒ¿≈¿≈»≈¬»ƒ»¿ƒ
¯ˆ˜È ‡lL („È) ;BÊ ‰La ‰Ó„‡ „·Úz ‡lL (‚È)∆…≈»≈¬»»¿»»∆…ƒ¿…
‰È¯ÈÊ ¯ˆ·È ‡lL (ÂË) ;ÌÈ¯ˆBw‰ „‚k ‰ÈÁÈÙÒ¿ƒ∆»¿∆∆«¿ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ∆»
,BÊ ‰La ı¯‡Ï ‰l‡b ÔzÏ (ÊË) ;ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k¿∆∆«¿ƒƒ≈¿À»»»∆¿»»
¯Înz ‡lL (ÊÈ) ;‰˜Ó ‰„Ne ‰fÁ‡ ‰„N ÔÈc ‡e‰Â¿ƒ¿≈¬À»¿≈ƒ¿∆∆…ƒ»≈
(ËÈ) ;‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈc (ÁÈ) ;˙e˙ÈÓˆÏ ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒƒ»≈»≈»
ÌÈ˙B ‡l‡ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÈÂÏ Ë·L Ïk ÏÁÈ ‡lL∆…ƒ¿«»≈∆≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿ƒ
Ë·L ÁwÈ ‡lL (Î) ;‰a ˙·LÏ ‰zÓ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï»∆»ƒ«»»»∆∆»∆…ƒ«≈∆
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קמז m"anxd zncwd - fenz g"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נזירּות. ÌÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿¿«ƒ
‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆
B¯ÚN Ál‚È ‡lL (·) ;Ú¯t ¯ÈÊp‰ Ïc‚iL (‡) :ÔË¯t¿»»∆¿«≈«»ƒ∆«∆…¿««¿»
˙·¯Úz ‡ÏÂ ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈ ‡lL (‚) ;B¯Ê ÈÓÈ Ïk»¿≈ƒ¿∆…ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…«¬…∆
ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („) ;Ô‰lL ıÓÁ elÙ‡Â ,ÔÈÈ«ƒ«¬ƒ…∆∆»∆∆……«¬»ƒ
ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;ÔÈ˜enˆ ÏÎ‡È ‡lL (‰) ;ÌÈÁÏ«ƒ∆……«ƒƒ∆……«
Ï‰‡Ï ÒkÈ ‡lL (Á) ;ÔÈbÊ ÏÎ‡È ‡lL (Ê) ;ÌÈpˆ¯Á«¿«ƒ∆……««ƒ∆…ƒ»≈¿…∆
ÏÚ Ál‚iL (È) ;ÌÈ˙nÏ ‡nhÈ ‡lL (Ë) ;˙n‰«≈∆…ƒ«»«≈ƒ∆¿«««

.‡nhiLk B‡ B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLk ,˙Ba¯w‰«»¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ«»
וחרמים. ערכין BÂˆÓ˙הלכֹות Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְֲֲִִִַָָ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ -»≈ƒ¿¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
L¯ÙÓ ¯L‡k Ì„‡ ÈÎ¯Úa Ôe„Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»»¿∆¿≈»»«¬∆¿…»
ÈÎ¯Ú ÔÈc (·) ;Ì„‡ ÈÎ¯Ú ÔÈc ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰¯Bza«»¿∆ƒ∆¿≈»»ƒ∆¿≈
;˙B„N ÈÎ¯Ú ÔÈc („) ;ÌÈza ÈÎ¯Ú ÔÈc (‚) ;‰Ó‰a¿≈»ƒ∆¿≈»ƒƒ∆¿≈»
(Ê) ;Ì¯Á ¯ÎnÈ ‡lL (Â) ;ÂÈÒÎ ÌÈ¯ÁÓ ÔÈc (‰)ƒ«¿ƒ¿»»∆…ƒ»≈≈∆

.Ì¯Á Ï‡bÈ ‡lL∆…ƒ»≈≈∆
LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
‰¯NÚ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó ¯NÚ - ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿¬≈«¬≈∆¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

mirxf xtq¥¤§¨¦
,ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ú·L ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆«¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ
˙BÎÏ‰ ,˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰ ,ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿«¿¬ƒƒƒ¿¿ƒ¿
˙BÎÏ‰ ,ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯NÚÓ ˙BÎÏ‰ ,˙B¯NÚÓ««¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒƒ¿
.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰ ,‰p‰k ˙BzÓ ¯‡Le ÌÈ¯ekaƒƒ¿»«¿¿À»ƒ¿¿ƒ»¿≈

ּכלאים. Ï‡הלכֹות ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִַ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿…
ÌÈÚ¯Ê Ú¯ÊÏ ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…«¿»ƒ
(‚) ;Ì¯ka ˜¯È B‡ ‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL (·) ;ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆…ƒ¿…«¿»»»«∆∆
˙BNÚÏ ‡lL („) ;ÌÈ‡Ïk ‰Ó‰a ÚÈa¯‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ∆…«¬
LaÏÏ ‡lL (‰) ;„Á‡k ‰Ó‰a È‡ÏÎa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ¿≈¿≈»¿∆»∆…ƒ¿…

.ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ
ענּיים. מּתנֹות NÚ¯‰הלכֹות LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִִִַ≈ƒ¿»»¿…∆¿≈

;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ú·L - ˙BÂˆÓƒ¿∆«ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆
‰lÎÈ ‡lL (·) ;‰‡t ÁÈp‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆¿»»¿«ƒ«≈»∆…¿«∆
;Ë˜l‰ ËwÏÈ ‡lL („) ;Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‚) ;‰‡t‰«≈»¿«ƒ«∆∆∆…¿«≈«∆∆
;Ì¯k‰ ÏÏBÚÈ ‡lL (Â) ;Ì¯ka ˙BÏÏBÚ ·ÊÚÏ (‰)«¬…≈«∆∆∆…¿≈«∆∆
;Ì¯k‰ Ë¯t ËwÏÈ ‡lL (Á) ;Ì¯k‰ Ë¯t ·ÊÚÏ (Ê)«¬…∆∆«∆∆∆…¿«≈∆∆«∆∆
;‰ÁÎM‰ ˙Á˜Ï ·eLÈ ‡lL (È) ;‰ÁÎM‰ ÁÈp‰Ï (Ë)¿«ƒ««ƒ¿»∆…»»«««ƒ¿»
˙qÓa ‰˜„ˆ ÔzÏ (·È) ;ÌÈiÚÏ ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡È)¿«¿ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ≈¿»»¿ƒ«

.ÈÚ‰ ÏÚ B··Ï ın‡È ‡lL (‚È) ;„È»∆…¿«≈¿»«∆»ƒ
ּתרּומֹות. -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְְִ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈzL¿«ƒƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
(·) ;‰ÏB„b ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»¿«¿ƒ¿»¿»
˙BÓe¯z ÌÈc˜È ‡lL (‚) ;¯NÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ¿««¬≈∆…«¿ƒ¿
‡lL („) ;¯„q‰ ÏÚ LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ˙B¯NÚÓe««¿∆»∆∆»«¿ƒ««≈∆∆…
Ô‰k ·LBz elÙ‡ ÏÎ‡È ‡lL (‰) ;‰Óe¯z ¯Ê ÏÎ‡È…«»¿»∆……«¬ƒ«…≈

(Ê) ;‰Óe¯z Ï¯Ú ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;‰Óe¯z B¯ÈÎN B‡¿ƒ¿»∆……«»≈¿»
ÏÎ‡z ‡lL (Á) ;‰Óe¯z ‡ÓË Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL∆……«…≈»≈¿»∆……«

Ó‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,‰Óe¯z ‰ÏÏÁ.ÌÈL„w‰ ÔÓ Ì¯e ¬»»¿»¿…ƒ«»ƒ«√»ƒ
מעׂשר. LÈ¯Ù‰Ïהלכֹות ‡È‰Â - ˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִֵַƒ¿«¬≈««¿ƒ¿«¿ƒ

BzÏÂ ,‰ÚÈ¯f‰ ÈMÓ ‰LÂ ‰L ÏÎa ÔBL‡¯ ¯NÚÓ«¬≈ƒ¿»»»¿»»ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿
.ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ

רבעי. ונטע ׁשני מעׂשר ÚLzהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְֲִִִֵֵֶַַָ≈ƒ¿»»≈«
‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL - ˙BÂˆÓƒ¿»…ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…
;ÈL ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ
ıeÁ ,Ì„‡‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡La ÂÈÓc ‡ÈˆB‰Ï ‡lL (·)∆…¿ƒ»»ƒ¿»»¿≈»»»
;‰‡ÓËa BÏÎ‡Ï ‡lL (‚) ;‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó≈¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆…¿»¿¿À¿»
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‰) ;˙eÈ‡a BÏÎ‡Ï ‡lL („)∆…¿»¿«¬ƒ∆…∆¡…«¬≈
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ∆…∆¡…«¬«
¯‰ˆÈ ¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ LB¯Èzƒƒ»«ƒ∆…∆¡…«¬«ƒ¿»
,L„˜ Blk ÈÚ·¯ ÚË ˙BÈ‰Ï (Á) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁƒ»«ƒƒ¿∆«¿»ƒÀ…∆
ÏÎÏ ÈL ¯NÚÓk ÂÈÏÚ·Ï ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï BÈ„Â¿ƒ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈≈ƒ¿»

.¯NÚn‰ ÈecÂ ˙BcÂ˙‰Ï (Ë) ;¯·c»»¿ƒ¿«ƒ««¬≈
ּכהּנה מּתנֹות ׁשאר עם ּבּכּורים ְְְְִִִִַָָֻהלכֹות

BÂˆÓ˙ׁשּבּגבּולין. ‰BÓL - ˙BÂˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ְִֶַ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿¿∆ƒ¿
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»
ÏÎ‡È ‡lL (·) ;Lc˜nÏ Ô˙BÏÚ‰Ïe ÌÈ¯eka LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒƒƒ¿«¬»«ƒ¿»∆……«
;Ô‰ÈÏÚ ˙B¯˜Ï (‚) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka Ô‰k‰«…≈ƒƒƒ»«ƒƒ¿¬≈∆
ÌÈÈÁÏe ÚB¯Ê ˙˙Ï (‰) ;Ô‰kÏ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï („)¿«¿ƒ«»«…≈»≈¿«¿»«ƒ
˙BcÙÏ (Ê) ;Êb‰ ˙ÈL‡¯ BÏ ÔzÏ (Â) ;Ô‰kÏ ‰·˜Â¿≈»«…≈ƒ≈≈ƒ«≈ƒ¿
¯Ët ˙BcÙÏ (Á) ;Ô‰kÏ BBÈ„t ˙˙ÏÂ Ôa‰ ¯BÎa¿«≈¿»≈ƒ¿«…≈ƒ¿∆∆
,¯BÓÁ ¯Ët Û¯ÚÏ (Ë) ;Ô‰kÏ BBÈ„t ˙˙ÏÂ ¯BÓÁ¬¿»≈ƒ¿«…≈«¬…∆∆¬

.B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ƒ…»»ƒ¿
ויֹובל. ׁשמּטה ÌÈzLeהלכֹות ÌÈ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְְִִֵָ≈ƒ¿»»∆¿ƒ¿«ƒ

‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÚLz - ˙BÂˆÓƒ¿≈«ƒ¿¬≈¿…∆¿≈ƒ¿…
ı¯‡‰ ˙aLzL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆ƒ¿…»»∆
ı¯‡‰ ˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (·) ;˙ÈÚÈ·Ma ‰Î‡ÏnÓƒ¿»»«¿ƒƒ∆…«¬…¬«»»∆
;BÊ ‰La ÔÏÈ‡‰ ˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (‚) ;BÊ ‰La¿»»∆…«¬…¬«»ƒ»¿»»
‡lL (‰) ;ÌÈ¯ˆBw‰ „‚k ÁÈÙq‰ ¯ˆ˜È ‡lL („)∆…ƒ¿…«»ƒ«¿∆∆«¿ƒ∆…
‰Ó ËÈÓLiL (Â) ;ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k ÌÈ¯ÈÊp‰ ¯ˆ·Èƒ¿…«¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ∆«¿ƒ«
‡lL (Á) ;B˙‡ÂÏ‰ Ïk ËÈÓLiL (Ê) ;ı¯‡‰ ‡ÈˆBzM∆ƒ»»∆∆«¿ƒ»«¿»»∆…
Ì„˜ ˙BÂÏ‰lÓ ÚnÈ ‡lL (Ë) ;‰Âl‰ Úa˙È ‡ÏÂ NbÈƒ…¿…ƒ¿««…∆∆…ƒ»«ƒ¿«¿…∆
ÌÈL ¯tÒÏ (È) ;BBÓÓ „a‡È ‡lL È„k ‰hÓM‰«¿ƒ»¿≈∆…¿«≈»ƒ¿…»ƒ
Ú˜˙Ï (·È) ;ÌÈMÓÁ ˙L Lc˜Ï (‡È) ;Ú·L Ú·L∆«∆«¿«≈¿«¬ƒƒƒ¿…«
;ÌÈLÙÁ ÌÈ„·Ú ˙‡ˆÏ È„k È¯L˙Ï È¯ÈNÚa ¯ÙBMa«»«¬ƒƒ¿ƒ¿≈¿≈»≈¬»ƒ»¿ƒ
¯ˆ˜È ‡lL („È) ;BÊ ‰La ‰Ó„‡ „·Úz ‡lL (‚È)∆…≈»≈¬»»¿»»∆…ƒ¿…
‰È¯ÈÊ ¯ˆ·È ‡lL (ÂË) ;ÌÈ¯ˆBw‰ „‚k ‰ÈÁÈÙÒ¿ƒ∆»¿∆∆«¿ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ∆»
,BÊ ‰La ı¯‡Ï ‰l‡b ÔzÏ (ÊË) ;ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k¿∆∆«¿ƒƒ≈¿À»»»∆¿»»
¯Înz ‡lL (ÊÈ) ;‰˜Ó ‰„Ne ‰fÁ‡ ‰„N ÔÈc ‡e‰Â¿ƒ¿≈¬À»¿≈ƒ¿∆∆…ƒ»≈
(ËÈ) ;‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈc (ÁÈ) ;˙e˙ÈÓˆÏ ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒƒ»≈»≈»
ÌÈ˙B ‡l‡ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÈÂÏ Ë·L Ïk ÏÁÈ ‡lL∆…ƒ¿«»≈∆≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿ƒ
Ë·L ÁwÈ ‡lL (Î) ;‰a ˙·LÏ ‰zÓ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï»∆»ƒ«»»»∆∆»∆…ƒ«≈∆
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˙·LÏ ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ ÔzÏ (‡Î) ;‰faa ˜ÏÁ ÈÂÏ≈ƒ≈∆«ƒ»ƒ≈«¿ƒƒ»ƒ»∆∆
‡l‡ ,Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ¯ÎnÈ ‡lL (·Î) ;Ì‰ÈL¯‚Óeƒ¿¿≈∆∆…ƒ»≈ƒ¿«»≈∆∆»
.Ï·Bi‰ ¯Á‡Ï ÔÈa Ï·Bi‰ ÈÙÏ ÔÈa ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‡Bb¬ƒ¿»≈ƒ¿≈«≈≈¿«««≈
ÌÈMLÂ Ú·L ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆∆«¿ƒƒ
˙BÂˆÓ ÌÈLÏLe Ú·LÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈLÏL Ì‰Ó -≈∆¿…ƒƒ¿¬≈¿∆«¿…ƒƒ¿

.‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆

dcFar xtq¥¤£¨
˙Èa ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÚLz ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«¿∆ƒ»ƒ¿≈
˙BÎÏ‰ ,Ba ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰ ,‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿
‰NÚÓ ˙BÎÏ‰ ,ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ ,Lc˜n‰ ˙‡Èaƒ««ƒ¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿«¬≈
ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ ,ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ ,˙Ba¯w‰«»¿»ƒ¿¿ƒƒ»ƒƒ¿¿≈
˙BÎÏ‰ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ ,ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒƒ¿¬««ƒƒƒ¿

.‰ÏÈÚÓ¿ƒ»
הּבחירה. ּבית -Èהלכֹות ˙BÂˆÓ LL ÔÏÏÎa L ְְִִֵַָ≈ƒ¿»»≈ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
˙B·Ï ‡lL (·) ;Lc˜Ó ˙B·Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒ¿ƒ¿»∆…ƒ¿
(„) ;ÂÈÏÚ ˙BÏÚÓa ˙BÏÚÏ ‡lL (‚) ;˙ÈÊb ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»ƒ∆…«¬¿«¬»»
;·È·Ò Lc˜n‰ ˙‡ ¯ÓLÏ (‰) ;Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿…∆«ƒ¿»»ƒ

.Lc˜n‰ ˙¯ÈÓL ˙ÈaL‰Ï ‡lL (Â)∆…¿«¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»
ּבֹו. והעֹובדים הּמקּדׁש ּבית ּכלי LÈהלכֹות ְְְְְִִִֵֵַָָ≈

,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL - ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎaƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(‚) ;e‰BÓk ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;‰ÁLn‰ ÔÓL ˙BNÚÏ«¬∆∆«ƒ¿»∆…«¬»
˙k˙Ók ˙BNÚÏ ‡lL („) ;epnÓ CeÒÏ ‡lL∆…»ƒ∆∆…«¬¿«¿…∆
ıeÁ ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓ ÏÚ ¯ÈË˜‰Ï ‡lL (‰) ;˙¯Ëw‰«¿…∆∆…¿«¿ƒ«ƒ¿««¿…∆
‡lL (Ê) ;Û˙k‰ ÏÚ ÔB¯‡‰ ˙‡NÏ (Â) ;˙¯Ëw‰ ÔÓƒ«¿…∆»≈»¬««»≈∆…
(Ë) ;Lc˜na ÈÂl‰ „·ÚiL (Á) ;epnÓ ÌÈca‰ e¯eÒÈ»««ƒƒ∆∆«¬…«≈ƒ«ƒ¿»
Lc˜Ï (È) ;Lc˜na B¯·Á ˙Î‡ÏÓa „Á‡ ‰NÚÈ ‡lL∆…«¬∆∆»ƒ¿∆∆¬≈«ƒ¿»¿«≈
˙BÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk eÈ‰iL (‡È) ;‰„B·ÚÏ Ô‰k‰«…≈»¬»∆ƒ¿»«ƒ¿»»
‡lL (‚È) ;‰„B·ÚÏ ‰p‰k È„‚a LaÏÏ (·È) ;ÌÈÏ‚¯a»¿»ƒƒ¿…ƒ¿≈¿À»»¬»∆…
.„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL („È) ;ÏÈÚn‰ Ú¯wÈƒ»««¿ƒ∆…ƒ««…∆≈«»≈

הּמקּדׁש. ּביאת NÚ¯‰הלכֹות LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִַַָ≈ƒ¿»»¬≈∆¿≈
‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL - ˙BÂˆÓƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿…∆¿≈ƒ¿…
¯BkL Ô‰k ÒkÈ ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…ƒ»≈…≈ƒ
(‚) ;L‡¯ Úe¯t Ô‰k BÏ ÒkÈ ‡lL (·) ;Lc˜nÏ«ƒ¿»∆…ƒ»≈…≈¿«…
Ô‰k ÒkÈ ‡lL („) ;ÌÈ„‚a Úe¯˜ Ô‰k BÏ ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈¿«¿»ƒ∆…ƒ»≈…≈
Lc˜n‰ ÔÓ Ô‰k ‡ˆÈ ‡lL (‰) ;ÏÎÈ‰‰ Ï‡ ˙Ú ÏÎa¿»≈∆«≈»∆…≈≈…≈ƒ«ƒ¿»
(Ê) ;Lc˜n‰ ÔÓ ÌÈ‡ÓË ÁlLÏ (Â) ;‰„B·Ú ˙ÚLaƒ¿«¬»¿«≈«¿≈ƒƒ«ƒ¿»
¯‰Ï ‡ÓË ÒkÈ ‡lL (Á) ;Lc˜nÏ ‡ÓË ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈»≈«ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈¿«
LnLÈ ‡lL (È) ;‡ÓË LnLÈ ‡lL (Ë) ;˙Èa‰««ƒ∆…¿«≈»≈∆…¿«≈
(·È) ;ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È „·BÚ‰ Lc˜Ï (‡È) ;ÌBÈ Ïe·Ë¿¿«≈»≈»»¿«¿»

nÏÂ ÏÎÈ‰Ï ÌeÓ ÏÚa ÒkÈ ‡lL‡lL (‚È) ;ÁaÊ ∆…ƒ»≈«««≈»¿«ƒ¿≈«∆…
;¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL („È) ;ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ«¬…««∆…«¬…««≈

.¯Ê „·ÚÈ ‡lL (ÂË)∆…«¬…»

מזּבח. אּסּורי NÚ¯‰הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִֵֵַ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈
‡Ï ˙BÂˆÓ ¯NÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ - ˙BÂˆÓƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿∆∆ƒ¿…
˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ»«»¿»
(‚) ;ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL (·) ;ÌÈÓÈÓz¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ«««ƒ¿≈«
¯ÈË˜È ‡lL (‰) ;BÓc ˜¯ÊÈ ‡lL („) ;ËÁLÈ ‡lL∆…ƒ¿…∆…ƒ¿…»∆…«¿ƒ
‡lL (Ê) ;¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜È ‡lL (Â) ;BaÏÁ∆¿∆…«¿ƒ««≈∆…
‡lL (Á) ;ÌÈBb‰ ˙Ba¯˜a elÙ‡ ,ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜È«¿ƒ««¬ƒ¿»¿¿«ƒ∆…
;ÌÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BcÙÏ (Ë) ;ÌÈL„wa ÌeÓ ÏÈËÈ»ƒ«√»ƒƒ¿¿≈«À¿»ƒ
‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Â .‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓ ·È¯˜‰Ï (È)¿«¿ƒƒ«¿ƒƒ»»¿»¿…∆¿«∆
(‡È) ;B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÓÊ ¯qÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»¿À«¿«¿≈«¿ƒƒ
¯ÈË˜‰Ï ‡lL (·È) ;¯ÈÁÓe Ô˙‡ ·È¯˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ∆¿»¿ƒ∆…¿«¿ƒ
‡lL („È) ;˙Ba¯w‰ Ïk ÁÏÓÏ (‚È) ;L·„e ¯B‡N¿¿«ƒ¿…«»«»¿»∆…

.˙Ba¯w‰ ÏÚÓ ÁÏn ˙ÈaL‰Ï¿«¿ƒ∆«≈««»¿»
הּקרּבנֹות. מעׂשה LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִֵַַָָ≈ƒ¿»»»…

LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ¯NÚ - ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈¿…
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(·) ;¯„q‰ ÏÚ ÌÈ·e˙k‰ ‰ÈNÚÓk ‰ÏBÚ‰ ˙BNÚÏ«¬»»¿«¬∆»«¿ƒ««≈∆
(„) ;˙‡hÁ‰ ¯„Ò (‚) ;‰ÏBÚ‰ ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…¿«»»≈∆««»
‡lL (‰) ;˙ÈÓÈt‰ ˙‡hÁ‰ ¯NaÓ ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…ƒ¿«««»«¿ƒƒ∆…
(Ê) ;ÌL‡‰ ¯„Ò (Â) ;ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ÏÈc·È«¿ƒ¿««»≈∆»»»
(Á) ;Lc˜na ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Na ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡iL∆…¿«…¬ƒ¿«»¿≈»»ƒ«ƒ¿»
¯Ê ÏÎ‡È ‡lL (Ë) ;‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌeÏÎ‡È ‡lL∆……¿»¬»»∆……«»
‡lL (‡È) ;ÌÈÓÏM‰ ¯„Ò (È) ;ÌÈL„˜ ÈL„wÓƒ»¿≈»»ƒ≈∆«¿»ƒ∆…
(·È) ;ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Na ÏÎ‡Ï∆¡…¿«»»ƒ«ƒ…∆¿ƒ«»ƒ
;‰¯Bza ÌÈ·e˙k‰ ‰ÈNÚÓ ¯„Òk ‰ÁÓ Ïk ˙BNÚÏ«¬»ƒ¿»¿≈∆«¬∆»«¿ƒ«»
‡lL („È) ;‡ËBÁ ˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL ÌÈNÈ ‡lL (‚È)∆…»ƒ∆∆«ƒ¿«≈∆…
;Ô‰k ˙ÁÓ ÏÎ‡z ‡lL (ÂË) ;‰B·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈƒ≈»∆»¿»∆…≈»≈ƒ¿«…≈
eÏÎ‡iL (ÊÈ) ;ıÓÁ ˙ÁÓ ‰Ù‡z ‡lL (ÊË)∆…≈»∆ƒ¿«»≈∆…¿
ÂÈ¯„ Ïk ‡È·iL (ÁÈ) ;˙BÁÓ È¯ÈL ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿»≈¿»∆»ƒ»¿»»
ÂÈ¯„ ¯Á‡È ‡lL (ËÈ) ;Ba Ú‚tL Ï‚¯a ÂÈ˙B·„Â¿ƒ¿»»∆∆∆»«∆…¿«≈¿»»
(Î) ;Ô‰a ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯·c ¯‡Le ÂÈ˙B·„Â¿ƒ¿»¿»¿»ƒ∆«»»∆

a ˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï‡È·‰Ï (‡Î) ;‰¯ÈÁa‰ ˙È· ¿«¿ƒ»«»¿»¿≈«¿ƒ»¿»ƒ
‡lL (·Î) ;‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„»̃¿≈»»»∆¿≈«¿ƒ»∆…
·È¯˜‰Ï ‡lL (‚Î) ;‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙Ba¯˜ ËÁLÏƒ¿…»¿»»¬»»∆…¿«¿ƒ

.‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ôa¯»̃¿»»¬»»
ּומּוספין. ּתמידין NÚ¯‰הלכֹות ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִִָ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈

˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ‰BÓL - ˙BÂˆÓƒ¿¿∆∆¿≈ƒ¿¬≈¿««ƒ¿«
ÈL ·È¯˜‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ¿≈
ÏÚ L‡ ˜ÈÏ„‰Ï (·) ;˙BÏBÚ ÌBÈ ÏÎa ÌÈN·k¿»ƒ¿»¿«¿ƒ≈«
˙‡ ÌÈ¯‰Ï („) ;d˙BaÎÏ ‡lL (‚) ;ÌBÈ ÏÎa ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿»∆…¿«»¿»ƒ∆
(Â) ;ÌBÈ ÏÎa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰Ï (‰) ;ÌBÈ ÏÎa ÔLc‰«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…∆¿»
‰ÁÓ ÏB„b Ô‰k ·È¯˜iL (Ê) ;ÌBÈ ÏÎa ˙B¯ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈¿»∆«¿ƒ…≈»ƒ¿»
ÈL ÛÈÒB‰Ï (Á) ;'ÔÈz·Á' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒ¿≈
(È) ;ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙BNÚÏ (Ë) ;˙aLa ˙BÏBÚ ÌÈN·k¿»ƒ¿«»«¬∆∆«»ƒ
(·È) ;ÁÒt‰ ÛÒeÓ (‡È) ;ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÛÒeÓ«»≈√»ƒ««∆«
LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ¯tÒÏ (‚È) ;‰Ùez‰ ¯ÓÚ ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ…∆«¿»ƒ¿…»ƒ»ƒ
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ÛÒeÓ („È) ;¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ ÌBiÓ ˙BÚe·L ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ«¿»«»…∆«
˙B‡a‰ ˙Ba¯w‰ ÌÚ ÌÁl‰ ÈzL ‡È·‰Ï (ÂË) ;˙¯ˆÚ¬∆∆¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ«»¿»«»
;‰M‰ L‡¯ ÛÒeÓ (ÊË) ;˙¯ˆÚ ÌBÈa ÌÁl‰ ÏÏ‚aƒ¿««∆∆¿¬∆∆«…«»»
ÛÒeÓ (ËÈ) ;‚Á‰ ÛÒeÓ (ÁÈ) ;ÌBˆ ÌBÈ ÛÒeÓ (ÊÈ)««∆»«

.˙¯ˆÚ ÈÈÓL¿ƒƒ¬∆∆
הּמקּדׁשין. ּפסּולי BÓL‰הלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְִִֵַָֻ≈ƒ¿»»¿∆

;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL - ˙BÂˆÓƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆
B‡ eÏÒÙpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆¿»»∆…∆¡…»»ƒ∆ƒ¿¿
‡lL (‚) ;Ïebt ÏÎ‡Ï ‡lL (·) ;ÌeÓ Ì‰a Ïh‰L∆À«»∆∆…∆¡…ƒ∆…
;¯˙B ÏÎ‡È ‡lL („) ;ÌpÓÊ ¯Á‡Ï ÌÈL„˜ ¯È˙BÈƒ»»ƒ¿««¿«»∆……«»
ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡È ‡lL (‰)∆……«»»ƒ∆ƒ¿¿∆……«
(Á) ;¯˙Bp‰ ˙‡ Û¯NÏ (Ê) ;ÌÈL„w‰ ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»«»»ƒƒ¿…∆«»

.‡Óh‰ ˙‡ Û¯NÏƒ¿…∆«»≈
הּכּפּורים. יֹום עבֹודת ‡Á˙הלכֹות ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִִִַַƒ¿«¬≈««

¯„q‰ ÏÚ Ôlk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‰NÚÓ ‰NÚiL ‡È‰Â -¿ƒ∆«¬∆«¬≈«ƒƒÀ»««≈∆
ÔÈÈece‰Â ˙Ba¯w‰ ,˙BÓ È¯Á‡ ˙L¯Ùa ·e˙kL BÓk¿∆»¿»»««¬≈«»¿»¿«ƒƒ

.‰„B·Ú‰ ¯‡Le ¯ÈÚO‰ ÁelLÂ¿ƒ««»ƒ¿»»¬»
מעילה. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
LÓÁ ˙ÙÒB˙a ‡ËÁ ¯L‡ ÏÚBn‰ ÌlLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»¿«≈«≈¬∆»»¿∆∆…∆
„·ÚÏ ‡lL (·) ;ÏÚBn‰ ÔÈc ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ôa¯˜Â¿»¿»¿∆ƒ«≈∆…«¬…

.ÌÈL„w‰ ÊÊ‚Ï ‡lL (‚) ;ÌÈL„˜a¿»»ƒ∆…ƒ¿…«√»ƒ
LÏLÂ ‰‡Ó ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆≈»¿»…
ÌÈMÓÁÂ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈÚa¯‡Â Ú·L Ô‰Ó -≈∆∆«¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿≈«¬ƒƒ

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

zFpAxTd xtq¥¤©¨§¨
,ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»ƒ¿»¿«∆«
,˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ ,˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ ,‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ƒ¿¬ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿»

.‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ ,‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿À¿≈«»»ƒ¿¿»
ּפסח. קרּבן BÂˆÓ˙הלכֹות ‰¯NÚ LL ÔÏÏÎa LÈ ְְִֶַַָ≈ƒ¿»»≈∆¿≈ƒ¿

‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ -«¿«ƒ¿¬≈¿≈∆¿≈ƒ¿…
;BpÓÊa ÁÒt‰ ËÁLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«∆«ƒ¿«
ÔÈÏz ‡lL (‚) ;ıÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÁaÊÏ ‡lL (·)∆…ƒ¿…««∆»≈∆…»ƒ
¯Na ÏÎ‡Ï (‰) ;ÈL ÁÒt ËÁLÏ („) ;ÂÈ¯eÓ‡≈»ƒ¿…∆«≈ƒ∆¡…¿«
ÏÎ‡Ï (Â) ;¯NÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰«∆«««»»¿≈¬ƒ»»»∆¡…
¯NÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÈL ÁÒt ¯Na¿«∆«≈ƒ««»»¿≈¬ƒ»»»
‡lL (Á) ;ÏM·Óe ‡ ÏÎ‡È ‡lL (Ê) ;ÈM‰ L„ÁÏ«…∆«≈ƒ∆……«»¿À»∆…
ÏÎ‡È ‡lL (Ë) ;‰¯e·ÁÏ ıeÁ ÁÒt‰ ¯NaÓ ‡ˆBÈ≈ƒ¿««∆««¬»∆……«
B‡ ·LB˙Ï epnÓ ÏÈÎ‡È ‡lL (È) ;„nLÓ epnÓƒ∆¿À»∆…«¬ƒƒ∆¿»
¯aLÈ ‡lL (·È) ;Ï¯Ú epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (‡È) ;¯ÈÎN»ƒ∆……«ƒ∆»≈∆…ƒ¿…
(„È) ;ÈL ÁÒÙa ÌˆÚ ¯aLÈ ‡lL (‚È) ;ÌˆÚ Ba∆∆∆…ƒ¿…∆∆¿∆«≈ƒ
ÁÒtÓ ¯È‡LÈ ‡lL (ÂË) ;¯˜aÏ epnÓ ¯È‡LÈ ‡lL∆…«¿ƒƒ∆«…∆∆…«¿ƒƒ∆«
ÌBÈ ˙‚È‚Á ¯NaÓ ¯È‡LÈ ‡lL (ÊË) ;¯˜aÏ ÈL≈ƒ«…∆∆…«¿ƒƒ¿«¬ƒ«

.ÈLÈÏL ÌBÈ „Ú ¯NÚ ‰Úa¯‡«¿»»»»«¿ƒƒ
חגיגה. ‡¯Úaהלכֹות - ˙BÂˆÓ LL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִִָ≈ƒ¿»»≈ƒ¿«¿«

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‰LÏLa ‚ÁÏ (·) ;'‰ Èt ˙‡ ˙B‡¯‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿≈»∆¿≈»…ƒ¿…»
;Ì˜È¯ ‰‡¯È ‡lL („) ;ÌÈÏ‚¯a ÁÓNÏ (‚) ;ÌÈÏ‚¿̄»ƒƒ¿…«»¿»ƒ∆…≈»∆≈»
ÂÈ˙BzÓ BÏ ÔzÏÂ BÁnNlÓ ÈÂl ·ÊÚÈ ‡lL (‰)∆…«¬…≈ƒƒ¿«¿¿ƒ≈«¿»
È‡ˆBÓa ˙Bkq‰ ‚Áa ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï (Â) ;ÌÈÏ‚¯a»¿»ƒ¿«¿ƒ∆»»¿««À¿»≈

.‰hÓL¿ƒ»
ּבכֹורֹות. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
¯BÎa ÏÎ‡È ‡lL (·) ;˙B¯BÎa LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿«¿ƒ¿∆…≈»≈¿
(„) ;¯BÎa‰ ‰„tÈ ‡lL (‚) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈÓz»ƒƒ»«ƒ∆…ƒ»∆«¿
¯NÚÓ Ï‡bÈ ‡lL (‰) ;‰Ó‰a ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ«¬«¿≈»∆…ƒ»≈«¬«
‰NÚnL ÈÙÏ - ¯BÎa‰ ÌÚ ¯NÚn‰ ÈzÏÏÎÂ .‰Ó‰a¿≈»¿»«¿ƒ««¬≈ƒ«¿¿ƒ∆«¬≈
˙‡Â" :¯Ó‡pL ,BnÚ BÏÏk ·e˙k‰Â ,„Á‡ Ì‰ÈL¿≈∆∆»¿«»¿»ƒ∆∆¡«¿∆
¯NÚÓ Ìc ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "˜¯Êz ÌÓc»»ƒ¿…ƒƒ«¿»»¿∆∆««¬≈

.¯BÎa Ì„Â¿«¿
ׁשגגֹות. ÊÂ‰הלכֹות ;‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¬≈¿∆

‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ „ÈÁi‰ ·È¯˜iL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆«¿ƒ«»ƒ»¿««»¿»
Ì‡ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓ ÌL‡ ·È¯˜iL (·) ;B˙‚‚L ÏÚ«ƒ¿»∆«¿ƒ»»ƒ∆…«ƒ
‰ÊÂ ,B˙‡hÁ ‡È·ÈÂ BÏ Ú„eiL „Ú ‡ËÁ ‡Ï Ì‡ ‡ËÁ»»ƒ…»»«∆ƒ»«¿»ƒ«»¿∆
‚‚BM‰ ÌL‡ ·È¯˜iL (‚) ;'ÈeÏz ÌL‡' ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»»»»∆«¿ƒ»»«≈
B‡ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa B‡ ‰ÏÊ‚a ‡ËBÁ‰ B‡ ‰ÏÈÚÓaƒ¿ƒ»«≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»¬»
(„) ;'È‡cÂ ÌL‡' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÔB„wÙa ¯ÙkL∆»«¿ƒ»¿∆«ƒ¿»»»««
‰È‰ Ì‡ ,˙BÚe„È ˙B¯·Ú ÏÚ Ôa¯˜ ‡ËBÁ‰ ·È¯˜iL∆«¿ƒ«≈»¿»«¬≈¿ƒ»»
,‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈNÚ B‡ ÛBÚ ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a ¯ÈLÚ»ƒ¿≈»¿ƒ»»»ƒ¬ƒƒ»≈»
e·È¯˜iL (‰) ;'„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»»¿»∆¿≈∆«¿ƒ

lL e¯B‰Â eÚË Ì‡ ,Ôa¯˜ ÔÈ¯„‰q‰˙Á‡a ‰ÎÏ‰k ‡ ««¿∆¿ƒ»¿»ƒ»¿∆…«¬»»¿««
.˙B¯eÓÁ‰ ÔÓƒ«¬

ּכּפרה. מחּסרי BÂˆÓ˙הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְְִֵַָָֻ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿
¯‰ËzLk ‰·f‰ ·È¯˜zL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ¬≈¿∆¿»»∆«¿ƒ«»»¿∆ƒ¿«
(‚) ;Ôa¯˜ ¯‰ËzLk ˙„ÏBi‰ ·È¯˜zL (·) ;Ôa¯»̃¿»∆«¿ƒ«∆∆¿∆ƒ¿«»¿»
Ú¯ˆÓ‰ ·È¯˜iL („) ;Ôa¯˜ ¯‰ËiLk ·f‰ ·È¯˜iL∆«¿ƒ«»¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«¿…»
¯Óbz ,Ô‰È˙Ba¯˜ e·È¯˜iL ¯Á‡Â .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk¿∆ƒ¿«»¿»¿««∆«¿ƒ»¿¿≈∆ƒ»≈

.Ô˙¯‰Ë»√»»
ּתמּורה. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
,L„˜ ‰¯eÓz‰ ‰È‰zL (·) ;¯ÈÓÈ ‡lL (‡) :ÔË¯t¿»»∆…»ƒ∆ƒ¿∆«¿»…∆
‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ‰pLÈ ‡lL (‚) ;¯ÈÓ‰ Ì‡ƒ≈ƒ∆…¿«∆«√»ƒƒ¿À»

.‰M„˜Ïƒ¿À»
ÚLz ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆≈«
˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ÚL˙e ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚ - ÌÈLÏLe¿…ƒ∆¿ƒƒ¿¬≈¿«∆¿≈ƒ¿

.‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆

ה'תש"פ  תמוז כ"ט שלישי יום

dxdh xtq¥¤¨¢¨
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿∆ƒ»ƒ¿À¿«
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קמט m"anxd zncwd - fenz h"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÛÒeÓ („È) ;¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ ÌBiÓ ˙BÚe·L ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ«¿»«»…∆«
˙B‡a‰ ˙Ba¯w‰ ÌÚ ÌÁl‰ ÈzL ‡È·‰Ï (ÂË) ;˙¯ˆÚ¬∆∆¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ«»¿»«»
;‰M‰ L‡¯ ÛÒeÓ (ÊË) ;˙¯ˆÚ ÌBÈa ÌÁl‰ ÏÏ‚aƒ¿««∆∆¿¬∆∆«…«»»
ÛÒeÓ (ËÈ) ;‚Á‰ ÛÒeÓ (ÁÈ) ;ÌBˆ ÌBÈ ÛÒeÓ (ÊÈ)««∆»«

.˙¯ˆÚ ÈÈÓL¿ƒƒ¬∆∆
הּמקּדׁשין. ּפסּולי BÓL‰הלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְִִֵַָֻ≈ƒ¿»»¿∆

;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL - ˙BÂˆÓƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆
B‡ eÏÒÙpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆¿»»∆…∆¡…»»ƒ∆ƒ¿¿
‡lL (‚) ;Ïebt ÏÎ‡Ï ‡lL (·) ;ÌeÓ Ì‰a Ïh‰L∆À«»∆∆…∆¡…ƒ∆…
;¯˙B ÏÎ‡È ‡lL („) ;ÌpÓÊ ¯Á‡Ï ÌÈL„˜ ¯È˙BÈƒ»»ƒ¿««¿«»∆……«»
ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡È ‡lL (‰)∆……«»»ƒ∆ƒ¿¿∆……«
(Á) ;¯˙Bp‰ ˙‡ Û¯NÏ (Ê) ;ÌÈL„w‰ ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»«»»ƒƒ¿…∆«»

.‡Óh‰ ˙‡ Û¯NÏƒ¿…∆«»≈
הּכּפּורים. יֹום עבֹודת ‡Á˙הלכֹות ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִִִַַƒ¿«¬≈««

¯„q‰ ÏÚ Ôlk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‰NÚÓ ‰NÚiL ‡È‰Â -¿ƒ∆«¬∆«¬≈«ƒƒÀ»««≈∆
ÔÈÈece‰Â ˙Ba¯w‰ ,˙BÓ È¯Á‡ ˙L¯Ùa ·e˙kL BÓk¿∆»¿»»««¬≈«»¿»¿«ƒƒ

.‰„B·Ú‰ ¯‡Le ¯ÈÚO‰ ÁelLÂ¿ƒ««»ƒ¿»»¬»
מעילה. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
LÓÁ ˙ÙÒB˙a ‡ËÁ ¯L‡ ÏÚBn‰ ÌlLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»¿«≈«≈¬∆»»¿∆∆…∆
„·ÚÏ ‡lL (·) ;ÏÚBn‰ ÔÈc ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ôa¯˜Â¿»¿»¿∆ƒ«≈∆…«¬…

.ÌÈL„w‰ ÊÊ‚Ï ‡lL (‚) ;ÌÈL„˜a¿»»ƒ∆…ƒ¿…«√»ƒ
LÏLÂ ‰‡Ó ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆≈»¿»…
ÌÈMÓÁÂ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈÚa¯‡Â Ú·L Ô‰Ó -≈∆∆«¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿≈«¬ƒƒ

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

zFpAxTd xtq¥¤©¨§¨
,ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»ƒ¿»¿«∆«
,˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ ,˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ ,‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ƒ¿¬ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿»

.‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ ,‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿À¿≈«»»ƒ¿¿»
ּפסח. קרּבן BÂˆÓ˙הלכֹות ‰¯NÚ LL ÔÏÏÎa LÈ ְְִֶַַָ≈ƒ¿»»≈∆¿≈ƒ¿

‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ -«¿«ƒ¿¬≈¿≈∆¿≈ƒ¿…
;BpÓÊa ÁÒt‰ ËÁLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«∆«ƒ¿«
ÔÈÏz ‡lL (‚) ;ıÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÁaÊÏ ‡lL (·)∆…ƒ¿…««∆»≈∆…»ƒ
¯Na ÏÎ‡Ï (‰) ;ÈL ÁÒt ËÁLÏ („) ;ÂÈ¯eÓ‡≈»ƒ¿…∆«≈ƒ∆¡…¿«
ÏÎ‡Ï (Â) ;¯NÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰«∆«««»»¿≈¬ƒ»»»∆¡…
¯NÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÈL ÁÒt ¯Na¿«∆«≈ƒ««»»¿≈¬ƒ»»»
‡lL (Á) ;ÏM·Óe ‡ ÏÎ‡È ‡lL (Ê) ;ÈM‰ L„ÁÏ«…∆«≈ƒ∆……«»¿À»∆…
ÏÎ‡È ‡lL (Ë) ;‰¯e·ÁÏ ıeÁ ÁÒt‰ ¯NaÓ ‡ˆBÈ≈ƒ¿««∆««¬»∆……«
B‡ ·LB˙Ï epnÓ ÏÈÎ‡È ‡lL (È) ;„nLÓ epnÓƒ∆¿À»∆…«¬ƒƒ∆¿»
¯aLÈ ‡lL (·È) ;Ï¯Ú epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (‡È) ;¯ÈÎN»ƒ∆……«ƒ∆»≈∆…ƒ¿…
(„È) ;ÈL ÁÒÙa ÌˆÚ ¯aLÈ ‡lL (‚È) ;ÌˆÚ Ba∆∆∆…ƒ¿…∆∆¿∆«≈ƒ
ÁÒtÓ ¯È‡LÈ ‡lL (ÂË) ;¯˜aÏ epnÓ ¯È‡LÈ ‡lL∆…«¿ƒƒ∆«…∆∆…«¿ƒƒ∆«
ÌBÈ ˙‚È‚Á ¯NaÓ ¯È‡LÈ ‡lL (ÊË) ;¯˜aÏ ÈL≈ƒ«…∆∆…«¿ƒƒ¿«¬ƒ«

.ÈLÈÏL ÌBÈ „Ú ¯NÚ ‰Úa¯‡«¿»»»»«¿ƒƒ
חגיגה. ‡¯Úaהלכֹות - ˙BÂˆÓ LL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִִָ≈ƒ¿»»≈ƒ¿«¿«

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‰LÏLa ‚ÁÏ (·) ;'‰ Èt ˙‡ ˙B‡¯‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿≈»∆¿≈»…ƒ¿…»
;Ì˜È¯ ‰‡¯È ‡lL („) ;ÌÈÏ‚¯a ÁÓNÏ (‚) ;ÌÈÏ‚¿̄»ƒƒ¿…«»¿»ƒ∆…≈»∆≈»
ÂÈ˙BzÓ BÏ ÔzÏÂ BÁnNlÓ ÈÂl ·ÊÚÈ ‡lL (‰)∆…«¬…≈ƒƒ¿«¿¿ƒ≈«¿»
È‡ˆBÓa ˙Bkq‰ ‚Áa ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï (Â) ;ÌÈÏ‚¯a»¿»ƒ¿«¿ƒ∆»»¿««À¿»≈

.‰hÓL¿ƒ»
ּבכֹורֹות. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
¯BÎa ÏÎ‡È ‡lL (·) ;˙B¯BÎa LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿«¿ƒ¿∆…≈»≈¿
(„) ;¯BÎa‰ ‰„tÈ ‡lL (‚) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈÓz»ƒƒ»«ƒ∆…ƒ»∆«¿
¯NÚÓ Ï‡bÈ ‡lL (‰) ;‰Ó‰a ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ«¬«¿≈»∆…ƒ»≈«¬«
‰NÚnL ÈÙÏ - ¯BÎa‰ ÌÚ ¯NÚn‰ ÈzÏÏÎÂ .‰Ó‰a¿≈»¿»«¿ƒ««¬≈ƒ«¿¿ƒ∆«¬≈
˙‡Â" :¯Ó‡pL ,BnÚ BÏÏk ·e˙k‰Â ,„Á‡ Ì‰ÈL¿≈∆∆»¿«»¿»ƒ∆∆¡«¿∆
¯NÚÓ Ìc ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "˜¯Êz ÌÓc»»ƒ¿…ƒƒ«¿»»¿∆∆««¬≈

.¯BÎa Ì„Â¿«¿
ׁשגגֹות. ÊÂ‰הלכֹות ;‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¬≈¿∆

‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ „ÈÁi‰ ·È¯˜iL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆«¿ƒ«»ƒ»¿««»¿»
Ì‡ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓ ÌL‡ ·È¯˜iL (·) ;B˙‚‚L ÏÚ«ƒ¿»∆«¿ƒ»»ƒ∆…«ƒ
‰ÊÂ ,B˙‡hÁ ‡È·ÈÂ BÏ Ú„eiL „Ú ‡ËÁ ‡Ï Ì‡ ‡ËÁ»»ƒ…»»«∆ƒ»«¿»ƒ«»¿∆
‚‚BM‰ ÌL‡ ·È¯˜iL (‚) ;'ÈeÏz ÌL‡' ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»»»»∆«¿ƒ»»«≈
B‡ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa B‡ ‰ÏÊ‚a ‡ËBÁ‰ B‡ ‰ÏÈÚÓaƒ¿ƒ»«≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»¬»
(„) ;'È‡cÂ ÌL‡' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÔB„wÙa ¯ÙkL∆»«¿ƒ»¿∆«ƒ¿»»»««
‰È‰ Ì‡ ,˙BÚe„È ˙B¯·Ú ÏÚ Ôa¯˜ ‡ËBÁ‰ ·È¯˜iL∆«¿ƒ«≈»¿»«¬≈¿ƒ»»
,‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈNÚ B‡ ÛBÚ ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a ¯ÈLÚ»ƒ¿≈»¿ƒ»»»ƒ¬ƒƒ»≈»
e·È¯˜iL (‰) ;'„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»»¿»∆¿≈∆«¿ƒ

lL e¯B‰Â eÚË Ì‡ ,Ôa¯˜ ÔÈ¯„‰q‰˙Á‡a ‰ÎÏ‰k ‡ ««¿∆¿ƒ»¿»ƒ»¿∆…«¬»»¿««
.˙B¯eÓÁ‰ ÔÓƒ«¬

ּכּפרה. מחּסרי BÂˆÓ˙הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְְִֵַָָֻ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿
¯‰ËzLk ‰·f‰ ·È¯˜zL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ¬≈¿∆¿»»∆«¿ƒ«»»¿∆ƒ¿«
(‚) ;Ôa¯˜ ¯‰ËzLk ˙„ÏBi‰ ·È¯˜zL (·) ;Ôa¯»̃¿»∆«¿ƒ«∆∆¿∆ƒ¿«»¿»
Ú¯ˆÓ‰ ·È¯˜iL („) ;Ôa¯˜ ¯‰ËiLk ·f‰ ·È¯˜iL∆«¿ƒ«»¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«¿…»
¯Óbz ,Ô‰È˙Ba¯˜ e·È¯˜iL ¯Á‡Â .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk¿∆ƒ¿«»¿»¿««∆«¿ƒ»¿¿≈∆ƒ»≈

.Ô˙¯‰Ë»√»»
ּתמּורה. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
,L„˜ ‰¯eÓz‰ ‰È‰zL (·) ;¯ÈÓÈ ‡lL (‡) :ÔË¯t¿»»∆…»ƒ∆ƒ¿∆«¿»…∆
‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ‰pLÈ ‡lL (‚) ;¯ÈÓ‰ Ì‡ƒ≈ƒ∆…¿«∆«√»ƒƒ¿À»

.‰M„˜Ïƒ¿À»
ÚLz ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆≈«
˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ÚL˙e ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚ - ÌÈLÏLe¿…ƒ∆¿ƒƒ¿¬≈¿«∆¿≈ƒ¿

.‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆

ה'תש"פ  תמוז כ"ט שלישי יום

dxdh xtq¥¤¨¢¨
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿∆ƒ»ƒ¿À¿«
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,˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ ,‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ ,˙Ó≈ƒ¿»»¬À»ƒ¿À¿«»««
˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰ ,·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»ƒ¿¿»¬
,ÌÈÏk ˙BÎÏ‰ ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ ,˙B‡Óh‰«À¿ƒ¿À¿«√»ƒƒ¿≈ƒ

.˙BÂ˜Ó ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ¿
מת. טמאת ÔÈcהלכֹות ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִֵַֻƒ¿«¬≈««¿ƒ

.˙Ó ˙‡ÓËÀ¿«≈
אדּמה. ּפרה BÂˆÓ˙הלכֹות ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִָָָֻ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

ÔÈc (·) ;‰n„‡ ‰¯t ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ¬≈¿∆¿»»ƒ»»¬À»ƒ
.Ô˙¯‰ËÂ ‰c ÈÓ ˙‡ÓËÀ¿«≈ƒ»¿»√»»

צרעת. טמאת BÂˆÓ˙הלכֹות ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְְִַַַָֻ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿
‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL -≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
·e˙k‰ dÈ„k Ì„‡ ˙Ú¯ˆa ˙B¯B‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»¿¿»««»»¿ƒ»«»
Ál‚È ‡lL (‚) ;‰‡ÓË ÈÓÈÒ ıwÈ ‡lL (·) ;‰¯Bza«»∆…»…ƒ»≈À¿»∆…¿««

‰ÂÈ„‚a ˙ÚÈ¯˜a ÌÒ¯ÙÓ Ú¯ˆn‰ ‰È‰iL („) ;˜˙p«∆∆∆ƒ¿∆«¿…»¿À¿»ƒ¿ƒ«¿»»
;˙Ú¯ˆ ˙¯‰Ë (‰) ;ÌÙN ÏÚ ‰iËÚÂ BL‡¯ ˙ÚÈ¯Ùe¿ƒ«…«¬ƒ»«»»»√«»««
ÔÈc (Ê) ;¯‰ËiLk B¯ÚN Ïk ˙‡ Ú¯ˆn‰ Ál‚iL (Â)∆¿«««¿…»∆»¿»¿∆ƒ¿«ƒ

.˙Èa‰ ˙Ú¯ˆ ÔÈc (Á) ;„‚a‰ ˙Ú¯»̂«««∆∆ƒ»««««ƒ
ּומֹוׁשב. מׁשּכב מטּמאי ‡¯Úaהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְְִִֵַָָ≈ƒ¿»»«¿«

;‰c ˙‡ÓË ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒÀ¿«ƒ»
ÔÈc („) ;‰·Ê ˙‡ÓË ÔÈc (‚) ;˙„ÏBÈ ˙‡ÓË ÔÈc (·)ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«»»ƒ

.·Ê ˙‡ÓËÀ¿«»
הּטמאֹות. אבֹות ׁשאר LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְֲִַָֻ≈ƒ¿»»»…

;‰Ï· ˙‡ÓË ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒÀ¿«¿≈»
.Ú¯Ê ˙·ÎL ˙‡ÓË ÔÈc (‚) ;ı¯L ˙‡ÓË ÔÈc (·)ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«ƒ¿«∆«
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ d˙‡ÓËÂ ,ı¯Lk ‰‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÂ«¬»»»¿«¿»¿∆∆¿À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ

אכלין. טמאת È‰Â‡הלכֹות ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְֳִִַָֻƒ¿«¬≈««¿ƒ
.Ô¯LÎ‰Â ÔÈÏÎ‡Â ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈcƒÀ¿««¿ƒ»√»ƒ¿∆¿≈»

ּכלים. ‰‰BÎÏ˙,הלכֹות el‡ ÔÈÚ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ְִִֵ¿∆¿»»ƒ¿«≈«¬»
,˙B‡Óh‰ el‡ ÏkÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ÌÈÏk Ú„ÈÏ≈«≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ»≈«À¿
ÌÈÏk‰ ÔÈ‡nhÓ „ˆÈÎÂ ,ÔÈ‡nhÓ ÌÈ‡L ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆≈»ƒ«¿ƒ¿≈«ƒ«¿ƒ«≈ƒ

.ÔÈ‡nËÓe¿«¿ƒ
מקוֹות. ÏaËiLהלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִִƒ¿«¬≈««¿ƒ∆ƒ¿…

.¯‰ËÈ Ck ¯Á‡Â ‰Â˜Ó ÈÓa ‡ÓË Ïk»»≈¿≈ƒ¿∆¿««»ƒ¿«
- ÌÈ¯NÚ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆∆¿ƒ
‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ‰BÓL Ô‰Ó≈∆¿∆∆¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…

.‰NÚ«̇¬∆

oiwifp xtq¥¤§¦¦
,ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»
Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ ,‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ ,‰·b ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈»ƒ¿¿≈»«¬≈»ƒ¿≈

.LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ ,˜ÈfÓe«ƒƒ¿≈«¿ƒ«∆∆
ממֹון. נזקי BÂˆÓ˙הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִֵָ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿

ÔÈc (·) ;¯BM‰ ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ¬≈¿∆¿»»ƒ«ƒ
.‰¯Ú·‰‰ ÔÈc („) ;¯Ba‰ ÔÈc (‚) ;¯Ú·‰‰«∆¿≈ƒ«ƒ««¿»»

ּגנבה. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְְִֵָ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
(‚) ;·pb‰ ÔÈc (·) ;ÔBÓÓ ·‚Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t¿»»∆…ƒ¿…»ƒ««»
ÏÂÚ ‰NÚÈ ‡lL („) ;˙BÏ˜Ln‰ ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ¿«≈«…¿«ƒƒ«ƒ¿»∆…«¬∆»∆
Ô·‡Â Ô·‡ Ì„‡Ï ‰È‰È ‡lL (‰) ;˙BÏ˜Ln·e ‰cna«ƒ»«ƒ¿»∆…ƒ¿∆¿»»∆∆»∆∆
;Ì‰a Ô˙BÂ Á˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡≈»¿≈»««ƒ∆≈≈«¿≈»∆

.˙BLÙ ·‚Ï ‡lL (Ê) ;Ïe·b ‚ÈqÈ ‡lL (Â)∆…«ƒ¿∆…ƒ¿…¿»
ואבדה. ּגזלה -הלכֹות ˙BÂˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִֵֵַָָ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL¿≈ƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
(‚) ;˜LÚÏ ‡lL (·) ;ÏÊ‚Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆…ƒ¿…∆…«¬…
˙‡ ·ÈL‰Ï (‰) ;˙Be‡˙‰Ï ‡lL („) ;„ÓÁÏ ‡lL∆…«¿…∆…¿ƒ¿«¿»ƒ∆
·ÈL‰Ï (Ê) ;‰„·‡‰ ÔÓ ÌlÚ˙È ‡lL (Â) ;‰ÏÊb‰«¿≈»∆…ƒ¿«≈ƒ»¬≈»¿»ƒ

.‰„·‡‰»¬≈»
ּומּזיק. חֹובל ÔÈcהלכֹות ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִֵַƒ¿«¬≈««¿ƒ

.B¯·Á ÔBÓÓ ˜ÈfÓ B‡ B¯·Áa Ï·BÁ≈«¬≈«ƒ»¬≈
נפׁש. ּוׁשמירת רֹוצח Ú·Lהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְִִֵֶֶַַ≈ƒ¿»»¿«

‡Ï ˙BÂˆÓ ¯NÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ú·L - ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈¿∆∆ƒ¿…
‡lL (·) ;Áˆ¯Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…«∆…
;‰‚‚La ÁˆB¯ ˙BÏ‚‰Ï (‚) ;ÁˆB¯ LÙÏ ¯Ùk ÁwÏƒ«…∆¿∆∆≈«¿«¿≈«ƒ¿»»
˙ÓeÈ ‡lL (‰) ;˙eÏb ·iÁÓÏ ¯Ùk ÁwÏ ‡lL („)∆…ƒ«…∆ƒ¿À»»∆…«
ÏÈv‰Ï (Â) ;ÔÈca ‰„ÈÓÚ Ì„˜ ,Áˆ¯iLk ÁˆB¯‰»≈«¿∆ƒ¿«…∆¬ƒ»«ƒ¿«ƒ

c¯p‰;Û„B¯‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (Ê) ;Û„B¯ ÏL BLÙa Û «ƒ¿»¿«¿∆≈∆…»«»≈
ËÏ˜Ó È¯Ú LÈ¯Ù‰Ï (Ë) ;Ìc ÏÚ „ÓÚÏ ‡lL (Á)∆…«¬…«»¿«¿ƒ»≈ƒ¿»
;ÏÁpa ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ Û¯ÚÏ (È) ;C¯c‰ Ô‰Ï ÔÈÎ‰Ïe¿»ƒ»∆«∆∆«¬…∆»∆¿»«««
‡lL (·È) ;Ú¯f˙ ‡ÏÂ Ú˜¯˜ d˙B‡ „·ÚÈ ‡lL (‡È)∆…≈»≈»«¿«¿…ƒ»«∆…
ÏÈLÎÈ ‡lL („È) ;‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ (‚È) ;ÌÈÓc ÌÈNz»ƒ»ƒ«¬«¬∆∆…«¿ƒ
(ÊË) ;C¯ca ÏLÎpL ÈÓ ÌÚ ˜¯ÙÏ (ÂË) ;¯·„a ÌÈÓz»ƒ¿»»ƒ¿…ƒƒ∆ƒ¿««∆∆
B‡OÓa Ï‰· C¯ca epÁÈpÈ ‡lL (ÊÈ) ;BnÚ ÔÚËÏƒ¿…ƒ∆…«ƒ∆«∆∆ƒ¿»¿«»

.BÏ CÏÈÂ¿≈≈
LL ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆≈
ÌÈ¯NÚ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LL Ô‰Ó - ÌÈLÏLe¿…ƒ≈∆≈∆¿≈ƒ¿¬≈∆¿ƒ

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

oipw xtq¥¤¦§¨
,‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ»
ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ ,ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ ,‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»«»»ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿ƒ

.ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ ,ÔÈÙzLÂ¿À»ƒƒ¿¬»ƒ
מכירה. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
ÁwÓa ‰BÈ ‡lL (·) ;¯kÓÓe ÁwÓ ÔÈc (‡) :ÔË¯t¿»»ƒƒ»ƒ¿»∆…∆¿ƒ»
¯b ‰BÈ ‡lL („) ;ÌÈ¯·„a ‰BÈ ‡lL (‚) ;¯kÓÓeƒ¿»∆…∆ƒ¿»ƒ∆…∆≈

.ÌÈ¯·„a e‰BÈ ‡lL (‰) ;BBÓÓa ˜„∆̂∆¿»∆…≈ƒ¿»ƒ
ּומּתנה. זכּיה Ú„ÈÏהלכֹות - ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ ְְִִַָָָƒ¿«≈«¬»≈«

ÔÈ„Â ,‰˜È ‰n·e ‰˜È C‡È‰ ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊ ÔÈcƒ∆ƒ«∆¿≈≈«ƒ¿∆«∆ƒ¿∆¿ƒ
dÈ‡ BÊÈ‡Â ˙¯ÊBÁ ‰zÓ BÊÈ‡Â ,Ïa˜Óe ‰zÓ Ô˙B≈«»»¿«≈¿≈«»»∆∆¿≈≈»

.˙¯ÊBÁ∆∆
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ׁשכנים. ÔÈcהלכֹות Ú„ÈÏ - ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ ְְִִֵƒ¿«≈«¬»≈«ƒ
„Á‡ Ïk È˜Ê ˙˜Á¯‰Â ,ÔÈÙzM‰ ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ˜elÁƒ««¿»≈«À»ƒ¿«¿»«ƒ¿≈»∆»
.¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„Â ,BlL ¯ˆn‰ ÏÚaÓe BÎMÓ Ô‰Ó≈∆ƒ¿≈ƒ«««∆∆∆¿ƒ«««∆∆

וׁשּתפין. ׁשלּוחין -הלכֹות ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ ְְְִִִָֻƒ¿«≈«¬»
Ô‰ÈËtLÓe ,BÙzLÂ Ì„‡ ÏL BÁeÏL ÔÈc Ú„ÈÏ≈«ƒ¿∆»»¿À»ƒ¿¿≈∆

.Ô¯ÎNe Ô„ÒÙ‰·e Ô¯kÓÓe ÔÁwÓa¿ƒ»»ƒ¿»»¿∆¿≈»¿»»
עבדים. -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִִָ≈ƒ¿»»¿…∆¿≈ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆
¯ÎnÈ ‡lL (·) ;È¯·Ú „·Ú ÔÈ˜ ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈
‡lL („) ;C¯Ùa ep„·ÚÈ ‡lL (‚) ;„·Ú ˙¯kÓÓƒ¿∆∆∆∆∆…««¿∆¿»∆∆…
Ba „·Ú ‡lL (‰) ;C¯Ùa Ba ˙Bc¯Ï ·LBz ¯b ÁÈp«ƒ«≈»ƒ¿¿»∆∆…«¬…
‡lL (Ê) ;ÈLÙÁ B˙‡ˆa BÏ ˜ÈÚ‰Ï (Â) ;„·Ú ˙„B·Ú¬«»∆¿«¬ƒ¿≈»¿ƒ∆…
;d„ÚÈÏ (Ë) ;‰i¯·Ú ‰Ó‡ ˙BcÙÏ (Á) ;Ì˜È¯ ‡ˆÈ≈≈≈»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿«¬»
,ÌÏBÚÏ ÈÚk „·Úa „·ÚÏ (‡È) ;¯Înz ‡lL (È)∆…ƒ»≈«¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿»
(·È) ;ÂÈ¯·È‡ ÈL‡¯Ó „Á‡ ÂÈB„‡ BÏ ÏÈt‰ Ì‡ ‡l‡∆»ƒƒƒ¬»∆»≈»≈≈»»
ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Á¯aL „·Ú ¯ÈbÒ‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ∆∆∆»«ƒ»»»∆¿∆∆
.eÈÏ‡ ÏBvp‰ ‰Ê „·Ú ˙BB‰Ï ‡lL (‚È) ;Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆…¿∆∆∆«ƒ≈≈
‰BÓL ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆¿∆
‰¯NÚ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó LL - ‰¯NÚ∆¿≈≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈∆¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

mihRWn xtq¥¤¦§¨¦
,˙e¯ÈÎN ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ
˙BÎÏ‰ ,‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ ,ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ¿«¿∆¿…∆ƒ¿

.˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ ,ÔÚËÂ ÔÚBË≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»
ׂשכירּות. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְְִִ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»…

ÔÈc (‡) ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆ƒ
(‚) ;BÓBÈa ¯ÈÎN ¯ÎN ÔzÏ (·) ;¯ÎN ¯ÓBLÂ ¯ÈÎN»ƒ¿≈»»ƒ≈¿«»ƒ¿
ÏÎ‡iL („) ;BpÓÊ ¯Á‡ ¯ÈÎN ¯ÎN ¯Á‡È ‡lL∆…¿«≈¿«»ƒ««¿«∆…«

lL (‰) ;Ba ‰NÚiL ¯aÁÓ‰ ÔÓ ¯ÈÎO‰ÏÎ‡È ‡ «»ƒƒ«¿À»∆«¬∆∆……«
(Â) ;‰Î‡ÏÓ ¯Ób ˙ÚLa ‡lL ¯aÁÓ‰ ÔÓ ¯ÈÎO‰«»ƒƒ«¿À»∆…ƒ¿«¿«¿»»
(Ê) ;ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ ¯˙È B„Èa ¯ÈÎO‰ CÈÏBÈ ‡lL∆…ƒ«»ƒ¿»»≈««∆»«

.‰Ó‰a ¯‡L ÔÎÂ ,BLÈ„a ¯BL ÌÒÁÈ ‡lL∆…«¿…¿ƒ¿≈¿»¿≈»
ּופּקדֹון. ׁשאלה BÂˆÓ˙הלכֹות ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְִִֵָָ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

ÔÈc (·) ;Ï‡BM‰ ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ‰NÚ¬≈¿∆¿»»ƒ«≈ƒ
.ÌpÁ ¯ÓBL≈ƒ»

ולוה. מלוה NÚ¯‰הלכֹות ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְְִֶֶַֹ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈
‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ - ˙BÂˆÓƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…
(·) ;CÓÂ ÈÚÏ ˙BÂÏ‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿¿»ƒ»»
‡lL („) ;È¯Îp‰ ˙‡ NbÏ (‚) ;B˙B‡ NbÈ ‡lL∆…ƒ…ƒ¿…∆«»¿ƒ∆…
ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰Ï (‰) ;ÚB¯Êa ·BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ¿«¿≈««ƒ¿«¿«¿ƒ««¿
¯Á‡È ‡lL (Â) ;BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓÊa ÂÈÏÚ·Ïƒ¿»»ƒ¿«∆»ƒ∆…¿«≈
(Ê) ;BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ÔBkLn‰««¿ƒ¿»»∆»ƒ¿≈∆»ƒ
ÔÈNBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡lL (Á) ;‰ÓÏ‡ Ï·ÁÈ ‡lL∆…«¬…«¿»»∆…«¬…≈ƒ∆ƒ
(È) ;˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔzÈ ‡lL (Ë) ;LÙ ÏÎ‡ Ì‰a»∆…∆∆∆∆…ƒ≈««¿∆¿ƒƒ
ÔÈa Ì„‡ ˜qÚ˙È ‡lL (‡È) ;˙Èa¯a ‰Âl‰ ‰ÂÏÈ ‡lL∆…ƒ¿∆«…∆¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈»»≈

·zÎÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÈa „ÈÚÈ ‡ÏÂ ,˙Èa¯a ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ«¿∆¿…∆¿ƒƒ¿…»ƒ≈≈∆¿…ƒ¿…
B˙BÂÏ‰Ïe È¯Îp‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ (·È) ;·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,¯ËL¿»¿…«¬…ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿«¿

.˙Èa¯a¿ƒƒ
ונטען. טֹוען ÔÈcהלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְְִִֵָƒ¿«¬≈««¿ƒƒ

.¯ÙBk B‡ ‰„BÓe ÔÚBË≈∆≈
נחלֹות. Ò„¯הלכֹות ÔÈc ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִָƒ¿«¬≈««¿ƒƒ≈∆

.˙BÏÁ¿»
LÏL ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»…
ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ˙Á‡ Ô‰Ó - ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ≈∆««∆¿≈ƒ¿¬≈¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿…«¬∆

mihtFW xtq¥¤§¦
ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ
˙BÎÏ‰ ,˙e„Ú ˙BÎÏ‰ ,Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿
.˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ ,Ï·‡ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ¯ÓÓ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒƒ¿»
להם. הּמסּורין והענׁשין סנהדרין LÈהלכֹות ְְְְְֳִִִִֶֶַַָָָ≈

ÌÈ¯NÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ¯NÚ - ˙BÂˆÓ ÌÈLÏL ÔÏÏÎaƒ¿»»¿…ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈¿∆¿ƒ
˙BpÓÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«
C¯c Ú„BÈ BÈ‡L Ôic ˙BpÓÏ ‡lL (·) ;ÌÈËÙBL¿ƒ∆…¿««»∆≈≈«∆∆
e˜ÏÁ Ì‡ ,ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‚) ;ËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿«¬≈«ƒƒ∆¿¿
LÈ‡a ÌÈ·iÁÓ‰ ea¯ Ì‡ ‚¯‰Ï ‡lL („) ;ÌÈËÙBM‰«¿ƒ∆…«¬…ƒ««¿«¿ƒ¿ƒ
‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‰) ;ÌÈL ¯˙È eÈ‰iL „Ú ,„Á‡∆»«∆ƒ¿»≈¿«ƒ∆…¿«≈»
;‰ÏÈ˜Òa ‚¯‰Ï (Â) ;˙BLÙ ÈÈ„a ˙eÎÊ „nlL ÈÓƒ∆ƒ≈¿¿ƒ≈¿»«¬…ƒ¿ƒ»

(Ê)‚¯‰Ï (Ë) ;ÛÈÒa ‚¯‰Ï (Á) ;‰Ù¯Na ‚¯‰Ï«¬…ƒ¿≈»«¬…¿«ƒ«¬…
;B˙‚È¯‰ ÌBÈa ‚¯‰p‰ ¯a˜Ï (‡È) ;˙BÏ˙Ï (È) ;˜Áa¿∆∆ƒ¿ƒ¿…«∆¡»¿¬ƒ»
;ÛMÎÓ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (‚È) ;B˙Ï· ÔÈÏz ‡lL (·È)∆…»ƒƒ¿»∆…¿«¿¿«≈
˙Èk‰a ÛÈÒBÈ ‡lL (ÂË) ;ÚL¯Ï ˙B˜Ï‰Ï („È)¿«¿»»»∆…ƒ¿«»«
(ÊÈ) ;˙Úc‰ ÔcÓ‡a È˜ ‚¯‰Ï ‡lL (ÊË) ;‰˜Bl‰«∆∆…«¬…»ƒ¿À¿««««
B¯·Á ‚¯B‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (ÁÈ) ;Òe‡ LÚÏ ‡lL∆…«¬…»∆…»«≈¬≈
(Î) ;ÔÈca Ïc‰ ÏÚ ÌÁ¯Ï ‡lL (ËÈ) ;Ba Ï·BÁ B‡≈∆…¿«≈««««ƒ
ÏÚ ÔÈc‰ ˙Bh‰Ï ‡lL (‡Î) ;ÔÈca ÏB„b ¯c‰Ï ‡lL∆…¿«≈»«ƒ∆…¿««ƒ«
‡lL (·Î) ;‡ËBÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯·Ú ÏÚa««¬≈««ƒ∆≈∆…
;ÌB˙È ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL (‚Î) ;ËtLÓ ÏeÚÏ¿«≈ƒ¿»∆…¿«ƒ¿«≈»
LÈ‡Ó ÔÈca ‰‡¯ÈÏ ‡lL (‰Î) ;˜„ˆa ËtLÏ („Î)ƒ¿…¿∆∆∆…ƒ¿»«ƒ≈ƒ
ÚÓL ‡OÏ ‡lL (ÊÎ) ;„ÁL ÁwÏ ‡lL (ÂÎ) ;ÚB¯Ê¿«∆…ƒ«…«∆…ƒ»≈«
Ïl˜Ï ‡lL (ËÎ) ;Ôic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÁÎ) ;‡ÂL»¿∆…¿«≈««»∆…¿«≈
Ï‡¯NÈ Èa ¯‡MÓ Ì„‡ Ïl˜Ï ‡lL (Ï) ;‡ÈNp‰«»ƒ∆…¿«≈»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

.ÌÈ¯Lk‰«¿≈ƒ
עדּות. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְִֵ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»…

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
;˙e„Ú BÏ LiL ÈÓÏ ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆≈≈
ÔÈ„a „Ú‰ ‰¯BÈ ‡lL (‚) ;ÌÈ„Ú‰ ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï (·)ƒ¿…¿«¿…»≈ƒ∆…∆»≈¿ƒ

È„a ,ÂÈÏÚ „ÈÚ‰L ‰Ê¯·c Ìe˜È ‡lL („) ;˙BLÙ È ∆∆≈ƒ»»¿ƒ≈¿»∆…»»»
‡lL (Â) ;‰¯·Ú ÏÚa „ÈÚÈ ‡lL (‰) ;„Á‡ ˙e„Úa¿≈∆»∆…»ƒ««¬≈»∆…
˙BNÚÏ (Á) ;¯˜La „ÈÚ‰Ï ‡lL (Ê) ;·B¯˜ „ÈÚÈ»ƒ»∆…¿»ƒ¿∆∆«¬

.˙BNÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k ÌÓBÊ „ÚÏ¿≈≈«¬∆»««¬
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קני m"anxd zncwd - fenz h"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ׁשכנים. ÔÈcהלכֹות Ú„ÈÏ - ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ ְְִִֵƒ¿«≈«¬»≈«ƒ
„Á‡ Ïk È˜Ê ˙˜Á¯‰Â ,ÔÈÙzM‰ ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ˜elÁƒ««¿»≈«À»ƒ¿«¿»«ƒ¿≈»∆»
.¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„Â ,BlL ¯ˆn‰ ÏÚaÓe BÎMÓ Ô‰Ó≈∆ƒ¿≈ƒ«««∆∆∆¿ƒ«««∆∆

וׁשּתפין. ׁשלּוחין -הלכֹות ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ ְְְִִִָֻƒ¿«≈«¬»
Ô‰ÈËtLÓe ,BÙzLÂ Ì„‡ ÏL BÁeÏL ÔÈc Ú„ÈÏ≈«ƒ¿∆»»¿À»ƒ¿¿≈∆

.Ô¯ÎNe Ô„ÒÙ‰·e Ô¯kÓÓe ÔÁwÓa¿ƒ»»ƒ¿»»¿∆¿≈»¿»»
עבדים. -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִִָ≈ƒ¿»»¿…∆¿≈ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆
¯ÎnÈ ‡lL (·) ;È¯·Ú „·Ú ÔÈ˜ ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈
‡lL („) ;C¯Ùa ep„·ÚÈ ‡lL (‚) ;„·Ú ˙¯kÓÓƒ¿∆∆∆∆∆…««¿∆¿»∆∆…
Ba „·Ú ‡lL (‰) ;C¯Ùa Ba ˙Bc¯Ï ·LBz ¯b ÁÈp«ƒ«≈»ƒ¿¿»∆∆…«¬…
‡lL (Ê) ;ÈLÙÁ B˙‡ˆa BÏ ˜ÈÚ‰Ï (Â) ;„·Ú ˙„B·Ú¬«»∆¿«¬ƒ¿≈»¿ƒ∆…
;d„ÚÈÏ (Ë) ;‰i¯·Ú ‰Ó‡ ˙BcÙÏ (Á) ;Ì˜È¯ ‡ˆÈ≈≈≈»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿«¬»
,ÌÏBÚÏ ÈÚk „·Úa „·ÚÏ (‡È) ;¯Înz ‡lL (È)∆…ƒ»≈«¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿»
(·È) ;ÂÈ¯·È‡ ÈL‡¯Ó „Á‡ ÂÈB„‡ BÏ ÏÈt‰ Ì‡ ‡l‡∆»ƒƒƒ¬»∆»≈»≈≈»»
ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Á¯aL „·Ú ¯ÈbÒ‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ∆∆∆»«ƒ»»»∆¿∆∆
.eÈÏ‡ ÏBvp‰ ‰Ê „·Ú ˙BB‰Ï ‡lL (‚È) ;Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆…¿∆∆∆«ƒ≈≈
‰BÓL ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆¿∆
‰¯NÚ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó LL - ‰¯NÚ∆¿≈≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈∆¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

mihRWn xtq¥¤¦§¨¦
,˙e¯ÈÎN ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ
˙BÎÏ‰ ,‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ ,ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ¿«¿∆¿…∆ƒ¿

.˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ ,ÔÚËÂ ÔÚBË≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»
ׂשכירּות. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְְִִ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»…

ÔÈc (‡) ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆ƒ
(‚) ;BÓBÈa ¯ÈÎN ¯ÎN ÔzÏ (·) ;¯ÎN ¯ÓBLÂ ¯ÈÎN»ƒ¿≈»»ƒ≈¿«»ƒ¿
ÏÎ‡iL („) ;BpÓÊ ¯Á‡ ¯ÈÎN ¯ÎN ¯Á‡È ‡lL∆…¿«≈¿«»ƒ««¿«∆…«

lL (‰) ;Ba ‰NÚiL ¯aÁÓ‰ ÔÓ ¯ÈÎO‰ÏÎ‡È ‡ «»ƒƒ«¿À»∆«¬∆∆……«
(Â) ;‰Î‡ÏÓ ¯Ób ˙ÚLa ‡lL ¯aÁÓ‰ ÔÓ ¯ÈÎO‰«»ƒƒ«¿À»∆…ƒ¿«¿«¿»»
(Ê) ;ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ ¯˙È B„Èa ¯ÈÎO‰ CÈÏBÈ ‡lL∆…ƒ«»ƒ¿»»≈««∆»«

.‰Ó‰a ¯‡L ÔÎÂ ,BLÈ„a ¯BL ÌÒÁÈ ‡lL∆…«¿…¿ƒ¿≈¿»¿≈»
ּופּקדֹון. ׁשאלה BÂˆÓ˙הלכֹות ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְִִֵָָ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

ÔÈc (·) ;Ï‡BM‰ ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ‰NÚ¬≈¿∆¿»»ƒ«≈ƒ
.ÌpÁ ¯ÓBL≈ƒ»

ולוה. מלוה NÚ¯‰הלכֹות ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְְִֶֶַֹ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈
‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ - ˙BÂˆÓƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…
(·) ;CÓÂ ÈÚÏ ˙BÂÏ‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿¿»ƒ»»
‡lL („) ;È¯Îp‰ ˙‡ NbÏ (‚) ;B˙B‡ NbÈ ‡lL∆…ƒ…ƒ¿…∆«»¿ƒ∆…
ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰Ï (‰) ;ÚB¯Êa ·BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ¿«¿≈««ƒ¿«¿«¿ƒ««¿
¯Á‡È ‡lL (Â) ;BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓÊa ÂÈÏÚ·Ïƒ¿»»ƒ¿«∆»ƒ∆…¿«≈
(Ê) ;BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ÔBkLn‰««¿ƒ¿»»∆»ƒ¿≈∆»ƒ
ÔÈNBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡lL (Á) ;‰ÓÏ‡ Ï·ÁÈ ‡lL∆…«¬…«¿»»∆…«¬…≈ƒ∆ƒ
(È) ;˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔzÈ ‡lL (Ë) ;LÙ ÏÎ‡ Ì‰a»∆…∆∆∆∆…ƒ≈««¿∆¿ƒƒ
ÔÈa Ì„‡ ˜qÚ˙È ‡lL (‡È) ;˙Èa¯a ‰Âl‰ ‰ÂÏÈ ‡lL∆…ƒ¿∆«…∆¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈»»≈

·zÎÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÈa „ÈÚÈ ‡ÏÂ ,˙Èa¯a ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ«¿∆¿…∆¿ƒƒ¿…»ƒ≈≈∆¿…ƒ¿…
B˙BÂÏ‰Ïe È¯Îp‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ (·È) ;·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,¯ËL¿»¿…«¬…ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿«¿

.˙Èa¯a¿ƒƒ
ונטען. טֹוען ÔÈcהלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְְִִֵָƒ¿«¬≈««¿ƒƒ

.¯ÙBk B‡ ‰„BÓe ÔÚBË≈∆≈
נחלֹות. Ò„¯הלכֹות ÔÈc ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִָƒ¿«¬≈««¿ƒƒ≈∆

.˙BÏÁ¿»
LÏL ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»…
ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ˙Á‡ Ô‰Ó - ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ≈∆««∆¿≈ƒ¿¬≈¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿…«¬∆

mihtFW xtq¥¤§¦
ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ
˙BÎÏ‰ ,˙e„Ú ˙BÎÏ‰ ,Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿
.˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ ,Ï·‡ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ¯ÓÓ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒƒ¿»
להם. הּמסּורין והענׁשין סנהדרין LÈהלכֹות ְְְְְֳִִִִֶֶַַָָָ≈

ÌÈ¯NÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ¯NÚ - ˙BÂˆÓ ÌÈLÏL ÔÏÏÎaƒ¿»»¿…ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈¿∆¿ƒ
˙BpÓÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«
C¯c Ú„BÈ BÈ‡L Ôic ˙BpÓÏ ‡lL (·) ;ÌÈËÙBL¿ƒ∆…¿««»∆≈≈«∆∆
e˜ÏÁ Ì‡ ,ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‚) ;ËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿«¬≈«ƒƒ∆¿¿
LÈ‡a ÌÈ·iÁÓ‰ ea¯ Ì‡ ‚¯‰Ï ‡lL („) ;ÌÈËÙBM‰«¿ƒ∆…«¬…ƒ««¿«¿ƒ¿ƒ
‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‰) ;ÌÈL ¯˙È eÈ‰iL „Ú ,„Á‡∆»«∆ƒ¿»≈¿«ƒ∆…¿«≈»
;‰ÏÈ˜Òa ‚¯‰Ï (Â) ;˙BLÙ ÈÈ„a ˙eÎÊ „nlL ÈÓƒ∆ƒ≈¿¿ƒ≈¿»«¬…ƒ¿ƒ»

(Ê)‚¯‰Ï (Ë) ;ÛÈÒa ‚¯‰Ï (Á) ;‰Ù¯Na ‚¯‰Ï«¬…ƒ¿≈»«¬…¿«ƒ«¬…
;B˙‚È¯‰ ÌBÈa ‚¯‰p‰ ¯a˜Ï (‡È) ;˙BÏ˙Ï (È) ;˜Áa¿∆∆ƒ¿ƒ¿…«∆¡»¿¬ƒ»
;ÛMÎÓ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (‚È) ;B˙Ï· ÔÈÏz ‡lL (·È)∆…»ƒƒ¿»∆…¿«¿¿«≈
˙Èk‰a ÛÈÒBÈ ‡lL (ÂË) ;ÚL¯Ï ˙B˜Ï‰Ï („È)¿«¿»»»∆…ƒ¿«»«
(ÊÈ) ;˙Úc‰ ÔcÓ‡a È˜ ‚¯‰Ï ‡lL (ÊË) ;‰˜Bl‰«∆∆…«¬…»ƒ¿À¿««««
B¯·Á ‚¯B‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (ÁÈ) ;Òe‡ LÚÏ ‡lL∆…«¬…»∆…»«≈¬≈
(Î) ;ÔÈca Ïc‰ ÏÚ ÌÁ¯Ï ‡lL (ËÈ) ;Ba Ï·BÁ B‡≈∆…¿«≈««««ƒ
ÏÚ ÔÈc‰ ˙Bh‰Ï ‡lL (‡Î) ;ÔÈca ÏB„b ¯c‰Ï ‡lL∆…¿«≈»«ƒ∆…¿««ƒ«
‡lL (·Î) ;‡ËBÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯·Ú ÏÚa««¬≈««ƒ∆≈∆…
;ÌB˙È ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL (‚Î) ;ËtLÓ ÏeÚÏ¿«≈ƒ¿»∆…¿«ƒ¿«≈»
LÈ‡Ó ÔÈca ‰‡¯ÈÏ ‡lL (‰Î) ;˜„ˆa ËtLÏ („Î)ƒ¿…¿∆∆∆…ƒ¿»«ƒ≈ƒ
ÚÓL ‡OÏ ‡lL (ÊÎ) ;„ÁL ÁwÏ ‡lL (ÂÎ) ;ÚB¯Ê¿«∆…ƒ«…«∆…ƒ»≈«
Ïl˜Ï ‡lL (ËÎ) ;Ôic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÁÎ) ;‡ÂL»¿∆…¿«≈««»∆…¿«≈
Ï‡¯NÈ Èa ¯‡MÓ Ì„‡ Ïl˜Ï ‡lL (Ï) ;‡ÈNp‰«»ƒ∆…¿«≈»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

.ÌÈ¯Lk‰«¿≈ƒ
עדּות. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְִֵ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»…

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
;˙e„Ú BÏ LiL ÈÓÏ ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆≈≈
ÔÈ„a „Ú‰ ‰¯BÈ ‡lL (‚) ;ÌÈ„Ú‰ ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï (·)ƒ¿…¿«¿…»≈ƒ∆…∆»≈¿ƒ

È„a ,ÂÈÏÚ „ÈÚ‰L ‰Ê¯·c Ìe˜È ‡lL („) ;˙BLÙ È ∆∆≈ƒ»»¿ƒ≈¿»∆…»»»
‡lL (Â) ;‰¯·Ú ÏÚa „ÈÚÈ ‡lL (‰) ;„Á‡ ˙e„Úa¿≈∆»∆…»ƒ««¬≈»∆…
˙BNÚÏ (Á) ;¯˜La „ÈÚ‰Ï ‡lL (Ê) ;·B¯˜ „ÈÚÈ»ƒ»∆…¿»ƒ¿∆∆«¬

.˙BNÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k ÌÓBÊ „ÚÏ¿≈≈«¬∆»««¬
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ממרים. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ְְִִַ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»…
‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡iL ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ ˙BNÚÏ (‡) :ÔË¯t¿»»«¬«ƒ«»∆…¿≈ƒ
ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚) ;Ì‰È¯·cÓ ¯eÒÏ ‡lL (·) ;ÏB„b‰«»∆…»ƒƒ¿≈∆∆…¿ƒ
ÔLe¯Ùa ‡ÏÂ ,·˙ÎaL ˙BÂˆna ‡Ï ,‰¯Bz‰ ÏÚ««»…«ƒ¿∆ƒ¿»¿…¿≈»
;Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚Ï ‡lL („) ;‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓlL∆»«¿ƒƒ«¿»∆…ƒ¿…«ƒ«…
;Ì‡Â ·‡ ˙Bk‰Ï ‡lL (Â) ;Ì‡Â ·‡ Ïl˜Ï ‡lL (‰)∆…¿«≈»»≈∆…¿«»»≈
‡lL (Ë) ;Ì‡Â ·‡Ó ‰‡¯ÈÏ (Á) ;Ì‡Â ·‡ „aÎÏ (Ê)¿«≈»»≈ƒ¿»≈»»≈∆…

.Bn‡Â ÂÈ·‡ ÏB˜ ÏÚ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa‰ ‰È‰Èƒ¿∆«≈≈∆«»ƒ¿ƒ
אבל. ÂˆÓ˙הלכֹות ˙Á‡ - ˙BÂˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְִֵֶ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿««ƒ¿«

(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ïa‡˙Óe ‡nË˙Ó Ô‰k elÙ‡Â ,ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ Ïa‡˙‰Ï¿ƒ¿«≈««¿ƒ«¬ƒ…≈ƒ¿«≈ƒ¿«≈
,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ Ïa‡˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡Â ;ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ««¿ƒ¿≈»»ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ
ÔÈÚÓ Ì‰L ,‰Ê ¯ÙÒa el‡ ˙BÎÏ‰ ÈzÏÏk ‰Ê ÈÙÏe¿ƒ∆»«¿ƒ¬»≈¿≈∆∆∆≈≈≈
‡lL (·) ;‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ,‰˙ÈÓ ÌBÈa ‰¯e·¿̃»¿ƒ»∆ƒƒ¿«¬≈∆…
˙n‰ ÌÚ ÒkÈ ‡lL (‚) ;ÌÈ·B¯˜Ï ÏB„b Ô‰k ‡ÓhÈƒ»≈…≈»ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ«≈
,Ì„‡ LÙÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡ÓhÈ ‡lL („) ;Ï‰‡a¿…∆∆…ƒ»≈…≈∆¿¿∆∆»»

.„·Ïa ÌÈ·B¯˜Ï ‡l‡∆»ƒ¿ƒƒ¿«
ּומלחמֹות. מלכים LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְִִִָָ≈ƒ¿»»»…

‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ¯NÚ - ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈¿…∆¿≈
CÏÓ ˙BpÓÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«∆∆
‰a¯È ‡lL (‚) ;ÌÈ¯b Ï‰wÓ ‰pÓÈ ‡lL (·) ;Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆…¿«∆ƒ¿«≈ƒ∆…«¿∆
‰a¯È ‡lL (‰) ;ÌÈÒeÒ BÏ ‰a¯È ‡lL („) ;ÌÈL BÏ»ƒ∆…«¿∆ƒ∆…«¿∆
‡lL (Ê) ;ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L ÌÈ¯Á‰Ï (Â) ;·‰ÊÂ ÛÒk BÏ∆∆¿»»¿«¿ƒƒ¿»¬»ƒ∆…
;˜ÏÓÚ ÏL BÚ¯Ê ˙BÁÓÏ (Á) ;‰ÓL Ô‰Ó ˙BÈÁ‰Ï¿«¿≈∆¿»»ƒ¿«¿∆¬»≈
ÁkLÏ ‡lL (È) ;˜ÏÓÚ eÏ ‰NÚM ‰Ó ¯kÊÏ (Ë)ƒ¿…«∆»»»¬»≈∆…ƒ¿…«

ca B˙·È¯‡Â ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚÓı¯‡a ÔkLÏ ‡lL (‡È) ;C¯ «¬»»»ƒ«¬ƒ»«∆∆∆…ƒ¿…¿∆∆
ÌÈ¯vLk ¯ÈÚ‰ È·LBÈÏ ÌBÏL ÁÏLÏ (·È) ;ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ¿…«»¿¿≈»ƒ¿∆»ƒ
ÌÈÏLz Ì‡ ,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k da Ôe„ÏÂ ,‰ÈÏÚ»∆»¿»»«¬∆¿…»«»ƒ«¿ƒ
ÔBnÚÓ ÌBÏL L¯„Ï ‡lL (‚È) ;ÌÈÏLz ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…«¿ƒ∆…ƒ¿…»≈«
˙ÈÁL‰Ï ‡lL („È) ;Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk ,„·Ïa ·‡BÓe»ƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆∆…¿«¿ƒ
ÈÏÚa Ba e‡ˆiL „È ÔÈ˜˙‰Ï (ÂË) ;¯Bˆna ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ƒ»≈«¬»«»¿«¿ƒ»∆≈¿«¬≈
(ÊÈ) ;Ba ¯tÁÏ „˙È ÔÈ˜˙‰Ï (ÊË) ;Ba ˙Bt‰Ï ‰Án‰««¬∆¿ƒ»¿«¿ƒ»≈«¿…
˙ÚLa ‡·v‰ ÈL‡ ÈÊ‡a ¯a„Ï Ô‰k ÁLÓÏƒ¿…«…≈¿«≈¿»¿≈«¿≈«»»ƒ¿«
ÔÈa ‰B·e ‰M‡ ‡NB N¯‡Ó ˙BÈ‰Ï (ÁÈ) ;‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»ƒ¿¿»≈≈ƒ»∆ƒ¿»
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰ÓÈÓz ‰L ÔÈ˜a ÔÈÁÓN Ì¯k ÚËBÂ¿≈«∆∆¿≈ƒ¿ƒ¿»»»»¿ƒ»«¿ƒƒ
‡ÏÂ ,¯·c Ô‰ÈÏÚ ¯B·ÚÈ ‡lL (ËÈ) ;‰ÓÁÏn‰ ÔÓ Ô˙B‡»ƒ«ƒ¿»»∆…«¬¬≈∆»»¿…
‰ÓBc‰ ÏÎÂ „e„b‰ ÈÎ¯ˆÂ ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆÏ elÙ‡ e‡ˆÈ≈¿¬ƒ¿»¿≈»ƒ¿»¿≈«¿¿»«∆
;‰ÓÁÏÓ ˙ÚLa ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁÏÂ ı¯ÚÏ ‡lL (Î) ;Ô‰Ï»∆∆…«¬…¿«¿…¿»ƒ¿«ƒ¿»»
(‚Î) ;¯‡z ˙ÙÈ ¯Înz ‡lL (·Î) ;¯‡z ˙ÙÈ ÔÈc (‡Î)ƒ¿«…«∆…ƒ»≈¿«…«

.‰ÏÚ·pL ¯Á‡ ˙e„·ÚÏ ‰pLaÎÈ ‡lL∆…ƒ¿¿∆»¿«¿««∆ƒ¿¬»
Úa¯‡ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆«¿«
Ú·LÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ Ú·L Ô‰Ó - ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ≈∆∆«¿∆¿ƒƒ¿¬≈¿∆«

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒƒ¿…«¬∆
LÏL ,¯ÙÒ ¯NÚ ‰Úa¯‡ ÏL ˙BÎÏ‰‰ Ïk e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿»«¬»∆«¿»»»»≈∆»…

.˙BÎÏ‰ ÌÈBÓLe¿ƒ¬»

ÏÎÂ ,‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ÈËtLÓ ¯‡·Ï ÏÈÁ˙‡ ‰zÚÂ¿«»«¿ƒ¿»≈ƒ¿¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»
,˙BÎÏ‰‰ ¯„Ò ÏÚ dÈÚÓ dnÚ ÔÈÏÏ‚p‰ ÔÈÈc‰«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»≈ƒ¿»»«≈∆«¬»

.‡e‰ Ce¯a ÈcL ˙¯ÊÚa¿∆¿«««»

ה'תש"פ  מנחםֿאב א' רביעי יום

ÔBL‡¯ ¯ÙÒ ·ÏŒÈ¯LÈÏ E˙˜„ˆÂ EÈÚ„ÈÏ EcÒÁ CLÓ¿…«¿¿¿…¿∆¿ƒ¿»¿¿ƒ¿≈≈≈∆ƒ
.‡ :Ô¯ecÒ ‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ Úcn‰ ¯ÙÒ ‡e‰Â¿≈∆««»ƒ¿»»≈¿∆ƒ»
˙BÎÏ‰ .‚ .˙BÚc ˙BÎÏ‰ .· .‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈«»ƒ¿≈ƒ¿
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ .„ .‰¯Bz „eÓÏz«¿»ƒ¿¬«»ƒ«»
.‰·eLz ˙BÎÏ‰ .‰ .˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ˙BwÁÂ¿À»¿≈»ƒ«»ƒ¿¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."al ixyil jzwcve jrceil jcqg jeyn"

פתוחה  במ"ם מתחילה שהמשנה מציין המהר"ש האדמו"ר
סתומה  במ"ם ומסיימת כו'") שמע את קוראים ("מאימתי
סגור). ומאמר פתוח (מאמר בשלום" עמו את יברך ("...ה'
העניין, באותו גם ומסיימת פותחת המשנה ובנוסף,
ישראל  את המברכים שהם הכהנים בכניסת שתחילתה

melyaעמו את יברך בה' ומסיימת ,melya.
"מקבץ  שהוא החזקה' ה'יד ספר דומה הנ"ל הדברים בשני
התורה  ענייני נתבארו שבה למשנה, כולה" שבע"פ לתורה

שבע"פ.
" - פתוחה  במ"ם שמתחיל ליודעך",nהאחד, חסדך שוך

מכסי  לים "כמים - סתומה במ"ם שגם mומסיים והשני, ."
שבתחילתו: ענין באותו ומסיים מתחיל החזקה' ה'יד

ראשון.. מצוי שם שיש mi`vnpd"לידע lky וארץ משמים
וסיומו: המצאו", מאמיתת אלא נמצאו לא שביניהם ומה

עסק יהיה mlerd"לא lk... בלבד ה' את לדעת אלא
ה'...". את דעה הארץ ומלאה

(` oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

-rcndxtq
dxFYd icFqi zFkld1 ¦§§¥©¨

Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BˆÓ LL :˙BˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈¿«¿«
ÌL LiL Ú„ÈÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»≈«∆≈»
¯Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL ‰·LÁÓ· ‰ÏÚÈ ‡lL (· .dBÏ‡¡«∆…«¬∆¿«¬»»∆≈»¡««≈
.epnÓ ‰‡¯ÈÏ (‰ .B·‰‡Ï („ .B„ÁÈÏ (‚ .'‰ È˙ÏeÊ»ƒ¿«¬¿»√¿ƒ¿»ƒ∆
„a‡Ï ‡lL (Á .BÓL ÏlÁÏ ‡lL (Ê .BÓL Lc˜Ï (Â¿«≈¿∆…¿«≈¿∆…¿«≈
‡È·p‰ ÔÓ ÚÓLÏ (Ë .Ì‰ÈÏÚ BÓL ‡¯˜pL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆ƒ¿»¿¬≈∆ƒ¿…«ƒ«»ƒ

.B˙BqÏ ‡lL (È .BÓLa ¯a„Ó‰«¿«≈ƒ¿∆…¿«
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

התורה 1) עיקרי הן הללו, בהלכות הנכללות המצוות
ויסודותיה.

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
הארץ;1) כל אדון עולם אלוקי הוא ראשון, מצוי שיש

לו. שני ואין אחד ושהוא גוף, שאינו
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.‡˙BÓÎÁ‰ „enÚÂ ˙B„BÒÈ‰ „BÒÈ2LiL Ú„ÈÏ - ¿«¿¿««»¿≈«∆≈
ÌL3ÔBL‡¯ ÈeˆÓ4‡ÈˆÓÓ ‡e‰Â ,5ÏÎÂ .‡ˆÓ Ïk »»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»

e‡ˆÓ ‡Ï ,Ì‰ÈÈaM ‰Óe ı¯‡Â ÌÈÓMÓ ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ»»∆«∆≈≈∆…ƒ¿¿
B‡ˆn‰ ˙zÓ‡Ó ‡l‡6. ∆»≈¬ƒ«ƒ»¿

בשם 2) חיבורו להתחיל התכוון ז"ל רבינו המחקריות.
בארבעת  ורמזו תמיד", לנגדי ה' "שויתי דרך: על המיוחד

הראשונות. התיבות כיחס 3)ראשי כאן פירושו אין
הוא,Ù‰ולא˘Ìהמקום: בערבית רגיל שימושֿלשון אלא ,

שם; אין שם, יש דבר: איזה של מציאותו לשלול או לחייב
שמואל  (רבי עבר ללשון ערב מלשון אותו העביר ֵֶורבינו

למורהֿנבוכים). בפתיחתו ראשון 4)אבןֿתיבון נמצא
כלומר: לזמן, וגם שבעולם אחר דבר לכל קדמון ְַָשהוא

וראשית. תחילה לו מאין.5)שאין יש הכל בורא
כל 6) ומתקיימת נובעת הנצחית, האמיתית, מציאותו ממקור

המציאות.

.·¯·c ÔÈ‡ - ÈeˆÓ BÈ‡ ‡e‰L ˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ Ì‡Â¿ƒ«¬∆««««∆≈»≈»»
˙B‡ˆn‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡7. «≈»¿ƒ»¿

ובוראם,7) הנמצאים ממציא רק אינו הראשון המצוי כי
- קיומם סיבת הוא ומקיימם, כולם את מחיה גם אלא

בלעדיו. רגע אף להתקיים יוכלו לא ולפיכך

.‚Bc·lÓ ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈ‡L ,˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ Ì‡Â¿ƒ«¬∆««««∆≈»«ƒ¿»ƒƒ¿«
‡e‰ ÏË·È ‡ÏÂ ,ÈeˆÓ ‰È‰È Bc·Ï ‡e‰ - ÌÈÈeˆÓ¿ƒ¿«ƒ¿∆»¿…ƒ¿«

ÌÏeh·Ï8Ce¯a ,‡e‰Â ,BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡ˆÓp‰ ÏkL ; ¿ƒ»∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,Ì‰Ó „Á‡Ï ‡ÏÂ Ì‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‡e‰≈»ƒ»∆¿…¿∆»≈∆¿ƒ»≈

˙zÓ‡k B˙zÓ‡9.Ì‰Ó „Á‡ ¬ƒ»«¬ƒ«∆»≈∆

תלוייה 8) בלתי עצמית, מציאות היא מציאותו שהרי
במצוי  בו, תלוייה שהיא הנמצאים שאר כמציאות באחרים
כשכל  אפילו מהיות יחדל ולא נצחי קיומו ולכן - הראשון

היו. כלא והיו ייבטלו שאר 9)הנמצאים של מציאותם
בסיבה  באחרים, הם תלויים שהרי מוכרחת, אינה הנמצאים

רק  הם ולפיכך - למציאותם ‰Â‡ÈˆÓ˙שסיבבה È¯˘Ù‡:
הראשון  המצוי אבל יתקיימו; שלא ואפשר שיתקיימו אפשר
מציאותו  אמיתת למציאותו, סיבה שאין דבר לכל והקדמון

הוא ולפיכך - הכרחית ‰Â‡ÈˆÓ˙היא ·ÈÈÂÁÓ ואיֿאפשר ,
יימצא. שלא

.„"˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰Â" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L ‡e‰10‡e‰ - ∆«»ƒ≈«¡…ƒ¡∆
‡e‰Â .B˙zÓ‡k ˙Ó‡ ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â ,˙Ó‡‰ Bc·Ï¿«»¡∆¿≈¿«≈¡∆«¬ƒ»¿
ÔÈ‡ :¯ÓBÏk ,"Bc·lÓ „BÚ ÔÈ‡" :˙¯ÓB‡ ‰¯Bz‰L∆«»∆∆≈ƒ¿«¿«≈

B˙BÓk Bc·lÓ ˙Ó‡ ÈeˆÓ ÌL11. »»¡∆ƒ¿«¿

שהוא 10) 'אמת'? "מהו הזה: הפסוק על חז"ל וכדברי
הלכה  א, פרק ברכות (ירושלמי, עולם" ומלך חיים אלוקים

כמותו.11)ה). וקיים נצחי מצוי המציאות בכל אין זולתו

.‰.ı¯‡‰ Ïk ÔB„‡ ,ÌÏBÚ‰ È‰Ï‡ ‡e‰ ‰f‰ Èeˆn‰«»«∆¡…≈»»¬»»»∆
ÏbÏb‰ ‚È‰n‰ ‡e‰Â12˙ÈÏÎ˙Â ı˜ BÏ ÔÈ‡L ÁÎa13, ¿««¿ƒ««¿«¿…«∆≈≈¿«¿ƒ
˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡L ÁÎa14È‡Â ,„ÈÓz ··BÒ ÏbÏb‰L ; ¿…«∆≈∆¿≈∆««¿«≈»ƒ¿ƒ

·aÒÓ ‡Ïa ·qiL ¯LÙ‡15,‡e‰ Ce¯a ,‡e‰Â ; ∆¿»∆ƒ…¿…¿«≈¿»
Ûe‚ ‡Ï·e „È ‡Ïa B˙B‡ ·aÒÓ‰16. «¿«≈¿…»¿…

"את",12) הפעול מלת פה חסרה הגלגל. את המנהיג כמו:
את  המקיף העליון הגלגל הוא וסגנונה, המשנה לשון כמנהג
אותם  גם הוא מסבב התמידי ובסיבובו הגלגלים, שאר כל
להלן  ידובר הגלגלים על העולם. את בזה מקיימים והם

ג. והתמדה.14)בחוזק.13)בפרק שהרי 15)בזמן
מניע  כוח בלי מעצמו מתנועע אינו גוף וכל גוף, הוא הגלגל

זולתו. ותכלית,16)אחר קץ לו שיש גוף היה שאלמלי
היה  אלמלי ועוד: וסוף. קץ בלי תמיד סובב הגלגל היה לא
המּונע  הגלגל עם יחד הוא גם מתנועע היה גוף, הגלגל מניע
גם  שיתנועע מבלי מניע גוף שאין הוא כלל שהרי ידו, על
מתנועע  שכל והיות ט). הקדמה ב, חלק (מורהֿנבוכים הוא
סוף! לדבר אין כן אם - תנועתו יסבב אשר למניע צריך
את  המניע הראשון שהמצוי אומר: אתה כורחך על אלא

א). ב, חלק מורהֿנבוכים (השווה גוף אינו - הגלגל

.Â'‰ ÈÎ‡" :¯Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Ê ¯·c ˙ÚÈ„ÈÂƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈∆∆¡«»…ƒ
"EÈ‰Ï‡17dBÏ‡ ÌL LiL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚn‰ ÏÎÂ . ¡…∆¿»««¬∆««¿∆≈»¡«

‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,‰fÓ ıeÁ ¯Á‡«≈ƒ∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…
Á‡ ÌÈ‰Ï‡ EÏ ‰È‰È¯wÚa ¯ÙBÎÂ ,"Èt ÏÚ ÌÈ¯18, ƒ¿∆¿¡…ƒ¬≈ƒ«»»¿≈»ƒ»

Ïk‰L ÏB„b‰ ¯wÚ‰ e‰fL19.Ba ÈeÏz ∆∆»ƒ»«»∆«…»

ולפיכך 17) המציאות, מחוייב ה' אנוכי כלומר: כד.), (מכות
ולעבדני. באלקותי להכיר ועליך "אלוקיך", גם אנוכי -

בהקדושֿברוךֿהוא.18) עולם, של מציאות 19)בעיקרו
בכול. כופר - בו והכופר גדול, עיקר הוא ואחדותו אלוקים

.ÊÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ ,ÌÈL BÈ‡Â ‡e‰ „Á‡ ‰Ê dBÏ‡¡«∆∆»¿≈¿«ƒ¿…»≈«
ÌÈ„Á‡‰ ÔÓ „Á‡ B„eÁÈk ÔÈ‡L „Á‡ ‡l‡ ,ÌÈL¿«ƒ∆»∆»∆≈¿ƒ∆»ƒ»¬»ƒ
ÏÏBÎ ‡e‰L ÔÈÓk „Á‡ ‡Ï ;ÌÏBÚa ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ»»…∆»¿ƒ∆≈

‰a¯‰ ÌÈ„Á‡20˜ÏÁ ‡e‰L ,Ûe‚k „Á‡ ‡ÏÂ . ¬»ƒ«¿≈¿…∆»¿∆∆¡»
˙BÂˆ˜ÏÂ ˙B˜ÏÁÓÏ21¯Á‡ „eÁÈ ÔÈ‡L ,„eÁÈ ‡l‡ ; ¿«¬»¿ƒ¿»∆»ƒ∆≈ƒ«≈

ÔÈÙe‚ eÈ‰ ,‰a¯‰ ˙B‰Ï‡ eÈ‰ el‡ .ÌÏBÚa B˙BÓk¿»»ƒ»¡…«¿≈»ƒ
ÌÈÓp‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙BiÂ‚e22Ô˙e‡ÈˆÓa ÔÈÂM‰ ¿ƒƒ¿≈∆≈«ƒ¿ƒ«»ƒƒ¿ƒ»

˙BÙeba eÚ¯‡iL ÔÈÚ¯‡Óa ‡l‡ ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ„¯Ùƒ¿»ƒ∆ƒ∆∆»«¿…»ƒ∆∆∆¿«
ı˜ BÏ ‰È‰ ,‰iÂ‚e Ûeb ¯ˆBi‰ ‰È‰ el‡Â .˙BiÂb‰Â¿«¿ƒ¿ƒ»»«≈¿ƒ»»»≈
ÏÎÂ ;ı˜ BÏ ÔÈ‡L Ûeb ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ È‡L ,˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»ƒ¿∆≈≈¿…
.ÛBÒÂ ı˜ BÁÎÏ LÈ ,˙ÈÏÎ˙Â ı˜ BÙe‚Ï LiL∆≈¿≈¿«¿ƒ≈¿…≈»
BÈ‡Â ı˜ BÏ ÔÈ‡ BÁÎÂ ÏÈ‡B‰ ,BÓL Ce¯a ,eÈ‰Ï‡Â≈…≈»¿ƒ¿…≈≈¿≈
;Ûeb Ák BÁk ÔÈ‡ - „ÈÓz ··BÒ ÏbÏb‰ È¯‰L ,˜ÒBÙ≈∆¬≈««¿«≈»ƒ≈……«
˙BÙeb‰ ˙BÚ¯‡Ó BÏ eÚ¯‡È ‡Ï ,Ûe‚ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿≈…∆∆¿¿…¿«
¯LÙ‡ È‡ CÎÈÙÏ .¯Á‡Ó „¯ÙÂ ˜ÏÁ ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈∆¡»¿ƒ¿»≈«≈¿ƒ»ƒ∆¿»

„Á‡ ‡l‡ ‰È‰iL23,‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Ê ¯·c ˙ÚÈ„ÈÂ . ∆ƒ¿∆∆»∆»ƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈
"„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰" :¯Ó‡pL24. ∆∆¡«¡…≈∆»

רבים.20) אישים כולל למשל, האדם, האדם 21)מין גוף
פנימיים  שונים אברים וצורה, חומר שונים: מחלקים מורכב
רוחב  אורך קצוות: לו יש אחר גשמי גוף כל וכן וחיצוניים.

להימנות.22)ועומק. הניתנים זו 23)דברים בהלכה
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המוחלטת  אחדותו את הגיוני במופת ז"ל הרמב"ם הוכיח
נאמר  אם שהרי הקדושֿברוךֿהוא: הראשון, המצוי של
ובמעלה  במציאות שווים אלוקות שני שיש למשל, [=ח"ו],
גופים; שהם יתחייב בהכרח אז - לשני עילה אחד ואין
בתור  להימנות מזה זה נפרדים יהיו במה כן, לא שאם

ÌÈÈ˘ ידי על מזה זה נבדלים הנמנים הדברים כל הלא ?
שאין  מה בזה שיש ומקרה מאורע איזה ידי על שינוי, איזה
שוות  והן אחת ביציקה יצוקות מטבעות שתי למשל, בזה.
ידי  על מחברתה אחת הן נפרדות זאת בכל לזו, זו בכל

ויש ‰ÌÂ˜Óמקרה מיוחד. מקום לעצמה תופסת אחת שכל ,
או  ושינויים - ביניהן המבדיל מקומי שינוי איפוא, בהן,
למעלה  הוכח שכבר ומאחר בגופים. רק יחולו כאלה מקרים
ומסבבו  שמניעו הנצחית, הגלגל תנועת ידי על ה ) (הלכה
הגוף, משיגי איפוא, בו, ואין גוף אינו ותכלית קץ בלי

שהוא מזה, יתחייב ממילא - גופניים ומקרים ‡Á„שינויים
לו. שני (סנהדרין 24)ואין לרבינו המשנה פירוש השווה

השני). היסוד י, פרק

.ÁÌÈ‡È·p·e ‰¯Bza L¯ÙÓ È¯‰25ŒLB„w‰ ÔÈ‡L , ¬≈¿…»«»«¿ƒƒ∆≈«»
‡e‰ ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk" :¯Ó‡pL ,‰iÂ‚e Ûeb ‡e‰ŒCe¯a»¿ƒ»∆∆¡«ƒ¡…≈∆
‡Ï Ûeb‰Â ,"˙ÁzÓ ı¯‡‰ ÏÚÂ ÏÚnÓ ÌÈÓMa ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ«»«ƒƒ««¿«»»∆ƒ»«¿«…
Ïk Ì˙È‡¯ ‡Ï Èk" :¯Ó‡Â ;˙BÓB˜Ó ÈLa ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿≈¿¿∆¡«ƒ…¿ƒ∆»
el‡Â ;"‰ÂL‡Â ÈeÈÓ„˙ ÈÓ Ï‡Â" :¯Ó‡Â ."‰eÓz¿»¿∆¡«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ

.ÌÈÙeb ¯‡LÏ ‰ÓB„ ‰È‰ ,Ûe‚ ‰È‰»»»»∆ƒ¿»ƒ

אינו 25) שהקדושֿברוךֿהוא הגיוני במופת שהוכיח אחרי
מהתנ"ך. גם להוכחתו ראייה להביא כאן מחזר הוא גוף,

.Ë;"ÂÈÏ‚¯ ˙Á˙Â" :‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê e‰Ó ,ÔkŒÌ‡ƒ≈«∆∆»«»¿«««¿»
;"'‰ ÈÈÚ" ;"'‰ „È" ;"ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡a ÌÈ·e˙k"¿ƒ¿∆¿«¡…ƒ«≈≈

el‡‰ ÌÈ¯·c· ‡ˆBiÎÂ ,"'‰ ÈÊ‡"26ÔzÚ„ ÈÙÏ Ïk‰ ? »¿≈¿«≈«¿»ƒ»≈«…¿ƒ«¿»
˙BÙeb‰ ‡l‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ,‡e‰ Ì„‡ŒÈa ÏL27, ∆¿≈»»∆≈»«ƒƒ∆»«

Ì„‡ŒÈa ÔBLÏk ‰¯B˙ ‰¯a„Â28,Ô‰ ÌÈÈepk Ïk‰Â . ¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈»»¿«…ƒƒ≈
,BÏŒLÈ ·¯Á ÈÎÂ - "Èa¯Á ˜¯a È˙BpL Ì‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«ƒ¿««¿ƒ¿ƒ∆∆∆
‰È‡¯ .ÏLÓ Ïk‰Â ,ÏLÓ ‡l‡ ?‚¯B‰ ‡e‰ ·¯Á·e«∆∆≈∆»»»¿«…»»¿»»
Ce¯a LB„w‰ ‰‡¯L ¯ÓB‡ „Á‡ ‡È·pL ‰Ê ¯·cÏ«»»∆∆»ƒ∆»≈∆»»«»»
ıeÓÁ e‰‡¯ „Á‡Â ,"¯eÁ ‚Ï˙k dLe·Ï" :‡e‰¿≈ƒ¿«ƒ»¿∆»»»¬
Ìi‰ ÏÚ e‰‡¯ BÓˆÚ ea¯ ‰LÓ ;‰¯ˆaÓ ÌÈ„‚a¿»ƒƒ»¿»∆«≈«¿»»««»

‰ÓÁÏÓ ‰NBÚ ¯Ba‚k29¯eaˆŒÁÈÏLk - ÈÈÒ·e , ¿ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ
ÛeËÚ30‰¯eˆÂ ˙eÓc BÏ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ .31Ïk‰ ‡l‡ , »«∆≈¿¿»∆»«…

¯·c‰ ˙zÓ‡Â .‰ÊÁn·e ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa32BzÚc ÔÈ‡ ¿«¿≈«¿»««¬∆«¬ƒ««»»≈«¿
‰ÊÂ .B¯˜ÁÏe B‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡ÏÂ ,ÔÈ·Ó Ì„‡ ÏL∆»»≈ƒ¿…¿»¿«ƒ¿»¿¿∆
˙ÈÏÎz „Ú Ì‡ ,‡ˆÓz dBÏ‡ ¯˜Á‰" :·e˙k‰ ¯Ó‡L∆»««»«≈∆¡«ƒ¿»ƒ««¿ƒ

."‡ˆÓz ÈcL««ƒ¿»

הם?26) גוף אברי אלה כל רבינו 27)הלא כדברי
בתחילת  ההמון ישיגו לא "כי כו): א, חלק (מורהֿנבוכים
גוף; לו שיש לדבר בלבד, לגשם אם כי מציאות מחשבתם
לדעתם  אינו - בגוף נמצא אינו או גוף לו שאין מה וכל

‡ˆÓ.(28 מדברת לדבריה שיבינו כדי לא.) (ברכות
האדם  חיי מתוך הלקוחים דיבור ובציורי בכינויים התורה

צדיקים  "אשריהם במאמרם: חז"ל כוונת וזוהי וסביבתו.
שהם ÂÈÏˆ¯‰הנביאים ‰¯Âˆ‰ ÌÈÓ„Ó משמיעים אין אלא ,

- לעין מראים ואין לשמוע, יכולה שהיא מה אלא - לאוזן
א). פרק טוב" "שוחר (מדרש לראות יכולה שהיא מה אלא

בשלח).29) יז:).30)(מכילתא השנה מכיוון 31)(ראש
שאין  הוא אות אחרת, ודמות בצורה נגלה הוא אחד שלכל

במחזה. רק והכל עיקר, כל ודמות צורה מהותו 32)לו 
יגיע  ולא היא, תעלומה הקדושֿברוךֿהוא של האמיתית

תכליתה. לחקר לעולם האדם

.È:¯Ó‡Lk ‚ÈN‰Ï ea¯ ‰LÓ LwaL ‰Ê e‰Ó«∆∆ƒ≈∆«≈¿«ƒ¿∆»«
B‡ˆn‰ ˙zÓ‡ Ú„ÈÏ Lwa - ?"E„·k ˙‡ ‡ È‡¯‰"«¿≈ƒ»∆¿…∆ƒ≈≈«¬ƒ«ƒ»¿
BÓk BaÏa Úe„È ‰È‰iL „Ú ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL∆«»»«∆ƒ¿∆»«¿ƒ¿
B˙¯eˆ ‰˜˜ÁÂ ÂÈÙ ‰‡¯L ,ÌÈL‡‰ ÔÓ „Á‡ ˙ÚÈ„È¿ƒ«∆»ƒ»¬»ƒ∆»»»»¿∆¿¿»»
¯‡MÓ BzÚ„a „¯Ù LÈ‡‰ B˙B‡ ‡ˆÓpL ,BaÏ·¿ƒ∆ƒ¿»»ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿»

a¯ ‰LÓ Lwa Ck .ÌÈL‡‰˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï e »¬»ƒ»ƒ≈∆«≈ƒ¿¿ƒ
˙‡ÈˆÓ ¯‡MÓ BaÏa ˙„¯Ù ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»ƒ¿∆∆¿ƒƒ¿»¿ƒ«
.‡È‰ ¯L‡k B‡ˆn‰ ˙zÓ‡ Ú„iL „Ú ,ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ«∆≈«¬ƒ«ƒ»¿«¬∆ƒ
,ÈÁ‰ Ì„‡‰ ˙Ú„a Ák ÔÈ‡L ,‡e‰ Ce¯a B·ÈL‰Â∆¡ƒ»∆≈…«¿««»»»««
ÏÚ ‰Ê ¯·c ˙zÓ‡ ‚ÈN‰Ï ,LÙÂ ÛebÓ ¯aÁÓ ‡e‰L∆¿À»ƒ»∆∆¿«ƒ¬ƒ«»»∆«
ÂÈÙÏ Ì„‡ Ú„È ‡lM ‰Ó ,‡e‰ Ce¯a BÚÈ„B‰Â .BÈ¯aÀ¿¿ƒ»«∆…»«»»¿»»
,¯·c B‡ˆn‰ ˙zÓ‡Ó ‚ÈN‰L „Ú ,ÂÈ¯Á‡Ï Ú„È ‡ÏÂ¿…≈«¿«¬»«∆ƒƒ≈¬ƒ«ƒ»¿»»
,ÌÈ‡ˆÓp‰ ¯‡MÓ BzÚ„a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ „¯ÙpL∆ƒ¿««»»¿«¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
‚ÈN‰Â ÂÈ¯BÁ‡ ‰‡¯L ÌÈL‡‰ ÔÓ „Á‡ „¯tiL BÓk¿∆ƒ»≈∆»ƒ»¬»ƒ∆»»¬»¿ƒƒ
ÏÚÂ .ÌÈL‡‰ ÈÙeb ¯‡MÓ BzÚ„a BLeaÏÓe BÙeb Ïk»«¿¿«¿ƒ¿»≈»¬»ƒ¿«
ÈÙe ,È¯Á‡ ˙‡ ˙È‡¯Â" :¯Ó‡Â ·e˙k‰ ÊÓ¯ ‰Ê ¯·c»»∆»««»¿»«¿»ƒ»∆¬…»»«

e‡¯È ‡Ï33." …≈»

את 33) לדעת להכיר רבינו משה ביקש הוא: זו הלכה תוכן
כדי  עד היא, כאשר לאמיתה הקדושֿברוךֿהוא של מהותו
הנמצאים, שאר למציאות מציאותו בין להבדיל שיוכל כך
צורתו  ונתרשמה בפניו שהסתכל רעהו את אדם שיכיר כמו
משה  קיבל זה על אחר. באיש יחליפהו שלא היטב בזיכרונו
כלומר: ייראו", לא ופני אחורי, את ""וראית תשובה: רבינו
מהקודמים  יותר מהותי את תשיג אמנם, לשאול. הקשית

את אך כן גם אבל אחריך, והבאים כולה Ó˜ˆ˙‰לפניך ולא
ונפש, מגוף המחובר חי, אדם וחי": האדם יראני לא "כי -
שמונה  (עיין היא כאשר מהותי להשיג בדעתו כוח אין

נד). א, חלק נבוכים מורה ז; פרק פרקים

.‡È‡lL ¯¯a˙È ,‰iÂ‚e Ûe‚ BÈ‡L ¯¯a˙pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»≈∆≈¿ƒ»ƒ¿»≈∆…
‡ÏÂ ¯eaÁ ‡Ï - ˙BÙeb‰ ˙BÚ¯‡nÓ „Á‡ BÏ Ú¯‡È∆¡«∆»ƒ¿…¿«…ƒ¿…

„e¯Ù34,‰„È¯È ‡ÏÂ ‰iÏÚ ‡Ï ,‰cÓ ‡ÏÂ ÌB˜Ó ‡Ï , ≈…»¿…ƒ»…¬ƒ»¿…¿ƒ»
‡ÏÂ ,¯BÁ‡ ‡ÏÂ ÌÈÙ ‡ÏÂ ,Ï‡ÓN ‡ÏÂ ÔÈÓÈ ‡ÏÂ¿…»ƒ¿…¿…¿…»ƒ¿…»¿…

ÔÓÊa ÈeˆÓ BÈ‡Â ;‰„ÈÓÚ ‡ÏÂ ‰·ÈLÈ35‰È‰iL „Ú ¿ƒ»¿…¬ƒ»¿≈»«¿««∆ƒ¿∆
,‰pzLÓ BÈ‡Â ;ÌÈL ÔÈÓe ˙È¯Á‡Â ˙ÈL‡¯ BÏ≈ƒ¿«¬ƒƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿«∆
‡ÏÂ ˙ÂÓ ‡Ï BÏ ÔÈ‡Â ;ÈepL BÏ Ì¯‚iL ¯·„ BÏ ÔÈ‡L∆≈»»∆ƒ¿…ƒ¿≈…»∆¿…

ÈÁ‰ Ûeb‰ ÈiÁk ,ÌÈiÁ36,‰ÓÎÁ ‡ÏÂ ˙eÏÎÒ ‡ÏÂ ; «ƒ¿«≈«∆»¿…ƒ¿¿…»¿»
ÌÎÁ‰ LÈ‡‰ ˙ÓÎÁk37‰ˆÈ˜‰ ‡ÏÂ ‰L ‡Ï ;38‡ÏÂ , ¿»¿«»ƒ∆»»…≈»¿…¬ƒ»¿…

‡ÏÂ ,˙e·ˆÚ ‡ÏÂ ‰ÁÓN ‡ÏÂ ,˜BÁN ‡ÏÂ ÒÚÎ««¿…¿¿…ƒ¿»¿…«¿¿…
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e¯Ó‡ CÎÂ .Ì„‡ŒÈa ¯ea„k ¯ea„ ‡ÏÂ ‰˜È˙L¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ¿≈»»¿»»¿
ÌÈÓÎÁ39‰„ÈÓÚ ‡ÏÂ ‰·ÈLÈ ‡Ï ,‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡ :40, ¬»ƒ≈¿«¿»…¿ƒ»¿…¬ƒ»

ÈetÚ ‡ÏÂ Û¯Ú ‡ÏÂ41. ¿……∆¿…ƒ

המנויים 34) והפעולות המקרים כל הפרדה. ולא הרכבה לא
הראשון  המצוי את איפוא, ישיגו, ולא הגוף. משיגי הם כאן

גוף. לזמן,35)שאינו וגם דבר לכל הוא קדמון שהרי
אין  כך וראשית, תחילה לו שאין וכמו אמרנו; כבר כאשר

ותכלית. סוף והמצוי 36)לו האדם; לגוף תוספת שהם
אלא  - תוספת שום לו אין מורכב ואינו גוף שאינו הראשון

היא. אחת מהות והחיים תוס 37)הוא על שהיא פת
הוא. - והחכמה החכמה, - הוא כן: לא הוא אבל מהותו;

קֹוץ 38) משורש בהפעיל פעולה שם אוכספורד. נוסח לפי
הנוסח: הדפוסים ברוב משינה. יקיצה והוראתו: יקֹוץ, ָאחי
הקיץ: הפועל משם בטעות שנגזר פעולה שם - ֲִִָהקיצה
רש"י  בדברי עיין א). יז, (תהלים תמונתך בהקיץ אשבעה

י.). בתרא טו.).39)(בבא חסר 40)(חגיגה שלנו בגמרא
לא  עמידה" "ולא מעיר: בפירושו ורש"י עמידה". "ולא

י)41)גרסינן. פרק (סנהדרין למשנה בפירושו הרמב"ם
"עורף" חיבור. ולא פירוד לא - עפוי" ולא ערף "לא פירש:
פלשתים  בכתף ועפו מלשון: ו"עפוי" הפירוד, סמל הוא
ויש  שם). (עיין יתחברו שפירושו: יד), יא, (ישעיה
והתגלגל, סבוב שפירושו: עפה. משורש: "עפוי" מפרשים:
עורף  לא פירושו: וכה יתרו), (מדרשֿרבה, עפו לא אופנים
עפוי  ולא טו.) חגיגה (רש"י, פנים רק יש צדדיהם דבכל -
פניו  עבר אל איש בלכתן, יסבו לא דרך: על סבוב, ולא -

רש"י: ולדעת ט), א, (יחזקאל עייפות.ÈÂÙÈÚילכו לשון -

.·ÈeÏl‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk - ‡e‰ Ôk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿«»»≈»«¿»ƒ«»
Ïk‰ ,ÌÈ‡È·‰ È¯·„·e ‰¯Bza e¯Ó‡pL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆∆∆¿«»¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«…
ÌÈÓMa ·LBÈ" :¯Ó‡pL BÓk ;Ô‰ ‰ˆÈÏÓe ÏLÓ»»¿ƒ»≈¿∆∆¡«≈«»«ƒ
,"'‰ NN ¯L‡k" ,"Ì‰ÈÏ·‰a ÈeÒÚk" ,"˜ÁNÈƒ¿»ƒ¬ƒ¿«¿≈∆«¬∆»
‰¯B˙ ‰¯ac :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ïk‰ ÏÚ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««…»¿¬»ƒƒ¿»»
Ì‰ È˙‡‰" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .Ì„‡ŒÈa ÔBLÏkƒ¿¿≈»»¿≈≈«…ƒ≈
,"È˙ÈL ‡Ï '‰ È‡" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,"ÌÈÒÈÚÎÓ«¿ƒƒ¬≈≈¬ƒ…»ƒƒ
‰È‰ ,ÁÓN ÌÈÓÚÙe ÒÚBk ÌÈÓÚt ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»¿»ƒ≈¿»ƒ»≈«»»

‰pzLÓ42‡l‡ ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ƒ¿«∆¿»«¿»ƒ»≈≈»¿ƒ∆»
¯L‡ ,¯ÓÁ Èz· ÈÎL ,ÌÈÏÙM‰ ,ÌÈÏÙ‡‰ ÌÈÙebÏ«ƒ»¬≈ƒ«¿»ƒ…¿≈»≈…∆¬∆

Ì„BÒÈ ¯ÙÚa43C¯a˙È ,‡e‰ Ce¯a ,‡e‰ Ï·‡ . ∆»»¿»¬»»ƒ¿»≈
.‰Ê Ïk ÏÚ ÌÓB¯˙ÈÂ¿ƒ¿≈«»∆

אבל 42) ברצון; אינו בכעס כשהוא ודם בשר "מלך
הוא  בכעס כשהוא גם אלא כן, אינו הקדושֿברוךֿהוא

ב). פרק טוב, שוחר (מדרש יט).43)ברצון" ד, (איוב

ה'תש"פ  מנחםֿאב ב' חמישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ה 1) שכל ה'; את לאהוב לשלושה שמצוה מחולקים ברואים

מרכבה. מעשה על פרקים ראשי חלקים;

.‡‰‡¯ÈÏe B·‰‡Ï ‰ÂˆÓ ,‰f‰ ‡¯Bp‰Â „aÎp‰ Ï‡‰»≈«ƒ¿»¿«»«∆ƒ¿»¿»√¿ƒ¿»

:¯Ó‡Â ,"EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,B˙B‡∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿∆¡«
."‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡∆¡…∆ƒ»

.·‰ÚLa ?B˙‡¯ÈÂ B˙·‰‡Ï C¯c‰ ‡È‰ C‡È‰Â¿≈«ƒ«∆∆¿«¬»¿ƒ¿»¿»»
ÌÈ‡ÏÙp‰ ÂÈ‡e¯·e ÂÈNÚÓa Ì„‡‰ ÔBa˙iL∆ƒ¿≈»»»¿«¬»¿»«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ C¯Ú dÏ ÔÈ‡L ,B˙ÓÎÁ Ô‰Ó ‰‡¯ÈÂ ,ÌÈÏB„b‰Â¿«¿ƒ¿ƒ¿∆≈∆»¿»∆≈»≈∆¿…
‰Â‡z ‰e‡˙Óe ¯‡ÙÓe ÁaLÓe ·‰B‡ ‡e‰ „iÓ - ı≈̃ƒ»≈¿«≈«¿»≈ƒ¿«∆«¬»
‰‡Óˆ" :„Âc ¯Ó‡L BÓk .ÏB„b‰ ÌM‰ Ú„ÈÏ ‰ÏB„‚¿»≈««≈«»¿∆»«»ƒ»¿»
el‡‰ ÌÈ¯·ca ·MÁnLÎe ."ÈÁ Ï‡Ï ÌÈ‰Ï‡Ï ÈLÙ«¿ƒ≈…ƒ¿≈»¿∆¿«≈«¿»ƒ»≈

ÔÓˆÚ2Ú„BÈÂ ,„ÁÙÈÂ ‡¯ÈÈÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï Úz¯ ‡e‰ „iÓ , «¿»ƒ»ƒ¿»«¬»¿ƒ»¿ƒ¿«¿≈«
˙Ú„a ˙„ÓBÚ ,‰ÏÙ‡ ,‰ÏÙL ,‰pË˜ ‰i¯· ‡e‰L∆¿ƒ»¿«»¿»»¬≈»∆∆¿««

ÙÏ ‰ËeÚÓ ,‰l˜˙BÚc ÌÈÓz È3:„Âc ¯Ó‡L BÓk , «»¿»ƒ¿≈¿ƒ≈¿∆»«»ƒ
Èk LB‡ ‰Ó - EÈ˙Úaˆ‡ ‰NÚÓ EÈÓL ‰‡¯‡ Èk"ƒ∆¿∆»∆«¬≈∆¿¿…∆»¡ƒ

el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÈÙÏe ."ep¯kÊ˙4ÌÈÏÏk ¯‡·Ó È‡ , ƒ¿¿∆¿ƒ«¿»ƒ»≈¬ƒ¿»≈¿»ƒ
Á˙Ù eÈ‰iL È„k ,ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ‰NÚnÓ ÌÈÏB„b¿ƒƒ«¬≈ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L BÓk ;ÌM‰ ˙‡ ·‰‡Ï ÔÈ·nÏ5ÔÈÚa «≈ƒ∆¡…∆«≈¿∆»¿¬»ƒ¿ƒ¿«
Ck CBznL ,‰·‰‡6‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓ ˙‡ ¯ÈkÓ ‰z‡ «¬»∆ƒ»«»«ƒ∆ƒ∆»«¿»»

.ÌÏBÚ‰»»

הוא 2) מיד ערכו. ומך האדם אפסות את לעומתם ומעריך
שהוא  כמו ופחיתות, נחיתות של רגש מתוך אחור נסוג

ומבאר. הדעת.3)הולך שלימות סמל לאלהים, הכוונה
טז). לז, (איוב דעים תמים בענין,4)ובמקרא: האמורים

באים  דעים, תמים בנפלאות והתבוננות הסתכלות שמתוך
ויראתו. אהבתו ואתחנן.5)לידי  עיון 6)'ספרי', מתוך

ומצוותיה. ה' בתורת והתבוננות

.‚˜ÏÁ BÓÏBÚa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‡¯aM ‰Ó Ïk»«∆»»«»»¿»∆¡»
ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ7ÌÈ¯aÁÓ Ô‰L ,ÌÈ‡e¯a Ô‰Ó : ƒ¿»¬»ƒ≈∆¿ƒ∆≈¿À»ƒ

ÌÏbÓ8‰¯eˆÂ9ÌÈ„ÒÙÂ ÌÈÂ‰ Ì‰Â ,10BÓk ,„ÈÓz ƒ…∆¿»¿≈…ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿
˙BÎzn‰Â ÌÈÁÓv‰Â ‰Ó‰a‰Â Ì„‡‰ ˙BÙeb11Ô‰Óe . »»»¿«¿≈»¿«¿»ƒ¿««»≈∆

ÔÈ‡ Ï·‡ ,‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ÌÈ¯aÁÓ Ô‰L ,ÌÈ‡e¯a¿ƒ∆≈¿À»ƒƒ…∆¿»¬»≈»
,ÌÈBL‡¯‰ BÓk ‰¯eˆÏ ‰¯evÓe Ûe‚Ï ÛebÓ ÔÈpzLÓƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»¿»ƒƒ
ÔÈpzLÓ ÔÈ‡Â ÌÓÏ‚a ÌÏBÚÏ ‰Úe·˜ Ô˙¯eˆ ‡l‡∆»»»¿»¿»¿»¿»¿≈»ƒ¿«ƒ
ÔÈ‡Â .Ô‰aL ÌÈ·ÎBk‰Â ÌÈlbÏb‰ Ì‰Â ,el‡ BÓk¿≈¿≈««¿«ƒ¿«»ƒ∆»∆¿≈

ÌÈÓÏb ¯‡Lk ÌÓÏb12.˙B¯eˆ ¯‡Lk Ì˙¯eˆ ‡ÏÂ »¿»ƒ¿»¿»ƒ¿…»»ƒ¿»
Ì‰Â ,ÏÏk ÌÏ‚ ‡Ïa ‰¯eˆ - ÌÈ‡e¯a Ô‰Óe≈∆¿ƒ»¿……∆¿»¿≈
˙B¯eˆ ‡l‡ ,‰iÂ‚e Ûeb ÌÈ‡ ÌÈÎ‡Ïn‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆««¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»

BfÓ BÊ ˙B„¯Ù13. ƒ¿»ƒ

והכוכבים.7) הגלגלים עולם שלנו. העולם זהו השפל, עולם
ומבאר. הולך שהוא כמו המלאכים, כמו:8)ועולם חומר,

ותבנית. צורה מחוסר חומר ז), יב, (כלים עץ כלי גולמי
החומר 9) יתעצם בה אשר ועצמותו, החומר נפש היא

בו  כי האדם, צורת הוא השכל למשל: מינו. משאינו וייבדל
משאר  בזה ונבדל "מדבר", מין מיוחד, למין ויתייחד יתעצם
גולם. - שכל המחוסר אדם נקרא ולפיכך החיים. בעלי
צורה  היא האחרונה שזו מ"תבנית", "צורה" ונבדלת
בעוד  יד, תבנית כמו: לעינים, ונראית חיצונית גשמית,
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בשכל. רק ומושגת מופשטת, רוחנית היא ש"צורה"
נתהוו.10) שמהם ליסודות תמיד ונפרדים מתהווים,
דומם,11) הארץ: כדור שעל היצורים סוגי ארבעת הם

מלמעלה  מהופך, בסדר פה ומנויים מדבר. חי, צומח,
אלא 12)למטה. – תמיד ונפסדים ההווים חלוף, בני שהם

משתנים. ואינם הם מכל 13)בניֿקיימא ונפשטות נפרדות
להלן, (עיין מעלתן ע"י מחברתה אחת הן ונבדלות חומר,
מאמר  את מבאר י) ח"ב, (מו"נ בספרו ז"ל ורבינו ה). הלכה
עולם", של שלישו הוא ש"המלאך סח), פרק (ב"ר המדרש
– חלקים לשלושה נחלק שהעולם כאן, שיטתו עלֿפי

העולם. שליש איפוא, הוא, המלאכים ועולם

.„L‡ C‡Ïn‰ e‡¯L ,ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ‡È·p‰L ‰Ê e‰Óe«∆∆«¿ƒƒ¿ƒ∆»««¿»≈
?ÌÈÙk ÏÚ·e14,‰„ÈÁ C¯„Â ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa Ïk‰ ««¿»»ƒ«…¿«¿≈«¿»¿∆∆ƒ»

ÌÈ„·k‰ ˙BÙebk „·Î BÈ‡Â ,Ûe‚ BÈ‡L ¯ÓBÏ15BÓk ; «∆≈¿≈»≈««¿≈ƒ¿
,L‡ BÈ‡Â ,"‡e‰ ‰ÏÎ‡ L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¡…∆≈…¿»¿≈≈
ÂÈÎ‡ÏÓ ‰NÚ" :¯Ó‡pL BÓÎe ;ÏLÓ ‡l‡∆»»»¿∆∆¡«…∆«¿»»

"˙BÁe¯16.

ואיך 14) איֿגופני, גולם, בלי צורה הוא המלאך והלא
מורכבים? גופים שהם כנפים ובעל כאש כמים 15)יתואר

דרך  רק הוא זה כל אבל ורוח. כאש הם קלים אלא עפר, או
צורות  הם - דבר של ולאמיתו האוזן, את לשבר וחידה משל
מט). ח"א, מו"נ (השווה עיקר כל גופנים ואינם נפרדות

אש,16) פעם לוהט": אש "משרתיו הפסוק: של וסופו
הכל  אלא זה, ולא זה לא שאינם לך: לומר – רוח ופעם

רוקח). (מעשה הנבואה של הדמיון כח לפי

.‰e„¯tÈ ‰n·e17ÔÈ‡ È¯‰Â ,BfÓ BÊ ˙B¯ev‰ «∆ƒ»¿«ƒ«¬≈≈»
?ÔÈÙeb18È‡L ÈÙÏ„Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ô˙e‡ÈˆÓa ÔÈÂL Ô ƒ¿ƒ∆≈»»ƒƒ¿ƒ»∆»»∆»

,BÁkÓ ÈeˆÓ ‡e‰Â ,B¯·Á ÏL B˙ÏÚnÓ ‰hÓÏ Ô‰Ó≈∆¿«»ƒ«¬»∆¬≈¿»ƒ…
‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê19ŒLB„w‰ ÏL BÁkÓ ÌÈ‡ˆÓ Ïk‰Â , ∆¿«¿»ƒ∆¿«…ƒ¿»ƒƒ…∆«»

B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ÊÓ¯L e‰ÊÂ .B·eËÂ ‡e‰ŒCe¯a»¿¿∆∆»«¿……¿»¿»
"¯ÓL d·b ÏÚÓ d·‚ Èk" :¯Ó‡Â20. ¿»«ƒ»…«≈«»…«…≈

הנשואות 17) המשנה: לשון עלֿדרך ּתּפרדנה, ְִַָָבמקום:
מפני  ואולי, מא.). (יבמות יינשאו והארוסות יתארסו
זכר  בהן משמשים כן על המלאכים, הם ב"צורות" ָשהמכּוון

בערבוביא. -18)ונקבה בהם יחולו לא גופניים ושינויים
זה  ונבדלים ניכרים שיהיו המלאכים ייפרדו איפוא, במה,

שכל 19)מזה? מעלתם: ובטיב במציאותם נפרדים הם
למעלה  (עיין מכוחו ומצוי לו שממעל לשני עלול הוא אחד
של  מציאותו אמיתות מכוח נמצאים יחד וכולם ה"ז): פ"א,

הראשון. על 20)המצוי שומר הגלגלים עולם כלומר:
עליהם, יתקיימו: שיסודותיו היסודות עולם השפל, העולם
וצורתם. עילתם שהם המלאכים עולם שומר הגלגלים, על
העילות  עילת שהוא הקדושֿברוךֿהוא, – לכולם וממעל

העולם. וצורת

.ÂdÈ‡ ,'B¯·Á ÏL B˙ÏÚnÓ ‰hÓÏ' :e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿¿«»ƒ«¬»∆¬≈≈»
;B¯·ÁÓ ‰ÏÚÓÏ ·LBiL Ì„‡ BÓk ,ÌB˜Ó ˙ÏÚÓ«¬«»¿»»∆≈¿«¿»≈¬≈
ÏB„b „Á‡L ÌÈÓÎÁ ÈLa ÔÈ¯ÓB‡L BÓk ‡l‡∆»¿∆¿ƒƒ¿≈¬»ƒ∆∆»»

;‰Ê ÏL B˙ÏÚnÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,‰ÓÎÁa B¯·ÁÓ≈¬≈¿»¿»∆¿«¿»ƒ«¬»∆∆
.ÏeÏÚ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ,‰lÚa ÌÈ¯ÓB‡L BÓÎe¿∆¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»ƒ∆»

.Ê.‡e‰ Ì˙ÏÚÓ ÌL ÏÚ - ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙BÓL ÈepLƒ¿««¿»ƒ«≈«¬»»
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰Â ,'L„w‰ ˙BiÁ' ÌÈ‡¯˜ CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ¿»ƒ««…∆¿≈¿«¿»ƒ
ÌÈÙ¯Ne ÌÈlÓLÁÂ ÌÈl‡¯‡Â ÌÈpÙB‡Â ,Ïk‰«…¿«ƒ¿∆¿∆ƒ¿«¿«ƒ¿»ƒ
- ÌÈLÈ‡Â ÌÈ·e¯Îe ÌÈ‰Ï‡ È·e ÌÈ‰Ï‡Â ÌÈÎ‡ÏÓe«¿»ƒ≈…ƒ¿≈¡…ƒ¿ƒ¿ƒƒ

˙BÓM‰ ‰¯NÚ el‡ Ïk21,ÌÈÎ‡Ïn‰ Ô‰· e‡¯˜pL »≈¬»»«≈∆ƒ¿¿»∆««¿»ƒ
‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÏÚÓe .Ô‰ Ô‰lL ˙BÏÚÓ ¯NÚ ÌL ÏÚ«≈∆∆«¬∆»∆≈«¬»∆≈¿«¿»
˙ÏÚÓ ‡È‰ ,‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ˙ÏÚÓ ‡l‡ ,‰pnÓƒ∆»∆»«¬«»≈»ƒ«¬«
Ô‰L ,‰‡e·pa ¯Ó‡ CÎÈÙÏ ;˙BiÁ ˙‡¯˜pL ‰¯ev‰«»∆ƒ¿≈«¿ƒ»∆¡««¿»∆≈
˙ÏÚÓ ‡È‰ ˙È¯ÈNÚ ‰ÏÚÓe .„B·k‰ ‡qk ˙Áz««ƒ≈«»«¬»¬ƒƒƒ«¬«
ÌÈ¯a„Ó‰ ÌÈÎ‡Ïn‰ Ì‰Â ,'ÌÈLÈ‡' ˙‡¯˜pL ‰¯ev‰«»∆ƒ¿≈ƒƒ¿≈««¿»ƒ«¿«¿ƒ
CÎÈÙÏ ;‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa Ì‰Ï ÌÈ‡¯Â ÌÈ‡È·p‰ ÌÚƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»∆¿«¿≈«¿»¿ƒ»
ŒÈa ˙Úc ˙ÏÚÓÏ ‰·B¯˜ Ì˙ÏÚnL ,ÌÈLÈ‡ e‡¯˜ƒ¿¿ƒƒ∆«¬»»¿»¿«¬«««¿≈

.Ì„‡»»

נזכרים 21) חדא, בצוותא לשמותם הללו המלאכים עשרת
סדר. בשינוי ורק בא) (שמות, בזוהר גם

.Á‡¯Ba‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓe ÌÈiÁ el‡‰ ˙B¯ev‰ ÏÎÂ¿»«»≈«ƒ«ƒƒ∆«≈
‰¯eˆ Ïk - „‡ÓÏ „Ú ‰ÏB„‚ ‰Úc B˙B‡ ÌÈÚ„BÈÂ¿¿ƒ≈»¿»«ƒ¿…»»

BÏ„‚ ÈÙÏ ‡Ï ,d˙ÏÚÓ ÈÙÏ ‰¯eˆÂ22‰ÏÚÓ elÙ‡ . ¿»¿ƒ«¬»»…¿ƒ»¿¬ƒ«¬»
‰BL‡¯‰23BÓk ‡¯Ba‰ ˙zÓ‡ ‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ »ƒ»≈»¿»¿«ƒ¬ƒ««≈¿

˙‚NÓ Ï·‡ ;Ú„ÈÏÂ ‚ÈN‰Ï ‰¯ˆ˜ dzÚc ‡l‡ ,‡e‰L∆∆»«¿»¿»»¿«ƒ¿≈«¬»«∆∆
‰hÓlL ‰¯eˆ ˙Ú„BÈÂ ˙‚NnM ‰nÓ ¯˙BÈ ˙Ú„BÈÂ¿««≈ƒ«∆«∆∆¿««»∆¿«»
,˙È¯ÈNÚ ‰ÏÚÓ „Ú ,‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ Ïk ÔÎÂ .‰pnÓƒ∆»¿≈»«¬»«¬»««¬»¬ƒƒ
Ì„‡‰ Èa Ák ÔÈ‡L ,‰Úc ‡¯Ba‰ ˙Ú„BÈ ‡È‰ Ìb«ƒ«««≈≈»∆≈…«¿≈»»»

Ï ÏBÎÈ ‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ÌÈ¯aÁÓ‰.d˙BÓk Ú„ÈÏÂ ‚ÈN‰ «¿À»ƒƒ…∆¿»»¿«ƒ¿≈«¿»
BÓˆÚ Ú„BÈ ‡e‰L BÓk ‡¯Ba‰ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡ Ïk‰Â24. ¿«…≈»¿ƒ«≈¿∆≈««¿

גדלו 22) לפי לא הבורא את מכירה מהצורות, אחת כל
ויש  בלבד. השגתה כח ולפי היא מעלתה לפי אלא האמיתי,
וכן  גדלה". ולפי מעלתה "לפי הוא: הנכון שהנוסח סוברים
האדר"ת). (הגהות ה"ט ג, בפרק לקמן הדבר מוכח

כסא 23) אצל עומדות "והחיות חז"ל: ואמרו הקודש. חיות
פרק  אליעזר, דרבי (פרקי כבודו" מקום יודעות ואינן כבודו,
רבי  אמר וחי? מהו וחי". האדם יראני "לא כן: כמו ד).
את  רואות אינן הכסא, את הנושאות החיות אף עקיבא:

נשא). פרשת סוף רבה, (במדבר את 24)הכבוד כמו:
ואמיתית. שלימה ידיעתו שרק עצמו,

.Ë‰¯evÓ ,‡¯Ba‰ ÔÓ ıeÁ ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒƒ«≈ƒ»
‰BL‡¯‰25ı¯‡‰ ¯eaËa ‰È‰iL ÔË˜ LezÈ „Ú26- »ƒ»««»»∆ƒ¿∆¿«»»∆

BÓˆÚ Ú„BÈ ‡e‰L ÈÙÏe .e‡ˆÓ B˙zÓ‡ ÁkÓ Ïk‰«…ƒ…«¬ƒ»ƒ¿»¿ƒ∆≈««¿
,Ïk‰ Ú„BÈ ‡e‰ ,B˙zÓ‡Â Bz¯‡Ù˙Â B˙l„b ¯ÈkÓe«ƒ¿À»¿ƒ¿«¿«¬ƒ»≈««…

epnÓ ÌÏÚ ¯·c ÔÈ‡Â27. ¿≈»»∆¿»ƒ∆

הקודש.25) שבכדור,26)חיות נקודה כל הארץ. בכדור
ומרכזו. טבורו התכנית 27)הוא עלֿפי יודע הבנאי גם
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צורת  את – המלאכה אל גשתו בטרם עוד – ברוחו שתיכנן
יתברך. הבורא ומכלֿשכן ומובאיו, מוצאיו לכל הבנין

.ÈBÓk d˙B‡ Ú„BÈÂ BzÓ‡ ¯ÈkÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»«ƒ¬ƒ¿≈«»¿
BÓk ,epnÓ ıeÁ ‡È‰L ‰Ú„a Ú„BÈ BÈ‡Â .‡È‰L∆ƒ¿≈≈«¿≈»∆ƒƒ∆¿

„Á‡ ezÚ„Â e‡ ÔÈ‡L ;ÔÈÚ„BÈ e‡L28‡¯Ba‰ Ï·‡ . ∆»¿ƒ∆≈»¿«¿≈∆»¬»«≈
‰pt ÏkÓe „ˆ ÏkÓ „Á‡ ÂÈiÁÂ BzÚ„Â ‡e‰ ,C¯a˙Èƒ¿»≈¿«¿¿«»∆»ƒ»«ƒ»ƒ»
Ú„BÈÂ ÌÈiÁa ÈÁ ‰È‰ ÈÏÓÏ‡L .„eÁÈ C¯c ÏÎ·e¿»∆∆ƒ∆ƒ¿»≈»»«¿«ƒ¿≈«
‡e‰ :‰a¯‰ ˙B‰Ï‡ ÌL eÈ‰ - epnÓ ıeÁ ‰Ú„a¿≈»ƒ∆»»¡…«¿≈
„ˆ ÏkÓ „Á‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡Â ;BzÚ„Â ÂÈiÁÂ¿«»¿«¿¿≈«»»≈∆»∆»ƒ»«
‡e‰ :¯ÓB‡ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .„eÁÈ C¯c ÏÎ·e ‰pt ÏkÓeƒ»ƒ»¿»∆∆ƒƒ¿≈»«»≈
Ïk‰ - dÓˆÚ ‰Úc‰ ‡e‰Â ,Úe„i‰ ‡e‰Â ,Ú„Bi‰«≈«¿«»«¿«≈»«¿»«…
ÔÊ‡· ‡ÏÂ ,B¯Ó‡Ï ‰Ùa Ák ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .„Á‡∆»¿»»∆≈…««∆¿»¿¿…¿…∆

BÈ¯a ÏÚ B¯Èk‰Ï Ì„‡‰ ·Ïa ‡ÏÂ ,BÚÓLÏ29CÎÈÙÏe . ¿»¿¿…¿≈»»»¿«ƒ«À¿¿ƒ»
"‰Ú¯Ù ÈÁ" :¯ÓB‡30ÈÁ" ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,"ELÙ ÈÁÂ" ≈≈«¿…¿≈«¿¿¿≈≈≈
"'‰ ÈÁ" ‡l‡ ,"'‰31,ÌÈL ÂÈiÁÂ ‡¯Ba‰ ÔÈ‡L - ∆»«∆≈«≈¿«»¿«ƒ

CÎÈÙÏ .ÌÈÎ‡Ïn‰ ÈiÁk B‡ ÌÈiÁ‰ ÌÈÙeb‰ ÈiÁ BÓk¿«≈«ƒ««ƒ¿«≈««¿»ƒ¿ƒ»
BÓk ,ÌÈ‡e¯a‰ ˙ÓÁÓ ÌÚ„BÈÂ ÌÈ‡e¯a‰ ¯ÈkÓ BÈ‡≈«ƒ«¿ƒ¿¿»≈¬««¿ƒ¿
CÎÈÙÏ .ÌÚ„È BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‡l‡ ,Ì˙B‡ ÔÈÚ„BÈ e‡L∆»¿ƒ»∆»≈¬««¿≈»≈¿ƒ»
BÏ CÓÒ Ïk‰L ,Ïk‰ Ú„BÈ ,BÓˆÚ Ú„BÈ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈««¿≈««…∆«…ƒ¿»

B˙ÈÂ‰a32. «¬»»

האדם 28) ידיעת האדם. ידיעת כהרי הבורא ידיעת הרי לא
לימוד  חיים, נסיונות עלֿידי לו מחוצה אליו באה
רוכש  שהוא חדשות ידיעות של תוספת ועלֿידי והתבוננות.
מה  היום ואינה ומשתנית, מתחדשת עצמותו פעם. בכל לו
היא  - והידוע היודע, האדם כי נמצא, אתמול. שהיתה

ר  שאמצעותו השכל הוא - והדעה לו, שרכש לו הידיעה כש
באה  אינה שידיעתו הבורא, כן לא המה. שלושה – ידיעתו
הידוע, הוא – ולפיכך היא, עצמו מחמת אלא לו, מחוצה

עצמה. הדעה והוא הידוע, שמהות 29)והוא שכשם
מושגים. בלתי ודעתו חייו גם כך מושגת, בלתי מציאותו

פרעה 30) כי ונסמך, סומך בחייֿפרעה, כמו: בסמיכות,
וחייו. גווייתו הם: שנים - חיים,31)וחייו אלהים כמו:

ולכן  החיים. מקור הוא הוא. והחיים החיים, הוא כלומר:
בדעה, ולא ויודע בחיים, ולא חי הוא ׁשנאמר: אלא לנו ֶַֹאין
מהותו  על נוספים שהם בדעת ולא בחיים לא כלומר:

העילה:32)(הריטב"א). אל העלול מן הוא הכרתנו סדר
בנפלאות  הסתכלות ידי על הבורא את הכיר אבינו אברהם
אבל  לה! יש אדון – כזו נפלאה בירה וקרא: הבריאה,
מחמת  הכל יודע הוא הראשונה, העילה שהוא הקב"ה

ולכן דומה?עצמו, הדבר למה משל ממנו. נעלם דבר אין
מסתכל  עליו העובר כל פלאים. מנגנון עם כלי שיצר לאומן
ידיעת  בין ומה אותו. ויודע תכונתו עד שבא עד בו ומתבונן
בעוד  הכלי? את העושה האומן לידיעת בכלי המסתכל
אחריו, נמשך הכלי – האומן הכלי, אחר נמשך שהמסתכל
מו"נ  (השווה שעשהו בטרם עוד מעצמו אותו יודע שהוא

בא). ח"ג,

.‡Èel‡ ÌÈ˜¯Ù ÈLa ‰Ê ÔÈÚa e¯Ó‡L el‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ≈∆»«¿¿ƒ¿»∆ƒ¿≈¿»ƒ≈
ÔÈÚa ¯‡·Ï CÈ¯vM ‰nÓ Ì‰ Ìi‰ ÔÓ ‰tË BÓk -¿ƒ»ƒ«»≈ƒ«∆»ƒ¿»≈¿ƒ¿»

‡e‰ ,el‡ ÌÈ˜¯Ù ÈLaL ÌÈ¯wÚ‰ Ïk ¯e‡·e .‰Ê∆≈»»ƒ»ƒ∆ƒ¿≈¿»ƒ≈
'‰·k¯Ó ‰NÚÓ' ‡¯˜p‰33. «ƒ¿»«¬≈∆¿»»

מראות 33) לו כשנגלו יחזקאל שראה המרכבה שם על
נזכר  לא "מרכבה" שהשם ואףֿעלֿפי א). (יחזקאל אלוקים
מפני  חכמינו, בפי כך נקרא אולם המראה, בכל בפירוש
וזוהי  – חיות ארבע הכבוד לכסא מתחת במראה שראה
בשש  ממצרים מרכבה ותצא שנאמר: כמו מרכבה, דמות
ללמדך, כט). י, (מלכיםֿא ומאה בחמשים וסוס כסף מאות
אישים  ארבעה של קיבוץ על נאמר "מרכבה" שם שסתם

ע). ח"א, (מו"נ

.·ÈÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ eeˆ34ÌÈ¯·„a L¯„Ï ‡lL , ƒ¬»ƒ»ƒƒ∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÎÁ ‰È‰iL ‡e‰Â ,„·Ïa „Á‡ LÈ‡Ï ‡l‡ el‡≈∆»¿ƒ∆»ƒ¿«¿∆ƒ¿∆»»

‰ ÈL‡¯ BÏ ÔÈ¯ÒBÓ CkŒ¯Á‡Â ;BzÚcÓ ÔÈ·ÓeÌÈ˜¯t ≈ƒƒ«¿¿««»¿ƒ»≈«¿»ƒ
ıÓL B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe35BzÚcÓ ÔÈ·Ó ‡e‰Â ,¯·c‰ ÔÓ ƒƒ∆∆ƒ«»»¿≈ƒƒ«¿

ÌÈwÓÚ ÌÈ¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .B˜ÓÚÂ ¯·c‰ ÛBÒ Ú„BÈÂ¿≈««»»¿»¿¿»ƒ≈¿»ƒ¬Àƒ
ÔÏ·ÒÏ ‰Èe‡¯ ˙Ú„Â ˙Úc Ïk ÔÈ‡Â ,„‡ÓÏ „Ú Ì‰36. ≈«ƒ¿…¿≈»««»««¿»¿»¿»

ÌÈN·k" :ÏLÓ C¯c B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«¿……¿»¿»∆∆»»¿»ƒ
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck - "ELe·ÏÏ37:‰Ê ÏLÓ Le¯Ùa ƒ¿∆»»¿¬»ƒ¿≈»»∆

BBL·k Ô‰L ÌÈ¯·c38,ELe·ÏÏ eÈ‰È ,ÌÏBÚ ÏL ¿»ƒ∆≈ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿∆
;ÌÈa¯a Ì˙B‡ L¯„z Ï‡Â ,Ec·Ï EÏ :¯ÓBÏk¿«¿¿«¿¿«ƒ¿»»«ƒ
;"Cz‡ ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ‡Â Ec·Ï EÏ eÈ‰È" :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«ƒ¿¿¿«∆¿≈¿»ƒƒ»
Ck - "CBLÏ ˙Áz ·ÏÁÂ L·c" :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«¿«¿»»««¿≈»

ÌÈÓÎÁ eL¯t39L·„k Ô‰L ÌÈ¯·c :ÌÈBL‡¯‰ ≈¿¬»ƒ»ƒƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿«
EBLÏ ˙Áz eÈ‰È ,·ÏÁÂ40. ¿»»ƒ¿««¿∆

יא:.34) קצת.35)חגיגה מזעיר, כמסופר 36)מעט
אחד, רק - ל"פרדס" שנכנסו חכמים שמארבעה יד:) (חגיגה

וניזוקו. נפגעו והשאר - בשלום יצא עקיבא, שם,37)רבי
המסתורין 38)יג. כגון: ונסתרים, כבושים סוד דברי

ימנית. בשין – ללבושך" "כבשים הבריאה. ורזי האלוהי
יהיו 40)שם.39) חן, ליודעי כדבש המתוקים ומ"ב מ"מ

ברבים. תפרסמם ולא לשונך תחת גנוזים

ה'תש"פ  מנחםֿאב ג' שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היסודות,1) ד' הילוכם; וסידור מניינם הגלגלים, שמות

וסידורם. מהותם

.‡Ïe·Êe ÚÈ˜¯Â ÌÈÓL ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ÌÈlbÏb‰««¿«ƒ≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ«¿
‰ÚLz Ì‰Â ,˙B·¯ÚÂ2epnÓ ·B¯w‰ ÏbÏb :ÌÈl‚Ï‚ «¬»¿≈ƒ¿»«¿«ƒ«¿««»ƒ∆

Á¯i‰ ÏbÏb ‡e‰3,ÏbÏ‚ ‡e‰ ,epnÓ ‰ÏÚÓlL ÈM‰Â . «¿««»≈«¿«≈ƒ∆¿«¿»ƒ∆«¿«
‰ÏÚÓlL ÈLÈÏL ÏbÏ‚Â .·ÎBÎ ‡¯˜p‰ ·ÎBk‰ BaL∆«»«ƒ¿»»¿«¿«¿ƒƒ∆¿«¿»
ÏbÏ‚Â .‰nÁ BaL ,ÈÚÈ·¯ ÏbÏ‚Â .d‚ BaL ,epnÓƒ∆∆…«¿«¿«¿ƒƒ∆«»¿«¿«
.˜„ˆ ·ÎBk BaL ,ÈML ÏbÏ‚Â .ÌÈc‡Ó BaL ,ÈLÈÓÁ¬ƒƒ∆«¿ƒ¿«¿«ƒƒ∆«∆∆
¯‡L BaL ,ÈÈÓL ÏbÏ‚Â .È˙aL BaL ,ÈÚÈ·L ÏbÏ‚Â¿«¿«¿ƒƒ∆«¿«¿«¿«¿ƒƒ∆¿»
‡e‰ ,ÈÚÈLz ÏbÏ‚Â .ÚÈ˜¯a ÌÈ‡¯pL ÌÈ·ÎBk‰ Ïk»«»ƒ∆ƒ¿ƒ»»ƒ«¿«¿«¿ƒƒ
‡e‰Â ,·¯ÚnÏ Á¯Ên‰ ÔÓ ÌBÈ ÏÎa ¯ÊBÁ‰ ÏbÏ‚«¿««≈¿»ƒ«ƒ¿»««¬»¿
ÌÈ·ÎBk‰ Ïk ‰‡¯zL ‰ÊÂ .Ïk‰ ˙‡ ·aÒÓe ÛÈwn‰««ƒ¿«≈∆«…¿∆∆ƒ¿∆»«»ƒ
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Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,„Á‡ ÏbÏ‚a Ìlk Ì‰ el‡k¿ƒ≈À»¿«¿«∆»¿««ƒ∆≈»∆
ÌÈkÊÂ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈlbÏb‰L ÈtÓ - ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê∆¿«¿»ƒ∆ƒ¿≈∆««¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÏbÏbaL ÌÈ·ÎBk‰ ÌÈ‡¯ CÎÈÙÏ ,¯ÈtqÎÂ ˙ÈÎeÎfk«¿ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒ∆««¿«

.ÔBL‡¯‰ ÏbÏb ˙ÁzÓ ÈÈÓM‰«¿ƒƒƒ«««¿«»ƒ

כי 2) שהוכיחו זמנו, מתוכני הרמב"ם קיבל הגלגלים, מנין
על  מקשים שרבים להעיר וכדאי ט). ח"ב, (מו"נ הם תשעה
רקיעים  שני שרק יב:), (חגיגה מפורשת מגמרא רבינו שיטת
(דברים  השמים ושמי השמים אלהיך לה' הן שנאמר: הם,
במו"נ  והקדים רבינו בה הרגיש כבר זו, קושיא אולם יד). י,
לרקיע  הכוכבים כדורי את מנו התלמוד שחכמי ואמר: (שם)
חשבו  - כלל כוכבים בו שאין המקיף הגלגל ואת אחד,
לשיטתו. מדבריהם סתירה שום ואין השני, לרקיע

הגלגלים 3) את בזה מונה ז"ל הרמב"ם יב:). (חגיגה
שאנו  מזה מהופך שלהם הסדר ולכן למעלה, מלמטה
. קכט: שבת (רש"י, התלמודית הספרות לפי בו רגילים
שסידורם  חנכ"ל, שצ"ם ו): פרק אליעזר דרבי פרקי
בשבעת  קבועים אלה, לכת כוכבי שבעה למטה. מלמעלה
לפי  הארץ כדור את מקיף אחד וכל התחתונים, הגלגלים
הכוכבים  שאר קבועים השמיני, בגלגל שלו. הגלגל תנועת
"גלגל  הנקרא: הזה, הגלגל כל פני על מפוזרים והם
הוא  התשיעי הגלגל בלילה. לעינינו ונראים המזלות",
וארבע  עשרים במשך הארץ כדור את המקיף היומי, הגלגל
ולמרות  הגלגלים, כל את מקיף הוא המהיר ובהילוכו שעות.
עמו  מניעם הוא מהם, אחד לכל המיוחדות תנועותיהם
הפנימיים  הגלגלים שכל ובעוד בכל". החלק "תנועת
את  התשיעי הגלגל מקיף למזרח, ממערב הארץ את מקיפים
למערב, חוזר הוא כאילו ונראה למערב, ממזרח הארץ

החוזר". "גלגל שמו: ומכאן

.·Ô‰aL ÌÈlbÏb‰ ‰BÓMÓ ÏbÏ‚Â ÏbÏb Ïk»«¿«¿«¿«ƒ¿»««¿«ƒ∆»∆
,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ,‰a¯‰ ÌÈlbÏ‚Ï ˜ÏÁ ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆¡»¿«¿«ƒ«¿≈∆¿«¿»ƒ∆

ÌÈÏˆ· È„Ï‚ BÓk4·¯ÚnÓ ÌÈ··BÒ ÌÈlbÏb Ô‰Ó - ¿ƒ¿≈¿»ƒ≈∆«¿«ƒ¿ƒƒ«¬»
ÏbÏb‰ BÓk ,·¯ÚÓÏ Á¯ÊnÓ ÌÈ··BÒ Ô‰Óe ,Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»≈∆¿ƒƒƒ¿»¿«¬»¿««¿«
Ì‰ÈÈa ÔÈ‡ ÌlÎÂ .·¯ÚÓÏ Á¯ÊnÓ ¯ÊBÁ‰ ,ÈÚÈLz‰«¿ƒƒ«≈ƒƒ¿»¿«¬»¿À»≈≈≈∆

Èet ÌB˜Ó5. »»

חברתה 4) גבי על אחת ומונחות המקיפות הבצלים כקליפות
מו"נ  (והשווה ביניהן ריק חלל שום ואין בזו, זו ומדובקות

עב). קשר 5)ח"א, היה לא פנוי, מקום שם היה לו כי
ביניהם. אורגני

.‚ÌÈ„·Î ‡ÏÂ ÌÈl˜ ‡Ï ,ÔÈ‡ ÌÈlbÏb‰ Ïk6ÔÈ‡Â , »««¿«ƒ≈»…«ƒ¿…¿≈ƒ¿≈
Ì„‡ ÔÈÚ ‡Ï ,Ì‰Ï7.˙BÈÚ ¯‡L ‡ÏÂ ¯ÁL ÔÈÚ ‡ÏÂ »∆…«ƒ»…¿…«»…¿…¿»≈

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ÓÏ - ˙ÏÎz‰ ÔÈÚk Ì˙B‡ ÔÈ‡B¯ e‡L ‰ÊÂ¿∆∆»ƒ»¿≈«¿≈∆¿«¿ƒ»«ƒ
ÌÚË ‡Ï ,Ì‰Ï ÔÈ‡ ÔÎÂ .¯ÈÂ‡‰ d·b ÈÙÏ ,‡e‰ „·Ïaƒ¿«¿ƒ…«»¬ƒ¿≈≈»∆…««
‡l‡ ÔÈÈeˆÓ ÔÈÚ¯‡Ó‰ el‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÁÈ¯ ‡ÏÂ¿…≈«¿ƒ∆≈≈«¿…»ƒ¿ƒ∆»

Ô‰Ó ‰hÓlL ˙BÙeba8. «∆¿«»≈∆

שלנו.6) החומר ממהות אינו וחומרם, גולמם מהות כי
על 7) עינֹות, וריבויו: זכר. מין ולכן אדום, מראה ֵצבע,

לילות. בכדור 8)משקל כלומר: הירח, מגלגל שלמטה
שלנו.

.„ÔÈl‚Ú Ô‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈwn‰ el‡‰ ÌÈlbÏb‰ Ïk»««¿«ƒ»≈««ƒƒ∆»»≈¬Àƒ
¯ecÎk9ÔÓ ˙ˆ˜ÓÏ LÈÂ .ÚˆÓ‡· ‰ÈeÏz ı¯‡‰Â , ¿«¿»»∆¿»»∆¿«¿≈¿ƒ¿»ƒ

ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÌÈÚe·˜ Ô‰L ,ÌÈpË˜ ÌÈlbÏb ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ«¿«ƒ¿«ƒ∆≈¿ƒ»∆¿≈
ÔË˜ ÏbÏb ‡l‡ ,ı¯‡‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ ÌÈlbÏb‰ Ì˙B‡»««¿«ƒ«ƒƒ∆»»∆∆»«¿«»»

ÛÈwn‰ ÏB„b‰ ÏbÏba Úe·˜ ÛÈwÓ BÈ‡L10. ∆≈«ƒ»«««¿««»««ƒ

בראשית"9) ימי מששת מרובע "אין אמרו: ז"ל חכמינו
ה"ח). פ"ג, שבועות הגלגל 10)(ירושלמי, בגוף קבוע

הלכת, כוכבי תנועת את לבאר כדי בחללו. ולא המקיף,
הוכרח  אותה, מאיטים ופעמים תנועתם ממהרים שפעמים
כי  לשער הארץ", "מרכזיות השיטה יוצר תלמי, התוכן
ואין  משלהם נוספים מרכזים להם יש הלכת מכוכבי אחדים
הם  וקטנים מרכז", "יוצאי נקראים: אלה מרכזם. הארץ
הקפה", "גלגלי שישנם שיער וכן הארץ. מרכזי מגלגלי
הכוכב. מסלול הוא הקטן שמעגלם אפיציקלים, הנקראים:
"גלגלי  מרכז. לו המשמש הגדול, המעגל בתוך קבוע והוא
מו"נ  (השווה בכלל העולם את מקיפים אינם אלה הקפה"

עב). ח"א,

.‰- ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÙÈwn‰ ÌÈlbÏb‰ Ïk ¯tÒÓƒ¿«»««¿«ƒ««ƒƒ∆»»»
¯NÚŒ‰BÓL11ÔÈ‡L ÌÈpËw‰ ÌÈlbÏb‰ ¯tÒÓe ; ¿»»»ƒ¿«««¿«ƒ«¿«ƒ∆≈»

‰BÓL - ÔÈÙÈwÓ12¯eÚL ˙ÚÈ„ÈÂ ÌÈ·ÎBk‰ CÏ‰nÓe . «ƒƒ¿»ƒ«¬««»ƒƒƒ«ƒ
ÌB¯c Áe¯Ó Ô˙iËpÓe ,‰ÚL ÏÎ·e ÌBÈ ÏÎa Ô˙·È·Ò¿ƒ»»¿»¿»»»ƒ¿ƒ»»≈«»

ÌB¯c Áe¯Ï ÔBÙˆ Áe¯Óe ÔBÙˆ Áe¯Ï13ÏÚÓ Ô‰·bÓe , ¿«»≈«»¿«»ƒ»¿»≈«
˙¯eˆÂ ÌÈlbÏb‰ el‡ Ïk ¯tÒÓ Ú„eÈ ,Ô˙·È¯˜e ı¯‡‰»»∆¿ƒ»»ƒ»«ƒ¿«»≈««¿«ƒ¿«
ÔBaLÁ ˙ÓÎÁ ‡È‰ BÊÂ .Ô˙Ùw‰ C¯„Â Ô˙ÎÈÏ‰¬ƒ»»¿∆∆«»»»¿ƒ»¿«∆¿

˙BÏfÓe ˙BÙe˜z14ÈÓÎÁ Ô‰· e¯aÁ ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒe , ¿«»¿»ƒ«ƒƒ¿»∆«¿≈
.ÔÂÈ»»

הגלגלים 11) מספר רבינו: יאמר שם) (מו"נ, בספרו
משמונהֿ פחות שיהא אפשר אי העולם, כל את המקיפים
טוב" "שם והמפרש יותר. יעלה שמספרם אפשר אבל עשר,
מאדים, צדק, שבתאי, מהכוכבים: אחד שלכל שם, יבאר
עשרה. הרי – מרכז" "יוצא גלגל יש - ולבנה כוכב
"יוצאי  גלגלים שני מהם אחד לכל נוגה, חמה, והכוכבים:
וגלגל  המזלות גלגל את עליהם הוסיף ששה. הרי – מרכז"

שמונהֿעשר. הרי – הקפה.12)המקיף גלגלי הם
המשוה.13) לדעת 14)לקו ללמוד אותנו חייבו שחז"ל

את  בסמכם עה.), (שבת חשבונותיה ולחשב זו חכמה
העמים  לעיני ובינתכם חכמתם היא כי הכתוב: על דבריהם
נקף. אחי קוף משורש: שם – תקופה ו). ד, (דברים
הימים  לתקופת ויהיה זמן: גלגול וסיבוב. הקף ופירושו:
והירח. השמש הילוך חשבון ענינו: וכאן כ). א, (שמואלֿא
כג, (מלכיםֿב במקרא ונזכרים נזלֿהלך, משורש: – מזלות
בהרכבן  המהוות כוכבים קבוצות שתיםֿעשרה והם ה).
כדלהלן  וכו' שור טלה, בדמות: שונות מתמונות תמונות
לכנסת  הקב"ה אמר לב:) (ברכות חז"ל ואמרו ו). (הלכה
דרבי  ובפרקי ברקיע. בראתי מזלות שניםֿעשר בתי, ישראל:
וכן  ו. בהלכה פה הערוך כסדר שמותם מונה פ"ו, אליעזר
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בחודש  הפסוק: על אסתר מגילת במדרש הם מנויים
א). פ"ג, אסתר (מגילת ניסן חודש הוא הראשון

.ÂÈÚÈLz‰ ÏbÏb15e‰e˜lÁ ,Ïk‰ ˙‡ ÛÈwÓ ‡e‰L , «¿««¿ƒƒ∆«ƒ∆«…ƒ¿
˜ÏÁ Ïk ;ÌÈ˜ÏÁ ¯NÚŒÌÈLÏ ÌÈBÓ„w‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ««¿ƒƒ¿≈»»¬»ƒ»≈∆
ÔÓ B· ‰‡¯zL BÊ ‰¯eˆ ÌL ÏÚ ,ÌL BÏ eÏÚ‰ ˜ÏÁÂ»≈∆∆¡≈«≈»∆≈»∆ƒ
Ì‰Â ,ÂÈzÁz ÌÈeÎÓ Ì‰L ,epnÓ ‰hÓlL ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆¿«»ƒ∆∆≈¿À»ƒ«¿»¿≈
,ÔË¯Ò ,ÌÈÓB‡z ,¯BL ,‰ÏË :Ì˙BÓML ˙BÏfn‰««»∆¿»»∆¿ƒ«¿»
,ÈÏc ,È„b ,˙L˜ ,·¯˜Ú ,ÌÈÊ‡Ó ,‰Ïe˙a ,‰È¯‡«¿≈¿»…¿«ƒ«¿»∆∆¿ƒ¿ƒ

.ÌÈ‚c»ƒ

מעלות,15) וששים מאות לשלוש נחלק התשיעי הגלגל
קרוב  שהוא מהלך אחד ביום הארץ את מקיפה והשמש
השמיני  שבגלגל הכוכבים ילכו זה וחלק אחת, למעלה

בקירוב. שנה שבעים של בתקופה

.Ê‰¯eˆ ‡ÏÂ ‰wÏÁ ‡Ï ,Ba ÔÈ‡ BÓˆÚ ÈÚÈLz‰ ÏbÏb«¿««¿ƒƒ«¿≈…¬À»¿…»
¯eaÁa ‡l‡ ;·ÎBÎ ‡ÏÂ el‡‰ ˙B¯ev‰ ÏkÓƒ»«»≈¿…»∆»¿ƒ
ÌÈ·ÎBÎa ‰‡¯iL ‡e‰ ÈÈÓM‰ ÏbÏbaL ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆««¿««¿ƒƒ∆≈»∆¿»ƒ
.Ô‰Ó ·B¯˜ B‡ el‡‰ ˙B¯ev‰ ˙È·z BaL ÌÈÏB„b¿ƒ∆«¿ƒ«»≈»≈∆
Ô˙B‡ „‚k ˙BeÎÓ eÈ‰ ‡Ï ˙B¯eˆ ¯NÚŒÌÈM‰ el‡Â¿≈«¿≈»»…»¿À»¿∆∆»
˙BÓL Ô‰Ï eÏÚ‰ Ê‡L ,Ïean‰ ÔÓÊa ‡l‡ ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ∆»ƒ¿«««∆»∆¡»∆≈
ÏkL ÈÙÏ ,ËÚÓ e··Ò ¯·k ‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ .el‡≈¬»«¿««∆¿»»¿¿«¿ƒ∆»
LÓM‰ BÓk ,ÌÈ··BÒ Ìlk ,ÈÈÓL ÏbÏ‚aL ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆¿«¿«¿ƒƒÀ»¿ƒ¿«∆∆
Cl‰˙iL ˜ÏÁÂ ;˙e„·Îa ÔÈ··BÒ Ô‰L ‡l‡ ,Á¯i‰Â¿«»≈«∆»∆≈¿ƒƒ¿≈¿≈∆∆ƒ¿«≈

Á¯i‰Â LÓM‰16Ïk Bc‚k CÏÈ ,„Á‡ ÌBÈa Bc‚k «∆∆¿«»≈«¿∆¿¿∆»≈≈¿∆¿»
.‰L ÌÈÚ·MÓ ·e¯˜a Ô‰Ó ·ÎBk»≈∆¿≈ƒƒ¿ƒ»»

והירח".16) "השמש כאן: הנוסחא הדפוסים, בכל כמעט
שוה: והירח השמש מהלך אין שהרי מאד, היא ותמוהה
מקיף  והירח יום, שס"ה במשך הארץ את מקיפה שהשמש
ותשצ"ג  שעות שתיםֿעשרה יום, כ"ט במשך הארץ את
נחום"). "חזון (עיין זה על המפרשים תמהו וכבר חלקים.
"והירח", תיבת אין חיימזון, הוצאת אוקספורד בנוסחת אבל
בשם: והידועה בזה המוצעת הגלגלים שיטת היא. ונכונה
היתה  כולו, העולם כל מרכז היא שהארץ גיאוצנטרית,
לחורבן  1403-73) קופרניקוס עד הביניים ימי כל שלטת
היא  השמש שלפיה ההליוצנטרית, השיטה אבי שני), בית

הבריאה. מרכז

.Á,ÌÈpË˜ ÌÈ·ÎBk Ô‰Ó LÈ ,ÌÈ‡¯p‰ ÌÈ·ÎBk‰ Ïk»«»ƒ«ƒ¿ƒ≈≈∆»ƒ¿«ƒ
ÌÈ·ÎBk Ô‰Ó LÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡Ó ‰ÏB„b ı¯‡‰L∆»»∆¿»≈««≈∆¿≈≈∆»ƒ
‰nk ı¯‡‰ ÔÓ ÏB„b Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,ÌÈÏB„b¿ƒ∆»∆»≈∆»ƒ»»∆«»
ÌÈÚa¯‡ BÓk Á¯i‰ ÔÓ ‰ÏB„b ı¯‡‰Â .ÌÈÓÚÙ¿»ƒ¿»»∆¿»ƒ«»≈«¿«¿»ƒ
ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó BÓk ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰Â .ÌÈÓÚt¿»ƒ¿«∆∆¿»ƒ»»∆¿≈»¿ƒ¿ƒ
‰BÓLe ÌÈÙÏ‡ ˙LMÓ „Á‡ - Á¯i‰ ‡ˆÓ .ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿»«»≈«∆»ƒ≈∆¬»ƒ¿∆
·ÎBk ÌÈ·ÎBk‰ ÏÎa ÔÈ‡Â .·e¯˜a LÓM‰ ÔÓ ˙B‡Ó≈ƒ«∆∆¿≈¿≈¿»«»ƒ»
.ÈM‰ ÏbÏbaL ·ÎBkÓ ÔË˜ ‡ÏÂ ,LÓM‰ ÔÓ ÏB„b»ƒ«∆∆¿…»»ƒ»∆««¿««≈ƒ

.Ë‰Ú„Â LÙ ÈÏÚa ,Ôlk ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰ Ïk»«»ƒ¿««¿«ƒÀ»«¬≈∆∆¿≈»
Ì‰ ÏkN‰Â17ÈÓ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓe ÌÈ„ÓBÚÂ ÌÈiÁ Ì‰Â , ¿«¿≈≈¿≈«ƒ¿¿ƒ«ƒƒ∆ƒ

ÈÙÏe BÏ„‚ ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk .ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L∆»«¿»»»»»∆»¿∆»¿ƒ»¿¿ƒ
.ÌÈÎ‡Ïn‰ BÓk Ì¯ˆBÈÏ ÌÈ¯‡ÙÓe ÌÈÁaLÓ B˙ÏÚÓ«¬»¿«¿ƒ¿»¬ƒ¿¿»¿««¿»ƒ
˙‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ck ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÔÈ¯ÈknL ÌLÎe¿≈∆«ƒƒ«»»»«ƒƒ∆
˙Ú„Â .Ô‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓe ,ÔÓˆÚ«¿»«ƒƒ∆««¿»ƒ∆¿«¿»≈∆¿««
ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ÚcÓ ‰ËeÚÓ ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ¿««¿«ƒ¿»ƒ««««¿»ƒ

.Ì„‡ŒÈa ˙ÚcÓ ‰ÏB„‚e¿»ƒ««¿≈»»

בלי תנוע 17) תמיד המתנועעים הגלגלים, של הסיבובית תם
בעליֿחיים  שהם – רבינו לדעת – מוכיחה ינוחו, ולא הרף

ד). ח"ב, מורהֿנבוכים (עיין והשכל דעה ובני

.ÈBÈ‡L ,„Á‡ ÌÏb Á¯i‰ ÏbÏbÓ ‰hÓÏ Ï‡‰ ‡¯a»»»≈¿«»ƒ«¿««»≈«…∆∆»∆≈
ÌÈlbÏb‰ ÌÏ‚k18,‰Ê ÌÏ‚Ï ˙B¯eˆ Úa¯‡ ‡¯·e . ¿…∆««¿«ƒ»»«¿«¿…∆∆

‰¯eˆÂ ‰¯eˆ Ïk Úa˜Â ,ÌÈlbÏb‰ ˙¯eˆk ÔÈ‡Â¿≈»¿«««¿«ƒ¿ƒ¿«»»¿»
,L‡‰ ˙¯eˆ - ‰BL‡¯ ‰¯eˆ .‰Ê ÌÏb ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»…∆∆»ƒ»«»≈
.L‡‰ Ûeb Ô‰ÈMÓ ‰È‰Â ,‰Ê ÌÏb ˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿»…∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆»≈
‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ ,Áe¯‰ ˙¯eˆ - ‰iL ‰¯eˆÂ¿»¿ƒ»«»«ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
,ÌÈn‰ ˙¯eˆ - ˙ÈLÈÏL ‰¯eˆÂ .Áe¯‰ Ûeb Ô‰ÈMÓƒ¿≈∆»«¿»¿ƒƒ«««ƒ
‰¯eˆÂ .ÌÈn‰ Ûeb Ì‰ÈMÓ ‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆«»ƒ¿»
‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ ,ı¯‡‰ ˙¯eˆ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ«»»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‰Úa¯‡ ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ ‡ˆÓ .ı¯‡‰ Ûeb Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆»»∆ƒ¿»¿«»ƒ»»ƒ««¿»»

ÔÈÙe‚19ÔÈ˜ÏÁÓ20ÓÏ ‰Ê ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,‰fÓ ‰ÏÚ ƒÀ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ∆¿»∆»¿∆»
.ÏbÏ‚ BÓk ÂÈ˙BÁe¯ ÏkÓ epnÓ ‰hÓlL ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆∆¿«»ƒ∆ƒ»»¿«¿«
.L‡‰ Ûeb ‡e‰ ,Á¯i‰ ÏbÏ‚Ï CeÓq‰ ,ÔBL‡¯‰ Ûeb‰«»ƒ«»¿«¿««»≈«»≈
.ÌÈn‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ .Áe¯‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆»«¿«»ƒ∆««ƒ
Èet ÌB˜Ó Ì‰ÈÈa ÔÈ‡Â .ı¯‡‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆»»∆¿≈≈≈∆»»

.ÏÏk Ûe‚ ‡Ïa¿…¿»

חומר 18) למדריגת מגיע שאינו שפלֿערך, חומר כלומר:
היסודות 19)הגלגלים. ארבעת הם אלה יד. במדברֿרבה,

הורכב  שמהם (ארמ"ע), עפר מים, רוח, אש, הטבעיים:
היסודות. עולם כן: על ונקרא בו, אשר וכל השפל העולם

מחולקים.20) כמו:

.‡ÈÌÈ‡Â LÙ ÈÏÚa ÌÈ‡ el‡‰ ˙BÙe‚ ‰Úa¯‡«¿»»»≈≈»«¬≈∆∆¿≈»
ÌÈ˙Ó ÌÈÙe‚k ‡l‡ ,ÌÈ¯ÈkÓ ‡ÏÂ ÌÈÚ„BÈ21ÏÎÏ LÈÂ . ¿ƒ¿…«ƒƒ∆»¿ƒ≈ƒ¿≈¿»

‚‰Ó Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡22,B‚ÈNÓ ‡ÏÂ ,BÚ„BÈ BÈ‡L , ∆»¿∆»≈∆ƒ¿»∆≈¿¿…«ƒ
'‰ ˙‡ eÏÏ‰" :„Âc ¯Ó‡L ‰ÊÂ .B˙BpLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»¿«¿∆∆»«»ƒ«¿∆
‚ÏL „¯·e L‡ ,˙BÓ‰z ÏÎÂ ÌÈÈpz ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆«ƒƒ¿»¿…≈»»∆∆

"¯BËÈ˜Â23,Ì„‡ŒÈa e‰eÏÏ‰ :ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ¯e‡·e ; ¿ƒ≈ƒ¿««¿»ƒ«¿¿≈»»
ÌÈ‡e¯a ¯‡L·e „¯a·e L‡a e‡¯zL ÂÈ˙B¯e·bÓƒ¿»∆ƒ¿»≈«»»ƒ¿»¿ƒ
˙¯k „ÈÓz Ì˙¯e·bL ,ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ e‡¯zL∆ƒ¿¿«»ƒ»»ƒ«∆¿»»»ƒƒ∆∆

ÏB„‚Ïe ÔË˜Ï24. ¿»…¿»

היא 21) המנוחה אלא גלגלים, כמו סיבובית תנועה אין להם
מקום  לעזוב חיצוני כח איזה יכריחם ואם וטבעם: מנהגם
תיכף  ישובו המכריח, הכח בסור אזי ולהתנועע, מנוחתם
כשהיא  העפר, מיסוד שהיא אבן למשל: למקומם. ישר בקו
וכן  הארץ. עפר ליסודה, למטה תיכף תשוב למעלה, נזרקת
ח"ב, (מו"נ חיים רוח בהם שאין אות וזה – היסודות שאר
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קנט dxezd iceqi zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn 'c w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תהו  היתה "והארץ פ"ב): (בראשיתֿרבה חז"ל אמרו וכן ו).
על  ודואגת שוממת ובוהה, תוהה הארץ לה ישבה – ובהו"
אחת, בבת נבראו והתחתונים "העליונים ואמרה: מזלה, רוע

מתים". והתחתונים חיים לו,22)העליונים המיוחד טבע
לא 23)סגולה. הרי יהללוהו, איך הם, מתים גופים אם

יֿה? יהללו כשיראו 24)המתים יהללוהו אדם בני
הטבע. תופעות ובכל בברואים גבורותיו

ה'תש"פ  מנחםֿאב ד' ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מארבעת 1) מורכבים הרקיע מן למטה הנבראים כל

בראשית  מעשה בין מה וצורתו; האדם נפש היסודות;
מרכבה. למעשה

.‡,ı¯‡Â ÌÈÓe Áe¯Â L‡ Ì‰L ,eÏl‰ ÌÈÙe‚ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ«»∆≈≈¿««ƒ»»∆
ÏÎÂ .ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ˙B„BÒÈ Ì‰≈¿»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ»»ƒ«¿…
ÁÓˆÂ ‚„Â NÓ¯Â ÛBÚÂ ‰Ó‰aÓe Ì„‡Ó ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈»»ƒ¿≈»»¿∆∆¿»¿∆«
,ÔÈ· È·‡ ¯‡Le ,˙BiÏb¯Óe ˙B·BË ÌÈ·‡Â ˙ÎzÓe«∆∆«¬»ƒ«¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿»
‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ ÔÓÏb Ïk‰ - ¯ÙÚ ÈLe‚Â ÌÈ¯‰Â¿»ƒ¿≈»»«…»¿»¿À»≈«¿»»
ÔÓ ‰hÓlL ÌÈÙeb‰ Ïk e‡ˆÓ .eÏl‰ ˙B„BÒÈ¿«»ƒ¿¿»«ƒ∆¿«»ƒ

‰Úa¯‡Ó ıeÁ ,ÚÈ˜¯‰2ÌÈ¯aÁÓ ,el‡‰ ˙B„BÒÈ »»ƒ«≈«¿»»¿»≈¿À»ƒ
˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ Ì‰lL ÌÏ‚Â ,‰¯eˆÂ ÌÏbÓƒ…∆¿»¿…∆∆»∆¿À»≈«¿»»¿
¯aÁÓ BÈ‡ ˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ Ïk Ï·‡ .el‡‰»≈¬»»∆»≈«¿»»«¿≈¿À»

.„·Ïa ‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ‡l‡∆»ƒ…∆¿»ƒ¿»

"כל 2) אומר: אלה פרקים לארבעה בפירושו הריטב"א
משני  רק המורכבים גופים יש שהרי דווקא, לאו - הגופים"
מעפר  - אבק ועפר; מאש רק מורכב עשן, כגון: יסודות,

ורוח. ממים - אש ורוח:

.·¯eahÓ ,‰hnÓ ÌÎÏ‰Ó ˙BÈ‰Ï Áe¯‰Â L‡‰ C¯c3 ∆∆»≈¿»«ƒ¿«¬»»ƒ«»ƒ«
ı¯‡‰Â ÌÈn‰ C¯„Â .ÚÈ˜¯‰ ÈtÏk ‰ÏÚÓÏ ,ı¯‡‰»»∆¿«¿»¿«≈»»ƒ«¿∆∆««ƒ¿»»∆
;ÚˆÓ‡Ï „Ú ‰hÓÏ ÚÈ˜¯‰ ˙ÁzÓ ÌÎÏ‰Ó ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬»»ƒ««»»ƒ«¿«»«»∆¿«
epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ‰hn‰ ‡e‰ ÚÈ˜¯‰ ÚˆÓ‡L4. ∆∆¿«»»ƒ«««»∆≈¿«»ƒ∆

ÌˆÙÁ· ‡ÏÂ ÌzÚ„· ‡Ï ,ÌÎel‰ ÔÈ‡Â5‚‰Ó ‡l‡ , ¿≈ƒ»…¿«¿»¿…¿∆¿»∆»ƒ¿»
Ú·ËÂ Ô‰a Úa˜pL6ÌÁ - L‡‰ Ú·Ë .Ô‰a ÚaËpL ∆ƒ¿«»∆¿∆«∆ƒ¿«»∆∆«»≈«

Â .ÁÏÂ ÌÁ - Áe¯‰Â .ÌlkÓ Ï˜ ‡e‰Â ,L·ÈÂ- ÌÈn‰ ¿»≈¿«ƒÀ»¿»««»«¿««ƒ
‰„·Î ‡È‰Â ,‰¯˜Â ‰L·È - ı¯‡‰Â .ÌÈÁÏÂ ÌÈ¯»̃ƒ¿«ƒ¿»»∆¿≈»¿»»¿ƒ¿≈»
‰ÏÚÓÏ ÌÈ‡ˆÓ CÎÈÙÏ ,‰pnÓ ÌÈl˜ ÌÈn‰Â ,ÌlkÓƒÀ»¿««ƒ«ƒƒ∆»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿»
ÛÁ¯Ó ‡e‰ CÎÈÙÏ ,ÌÈn‰ ÔÓ Ï˜ Áe¯‰Â .ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆¿»««ƒ««ƒ¿ƒ»¿«≈
Ì‰L ÈtÓe .Áe¯‰ ÔÓ Ï˜ L‡‰Â .ÌÈn‰ ÈtŒÏÚ«¿≈«»ƒ¿»≈«ƒ»«ƒ¿≈∆≈
Ûeb Ïk ‡ˆnÈ ,ÚÈ˜¯‰ ˙ÁzL ÌÈÙeb ÏÎÏ ˙B„BÒÈ¿¿»ƒ∆««»»ƒ«ƒ»≈»
˙ÎzÓe ÁÓˆÂ ‚„Â ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰·e Ì„‡Ó Ûe‚Â¿≈»»¿≈»¿«»»¿»»∆««∆∆
ÔzÚa¯‡Â .¯ÙÚÂ ÌÈÓe Áe¯Â L‡Ó ¯aÁÓ BÓÏb ,Ô·‡Â»»∆»¿¿À»≈≈¿««ƒ¿»»¿«¿«¿»
,·e¯Ú‰ ˙Úa Ì‰Ó „Á‡ Ïk epzLÈÂ ,„ÁÈ· e·¯Ú˙Èƒ¿»¿¿««¿ƒ¿«»∆»≈∆¿≈»≈
Ô‰Ó „Á‡Ï ‰ÓB„ BÈ‡ ÔzÚa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ ‡ˆniL „Ú«∆ƒ»≈«¿À»≈«¿«¿»≈∆¿∆»≈∆
„Á‡ ˜ÏÁ elÙ‡ Ô‰Ó ·¯ÚÓa ÔÈ‡Â .Bc·Ï ‡e‰Lk¿∆¿«¿≈«¿…»≈∆¬ƒ≈∆∆»
ı¯‡ B‡ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÓ B‡ BÓˆÚ ÈÙa L‡ ‡e‰L∆≈ƒ¿≈«¿«ƒƒ¿≈«¿»∆∆
epzL Ïk‰ ‡l‡ ,dÓˆÚ ÈÙa Áe¯ B‡ dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»«ƒ¿≈«¿»∆»«…ƒ¿«

Ûe‚ eNÚÂ7,ÔzÚa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ Ûe‚Â Ûeb ÏÎÂ .„Á‡ ¿«¬∆»¿»»«¿À»≈«¿«¿»
Ì‰Ó LÈ Ï·‡ .„Á‡k L·ÈÂ ÁÏ ,ÌÁÂ ¯˜ B· ‡ˆnÈƒ»≈…»…≈«¿…∆¿∆»¬»≈≈∆

‰˜ÊÁ Ì‰· ‰È‰iL ,ÌÈÙeb8ÈÏÚa BÓk ,L‡‰ „BÒÈÓ ƒ∆ƒ¿∆»∆»¿»ƒ»≈¿«¬≈
Ô‰Ó LÈÂ .¯˙È ÌÁ‰ Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ ,‰iÁ LÙ∆∆«»¿ƒ»≈»∆»∆«…»≈¿≈≈∆
,ÌÈ·‡‰ BÓk ,ı¯‡‰ „BÒÈÓ ‰˜ÊÁ Ô‰· ‰È‰iL ÔÈÙebƒ∆ƒ¿∆»∆»¿»ƒ»»∆¿»¬»ƒ
,ÔÈÙeb Ô‰Ó LÈÂ .‰a¯‰ L·i‰ Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆»∆«…∆«¿≈¿≈≈∆ƒ
Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ ,ÌÈn‰ „BÒÈÓ ‰˜ÊÁ Ì‰· ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆»¿»ƒ««ƒ¿ƒ»≈»∆»∆
ÛebÓ ¯˙È ÌÁ Ûeb ‡ˆnÈ ‰f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .¯˙È Ál‰«≈«»≈¿««∆∆«∆ƒ»≈«∆∆ƒ
e‡ˆnÈ ÔÎÂ ;L·È ¯Á‡ ÛebÓ ¯˙È L·È Ûe‚Â ,ÌÁ ¯Á‡«≈«¿»≈∆∆ƒ«≈»≈¿≈ƒ»¿
Ô‰· ‰‡¯È ÌÈÙe‚Â ,„·Ïa ¯w‰ Ô‰· ‰‡¯iL ,ÌÈÙe‚ƒ∆≈»∆»∆«…ƒ¿»¿ƒ≈»∆»∆
„Á‡k L·i‰Â ¯w‰ Ô‰· ‰‡¯È ÌÈÙe‚Â ,„·Ïa Ál‰«≈«ƒ¿»¿ƒ≈»∆»∆«…¿«…∆¿∆»
L·i‰Â ÌÁ‰ B‡ ,‰ÂLa „Á‡k Ál‰Â ¯w‰ B‡ ,‰ÂLa¿»∆«…¿«≈«¿∆»¿»∆«…¿«…∆
·¯ ÈÙÏ - ‰ÂLa „Á‡k Ál‰Â ÌÁ‰ B‡ ,‰ÂLa „Á‡k¿∆»¿»∆«…¿«≈«¿∆»¿»∆¿ƒ…
B˙B‡ ‰NÚÓ ‰‡¯È ,˙·¯Úz‰ ¯wÚa ‰È‰L „BÒÈ‰«¿∆»»¿ƒ«««¬…∆≈»∆«¬≈

.·¯ÚÓ‰ Ûeba BÚ·ËÂ „BÒÈ‰«¿¿ƒ¿««¿…»

מרכזו.3) הוא - שבו נקודה כל כדורי, דבר הארץ. ממרכז
המטה 4) הוא - הרקיע גלגל של במרכזו הנמצא הארץ כדור

הימנו. למטה שהם 5)שאין והגלגלים הכוכבים כהילוך
ורצון. דעה בה 6)בעלי שאין תולדתית וסגולה תכונה

שאינם 7)רצון. עד כך כל היסודות נשתנו הערבוב ידי על
עוד. גדול.8)ניכרים יותר חלק תוקף,

.‚„¯Ù ‡e‰ el‡ ˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿À»≈«¿»»¿≈ƒ¿»
LÈÂ ,ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ ¯Á‡Ï „¯Ù ‡e‰L LÈ :ÛBqa«≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¬»ƒ¿≈
,Ì‰Ó ¯aÁ˙pL ÏÎÂ .˙Ba¯ ÌÈL ¯Á‡Ï „¯Ù ‡e‰L∆ƒ¿»¿««»ƒ«¿…∆ƒ¿«≈≈∆

Ì„‡‰Â ·‰f‰ elÙ‡ .Ô‰Ï „¯tÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡9È‡ ƒ∆¿»∆…ƒ»≈»∆¬ƒ«»»¿»…∆ƒ
B˙ˆ˜Ó ·eLÈÂ ,ÂÈ˙B„BÒÈÏ ¯ÊÁÈÂ „ÒtÈ ‡lL ¯LÙ‡∆¿»∆…ƒ»≈¿«¬…ƒ»¿»ƒ¿»
.ı¯‡Ï B˙ˆ˜Óe Áe¯Ï B˙ˆ˜Óe ÌÈnÏ B˙ˆ˜Óe L‡Ï¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ¿»¿«ƒ¿»»»∆

החושן.9) מאבני אחת - אודם ביותר. קשים חמרים שהם

.„‰nÏ - el‡ ˙B„BÒÈÏ „¯tÈ „ÒÙp‰ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»≈ƒ≈»»
BÈa ·¯L ÈÙÏ ?"·eLz ¯ÙÚ Ï‡Â" :Ì„‡Ï ¯Ó‡∆¡«»»»¿∆»»»¿ƒ∆…ƒ¿»
¯ÊÁÈ „iÓ „ÒtiLk „ÒÙp‰ Ïk ‡ÏÂ .¯ÙÚ‰ ÔÓƒ∆»»¿…»«ƒ¿»¿∆ƒ»≈ƒ»«¬…
,¯Á‡ ¯·„Ï ¯ÊÁÈÂ „ÒtÈ ‡l‡ ,˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ï¿«¿»»«¿∆»ƒ»≈¿«¬…¿»»«≈

¯Á‡ ¯·„Ï ¯Á‡ ¯·„Â10¯ÊÁÈ ÌÈ¯·c‰ ÛBÒÂ , ¿»»«≈¿»»«≈¿«¿»ƒ«¬…
‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈ¯·c‰ Ïk e‡ˆÓÂ ;˙B„BÒÈÏ11. «¿¿ƒ¿¿»«¿»ƒ¿ƒ¬ƒ»

אחרת.10) צורה ולובשים צורה סובבים 11)פושטים
תוארֿהפועל  - חלילה קץ, אין במעגל וסובבים וחוזרים
במעגל. רקידה - מחֹול השם: ומזה חֹול; אחי חלל, ָָֹמשורש

.‰ÏÎa „ÈÓz ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈpzLÓ el‡‰ ˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡«¿»»¿»≈ƒ¿«ƒ∆»∆»ƒ¿»
˙ˆ˜Ó ?„ˆÈk .ÔÙeb ÏÎ ‡Ï ,Ô˙ˆ˜Ó ,‰ÚL ÏÎ·e ÌBÈ¿»»»ƒ¿»»…»»≈«ƒ¿»
˙¯¯Bt˙Óe ˙ÈpzLÓ ÌÈn‰ ÔÓ ‰·B¯w‰ ı¯‡‰12 »»∆«¿»ƒ««ƒƒ¿«≈ƒ¿∆∆

Áe¯Ï ÌÈÎeÓq‰ ÌÈn‰ ˙ˆ˜Ó ÔÎÂ .ÌÈÓ ˙ÈNÚÂ¿«¬≈»ƒ¿≈ƒ¿»««ƒ«¿ƒ»«
ÔÈÒÓÒÓ˙Óe ÔÈpzLÓ13B˙ˆ˜Ó ,Áe¯‰ ÔÎÂ .Áe¯ ÔÈÂ‰Â ƒ¿«ƒƒ¿«¿¿ƒ¿…ƒ«¿≈»«ƒ¿»

ÏÏBÁ˙Óe ‰pzLÓ L‡Ï CeÓq‰14ÔÎÂ .L‡ ‰NÚÂ «»»≈ƒ¿«∆ƒ¿≈¿«¬∆≈¿≈
‰pzLÓ ,ÏÏBÁ˙Ó Áe¯Ï CeÓq‰ d˙ˆ˜Ó ,L‡‰»≈ƒ¿»»«»»«ƒ¿≈ƒ¿«∆

Òpk˙Óe15CeÓq‰ B˙ˆ˜Ó ,Áe¯‰ ÔÎÂ .Áe¯ ‰NÚÂ ƒ¿«≈¿«¬∆«¿≈»«ƒ¿»«»
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Òpk˙Óe ‰pzLÓ ÌÈnÏ16ÌÈn‰ ÔÎÂ .ÌÈÓ ‰NÚÂ17, ««ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈¿«¬∆»ƒ¿≈««ƒ
.ı¯‡ ‰NÚÂ Òpk˙Óe ‰pzLÓ ı¯‡Ï CeÓq‰ B˙ˆ˜Óƒ¿»«»»»∆ƒ¿«∆ƒ¿«≈¿«¬∆»∆
Ïk ÔÈ‡Â .ÌÈÓi‰ C¯‡ ÈÙÏe ,ËÚÓ ËÚÓ - ‰Ê ÈepLÂ¿ƒ∆¿«¿«¿ƒ…∆«»ƒ¿≈»
Ïk B‡ Áe¯ ÌÈn‰ Ïk ‰NÚiL „Ú ,‰pzLÓ „BÒÈ‰«¿ƒ¿«∆«∆≈»∆»««ƒ«»
˙B„BÒÈ‰ ÔÓ „Á‡ ÏËaiL ¯LÙ‡ È‡L ,L‡ Áe¯‰»«≈∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈∆»ƒ«¿
˙ˆ˜Óe ,Áe¯Ï L‡Ó ‰pzLÈ ˙ˆ˜Ó ‡l‡ ;‰Úa¯‡‰»«¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿«∆≈≈¿«ƒ¿»
‡ˆnÈ B¯·ÁÂ „Á‡ Ïk ÔÈa ÔÎÂ ,L‡Ï Áe¯Ó ‰pzLÈƒ¿«∆≈«¿≈¿≈≈»∆»«¬≈ƒ»≈

.ÌÏBÚÏ ‰ÏÈÏÁ ˙B¯ÊBÁÂ ,ÔzÚa¯‡ ÔÈa ÈepM‰«ƒ≈«¿«¿»¿¿¬ƒ»¿»

יט).12) כד, (ישעיה ארץ התפוררה פור הכתוב: מלשון
(תהלים 13) מים כמו ימאסו מלשון; רוח. ונעשים מתנדפים

ח). יט).14)נח, כג, (ירמיה מתחולל סע מלשון:
ומצטמצם.15) הים 16)מתכווץ מי כנד כונס מלשון:

ז). לג, המים.17)(תהלים יסוד

.ÂÏbÏb‰ ˙·È·Òa ‰È‰È ‰Ê ÈepLÂ18B˙·È·qÓe , ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«««¿«ƒ¿ƒ»
Ì„‡ŒÈ· ÈÓÏb ¯‡L Ô‰Ó ‰È‰ÈÂ ÔzÚa¯‡ e¯aÁ˙Èƒ¿«¿«¿«¿»¿ƒ¿∆≈∆¿»»¿≈¿≈»»
ÌÏb ÏÎÏ Ô˙B Ï‡‰Â .˙ÎzÓe Ô·‡Â ÁÓˆ ,‰iÁ LÙÂ¿∆∆«»∆«¿∆∆«∆∆¿»≈≈¿»…∆
‡È‰L ,È¯ÈNÚ‰ C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ ,BÏ ‰Èe‡¯ ‰¯eˆ ÌÏ‚Â»…∆»¿»«¿≈«¿»»¬ƒƒ∆ƒ

'ÌÈLÈ‡' ˙‡¯˜p‰ ‰¯ev‰19. «»«ƒ¿≈ƒƒ

היסודות,18) מתמזגים והשפעתם הגלגלים סיבוב ידי על
מדבר. חי, צומח, דומם, מטה: יצורי כל מתהווים ומהם

ז).19) הלכה ב, (פרק למעלה כמבואר

.Ê‰¯eˆ B‡ ‰¯eˆ ‡Ïa ÌÏb ‰‡B¯ ‰z‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈«»∆…∆¿…»»
Ì„‡‰ ·Ï ‡l‡ ,ÌÏ‚ ‡Ïa20Ûeb ˜lÁnL ‡e‰ ¿……∆∆»≈»»»∆¿«≈

;‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ¯aÁÓ ‡e‰L Ú„BÈÂ ,BzÚ„a ‡ˆÓp‰«ƒ¿»¿«¿¿≈«∆¿À»ƒ…∆¿»
˙Úa¯‡Ó ¯aÁÓ ÌÓÏbL ÌÈÙeb ÌL LiL Ú„BÈÂ¿≈«∆≈»ƒ∆»¿»¿À»≈«¿««
˜¯ ¯aÁÓ BÈ‡Â ËeLt ÌÓÏbL ÌÈÙe‚Â ,˙B„BÒÈ‰«¿¿ƒ∆»¿»»¿≈¿À»«

„Á‡ ÌÏbÓ21ÌÏb Ì‰Ï ÔÈ‡L ˙B¯ev‰Â .22ÔÈ‡¯ ÔÈ‡ ƒ…∆∆»¿«∆≈»∆…∆≈»ƒ¿ƒ
·l‰ ÔÈÚa ‡l‡ ,ÔÈÚÏ23ÔB„‡ eÚ„iL BÓk ,ÔÈÚe„È Ô‰ »«ƒ∆»¿≈«≈≈¿ƒ¿∆»«¿¬

.ÔÈÚ ˙i‡¯ ‡Ïa Ïk‰«…¿…¿ƒ«»ƒ

אדם.20) הגלגלים.21)תבונת גולם כגון:
הנפרדות.22) הצורות השאלה.23)המלאכים, דרך

את  האדם משיג שבליבו והבינה השכל בכח כלומר:
הבשר. עין הפשוטה, לעין נראות הבלתי הצורות

.ÁB˙¯eˆ ‡È‰ ¯Na Ïk LÙ24;Ï‡‰ BÏ Ô˙pL ∆∆»»»ƒ»∆»«»≈
˙¯eˆ ‡È‰ ,Ì„‡ ÏL BLÙa ‰Èeˆn‰ ‰¯˙È‰ ˙Úc‰Â¿««««¿≈»«¿»¿«¿∆»»ƒ«
:‰¯Bza ¯Ó‡ BÊ ‰¯eˆ ÏÚÂ .BzÚ„a ÌÏM‰ Ì„‡‰»»»«»≈¿«¿¿«»∆¡««»

"e˙eÓ„k eÓÏˆa Ì„‡ ‰NÚ"25‰È‰zL ,¯ÓBÏk , «¬∆»»¿«¿≈ƒ¿≈¿«∆ƒ¿∆
,ÌÏb Ì‰Ï ÔÈ‡L ˙BÚc‰ ˙‚NÓe ˙Ú„Bi‰ ‰¯eˆ BÏ»««««∆∆«≈∆≈»∆…∆
‰Ó„iL „Ú ,ÌÏ‚ ‡Ïa ‰¯eˆ Ì‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰ BÓk¿««¿»ƒ∆≈»¿……∆«∆ƒ¿∆

¯ÓB‡ BÈ‡Â .Ô‰Ï26,ÌÈÈÚÏ ˙¯kp‰ BÊ ‰¯eˆ ÏÚ »∆¿≈≈«»«ƒ∆∆»≈«ƒ
BfL ,Ûeb‰ ÌL¯ ¯‡Le ˙B˙Òl‰Â ÌËÁ‰Â ‰t‰ ‡È‰L∆ƒ«∆¿«…∆¿«¿»¿»∆«∆
,‰iÁ LÙ ÏÎÏ ‰Èeˆn‰ LÙp‰ dÈ‡Â ;dÓL '¯‡z'…«¿»¿≈»«∆∆«¿»¿»∆∆«»
‡l‡ ;¯‰¯‰Óe LÈb¯Óe „ÈÏBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡ daL∆»≈¿∆ƒ«¿ƒ¿«¿≈∆»

LÙp‰ ˙¯eˆ ‡È‰L ,˙Úc‰27·e˙k‰ LÙp‰ ˙¯eˆ·e , «««∆ƒ««∆∆¿««∆∆«»
‡¯wz ˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ."e˙eÓ„k eÓÏˆa" :¯a„Ó¿«≈¿«¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ»≈

Áe¯Â LÙ ‰¯ev‰ ˙‡Ê28¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe . …«»∆∆»«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈
„ÓlÈ ÌLÂ ÌL ÏÎÂ ,Ô‰a Ì„‡ ‰ÚËÈ ‡lL ,Ô˙BÓLaƒ¿»∆…ƒ¿∆»»»∆¿»≈»≈ƒ»≈

BÈÚÓ29. ≈ƒ¿»

ה"צומח".24) מסוג נבדל הוא הרוחניים.25)שבה
וידמה  מופשטים, דברים להשיג ודעת בינה בו ניתן כלומר:
א). א, חלק נבוכים (מורה מרום יושבי לנו,

דעת 28)החיונית.27)"בצלמנו".26) בלא גם כגון:
האלוקים  אל תשוב והרוח ב); יט, (משלי טוב לא נפש

ז). יב, במובן 29)(קהלת ורוח" "נפש תבאנה לפעמים כי
לפיכך  כא), ג, (קהלת למטה היא היורדת החיונית הנפש
לטעות  ולא לערבבם שלא אלה בשמות להיזהר רבינו מזהיר
תוגדר  הנידון הנושא מתוך מעניינם: ללמדם אלא בהם,

מהותם.

.ËÈ„k ˙B„BÒÈ‰ ÔÓ ˙¯aÁÓ ˙‡f‰ LÙp‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡≈««∆∆«…¿À∆∆ƒ«¿¿≈
‰ÓLp‰ ÁkÓ dÈ‡Â ,Ì‰Ï „¯tzL30‡‰zL „Ú ∆ƒ»≈»∆¿≈»ƒ…««¿»»«∆¿≈

‡l‡ ;ÛebÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÓLp‰L BÓk ,‰ÓLÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿∆«¿»»¿ƒ»«∆»
,ÌÏb‰ „¯tiLk CÎÈÙÏ .‡È‰ ÌÈÓM‰ ÔÓ '‰ ˙‡Ó≈≈ƒ«»«ƒƒ¿ƒ»¿∆ƒ»≈«…∆
ÈtÓ ,‰ÓLp‰ „·‡˙Â ,˙B„BÒÈ‰ ÔÓ ¯aÁÓ ‡e‰L∆¿À»ƒ«¿¿…««¿»»ƒ¿≈
ÏÎa ÛebÏ ‰ÎÈ¯ˆe ,Ûeb‰ ÌÚ ‡l‡ ‰ÈeˆÓ dÈ‡L∆≈»¿»∆»ƒ«¿ƒ»«¿»
dÈ‡L ÈÙÏ ,˙‡f‰ ‰¯ev‰ ˙¯k˙ ‡Ï - ‰ÈNÚÓ«¬∆»…ƒ»≈«»«…¿ƒ∆≈»
˙BÚc‰ ˙‚NÓe ˙Ú„BÈ ‡l‡ ,‰ÈNÚÓa ‰ÓLÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿«¬∆»∆»«««∆∆«≈
˙„ÓBÚÂ Ïk‰ ‡¯Ba ˙Ú„BÈÂ ,ÌÈÓÏb‰ ÔÓ ˙B„e¯t‰«¿ƒ«¿»ƒ¿««≈«…¿∆∆
‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ¿»¿¿≈»ƒ∆»«¿……
Áe¯‰Â ,‰È‰Lk ı¯‡‰ ÏÚ ¯ÙÚ‰ ·LÈÂ" :B˙ÓÎÁ·¿»¿»¿»…∆»»«»»∆¿∆»»¿»«

˙ ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ·eLz."d »∆»¡…ƒ¬∆¿»»

אשר 30) כל כמו: למינהו, חי כל נחלת החיונית הנפש היא
לומר: רצונו כב). ז, (בראשית באפיו חיים רוח נשמת
הנשמה, אותה מסוג אינה עליון דעת היודעת ההיא הנשמה
היא  גם תאבד מותו שעם לגוף, הצריכה החיונית הנפש
תלוייה  שאינה האדם צורת והיא היא ה' מאת אלא - עימו
מות  אחרי גם קיימת והיא החיונית, בנפש ולא בגוף לא

י). פרק סנהדרין למשנה, בפירושו (עיין האדם

.ÈÈÏcÓ ¯Ók ,‰Ê ÔÈÚa e¯acL el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk31 »«¿»ƒ»≈∆ƒ«¿¿ƒ¿»∆¿«ƒ¿ƒ
˜¯t ˜ÓÚ ÔÈÚk ÌÈ‡ Ï·‡ ;Ì‰ ÌÈwÓÚ ÌÈ¯·„e Ì‰≈¿»ƒ¬Àƒ≈¬»≈»¿ƒ¿«…∆∆∆

ÈLÂ ÔBL‡¯32˜¯ÙaL ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ¯e‡·e . ƒ¿≈ƒ≈»≈«¿»ƒ∆¿∆∆
'˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL33CÎÂ . ¿ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»«¬≈¿≈ƒ¿»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ eeˆ34Ìb ÔÈL¯Bc ÔÈ‡L - ƒ«¬»ƒ»ƒƒ∆≈¿ƒ«
ÔÈÚÈ„BÓ „Á‡ Ì„‡Ï ‡l‡ ,ÌÈa¯a el‡‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ»≈»«ƒ∆»¿»»∆»ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe el‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ≈¿«¿ƒ»

כלומר:31) מלא, מדלי הנופלת מים כטיפת מזעיר, מעט
זה. נשגב בעניין לדבר שיש מה כל לעומת הם מזעיר מעט

מרכבה.32) במעשה ורזי 33)העוסקים הטבע תורת
הראשונה  בפרשה פרקים" "ראשי בצורת המוצעת היצירה

"בראשית". ספר יא:).34)של (חגיגה

.‡È‰NÚÓ ÔÈÚÏ ‰·k¯Ó ‰NÚÓ ÔÈÚ ÔÈa ‰Óe«≈ƒ¿««¬≈∆¿»»¿ƒ¿««¬≈
ÔÈ‡ „Á‡Ï elÙ‡ ,‰·k¯Ó ‰NÚÓ ÔÈÚL ?˙ÈL‡¯·¿≈ƒ∆ƒ¿««¬≈∆¿»»¬ƒ¿∆»≈
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,BzÚcÓ ÔÈ·Óe ÌÎÁ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,Ba ÌÈL¯Bc¿ƒ∆»ƒ≈»»»»≈ƒƒ«¿
˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ ÔÈÚÂ ;ÌÈ˜¯t‰ ÈL‡¯ BÏ ÔÈ¯ÒBÓ¿ƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ¿««¬≈¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·Ó BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ „ÈÁiÏ B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ¿«¿ƒ«»ƒ««ƒ∆≈≈ƒ
Ú„ÈÏ ÏBÎiM ‰Ó Ïk B˙B‡ ÌÈÚÈ„BÓe ,BzÚcÓƒ«¿ƒƒ»«∆»≈«
ÈÙÏ ?ÌÈa¯Ï B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ .el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈¿»»≈¿«¿ƒ»«ƒ¿ƒ
Le¯t ‚ÈN‰Ï ‰·Á¯ ˙Ú„ BÏ LÈ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»»»∆««¿»»¿«ƒ≈

ÔÈ¯a ÏÚ ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯e‡·e35. ≈»«¿»ƒ«À¿»

וגדולי 35) לב זכי סגולה ליחידי רק אותם מלמדים לפיכך
מחשבה.

.·ÈÏk ¯ÈkÓe ,el‡‰ ÌÈ¯·ca ÔBa˙Ó Ì„‡L ÔÓÊaƒ¿«∆»»ƒ¿≈«¿»ƒ»≈«ƒ»
‰‡¯ÈÂ ,B· ‡ˆBik Ì„‡Â ÏbÏ‚Â C‡ÏnÓ ÌÈ‡e¯a‰«¿ƒƒ«¿»¿«¿«¿»»«≈¿ƒ¿∆
ÏÎÂ ÌÈ¯eˆÈ‰ ÏÎa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL B˙ÓÎÁ»¿»∆«»»¿»«¿ƒ¿»
BLÙ ‡Óˆ˙Â ,ÌB˜nÏ ‰·‰‡ ÛÈÒBÓ - ÌÈ‡e¯a‰«¿ƒƒ«¬»«»¿ƒ¿»«¿

dÓÎÈÂ36‡e‰ Ce¯a ÌB˜n‰ ·‰‡Ï B¯Na37‡¯ÈÈÂ , ¿ƒ¿«¿»∆¡…«»»¿ƒ»
BÓˆÚ CÈ¯ÚiLk ,B˙el˜Â B˙el„Â B˙eÏÙMÓ „ÁÙÈÂ¿ƒ¿«ƒƒ¿¿«¿«¿∆«¬ƒ«¿

ÌÈÏB„b‰ ÌÈLB„w‰ ˙BÙeb‰Ó „Á‡Ï38ÔkLŒÏÎÂ ; ¿∆»≈««¿ƒ«¿ƒ¿»∆≈
,ÌÈÓÏb‰ ÔÓ ˙B„¯Ùp‰ ,˙B¯B‰h‰ ˙B¯ev‰Ó ˙Á‡Ï¿««≈««¿«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ

ÏÏk ÌÏ‚a e¯aÁ˙ ‡lL39‡e‰L BÓˆÚ ‡ˆÓÈÂ ; ∆…ƒ¿«¿¿…∆¿»¿ƒ¿»«¿∆
.¯ÒÁÂ ˜È¯ ,‰nÏÎe ‰Le· ‡ÏÓ ÈÏÎkƒ¿ƒ»≈»¿ƒ»≈¿»≈

(תהלים 36) בשרי לך ּכמּה מלשון: גדולה, תשוקה ַָישתוקק
ב). "משכיל 37)סג, להיות תאלצהו לאלוקים ואהבתו

זה  ידי ועל ויותר; יותר לדעת להכירו כדי אלוקים", דורש
תכלית  והיא - השכליות ובמעלות המידות במעלת ישתלם
(עיין  נצחים לחיי בזה להגיע אדם של העליונה הנרצה

י). פרק סנהדרין למשנה, הגלגלים.38)פירושו
המלאכים.39)

.‚È˙BˆÓ LÓÁaL el‡ ÌÈ˜¯Ù ‰Úa¯‡ ÈÈÚÂ¿ƒ¿¿≈«¿»»¿»ƒ≈∆¿»≈ƒ¿
el‡‰40B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁL Ì‰ , »≈≈∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒ

'Òc¯t'41Òc¯tÏ eÒÎ ‰Úa¯‡ :e¯Ó‡L BÓk ,42; «¿≈¿∆»¿«¿»»ƒ¿¿««¿≈

ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ Ï‡¯NÈ ÈÏB„bL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿≈ƒ¿»≈»«¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯·c‰ Ïk ‚ÈN‰Ïe Ú„ÈÏ Ák Ô‰· ‰È‰ ÌlÎ ‡Ï ,eÈ‰»…À»»»»∆…«≈«¿«ƒ»«¿»ƒ

ÔÈ¯a ÏÚ43,Òc¯ta ÏiËÏ Èe‡¯ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â . «À¿»«¬ƒ≈∆≈»¿«≈««¿≈
¯N·e ÌÁÏÂ ;¯N·e ÌÁÏ BÒ¯Î ‡lÓ˙pL ÈÓ ‡l‡44 ∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿≈∆∆»»¿∆∆»»

¯‡MÓ Ì‰· ‡ˆBiÎÂ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ Ú„ÈÏ - ‡e‰≈«»»¿«À»¿«≈»∆ƒ¿»
e‡¯˜ 'ÔË˜ ¯·c' el‡ ÌÈ¯·cL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙Bˆn‰«ƒ¿¿««ƒ∆¿»ƒ≈»»»»»¿

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ È¯‰L ,ÌÈÓÎÁ Ô˙B‡45- ÏB„b ¯·c : »¬»ƒ∆¬≈»¿¬»ƒ»»»
˙BÈÂ‰ - ÔË˜ ¯·„Â ,‰·k¯Ó ‰NÚÓ46;‡·¯Â ÈÈa‡c «¬≈∆¿»»¿»»»»¬»¿«»≈¿»»

ÔÈ·MÈÓ Ô‰L ,ÔÓÈc˜‰Ï Ô‰ ÔÈÈe‡¯ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈¿ƒ≈¿«¿ƒ»∆≈¿«¿ƒ
BzÚc47‰ÏB„b‰ ‰·Bh‰ Ì‰L ,„BÚÂ ;‰lÁz Ì„‡ ÏL «¿∆»»¿ƒ»¿∆≈«»«¿»

,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ·eMÈÏ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÚÈtL‰L∆ƒ¿ƒ««»»¿ƒ»»«∆
,Ïk‰ ÌÚ„iL ¯LÙ‡Â ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏÁÏ È„k¿≈ƒ¿…«≈»»«»¿∆¿»∆≈»≈«…
·Ï ÏÚ·e ·Á¯ ·Ï ÏÚa ,‰M‡Â LÈ‡ ,ÏB„‚Â ÔË»̃»¿»ƒ¿ƒ»««≈»»««≈

.¯ˆ»̃»

זולתו;40) ואין הוא שאחד ב) אלוקה; שם שיש לידע א)
ממנו. ליראה ה) לאהבו; ד) לייחדו; נחמד,41)ג) גן

ח"ן, ויודעי האלוקי. המסתורין של גן שמים, לגן הוא כינוי
מצאו  הבאים, בדורות וה"מקובלים" המסתורין בעלי המה
מתאים  נאה נוטריקון בו מצאו וגם בו; להתגדר מקום בו

נכנסו 42)וד.Òרוש,„מז,¯שט,Ùלשיטתם: יד:) (חגיגה
במעשהֿ התבוננות ידי על ה' בנועם ולחזות בו לטייל

ובמעשהֿבראשית. מאחד.43)מרכבה חוץ ניזוקו וכולם
אלו 44) - ב) ג, (ישעיה לחם משען כל חז"ל: אמרו וכן

כל  - תורה דברי אמרו: כן כמו יד.). (חגיגה תלמוד בעלי
כא:). (עירובין בשר טעם טועם בהם (סוכה 45)ההוגה

והאיבעיות 46)כח.). הקושיות בתלמוד; השקלאֿוטריא
ביחס  כי קטן"? "דבר נקרא ולמה בהם. עסקו ורבא שאביי
בכבודו  הקדושֿברוךֿהוא הוא שנושאו למעשהֿמרכבה

ומשפטיו. ה' במצוות התלמוד עוסק וכן 47)ובעצמו,
(סוטה  העולם" "מיישבי שהם התנאים, על חז"ל אמרו

כב.).
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ה'תש"פ  תמוז כ"ז ראשון יום

שה. דש. שא. רנו. תעשה לא מצות
― הרנ"ו מּלהכּבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

(xfk`zdl):יתעּלה אמרֹו והּוא והאלמנֹות, היתֹומים ְְְְְְִִֶַַַַָָָעל
תעּנּון" לא ויתֹום k`)"ּכלֿאלמנה ,ak zeny)זה לאו . ְְְֶַַָָָָָֹ

אּלא ּבמעׂשה, ולא ּבדּבּור לא עליהם יכּביד ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹּכֹולל
עּמהם ויתעּסק ּביֹותר, ונֹוחים רּכים ּדברים עּמהם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָידּבר
ּביֹותר טֹוב ּביחס אליהם ויתיחס ּביֹותר, הּטֹובה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבדר

להפליג ּבאחד(zeaxdl)ויתּכּון נזהר ׁשּלא ּומי ּבכלֿזה. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
יתעּלה ּבאר ּוכבר זה. לאו על עבר הרי ― ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּכלֿאּלּו

אּפי "וחרה יתעּלה: אמרֹו והּוא זה לאו על העֹובר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹענׁש
וגֹו'" אתכם bk)והרגּתי ,my). ְְְְִֶֶַָ

― הש"א הרכילּות,הּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ּבעּמי רכיל לאֿתל" יתעּלה: אמרֹו hi,והּוא `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

(fhאמרּו .(d ,c miyecw `xtq)לזה ּדברים ר ּתהא לא : ְְְִֵֶַָָָֹ
ּדברים מטעין ּכרֹוכל ּתהא לא אחר: ּדבר לזה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוקׁשה

רעו  ׁשם הֹוצאת על האזהרה זה לאו ּובכלל .הֹול ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָ
(.en zeaezk).

― הד"ש זההּמצוה מּלנקֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ואז מעׂשה, איזה מּקדם הּוא ׁשעׂשה ּכגֹון והּוא: ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמּזה,
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נצערּנּו אֹו הרע, ּכפעלֹו ׁשּנגמלהּו עד מּלבּקׁשֹו נחּדל ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלא
"לאֿתּקם" ואמר: מּכ ה' הזהיר אֹותנּו. ׁשּצער (my,ּכמֹו ְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ

(giספרא ּולׁשֹון .(i ,my)?נקימה ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַָָָָֹ
לֹו: אמר למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו: ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹאמר
ׁשּלא ּכדר מׁשאיל איני לֹו: אמר ,קרּדּמ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻהׁשאילני
הּמׁשל ועל לאֿתּקם". נאמר: לכ ― מּגל ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהׁשאלּתני

ּבכלֿהענינים. הּקׁש ְְִִֵֶֶַָָָהּזה

― הש"ה ואףהּמצוה מּלנטֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
לנּו ׁשחטא החטא את ׁשּנׁשמֹור והּוא: ננקֹום, ׁשּלא ּפי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹעל
"לאֿתּקם יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ונזּכרּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹהחֹוטא

ספרא ּולׁשֹון i`)ולאֿתּטר". ,my)ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ
למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו אמר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנטירה?

היל לֹו: אמר ,קרּדּמ הׁשאילני לֹו: jl)אמר dpd)איני , ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
'לאֿ נאמר: לכ ― מּגל הׁשאלּתני ׁשּלא ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹּכמֹות

ִֹתּטר'".

ה'תש"פ  תמוז כ"ח שני יום

יא. עשה מצות
― הי"א ללּמדהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

(miphwd) eipal Ð mixg`l)ּוללמדּה הּתֹורה חכמת (ְְְַַָָָָ
(envra)אמרֹו והּוא ּתֹורה, ּתלמּוד הּנקרא: וזהּו ―ְְְְְִֶַַָָָ

"לבני f)"וׁשּננּתם ,e mixac)ספרי ּולׁשֹון .weqtd lr) ְְְְְִִֵֶַָָ
(myמֹוצא אּתה וכן .ּתלמידי אּלּו ― לבני "'וׁשּננּתם :ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

'וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוים ׁשהּתלמידים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבכלֿמקֹום
b)בניֿהּנביאים'" ,a aÎmikln)וׁשם .(ixtqa):אמרּו ְְְְִִֵַָָ

מחּדדים ׁשּיהיּו ― ּפי,(mixceqn)"וׁשּננּתם ּבתֹו ְְְְְִִִִֶַָָֻ
ּתהא אּלא לֹו, מגמּגם ּתהא לא ּדבר, ׁשֹואל ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכׁשאדם
ּפעמים: ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ּוכבר מּיד". לֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָָאֹומר

ועׂשיתם `)"ּולמדּתם ,d mixaca weqtd oeyl i"tr)ּולמען ְְְֲִֶֶַַַַ
ai)ילמדּו" ,`l my)ּולזרז זֹו מצוה להדּגיׁש הרּבּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִִֵַָָָ

ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ואין ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבהרּבה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָעליה
"ּבניכם אמרּו: אתּֿבניכם", אתם "ולּמדּתם נאמר ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהרי

קּדּוׁשין ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבנֹותיכם", ולא ―(.el). ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ה'תש"פ  תמוז כ"ט שלישי יום

רט. עשה מצות
יום שניֿ רביעי כ "ח תמוזֿ א 'מנחםֿ אב 
― הר"ט אתֿהחכמיםהּמצוה לכּבד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

"מּפני יתעּלה: אמרֹו והּוא להּדרם, ּכדי מּפניהם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹולעמד
זקן" ּפני והדרּת ּתקּום dfׂשיבה `ed owfe Ð al ,hi `xwie) ְְְֵֵֵַָָָָָ

(dnkg daxd dpwyקימה ― והדרּת "ּתקּום ספרא: ּולׁשֹון .ְְְְִִַָָָָָ
הּדּור" ּבּה ugxndׁשּיׁש ziaa oebk xecid ea oi`y mewna la`) ִֵֶָ

(eiptn oicner oi`'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
על(al:)מּקּדּוׁשין חֹובה זֹו ׁשּמצוה ׁשאףֿעלּֿפי ודע . ְְִִִִִֶֶַַַַָָ

אתֿהחכמים לכּבד ּכלֹומר: ― ּכללי ּבאפן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכלֿאדם

ּבאמרם ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, הּׁשוה לחכם rivn`ואפּלּו `aa) ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָ
(.blיׁש ― זה" מּפני זה עֹומדין ׁשּבבבל חכמים "ּתלמידי :ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

הּתלמיד ׁשּכבֹוד והּוא: הּתלמיד, על ותֹוספת יחּוד עֹוד ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָּבּה
ּתֹוספת ּבֹו יׁש לכלֿלרּבֹו חֹובה ׁשהּוא הּכבֹוד על ּגדֹולה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשחֹובתֹו ּבארּו ׁשּכבר לפי ּבמֹורא, חּיב הּכבֹוד ועם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחכם,
הּכתּוב חּיבֹו אׁשר אביו, ּכלּפי מחֹובתֹו ּגדֹולה רּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכלּפי

אמרּו ּובפרּוׁש ּובמֹוראֹו. my)ּבכבֹודֹו `rivn `aaa)אביו : ְְְְִִֵָָָ
קֹודם רּבֹו ― `zורּבֹו dcet diaya miieay eaxe eia` oebk) ְֵַַ

(eia` z` dcet jk xg`e ,eaxּבארּו וכבר .(:d oixcdpq) ְֲֵָ
ׁשּיצא ּבמחלקת: ּכּונתי ― רּבֹו על לחלֹוק לּתלמיד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשאסּור
ׁשּירׁשהּו. ּבלי יֹורה אֹו וילּמד ּבסברתֹו ויּפרד ּדינֹו ּפסק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנגד
לכף אֹותֹו לדּון ולא עליו ּולהתרעם עּמֹו לריב לֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹואסּור
איזה אֹו מּפעּלֹותיו ּפעּלה איזֹו ׁשּיסּביר ּכלֹומר: ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻֻחֹובה,

ההסּברֹות מּסּוגי ּבסּוג mheytk)ּדּבּור `ly eixac yxtny) ְְִִֵַַָ
חלק ּובפרק .לכ נתּכּון ׁשּלא ׁשאפׁשר לפי ―oixcdpq) ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

(.iw,הּׁשכינה על ּכחֹולק רּבֹו על "ּכלֿהחֹולק ְְְִֵֵַַַַַָָָאמרּו:
עלֿה'' 'ּבהּצתם jynda)ׁשּנאמר: d`x)(h ,ek xacna), ְֱֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר: הּׁשכינה, עם ּכעֹוׂשה רּבֹו עם מריבה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּכלֿהעֹוׂשה
וגֹו' אתֿה'' בניֿיׂשראל אׁשרֿרבּו מריבה מי lr'הּמה s`) ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

("'d z`" xn`p ,oxd`e dyn lr my eaxy it(bi ,k my),
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכמתרעם רּבֹו על ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכלֿהּמתרעם

תלּנתיכם Ð)'לאֿעלינּו oxd`e dyn lr l`xyi mr zepelz) ְֵֵֶָֹֹֻ
עלֿה'' g)ּכי ,fh zeny)ּכמהרהר רּבֹו אחר וכלֿהמהרהר . ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָ

ּובמׁשה'" ּבאלהים העם 'וידּבר ׁשּנאמר: הּׁשכינה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹאחר
(d ,`k xacna)וריב קרח ׁשּמחלקת לפי ּברּור, וכלֿזה .ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹ

עם אּלא היתה לא הרעה ּומחׁשבּתם ותרעמתם ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
הּכתּוב ועׂשה ּכלֿיׂשראל, ׁשל רּבן ׁשהּוא ועליו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹמׁשה

ה'. ּכלּפי מהם d'")ּכלּֿדבר lr mzevda")אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֵֵֵֶַָָָָ
(ai dpyn c wxt zea`)וכלֿזה ׁשמים". ּכמֹורא רּב "מֹורא :ְְִֶַָָָָָָ

(minkg `xen mbe minkg ceak mb)ּׁשּמצאנּו מּמה ְִִֶַַָָנלמד
ׁשּנתּבאר ּכמֹו וההֹורים, אתֿהחכמים לכּבד צּוה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּכתּוב

ׁשהיא לא הּתלמּוד, minkg)ּבלׁשֹונֹות `xen)ּבפני מצוה ְְְְִִִִֵֶַַָֹ
זאת. והבן ְְֵַָָֹעצמּה.

ה'תש"פ  מנחםֿאב א' רביעי יום

ד. ג. ב. ה. ו. ס. מז. י. תעשה לא מצות
טו.

כד. כג. תעשה לא מצות קפו. עשה מצות
― העׂשירית אל הּמצוה מּלפנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ

אֹותן  וללמֹוד לעּין ּכלֹומר: ּבעניניה, ּולהתעּסק זרה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָעבֹודה
ּפלֹונית  ׁשרּוחנית מיּסדיה, ׁשאֹומרים וההבלים ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָההזיֹות

(miieqn oeilr gek) והיא ,וכ ּכ ּבאפן אֹותּה ְְִִִֶָָָָֹמֹורידים
לפניו  ועֹומדים לֹו מקּטרים הּפלֹוני והּכֹוכב ;וכ ּכ ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָעֹוׂשה
אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ּפלֹוני, מעׂשה עֹוׂשה והּוא ,וכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכ
הּוא  הּדמיֹונֹות ּבאֹותם והעּיּון אּלּו ּבדברים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּמחׁשבה
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קסג a`Îmgpn '` iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

והּפסּוק  ּולעבדם. ּבהם לדרׁש אתֿהּפתי ׁשמעֹורר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּמה
אלֿ "אלּֿתפנּו אמרֹו: הּוא זה ענין על הזהרנ ּו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֻׁשּבֹו

c)האלילם" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(i ,miyecw zligz): ְְֱִִִָָ
וׁשם  אלהּות". אֹותן עֹוׂשה אּתה אחריהן אּתה ּפֹונה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ"אם

לראֹותן", אלּֿתפנה אֹומר: יהּודה "רּבי ּכלֹומר:אמרּו: ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
ּבעׂשּיתֹו ּולהתּבֹונן החיצֹונית הּפסל ּבצּורת להסּתּכל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאפּלּו
ּובפרק  מהם. ּבמּׁשהּו מןֿהּזמן חלק יעסיק ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאסּור,

מחברֹו" אדם hnw.)"ׁשֹואל zay)המהּל "ּכתב :(aezkd) ְְֲֵֵֵֵַַָָָ
הּצּורה `mc)ּתחת zxev)הּדיֹוקנאֹות x`yותחת ly) ְְְַַַַַַָָ

(minvrּודיֹוקני ּבּׁשּבת; לקרֹותֹו dxf)אסּור dcear ly) ְְְִֵַַָָ
'אלֿ ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבּה, להסּתּכל אסּור ּבחל אף ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹעצמּה

ּתלמּודא? מאי אלֿהאלילים'. df)ּתפנּו weqt cnlp ji`) ְְֱִִִֶַַָָ
'אלּֿתפנּו יֹוחנן: רּבי מּדעּתכם"אמר ― `xyאל' milad) ְְְִִִֶֶַַַַָָָ

(micea mz` ּכלֹומר עצמֹו, זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְְִִֶַַַַָָָּוכבר
"הּׁשמרּו אמרֹו: והּוא זרה עבֹודה על הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָּבאּסּור

ועבדּתם" וסרּתם לבבכם ּפןֿיפּתה fh)לכם ,`i mixac), ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מן  לסּור ל יגרם זה ּבּה, לחׁשב לּב ּתֹועה אם ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹּכלֹומר:
זה  ּבענין עֹוד ואמר ּבעבֹודתּה. ּולהתעּסק היׁשרה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדר
ואתֿ אתֿהּׁשמׁש וראית הּׁשמימה עיני "ּופןּֿתּׂשא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעצמֹו:

וגֹו'" hi)הּירח ,c my) אדם ירים לבל הזהיר לא ּכי , ְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
ּבעין  מּלהסּתּכל הזהיר אּלא ּבעיניו, לראֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאתֿראׁשֹו
"ּופןֿ אמרֹו: וכן עֹובדיהם. להם ּבמהּֿׁשּמיחסים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּלב
את  האּלה הּגֹוים יעבדּו איכה לאמר לאלהיהם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּתדרׁש

ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן l)אלהיהם ,ai my) שהזהיר ― ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
לפי  יעבדּנּה, ׁשּלא אףֿעלּֿפי עבֹודתּה איכּות על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמּלׁשאֹול
― זה ענין על ׁשהעֹובר ודע אחריה. לטעֹות ּגֹורם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכלֿזה

מערּובין א' ּפרק ּבסֹוף זה נתּבאר ּוכבר מלקּות. ,(fi:)חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
והביאּו ּתֹורה" ּדבר ּתחּומין ערּובי על "לֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשאמרּו:

מּמקֹומֹו" איׁש "אלֿיצא מאמרֹו: hk)ראיה ,fh zeny); ְְְִִֵֵֵַָָָ
ולא  "אל" ּבלׁשֹון ׁשּבא לאו על ילקה היא ואמרּו: ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהקׁשּו
ּכלֿמה  אם ואמרּו: קׁשיא ּבדר והׁשיבּו לא? ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻּבא
ּתפנּו "אל מעּתה אּלא עליו, לֹוקין אין 'אל' ּבלׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּׁשּבא

נּמי הכי jk)אלֿהאלילם" mpn`d) הרי לאקי?! ּדלא ְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ
עליו. לֹוקין זה ׁשענין מּכאן ְְִִִֶֶַַָָָָמׁשמע

― המ"ז חפׁשּיים הּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהביאה  לּדעֹות המנּגדֹות ּדעֹות ׁשּנאמין עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמחׁשבֹותינּו,
סיג  לּה ונעׂשה אתֿמחׁשבּתנּו נגּביל אּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה,
והּוא  ואזהרֹותיה. הּתֹורה מצות והן ― אצלֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתעמֹוד
עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי "ולאֿתתּורּו יתעּלה: ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמרֹו

(hl ,eh xacna)"לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ספרי: ּולׁשֹון .ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ
וגֹו' מּמות" מר אני "ּומֹוצא ׁשּנאמר: ּכענין מינּות זֹו ―ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָ

(ek ,f zldw):ׁשּנאמר זנּות, זֹו ― עיניכם" "ואחרי ;ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַ
וגֹו' אלֿאביו" ׁשמׁשֹון b)"וּיאמר ,ci mihtey) הּכּונה . ְְִִֶֶַַַָָָֹ

הּגּופנּיֹות  והּתאות הּתענּוגֹות רדיפת ― זנּות זֹו ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָֹּבאמרם
ּתמיד. ּבהן הּמחׁשבה ְֲֲִֶַַַַָָָָָוהעסקת

― ׁשּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
מה (llwl)מּלּקֹוב על יתעּלה ― הּגדֹול אתֿהּׁשם ְִִִֵֶֶַַַַַָ

ׁשמכּנים  הענין וזהּו ― לעילא לעילא הּכֹופרים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשאֹומרים
xedpÎibq)אֹותֹו oeyla) לאו על העֹובר וענׁש הּׁשם". ְְִֵֵֶַַַָָֹ"ּברּכת

אמרֹו הּוא נסקל, ׁשהּוא הּתֹורה ּבלׁשֹון מפרׁש הּוא ְְְְִִֶֶַָָָָֹזה
ּכלֿ ירּגמּוֿבֹו רגֹום יּומת מֹות ׁשםֿה' "ונקב ְְְְִִֵֵֶַָָָֹיתעּלה:

fh)העדה" ,ck `xwie) ּבּכתּוב ּבאה לא האזהרה, אבל . ְֲֵַַָָָָָָָָָֹ
אזהרה  ּבאה אּלא לבּדֹו, זה חטא על מיחדת ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻאזהרה
תקּלל" לא "אלהים אמרֹו: והּוא וזּולתֹו, זה ענין ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהּכֹוללת

(fk ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt) לפי" : ְְְְִִַָ
ׁשמענּו, ענׁש יּומת' מֹות ׁשםֿה' 'ונקב אֹומר: ְְֵֵֵֶֶַָָֹֹׁשהּוא
תקּלל'". לא 'אלהים לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו לא ְְְְֱִֵַַַַַָָָֹֹֹאזהרה

my)ּובספרא xen` zyxt)המיחד הּׁשם "על :yxetnd my) ְְְִֵַַַָָֻ
m"ekr zekld) `dÎe`eÎ`dÎcei ,ceiÎoepÎzlcÎsl` :zeize` 'c oa

(f dkld a wxtהּכּנּויין ׁשאר ועל ּבמיתה; ―zeny x`y) ְְְִִִַַָָ
(ze`av ,icy ,did` ,midl` ,del` ,l` :miwgnp opi`y―

(cala)ּבאזהרה e`l)ּבּמכלּתא ועֹוד .(oa oerny iaxc) ְְְְְִַַָָָ
(i`gei ּברּכת על לאֿתעׂשה לּתן תקּלל" לא "אלהים :ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַֹֹֹ

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּׁשם".
dnkודע lr dxdf` `id "llwz `l miwel`" dxdf`dy s`y) ְַ

(ixd ,mipey mixeqi` ׁשנים הּכֹולל מןֿהאזהרֹות זה ְְִִֵֶֶַַַָָׁשּסּוג
ׁשּבכללּות לאו מּסּוג אינֹו ― ענינים `cgׁשלׁשה e`l) ְְְִִִִֵֶָָָָֹ

llkd lirl d`xe ,eilr oiwel oi`y Ð mixeqi` dnk llekd

(yxeyd)אתֿהענׁש הּכתּוב ׁשּבאר לפי (― ְִֵֵֶֶֶַָָֹהתשיעי
וענין  ׁשּכלֿענין ּבהכרח, והֹודיענּו מהם וענין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבכלֿענין
ׁשּבארנּו ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות וׁשהּוא עליו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמזהרים

זה למאמר ׁשעׁשינּו c"iּבהקּדמֹות xg`y xtqd zncwda) ְְֲִֶֶַַַָָָ
(miyxeyd) millkdֿאּלא ענׁש לא הּוא: ׁשהּכלל וכיון .(ְְֵֶֶַַָָָָֹ

ויׁש ּבהכרח. האזהרה על אנּו חֹוקרים ― הזהיר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאםּֿכן
אחר, ענין ּבכלל ׁשהיא ויׁש הּמּדֹות, ּבאחת נלמדת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשהיא
אם  אּלא ׁשּבכללּות לאו יהא ולא ּבהקּדמֹות. ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכמֹו
מזהרים  הענינים מאֹותם ׁשענין ּכלל, ידיעה לנּו קדמה ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָָָֹֻלא

xeqi`l)עליו sqep xewn oi` xy`k wx)אֹותֹו מחמת אּלא , ֲֵֶַָָָ
ידיעה  קדמה אם אבל הּתׁשיעי; ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּלאו,
ּכ ׁשהעֹוׂשה ּבאמרֹו והּוא ― עליו מזהרים הּדבר ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשאֹותֹו

לחׁש אין ― ּכ ּבֹו יעׂשה וכ(licadl) היא האזהרה אם ְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ
ל ויבֹואּו זאת, ודע ּבכלל. אֹו ּבפרט הּדין, מן אֹו ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹּבפרּוׁש

רּבֹות. מצות עֹוד זה ְְִִֵֶַָֹמענין

― הּׁשּׁשית עבֹודה הּמצוה מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנזּכרֹות העבֹודֹות ארּבע ּבזּולת אפּלּו l`זרה zevna) ְְְֲֲִִַַַַָָָָ

(d dyrz:ּכלֹומר ּכדרּכּה, זה ׁשּיהא ּבתנאי א ―ְְְְְִֵֶֶַַַַָ
ׁשּיפעֹור  ּכגֹון להעבד, הּנעבד אֹותֹו ּׁשּדר ּבמה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיעבדּנה

(dlbi)לּמרקּוליס אבן יזרֹוק אֹו לּפעֹור `lil)עצמֹו my). ְְְְִִֶֶֶַַַ
אמר  תעבדם"והּוא "ולא :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה (zenyֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹ

(b ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my) ולא להם תׁשּתחוה "לא : ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹֹ
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ועל  עצמּה ּבפני העבֹודה על לחּיב ― ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָתעבדם"
אֹו לּפעֹור אבן ׁשּזֹורק מי לפיכ עצמּה. ּבפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָההׁשּתחויה
עבֹודתֹו, זֹו ׁשאין לפי חּיב אינֹו ― לּמרקּוליס עצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּפֹוער

"איכה יתעּלה: אמר y)ׁשהרי ote` eze`a) הּגֹוים יעבדּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן אתֿאלהיהם l)האּלה ,ai mixac). ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ּובׁשֹוגג  וכרת, סקילה חּיב ― ּבמזיד זה לאו על ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹובר
מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקרּבן.

אחת (cq:)וׁשם לּמה? זרה ּבעבֹודה ּכרתֹות "ׁשלׁש אמרּו: ְְְֲֵַַַָָָָָָָָֹ
ּכלֹומר: ."לּמל ואחת ּכדרּכּה, לׁשּלא ואחת ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָֹֹלכדרּכּה,
מין  ּבאיזה זרה עבֹודה מּמיני ׁשהּוא ּדבר לאיזה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהעֹובד
ׁשּיעבד  ּבתנאי ּכרת, חּיב זה הרי ― העבֹודה מּמיני ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיהיה
ּפֹוער  ּכגֹון ּבֹו, להעבד ׁשּדרּכּה ּבדבר ּכלֹומר: ְְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָּכדרּכּה,
מי  וכן לּכמֹוׁש. ׂשערֹו ּומעביר לּמרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָלּפעֹור
הרי  ― ׁשּיהיה נעבד לאיזה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשעבד
אם  ּכגֹון ,ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין אףֿעלּֿפי ּכרת, חּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
'ׁשּלא  וזהּו ― לּמרקּוליס הׁשּתחוה אֹו לּפעֹור ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹהקריב
ּכמֹו 'לּמל ּבאׁש ּב'מעביר הּוא הּׁשליׁשי והּכרת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכדרּכּה'.

ci)ׁשאבאר xeriy seq Ð f dyrzÎ`l zeevna). ֲֵֶָ

― החמיׁשית מּלהׁשּתחות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
― זרה, עבֹודה אֹומרים, ׁשּמהּֿׁשאנּו ּוברּור, זרה. ְֲֲִֶֶַַָָָָָָָָלעבֹודה

יתע  אמרֹו והּוא ה', זּולת ּׁשּנעבד ּכלֿמה ּבֹו: ּלה:הּכּונה ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָ
תעבדם" ולא להם d)"לאֿתׁשּתחוה ,my) הּכּונה ואין . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

להֹוציא ― לבּדּה ההׁשּתחויה ―(hrnle)אּסּור זּולתּה ְְְֲִִִַַַָָָָָ
הזּכיר ּכלֹומר (dnbeck)אּלא העבֹודה, מּדרכי ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

והעֹובר  ּומּלקּטר; לּה מּלהקריב מזהרים וכן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻההׁשּתחויה,
― הקטיר אֹו נּס אֹו הקריב אֹו והׁשּתחוה מאּלּו אחת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָעל

הּמכלּתא ּולׁשֹון סקילה. hi)חּיב ,ak zeny) זֹובח" : ְְְְִִֵַַַָָָ
יחרם ׁשמענּו,(my)לאלהים לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― ְְְֱֳִֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

זביחה  תעבדם". ולא להם "לאֿתׁשּתחוה לֹומר: ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּתלמּוד
ּבּה ׁשּכּיֹוצא מיחדת ּזביחה מה ללּמד: ויצאת היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבכלל

עֹובדֹו ׁשהּוא ּבין עליה וחּיבין לּׁשמים idy`עֹובדין oia) ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
(dzcear jxcעֹובדֹו ׁשאינֹו dzcear)ּבין jxc dpi`y oia) אף , ְֵֵֶַ

ׁשהּוא  ּבין עליו, חּיב ― לּׁשם עֹובדין ּבֹו ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלֿׁשּכּיֹוצא
ׁשארּבעת  האּלה, הּדברים וענין עֹובדֹו". ׁשאינֹו ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעֹובדֹו
והּקּטּור, והּזביחה, ההׁשּתחויה, והם: אּלּו, עבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמיני
ּכלֿמי  ― יתעּלה ה' את לעבֹוד נתחּיבּו ׁשּבהם ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָוהּנּסּו
אפּלּו סקילה, חּיב ― מהם ּבאחד זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיעבד
ׁשּקֹוראים  וזֹוהי מאּלּו. ּבאחת לעבדֹו ּדרּכֹו אין הּנעבד ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו
ׁשּלא  אֹותּה ׁשעבד אףֿעלּֿפי ּכלֹומר: ּכדרּכּה", "ׁשּלא ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּה:
אם  סקילה חּיב מאּלּו ּבאחת ׁשעבד ּכיון עבֹודתּה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכדר

נֹודע לא אם ּבכרת והּוא מזיד, oic)הּוא zial) לא אֹו עליו, ְְִִֵֵַָָָֹֹ
dnecke)נענׁש d`xzdk dyiprd i`pz eniiwzp `lyk)א ; ֱֶַַ

קּבל  אם וכן קבּועה. חּטאת קרּבן יקריב ׁשֹוגג, הּוא ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאם
ּבאלֹוּה `dz")עליו il`" el xn`) עליו ׁשּקּבלֹו ּדבר איזה ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָ

חּיב זה הרי ―(dliwq),זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

אפּלּו אּלּו מינים מארּבעת ּבאחד עבֹודתּה ּבאּסּור ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּכלֹומר:
את  עֹוד "ולאֿיזּבחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכדרּכּה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

f)לּׂשעירם""זבחיהם ,fi `xwie)ספרא "אין (my)ּולׁשֹון : ְְְְִִִִֵֵֶַָ
זבחים ּובגמרא ׁשדים". אּלא ׁשּלאו (ew.)ׂשעירים נתּבאר, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ּדרּכּה אין אם אפּלּו זרה, לעבֹודה ּבׁשֹוחט ּדוקא הּוא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָזה
ׁשהּוא  לּמרקּוליס ּבהמה לזֹובח מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבׁשחיטה.
אם  לּׂשעירם". אתֿזבחיהם עֹוד יזּבחּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹחּיב?

ענין ynyn)אינֹו `xwnd oi`)ּדכתיב epyiלכדרּכּה, xak ik) ְְְְִִִִֵַָָ
(weqtd jkÎlr"אתֿאלהיהם האּלה הּגֹויים יעבדּו ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ"איכה

(l ,ai mixac Ð d`ad dyrz `l zevn d`x) ענין ּתנהּו ―ְְִֵָ
(ea ynzyd) הּוא אם זה על העֹובר ּכן, אם ּכדרּכּה. ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלׁשּלא

― ּובׁשֹוגג ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּובסקילה ּבכרת הריהּו ― ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָמזיד
ּוכבר  יחרם". לאלהים "זֹובח הּכתּוב: ּולׁשֹון קרּבן. ְְְְֱֳִִֵַַַָָָָָָָֹיקריב

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(q:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הּׁשנּיה מּלעׂשֹות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
אֹו ּבידֹו ׁשּיעׂשם ּבין הבּדל ואין יעבדּו. אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּפסילים

"לאֿ(xg`l)יבּקׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, לעׂשֹותם ְְְְֲִֵֶַַַָָֹ
וכלּֿתמּונה" פסל ּל c)תעׂשה ,bk zeny) לאו על והעֹובר . ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו זרה עבֹודה עׂשּית על ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― ְְֲֲִֶַַַַַָָָָזה
לֹו(xg`l)ּבּקׁשה dcarl)לעׂשֹות ick) ׁשּלא אףֿעלּֿפי ֲִֶַַַַָָֹ

ֲָָעבדּה.

― הּׁשליׁשית מּלעׂשֹות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ
זה  היה ואפּלּו לעבדּה, ― לזּולתנּו אפּלּו ― זרה ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָעבֹודה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגֹוי, הּוא לעׂשֹותּה אֹותנּו ְְְְֲִֵֶַַַַָָָהמבּקׁש

לכם" ― תעׂשּו לא מּסכה c)"ואלהי ,hi `xwie) ּולׁשֹון . ְֲֵֵֵֶַַָָֹֹ
ai)ספרא dkld miyecw zyxt zlgz) לא מּסכה ואלהי : ְִֵֵֵַָָֹֹ

זרה  עבֹודה העֹוׂשה אמרּו: וׁשם לאחרים. אפּלּו ― ְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָתעׂשּו
עֹובר  ׁשהּוא ּכלֹומר: אזהרֹות, ׁשּתי מּׁשּום עֹובר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָלעצמֹו
ׁשּנתּבאר  ּכמֹו לאחרים, היא ואפּלּו ― ּבידֹו עׂשּיתּה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
זרה  עבֹודה ׁשרכׁש על עֹובר וגם ― זֹו ׁשליׁשית ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבמצוה
ּכמֹו אחר, הּוא לֹו ׁשעׂשאּה זה אם אף ּברׁשּותֹו, היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהרי
ּוכבר  מלקּיֹות. ׁשּתי לֹוקה לפיכ ― ב ּבמצוה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּקדם
עבֹודה  ּבמּסכת מהּֿׁשּלפניה עם הּזאת הּמצוה ּדין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנתּבאר

.(bn.)זרה ָָ

― הרביעית מּלעׂשֹות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ודֹומיהם, העצים האבנים, מןֿהּמּתכֹות, האדם ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָצּורת
להרחיק  ּכדי וזאת לעבדם, ּכדי נעׂשּו ׁשּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹאףֿעלּֿפי
מהֿ עליהם יחׁשבּו ׁשּלא ּכדי ּבכלל, הּצּורֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹמּלעׂשֹות
ׁשחֹוׁשבים  זרה, עבֹודה עֹובדי ּכלֹומר ההמֹונים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָּׁשחֹוׁשבים
תעׂשּון  "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הׁשּפעה. לּצּורֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיׁש

"epnlvaאּתי xn`p eilr mc` zxev ,il dneca ,ize`) ִִ
("epzenck"לכם תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף (zenyאלהי ֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

(bk ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(exzi zyxt seq) על זה לאו ּבענין ְְְְְִִֶַַַָָ
― לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף "אלהי הּפרּוׁש: ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּדר
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קסה a`Îmgpn 'a iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עֹוׂשים  ׁשאחרים ּכדר לנֹוי עֹוׂשה הריני ּתאמר: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹֹׁשּלא
לאו  על והעֹובר לכם; תעׂשּו לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹּבּמדינֹות,
ואיזֹו זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָזה
וזּולת  הּפּתּוח, אפן יהא ואי אסּור ואיזֹו לפּתח מּתר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻצּורה

ּבסנהדרין ונתּבאר זרה. מעבֹודה ג' ּבפרק ׁשּלאו (f:)זה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּכֹולל  כסף" אלהי אּתי תעׂשּון "לא ׁשּנאמר זה ּכלֹומר, ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹזה,
ּפׁשטיּה אבל אּלּו; מצות מענין חּוץ אחרים ענינים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹּגם

ּבמהּֿׁשה  מדּבר ּבּמכלּתא.ּדקרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו זּכרנּו, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

― הט"ו לעבֹודה הּמצוה מּלקרֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
,לכ ּולזרזם לעבֹודתּה אדם ּבני לקרֹוא ּכלֹומר: ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָזרה,
עׂשה  ולא עֹובד, אינֹו הּזה ׁשהּקֹורא אףֿעלּֿפי ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכלֹומר,
אם  וזה אליה. הּקריאה זּולת מןֿהּמעׂשים מעׂשה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּום

רּבים xird)קרא aex):יתעּלה אמרֹו והּוא מּדיח, נקרא: , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
עירם  אתֿיׁשבי וּיּדיחּו מּקרּב ּבניֿבלּיעל אנׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"יצאּו

ci)לאמר" ,bi mixac)לאחד קרא ואם ;(micigil) אדם מּבני ְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
יסית "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא מסית, נקרא: זה הרי ―ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָ

וגֹו'" בןֿאּמ אחי(f ,my) ּבמּדיח הּוא זֹו ּבמצוה ּודברנּו , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
"לא  יתעּלה: אמרֹו היא זה על ׁשּבאה והאזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבלבד,

"עלּֿפי bi)יּׁשמע ,bk zeny)סנהדרין ּובגמרא .(:bq) ְְְִִִִֶַַַָָָ
מסית  לּמסית, אזהרה ― "עלּֿפי יּׁשמע "ולא ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹאמרּו:

ּבּה ּכתיב yxetna)ּבהדיא ,ziqna ,ea aezk) וכלֿיׂשראל" : ְְְְְִִֵֵֶָָָ
לעׂשֹות" ולאֿיֹוספּו ויראּון ai)יׁשמעּו ,bi mixac) אּלא !? ְְְְֲִִִֶַָָֹ

"'לא  יׁשמעאל: ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרּו וכן לּמּדיח". ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאזהרה
― זה לאו על העֹובר לּמּדיח". אזהרה ― 'עלּֿפי ְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָיּׁשמע

סנהדרין ּולׁשֹון סקילה. ―(fq.)חּיב הּנּדחת עיר מּדיחי : ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
מּסנהדרין  י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבסקילה.

(.`iw).

― הקפ"ו עיר הּמצוה אנׁשי להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
וזהּו ּכלֿמהּֿׁשּבתֹוכּה, על אתֿהעיר ולׂשרֹוף ּכּלם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻהּנּדחת
באׁש "וׂשרפּת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת. עיר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּדין

ואתּֿכלֿׁשללּה" fi.)אתֿהעיר my) ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ
סנהדרין ּבמּסכת זֹו .(iw`.)מצוה ְְְְִִֶֶֶַַָ

― הכ"ג עיר הּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ
תּבנה  לא עֹולם ּתל "והיתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנּדחת,

מלקּות,(my)עֹוד" חּיב ּדבר איזה מּמּנה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוכלֿהּבֹונה
ּדיני  נתּבארּו ּוכבר ׁשהיתה. ּכמֹו עיר אֹותּה ׁשּייּׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכלֹומר:

מּסנהדרין. י' ּבפרק זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה

― הכ"ד מּלהׁשּתּמׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנּדחת, עיר מּנכסי ּדבר ּבאיזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּלהנֹות

מןֿהחרם" מאּומה ּביד "ולאֿידּבק gi)יתעּלה: ,my), ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ּכלֿׁשהּוא מּמּנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּלֹוקח

מּסנהדרין י' ּבפרק זֹו מצוה .(iw`.)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

ה'תש"פ  מנחםֿאב ב' חמישי יום

כא. כ. יט. יח. יז. טז. תעשה לא מצות
ז. ט. ח. יד. כט. כז. כח. כו.

― הט"ז הינּוהּמצוה מּלהסית, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנקרא: וזהּו זרה, עבֹודה לעבֹוד מּיׂשראל אחד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיקרא

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו eh)מסית, dyrz `l zevn)ּולׁשֹון . ְְְְִֵֵֵֶַ
"ולאֿיֹוספּו ּבּמסית: יתעּלה אמרֹו הּוא זה על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאזהרה

"ּבקרּב הּזה הרע ּכּדבר ai)לעׂשֹות ,bi mixac)על העֹובר ; ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּכמֹו סקילה, חּיב ― מּיׂשראל אדם המפּתה והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָזה,

ּתהרגּנּו" הרג "ּכי הּכתּוב: i)ׁשאמר ,my)אׁשר והאדם . ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכמֹו ׁשּיהרגּנּו, ראּוי אׁשר הּוא ― לֹו ׁשּיּוסת רצה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמסית
להמיתֹו" בראׁשֹונה ּתהיהּֿבֹו יד" ואמר: יתעּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבאר

(my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)הּמּוסת ּביד מצוה : ְְְְִִֵַַָָ
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(fq.)להרגֹו. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

― הי"ז מּלאהבהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לדבריו, יאבה וׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאתֿהּמסית,

לֹו" תאבה h)"לא ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt): ְְִֵֶֹֹ
לרע "'ואהבּת ׁשּנאמר: ּכמֹו'"מּכלל (gi ,hi `xwie) ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָ

לֹו'". 'לאֿתאבה לֹומר: ּתלמּוד לזה? אֹוהב אּתה ְֵֶֶַַַָָָֹֹיכֹול

― הי"ח יקלהּמצוה ׁשּלא הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבהכרח;(d`pya)ּבּנטירה לֹו לנטֹור חּיב אּלא לּמסית, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

והּוא לאֿתעׂשה, מצות על עֹובר ― לֹו נֹוטר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹּוכׁשאינֹו
אליו" תׁשמע "ולא h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא , ְְְִֵֵַַָָָֹ

(my ixtqd ixac jynd)"עּמֹו ּתעזב "עזב ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִִֶֶַַַָֹֹ
(d ,bk zeny)עֹוזב אּתה riiqne)יכֹול xfer)ּתלמּוד לזה? ְֵֶַַָָָ

אליו". תׁשמע "ולא ְְִֵַַָֹלֹומר:

― הי"ט מּלהּצילהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻ
והּוא ּוכליה, אּבּוד ׁשל ּבמּצב יראהּו אם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאתֿהּמסית,

עליו" עינ "ולאֿתחס h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא . ְְְֵֵַָָָָָֹֹ
(my ixtqd jynd)עלּֿדם תעמד "לא ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִֶֶַַַַַֹֹ

"רע(fh ,hi `xwie)זה ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה אי יכֹול ִֵֵֶֶֶַַָָָ
(ziqnd)."עינ "ולאֿתחֹוס לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְֵַַָֹ

― העׂשרים מּללּמדהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
לֹו אסּור ― זכּות לֹו יֹודע ואפּלּו הּמסית: על ְְֲִִֵֵַַַַָזכּות
"ולאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא זכּות, עליו ילּמד ולא ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹלהזּכירֹו

my)תחמל" mixac)הּפרּוׁש ּובא .(my ,ixtq),תחמל ולא : ְְְֵַַַָֹֹֹ
זכּות. עליו תלּמד ְְֵַָָֹלא

― הכ"א מּלׁשּתקהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
הּמס על לֹו הידּועה חֹובה ּׁשּמביאמּלֹומר מּמה (wqtlית ְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

(cr ezaegl oicאמרֹו והּוא עליו, הענׁש קּיּום ְְִִֵֶָָָָֹלידי
עליו" "ולאֿתחמֹול הּפרּוׁש(my)יתעּלה: ּובא .,ixtq) ְְְִֵֶַַַָָָֹ

(my.זכּות עליו תלּמד לא ― תחמֹול ולא :ְְְְֵַַָָֹֹ
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― הכ"ו מּלהתנּבאהּמצוה אדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
dxf)ּבׁשמּה dcear ly)לעבדּה צּוהּו ׁשה' ׁשּיאמר והּוא, , ְְְְִִֶֶַָָָָֹ

וענׁש, ּגמּול והבטיחה עבֹודתּה על צּותה עצמּה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹאֹו
ּבא ולא האׁשרה. ּונביאי הּבעל נביאי ׁשּמדּמים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכמֹו
אזהרת ּכלֹומר: זה, ּבענין מיחד מפרׁש לאו ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹֻּבּכתּוב
נּדֹון ׁשּכן הענׁש, ּבּכתּוב נתּבאר אבל ּבׁשמּה; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמתנּבא
ּבׁשם ידּבר "ואׁשר אמרֹו: והּוא ּבמיתה, ּבׁשמּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמתנּבא

ההּוא" הּנביא ּומת אחרים k)אלהים ,gi my)זֹו ּומיתה . ֱֲִִִִֵֵַַָָֹ
סתם ּבּתֹורה האמּורה ׁשּמיתה ׁשאצלנּו הּכלל ּכפי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק,
מן י"ד ּבכלל ל ׁשּבארּתי היסֹוד ל ידּוע ּוכבר חנק. ―ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
הּכתּוב ענׁש לא אמרם: והּוא זה, למאמר ׁשּקדמּו ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּכללים
"וׁשם מּמהּֿׁשּנאמר: אזהרתֹו והּנה הזהיר; ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלאֿאםּֿכן

תזּכירּו" לא אחרים bi)אלהים ,bk zeny)ֿמן אינֹו ּכי . ְֱֲִִִִִֵֵַֹֹ
ּדין ּדינֹו ואין רּבים ענינים על מזהיר אחד ׁשּלאו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנמנע
וענין. ּבכלֿענין הענׁש ׁשּנתּבאר ּכיון ׁשּבכללּות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹלאו
זֹו מצוה ּדין נתּבאר ּוכבר ּבמקֹומן. ּדגמאֹות יבֹואּו ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָֻּומּזה

מּסנהדרין. י"א ְְְִִֶֶֶַּבפרק

― הכ"ח נבּואתהּמצוה מּלׁשמֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ולא עּמֹו נּדֹון ׁשּלא ּכלֹומר: זרה, עבֹודה ּבׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹמתנּבא
ּדבר על ראית ּומה ׁשּל האֹות מה לֹו; ונאמר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹנׁשאלהּו

ה' ּבׁשם מתנּבא עם ׁשּנעׂשה ּכדר `zn)זה, `iap)― ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַ
ּכמֹו ,ּכ על ּבֹו נתרה ּבׁשמּה מתנּבא ּכׁשּנׁשמעהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

י ואם ּבכלֿחֹוטא; חּיבים ―ׁשאנּו ּבטענתֹו תמיד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
לאֹותֹותיו נחּוׁש ולא הּתֹורה, ּדיני לפי ּכראּוי ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹנעניׁשהּו
"לא יתעּלה: ּבאמרֹו הזהירנּו זה ועל לראיֹותיו. ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹולא

ההּוא" הּנביא אלּֿדברי c)תׁשמע ,bi mixac)ּוכבר . ְְְִִִֵֶַַַָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הכ"ז ׁשקר,הּמצוה נבּואת על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
ה', אמרֹו ּׁשּלא מה ׁשּיאמר אּלא ה' ּבׁשם ׁשּיתנּבא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא
ויאמר לעצמֹו זאת ּומיחס לזּולתֹו יתעּלה ּׁשאמרֹו מה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹאֹו
ּולׁשֹון לֹו. אמרם לא והּוא אּלּו, ּדברים לֹו אמר ְְְֲִֵֶַָָָָֹׁשה'
יזיד אׁשר הּנביא א" אמרֹו: הּוא זה ּבענין ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהאזהרה

לדּבר" לאֿצּויתיו אׁשר את ּבׁשמי ּדבר k)לדּבר ,gi my). ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
(c"id llkd it lr ,dxdf` cnlp yperdne)על העֹובר וגם .ְֵַַָ

אמרּו אתֿהּנחנקים ּוכׁשּמנּו חנק; חּיב זה (oixcdpqלאו ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
(.htּבידי מיתתם ׁשלׁשה אמרּו: וׁשם הּׁשקר". "ּונביא :ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

מה הּמתנּבא זה ― ּבׁשמי" ּדבר לדּבר יזיד "אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאדם:
לחברֹו הא לדּבר, לאֿצּויתיו אׁשר "את ׁשמע; ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּׁשּלא
ידּבר "ואׁשר לֹו; נאמר ּׁשּלא מה הּמתנּבא זה ― ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹצּויתי"
זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא זה ― אחרים" אלהים ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבׁשם
וכלֿמיתה ― ההּוא" הּנביא "ּומת נאמר: ְְֱִִֵֶַַַָָָָֻּובכּלן
ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. היא הרי סתם ּבּתֹורה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאמּורה

מּסנהדרין י"א ּבפרק זה ׁשקר .(my)נביא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַ

― הכ"ט ליראהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
מתנּבא ׁשהּוא ּכיון מּלהרגֹו להּמנע אֹו הּׁשקר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמנביא

לנּו ׁשּנתּברר ּכיון ּכלל מענׁש נירא לא אּלא ה', ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹּבׁשם
מּמּנּו" תגּור "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ak)ׁשקרֹו ,gi my). ְְְְִִִֶֶַָָֹ

ספרי עצמ(my)ּולׁשֹון ּתמנע אל ― מּמּנּו תגּור "לא : ְְְְְִִִֵֶַַַָֹ
ּבאר זֹו מצוה ּדיני ּבארנּו ּוכבר חֹובה". עליו ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָמּללּמד

הּמׁשנה. לפרּוׁש חּבּורנּו ּבהקּדמת ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָהיטב

― הי"ד מּלהּׁשבעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
ּכמֹו ּבּה, יׁשּביעם לא וכן לעֹובדיה. אפּלּו זרה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּבעבֹודה

ּבאמרם לנּו mihtey)ׁשּבארּו zyxt `zlikn)תׁשּביע לא : ְְְֲִֵֶַַָָָֹ
אחרים אלהים "וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּביראתֹו. ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָֹלגֹוי

תזּכירּו" bi)לא ,bk zeny),ּביראתֹו לגֹוי תׁשּביע ׁשּלא , ְְְְְִִִֶַַַָֹֹ
אמרּו יּדֹור(zlikna`)וׁשם ׁשּלא ― תזּכירּו" "לא עֹוד: ְְְִִֶַָָֹֹ

ּובסנהדרין זרה. עבֹודה ׁשּלא(bq:)ּבׁשם ― תזּכירּו "לא : ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ
ּפלֹונית". זרה עבֹודה ּבצד לי ׁשמֹור לחברֹו: אדם ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹיאמר
ּבדבר רֹוממּות ּדר הּנׁשּבע ּכלֹומר: זה, לאו על ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹובר
― אלהּות ׁשהּוא הּתֹועים ּבֹו ׁשּמאמינים ְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָמּכלֿהּנבראים
מּלחּבק ּכׁשהזהירּו סנהדרין, ּבגמרא אמרּו מלקּות. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב
מּמעׂשה ּבזה וכּיֹוצא לפניה ּולכּבד ּולנּׁשקּה זרה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעבֹודה
מןֿהּנֹודר חּוץ לֹוקה אינֹו ּכּלם על והאהבה: ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻהּכבֹוד

והמקּים מצוה(raypd)ּבׁשמּה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבׁשמּה. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
מּסנהדרין. ז' ּבפרק ְְְִִֶֶֶַזֹו

― הּׁשמינית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מעׂשים ועֹוׂשה ידּועה קטרת ׁשּמקטיר והּוא ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹהאֹוב,
ׁשחיֹו מּתחת ּדּבּור ׁשֹומע ׁשהּוא לֹו ונדמה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֻמסּימים,

(szkd l` rexfd ly xeaigd mewn zgzn)למה ְֶֶַׁשעֹונה
אמרֹו: והּוא זרה, עבֹודה מּמיני מין וזה ― עליו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּׁשּיׁשאל

אלֿהאבת" l`)"אלּֿתפנּו ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְִִֶַָָֹֹ
(miyecw zyxt)ּפיתֹום זה ― "אֹוב :(sykn my)המדּבר ְִֵֶַַ

לא ואם נסקל; ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּׁשחיֹו".
חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ּבכרת; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָנסקל

ּכלֹומר: df)קבּועה, `wec)ּבידֹו הּמעׂשים אֹותם העֹוׂשה ְְְֲִֶַַַָָָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבעצמֹו. ּבהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומתעּסק

מּסנהדרין. ְְִִֶַז'

― הּתׁשיעית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּיּקח והּוא: זרה, עבֹודה מּמיני מין הּוא וגם ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּיּדעֹוני
ּבקטרת ויקּטר ּבפיו אֹותֹו ויׂשים יּדֹוע ׁשּׁשמֹו עֹוף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹעצם
הּדֹומה ּבמּצב ׁשּיהיה עד מעׂשים ויעׂשה ּדברים ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹויאמר
אמרּו עתידֹות. וידּבר ּתרּדמה ּותבֹואהּו הּמתעּלף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָלמּצב

(:dq oixcdpq)והּוא ּבפיו יּדֹוע עצם מּניח ― "יּדעֹוני :ְְְִִִִִֶֶַַַ
"אל זה: ּבלׁשֹון זה ענין על הּלאו ּובא מאליו". ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמדּבר

ואלֿהּיּדענים" אלֿהאבת my)ּתפנּו `xwie)ּתחׁשֹוב ואל . ְְְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹ
את ּכׁשהזּכיר חּלקם ׁשּכבר לפי ― ׁשּבכללּות לאו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּזה
סקילה מהם ּבכלֿאחד וחּיב יּדעֹוני, אֹו אֹוב ואמר: ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהענׁש
ּכיֿ אֹוֿאּׁשה "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמזיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוכרת

יּומתּו" מֹות יּדעני אֹו אֹוב בהם fk)יהיה ,k my)ּולׁשֹון . ְְְִִִֶֶָָֹ
my)ספרא miyecw)אֹוֿאּׁשה "ואיׁש אֹומר ׁשהּוא "לפי : ְְְִִִִֵֶָָ
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לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש יּדעֹוני", אֹו אֹוב בהם ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּכיֿיהיה
ואל אלֿהאבת אלּֿתפנּו לֹומר ּתלמּוד ― ְְְְִֶֶַַַַָָֹֹׁשמענּו

l`)הּיּדעֹונים" ,hi my)ּבׁשֹוגג זה לאו על העֹובר וגם ; ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ―ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

מּסנהדרין .(dq.)ז' ְְִִֶַ

― הּׁשביעית מּלמסֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
לּנעבד ּבנינּו dxf)מקצת dcear)מּתן ּבזמן מפרסם ׁשהיה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

והּו ,מל ׁשמֹו ׁשהיה "ּומּזרעּתֹורה יתעּלה: אמרֹו א ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹ
"לּמל להעביר k`)לאֿתּתן ,gi my)זרה עבֹודה עבֹודת . ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹ

מּסנהדרין ז' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו היתה, ,(cq:)זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּומֹוסרֹו ּבניו מקצת ולֹוקח אֹותּה ּומלּבה אׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמעביר

הּנעבד אֹותֹו ּבעבֹודת הּמתעּסק zeyxlּבידי exqenl ick) ְֱֲִִֵֵֶַַַַַָ
(dxf dcearּומעבירֹו ,(a`d)האׁש אֹותּה dab)על lr)מּצד ֲִִֵַַַָָ

ynn)לצד dkeza `le)זה מעׂשה על הּלאו נכּפל ּוכבר , ְְְֲִֶֶַַַַַָָ
ּבאׁש" ּבנֹוּֿובּתֹו מעביר ב "לאֿיּמצא gi,ואמר: mixac) ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

(iאם וכרת סקילה, חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר .ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג נסקל; ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹלא

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָּדיני

ה'תש"פ  מנחםֿאב ג' שישי יום

יג. יב. יא. תעשה לא מצות
קפה. עשה מצות

נ. מח. כב. כה. תעשה לא מצות
לב. לא. לג. ל. נא.

― הי"א מּצבההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
(dpan)לעבֹוד נעׂשית אפּלּו ויכּבדּוה, אליה ׁשּיתקּבצּו ¦§¤ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

יתעּלה ּבעבֹודתֹו נתּדּמה ׁשּלא ּכדי ּכלֿזה ה', את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעליה
מּצבֹות ּבֹונים עֹוׁשים: היּו ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָלעֹובדי
ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא עליהן, הּנעבדים את ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוׂשמים
"אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה ל "ולאֿתקים :ּכ ְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹעל

(ak ,fh mixac).מלקּות חּיב ― זה לאו על והעֹובר ;ְְֵֶַַַָָָ

― הי"ב אבניםהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
היא ההׁשּתחויה אֹותּה אפּלּו עליהן, להׁשּתחות ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמּוכנֹות

זאת וגם יתעּלה. לעֹובדילה' להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
אּמן מעׂשה מצּירֹות אבנים עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֻֻּפסילים,
אמר הּפסל. לאֹותֹו מׁשּתחוים היּו ועליהן הּפסילים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלפני

מׂשּכית "ואבן ּבארצכם(zxiievn)יתעּלה: תּתנּו לא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ
עליה" `)להׁשּתחות ,ek `xwie)― זה לאו על והעֹובר , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מלקּות. xda)חּיב zyxt seq)תּתנּו "לא : ְְְְִִַַָָֹ
האבנים, על מׁשּתחוים אּתם אין ּבארצכם ― ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבארצכם
ּוכבר הּמקּדׁש". ּבבית האבנים על אּתם מׁשּתחוים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

מגּלה ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני .(ak:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

― הי"ג אילנֹותהּמצוה מּלנטֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ

ּבכ נתּכּון אפּלּו ּוליֹופי, לֹו לנֹוי הּמזּבח אצל אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקּדׁש
ׁשהיּו זרה לעבֹודה ּגם מכּבדים היּו ׁשּכ ּכיון ה', ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלעבֹודת
אמר עבֹודתם. ּבבּתי למראה, יפים נאים, עצים לּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנֹוטעים
ה' מזּבח אצל ּכלֿעץ אׁשרה ל "לאֿתּטע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹיתעּלה:

"אלהי(`k ,fh mixac)חּיב ― זה לאו על העֹובר , ֱֵֶֶַַָָָֹ
ּתמיד ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,(gk:)מלקּות. ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָ
אסּורה. ּבכלֿהּמקּדׁש ׁשהּנטיעה נתּבאר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוׁשם

― הקפ"ה ּכלֿהּמצוה להׁשמיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
לׁשּבר, והׁשחתה: הׁשמדה ּבכלֿמיני ּובּתיה זרה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָעבֹודה
לֹו, ּבמהּֿׁשראּוי ּכלֿמין ― ולכרֹות להרֹוס ְְְְֲִִִֶַַָָלׂשרֹוף,
לפי ּבהׁשמדתֹו. ּומהיר ּגמּור יֹותר ּׁשּיהיה ּבמה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּכלֹומר:
יתעּלה: אמרֹו והּוא זכר, לּה נׁשאיר ׁשּלא היא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּכּונה

אתּֿכלֿהּמקמֹות" ּתאּבדּון a)"אּבד ,ai my):אמר ועֹוד . ְְְְֵֶַַַַָָֹ
וגֹו'" ּתּתצּו מזּבחתיהם להם תעׂשּו אםּֿכה d)"ּכי ,f my), ְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹ

אתֿמזּבחתם" "ונּתצּתם עֹוד: b)ואמר ,ai my)ּובדר . ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ
סנהדרין ּבגמרא ׁשּנזּכרה ּדעבֹודה(v.)אּגב עׂשה מצות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מאי זרה "ּבעבֹודה ּבתמיהה: אמרּו מצות(`efi)זרה, ְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
אּכא ּתרּגמה(dpyi)עׂשה !?(dyxit):חסּדא רב ְְְֲִִִֵַָָָ

ספרי ּולׁשֹון my)'ונּתצּתם'". d`x zyxt)אּתה "מּנין : ְְְְִִִִֵֶַַַָ
ּפעמים עׂשר אפּלּו והחליפּה אׁשרה קּצץ ׁשאם ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָאֹומר
וׁשם ּתאּבדּון'". 'אּבד לֹומר: ּתלמּוד לקּצצּה? ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָׁשחּיב

ההּוא מןֿהּמקֹום אתֿׁשמם "ואּבדּתם (my)אמרּו: ְְְְִִֶֶַַַָָָ
אּתה ואין אחריהם, לרּדֹוף מצּוה אּתה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבארץֿיׂשראל

לארץ". ּבחּוצה אחריהם לרּדֹוף ְְְֲִֵֶֶֶַָָָֻמצּוה

― הכ"ה להֹוסיףהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
מּמנה נתרחק אּלא ממֹוננּו על זרה עבֹודה מּׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלּום
"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא אליה, ּומּכלֿהּמתיחס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומּבּתיה

"אלּֿבית תֹועבה ek)תביא ,f my)ּדבר מאיזה והּנהנה . ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― ׁשהמבּׁשל(ck.)מּמּנה ּבארּו, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָ

"ולאֿתביא מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― אׁשרה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּבעצי
ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"אלּֿבית ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹתֹועבה

gi)מאּומה" ,bi my)―xeriy Ð ck dyrz `l zevn d`x) ְָ
(bi'ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. והבן ;ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ

זרה. ֲֵָָָמעבֹודה

― הכ"ב מּלהנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה ּבהם ׁשּקּׁשטּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבּתכׁשיטים

עליהם" וזהב ּכסף "לאֿתחמד dk)יתעּלה: ,f my). ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
fi)ּובספרא dkld a dyxt `xwie)ׁשּצּפ נעבדּבארּו, ּויי ְְֱֲִִֵֵֶֶָָ

"לאֿתחמד יתעּלה: לאמרֹו אתֿזה והסמיכּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹֹאסּורין,
מלקּות. חּיב ― זה לאו על העֹובר עליהם". וזהב ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכסף

זרה מעבֹודה ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(dn.)ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ

― המ"ח ּבריתהּמצוה מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשבעה ּכלֹומר ּבכפירתם, ׁשקטים ּולהּניחם הּכֹופרים ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָעם

ּברית" להם "לאֿתכרת יתעּלה: אמרֹו והּוא (myעממין. ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹֹ
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a`Îmgpnקסח 'b iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(a ,fׁשּמלחמת קפז, ּבמצוה עׂשה, ּבמצות ּבארנּו ּוכבר .ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
ואין למנֹותֹו, ראּוי ּבהם, מהּֿׁשּנאמר וכל עממין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשבעה

לדֹורֹות. נֹוהגֹות ׁשאינן ּכּמצות ְְֲִִֵֶַָֹּדינֹו

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּום(mgxl)מּלחמֹול ּומּלׁשּבח זרה עבֹודה עֹובדי על ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא להם, ׁשמיחד מה מּכל ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּדבר
a)תחּנם" ,f my)ּבּקּבלה ּובא ,dxf dceara l"fg elaiwe) ְֵַַָָָָ

(.kזרה עבֹודה מעֹובדי אדם ואפּלּו חן". להם תּתן "לא :ְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
זה אֹו ּבצּורתֹו נאה זה לֹומר: לנּו אסּור ― נאה ְֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּצּורתֹו

ּדילן ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּפנים, ּובגמרא(eply)יפה . ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ירּוׁשלמי זרה h)עבֹודה dkld ` wxt)ּתּתן לא אמרּו: ְְְֲִִֵַָָָָֹ

ּבלאֿתעׂשה. ― חן ְֲֵֶֶַָֹלהם

― הנ"א ידּורּוהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
והּוא ּכפירתם, נלמד ׁשּלא ּכדי ּבארצנּו זרה עבֹודה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹעֹובדי
לי" את ּפןֿיחטיאּו ּבארצ יׁשבּו "לא יתעּלה: ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹאמרֹו

(bl ,bk zeny)אין ּבמֹוׁשבֹותינּו לעבֹור הּגֹוי רצה ואפּלּו .ְְֲֲִֵֵַַַָָ
זרה, עבֹודה לעבֹוד ׁשּלא עליו ׁשּיקּבל עד לנּו, מּתר ְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻזה
הּכּונה ּתֹוׁשב. ּגר הּנקרא: וזהּו לדּור, לֹו מּתר יהא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֻואז
וכ ּבלבד. ּבארץ לדּור לֹו ׁשּמּתר לענין "ּגר" ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבזה

cq.)אמרּו dxf dcear)עליו ׁשּקּבל זה ּתֹוׁשב? ּגר "איזהּו : ְִֵֵֵֶֶֶָָָָ
עֹובד אבל יהּודה"*; רּבי ּדברי זרה, עבֹודה לעבֹוד ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשּלא
ולא קרקעֹות לֹו מֹוכרין ואין ידּור אל זרה ְְְְֲִֵַַָָָָָֹעבֹודה

הּבאּור לנּו ּבא ּובמפרׁש k.)מׂשּכירין. my)להם ּתּתן לא : ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּקרקע. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָחניה

זרה. ֲַָָָּובעבֹודה

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ואפּלּו ּכמנהגם, ּומּלהתנהג הּכֹופרים אחרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּללכת
תלכּו "ולא אמרֹו: והּוא ּבאּולמיהם, וכּנּוסיהם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּבמלּבּוׁשם

מּפניכם" מׁשּלח אׁשרֿאני הּגֹוי bk)בחּקת ,k `xwie). ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַֹֻ
תלכּו" לא "ּובחּקתיהם ּבאמרֹו: זה לאו נכּפל (myּוכבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻ

(b ,giהּפרּוׁש ּובא .(zenÎixg` zyxt `xtq)אמרּתי לא : ְִֵַַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון ולאבֹותיהם. להם החקּוקים ּבחּקים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאּלא

(my)ּבנּמּוסֹות ּתהּלכּו ׁשּלא ― תלכּו לא "ּובחּקֹותיהם :ְְְְִֵֵֵֶֶַֹֹֻ
ּתרּטּיֹות ּכגֹון להם, החקּוקים ּבּדברים (mewnׁשּלהם, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ

(mc`l wgynוקרקסיֹות(zeigl wgyn mewn)והאסּתטרּיֹות ְְְְְְִִִַָָ
(zc ipipra zethde zegiyl zenle`)מסּבֹות מיני הן ְִִֵֵֵֶאּלה

אֹומר: מאיר רּבי האלילים; לעבֹודת ּבהן מתּכּנסים ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיּו
ּבןּֿבתירא יהּודה רּבי חכמים; ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו

ּתנחֹור ׁשּלא dber)אֹומר: Ð dxxgk eizexry glbi)ולא ְְִֵֶֹֹ
ציצית ey`xa)ּתגּדל zixela)"קֹומי ּתסּפר (gelibוׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶַַֹ

(eipt cbpky xrydחּיב ― מּכלֿאּלּו ּדבר והעֹוׂשה .ְִֵֶַָָָָָ
ּב הּלאו ונכּפל אמרֹו:מלקּות. והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ענין ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

אחריהם" ּפןּֿתּנקׁש ל l)"הּׁשמר ,ai mixac)ּולׁשֹון . ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
―(my)ספרי "הּׁשמר" :(ly ieha)"ּפן" ּבלאֿתעׂשה; ְְֲִִֵֶֶֶַָֹ
―(ly ieha)ׁשּמא ― אחריהם" "ּתּנקׁש ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹּבלאֿתעׂשה;

ׁשּלא למֹוקׁש, ל ויהיּו ּכמעׁשיהם ותעׂשה להם ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּתדמה
ּבארּגמן יֹוצאין והם הֹואיל `mec)ּתאמר: rav)אצא אני ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹ

אצא אני אף ּבתלּוסין, יֹוצאין והם הֹואיל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָּבארּגמן;
וזה ― הּצבא.("oiqelz")ּבתלּוסין ּתכׁשיטי מּמיני מין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ

ההּוא ּביֹום "[והיה הּנבּואה: ספרי לׁשֹון ל ְְְְְְְִֵַַַָָָָוידּוע
ּכלֿ(`yipr)ּופקדּתי ועל [...הּמל ועלּֿבני עלֿהּׂשרים ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

נכרי" מלּבּוׁש g)הּלבׁשים ,` diptv)הרחקה לׁשם ּכלֿזה . ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
ּוכבר ּבּמלּבּוׁש. אפּלּו ― לכלֿמנהגיהם וגּנּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָמהם

מּׁשּבת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּבתֹוספּתא(fq.)נתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
g)ׁשּבת ,f wxt). ַָ

― הל"ג מּלנחׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו ,(xndl)האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
לא מןֿהּדר ׁשחזרּתי ּכיון ההמֹון: ׁשאֹומרים זה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכגֹון
הּוא הּיֹום ׁשראיתי הראׁשֹון הּדבר אֹו: ּבמעׂשי; ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָאצליח
מאד נפֹוץ זה ואפן ּדבר. הּיֹום ארויח וּדאי ּפלֹוני, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּדבר
ּפי על מעׂשה וכלֿהעֹוׂשה הּסכלים. העּמים המֹוני ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצל
וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: ׁשאמר לפי לֹוקה, ― ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּנחּוׁש

ּומנחׁש" i)מעֹונן ,gi mixac):ואמר זה צּוּוי ּכפל ּוכבר . ְְְְִֵֵֶַַַָָָ
תנחׁשּו" ek)"לא ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון .(gi mixac): ְְְֲִֵַֹ

מקלי נפלה מּפי, ּפּתי נפלה האֹומר: ּכגֹון ― ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ"מנחׁש
ּובספרא מׂשמאלי". וׁשּועל מימיני נחׁש עבר ְְְְִִִִִִִִַָָָָָָֹמּידי,

(ek ,hi `xwie)המנחׁשים אּלּו ּכגֹון ― תנחׁשּו "לא :ְְְֲֲִֵַַַֹ
ּוכבר ּבהם". ּכּיֹוצא וכל ּובּכֹוכבים ּובעֹופֹות ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּבחלּדה

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם ּובתֹוספת(fq:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
g)ׁשּבת ,f wxt zay `ztqez). ַָ

― הל"א מּלקסֹום,הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ההׁשערה אתּֿכח לעֹורר מּמיני(cizrl)ּכלֹומר: ּבאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּׁשיהיה מה הּמּגידים הּכחֹות ׁשּכלּֿבעלי לפי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהעֹוררּות.
ׁשּכח מּפני אּלא זה ּדבר להם יּתכן לא ― היֹותֹו ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹקדם
האמת ּכפי עלּֿפיֿרב ויארע חזק ׁשּלהם ְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹההׁשערה
זה יתרֹון להם ויׁש מהּֿׁשיהיה, מרּגיׁשים לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּנכֹון;
ּבכלּֿכח זה על זה יתרֹון לכלּֿבניֿאדם ׁשּיׁש ּכמֹו זה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעל
ההׁשערתּיים הּכחֹות לבעלי הּוא והכרחי הּנפׁש. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמּכחֹות
ּולעֹודד אתּֿכחֹו ּבֹו לעֹורר ּכדי מעׂשה איזה לעׂשֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהאּלּו

dxrydd)אתּֿפעּלתֹו gk ly)ּבמּטה ׁשּמּכה מי מהם יׁש . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻ
ּומפּנה מׁשּנֹות צעקֹות וצֹועק ּתכּופֹות הּכאֹות הארץ ְְְְְֵֶֶַַַָָָָֻעל
מּצב מעין לֹו ׁשּיארע עד ממּׁש זמן ּכ ועֹוׂשה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻמחׁשבּתֹו
ּפעם זאת ראיתי ּוכבר ― ּׁשּיהיה מה ויּגיד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹהתעּלפּות
קטּנֹות אבנים ׁשּזֹורק מי מהם ויׁש הּפנימי. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּמערב
וזה יּגיד, ואחרּֿכ ּבהן להּביט ּומארי עֹור ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָּביריעת
חגֹורת ׁשּזֹורק מי ּומהם ּבֹו. ׁשעברּתי ּבכלֿמקֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמפרסם
ּבכלֿאּלּו הּכּונה ּומּגיד. ּבּה ּומסּתּכל הארץ על ארּכה ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻעֹור
ּפֹועל ּבעצמֹו ּדבר ׁשאֹותֹו לא ּבֹו, ׁשּיׁש אתֿהּכח ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלעֹורר
ּכאׁשר ּכי ההמֹון: טעּות וזֹוהי מּׁשהּו. על מֹורה אֹו ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָמּׁשהּו
אּלּו ׁשּפעּלֹות חֹוׁשבים ההּגדֹות, אֹותן מקצת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻמתאּמתֹות

ונמׁש ּׁשּיהיה. מה על lbxd)מֹורֹות jezn yxzyp)הּדבר ְְְִִֶֶַַַַָָ
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קסט a`Îmgpn 'c w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁש עד זֹו ּבטעּות הןאצלם הּפעּלֹות אֹותן ׁשּמקצת חׁשבּו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
מׁשּפטי ּבעלי ׁשּמדּמים ּכמֹו ּׁשּיהיה, מה ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַהּגֹורם
מןֿהּסּוג אּלא אינם הּכֹוכבים ׁשּמׁשּפטי לפי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכֹוכבים.

מּמיני מין ׁשהם ּכלֹומר: iyegn)הּזה, yeg)עֹוררּותֿהּכח ְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ
(ytpa)הּגדת ּבאמּתת ׁשוים אדם ּבני ׁשני אין לכן ;ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הּמׁשּפטים ּבידיעת ׁשוים ׁשהם אףֿעלּֿפי ְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהעתידֹות,
(miakekd znkg)מהּמעׂשים ׁשּיהיה מעׂשה איזה והעֹוׂשה .ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

נקרא: ― זֹו ּבדר ּׁשּנֹוהג מּכלֿמה וזּולתם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלה
קסם [וגֹו'] ב "לאֿיּמצא יתעּלה: ה' אמר ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹקֹוסם,

i)קסמים" ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my)?קֹוסם איזהּו : ְְְִִֵֵֵֶָ
סּוג ועל .אל לא אֹו ,אל אם ואֹומר: ּבמקלֹו האֹוחז ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹזה
"עּמי הּנביא: אמר הּזמן ּבאֹותֹו המפרסם עֹוררּות ׁשל ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻזה

לֹו" יּגיד ּומקלֹו יׁשאל ai)ּבעצֹו ,c ryed)והעֹובר . ְְְְִִֵֵַַָָ
ּומּגיד הּקֹוסם ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― זה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָּבמעׂשה
אתֿ הּׁשֹואל לא עֹוׂשה, ׁשהּוא מעׂשה עלֿידי ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹעתידֹות

הּקֹוסם ׁשאלת אבל מאד(cala)הּקֹוסם; oi`yמגּנה s`) ְְְֲֵֵֵַַַָָֹֻ
(zewln dilr miaiigּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָָ

סנהדרין ּבגמרא ׁשּבת(dq.)מקֹומֹות f,ּובתֹוספּתא wxt) ְְְְְְִִֶֶַַָָָָ
(g.ְְִֵּובספרי

― הל"ב מעׂשינּוהּמצוה מּלכּון ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּכֹוכבים מערכֹות ּפי על הּזמּנים ,(`zepipbhvi)ּבבחירת ְְְִִִִִַַַַַַַָ

ונתּכּון ּפלֹונית לפעּלה ראּוי זה יֹום ׁשּנאמר: ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻוהּוא
ּפלֹונית ּפעּלה ּבֹו לעׂשֹות רצּוי לא זה יֹום אֹו ְְֲֲִֶַַָָֹֻלעׂשֹותֹו,
וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו וזה מּלעׂשֹותּה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹונּמנע

my)מעֹונן" mixac)ולא" ואמר: זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָֹ
ek)תעֹוננּו" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(a dkld e wxt my): ְְְִֵָ

מן נגזר ׁשהּוא לפי העּתים. נֹותני אּלּו ― תעֹוננּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָֹלא
עת האֹומר: עּתים קֹובע ּבכם יהיה לא ּכלֹומר: ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"עֹונה",
זה לאו על העֹובר וגם רעה. ּפלֹונית ועת טֹובה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּפלֹונית
זה לא אתֿהעֹונֹות, הּמֹודיע ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ―ְְִֶֶַַַַַָָֹ
אסּורה ― זה ּדבר על הּׁשאלה ּגם אבל עליהן; ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשֹואל
לזמן מעׂשיו והמכּון אמּתי. ּבלּתי ּדבר היֹותּה על ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָנֹוסף
― הּפעּלה ּבאֹותּה יצליח אֹו ׁשּיאּׁשר חּׁשּוב מּתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻֻֻמסּים

ּגם ixd)הרי cala l`ey `ed m` mb)ׁשעׂשה לפי לֹוקה, זה ְֲִֵֶֶֶַָָ
אחיזת מעׂשה אּסּור הּזה הּמעׂשה ּבכלל ועֹוד ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַמעׂשה.

חכמים ּולׁשֹון dq:)העינים. oixcdpq)זה ― "מעֹונן : ְְֲִִֵֵֶַָָ
הּתחּבּולֹות מּסּוגי ּגדֹול סּוג והּוא אתֿהעינים", ְְִִֵֵֵֶַַַָָָהאֹוחז

קּלּות לכ לאדם(zefixf)ונֹוסף ׁשּנדמים עד הּיד, ּתנּועת ְְְְִִֶַַַַָָָָָָ
עֹוׂשים ׁשהם רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו אמּתּיים. ּבלּתי ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָּדברים
לעיני ּבגּדֹו ּבכנף ונֹותנֹו ּבידֹו חבל לֹוקח ׁשּמיׁשהּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתמיד,
לאויר טּבעת זֹורק אֹו נחׁש; מֹוציאֹו ואחרּֿכ אדם ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָּבני
אחיזת מּמעׂשי ּבזה וכּיֹוצא ׁשּלפניו אדם מּפי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומֹוציאּה
מאּלּו ּכלֿמעׂשה ― ההמֹון אצל המפרסמים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהעינים
מין והּוא אתֿהעינים אֹוחז נקרא: אֹותֹו והעֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאסּור,
ּדעת ּגֹונב הּוא זה ועם לֹוקה. ּולפיכ הּכׁשפים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּמיני
לפי מאד, עצּום ּכ עלֿידי הּנגרם וההפסד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּברּיֹות.

ּבעיני אפׁשרּיים נעׂשים לחלּוטין הּנמנעים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּדברים
לקּבל מתרּגלת ּומחׁשבּתם והּנערים, והּנׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּסכלים
זאת. והבן להיֹות. אפׁשרּיים ׁשהם ולחׁשֹוב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאתֿהּנמנעֹות

ה'תש"פ  מנחםֿאב ד' ש"ק יום

לד. לז. לו. לח. לה. תעשה לא מצות
קעא. מה. מא. לט. מ. מד. מג.

― הל"ה מּלחּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו (seq`lהאזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
(zepey zevr odn lawle ,cgi "mxagl"e mivxy ly zeveaw,

ּדברים ׁשּיאמר lyוהּוא zepeyn milin itexive zexad) ְְִֶַָֹ
("miygl"e "zeny",וכ לכ מֹועילים ׁשהם ְְִִֵֶֶֶַָָָׁשּמדּמה

אחד ― חבר "וחבר ספרי: ּולׁשֹון ,וכ לכ ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּומּזיקים
אתֿהעקרב",(`sqe)חֹובר חֹובר ואחד אתֿהּנחׁש ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּדברים עליהם האֹומר יּׁשכּוהּו(miygl)ּכלֹומר: ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
להׁשקיט ּכדי נׁשיכתם מקֹום על ׁשאֹומרם אֹו ּדמיֹונֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָלפי
ּגם נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהּכאב;

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(fq.)ּדיני ְְִִִֵֶֶַָָ

― הל"ח ידיעההּמצוה מּלדרֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּׁשמדּמים מה ּכפי ― ipxtkd)מןֿהּמתים mpeinca)אֹותם ְְִִִִֵֶַַַָ

(miryxd)ּבאמת מתים x`ezdׁשהם zn`a ie`x mdly) ֱִֵֵֶֶֶ
("mizn"ּומרּגיׁשים אֹוכלים ׁשהם אףֿעלּֿפי ,ixdy) ְְִִִִֵֶַַַ

(mpeinca erawe "mizn miiexw mdiiga miryx"ׁשּמי ―ִֶ
לֹו ויּגיד ּבׁשנתֹו הּמת יבֹואהּו ּכ ולֹובׁש ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשעֹוׂשה
ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמהּֿׁשּיׁשאל

אלֿהּמתים" ודרׁש סנהדרין(my)וגֹו' ּובגמרא .(:dq): ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבבית ולן והֹול עצמֹו הּמרעיב זה ― אלֿהּמתים ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ"ּדרׁש
על והעֹובר טמאה"; רּוח עליו ׁשּתׁשרה ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּקברֹות,

מלקּות. חּיב ― זה ְֶַַָָלאו

― הל"ו מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(uriizdl)אמרֹו והּוא מּמנּו, ידיעה ּומּלבּקׁש אֹוב ְְְְִִִֵֶַַַָָּבעל

אֹוב" וׁשאל וגֹו' ב "לאֿיּמצא והעֹובר(my)יתעּלה: . ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹ
חּיב אינֹו ― אֹוב ּבעל הּׁשֹואל ּכלֹומר: זה, לאו ְֵֵֶַַַַַַָָעל

אסּור זה ּדבר אבל gמיתה, dyrz `l zevn lirl d`xe) ֲִֶָָָָָ
(ci xeriy Ð.

― הל"ז מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(uriizdl)ידיעה מּמנּו ּולבּקׁש יּדעֹוני l`ּבעל lirl d`x) ְְְִִִִֵֶַַַָ

(ci xeriy Ð h dyrzב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִֵֶַָָֹ
ויּדעני" אֹוב וׁשאל ספרא(my)וגֹו' ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְְְִִִֵָֹֹ

(miyecw'ואלֿהּיּדענים אלֿהאבת "'אלּֿתפנּו :,hi `xwie) ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
(`lּפיתֹום זה ― אֹוב ,dlbn :enebxzy sykn my) ִֶ

(zenlrpמּׁשחיֹו xeaigdהּמדּבר mewnl zgzn rnyp elew) ְְִֵֶַַ
(szkd l` rexfd lyהרי ― ּבפיו המדּבר ― ויּדעֹוני ;ְְְְֲִִִֵֵַַ

mnvr)אּלּו md)והּנׁשאל ּבהם(uriiznd)ּבסקילה; ְְְִִִֵֶַָָָ
ְְַָָּבאזהרה".
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― הל"ד מּכלֿמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹהּכׁשפים,

i)ּומכּׁשף" ,gi mixac)סקילה חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְְְִֵֵֶַַַָָָָ
קבּועה וחּטאת מזיד, הּוא eciÎzbydaאם dielz dpi`y) ְְִִֵַָָ

(aixwnd lyלא "מכּׁשפה יתעּלה: אמר ׁשֹוגג. הּוא ְְִִֵֵֶַַַָָֹאם
fi)תחּיה" ,ak zeny)ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

מּסנהדרין .(fq.)ז' ְְִִֶַ

― המ"ג מּלגּלחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ofe`d)הּצדעים, cily gvnd wlg):יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְִִֶַַָָ

ראׁשכם" ּפאת תּקפּו fk)("לא ,hi `xwieהּזה הּלאו וגם . ְְְִֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה לעֹובדי להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹהּוא
ּבלבד. צדעיהם ׁשמגּלחים זרה עבֹודה עֹובדי עֹוׂשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהיּו

יבמֹות ּבמּסכת לבאר הצרכּו ּולפיכ(.d)הּקפת" ואמרּו: ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשּתכלית ּתאמר ׁשּלא הּקפה", ׁשמּה ― ְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹּכלֿהראׁש
ּכדר הּׂשער ׁשאר והּנחת הּצדעים ּגּלּוח הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהאּסּור
אין הרי הּכל מגּלח אם אבל זרה, עבֹודה ּכמרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשעֹוׂשים
לגּלח ׁשאסּור הֹודיעּונּו, לפיכ ― להם התּדּמּות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבכ
מלקּות וחּיב ּכלֿהראׁש; עם ּבין לבּדם ּבין ּכלל ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹהּצדעים
ּכלֿ ּגּלח אם ׁשּתים לֹוקה ּולפיכ מהם, ּכלֿצדע ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל
אףֿעלּֿפי מצות, ּכׁשּתי אּלּו נמנה ׁשּלא והּטעם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹראׁשֹו.
לאו ּתחת לׁשֹונֹות ׁשני ּבהם ׁשאין מּפני ׁשּתים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלֹוקה
ּופאת מּימין ראׁש ּפאת תּקיפּו לא אמר: ׁשאּלּו ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹאחד.
אז ּכי ׁשּתים עליהם ׁשחּיבּו מֹוצאים והיינּו מּׂשמאל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹֹראׁש
ּבלׁשֹון והם הֹואיל אבל מצות; ּכׁשּתי למנֹותם אפׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹהיה
ׁשּבא אףֿעלּֿפי אחת. מצוה הם הרי ― אחד וענין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

(eplaiwy)הּפרּוׁש(aezka)ׁשֹונים חלקים ּכֹולל זה ׁשּלאו , ֲִִֵֵֶֶַָָ
מחּיב זה אין לבּדֹו, מהם ּכלֿחלק על חּיב וׁשהּוא ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמהּגּוף
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הרּבה. מצות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּיהיּו

ּבֹו.(k.)מּכֹות חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו ; ְִֵֶַַַָָָ

― המ"ד אתֿהּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
ימין, מּצד העליֹון הּלחי חלקים: חמּׁשה ּבֹו ויׁש ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּזקן,
ימין, מּצד הּתחּתֹון והּלחי ׂשמאל, מּצד העליֹון ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹוהּלחי
ּבא ּוכבר הּזקן. וׁשּבֹולת ׂשמאל, מּצד הּתחּתֹון ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹוהּלחי

"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא זה: ּבלׁשֹון לפי(my)הּלאו , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
אּלא ,זקנ תׁשחית ולא אמר ולא זקן. נקרא: ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשהּכל
לא לֹומר: רצֹונֹו ― "זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ְְְְְִֵֶַַַַָָֹֹאמר:
ׁשהן הּפרּוׁש ּובא הּזקן. מּכלל אחת ּפאה אף ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָתׁשחית
אם מלקּיֹות חמׁש וחּיב אֹותן. ׁשחּלקנּו ּכמֹו ּפאֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻחמׁש

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. ּבבת ּגּלחן ואפּלּו הּכל, (zeknּגּלח ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָֹ
(.kהּזקן "ועל :(eglb m`)חמּׁשה(zeiewln)מּכאן ׁשּתים : ְְֲִִִַַַָָָָ

נטלן אם אֹומר: אליעזר רּבי מּלמּטן, ואחת מּכאן ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוׁשּתים
ּבּתלמּוד ואמרּו אחת". אּלא חּיב אינֹו ― ּכאחת (myּכּלן ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

(.`kאליעזר רּבי קסבר "אלמא :iaxy ok m` mi`ex) ְֱִִֶֶַַַָָָ
(xaeq xfril`ׁשּתּנא ּברּורה ראיה זֹו הרי הּוא". אחד ְְֲֵֶֶַָָָָָָלאו

`xfril)קּמא iax lr wlegd)וכ לאוין חמּׁשה ׁשהם סֹובר ְֲִִֵֵֶַָָָָ

ּכמֹו זרה, עבֹודה ּכמרי ּדר היה זה וגם ההלכה. ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיא
מגּלחים ׁשהם האירֹוּפים נזירי ּבקּׁשּוט הּיֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשמפרסם
לפי ― מצות ּכחמׁש למנֹותן ׁשאין והּטעם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאתֿזקנם.
ּכמֹו אחד, ענין והּוא יחיד ּבלׁשֹון נאמרה ׁשּבּה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהאזהרה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּלפניה. ּבּמצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבארנּו

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה מּכֹות; ְְִִֵַַַָָָָּבסֹוף

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשהזהרּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנׁשים, ּבתכׁשיטי מּלהתקּׁשט הּגברים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּגם

אּׁשה" ׂשמלת ּגבר "ולאֿילּבׁש d)יתעּלה: ,ak mixac). ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ
הּמקֹום ּבאֹותֹו ּׁשּידּוע מה לבׁש אֹו ׁשּנתקּׁשט ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכלּֿגבר
זה, ׁשּמעׂשה ודע לֹוקה. ― לנׁשים מיחדת זֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּצּורה
אֹו הּגברים ּבתכׁשיטי מתקּׁשטֹות ׁשהּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּכלֹומר:
לעֹורר נעׂשה ׁשהּוא יׁש ― הּנׁשים ּבתכׁשיטי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּגברים
ויׁש העּמים, אצל ׁשּמפרסם ּכמֹו לזנּות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאתֿהּטבעים
ּבּספרים ׁשּמפרׁש ּכמֹו זרה עבֹודה למיני ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנעׂשה

ּבע ׁשּמתנים רּבֹות ּופעמים .לכ מקצתהמיחדים ׂשּית ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ואֹומרים ie`x)הּקמעֹות ,zernwd egilviy icky)ׁשאם : ְְְִִֵֶַ

ויתקּׁשט נׁשים ּבגדי ילּבׁש ― איׁש הּוא ּבזה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמתעּסק
ּתלּבׁש ― אּׁשה היא ואם ודֹומיהם; ּומרּגלּיֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבזהב
הענין ּבעלי אצל מאד מפרסם וזה זין. ּכלי ותחּגֹור ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשריֹון

ֶַהּזה.

― הל"ט מּללכתהּמצוה ּגםּֿכן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
הּגברים ּבגדי לֹובׁשֹות ׁשהּנׁשים ּבּמה הּכֹופרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבדרכי
"לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתכׁשיטיהם, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומתקּׁשטֹות

עלֿאּׁשה" ּבתכׁשיט(my)כליּֿגבר הּמתקּׁשטת וכלֿאּׁשה . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
זה ׁשּתכׁשיט הּמקֹום ּבאֹותֹו ׁשּידּוע הּגברים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּתכׁשיטי

לֹוקה. ― לּגברים ְְִַָָָֻמיחד

― המ"א ּבגּופנּוהּמצוה מּלרׁשֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
והּסקרא הּכחֹול `mec)ּבצבעי wexi oeeba rav)ּכדר וזּולתם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

עד מצרים ּבני אצל ּכמפרסם זרה עבֹודה עֹובדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשעֹוׂשים
קעקע "ּוכתבת יתעּלה: אמרֹו הּוא ,ּכ על והאזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹהּיֹום.

ּבכם" תּתנּו gk)לא ,hi `xwie)חּיב ― זה לאו על העֹובר ; ְִֵֶֶַַָָָָֹ
מּכֹות. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמלקּות,

― המ"ה מּלׂשרֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
והּוא זרה, עבֹודה עֹובדי ׁשעֹוׂשים ּכדר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָאתֿעצמנּו,

תתּגדדּו" "לא יתעּלה: `)אמרֹו ,ci mixac)נכּפל ּוכבר . ְְְְְְִִִֶַַָָֹֹ
תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלאו

gk)ּבבׂשרכם" ,hi `xwie)יבמֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
(:bi)ּדקרא ׁשּגּופיּה :(weqtd xwir)מּבעי תתּגדדּו" "לא ְְְְִִִֵֵֶָֹֹ
zipey`xd)לגּופיּה(jxvp)ליּה ezernynl):רחמנא ּדאמר ְְֲֵֵַַָָָ

(zxne` dxezd)מת על חּבּורה תעׂשּו `la)לא ze`l). ֲֵַַַָֹ
מּכֹות היא".(k`.)ּובגמרא אחת ּוגדידה "ׂשריטה אמרּו: ְְְְִִִִַַַָָָָָ

ועל חּיב; ― ּבּכלי ּבין ּבּיד ּבין הּמת ׁשעל נתּבאר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוׁשם
ּבספרי ׁשּבא ּכמֹו ּפטּור, ּבּיד חּיב, ּבּכלי זרה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָעבֹודה
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קעי

ח', וד' רוחות העולם9, להורות שגם מצד מציאות העולם באים  רקיעים וארץ הנרמז באות 
זה  ואין  אחרת,  מציאות  מלכתחילה  שולל  “יחיד"  התואר  משא"כ  אחד".  ש"הוי'  להכרה 

תכלית הכוונה בבריאת העולם.

יתירה מזו, מבואר בחסידות10 שענין אחדות ה' היא שגם מצד העולם כמו שנברא ע"י שם 
“אלקים", דמכיון ש"הוי' ואלקים כולא חד"11, הרי באמת אינו מוסתר. ומצד זה אין סתירה 
בין מציאות העולם לאחדותו ית', כי ענינו של מציאות העולם שנתהווה משם “אלקים" הוא 

לגלות אחדותו ית', שהעולם בטל באמת ו"אין עוד מלבדו"12, וכל זה הוא ענין ד"אחד".

וכאשר נפעל יחוד בין ב' הענינים ד"יחוד" ו"אחד" )שיחודו ית' הוא באופן של “יחיד", 
ושענין זה הוא גם מצד מציאות העולם(, מתגלה כח העצמות שכולל ומחבר הענין ד"אחד" 

ו"יחיד".

וכיון שזוהי תכלית הכוונה, הנה כאשר דוד המלך שיבח רק את ענין ה"חוקים", שענינם 
שלילת וביטול העולמות )בירור בדרך של דחי', ל"זמר עריצים"(, ולא שבח את ענין ההמשכה 
והגילוי אלקות שבעולם, שיש ב"משפטים" ו"עדות" )שמגלים את העצם דתורה כנ"ל(, אזי 

הוא נענש על זה13.

9( ראה סמ"ק הובא בב"י או"ח סס"א )ד"ה כתב סמ"ק(. שו"ע )ואדה"ז( או"ח סס"א ס"ו. וראה ברכות יג, ב.  
10( ראה תו"א וארא נה, ב. סהמ"צ להצ"צ שורש מצות התפלה פי"ח.

11( ראה זח"ב קסא, א. ח"ג רסד, א. 
12( ואתחנן ד, לה. 

13( מסה"מ מלוקט ב ע' ס ואילך )מד"ה הוי' לי בעוזרי ה'תשי"ז(. 

המשך מעמוד ג

a`Îmgpn 'c w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּוברמחים" ּבחרבֹות ּכמׁשּפטם "וּיתּגדדּו ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹהּנביאים:
(gk ,gi `Îmikln)―dxf dcearl dhixyd jxcy o`kn)

(ilka wx `idאמרּו ּוכבר .(:bi zenai)ּגם זה, לאו ׁשּבכלל ְְְִֶֶַַָָָ
"לא ואמרּו: הרּבים ּומחלקת העם מּפּלּוג ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹהאזהרה
ּדקרא ּגּופיּה אבל אגּדֹות"; אגּדֹות תעׂשּו לא ― ְְְֲֲֲִִֵֵָָָֹֹֻֻתתּגדדּו
הּמת", על חּבּורה תעׂשּו "לא ואמרּו: ׁשּבארּו ּכמֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָֹהּוא

אמרם וכן ּדרׁש. מעין iw.)וזה oixcdpq)ּכלֿהּמחזיק" : ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
וכעדתֹו" כקרח ולאֿיהיה ׁשּנאמר: ּבלאו, עֹובר ְְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבמחלקת

(d ,fi xacna)ּגּופיּה אבל הּדרׁש; ּדר על הּוא ׁשּגם ,ְֲֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהּוא חכמים ׁשּבארּוהּו ּכמֹו אּיּום, הּוא הרי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶָָּדקרא
ׁשה' זה: ּדבר ׁשענין ּבארּו ׁשהם לפי אזהרה, לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלילה,
הּכהּנה את לעצמֹו וטֹוען הּכהנים על ׁשהחֹולק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻמֹודיע
יהיה ולא לקרח ּׁשארע מה ּבֹו יארע לא הּבאים ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹּבּדֹורֹות

הּבליעה ezcre)ענׁשֹו, gxw eyprpy enk)ענׁשֹו יהא אּלא , ְְְְִֵֶַָָָָ
לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר הּצרעת,(my)"ּכאׁשר ּכלֹומר: , ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹ

וגֹו'" ּבחיק יד "הבאֿנא למׁשה: יתעּלה (zenyּבאמרֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
(e ,cּבעּזּיה ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ,(ek aÎminid ixac)―yprpy) ְְְִִֵֶָָֻ

(mipdkd lr wlgy llba eiig lka zrxvaלענין אחזֹור .ְְֱִֶַ

ז מצוה ּדיני נתּבארּו ׁשּכבר ואמר, מּכֹותהּמצוה ּבסֹוף ֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
(.k).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הקע"א ׂשערהּמצוה מּלתלׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא הּסכלים, ׁשעֹוׂשים ּכדר הּמתים על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהראׁש

למת" עיניכם ּבין קרחה `)"ולאֿתׂשימּו ,ci mixac). ְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ
קרחה "לאֿיקרחה ואמר: ּבּכהנים זה לאו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹֻוכפל

d)ּבראׁשם" ,`k `xwie)ֿׁשּמּמה לפי הּדין, להׁשלים ּכדי , ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ
ּפנים מּפאת ׁשרק אֹומרים היינּו עיניכם" "ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשאמר
קרחה יקרחה "לא ואמר: ּבאר לפיכ ― אסּור ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבלבד
אּלּו וגם העינים. ּכבין ּכלֿהראׁש על לחּיב ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹּבראׁשם"
אֹומרים: היינּו ּבלבד, ּבראׁשם" קרחה יקרחה "לא ְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹֻאמר:
ׁשם ּבאר לפיכ ― הּמת על ׁשּלא ּבין הּמת על ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבין

וכלֿהּמגּלה ראׁשֹו(gxewd)"למת". מּׂשער ּכּגריס ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ּבין לֹוקה, ― ּדוקא הּמת על ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבתליׁשה
וכן אחת. מלקּות וקרחה ּכלֿקרחה על לֹוקה יׂשראל ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָאֹו
לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם "ּופאת ּבּכהנים: ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹמהּֿׁשּכפל

ׂשרטת" הּמצוה,(my)יׂשרטּו ּתֹורת להׁשלים אּלא ּבא לא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר .(k`.)ּכמֹו ְְְִֵֶַָ
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èì-÷øô äéîøégiÎf

æ:äìáa Búà àéáì íézLçða eäøñàiå øeò eäi÷ãö éðéò-úàåçíòä úéa-úàå Cìnä úéa-úàå §¤¥¥¬¦§¦−̈¦¥®©©©§¥ÆÆ©«§ª§©½¦¨¦¬Ÿ−¨¤«¨§¤¥³©¤Æ¤Æ§¤¥´¨½̈
:eöúð íìLeøé úBîç-úàå Làa íécNkä eôøNèøLà íéìôpä-úàå øéòa íéøàLpä íòä øúé úàå ¨§¬©©§¦−¨¥®§¤Ÿ¬§¨©−¦¨¨«§¥Á¤̧¤¨¹̈©¦§¨¦´¨¦À§¤©«Ÿ§¦Æ£¤´

:ìáa íéçaè-áø ïãà-øæeáð äìâä íéøàLpä íòä øúé úàå åéìò eìôðéøLà íélcä íòä-ïîe ¨§´¨½̈§¥²¤¬¤¨−̈©¦§¨¦®¤§¨²§«©£¨¬©©¨¦−¨¤«¦¨¨´©©¦À£¤³
íéáâéå íéîøk íäì ïziå äãeäé õøàa íéçaè-áø ïãàøæeáð øéàLä äîeàî íäì-ïéà:àeää íBia ¥¨¤Æ§½¨¦§¦²§©§£¨¬©©¨¦−§¤´¤§¨®©¦¥¬¨¤²§¨¦¬¦«¥¦−©¬©«

àé:øîàì íéçaè-áø ïãàøæeáð ãéa eäéîøé-ìò ìáa-Cìî øvàøãëeáð åöéåáééðéòå epç÷åéìò íéN E ©§©²§©§¤©¬¤«¤¨¤−©«¦§§¨®§©²§©§£¨¬©©¨¦−¥«Ÿ¨¤À§¥¤ÆÆ¦´¨½̈
éìà øaãé øLàk (íà) ék òø äîeàî Bì Nòz-ìàå:Bnò äNò ïk Eâéíéçaè-áø ïãàøæeáð çìLiå §©©¬©−§´¨¨®¦À©«£¤Æ§©¥´¥¤½¥−£¥¬¦«©¦§©º§«©§£¨´©©¨¦À

:ìáa-Cìî éaø ìëå âî-áø øöà-øN ìâøðå ñéøñ-áø ïaæLeáðeãéøöçî eäéîøé-úà eç÷iå eçìLiå §«©§¨Æ©¨¦½§¥§©¬©¤−¤©¨®§−Ÿ©¥¬¤«¤¨¤«©¦§§Á©¦§¸¤¦§§¹̈¥£©´
:íòä CBúa áLiå úéaä-ìà eäàöBäì ïôL-ïa í÷éçà-ïa eäéìãb-ìà Búà eðziå äøhnä©©¨À̈©¦§³ŸÆ¤§©§Æ̈Æ¤£¦¨´¤¨½̈§¦¥−¤©¨®¦©¥−¤§¬¨¨«

åè:øîàì äøhnä øöça øeöò Búéäa ýåýé-øáã äéä eäéîøé-ìàåæèCìî-ãáòì zøîàå CBìä §¤¦§§−̈¨¨´§©§¨®¦«§Ÿ´¨½©£©¬©©¨−̈¥«Ÿ¨´§¨©§¿̈§¤¤¤̧¤
äòøì úàfä øéòä-ìà éøác-úà àéáî (éáî) éððä ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà-äk øîàì éLekä©¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨©º§¨³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦§¦Á¥¦̧¤§¨©¹¤¨¦¬©²Ÿ§¨−̈

éðôì eéäå äáBèì àìå:àeää íBia EæéézìväåíéLðàä ãéa ïúpú àìå ýåýé-íàð àeää-íBiá E §´Ÿ§¨®§¨¬§¨¤−©¬©«§¦©§¦¬©©−§ª§¨®§³Ÿ¦¨¥Æ§©´¨«£¨¦½
:íäéðtî øBâé äzà-øLàçéì ELôð Eì äúéäå ìtú àì áøçáe Eèlîà èlî ékéa zçèá-ék ììL £¤©¨¬¨−¦§¥¤«¦³©¥Æ£©¤§½©¤−¤´Ÿ¦®Ÿ§¨§¨̧§³©§§Æ§¨½̈¦«¨©¬§¨¦−

:ýåýé-íàð§ª§¨«

i"yx
(Á).íòä úéá úàå:כנסיות íéîøë(È)בתי

.íéáâéå חפירה לשון יגיבה כל לעבדם. שדות
בלע"ז: שרי:éáø.(È‚)אפושי"ץ ìà(È„)כמו

.í÷éçà ïá åäéìãâ ירמיהו ע"פ הכשדים אל שנפל

שם: בנשארים שליט מינהו העיר וכשנלכדה
(ÊË).àåää íåéá êéðôì åéäå לפניך הדברים והיו

מתקיימים: אותם íéùðàä.(ÊÈ)שתראה ãéá ביד
הכשדים:

cec zcevn
(Á).ÌÚ‰ ˙È· ˙‡Âכמ"ש העם  מגדולי  אחד כל  בית ר "ל 

גדול: בית  כל  את ובמלכיםֿב  הספר ‰ÌÈ¯‡˘.(Ë)בסוף
נהרגו: לא ÂÈÏÚ.אשר ÂÏÙ עמו:‡˘¯ È˙¯להשלים ˙‡Â
.ÌÈ¯‡˘‰ ÌÚ‰:יהודה ערי ÌÈÁ·Ë.בכל  ההורגים¯· על  שר

המלך : לבבל :··Ï.במצות לא:ÓÂ‡Ó‰.(È)הגלה וכלל כלל
(·È).ÂÁ˜: ירמיהו את ÂÈÏÚ.קח ÌÈ˘ ÍÈÈÚÂ:בו להשגיח 

תעשה:Î‡˘¯.כי: כן עמו לעשות  אליך שידבר  כפי 
(‚È).ÁÏ˘ÈÂ: שלח מהם אחד  שארכוÂÁÏ˘ÈÂ.(È„)כל לפי

וישלחו : שוב לומר חזר ‚„Â‰ÈÏ.הדברים Ï‡ על בבל  מלך  הפקידו העיר וכשנלכדה ירמיה פי על הכשדים אל נפל  הוא  כי
‰·È˙.הנשארים : Ï‡ Â‰‡ÈˆÂ‰Ï: בבית לשבת ללכת  המטרה מחצר  הוציאוהוÈÂ˘·.להוציאו  השרים  כי העם בתוך ישב  ירמיה

המטרה : ‰È˘ÂÎ.(ÊË)מחצר  ÍÏÓ „·ÚÏ:הבור מן והעלהו צדקיהו לפני טוב עליו שדיבר ÂËÏ·‰.זהו ‡ÏÂעליהם אביא לא 
אלי: שבו  ולא הואיל  עליה שדברתי ÍÈÙÏ.הטובה ÂÈ‰Â: בעיניך תראה  האלה ‰‰Â‡.הרעות ÌÂÈ·:הרעות בוא  ·È„(ÊÈ)ביום 

.'ÂÎÂ ÌÈ˘‡‰:הכשדים לעצמך :ÏÏ˘Ï.(ÁÈ)הם  להחזיקה נפשך  שללת  ·È.כאילו ˙ÁË· ÈÎירמי על  טוב שדיבר מה הכי
בה': בטח כי  על  היה  לאויבים לו היו  אשר העם שרי מכל  פחד  ולא  המלך לפני 

oeiv zcevn
(Ê).ÌÈ˙˘ÂÁ·: נחושת של  להביא:È·Ï‡.בשלשלאות  כמו
(Á).Âˆ˙:והריסה שבירה  כיÌÈ·‚ÈÂ.(È)ענין ויקבים כמו

וגם כמו בהם  ויורד  נמשך  שהיין  הבורות  והם מתחלף גיכ "ק 
בי  חצב ה)יקב על ¯·È.(È‚):(ישעיה כמו ושררה גדולה ענין
ביתו רב א)כל  במאסר:ÂˆÚ¯.(ÂË):(אסתר Â‚È¯.(ÊÈ)כלוא

מ  ויגר כמו  פחד  כב)ואב ענין ‡ÍËÏÓ.(ÁÈ):(במדבר ËÏÓענין
ביזה:ÏÏ˘Ï.הצלה: ענין

d wxt l`ipc - miaezk

ä-÷øô ìàéðãkÎ`i

àéïéäìà-úîëçk äîëçå eðúìëNå eøéäð Ceáà éîBéáe da ïéLéc÷ ïéäìà çeø éc Cúeëìîa øáb éúéà¦©̧§©¹§©§À̈¦Â´©¡¨¦´©¦¦»¥¼§¥´£À©¦¯§¨§§¨²§¨§¨¬§¨§©¡¨¦−
:àkìî Ceáà dîé÷ä ïéøæb ïéàcNk ïéôLà ïénèøç áø Ceáà øvðãëáð àkìîe da úçëzLä¦§§©´©¥®©§¨³§ª«©§¤©Æ£½©¯©§ª¦´¨«§¦À©§¨¦Æ¨§¦½£¦¥−£¬©§¨«

áéúçëzLä ïéøè÷ àøLîe ïãéçà úéåçàå ïéîìç øMôî eðúìëNå òcðîe äøézé | çeø éc ìá÷-ìk̈¢¥¿¦´´©©¦¿̈©§©¿§¨§§¨¿§©©´¤§¦Á©«©«£¨©̧£¦¹̈§¨¥´¦§¦À¦§§©³©
(ô) :äåçäé äøLôe éø÷úé ìàiðc ïòk øvàLèìa dîL-íN àkìî-éc ìàiðãa daâéìàiðc ïéãàa ¥Æ§¨´¦¥½¦«©§¨¬¨§¥−¥§§©©®§©²¨¦¥¬¦§§¥−¦§¨¬§©«£¥«¥©Æ¦Æ¨«¦¥½

éc ãeäé éc àúeìâ éða-ïî-éc ìàiðã àeä-zðà-(äúðà) ìàiðãì øîàå àkìî äðò àkìî íã÷ ìòäª©−¢¨´©§¨®¨¥̧©§¹̈§¨©´§¨¦¥À©§§³¨¦¥Æ¦«¦§¥³¨¨Æ¦´§½¦¬
:ãeäé-ïî éáà àkìî éúéäãéäøézé äîëçå eðúìëNå eøéäðå Ca ïéäìà çeø éc Cìò (êéìò) úòîLå ©§¦²©§¨¬©−¦¦§«§¦§¥´£½̈¦²¬©¡¨¦−¨®§©¦¯§¨§§¨²§¨§¨¬©¦−̈

:Ca úçëzLäåèïéìäë-àìå éðúòãBäì døLôe ïBø÷é äðã äáúë-éc àiôLà àiîékç éîã÷ elòä ïòëe ¦§§©¬©¨«§©ºª©´¨«¨©À©¦«©¨Æ¨«§©½̈¦«§¨¨³§¨Æ¦§½¦§¥−§¨ª©®¦§¨«¨£¦¬
:äéåçäì àúlî-øLtæèàøLîì ïéøè÷å øLôîì ïéøLt ìekéú (ìëåú)-éc Cìò (êéìò) úòîL äðàå §©«¦§−̈§©£¨¨«©£¨Æ¦§¥´£½̈¦«¦¬¦§¦²§¦§©−§¦§¦´§¦§¥®

àáäã-éã àëéðîäå (àëðåîäå) Laìú àðåbøà éðúòãBäì døLôe àø÷îì àáúk ìeëz (ìëåú) ïä ïòk§©¿¥Á¦¸§¨¹̈§¦§¥À¦§¥Æ§¨´ª©½¦©§§¨¨´¦§©À§©«§¦¨³¦«©£¨Æ
(ô) :èìLz àúeëìîá àzìúå Cøàeö-ìòæéïéåäì Cì Cúðzî àkìî íã÷ øîàå ìàiðã äðò ïéãàa ©«©§½̈§©§¨¬§©§−̈¦§©«¥©¹¦¨¥´¨¦¥À§¨©Æ¢¨´©§½̈©§¨¨Æ¨´¤«¤§½̈

:dpòãBäà àøLôe àkìîì àø÷à àáúk íøa áä ïøçàì Cúéaæáðeçéàäìà àkìî zðà (äúðà) §¨¬§§¨−̈§¨¢¨´©®§©À§¨¨Æ¤§¥´§©§½̈¦§−̈£§¦¥«©−§§©§¨®¡¨¨Æ
:Ceáà øvðãëáðì áäé äøãäå àø÷éå àúeáøe àúeëìî äàlò (àéìò)èéìk dì-áäé éc àúeáø-ïîe ¦¨½̈©§¨³§¨Æ¦¨¨´§©§½̈§©−¦§ª©§¤©¬£«¦§¨Æ¦´§©¥½´Ÿ

äåä àáö äåä-éãå ìè÷ àåä àáö äåä-éc éäBîã÷-ïî ïéìçãå ïéòéæ (ïéòàæ) Båä àiðMìå àiîà àiîîò©«§©À̈ª©¨Æ§¦¨´©½̈£²¨§¦¬§¨£¦−¦¢¨®¦¦«£¨̧¨¥¹£¨´¨¥À§¦«£¨³¨¥Æ£¨´
:ìétLî äåä àáö äåä-éãå íéøî äåä àáö äåä-éãå àçîëäãæäì úô÷z dçeøå dááì íø éãëe ©¥½§¦«£¨³¨¥Æ£¨´¨¦½§¦«£¨¬¨¥−£¨¬©§¦«§¦Æ¦´¦§¥½§¥−¦«§©´©£¨¨®

:dpî eécòä äø÷éå dúeëìî àñøk-ïî úçðä̈§©Æ¦¨§¥´©§¥½¦«¨−̈¤§¦¬¦¥«

i"yx
(‡È).øáâ éúéà קדושים רוח אשר במלכותך אדם יש

ïéäìà.בו: úîëçë:מלאכים.äéîé÷ä על שר מינהו
åâå'.(È·)כולם: ìá÷ ìë ודעת יתירה רוח אשר כלפי

חידות: והגדת בו יש ÷ïéøè.השכל àøùîå כל סתום
בדניאל: בו נמצא תוכל:ìåëú.(ÊË)סתר אם

(ÊÈ).êúéáæáðå:דורנותך.áä ïøçàì:תן לאחר
(ËÈ).àáö äåä éã:חפץ שהיה àçî.למי äåä

äéááì.(Î)מחייה: íø éãëå:לבבו רם וכאשר
.äãæäì:להרשיע.úçðä:הוריד.äðéî åéãòä הסירו

ממנו:

cec zcevn
(‡È).È˙È‡אלהים רוח  אשר  מלכותך  במדינת איש יש

כחכמת וחכמה  ושכל הארה בו  נמצא אביך ובימי בו קדושים
העמידו:¯·.אלהים: וכו ' החרטומים  על ˜·Ï.(È·)שר  ÏÎ

ופתרון והשכל  ודעת ומרובה יתירה חכמה רוח אשר  בעבור 
כל  וסתומים קשורים דברים  והתרת חידות  והגדות  חלומות

על  מסכים היה לא האלה הדברים כל בו  נמצא  היה לא  אם  וכאומרת בלטשאצר שמו קרא המלך  אשר בדניאל בו נמצא אלה 
אלהיו: בשם לקראו אשפנז טובהÔÚÎ.ידי על  עוד  הדבר יורה אולי וכאומרת  הפתרון את אף יגיד והוא דניאל  את יקראו עתה 
להזהר: תדע רעה  על  אם  המלך :·‡„ÔÈ.(È‚)ואף  לפני דניאל  הוכנס יהודה‡˙.אז של הגולה  בני מן אשר דניאל הוא  אתה 

יהודה: מן  אבי המלך הביא נמצאÚÓ˘Â˙.(È„)אשר ומרובה יתירה וחכמה והשכל והארה  בך  אלהים רוח  אשר עליך  שמעתי
הדברÔÚÎÂ.(ÂË)בך : פתרון להגיד  יכלו ולא  הפתרון לי ולהודיע הזה הכתב  יקראו אשר האשפים  החכמים לפני  הוכנסו ועתה

דאפשר : מה עמו חכמי קלון לכסות לו כחש הנה יוכלו לא מקרא קרוא שגם תוכל ‡Â‰.(ÊË)ואף  אשר  עליך  שמעתי ואני
וסתומים: קשורים דברים ולהתיר  דבר פתרון תוסיףÔÚÎ.לפתור ועוד  עמי חכמי קראו  כאשר הכתב את  לקרוא  תוכל  אם עתה

המלכות: בשליש ותמשול  צוארך  על יושם  זהב  של ורביד ארגמן מלבוש  תלבש  אזי הפתרון  אף  לי להודיע ·‡„ÔÈ.(ÊÈ)עליהם
תתן אם אף וכאומר  לאחר תן  לבזבז  רוצה  שאתה הבזבוז ומרבית  לעצמך  יהיה מתנותך המלך  לפני ואמר  דניאל  השיב אז

בהם: אתקנא לא לבד  הקריאה בעבור עמך בני מתן:·¯Ì.לחכמי  ומבלי הפתרון  אף  לו ואגיד  למלך הכתב אקרא  אבל 
(ÁÈ).˙‡: ותפארת וכבוד  וגדולה מלכות  אבוך  לנ"נ נתן  עליון אלהי הנה נא  שמע  המלך ¯·Â˙‡.(ËÈ)אתה  ÔÓÂומרוב

מפניו: ומתפחדים חרדים  היו וכו' עממיא  כל  לו נתן אשר ‰Â‰.הגדולה È„היה רוצה  היה  ואשר  הורג היה רוצה  היה אשר 
משפיל : היה רוצה היה  ואשר מגביה היה רוצה היה  ואשר אזÈ„ÎÂ.(Î)מכה להרשיע  רוחו  וחיזק להתגאות  לבבו רם  וכאשר

ממנו: הכבוד  והוסר מלכותו  כסא  מן  הורד 

oeiv zcevn
(‡È).Â¯È‰:(ג (איוב נהרה  עליו  תופע  ואל  כמו הארה
(ÊÈ).Í˙È·Ê·Â:(ב (לעיל ונבזבה מתנן כמו גדול  דורון ענין
(ËÈ).ÔÈÚÈÈÊישעיה) זועה רק והיה  כמו ורתת חרדה  ענין

כח ):

בת־קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני . . אף־על־פי־כן, על־פי תורה צריכים להשתדל בדרכי הטבע שהשידוך יבוא לידי פועל.
משיחת חמישה עשר באב תשמ"ג



קעג hl wxt dinxi - mi`iap

èì-÷øô äéîøégiÎf

æ:äìáa Búà àéáì íézLçða eäøñàiå øeò eäi÷ãö éðéò-úàåçíòä úéa-úàå Cìnä úéa-úàå §¤¥¥¬¦§¦−̈¦¥®©©©§¥ÆÆ©«§ª§©½¦¨¦¬Ÿ−¨¤«¨§¤¥³©¤Æ¤Æ§¤¥´¨½̈
:eöúð íìLeøé úBîç-úàå Làa íécNkä eôøNèøLà íéìôpä-úàå øéòa íéøàLpä íòä øúé úàå ¨§¬©©§¦−¨¥®§¤Ÿ¬§¨©−¦¨¨«§¥Á¤̧¤¨¹̈©¦§¨¦´¨¦À§¤©«Ÿ§¦Æ£¤´

:ìáa íéçaè-áø ïãà-øæeáð äìâä íéøàLpä íòä øúé úàå åéìò eìôðéøLà íélcä íòä-ïîe ¨§´¨½̈§¥²¤¬¤¨−̈©¦§¨¦®¤§¨²§«©£¨¬©©¨¦−¨¤«¦¨¨´©©¦À£¤³
íéáâéå íéîøk íäì ïziå äãeäé õøàa íéçaè-áø ïãàøæeáð øéàLä äîeàî íäì-ïéà:àeää íBia ¥¨¤Æ§½¨¦§¦²§©§£¨¬©©¨¦−§¤´¤§¨®©¦¥¬¨¤²§¨¦¬¦«¥¦−©¬©«

àé:øîàì íéçaè-áø ïãàøæeáð ãéa eäéîøé-ìò ìáa-Cìî øvàøãëeáð åöéåáééðéòå epç÷åéìò íéN E ©§©²§©§¤©¬¤«¤¨¤−©«¦§§¨®§©²§©§£¨¬©©¨¦−¥«Ÿ¨¤À§¥¤ÆÆ¦´¨½̈
éìà øaãé øLàk (íà) ék òø äîeàî Bì Nòz-ìàå:Bnò äNò ïk Eâéíéçaè-áø ïãàøæeáð çìLiå §©©¬©−§´¨¨®¦À©«£¤Æ§©¥´¥¤½¥−£¥¬¦«©¦§©º§«©§£¨´©©¨¦À

:ìáa-Cìî éaø ìëå âî-áø øöà-øN ìâøðå ñéøñ-áø ïaæLeáðeãéøöçî eäéîøé-úà eç÷iå eçìLiå §«©§¨Æ©¨¦½§¥§©¬©¤−¤©¨®§−Ÿ©¥¬¤«¤¨¤«©¦§§Á©¦§¸¤¦§§¹̈¥£©´
:íòä CBúa áLiå úéaä-ìà eäàöBäì ïôL-ïa í÷éçà-ïa eäéìãb-ìà Búà eðziå äøhnä©©¨À̈©¦§³ŸÆ¤§©§Æ̈Æ¤£¦¨´¤¨½̈§¦¥−¤©¨®¦©¥−¤§¬¨¨«

åè:øîàì äøhnä øöça øeöò Búéäa ýåýé-øáã äéä eäéîøé-ìàåæèCìî-ãáòì zøîàå CBìä §¤¦§§−̈¨¨´§©§¨®¦«§Ÿ´¨½©£©¬©©¨−̈¥«Ÿ¨´§¨©§¿̈§¤¤¤̧¤
äòøì úàfä øéòä-ìà éøác-úà àéáî (éáî) éððä ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà-äk øîàì éLekä©¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨©º§¨³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦§¦Á¥¦̧¤§¨©¹¤¨¦¬©²Ÿ§¨−̈

éðôì eéäå äáBèì àìå:àeää íBia EæéézìväåíéLðàä ãéa ïúpú àìå ýåýé-íàð àeää-íBiá E §´Ÿ§¨®§¨¬§¨¤−©¬©«§¦©§¦¬©©−§ª§¨®§³Ÿ¦¨¥Æ§©´¨«£¨¦½
:íäéðtî øBâé äzà-øLàçéì ELôð Eì äúéäå ìtú àì áøçáe Eèlîà èlî ékéa zçèá-ék ììL £¤©¨¬¨−¦§¥¤«¦³©¥Æ£©¤§½©¤−¤´Ÿ¦®Ÿ§¨§¨̧§³©§§Æ§¨½̈¦«¨©¬§¨¦−

:ýåýé-íàð§ª§¨«

i"yx
(Á).íòä úéá úàå:כנסיות íéîøë(È)בתי

.íéáâéå חפירה לשון יגיבה כל לעבדם. שדות
בלע"ז: שרי:éáø.(È‚)אפושי"ץ ìà(È„)כמו

.í÷éçà ïá åäéìãâ ירמיהו ע"פ הכשדים אל שנפל

שם: בנשארים שליט מינהו העיר וכשנלכדה
(ÊË).àåää íåéá êéðôì åéäå לפניך הדברים והיו

מתקיימים: אותם íéùðàä.(ÊÈ)שתראה ãéá ביד
הכשדים:

cec zcevn
(Á).ÌÚ‰ ˙È· ˙‡Âכמ"ש העם  מגדולי  אחד כל  בית ר "ל 

גדול: בית  כל  את ובמלכיםֿב  הספר ‰ÌÈ¯‡˘.(Ë)בסוף
נהרגו: לא ÂÈÏÚ.אשר ÂÏÙ עמו:‡˘¯ È˙¯להשלים ˙‡Â
.ÌÈ¯‡˘‰ ÌÚ‰:יהודה ערי ÌÈÁ·Ë.בכל  ההורגים¯· על  שר

המלך : לבבל :··Ï.במצות לא:ÓÂ‡Ó‰.(È)הגלה וכלל כלל
(·È).ÂÁ˜: ירמיהו את ÂÈÏÚ.קח ÌÈ˘ ÍÈÈÚÂ:בו להשגיח 

תעשה:Î‡˘¯.כי: כן עמו לעשות  אליך שידבר  כפי 
(‚È).ÁÏ˘ÈÂ: שלח מהם אחד  שארכוÂÁÏ˘ÈÂ.(È„)כל לפי

וישלחו : שוב לומר חזר ‚„Â‰ÈÏ.הדברים Ï‡ על בבל  מלך  הפקידו העיר וכשנלכדה ירמיה פי על הכשדים אל נפל  הוא  כי
‰·È˙.הנשארים : Ï‡ Â‰‡ÈˆÂ‰Ï: בבית לשבת ללכת  המטרה מחצר  הוציאוהוÈÂ˘·.להוציאו  השרים  כי העם בתוך ישב  ירמיה

המטרה : ‰È˘ÂÎ.(ÊË)מחצר  ÍÏÓ „·ÚÏ:הבור מן והעלהו צדקיהו לפני טוב עליו שדיבר ÂËÏ·‰.זהו ‡ÏÂעליהם אביא לא 
אלי: שבו  ולא הואיל  עליה שדברתי ÍÈÙÏ.הטובה ÂÈ‰Â: בעיניך תראה  האלה ‰‰Â‡.הרעות ÌÂÈ·:הרעות בוא  ·È„(ÊÈ)ביום 

.'ÂÎÂ ÌÈ˘‡‰:הכשדים לעצמך :ÏÏ˘Ï.(ÁÈ)הם  להחזיקה נפשך  שללת  ·È.כאילו ˙ÁË· ÈÎירמי על  טוב שדיבר מה הכי
בה': בטח כי  על  היה  לאויבים לו היו  אשר העם שרי מכל  פחד  ולא  המלך לפני 

oeiv zcevn
(Ê).ÌÈ˙˘ÂÁ·: נחושת של  להביא:È·Ï‡.בשלשלאות  כמו
(Á).Âˆ˙:והריסה שבירה  כיÌÈ·‚ÈÂ.(È)ענין ויקבים כמו

וגם כמו בהם  ויורד  נמשך  שהיין  הבורות  והם מתחלף גיכ "ק 
בי  חצב ה)יקב על ¯·È.(È‚):(ישעיה כמו ושררה גדולה ענין
ביתו רב א)כל  במאסר:ÂˆÚ¯.(ÂË):(אסתר Â‚È¯.(ÊÈ)כלוא

מ  ויגר כמו  פחד  כב)ואב ענין ‡ÍËÏÓ.(ÁÈ):(במדבר ËÏÓענין
ביזה:ÏÏ˘Ï.הצלה: ענין

d wxt l`ipc - miaezk

ä-÷øô ìàéðãkÎ`i

àéïéäìà-úîëçk äîëçå eðúìëNå eøéäð Ceáà éîBéáe da ïéLéc÷ ïéäìà çeø éc Cúeëìîa øáb éúéà¦©̧§©¹§©§À̈¦Â´©¡¨¦´©¦¦»¥¼§¥´£À©¦¯§¨§§¨²§¨§¨¬§¨§©¡¨¦−
:àkìî Ceáà dîé÷ä ïéøæb ïéàcNk ïéôLà ïénèøç áø Ceáà øvðãëáð àkìîe da úçëzLä¦§§©´©¥®©§¨³§ª«©§¤©Æ£½©¯©§ª¦´¨«§¦À©§¨¦Æ¨§¦½£¦¥−£¬©§¨«

áéúçëzLä ïéøè÷ àøLîe ïãéçà úéåçàå ïéîìç øMôî eðúìëNå òcðîe äøézé | çeø éc ìá÷-ìk̈¢¥¿¦´´©©¦¿̈©§©¿§¨§§¨¿§©©´¤§¦Á©«©«£¨©̧£¦¹̈§¨¥´¦§¦À¦§§©³©
(ô) :äåçäé äøLôe éø÷úé ìàiðc ïòk øvàLèìa dîL-íN àkìî-éc ìàiðãa daâéìàiðc ïéãàa ¥Æ§¨´¦¥½¦«©§¨¬¨§¥−¥§§©©®§©²¨¦¥¬¦§§¥−¦§¨¬§©«£¥«¥©Æ¦Æ¨«¦¥½

éc ãeäé éc àúeìâ éða-ïî-éc ìàiðã àeä-zðà-(äúðà) ìàiðãì øîàå àkìî äðò àkìî íã÷ ìòäª©−¢¨´©§¨®¨¥̧©§¹̈§¨©´§¨¦¥À©§§³¨¦¥Æ¦«¦§¥³¨¨Æ¦´§½¦¬
:ãeäé-ïî éáà àkìî éúéäãéäøézé äîëçå eðúìëNå eøéäðå Ca ïéäìà çeø éc Cìò (êéìò) úòîLå ©§¦²©§¨¬©−¦¦§«§¦§¥´£½̈¦²¬©¡¨¦−¨®§©¦¯§¨§§¨²§¨§¨¬©¦−̈

:Ca úçëzLäåèïéìäë-àìå éðúòãBäì døLôe ïBø÷é äðã äáúë-éc àiôLà àiîékç éîã÷ elòä ïòëe ¦§§©¬©¨«§©ºª©´¨«¨©À©¦«©¨Æ¨«§©½̈¦«§¨¨³§¨Æ¦§½¦§¥−§¨ª©®¦§¨«¨£¦¬
:äéåçäì àúlî-øLtæèàøLîì ïéøè÷å øLôîì ïéøLt ìekéú (ìëåú)-éc Cìò (êéìò) úòîL äðàå §©«¦§−̈§©£¨¨«©£¨Æ¦§¥´£½̈¦«¦¬¦§¦²§¦§©−§¦§¦´§¦§¥®

àáäã-éã àëéðîäå (àëðåîäå) Laìú àðåbøà éðúòãBäì døLôe àø÷îì àáúk ìeëz (ìëåú) ïä ïòk§©¿¥Á¦¸§¨¹̈§¦§¥À¦§¥Æ§¨´ª©½¦©§§¨¨´¦§©À§©«§¦¨³¦«©£¨Æ
(ô) :èìLz àúeëìîá àzìúå Cøàeö-ìòæéïéåäì Cì Cúðzî àkìî íã÷ øîàå ìàiðã äðò ïéãàa ©«©§½̈§©§¨¬§©§−̈¦§©«¥©¹¦¨¥´¨¦¥À§¨©Æ¢¨´©§½̈©§¨¨Æ¨´¤«¤§½̈

:dpòãBäà àøLôe àkìîì àø÷à àáúk íøa áä ïøçàì Cúéaæáðeçéàäìà àkìî zðà (äúðà) §¨¬§§¨−̈§¨¢¨´©®§©À§¨¨Æ¤§¥´§©§½̈¦§−̈£§¦¥«©−§§©§¨®¡¨¨Æ
:Ceáà øvðãëáðì áäé äøãäå àø÷éå àúeáøe àúeëìî äàlò (àéìò)èéìk dì-áäé éc àúeáø-ïîe ¦¨½̈©§¨³§¨Æ¦¨¨´§©§½̈§©−¦§ª©§¤©¬£«¦§¨Æ¦´§©¥½´Ÿ

äåä àáö äåä-éãå ìè÷ àåä àáö äåä-éc éäBîã÷-ïî ïéìçãå ïéòéæ (ïéòàæ) Båä àiðMìå àiîà àiîîò©«§©À̈ª©¨Æ§¦¨´©½̈£²¨§¦¬§¨£¦−¦¢¨®¦¦«£¨̧¨¥¹£¨´¨¥À§¦«£¨³¨¥Æ£¨´
:ìétLî äåä àáö äåä-éãå íéøî äåä àáö äåä-éãå àçîëäãæäì úô÷z dçeøå dááì íø éãëe ©¥½§¦«£¨³¨¥Æ£¨´¨¦½§¦«£¨¬¨¥−£¨¬©§¦«§¦Æ¦´¦§¥½§¥−¦«§©´©£¨¨®

:dpî eécòä äø÷éå dúeëìî àñøk-ïî úçðä̈§©Æ¦¨§¥´©§¥½¦«¨−̈¤§¦¬¦¥«

i"yx
(‡È).øáâ éúéà קדושים רוח אשר במלכותך אדם יש

ïéäìà.בו: úîëçë:מלאכים.äéîé÷ä על שר מינהו
åâå'.(È·)כולם: ìá÷ ìë ודעת יתירה רוח אשר כלפי

חידות: והגדת בו יש ÷ïéøè.השכל àøùîå כל סתום
בדניאל: בו נמצא תוכל:ìåëú.(ÊË)סתר אם

(ÊÈ).êúéáæáðå:דורנותך.áä ïøçàì:תן לאחר
(ËÈ).àáö äåä éã:חפץ שהיה àçî.למי äåä

äéááì.(Î)מחייה: íø éãëå:לבבו רם וכאשר
.äãæäì:להרשיע.úçðä:הוריד.äðéî åéãòä הסירו

ממנו:

cec zcevn
(‡È).È˙È‡אלהים רוח  אשר  מלכותך  במדינת איש יש

כחכמת וחכמה  ושכל הארה בו  נמצא אביך ובימי בו קדושים
העמידו:¯·.אלהים: וכו ' החרטומים  על ˜·Ï.(È·)שר  ÏÎ

ופתרון והשכל  ודעת ומרובה יתירה חכמה רוח אשר  בעבור 
כל  וסתומים קשורים דברים  והתרת חידות  והגדות  חלומות

על  מסכים היה לא האלה הדברים כל בו  נמצא  היה לא  אם  וכאומרת בלטשאצר שמו קרא המלך  אשר בדניאל בו נמצא אלה 
אלהיו: בשם לקראו אשפנז טובהÔÚÎ.ידי על  עוד  הדבר יורה אולי וכאומרת  הפתרון את אף יגיד והוא דניאל  את יקראו עתה 
להזהר: תדע רעה  על  אם  המלך :·‡„ÔÈ.(È‚)ואף  לפני דניאל  הוכנס יהודה‡˙.אז של הגולה  בני מן אשר דניאל הוא  אתה 

יהודה: מן  אבי המלך הביא נמצאÚÓ˘Â˙.(È„)אשר ומרובה יתירה וחכמה והשכל והארה  בך  אלהים רוח  אשר עליך  שמעתי
הדברÔÚÎÂ.(ÂË)בך : פתרון להגיד  יכלו ולא  הפתרון לי ולהודיע הזה הכתב  יקראו אשר האשפים  החכמים לפני  הוכנסו ועתה

דאפשר : מה עמו חכמי קלון לכסות לו כחש הנה יוכלו לא מקרא קרוא שגם תוכל ‡Â‰.(ÊË)ואף  אשר  עליך  שמעתי ואני
וסתומים: קשורים דברים ולהתיר  דבר פתרון תוסיףÔÚÎ.לפתור ועוד  עמי חכמי קראו  כאשר הכתב את  לקרוא  תוכל  אם עתה

המלכות: בשליש ותמשול  צוארך  על יושם  זהב  של ורביד ארגמן מלבוש  תלבש  אזי הפתרון  אף  לי להודיע ·‡„ÔÈ.(ÊÈ)עליהם
תתן אם אף וכאומר  לאחר תן  לבזבז  רוצה  שאתה הבזבוז ומרבית  לעצמך  יהיה מתנותך המלך  לפני ואמר  דניאל  השיב אז

בהם: אתקנא לא לבד  הקריאה בעבור עמך בני מתן:·¯Ì.לחכמי  ומבלי הפתרון  אף  לו ואגיד  למלך הכתב אקרא  אבל 
(ÁÈ).˙‡: ותפארת וכבוד  וגדולה מלכות  אבוך  לנ"נ נתן  עליון אלהי הנה נא  שמע  המלך ¯·Â˙‡.(ËÈ)אתה  ÔÓÂומרוב

מפניו: ומתפחדים חרדים  היו וכו' עממיא  כל  לו נתן אשר ‰Â‰.הגדולה È„היה רוצה  היה  ואשר  הורג היה רוצה  היה אשר 
משפיל : היה רוצה היה  ואשר מגביה היה רוצה היה  ואשר אזÈ„ÎÂ.(Î)מכה להרשיע  רוחו  וחיזק להתגאות  לבבו רם  וכאשר

ממנו: הכבוד  והוסר מלכותו  כסא  מן  הורד 

oeiv zcevn
(‡È).Â¯È‰:(ג (איוב נהרה  עליו  תופע  ואל  כמו הארה
(ÊÈ).Í˙È·Ê·Â:(ב (לעיל ונבזבה מתנן כמו גדול  דורון ענין
(ËÈ).ÔÈÚÈÈÊישעיה) זועה רק והיה  כמו ורתת חרדה  ענין

כח ):



fקעד dpyn oey`x wxt zecin zkqn

‰ïBôvaLå–õBöépä øòL,äéä äøãñëà ïéîëe,åéab ìò äéeða äiìòå,ïìòîìî íéøîBL íéðäkäL,íiåìäå §¤©¨©©©¦§¦©§©§¨¨¨©£¦¨§¨©©¨¤©Ÿ£¦§¦¦§©§¨§©§¦¦
ïhîlî,ìéçì Bì äéä çúôe;Bì éðL–ïaøwä øòL;Bì éLéìL–ã÷Bnä úéa. ¦§©¨¤©¨¨©¥¥¦©©©¨§¨§¦¦¥©¥

Âì òaøàåã÷Bnä úéáa eéä úBëL,ïéì÷øèì úBçeút úBðBèé÷k,Lãwa íézL,ìça íézLe,ïéñtñô éLàøå §©§©§¨¨§¥©¥§¦§¦§©§¦§©¦©Ÿ¤§©¦©Ÿ§¨¥¦§§¦
ìçì Lã÷ ïéa ïéìécáî.úBLnLî eéä äîe?úéîBøc úéáøòî–ì äúéä àéäïaø÷ éàìè úkL;úéçøæî úéîBøc ©§¦¦¥Ÿ¤§Ÿ¤¨§©§©£¨¦§¦¦¨§¨¦§©§¨¥¨§¨§¦¦§¨¦

–ì äúéä àéäíéðtä íçì éNBò úkL;úéðBôö úéçøæî–çaænä éðáà úà éàðBîLç éða eæðb da,íeöwML ¦¨§¨¦§©¥¤¤©¨¦¦§¨¦§¦¨¨§§¥©§©¤©§¥©¦§¥©¤¦§
ïåé éëìî;úéáøòî úéðBôö–äìéáhä úéáì íéãøBé da. ©§¥¨¨§¦©£¨¦¨§¦§¥©§¦¨

Êã÷Bnä úéáì eéä íéøòL íéðL:ìéçì çeút ãçà,äøæòì çeút ãçàå.øîàäãeäé éaø:çeút äéäL äæ §©¦§¨¦¨§¥©¥¤¨¨©©¥§¤¨¨©©£¨¨¨©©¦§¨¤¤¨¨¨©
äøæòì,Bì äéä ïè÷ LtLt,æòä úà LBìáì ïéñðëð BaLäø. ©£¨¨¦§¥¨¨¨¨¤¦§¨¦¦§¤¨£¨¨

d.did dxcqk` oinkeäìòîì äéåðá äééìòå ,úéáä øä ãöì äøæòä úîåçì õåçî íéàöåéå ïéèìåá åéä ,øòùì äæ ãöî ãçàå äæ ãöî ãçà íéìúåë éðù
:íéìúåë éðù ïúåà ìò.ligl el did gzte:ìéç éåø÷ àåäå äøæòì õåçî úéáä øä úîåçî íéðôì íå÷î åðééäã ìéçì àöåéä çúô äéä íéìúëä ïî ãçàá

.oaxwd xry:ïåôöá ïúèéçùù íéùã÷ éùã÷ íéñéðëî íù.cwend zia,íéôçé íéëìåäù éðôî íéðäëä íù íîçúäì ãéîú äá íé÷ìåã úåøåãîù íù ìò
:ìéæàå ùøôîãë úåðè÷ úåëùì òáøà åéä åéúåðéô òáøàìå ,äéä ìåãâ úéáå .ã÷åîä úéá éåø÷

e.zepehiwk:ïéì÷øè åðééäã íéëìî ìù ìåãâ úéáì íéçåúôä íéðè÷ íéøãçë.lega mizye ycewa mizyúùãå÷îä äøæòä êåúá éåðá åúö÷ ã÷åîä úéáù
:ìåçá åúö÷îå.oiqtqt iy`xeúåøå÷ éùàø:ùãå÷á íéùã÷ ìåëàìå ìåç äæéàå ùãå÷ äæéà úòãì éãë ,ùãå÷ àåäù íå÷îä ãò ìúåëä ïî íéàöåézkyl
.oaxw i`lh:íéàìè úëùìá íéàìè äùùî íéúçåô ïéà ïðúãë ,íéãéîúì íéø÷åáî íéàìè íù åéäù.miptd mgl iyer zkylíçì íéùåò åéä åîøâ úéá
:íù íéðôä.oei ikln mevwyy:úåîúåçä úëùì äì àøå÷ ãéîú úëñîáå íéì÷ù úëñîáå .äøæ äãåáòì åéìò åøéè÷äù.dliahd zial oicxei daäúåàá

äìòå ìáèù øçàì ïäëä äá íîçúîù äøåãî íùå ,äìéáèä úéáì ùã÷îä úéá [úçúù ì"ö] (øçàù) äìéçîá êìåäå éø÷ äàøù ïäëä ãøåé äéä äëùì
:ìåãâä ã÷åîä úéáì äçåúô àéäå ,äéåø÷ àéä ã÷åîä úëùìå ,âôúñðå

f.ligl gezt cg`:äøæòì çåúô äéä åîåøãáùå ,ìéçì çåúô äéä ã÷åîä úéá ïåôöáù çúôä.ohw ytyt:ìåãâä øòùä êåúá ïè÷ øòùmiqpkp eay
.dxfrd z` yelalãéîú úëñîá ïðú éëäå .ïîå÷îá ïìåë åéäéù äøæòáù úøù éìë ìë ìò ùôçì ùôùô åúåà êøã ø÷åá ìëá íéñðëð åéäù['à ÷øô]ìèð

íé÷ãåá åéä ,áøòîä êøã äøãñëàá íéëìåä åìàå çøæîä êøã äøãñëàá íéëìåä åìà 'åëå äøæòì ã÷åîä úéáî ñðëðå ùôùôä úà çúôå çúôîä úà
:íåìùá ïîå÷îá ïä úøù éìë ìë øîåìë ,íåìù ìëä íåìù íéøîåà åìàå åìà ,åòéâä ,ïéúéáç äùåò íå÷îì íéòéâîù ãò ïéëìåäå.yelal,ùôçéå íåâøú

:ùìáå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïBôvaLå:הם שבצפון השערים ושלושת –õBöépä øòLmiyxz) ÀÆÇÈÇÇÇÄ
,('n ze`äéä äøãñëà ïéîëeשבשני לאכסדרה, דומה היה השער – ÀÄÇÀÇÀÈÈÈ

עמודים, היו åéabצידיו ìò äéeða äiìòå,העמודים גבי על – ÇÂÄÈÀÈÇÇÈ
הניצוץ", "בית הנקראת ïìòîìî,והיא íéøîBL íéðäkäLÆÇÙÂÄÀÄÄÀÇÀÈ

ïhîlî íiåìäå,העזרה שבשערי השמירה ממקומות אחד שהיה – ÀÇÀÄÄÄÀÇÈ
א). (משנה לעיל ששנינו  Bìכמו  äéä çúôe,הניצוץ לבית –ìéçì ÆÇÈÈÇÅ

הסורג  שבין  אמות עשר  ברוחב השטח היינו  לחיל, פתוח שהיה –
(miwc miyxw dieyr dvign)העזרה חומת g'),לבין ze` miyxz)

ג). (ב, להלן ïaøwäכמבואר  øòL Bì éðL דרכו מכניסים שהיו – ÅÄÇÇÇÈÀÈ
בצפון  ששחיטתם קדשים n"`);קדשי ze` miyxz)úéa Bì éLéìLÀÄÄÅ

ã÷Bnäהמוקד בית שער  –zia oipr epx`a xake ;(b"n ze` miyxz) ÇÅ
.(` ,`) cinz zkqna cwend

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ã÷Bnä úéáa eéä úBëLì òaøàå,זוויותיו בארבע –úBðBèé÷k ÀÇÀÇÀÈÈÀÅÇÅÀÄ
ïéì÷øèì úBçeút היו כך  לאולם, הפתוחים קטנים כחדרים – ÀÄÀÇÀÄ

המוקד, לבית פתוחות Lãwaהלשכות íézL היו לשכות שתי – ÀÇÄÇÙÆ
העזרה, ìçaבתחום íézLe לתחום מחוץ היו לשכות ושתי  – ÀÇÄÇÙ

כלומר חול , שהוא בחיל  שהיה המוקד בית של צפון  בצד העזרה,

ומקצתו  המקודשת, העזרה תחום בתוך  בנוי מקצתו היו המוקד שבית
ושתי בקודש הדרומיות לשכותיו שתי ונמצאו העזרה, לתחום מחוץ

בחול , הצפוניות ïéñtñôלשכותיו éLàøå ברוחב קורות, ראשי – ÀÈÅÄÀÀÄ
הכותל מתוך ובולטים יוצאים שהיו היד, עיין פיסת ישראל"; ("תפארת

טוב"); יום  ו"תוספות  גורסים:ברטנורא  מחיצה oiqtiqt,ויש ומבארים:
פסיפס אבני  אלבק ),של ìçì(ר"ח  Lã÷ ïéa ïéìécáî אותו בין – ÇÀÄÄÅÙÆÀÙ

חול. שהוא אותו לבין קודש  שהוא úBLnLîחלק eéä äîe– ÆÈÀÇÀ
úéîBøc?הלשכות  úéáøòî מערבית בזווית שהיתה הלשכה – ÇÂÈÄÀÄ

המוקד , בית של ÷ïaøדרומית éàìè úkLì äúéä àéä בה – ÄÈÀÈÄÀÇÀÈÅÈÀÈ
ב, (ערכין  ששנינו כמו  התמיד , לקרבן ממום המבוקרים הטלאים היו 

הטלאים"; בלשכת המבוקרין  טלאים מששה פוחתין  "אין úéîBøcÀÄה):
úéçøæî,מזרחית דרומית בזווית שהיתה הלשכה –äúéä àéä ÄÀÈÄÄÈÀÈ

íéðtä íçì éNBò úkLì;הפנים לחם את ואופים לשים היו בה – ÄÀÇÅÆÆÇÈÄ
úéðBôö úéçøæîמזרחית בזווית שהיתה הלשכה daצפונית,– ÄÀÈÄÀÄÈ

ïåé éëìî íeöwML ,çaænä éðáà úà éàðBîLç éða eæðb– ÈÀÀÅÇÀÇÆÇÀÅÇÄÀÅÇÆÄÀÇÀÅÈÈ
המקדש,ש את החשמונאים וכשטיהרו  זרה, לעבודה המזבח על הקריבו 

נקראת  ג) (ג, תמיד במסכת זו ; בלשכה ההוא המזבח אבני את גנזו

זו: zenzegd"לשכה zkyl";(שם באורנו úéáøòî(עיין  úéðBôöÀÄÇÂÈÄ
מערבית, צפונית בזווית שהיתה הלשכה –úéáì íéãøBé daÈÀÄÀÅ

äìéáhä לבית הכהנים יורדים היו  שדרכו  פתח, היה ברצפתה – ÇÀÄÈ
תמיד  במסכת זו:(my)הטבילה; לשכה cwend",נקראת zia zkyl"

שטבלו  אחר הכהנים בה שהתחממו  מדורה, היתה זו שבלשכה לפי

ישראל"). "תפארת  (עיין

i p y m e i

ז ה נ ש מ ר ו א ב
ìéçì çeút ãçà :ã÷Bnä úéáì eéä íéøòL íéðLהשער – ÀÇÄÀÈÄÈÀÅÇÅÆÈÈÇÇÅ

הבית, להר  העזרה שבין לשטח היינו  לחיל, פתוח המוקד בית שבצפון

ה), (משנה לעיל  שבארנו äøæòìכמו çeút ãçàåוהשער – ÀÆÈÈÇÇÂÈÈ
לעזרה. פתוח המוקד בית äéäLשבדרום äæ :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÆÆÈÈ

äøæòì çeút,לעזרה פתוח שהיה השער  –Bì äéä ïè÷ LtLt ÈÇÇÂÈÈÄÀÅÈÈÈÈ
השער , בתוך  היה קטן פתח –äøæòä úà LBìáì ïéñðëð BaLÆÄÀÈÄÄÀÆÈÂÈÈ

פשפש אותו דרך נכנסים היו בוקר בכל  כלי– כל אם ולבדוק לחפש 

ג). (א, תמיד במסכת ששנינו כמו במקומם, השרת

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipy wxt zecin zkqn

Áã÷Bnä úéa–ätk,äéä ìBãb úéáe,ïáà ìL ïéãáBø ówî;íL íéðLé áà úéa éð÷æå,äøæòä úBçzôîe ¥©¥¦¨©¦¨¨¨ª¨§¦¤¤¤§¦§¥¥¨§¥¦¨©§§¨£¨¨
íãéa,õøàa Bzñk Léà äpäë éçøôe. §¨¨¦§¥§ª¨¦¦§¨¨¤
Ëänà ìò änà íL äéä íB÷îe,da äòeá÷ äúéä úòaèå LéL ìL àìáèå,ìLåeéä úBçzônäL úìL ¨¨¨¨©¨©©¨§©§¨¤©¦§©©©¨§¨§¨¨§©§¤¤¤©©§§¨

da úBéeìz.äìéòpä ïîæ òébä,úòaha àìáhä úà déaâä,ìMä ïî úBçzônä úà ìèðåúìL,ïäkä ìòðå §¨¦¦©§©©§¦¨¦§¦©¤©©§¨©©©©§¨©¤©©§§¦©©§¤¤§¨©©Ÿ¥
íéðôaî,õeçaî Bì ïLé éåì ïáe.ìBòðlî øîb,ìMì úBçzônä úà øéæçäúìL,dîB÷îì àìáhä úàå,ïúð ¦¦§¦¤¥¦¨¥¦©¨©¦¦§¤¡¦¤©©§§©©§¤¤§¤©©§¨¦§¨¨©

äéìò Búeñk,Bì ïLé.íäî ãçàa éø÷ òøà,äøéaä úçz úëìBää äañna Bì CìBäå àöBé,íé÷ìBc úBøpäå §¨¤¨¨¥¥©¤¦§¤¨¥¤¥§¥©§¦¨©¤¤©©©¦¨§©¥§¦
ïàkîe ïàkî,äìéáhä úéáì òébî àeäL ãò.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:ìéçä úçz úëìBää äañna,àöBé ¦¨¦¨©¤©¦©§¥©§¦¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©§¦¨©¤¤©©©¥¥

éãèa Bì CìBäå. §¥§¨¦
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡änà úBàî Lîç ìò änà úBàî Lîç äéä úéaä øä;íBøcä ïî Baø,çøænä ïî Bì éðL,ïî Bì éLéìL ©©©¦¨¨£¥¥©¨©£¥¥©¨ª¦©¨¥¦¦©¦§¨§¦¦¦

g.dtik cwend zia:õøàá äéåùò æ"òìá è"ìåå÷øà äôéë àìà ,äéìò äéä àì ã÷åîä úéá ìù ïéðá.oa` ly micaex swenéðáà ìù áéáñ úåàáèöà
úåìòî ïéòë åéäå ,ìúåëä ïî éîð úåàöåéù ïäî úåøö÷ úåøçà íéðáà ïäéáâ ìòå ,ò÷ø÷ä ãöì ã÷åîä úéá êåúì ìúåëä ïî úåàöåéå ìúåëá úåò÷åùî åéä úéæâ

:åæ ìò åæ.a` zia ipwfeìò íù íéðéùé åéä íåé åúåà ìù áà úéá éð÷æå ,åîåé ãáåò ãçà ìë ,òåáùä úåîé ïéðîë úåáà éúá äòáùì ÷ìçúî äéä øîùîä
:íéãáåø ïúåà.dpedk igxte:íéøîåùä åéä íäå ,çåøôì íð÷æ øòù ìéçúîù íéøåçá.ux`a ezqk yi`àìà úåèî éáâ ìò íù áëùì íéàùø åéä àìù

:íéùåò íéëìîä úåøöç éøîåùù êøãë ,õøàá.ezqk:úåúñëå íéøë ïåùì
h.dlirpd onf ribd:äøæòä éøòù ìåòðì.uegan el ayei iel oae miptan odkdøîàðù äîë ,íéðäëì íéìôè íéåìäù(ç"é øáãîá).êåúøùéå êéìò ååìéå

íéðôáî ïäë äéä ,õøàä ìò äôéë àìà äúéä àìù ã÷åîä úéáå .äèîì íéåìå äìòîì íéøîåù íéðäëä åéä ,úåéìò åéäù õåöðä úéááå ñðéèáà úéáá êëìä
:õåçáî éåì ïáå.daiqnaáéúëãë ,äøéá éåø÷ ùã÷îä ìëå .ùã÷îä úçú äúéä äìéçîù ,äøéáä úçú úëìäîä äìéçîá(è"ë à íéîéä éøáã)äøéáä ìà

:åùã÷úð àì úåìéçî ïì àîéé÷ã ,úåìéçîä êøã àìà äøæòä êøã êìäî äéä àì ,éø÷ ìòá äéäù éðôîå .éúåðéëä øùà.miwlec zexpdeïàëî äìéçîá
:ïàëîåligd zgz zkledd daiqnaàá ,ãéîú ùéøá ïðúãë àìà ,á÷òé ïá øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .íåé ìåáè àåäù éôì ã÷åîä úéáì øæåç åðéàå ,àöåé

,åì÷ä äæì ,äéåì äðçî åðééäã íéùð úøæòì ñðëéì øåñà íåé ìåáèù â"òàù ,åì êìåäå àöåé íéçúôð íéøòùäù ãò ã÷åîä úéáá íéðäëä åéçà ìöà åì áùéå
:íéðôá àîèðù éôì

`xephxa yexit

ח ה נ ש מ ר ו א ב
א. משנה א פרק תמיד, במסכת כולה שנויה זו  משנה

ätk ,ã÷Bnä úéa בצורת עשויה שתקרתו  בית כלומר  כפה, היה – ÅÇÅÄÈ
עגולה, ïáàכפה ìL ïéãáBø ówî ,äéä ìBãb úéáe אצטבאות – ÇÄÈÈÈËÈÀÄÆÆÆ

למעלה  זו  המוקד, בית לתוך הכותל מן יוצאות רחבות גזית אבני של
מדריגות, כעין מזו , צרה וזו áàמזו úéa éð÷æå בית על הממונים – ÀÄÀÅÅÈ
במקדש, יום באותו  שעבד  íLהאב íéðLé, הללו הרובדים על – ÀÅÄÈ

íãéa äøæòä úBçzôîeרשאי אדם היה שלא ברשותם, כלומר  – ÇÀÀÈÂÈÈÀÈÈ
מהם, רשות לקבל מבלי  äpäëליטלם éçøôe,הצעירים הכהנים – ÄÀÅÀËÈ

õøàa Bzñk Léà מהם אחד  כל על– המונחת כסת על שוכב היה ÄÄÀÈÈÆ
א). א, תמיד  באורנו (עיין הרצפה גבי

i y i l y m e i

ט ה נ ש מ ר ו א ב

íL äéä íB÷îe, המוקד בבית –änà ìò änà מרובעת אמה – ÈÈÈÈÇÈÇÇÈ
הרצפה, LéLבתוך ìL àìáèå, עליו –äòeá÷ äúéä úòaèå ÀÇÀÈÆÇÄÀÇÇÇÈÀÈÀÈ

da,הטבלא את בה ולהרים בטבעת לאחוז  כדי  מבחוץ, בטבלא – È
úìLìLå,מבפנים בטבלא קבועה היתה ושרשרת –úBçzônäL ÀÇÀÆÆÆÇÇÀÀ

da úBéeìz eéä קבועה היתה שהטבעת מפרשים, ויש בשרשרת; – ÈÀÈ
המפתחות של השרשרת תלויה היתה ובטבעת (המאירי).מבפנים

äìéòpä ïîæ òébä,העזרה שערי של  –déaâäהשוער הכהן  – ÄÄÇÀÇÇÀÄÈÄÀÄÇ
úòaha(ר"ש), àìáhä úà המאירי ולפי  –,(lirl ep`ady) הגירסה ÆÇÇÀÈÇÇÇÇ
zrahd,היא: on `lahd z`,úìLìMä ïî úBçzônä úà ìèðåÀÈÇÆÇÇÀÀÄÇÇÀÆÆ

íéðôaî ïäkä ìòðå,העזרה שערי  את –õeçaî Bì ïLé éåì ïáe ÀÈÇÇÙÅÄÄÀÄÆÅÄÈÅÄÇ
גורסים: ויש –,uegan el ayeiלשערי מחוץ שמרו  שהלוויים כלומר

וזהו העזרה. המוקד , בית שער לנעילת כאן  שהכוונה מפרשים, ויש
uegan,ששנינו : el oyi iel oae שומרים הכהנים היו  המוקד בבית שכן 

בחוץ והלויים ìBòðlî(ברטנורא ).בפנים øîbשערי כל את – ÈÇÄÄÀ
àìáhäהעזרה, úàå ,úìLìMì úBçzônä úà øéæçäÆÁÄÆÇÇÀÀÇÇÀÆÆÀÆÇÇÀÈ

Búeñk ïúð ,dîB÷îì:גורסים ויש –,ezqkäéìò,הטבלא על – ÄÀÈÈÇÀÈÆÈ
`edeBì ïLéשם טוב").– יום  ÷éø("תוספות  òøà,לילה מקרה – ÈÅÅÇÆÄ

íäî ãçàa,הכהנים מן –äañna Bì CìBäå àöBéבדרך – ÀÆÈÅÆÅÀÅÇÀÄÈ
ומורדות, מעלות סיבובים, בה äøéaäשהיו  úçz úëìBää היינו – ÇÆÆÇÇÇÄÈ

המקדש `zxg);תחת drc ep`ad my ;` ,` cinz oiir)שאסור ולפי 

שהמחילות  שמתחתיה, המחילות דרך הלך  העזרה, דרך  לילך קרי לבעל
נתקדשו, ïàkîeלא ïàkî íé÷ìBc úBøpäå,הצדדים משני – ÀÇÅÀÄÄÈÄÈ

הללו , äìéáhäבמחילות úéáì òébî àeäL ãò.שם וטובל  – ÇÆÇÄÇÀÅÇÀÄÈ
,ìéçä úçz úëìBää äañna :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÇÀÄÈÇÆÆÇÇÇÅ

éãèa Bì CìBäå àöBéחוזר היה לא הטבילה, מבית כשעלה – ÅÀÅÀÈÄ
שמתחת  במחילה הולך  אלא המוקד , הבית לבית להר  ויוצא לחיל 

כאן  חולק יעקב בן  אליעזר  רבי  טדי . שער  הנקרא הצפוני  לשער סמוך

עד הכהנים, אחיו אצל  לו  וישב "בא א): א, (תמיד ששנינו מה על 
המוקד, לבית לחזור לו  אסור אליעזר רבי שלדעת נפתחים", שהשערים

טבול שהוא פי  על שאף סוברים, חכמים אבל  יום. טבול  שהוא לפי
בפנים  ונטמא הואיל המוקד , לבית לחזור  רשאי  שיהא עליו, הקלו יום

minkgk.(ברטנורא). dklde יעקב בן אליעזר  שרבי מפרשים, ויש  –
הטמא  הכהן  הלך  לא שלדעתו  כלומר המסבה, בענין אלא חולק אינו

לילך לטמא שאסור  לפי הבירה, תחת ההולכת במסבה הטבילה לבית
והפיסקה החיל ; שתחת במסיבה הולך  היה אלא elשם, jlede `vei"

,"icha:ופירושה היא, הכל  דברי אלא אליעזר , רבי מדברי אינה
טדי בשער לו  והולך יוצא היה השערים הגר"א ).כשנפתחו  (ביאורי

א ה נ ש מ ר ו א ב

– שבמקדש. העזרות ואת הבית הר  את לתאר  בא זה ziadפרק xd שטח הוא
ב): ב, (ישעיה הכתוב שם על הבית" "הר  ונקרא המקדש, בית נבנה שבתוכו  ההר

ההרים" בראש ה' בית הר יהיה ג,(y"`x),"נכון מיכה יח; כו, (ירמיה כתוב וכן
יער ", לבמות הבית "והר  dixיב): end xd `ede,(m"anx) הימים (דברי כתוב וכן

המוריה". בהר  בירושלים ה' בית את לבנות שלמה "ויחל  א): ג, ב

úéaä øä,חומה מוקף שהיה –ìò änà úBàî Lîç äéä ÇÇÇÄÈÈÂÅÅÇÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰ïBôvaLå–õBöépä øòL,äéä äøãñëà ïéîëe,åéab ìò äéeða äiìòå,ïìòîìî íéøîBL íéðäkäL,íiåìäå §¤©¨©©©¦§¦©§©§¨¨¨©£¦¨§¨©©¨¤©Ÿ£¦§¦¦§©§¨§©§¦¦
ïhîlî,ìéçì Bì äéä çúôe;Bì éðL–ïaøwä øòL;Bì éLéìL–ã÷Bnä úéa. ¦§©¨¤©¨¨©¥¥¦©©©¨§¨§¦¦¥©¥

Âì òaøàåã÷Bnä úéáa eéä úBëL,ïéì÷øèì úBçeút úBðBèé÷k,Lãwa íézL,ìça íézLe,ïéñtñô éLàøå §©§©§¨¨§¥©¥§¦§¦§©§¦§©¦©Ÿ¤§©¦©Ÿ§¨¥¦§§¦
ìçì Lã÷ ïéa ïéìécáî.úBLnLî eéä äîe?úéîBøc úéáøòî–ì äúéä àéäïaø÷ éàìè úkL;úéçøæî úéîBøc ©§¦¦¥Ÿ¤§Ÿ¤¨§©§©£¨¦§¦¦¨§¨¦§©§¨¥¨§¨§¦¦§¨¦

–ì äúéä àéäíéðtä íçì éNBò úkL;úéðBôö úéçøæî–çaænä éðáà úà éàðBîLç éða eæðb da,íeöwML ¦¨§¨¦§©¥¤¤©¨¦¦§¨¦§¦¨¨§§¥©§©¤©§¥©¦§¥©¤¦§
ïåé éëìî;úéáøòî úéðBôö–äìéáhä úéáì íéãøBé da. ©§¥¨¨§¦©£¨¦¨§¦§¥©§¦¨

Êã÷Bnä úéáì eéä íéøòL íéðL:ìéçì çeút ãçà,äøæòì çeút ãçàå.øîàäãeäé éaø:çeút äéäL äæ §©¦§¨¦¨§¥©¥¤¨¨©©¥§¤¨¨©©£¨¨¨©©¦§¨¤¤¨¨¨©
äøæòì,Bì äéä ïè÷ LtLt,æòä úà LBìáì ïéñðëð BaLäø. ©£¨¨¦§¥¨¨¨¨¤¦§¨¦¦§¤¨£¨¨

d.did dxcqk` oinkeäìòîì äéåðá äééìòå ,úéáä øä ãöì äøæòä úîåçì õåçî íéàöåéå ïéèìåá åéä ,øòùì äæ ãöî ãçàå äæ ãöî ãçà íéìúåë éðù
:íéìúåë éðù ïúåà ìò.ligl el did gzte:ìéç éåø÷ àåäå äøæòì õåçî úéáä øä úîåçî íéðôì íå÷î åðééäã ìéçì àöåéä çúô äéä íéìúëä ïî ãçàá

.oaxwd xry:ïåôöá ïúèéçùù íéùã÷ éùã÷ íéñéðëî íù.cwend zia,íéôçé íéëìåäù éðôî íéðäëä íù íîçúäì ãéîú äá íé÷ìåã úåøåãîù íù ìò
:ìéæàå ùøôîãë úåðè÷ úåëùì òáøà åéä åéúåðéô òáøàìå ,äéä ìåãâ úéáå .ã÷åîä úéá éåø÷

e.zepehiwk:ïéì÷øè åðééäã íéëìî ìù ìåãâ úéáì íéçåúôä íéðè÷ íéøãçë.lega mizye ycewa mizyúùãå÷îä äøæòä êåúá éåðá åúö÷ ã÷åîä úéáù
:ìåçá åúö÷îå.oiqtqt iy`xeúåøå÷ éùàø:ùãå÷á íéùã÷ ìåëàìå ìåç äæéàå ùãå÷ äæéà úòãì éãë ,ùãå÷ àåäù íå÷îä ãò ìúåëä ïî íéàöåézkyl
.oaxw i`lh:íéàìè úëùìá íéàìè äùùî íéúçåô ïéà ïðúãë ,íéãéîúì íéø÷åáî íéàìè íù åéäù.miptd mgl iyer zkylíçì íéùåò åéä åîøâ úéá
:íù íéðôä.oei ikln mevwyy:úåîúåçä úëùì äì àøå÷ ãéîú úëñîáå íéì÷ù úëñîáå .äøæ äãåáòì åéìò åøéè÷äù.dliahd zial oicxei daäúåàá

äìòå ìáèù øçàì ïäëä äá íîçúîù äøåãî íùå ,äìéáèä úéáì ùã÷îä úéá [úçúù ì"ö] (øçàù) äìéçîá êìåäå éø÷ äàøù ïäëä ãøåé äéä äëùì
:ìåãâä ã÷åîä úéáì äçåúô àéäå ,äéåø÷ àéä ã÷åîä úëùìå ,âôúñðå

f.ligl gezt cg`:äøæòì çåúô äéä åîåøãáùå ,ìéçì çåúô äéä ã÷åîä úéá ïåôöáù çúôä.ohw ytyt:ìåãâä øòùä êåúá ïè÷ øòùmiqpkp eay
.dxfrd z` yelalãéîú úëñîá ïðú éëäå .ïîå÷îá ïìåë åéäéù äøæòáù úøù éìë ìë ìò ùôçì ùôùô åúåà êøã ø÷åá ìëá íéñðëð åéäù['à ÷øô]ìèð

íé÷ãåá åéä ,áøòîä êøã äøãñëàá íéëìåä åìàå çøæîä êøã äøãñëàá íéëìåä åìà 'åëå äøæòì ã÷åîä úéáî ñðëðå ùôùôä úà çúôå çúôîä úà
:íåìùá ïîå÷îá ïä úøù éìë ìë øîåìë ,íåìù ìëä íåìù íéøîåà åìàå åìà ,åòéâä ,ïéúéáç äùåò íå÷îì íéòéâîù ãò ïéëìåäå.yelal,ùôçéå íåâøú

:ùìáå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïBôvaLå:הם שבצפון השערים ושלושת –õBöépä øòLmiyxz) ÀÆÇÈÇÇÇÄ
,('n ze`äéä äøãñëà ïéîëeשבשני לאכסדרה, דומה היה השער – ÀÄÇÀÇÀÈÈÈ

עמודים, היו åéabצידיו ìò äéeða äiìòå,העמודים גבי על – ÇÂÄÈÀÈÇÇÈ
הניצוץ", "בית הנקראת ïìòîìî,והיא íéøîBL íéðäkäLÆÇÙÂÄÀÄÄÀÇÀÈ

ïhîlî íiåìäå,העזרה שבשערי השמירה ממקומות אחד שהיה – ÀÇÀÄÄÄÀÇÈ
א). (משנה לעיל ששנינו  Bìכמו  äéä çúôe,הניצוץ לבית –ìéçì ÆÇÈÈÇÅ

הסורג  שבין  אמות עשר  ברוחב השטח היינו  לחיל, פתוח שהיה –
(miwc miyxw dieyr dvign)העזרה חומת g'),לבין ze` miyxz)

ג). (ב, להלן ïaøwäכמבואר  øòL Bì éðL דרכו מכניסים שהיו – ÅÄÇÇÇÈÀÈ
בצפון  ששחיטתם קדשים n"`);קדשי ze` miyxz)úéa Bì éLéìLÀÄÄÅ

ã÷Bnäהמוקד בית שער  –zia oipr epx`a xake ;(b"n ze` miyxz) ÇÅ
.(` ,`) cinz zkqna cwend

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ã÷Bnä úéáa eéä úBëLì òaøàå,זוויותיו בארבע –úBðBèé÷k ÀÇÀÇÀÈÈÀÅÇÅÀÄ
ïéì÷øèì úBçeút היו כך  לאולם, הפתוחים קטנים כחדרים – ÀÄÀÇÀÄ

המוקד, לבית פתוחות Lãwaהלשכות íézL היו לשכות שתי – ÀÇÄÇÙÆ
העזרה, ìçaבתחום íézLe לתחום מחוץ היו לשכות ושתי  – ÀÇÄÇÙ

כלומר חול , שהוא בחיל  שהיה המוקד בית של צפון  בצד העזרה,

ומקצתו  המקודשת, העזרה תחום בתוך  בנוי מקצתו היו המוקד שבית
ושתי בקודש הדרומיות לשכותיו שתי ונמצאו העזרה, לתחום מחוץ

בחול , הצפוניות ïéñtñôלשכותיו éLàøå ברוחב קורות, ראשי – ÀÈÅÄÀÀÄ
הכותל מתוך ובולטים יוצאים שהיו היד, עיין פיסת ישראל"; ("תפארת

טוב"); יום  ו"תוספות  גורסים:ברטנורא  מחיצה oiqtiqt,ויש ומבארים:
פסיפס אבני  אלבק ),של ìçì(ר"ח  Lã÷ ïéa ïéìécáî אותו בין – ÇÀÄÄÅÙÆÀÙ

חול. שהוא אותו לבין קודש  שהוא úBLnLîחלק eéä äîe– ÆÈÀÇÀ
úéîBøc?הלשכות  úéáøòî מערבית בזווית שהיתה הלשכה – ÇÂÈÄÀÄ

המוקד , בית של ÷ïaøדרומית éàìè úkLì äúéä àéä בה – ÄÈÀÈÄÀÇÀÈÅÈÀÈ
ב, (ערכין  ששנינו כמו  התמיד , לקרבן ממום המבוקרים הטלאים היו 

הטלאים"; בלשכת המבוקרין  טלאים מששה פוחתין  "אין úéîBøcÀÄה):
úéçøæî,מזרחית דרומית בזווית שהיתה הלשכה –äúéä àéä ÄÀÈÄÄÈÀÈ

íéðtä íçì éNBò úkLì;הפנים לחם את ואופים לשים היו בה – ÄÀÇÅÆÆÇÈÄ
úéðBôö úéçøæîמזרחית בזווית שהיתה הלשכה daצפונית,– ÄÀÈÄÀÄÈ

ïåé éëìî íeöwML ,çaænä éðáà úà éàðBîLç éða eæðb– ÈÀÀÅÇÀÇÆÇÀÅÇÄÀÅÇÆÄÀÇÀÅÈÈ
המקדש,ש את החשמונאים וכשטיהרו  זרה, לעבודה המזבח על הקריבו 

נקראת  ג) (ג, תמיד במסכת זו ; בלשכה ההוא המזבח אבני את גנזו

זו: zenzegd"לשכה zkyl";(שם באורנו úéáøòî(עיין  úéðBôöÀÄÇÂÈÄ
מערבית, צפונית בזווית שהיתה הלשכה –úéáì íéãøBé daÈÀÄÀÅ

äìéáhä לבית הכהנים יורדים היו  שדרכו  פתח, היה ברצפתה – ÇÀÄÈ
תמיד  במסכת זו:(my)הטבילה; לשכה cwend",נקראת zia zkyl"

שטבלו  אחר הכהנים בה שהתחממו  מדורה, היתה זו שבלשכה לפי

ישראל"). "תפארת  (עיין

i p y m e i

ז ה נ ש מ ר ו א ב
ìéçì çeút ãçà :ã÷Bnä úéáì eéä íéøòL íéðLהשער – ÀÇÄÀÈÄÈÀÅÇÅÆÈÈÇÇÅ

הבית, להר  העזרה שבין לשטח היינו  לחיל, פתוח המוקד בית שבצפון

ה), (משנה לעיל  שבארנו äøæòìכמו çeút ãçàåוהשער – ÀÆÈÈÇÇÂÈÈ
לעזרה. פתוח המוקד בית äéäLשבדרום äæ :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÆÆÈÈ

äøæòì çeút,לעזרה פתוח שהיה השער  –Bì äéä ïè÷ LtLt ÈÇÇÂÈÈÄÀÅÈÈÈÈ
השער , בתוך  היה קטן פתח –äøæòä úà LBìáì ïéñðëð BaLÆÄÀÈÄÄÀÆÈÂÈÈ

פשפש אותו דרך נכנסים היו בוקר בכל  כלי– כל אם ולבדוק לחפש 

ג). (א, תמיד במסכת ששנינו כמו במקומם, השרת

izdw - zex`ean zeipyn
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Áã÷Bnä úéa–ätk,äéä ìBãb úéáe,ïáà ìL ïéãáBø ówî;íL íéðLé áà úéa éð÷æå,äøæòä úBçzôîe ¥©¥¦¨©¦¨¨¨ª¨§¦¤¤¤§¦§¥¥¨§¥¦¨©§§¨£¨¨
íãéa,õøàa Bzñk Léà äpäë éçøôe. §¨¨¦§¥§ª¨¦¦§¨¨¤
Ëänà ìò änà íL äéä íB÷îe,da äòeá÷ äúéä úòaèå LéL ìL àìáèå,ìLåeéä úBçzônäL úìL ¨¨¨¨©¨©©¨§©§¨¤©¦§©©©¨§¨§¨¨§©§¤¤¤©©§§¨

da úBéeìz.äìéòpä ïîæ òébä,úòaha àìáhä úà déaâä,ìMä ïî úBçzônä úà ìèðåúìL,ïäkä ìòðå §¨¦¦©§©©§¦¨¦§¦©¤©©§¨©©©©§¨©¤©©§§¦©©§¤¤§¨©©Ÿ¥
íéðôaî,õeçaî Bì ïLé éåì ïáe.ìBòðlî øîb,ìMì úBçzônä úà øéæçäúìL,dîB÷îì àìáhä úàå,ïúð ¦¦§¦¤¥¦¨¥¦©¨©¦¦§¤¡¦¤©©§§©©§¤¤§¤©©§¨¦§¨¨©

äéìò Búeñk,Bì ïLé.íäî ãçàa éø÷ òøà,äøéaä úçz úëìBää äañna Bì CìBäå àöBé,íé÷ìBc úBøpäå §¨¤¨¨¥¥©¤¦§¤¨¥¤¥§¥©§¦¨©¤¤©©©¦¨§©¥§¦
ïàkîe ïàkî,äìéáhä úéáì òébî àeäL ãò.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:ìéçä úçz úëìBää äañna,àöBé ¦¨¦¨©¤©¦©§¥©§¦¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©§¦¨©¤¤©©©¥¥

éãèa Bì CìBäå. §¥§¨¦
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡änà úBàî Lîç ìò änà úBàî Lîç äéä úéaä øä;íBøcä ïî Baø,çøænä ïî Bì éðL,ïî Bì éLéìL ©©©¦¨¨£¥¥©¨©£¥¥©¨ª¦©¨¥¦¦©¦§¨§¦¦¦

g.dtik cwend zia:õøàá äéåùò æ"òìá è"ìåå÷øà äôéë àìà ,äéìò äéä àì ã÷åîä úéá ìù ïéðá.oa` ly micaex swenéðáà ìù áéáñ úåàáèöà
úåìòî ïéòë åéäå ,ìúåëä ïî éîð úåàöåéù ïäî úåøö÷ úåøçà íéðáà ïäéáâ ìòå ,ò÷ø÷ä ãöì ã÷åîä úéá êåúì ìúåëä ïî úåàöåéå ìúåëá úåò÷åùî åéä úéæâ

:åæ ìò åæ.a` zia ipwfeìò íù íéðéùé åéä íåé åúåà ìù áà úéá éð÷æå ,åîåé ãáåò ãçà ìë ,òåáùä úåîé ïéðîë úåáà éúá äòáùì ÷ìçúî äéä øîùîä
:íéãáåø ïúåà.dpedk igxte:íéøîåùä åéä íäå ,çåøôì íð÷æ øòù ìéçúîù íéøåçá.ux`a ezqk yi`àìà úåèî éáâ ìò íù áëùì íéàùø åéä àìù

:íéùåò íéëìîä úåøöç éøîåùù êøãë ,õøàá.ezqk:úåúñëå íéøë ïåùì
h.dlirpd onf ribd:äøæòä éøòù ìåòðì.uegan el ayei iel oae miptan odkdøîàðù äîë ,íéðäëì íéìôè íéåìäù(ç"é øáãîá).êåúøùéå êéìò ååìéå

íéðôáî ïäë äéä ,õøàä ìò äôéë àìà äúéä àìù ã÷åîä úéáå .äèîì íéåìå äìòîì íéøîåù íéðäëä åéä ,úåéìò åéäù õåöðä úéááå ñðéèáà úéáá êëìä
:õåçáî éåì ïáå.daiqnaáéúëãë ,äøéá éåø÷ ùã÷îä ìëå .ùã÷îä úçú äúéä äìéçîù ,äøéáä úçú úëìäîä äìéçîá(è"ë à íéîéä éøáã)äøéáä ìà

:åùã÷úð àì úåìéçî ïì àîéé÷ã ,úåìéçîä êøã àìà äøæòä êøã êìäî äéä àì ,éø÷ ìòá äéäù éðôîå .éúåðéëä øùà.miwlec zexpdeïàëî äìéçîá
:ïàëîåligd zgz zkledd daiqnaàá ,ãéîú ùéøá ïðúãë àìà ,á÷òé ïá øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .íåé ìåáè àåäù éôì ã÷åîä úéáì øæåç åðéàå ,àöåé

,åì÷ä äæì ,äéåì äðçî åðééäã íéùð úøæòì ñðëéì øåñà íåé ìåáèù â"òàù ,åì êìåäå àöåé íéçúôð íéøòùäù ãò ã÷åîä úéáá íéðäëä åéçà ìöà åì áùéå
:íéðôá àîèðù éôì
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ח ה נ ש מ ר ו א ב
א. משנה א פרק תמיד, במסכת כולה שנויה זו  משנה

ätk ,ã÷Bnä úéa בצורת עשויה שתקרתו  בית כלומר  כפה, היה – ÅÇÅÄÈ
עגולה, ïáàכפה ìL ïéãáBø ówî ,äéä ìBãb úéáe אצטבאות – ÇÄÈÈÈËÈÀÄÆÆÆ

למעלה  זו  המוקד, בית לתוך הכותל מן יוצאות רחבות גזית אבני של
מדריגות, כעין מזו , צרה וזו áàמזו úéa éð÷æå בית על הממונים – ÀÄÀÅÅÈ
במקדש, יום באותו  שעבד  íLהאב íéðLé, הללו הרובדים על – ÀÅÄÈ

íãéa äøæòä úBçzôîeרשאי אדם היה שלא ברשותם, כלומר  – ÇÀÀÈÂÈÈÀÈÈ
מהם, רשות לקבל מבלי  äpäëליטלם éçøôe,הצעירים הכהנים – ÄÀÅÀËÈ

õøàa Bzñk Léà מהם אחד  כל על– המונחת כסת על שוכב היה ÄÄÀÈÈÆ
א). א, תמיד  באורנו (עיין הרצפה גבי

i y i l y m e i
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íL äéä íB÷îe, המוקד בבית –änà ìò änà מרובעת אמה – ÈÈÈÈÇÈÇÇÈ
הרצפה, LéLבתוך ìL àìáèå, עליו –äòeá÷ äúéä úòaèå ÀÇÀÈÆÇÄÀÇÇÇÈÀÈÀÈ

da,הטבלא את בה ולהרים בטבעת לאחוז  כדי  מבחוץ, בטבלא – È
úìLìLå,מבפנים בטבלא קבועה היתה ושרשרת –úBçzônäL ÀÇÀÆÆÆÇÇÀÀ

da úBéeìz eéä קבועה היתה שהטבעת מפרשים, ויש בשרשרת; – ÈÀÈ
המפתחות של השרשרת תלויה היתה ובטבעת (המאירי).מבפנים

äìéòpä ïîæ òébä,העזרה שערי של  –déaâäהשוער הכהן  – ÄÄÇÀÇÇÀÄÈÄÀÄÇ
úòaha(ר"ש), àìáhä úà המאירי ולפי  –,(lirl ep`ady) הגירסה ÆÇÇÀÈÇÇÇÇ
zrahd,היא: on `lahd z`,úìLìMä ïî úBçzônä úà ìèðåÀÈÇÆÇÇÀÀÄÇÇÀÆÆ

íéðôaî ïäkä ìòðå,העזרה שערי  את –õeçaî Bì ïLé éåì ïáe ÀÈÇÇÙÅÄÄÀÄÆÅÄÈÅÄÇ
גורסים: ויש –,uegan el ayeiלשערי מחוץ שמרו  שהלוויים כלומר

וזהו העזרה. המוקד , בית שער לנעילת כאן  שהכוונה מפרשים, ויש
uegan,ששנינו : el oyi iel oae שומרים הכהנים היו  המוקד בבית שכן 

בחוץ והלויים ìBòðlî(ברטנורא ).בפנים øîbשערי כל את – ÈÇÄÄÀ
àìáhäהעזרה, úàå ,úìLìMì úBçzônä úà øéæçäÆÁÄÆÇÇÀÀÇÇÀÆÆÀÆÇÇÀÈ

Búeñk ïúð ,dîB÷îì:גורסים ויש –,ezqkäéìò,הטבלא על – ÄÀÈÈÇÀÈÆÈ
`edeBì ïLéשם טוב").– יום  ÷éø("תוספות  òøà,לילה מקרה – ÈÅÅÇÆÄ

íäî ãçàa,הכהנים מן –äañna Bì CìBäå àöBéבדרך – ÀÆÈÅÆÅÀÅÇÀÄÈ
ומורדות, מעלות סיבובים, בה äøéaäשהיו  úçz úëìBää היינו – ÇÆÆÇÇÇÄÈ

המקדש `zxg);תחת drc ep`ad my ;` ,` cinz oiir)שאסור ולפי 

שהמחילות  שמתחתיה, המחילות דרך הלך  העזרה, דרך  לילך קרי לבעל
נתקדשו, ïàkîeלא ïàkî íé÷ìBc úBøpäå,הצדדים משני – ÀÇÅÀÄÄÈÄÈ

הללו , äìéáhäבמחילות úéáì òébî àeäL ãò.שם וטובל  – ÇÆÇÄÇÀÅÇÀÄÈ
,ìéçä úçz úëìBää äañna :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÇÀÄÈÇÆÆÇÇÇÅ

éãèa Bì CìBäå àöBéחוזר היה לא הטבילה, מבית כשעלה – ÅÀÅÀÈÄ
שמתחת  במחילה הולך  אלא המוקד , הבית לבית להר  ויוצא לחיל 

כאן  חולק יעקב בן  אליעזר  רבי  טדי . שער  הנקרא הצפוני  לשער סמוך

עד הכהנים, אחיו אצל  לו  וישב "בא א): א, (תמיד ששנינו מה על 
המוקד, לבית לחזור לו  אסור אליעזר רבי שלדעת נפתחים", שהשערים

טבול שהוא פי  על שאף סוברים, חכמים אבל  יום. טבול  שהוא לפי
בפנים  ונטמא הואיל המוקד , לבית לחזור  רשאי  שיהא עליו, הקלו יום

minkgk.(ברטנורא). dklde יעקב בן אליעזר  שרבי מפרשים, ויש  –
הטמא  הכהן  הלך  לא שלדעתו  כלומר המסבה, בענין אלא חולק אינו

לילך לטמא שאסור  לפי הבירה, תחת ההולכת במסבה הטבילה לבית
והפיסקה החיל ; שתחת במסיבה הולך  היה אלא elשם, jlede `vei"

,"icha:ופירושה היא, הכל  דברי אלא אליעזר , רבי מדברי אינה
טדי בשער לו  והולך יוצא היה השערים הגר"א ).כשנפתחו  (ביאורי
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– שבמקדש. העזרות ואת הבית הר  את לתאר  בא זה ziadפרק xd שטח הוא
ב): ב, (ישעיה הכתוב שם על הבית" "הר  ונקרא המקדש, בית נבנה שבתוכו  ההר

ההרים" בראש ה' בית הר יהיה ג,(y"`x),"נכון מיכה יח; כו, (ירמיה כתוב וכן
יער ", לבמות הבית "והר  dixיב): end xd `ede,(m"anx) הימים (דברי כתוב וכן

המוריה". בהר  בירושלים ה' בית את לבנות שלמה "ויחל  א): ג, ב

úéaä øä,חומה מוקף שהיה –ìò änà úBàî Lîç äéä ÇÇÇÄÈÈÂÅÅÇÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïBôvä,áøònä ïî Bèeòî.Búcî áø äéäL íB÷î,BLéîLz áø äéä íL. ©¨¦¦©©£¨§¤¨¨Ÿ¦¨¨¨¨Ÿ©§¦
·úéaä øäì ïéñðëpä ìk,ïéîé Cøc ïéñðëð,ìàîN Cøc ïéàöBéå ïéôéwîe,øác BòøàL énî õeç,éwî àeäLó ¨©¦§¨¦§©©©¦¦§¨¦¤¤¨¦©¦¦§§¦¤¤§Ÿ¦¦¤¥§¨¨¤©¦

ìàîNì.éwî Cl äîìàîNì ó?ìáà éðàL;Eîçðé äfä úéaa ïëBMä.äcðî éðàL;ïzé äfä úéaa ïëBMä ¦§Ÿ©¨©¦¦§Ÿ¤£¦¨¥©¥©©¦©¤§©¤§¤£¦§ª¤©¥©©¦©¤¦¥
Eeáø÷éå íaìa;éøácøéàî éaø.Bì øîàéñBé éaø:ïécä úà åéìò eøáò elàk ïúéNò,àlà:äfä úéaa ïëBMä, §¦¨¦¨§¦§¥©¦¥¦¨©©¦¥£¦¨§¦¨§¨¨¤©¦¤¨©¥©©¦©¤

éøáç éøáãì òîLúå Caìa ïzéEeáø÷éå E. ¦¥§¦¨§¦§©§¦§¥£¥¤¦¨§
‚epnî íéðôì–íéçôè äøNò dBáb âøñ;GLeíL eéä úBöøt äøNò L,ïåé éëìî íeöøtL.íeøãâe eøæç, ¦§¦¦¤Ÿ¤¨©£¨¨§¨¦§¤§¥§¨¨¨¤§¨©§¥¨¨¨§§¨

GL ícâðk eøæâåúBéåçzLä äøNò L.epnî íéðôì–úBnà øNò ìéçä,íL eéä úBìòî äøNò íézLe.íeø §¨§§¤§¨§¤§¥¦§©£¨¦§¦¦¤©¥¤¤©§¥¤§¥©£¨¨
änà éöç äìònä,änà éöç dçìLå.íL eéäL úBìònä ìk,änà éöç äìòî íeø,änà éöç dçìLå,õeç ©©£¨£¦©¨§¦§¨£¦©¨¨©©£¤¨¨©£¨£¦©¨§¦§¨£¦©¨

a`.dn` ze`n yng did ziad xd:áéáñ äîåç ó÷åî.gxfnd on el ipy mexcd on eaexäøæòä úîåçì úéáä øä úîåçî ùéù ÷çåøä ,øîåìë
:áøòîä ïî øúåé éðåôöäå ,ïåôö ãöì ïäéðéá ùéù ÷çåøä ïî øúåé çøæî ãöî ïäéðéá ùéù ÷çåøäå .çøæî ãöî íäéðéá ùéù ÷çåøä ïî øúåé ,íåøã ãöì

a.l`ny jxc oitiwne oini jxc miqpkp:éãèä øòù êøã ïéôé÷î ,ïéîéä ïî ïäù äãìåç éøòù êøã íéñðëðä ïåâë.la` ip`yêì äî åúåà ïéìàùð
é÷äì:'åëå êîçðé äæä úéáá ïëåùä åì íéøîåà ,ìáà éðàù øîàå ,ìàîùì ó.oicd z` eilr exar eli`k oziyråéøáç åìàë äàøð ,ïë åì íéøîåà ïä íà

:äëìäë àìù åäåãéðå ïéãä åúååò.jxiag ixacl rnyzy jala ozi:éñåé 'øë äëìäå .äáåùú êéøöå ïéãë àìù äùò àåäù òîùî àúùäã
b.miptl:úéáä øä úîåçî.bxeqåæ ìò åæ ïúåà ïéáéëøîù íéøö÷å íéëåøà õò éôãî äéåùò àéäå ,íéìáçá úâøåñî äèîë íéá÷ð íéá÷ð äéåùòä äöéçî

:ïåñëìàá.zeiegzyd dxyr yly mcbpk exfbe:ïåé úåëìî ïãáà ìò äãåîå äåçúùî ,äöøôå äöøô ìë ãâðë òéâîùë.miptlíå÷î äéä âøåñ åúåàî
:ìéç àø÷ð àåäå ,úåîà øùò éåðô.my eid zelrn dxyr mizye:íéùð úøæòì íùî úåìòì éãë.dlrn mex.äîà éöç äúøáçî ääåáâ ïäî äìòî ìë

:äîà éöç ò÷ø÷ä ïî ääåáâ äðåùàøä äìòîä ïëå.dglye:äîà éöç ,ìâøä úñéøã íå÷î åðééäã ,äìòîä áçåø êùî.mle` lyn uegúåìòîä ïî õåç
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änà úBàî Lîç שנאמר כמו כ):– מב, רוחות (יחזקאל "לארבע ÂÅÅÇÈ
חמש  ורוחב מאות חמש  אורך סביב, סביב לו חומה "...מדדו מאות

רד"ק). íBøcä(עיין ïî Baø היה הבית הר של הפנוי  השטח רוב – ËÄÇÈ
çøænäבדרום, ïî Bì éðL בגודלו היה שבמזרח הפנוי השטח – ÅÄÄÇÄÀÈ

שבדרום; הפנוי לשטח ïBôväשני  ïî Bì éLéìLהפנוי והשטח – ÀÄÄÄÇÈ
הפנוי שהשטח שבדרום, הפנוי לשטח שלישי  בגודלו היה  שבצפון

השטח  מן  גדול  אבל שבדרום, הפנוי השטח מן  קטן היה שבמזרח
שבצפון ; áøònäהפנוי  ïî Bèeòî באמצע היתה לא העזרה שכן  – ÄÄÇÇÂÈ

היה  הפנוי  השטח ורוב מערבית, צפונית לצד  משוכה אלא הבית הר 
במערב, מאשר יותר  היה צפון בצד מערב: בצד ומיעוטו  דרום, בצד 

צפון . בצד  מאשר יותר  Búcîובמזרח áø äéäL íB÷îשל – ÀÆÈÈÙÄÈ
בדרום, היינו  הפנוי , BLéîLzהשטח áø äéä íL היו שבדרום – ÈÈÈÙÇÀÄ

במשנה  הנזכרות הלשכות מלבד הבית, למשמשי ובתים הרבה לשכות

ישראל"). ו"תפארת  טוב", יום  "תוספות עיין הגבורים "; ("שלטי

,azek "aeh mei zetqez" lra,הוא הדרום מן  רובו  שהיה הטעם כי  לו , שנראה
שכתוב  כמו הבית, הר בדרום שהיא מהעיר  אדם כל  כניסת היתה ששם לפי
שבו הראשון  במקום התשמיש רוב שיהא ראוי  ולפיכך ב); (מ, ביחזקאל 

gxfndנכנסים. on el ipy.ימין דרך מקיפים שכן –
אחד כאיש העם כל  "ויאספו  א): ח, (נחמיה הכתוב מן  ראיה מביאים ויש
שלפניו והרחוב בדרום, היה המים ושער המים", שער  לפני  אשר הרחוב אל 

הבית הר  של  הדרומי  בחלק היתה העם שאסיפת והרי  הבית, הר (`lwivp'היינו
.("lkidd" ligznd xeaic ,` ,ek migqt i"yx oiir ;"mipdk zxfr" mya zicenlz

i r i a x m e i
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úéaä øäì ïéñðëpä ìk,שהוא שער  באיזה –ïéîé Cøc ïéñðëð ÈÇÄÀÈÄÀÇÇÇÄÄÀÈÄÆÆÈÄ
צפון, לצד  הולכים המזרח, בשער הנכנסים כגון  –ïéôéwîeלצד – ÇÄÄ

ìàîNמערב, Cøc ïéàöBéå,הדרום בשערי  –BòøàL énî õeç ÀÀÄÆÆÀÙÄÄÆÅÀ
øác,מנודה או  אבל  שהוא כגון  רע, –ìàîNì óéwî àeäL– ÈÈÆÇÄÄÀÙ

אותו : שואלים כך ומתוך  שמאל ; לצד ופונה óéwîנכנס Cl äîÇÈÇÄ
ìàîNì:משיב הוא ואם שמאל ? לצד פונה שאתה לך  קרה מה – ÄÀÙ

ìáà éðàL: לו אומרים הם Eîçðéהרי  äfä úéaa ïëBMä– ÆÂÄÈÅÇÅÇÇÄÇÆÀÇÆÀ
משיב: הוא אם או  אותו; שמנחמים äcðîהיינו éðàLעלי הוטל – ÆÂÄÀËÆ
לו: משיבים הם הרי חברי , ידי  על ïzéנידוי  äfä úéaa ïëBMäÇÅÇÇÄÇÆÄÅ

íaìa(jecipy jixag ly)Eeáø÷éå;אותו מנחמים ונמצאו –éøác ÀÄÈÄÈÀÄÀÅ

øéàî éaø.זה בלשון המנודה את לנחם יש מאיר  רבי שלדעת – ÇÄÅÄ
éñBé éaø Bì øîà: מאיר לרבי  –ïúéNò חבריו את עשית – ÈÇÇÄÅÂÄÈ

ïécäשנידוהו , úà åéìò eøáò elàk שלא חבריו לו עשו כאילו  – ÀÄÈÀÈÈÆÇÄ
כהלכה, שלא ונידוהו לו:àlàכדין  אומרים הם כך  –ïëBMä ÆÈÇÅ

Caìa ïzé ,äfä úéaa– תשובה הרהורי  –Eéøáç éøáãì òîLúå ÇÇÄÇÆÄÅÀÄÈÀÄÀÇÀÄÀÅÂÅÆ
Eeáø÷éåצריך והוא כדין, שלא עשה שהוא משמעו , זה נוסח שכן – ÄÈÀ

בתשובה. לחזור 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

epnî íéðôì,הבית הר  מחומת לפנים כלומר הבית, מהר  –âøñ ÄÀÄÄÆÙÆ
סורג הנקראת מחיצה היתה –,('f ze` miyxz d`x) שהיתה שם על

באלכסון  זה על זה המורכבים דקים מעצים שבכה, כעין עשויה

íéçôè(ברטנורא), äøNò dBáb לא שהסורג מובא, במפרשים – ÈÇÂÈÈÀÈÄ
והיה  ממנו , לפנים ייכנסו  שלא נכרים בפני  מחיצה לשם אלא נעשה

העזרה; חומת את GLeíLמקיף eéä úBöøt äøNò L,בסורג – ÀÆÀÅÀÈÈÈ
ïåé éëìî íeöøtL להיכנס מותר  לנכרים שאף להראות, כדי – ÆÀÈÇÀÅÈÈ

הסורג. מן íeøãâeלפנים eøæç,היוונים את ישראל שנצחו לאחר – ÈÀÀÈ
הסורג, פרצות את וגדרו  חזרו החשמונאים, GLבימי  ícâðk eøæâåL ÀÈÀÀÆÀÈÀ

úBéåçzLä äøNò חייב הללו, הפרצות כנגד העובר שכל – ÆÀÅÄÀÇÂÈ
להקיף  שצריך ולא ישראל; של נצחונם על לה' ולהודות להשתחוות

ולהש הבית הר  כל הבא את שכל אלא ופרצה, פרצה כל  כנגד  תחוות

מקיף  הוא ואם כנגדה; משתחוה הפרצות, אחת כנגד  ועובר  הבית להר
השתחוויות עשרה שלוש משתחוה ההר , כל כהנים ").את ("עזרת

epnî íéðôì,הסורג מן –úBnà øNò ìéçä ברוחב פנוי  שטח – ÄÀÄÄÆÇÅÆÆÇ
"חיל" נקרא והוא אמות, g');עשר ze` miyxz)"שה"חיל מבארים, ויש

אמות עשר  בגובה חומה ג ),היינו ה, הבחירה בית  הל' אבל(רמב"ם 
כך סוברים אינם המפרשים טוב";רוב יום  "תוספות  ברטנורא; (עיין

ישראל"). úBìòî"תפארת  äøNò íézLe,מדרגות –íL eéä– ÀÅÆÀÅÇÂÈÈ
העזרה; לפני änàבחיל, éöç äìònä íeøכל של גובהה – ÇÇÂÈÂÄÇÈ

אמה חצי  היה xhn),מדרגה raxk)änà éöç dçìLå ורוחבה – ÀÄÀÈÂÄÇÈ
(lbxd zqixc mewn epiid) האמות שארבע מפרשים יש  אמה. חצי

עשויות  היו  הנותרות האמות ושש מישור, היו החיל של  הראשונות

כאן  ששנינו המעלות עשרה ישראל ").שתים úBìònä("תפארת ìkÈÇÇÂ
íL eéäL–,ycwnaänà éöç dçìLå ,änà éöç äìòî íeø ÆÈÈÇÂÈÂÄÇÈÀÄÀÈÂÄÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn ipy wxt zecin zkqn

íìeà ìMî.íL eéäL íéøòMäå íéçútä ìk,änà íéøNò ïäáb,úBnà øNò ïaçøå,íìeà ìMî õeç.ìk ¦¤¨¨©§¨¦§©§¨¦¤¨¨¨§¨¤§¦©¨§¨§¨¤¤©¦¤¨¨
íL eéäL íéçútä,úBúìc ïäì eéä,íìeà ìMî õeç.íL eéäL íéøòMä ìk,úBôB÷L ïäì eéä,øòMî õeç ©§¨¦¤¨¨¨¨¤§¨¦¤¨¨©§¨¦¤¨¨¨¨¤§¦©©

éãè,Bæ áb ìò Bæ úBhî íéðáà ézL íL eéäL.íL eéäL íéøòMä ìk,áäæ ìL úBéäì epzLð,øòMî õeç ¨¦¤¨¨§¥£¨¦ª©©¨©§¨¦¤¨¨¦§©¦§¤¨¨¦©©
øBð÷éð,ñð ïäa äNòpL éðtî.íéøîBà Léå:áéäöî ïzLçpL éðtî. ¦¨¦§¥¤©£¨¨¤¥§¥§¦¦§¥¤§ª§¨©§¦
„íL eéäL íéìúkä ìk,íéäBáb eéä,éçøænä ìúkî õeç,äçLnä øä Làøa ãîBò äøtä úà óøBOä ïäkäL, ¨©§¨¦¤¨¨¨§¦¦Ÿ¤©¦§¨¦¤©Ÿ¥©¥¤©¨¨¥§Ÿ©©¦§¨

ícä úéfä úòLa ìëéä ìL Bçúôa äàBøå ïekúîe. ¦§©¥§¤§¦§¤¥¨§¨©©¨©©¨
‰GLe äàî Cøà äúéä íéLpä úøæòLîçå íéL,GLe äàî áçø ìòLîçå íéL.ì òaøàåòaøàa eéä úBëL ¤§©©¨¦¨§¨Ÿ¤¥¨§¦§¨¥©Ÿ©¥¨§¦§¨¥§©§©§¨¨§©§©

äéúBòö÷î,änà íéòaøà íéòaøà ìL.úBø÷î eéä àGå.úBéäì úBãéúò ïä Cëå,øîàpLåî ìà÷æçé),(áë¯àë: ¦§Ÿ¤¨¤©§¨¦©§¨¦©¨§¨§Ÿ§¨¥£¦¦§¤¤¡©

:'â ÷øôá ïî÷ì ïðúãë ,ïë ïìåë åéä àìù çáæîìå íìåàä ïéáù.mle` ly gztn ueg:íéøùò åáçøå äîà íéòáøà åäáâ ïé÷øô êãéàá ïî÷ì ïðúãodl eid
.zetewy:óå÷ùî ïåùì úåôå÷ùå .åéìò ó÷åù úìãäù úåæåæîä éúù ìò úçðåî ïáà.qp oda dyrpy iptn'â ÷øô àîåéá ùøåôîù åîë[à"ò ç"ì óã]:
zeaidvn:áäæ ìù ïúåùòì åëøöåä àì êëéôì áäæì äîåã ïúéàøîù ,úåáéäæî åîë

c.my eidy milzkd lk:úéáä øä éðéðá ìëá.mideab eid:íéçúôä ìòù äîî ãáì ,äîà íéøùò ïäáåâ ïäáù íéçúôä ìë åéäù ãò ,äáøälzekn ueg
.igxfn:úéáä øä éìâøì ïåúçúä àåä.dgynd xda cner dxtd z` sxeyd odkdyáøòîì ïäëä éðôå ,íã÷î íéìùåøé éðô ìò øùà íéúéæä øä àåä

áéúëãë ,íãá äæî àåäùë ,ìëéä ìù åçúô úà åðîî íéðôìù íéøòùä êøã ìúåëä ùàø äáåâ ìòî äàåøå ïéåëúîå(è"é øáãîá)ìäåà éðô çëåð ìà äæäå
äøæòä øòù ãâðë íéùð úøæò øòùå ,íéùð úøæò øòù ãâðë úéáä øä øòù ,äæ ãâðë äæ íìåë íéðååëî íéøòùäù ô"òà ,äåáâ ìúåëä äéä íàå .ãòåî
ìëéää çúô ò÷ø÷ù ãò äìåòå äéáâîå êìåä øääù éôì ,íéçúôä êøã ìëéää çúô úà úåàøì ìåëé äéä àì ,ìëéää çúô ãâðë äìåãâ äøæòä øòùå ,äìåãâ
úéáä øä çúô äéä àì éøäù úåîà [éúù] úéáä øä çúô óå÷ùîî ääåáâ ìëéää úôå÷ñàù àöîðå ,úéáä øä éìâø ò÷ø÷î øúåé [úåîà á"ë] (éúù) äåáâ

:çúô åúåà êøã ìëéää çúô ìù åììç úåàøì ìåëé äøôä úà èçåùä ïäëä ïéàù àöîðå ,ìéòì ïðúãë íéøùò àìà äåáâ
d.jxe`:áøòîì çøæîä ïî.agex lr:íåøãì ïåôöä ïî.zexewn opi`y `l` zexehwõøàä øåèé÷ äìò äðäå ïåùìî(è"é úéùàøá),ïùò úåìòî øîåìë ,

`xephxa yexit

אמה, חצי  ורחבה אמה חצי מעלה כל גובה –íìeà ìMî õeçÄÆÈ
ולמזבחחוץ האולם שבין המעלות miyxza),מן  b"p ze`) היתה שלא

כך כולן e).מידת ,b oldl x`eank)eéäL íéøòMäå íéçútä ìkÈÇÀÈÄÀÇÀÈÄÆÈ
íL, במקדש –õeç ,úBnà øNò ïaçøå ,änà íéøNò ïäáb ÈÈÀÈÆÀÄÇÈÀÈÀÈÆÆÇ

íìeà ìMî אמה עשרים ורחבו  אמה ארבעים היה פתחו  שגובה – ÄÆÈ
.(f ,b oldlk)õeç ,úBúìc ïäì eéä ,íL eéäL íéçútä ìkÈÇÀÈÄÆÈÈÈÈÆÀÈ
íìeà ìMî. בו תלויה היתה פרוכת אלא דלתות, לו  היו שלא – ÄÆÈ

úBôB÷L ïäì eéä ,íL eéäL íéøòMä ìk משקוף היינו – ÈÇÀÈÄÆÈÈÈÈÆÀ
éãèעליון , øòMî õeç,הבית הר חומת שבצפון –íL eéäL– ÄÇÇÈÄÆÈÈ

המשקוף, Bæבמקום áb ìò Bæ úBhî íéðáà ézL\ כזה: –/. ÀÅÂÈÄËÇÇ
áäæ ìL úBéäì epzLð ,íL eéäL íéøòMä ìk כשהעשירו – ÈÇÀÈÄÆÈÈÄÀÇÄÀÆÈÈ

זהב, אותם ציפו  øBð÷éðישראל, øòMî õeç העזרה שבמזרח – ÄÇÇÄÈ
,(g"i ze` miyxz)ñð ïäa äNòpL éðtî בברייתא שמסופר כמו – ÄÀÅÆÇÂÈÈÆÅ

א ), לח , דלתות (יומא להביא מצרים של  לאלכסנדריה הלך  שניקנור 
נחושת, מצופות ברושים דלתות שתי  שם ועשה המקדש, לשערי

בים  גדול סער הספינה על עמד בספינה, הדלתות עם משם וכשחזר 
ממשא  להקל  כדי  לים, והטילוה הדלתות מן  אחת נטלו  לטבעה;

עמד השנייה; את גם להטיל  רצו  מזעפו, הים נח וכשלא הספינה,
מטילים  אתם אם להם: ואמר  בזרועותיו , הדלת את וחיבק ניקנור 

מצטעראות  ניקנור והיה מזעפו , הים נח מיד  לים; עמה הטילוני ה,
של לנמל  הספינה שהגיעה כיון  לים. שהטילו  הדלת אותה על  הרבה

הספינה. דופני  מתחת ויוצאת מבצבצת הראשונה הדלת היתה עכו ,
לעולם. אותם שינו  לא לדלתות שנעשה נס אותו  íéøîBà:ומשום LéåÀÅÀÄ

áéäöî ïzLçpL éðtî היתה ניקנור שער דלתות של  שהנחושת – ÄÀÅÆÀËÀÈÇÀÄ
ולצפותן  לשנותן הוצרכו לא לפיכך  זהב, משל יותר ומבריקה מזהיבה

זהב.

i y i n g m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íL eéäL íéìúkä ìk,הבית הר  בנייני בכל  –íéäBáb eéä– ÈÇÀÈÄÆÈÈÈÀÄ
אמה, עשרים שהוא השערים, מגובה למעלה הרבה ìúkîמאד , õeçÄÙÆ

éçøænä,הבית הר  של –äøtä úà óøBOä ïäkäL,האדומה – ÇÄÀÈÄÆÇÙÅÇÅÆÇÈÈ
äçLnä øä Làøa ãîBò שבמזרחו הזיתים, הר  על  למעלה – ÅÀÙÇÇÄÀÈ

המקדש, ìëéäשל ìL Bçúôa äàBøå ïekúîe לראות ומתכוון  – ÄÀÇÅÀÆÀÄÀÆÅÈ
ההיכל, של פתחו  את ממנו שלפנים השערים דרך  המזרחי לכותל  מעל 

ícä úéfä úòLaשנאמר כמו  הפרה, של הדם מן מזה כשהוא – ÀÈÇÇÈÇÇÈ
ד ); יט, חכמים:(במדבר ודרשו  מדמה", מועד אהל פני  נוכח אל "והזה

הדם  הזאת בשעת היכל של פתחו  ורואה מתכוון הכהן שיהא מלמד

:mixacd yexit .(ixtq) הבית הר מקרקע גבוה היה ההיכל  מפתן 
והולך, עולה היה העזרה שטח שכן אמה, ושתיים עשרים שבמזרח

עשרים  אלא אינו הבית הר שבמזרח "שושן" השער  של  שגובהו וכיון
הקודמת: במשנה ששנינו  (כמו myאמה eidy mixryde migztd lk"

,("dn` mixyr mdab,אמות שתי  השער  מן  גבוה ההיכל  מפתן  נמצא
הר שבמזרח השער מול הזיתים, הר על  הפרה את השורף והכהן

פי על  אף השער , דרך  ההיכל  פתח את לראות יכול היה לא הבית,
ולראות  לכוון היה צריך  אלא זה, כנגד  זה מכוונים היו  השערים שכל 

שאר דרך  ההיכל  פתח מחלל  חלק יראה שמשם המזרחי , לכותל מעל 
המזרחי הכותל את הגביהו שלא במשנתנו , ששנינו  וזהו  השערים.

הפרה  את השורף הכהן שיוכל כדי  מעט, אלא אמה מעשרים למעלה
של פתחו  את המזרחי לכותל  מעל ולראות לכוון  הזיתים הר  בראש

הדם. מן  מזה שהוא בשעה ההיכל 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

שבהם, והראשון  למערב, ממזרח המקדש  בנייני את מסכתנו  מתארת ואילך  מכאן
נשים" "עזרת נקרא החיל , מן  miyxza)לפנים d`x).

íéLpä úøæò,העזרה של  מזרח שבצד  –äúéä,מרובעת –Cøà ÆÀÇÇÈÄÈÀÈÙÆ
GLe äàîLîçå íéL,אמה –GLe äàî áçø ìòLîçå íéL ÅÈÀÄÀÈÅÇÙÇÅÈÀÄÀÈÅ

אמה. –äéúBòö÷î òaøàa eéä úBëLì òaøàå,זוויותיה – ÀÇÀÇÀÈÈÀÇÀÇÄÀÙÆÈ
änà íéòaøà íéòaøà ìL,מרובעת היתה מהן אחת כל – ÆÇÀÈÄÇÀÈÄÇÈ

אמה ארבעים על ישראל").ארבעים היתה ("תפארת  יחזקאל, לפי ברם,
באורך לשכה axrnl)כל gxfnn)וברוחב אמה, ארבעים (oetvnשל 

(mexclאמה שלושים רש"י).של  úBø÷î(עיין eéä àGå מכוסות – ÀÈÀÙ
úBéäìבתקרה. úBãéúò ïä Cëå,המשיח בימות –øîàpL– ÀÈÅÂÄÄÀÆÆÁÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïBôvä,áøònä ïî Bèeòî.Búcî áø äéäL íB÷î,BLéîLz áø äéä íL. ©¨¦¦©©£¨§¤¨¨Ÿ¦¨¨¨¨Ÿ©§¦
·úéaä øäì ïéñðëpä ìk,ïéîé Cøc ïéñðëð,ìàîN Cøc ïéàöBéå ïéôéwîe,øác BòøàL énî õeç,éwî àeäLó ¨©¦§¨¦§©©©¦¦§¨¦¤¤¨¦©¦¦§§¦¤¤§Ÿ¦¦¤¥§¨¨¤©¦

ìàîNì.éwî Cl äîìàîNì ó?ìáà éðàL;Eîçðé äfä úéaa ïëBMä.äcðî éðàL;ïzé äfä úéaa ïëBMä ¦§Ÿ©¨©¦¦§Ÿ¤£¦¨¥©¥©©¦©¤§©¤§¤£¦§ª¤©¥©©¦©¤¦¥
Eeáø÷éå íaìa;éøácøéàî éaø.Bì øîàéñBé éaø:ïécä úà åéìò eøáò elàk ïúéNò,àlà:äfä úéaa ïëBMä, §¦¨¦¨§¦§¥©¦¥¦¨©©¦¥£¦¨§¦¨§¨¨¤©¦¤¨©¥©©¦©¤

éøáç éøáãì òîLúå Caìa ïzéEeáø÷éå E. ¦¥§¦¨§¦§©§¦§¥£¥¤¦¨§
‚epnî íéðôì–íéçôè äøNò dBáb âøñ;GLeíL eéä úBöøt äøNò L,ïåé éëìî íeöøtL.íeøãâe eøæç, ¦§¦¦¤Ÿ¤¨©£¨¨§¨¦§¤§¥§¨¨¨¤§¨©§¥¨¨¨§§¨

GL ícâðk eøæâåúBéåçzLä äøNò L.epnî íéðôì–úBnà øNò ìéçä,íL eéä úBìòî äøNò íézLe.íeø §¨§§¤§¨§¤§¥¦§©£¨¦§¦¦¤©¥¤¤©§¥¤§¥©£¨¨
änà éöç äìònä,änà éöç dçìLå.íL eéäL úBìònä ìk,änà éöç äìòî íeø,änà éöç dçìLå,õeç ©©£¨£¦©¨§¦§¨£¦©¨¨©©£¤¨¨©£¨£¦©¨§¦§¨£¦©¨

a`.dn` ze`n yng did ziad xd:áéáñ äîåç ó÷åî.gxfnd on el ipy mexcd on eaexäøæòä úîåçì úéáä øä úîåçî ùéù ÷çåøä ,øîåìë
:áøòîä ïî øúåé éðåôöäå ,ïåôö ãöì ïäéðéá ùéù ÷çåøä ïî øúåé çøæî ãöî ïäéðéá ùéù ÷çåøäå .çøæî ãöî íäéðéá ùéù ÷çåøä ïî øúåé ,íåøã ãöì

a.l`ny jxc oitiwne oini jxc miqpkp:éãèä øòù êøã ïéôé÷î ,ïéîéä ïî ïäù äãìåç éøòù êøã íéñðëðä ïåâë.la` ip`yêì äî åúåà ïéìàùð
é÷äì:'åëå êîçðé äæä úéáá ïëåùä åì íéøîåà ,ìáà éðàù øîàå ,ìàîùì ó.oicd z` eilr exar eli`k oziyråéøáç åìàë äàøð ,ïë åì íéøîåà ïä íà

:äëìäë àìù åäåãéðå ïéãä åúååò.jxiag ixacl rnyzy jala ozi:éñåé 'øë äëìäå .äáåùú êéøöå ïéãë àìù äùò àåäù òîùî àúùäã
b.miptl:úéáä øä úîåçî.bxeqåæ ìò åæ ïúåà ïéáéëøîù íéøö÷å íéëåøà õò éôãî äéåùò àéäå ,íéìáçá úâøåñî äèîë íéá÷ð íéá÷ð äéåùòä äöéçî

:ïåñëìàá.zeiegzyd dxyr yly mcbpk exfbe:ïåé úåëìî ïãáà ìò äãåîå äåçúùî ,äöøôå äöøô ìë ãâðë òéâîùë.miptlíå÷î äéä âøåñ åúåàî
:ìéç àø÷ð àåäå ,úåîà øùò éåðô.my eid zelrn dxyr mizye:íéùð úøæòì íùî úåìòì éãë.dlrn mex.äîà éöç äúøáçî ääåáâ ïäî äìòî ìë

:äîà éöç ò÷ø÷ä ïî ääåáâ äðåùàøä äìòîä ïëå.dglye:äîà éöç ,ìâøä úñéøã íå÷î åðééäã ,äìòîä áçåø êùî.mle` lyn uegúåìòîä ïî õåç

`xephxa yexit

änà úBàî Lîç שנאמר כמו כ):– מב, רוחות (יחזקאל "לארבע ÂÅÅÇÈ
חמש  ורוחב מאות חמש  אורך סביב, סביב לו חומה "...מדדו מאות

רד"ק). íBøcä(עיין ïî Baø היה הבית הר של הפנוי  השטח רוב – ËÄÇÈ
çøænäבדרום, ïî Bì éðL בגודלו היה שבמזרח הפנוי השטח – ÅÄÄÇÄÀÈ

שבדרום; הפנוי לשטח ïBôväשני  ïî Bì éLéìLהפנוי והשטח – ÀÄÄÄÇÈ
הפנוי שהשטח שבדרום, הפנוי לשטח שלישי  בגודלו היה  שבצפון

השטח  מן  גדול  אבל שבדרום, הפנוי השטח מן  קטן היה שבמזרח
שבצפון ; áøònäהפנוי  ïî Bèeòî באמצע היתה לא העזרה שכן  – ÄÄÇÇÂÈ

היה  הפנוי  השטח ורוב מערבית, צפונית לצד  משוכה אלא הבית הר 
במערב, מאשר יותר  היה צפון בצד מערב: בצד ומיעוטו  דרום, בצד 

צפון . בצד  מאשר יותר  Búcîובמזרח áø äéäL íB÷îשל – ÀÆÈÈÙÄÈ
בדרום, היינו  הפנוי , BLéîLzהשטח áø äéä íL היו שבדרום – ÈÈÈÙÇÀÄ

במשנה  הנזכרות הלשכות מלבד הבית, למשמשי ובתים הרבה לשכות

ישראל"). ו"תפארת  טוב", יום  "תוספות עיין הגבורים "; ("שלטי

,azek "aeh mei zetqez" lra,הוא הדרום מן  רובו  שהיה הטעם כי  לו , שנראה
שכתוב  כמו הבית, הר בדרום שהיא מהעיר  אדם כל  כניסת היתה ששם לפי
שבו הראשון  במקום התשמיש רוב שיהא ראוי  ולפיכך ב); (מ, ביחזקאל 

gxfndנכנסים. on el ipy.ימין דרך מקיפים שכן –
אחד כאיש העם כל  "ויאספו  א): ח, (נחמיה הכתוב מן  ראיה מביאים ויש
שלפניו והרחוב בדרום, היה המים ושער המים", שער  לפני  אשר הרחוב אל 

הבית הר  של  הדרומי  בחלק היתה העם שאסיפת והרי  הבית, הר (`lwivp'היינו
.("lkidd" ligznd xeaic ,` ,ek migqt i"yx oiir ;"mipdk zxfr" mya zicenlz

i r i a x m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

úéaä øäì ïéñðëpä ìk,שהוא שער  באיזה –ïéîé Cøc ïéñðëð ÈÇÄÀÈÄÀÇÇÇÄÄÀÈÄÆÆÈÄ
צפון, לצד  הולכים המזרח, בשער הנכנסים כגון  –ïéôéwîeלצד – ÇÄÄ

ìàîNמערב, Cøc ïéàöBéå,הדרום בשערי  –BòøàL énî õeç ÀÀÄÆÆÀÙÄÄÆÅÀ
øác,מנודה או  אבל  שהוא כגון  רע, –ìàîNì óéwî àeäL– ÈÈÆÇÄÄÀÙ

אותו : שואלים כך ומתוך  שמאל ; לצד ופונה óéwîנכנס Cl äîÇÈÇÄ
ìàîNì:משיב הוא ואם שמאל ? לצד פונה שאתה לך  קרה מה – ÄÀÙ

ìáà éðàL: לו אומרים הם Eîçðéהרי  äfä úéaa ïëBMä– ÆÂÄÈÅÇÅÇÇÄÇÆÀÇÆÀ
משיב: הוא אם או  אותו; שמנחמים äcðîהיינו éðàLעלי הוטל – ÆÂÄÀËÆ
לו: משיבים הם הרי חברי , ידי  על ïzéנידוי  äfä úéaa ïëBMäÇÅÇÇÄÇÆÄÅ

íaìa(jecipy jixag ly)Eeáø÷éå;אותו מנחמים ונמצאו –éøác ÀÄÈÄÈÀÄÀÅ

øéàî éaø.זה בלשון המנודה את לנחם יש מאיר  רבי שלדעת – ÇÄÅÄ
éñBé éaø Bì øîà: מאיר לרבי  –ïúéNò חבריו את עשית – ÈÇÇÄÅÂÄÈ

ïécäשנידוהו , úà åéìò eøáò elàk שלא חבריו לו עשו כאילו  – ÀÄÈÀÈÈÆÇÄ
כהלכה, שלא ונידוהו לו:àlàכדין  אומרים הם כך  –ïëBMä ÆÈÇÅ

Caìa ïzé ,äfä úéaa– תשובה הרהורי  –Eéøáç éøáãì òîLúå ÇÇÄÇÆÄÅÀÄÈÀÄÀÇÀÄÀÅÂÅÆ
Eeáø÷éåצריך והוא כדין, שלא עשה שהוא משמעו , זה נוסח שכן – ÄÈÀ

בתשובה. לחזור 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

epnî íéðôì,הבית הר  מחומת לפנים כלומר הבית, מהר  –âøñ ÄÀÄÄÆÙÆ
סורג הנקראת מחיצה היתה –,('f ze` miyxz d`x) שהיתה שם על

באלכסון  זה על זה המורכבים דקים מעצים שבכה, כעין עשויה

íéçôè(ברטנורא), äøNò dBáb לא שהסורג מובא, במפרשים – ÈÇÂÈÈÀÈÄ
והיה  ממנו , לפנים ייכנסו  שלא נכרים בפני  מחיצה לשם אלא נעשה

העזרה; חומת את GLeíLמקיף eéä úBöøt äøNò L,בסורג – ÀÆÀÅÀÈÈÈ
ïåé éëìî íeöøtL להיכנס מותר  לנכרים שאף להראות, כדי – ÆÀÈÇÀÅÈÈ

הסורג. מן íeøãâeלפנים eøæç,היוונים את ישראל שנצחו לאחר – ÈÀÀÈ
הסורג, פרצות את וגדרו  חזרו החשמונאים, GLבימי  ícâðk eøæâåL ÀÈÀÀÆÀÈÀ

úBéåçzLä äøNò חייב הללו, הפרצות כנגד העובר שכל – ÆÀÅÄÀÇÂÈ
להקיף  שצריך ולא ישראל; של נצחונם על לה' ולהודות להשתחוות

ולהש הבית הר  כל הבא את שכל אלא ופרצה, פרצה כל  כנגד  תחוות

מקיף  הוא ואם כנגדה; משתחוה הפרצות, אחת כנגד  ועובר  הבית להר
השתחוויות עשרה שלוש משתחוה ההר , כל כהנים ").את ("עזרת

epnî íéðôì,הסורג מן –úBnà øNò ìéçä ברוחב פנוי  שטח – ÄÀÄÄÆÇÅÆÆÇ
"חיל" נקרא והוא אמות, g');עשר ze` miyxz)"שה"חיל מבארים, ויש

אמות עשר  בגובה חומה ג ),היינו ה, הבחירה בית  הל' אבל(רמב"ם 
כך סוברים אינם המפרשים טוב";רוב יום  "תוספות  ברטנורא; (עיין

ישראל"). úBìòî"תפארת  äøNò íézLe,מדרגות –íL eéä– ÀÅÆÀÅÇÂÈÈ
העזרה; לפני änàבחיל, éöç äìònä íeøכל של גובהה – ÇÇÂÈÂÄÇÈ

אמה חצי  היה xhn),מדרגה raxk)änà éöç dçìLå ורוחבה – ÀÄÀÈÂÄÇÈ
(lbxd zqixc mewn epiid) האמות שארבע מפרשים יש  אמה. חצי

עשויות  היו  הנותרות האמות ושש מישור, היו החיל של  הראשונות

כאן  ששנינו המעלות עשרה ישראל ").שתים úBìònä("תפארת ìkÈÇÇÂ
íL eéäL–,ycwnaänà éöç dçìLå ,änà éöç äìòî íeø ÆÈÈÇÂÈÂÄÇÈÀÄÀÈÂÄÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn ipy wxt zecin zkqn

íìeà ìMî.íL eéäL íéøòMäå íéçútä ìk,änà íéøNò ïäáb,úBnà øNò ïaçøå,íìeà ìMî õeç.ìk ¦¤¨¨©§¨¦§©§¨¦¤¨¨¨§¨¤§¦©¨§¨§¨¤¤©¦¤¨¨
íL eéäL íéçútä,úBúìc ïäì eéä,íìeà ìMî õeç.íL eéäL íéøòMä ìk,úBôB÷L ïäì eéä,øòMî õeç ©§¨¦¤¨¨¨¨¤§¨¦¤¨¨©§¨¦¤¨¨¨¨¤§¦©©

éãè,Bæ áb ìò Bæ úBhî íéðáà ézL íL eéäL.íL eéäL íéøòMä ìk,áäæ ìL úBéäì epzLð,øòMî õeç ¨¦¤¨¨§¥£¨¦ª©©¨©§¨¦¤¨¨¦§©¦§¤¨¨¦©©
øBð÷éð,ñð ïäa äNòpL éðtî.íéøîBà Léå:áéäöî ïzLçpL éðtî. ¦¨¦§¥¤©£¨¨¤¥§¥§¦¦§¥¤§ª§¨©§¦
„íL eéäL íéìúkä ìk,íéäBáb eéä,éçøænä ìúkî õeç,äçLnä øä Làøa ãîBò äøtä úà óøBOä ïäkäL, ¨©§¨¦¤¨¨¨§¦¦Ÿ¤©¦§¨¦¤©Ÿ¥©¥¤©¨¨¥§Ÿ©©¦§¨

ícä úéfä úòLa ìëéä ìL Bçúôa äàBøå ïekúîe. ¦§©¥§¤§¦§¤¥¨§¨©©¨©©¨
‰GLe äàî Cøà äúéä íéLpä úøæòLîçå íéL,GLe äàî áçø ìòLîçå íéL.ì òaøàåòaøàa eéä úBëL ¤§©©¨¦¨§¨Ÿ¤¥¨§¦§¨¥©Ÿ©¥¨§¦§¨¥§©§©§¨¨§©§©

äéúBòö÷î,änà íéòaøà íéòaøà ìL.úBø÷î eéä àGå.úBéäì úBãéúò ïä Cëå,øîàpLåî ìà÷æçé),(áë¯àë: ¦§Ÿ¤¨¤©§¨¦©§¨¦©¨§¨§Ÿ§¨¥£¦¦§¤¤¡©

:'â ÷øôá ïî÷ì ïðúãë ,ïë ïìåë åéä àìù çáæîìå íìåàä ïéáù.mle` ly gztn ueg:íéøùò åáçøå äîà íéòáøà åäáâ ïé÷øô êãéàá ïî÷ì ïðúãodl eid
.zetewy:óå÷ùî ïåùì úåôå÷ùå .åéìò ó÷åù úìãäù úåæåæîä éúù ìò úçðåî ïáà.qp oda dyrpy iptn'â ÷øô àîåéá ùøåôîù åîë[à"ò ç"ì óã]:
zeaidvn:áäæ ìù ïúåùòì åëøöåä àì êëéôì áäæì äîåã ïúéàøîù ,úåáéäæî åîë

c.my eidy milzkd lk:úéáä øä éðéðá ìëá.mideab eid:íéçúôä ìòù äîî ãáì ,äîà íéøùò ïäáåâ ïäáù íéçúôä ìë åéäù ãò ,äáøälzekn ueg
.igxfn:úéáä øä éìâøì ïåúçúä àåä.dgynd xda cner dxtd z` sxeyd odkdyáøòîì ïäëä éðôå ,íã÷î íéìùåøé éðô ìò øùà íéúéæä øä àåä

áéúëãë ,íãá äæî àåäùë ,ìëéä ìù åçúô úà åðîî íéðôìù íéøòùä êøã ìúåëä ùàø äáåâ ìòî äàåøå ïéåëúîå(è"é øáãîá)ìäåà éðô çëåð ìà äæäå
äøæòä øòù ãâðë íéùð úøæò øòùå ,íéùð úøæò øòù ãâðë úéáä øä øòù ,äæ ãâðë äæ íìåë íéðååëî íéøòùäù ô"òà ,äåáâ ìúåëä äéä íàå .ãòåî
ìëéää çúô ò÷ø÷ù ãò äìåòå äéáâîå êìåä øääù éôì ,íéçúôä êøã ìëéää çúô úà úåàøì ìåëé äéä àì ,ìëéää çúô ãâðë äìåãâ äøæòä øòùå ,äìåãâ
úéáä øä çúô äéä àì éøäù úåîà [éúù] úéáä øä çúô óå÷ùîî ääåáâ ìëéää úôå÷ñàù àöîðå ,úéáä øä éìâø ò÷ø÷î øúåé [úåîà á"ë] (éúù) äåáâ

:çúô åúåà êøã ìëéää çúô ìù åììç úåàøì ìåëé äøôä úà èçåùä ïäëä ïéàù àöîðå ,ìéòì ïðúãë íéøùò àìà äåáâ
d.jxe`:áøòîì çøæîä ïî.agex lr:íåøãì ïåôöä ïî.zexewn opi`y `l` zexehwõøàä øåèé÷ äìò äðäå ïåùìî(è"é úéùàøá),ïùò úåìòî øîåìë ,

`xephxa yexit

אמה, חצי  ורחבה אמה חצי מעלה כל גובה –íìeà ìMî õeçÄÆÈ
ולמזבחחוץ האולם שבין המעלות miyxza),מן  b"p ze`) היתה שלא

כך כולן e).מידת ,b oldl x`eank)eéäL íéøòMäå íéçútä ìkÈÇÀÈÄÀÇÀÈÄÆÈ
íL, במקדש –õeç ,úBnà øNò ïaçøå ,änà íéøNò ïäáb ÈÈÀÈÆÀÄÇÈÀÈÀÈÆÆÇ

íìeà ìMî אמה עשרים ורחבו  אמה ארבעים היה פתחו  שגובה – ÄÆÈ
.(f ,b oldlk)õeç ,úBúìc ïäì eéä ,íL eéäL íéçútä ìkÈÇÀÈÄÆÈÈÈÈÆÀÈ
íìeà ìMî. בו תלויה היתה פרוכת אלא דלתות, לו  היו שלא – ÄÆÈ

úBôB÷L ïäì eéä ,íL eéäL íéøòMä ìk משקוף היינו – ÈÇÀÈÄÆÈÈÈÈÆÀ
éãèעליון , øòMî õeç,הבית הר חומת שבצפון –íL eéäL– ÄÇÇÈÄÆÈÈ

המשקוף, Bæבמקום áb ìò Bæ úBhî íéðáà ézL\ כזה: –/. ÀÅÂÈÄËÇÇ
áäæ ìL úBéäì epzLð ,íL eéäL íéøòMä ìk כשהעשירו – ÈÇÀÈÄÆÈÈÄÀÇÄÀÆÈÈ

זהב, אותם ציפו  øBð÷éðישראל, øòMî õeç העזרה שבמזרח – ÄÇÇÄÈ
,(g"i ze` miyxz)ñð ïäa äNòpL éðtî בברייתא שמסופר כמו – ÄÀÅÆÇÂÈÈÆÅ

א ), לח , דלתות (יומא להביא מצרים של  לאלכסנדריה הלך  שניקנור 
נחושת, מצופות ברושים דלתות שתי  שם ועשה המקדש, לשערי

בים  גדול סער הספינה על עמד בספינה, הדלתות עם משם וכשחזר 
ממשא  להקל  כדי  לים, והטילוה הדלתות מן  אחת נטלו  לטבעה;

עמד השנייה; את גם להטיל  רצו  מזעפו, הים נח וכשלא הספינה,
מטילים  אתם אם להם: ואמר  בזרועותיו , הדלת את וחיבק ניקנור 

מצטעראות  ניקנור והיה מזעפו , הים נח מיד  לים; עמה הטילוני ה,
של לנמל  הספינה שהגיעה כיון  לים. שהטילו  הדלת אותה על  הרבה

הספינה. דופני  מתחת ויוצאת מבצבצת הראשונה הדלת היתה עכו ,
לעולם. אותם שינו  לא לדלתות שנעשה נס אותו  íéøîBà:ומשום LéåÀÅÀÄ

áéäöî ïzLçpL éðtî היתה ניקנור שער דלתות של  שהנחושת – ÄÀÅÆÀËÀÈÇÀÄ
ולצפותן  לשנותן הוצרכו לא לפיכך  זהב, משל יותר ומבריקה מזהיבה

זהב.

i y i n g m e i
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íL eéäL íéìúkä ìk,הבית הר  בנייני בכל  –íéäBáb eéä– ÈÇÀÈÄÆÈÈÈÀÄ
אמה, עשרים שהוא השערים, מגובה למעלה הרבה ìúkîמאד , õeçÄÙÆ

éçøænä,הבית הר  של –äøtä úà óøBOä ïäkäL,האדומה – ÇÄÀÈÄÆÇÙÅÇÅÆÇÈÈ
äçLnä øä Làøa ãîBò שבמזרחו הזיתים, הר  על  למעלה – ÅÀÙÇÇÄÀÈ

המקדש, ìëéäשל ìL Bçúôa äàBøå ïekúîe לראות ומתכוון  – ÄÀÇÅÀÆÀÄÀÆÅÈ
ההיכל, של פתחו  את ממנו שלפנים השערים דרך  המזרחי לכותל  מעל 

ícä úéfä úòLaשנאמר כמו  הפרה, של הדם מן מזה כשהוא – ÀÈÇÇÈÇÇÈ
ד ); יט, חכמים:(במדבר ודרשו  מדמה", מועד אהל פני  נוכח אל "והזה

הדם  הזאת בשעת היכל של פתחו  ורואה מתכוון הכהן שיהא מלמד

:mixacd yexit .(ixtq) הבית הר מקרקע גבוה היה ההיכל  מפתן 
והולך, עולה היה העזרה שטח שכן אמה, ושתיים עשרים שבמזרח

עשרים  אלא אינו הבית הר שבמזרח "שושן" השער  של  שגובהו וכיון
הקודמת: במשנה ששנינו  (כמו myאמה eidy mixryde migztd lk"

,("dn` mixyr mdab,אמות שתי  השער  מן  גבוה ההיכל  מפתן  נמצא
הר שבמזרח השער מול הזיתים, הר על  הפרה את השורף והכהן

פי על  אף השער , דרך  ההיכל  פתח את לראות יכול היה לא הבית,
ולראות  לכוון היה צריך  אלא זה, כנגד  זה מכוונים היו  השערים שכל 

שאר דרך  ההיכל  פתח מחלל  חלק יראה שמשם המזרחי , לכותל מעל 
המזרחי הכותל את הגביהו שלא במשנתנו , ששנינו  וזהו  השערים.

הפרה  את השורף הכהן שיוכל כדי  מעט, אלא אמה מעשרים למעלה
של פתחו  את המזרחי לכותל  מעל ולראות לכוון  הזיתים הר  בראש

הדם. מן  מזה שהוא בשעה ההיכל 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

שבהם, והראשון  למערב, ממזרח המקדש  בנייני את מסכתנו  מתארת ואילך  מכאן
נשים" "עזרת נקרא החיל , מן  miyxza)לפנים d`x).

íéLpä úøæò,העזרה של  מזרח שבצד  –äúéä,מרובעת –Cøà ÆÀÇÇÈÄÈÀÈÙÆ
GLe äàîLîçå íéL,אמה –GLe äàî áçø ìòLîçå íéL ÅÈÀÄÀÈÅÇÙÇÅÈÀÄÀÈÅ

אמה. –äéúBòö÷î òaøàa eéä úBëLì òaøàå,זוויותיה – ÀÇÀÇÀÈÈÀÇÀÇÄÀÙÆÈ
änà íéòaøà íéòaøà ìL,מרובעת היתה מהן אחת כל – ÆÇÀÈÄÇÀÈÄÇÈ

אמה ארבעים על ישראל").ארבעים היתה ("תפארת  יחזקאל, לפי ברם,
באורך לשכה axrnl)כל gxfnn)וברוחב אמה, ארבעים (oetvnשל 

(mexclאמה שלושים רש"י).של  úBø÷î(עיין eéä àGå מכוסות – ÀÈÀÙ
úBéäìבתקרה. úBãéúò ïä Cëå,המשיח בימות –øîàpL– ÀÈÅÂÄÄÀÆÆÁÇ

izdw - zex`ean zeipyn



eקעח dpyn ipy wxt zecin zkqn

äðBöéçä øöçä-ìà éðàéöBiå",øöçä éòBö÷î úòaøà-ìà éðøáòiå,øöçä òö÷îa øöç äpäå,øöçä òö÷îa øöç, ©¦¥¦¤¤¨¥©¦¨©©£¦¥¦¤©§©©¦§¥¤¨¥§¦¥¨¥§¦§Ÿ©¤¨¥¨¥§¦§Ÿ©¤¨¥
"úBøè÷ úBøöç øöçä úòö÷î úòaøàa.ïéàå"úBøè÷"úBø÷î ïðéàL àlà.úBLnLî eéä äîe?úéçøæî úéîBøc §©§©©¦§ŸŸ¤¨¥£¥§ª§¥§ª¤¨¤¥¨§Ÿ¤¨§©§§¦¦§¨¦

–ì äúéä àéäíéøéæpä úkL,ïäéîìL úà ïéìMáî ïéøéæpä íML,ïøòN úà ïéçlâîe,ãecä úçz íéçlLîe. ¦¨§¨¦§©©§¦¦¤¨©§¦¦§©§¦¤©§¥¤§©§¦¤§¨¨§©§¦©©©
úéðBôö úéçøæî–ì äúéä àéäíéöòä úkL,íéöòä ïéòéìúî ïéîeî éìòa íéðäkä íML;Ba àöîpL õò ìëå ¦§¨¦§¦¦¨§¨¦§©¨¥¦¤¨©Ÿ£¦©£¥¦©§¦¦¨¥¦§¨¥¤¦§¨

úòìBz,çaænä éab ìòî ìeñt.úéáøòî úéðBôö–ì äúéä àéäíéòøöîä úkL.úéîBøc úéáøòî–øîàéaø ©©¨¥©©¥©¦§¥©§¦©£¨¦¦¨§¨¦§©©§Ÿ̈¦©£¨¦§¦¨©©¦
á÷òé ïa øæòéìà:úLnLî äúéä äî ézçëL.ìeàL àaàøîBà:ïîLå ïéé ïéðúBð eéä íL,úàø÷ð äúéä àéä ¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¦¤¨§¨§©¤¤©¨¨¥¨¨§¦©¦¨¤¤¦¨§¨¦§¥

ìäéðîL úéa úkL.äðBLàøa äúéä ä÷ìçå,äøöBök äeôéwäå,ïìòîìî úBàBø íéLpäL,ïhîlî íéLðàäå,éãk ¦§©¥§©§¨©£¨¨¨§¨¨¦¨§¦¦¨§§¨¤©¨¦¦§©§¨§¨£¨¦¦§©¨§¥
ïéáøòî eäé àHL.ìàøNé úøæòì dëBzî úBìBò úBìòî äøNò Lîçå,íéläzaL úBìòî äøNò Lîç ãâðk, ¤§§Ÿ̈¦©£¥¤§¥©£¦¨§¤§©¦§¨¥§¤¤£¥¤§¥©£¤©§¦¦

øéMa íéøîBà íiåìä ïäéìòL.úBèeøè eéä àG,älâò ïøâ éöçk úBôwî àlà. ¤£¥¤©§¦¦§¦©¦¨§¤¨ª¨©£¦Ÿ¤£ª¨
ÂìeìàøNé úøæò úçz eéä úBëL,íéLpä úøæòì úBçeúôe,úBøBpk íéðúBð íiåìä íML,íéìáðe,íézìöîe, §¨¨©©¤§©¦§¨¥§§¤§©©¨¦¤¨©§¦¦§¦¦§¨¦§¦§©¦

øéL éìk ìëå.òGLe änà äàî Cøà äúéä ìàøNé úøæLîçå íéL,äøNò úçà áçø ìò.íéðäk úøæò ïëå §¨§¥¦¤§©¦§¨¥¨§¨Ÿ¤¥¨©¨§¦§¨¥©Ÿ©©©¤§¥§¥¤§©Ÿ£¦

:äø÷ú ïäì ïéàù éôì.cecd zgz miglyneáéúëã ,íéîìùä äá íéìùáîù äøåéä úçúù ùàá ïôøùì('å øáãîá):íéîìùä çáæ úçú øùà ùàä ìò ïúðå
.mivra oirilzn:äëøòîì íéìåñô ïäù éôì ,úòìåú ïäá àöîðù íéöòä ïéøéñî.mirxevn zkylñéðëäì àáùë ïúøäèì éðéîùá íéìáåè íéòøåöîä íùù

:áøòáî ìáèù ô"òàå úåðåäá ïúîì íéðôá åãé.zynyn dzid dn izgky awri oa xfril` 'x xn`,äì øîà÷ á÷òé ïá øæòéìà 'ø äìåë àùéøã ììëî
:àéä á÷òé ïá øæòéìà 'ø úåãîã ïéúéðúî íúñã àîåéá àøîâá çëåî éëäå.dpey`xa dzid dwlge:äöéçî úô÷åî äúéä àìù ,äöåøô ,í"áîø ùøéô

.dxhvevkàìù éãë ,äáàåùä úéá úçîùá úåàøì äèîì íéùðàå àøèæåæâä ìò äìòîì úåãîåò íéùðä åéäéù ,íéùð úøæòì áéáñ åôé÷ä àøèæåæâ åîë
:ùàø úåì÷ éãéì åàåáé.zelrn dxyr yng:íéùð úøæòî ìàøùé úøæò ò÷ø÷ äáåâ.zehexz eid `lúåìåâò àìà ,úåìòîä ìë êøãë úåéåæ éìòáå úåëåøà

:äìåâò ïøåâ éöçë

`xephxa yexit

יחזקאל : ìà-בספר  éðøáòiå ,äðBöéçä øöçä-ìà éðàéöBiå"ÇÄÅÄÆÆÈÅÇÄÈÇÇÂÄÅÄÆ
øöç ,øöçä òö÷îa øöç äpäå ,øöçä éòBö÷î úòaøàÇÀÇÇÄÀÅÆÈÅÀÄÅÈÅÀÄÀÙÇÆÈÅÈÅ
."úBøè÷ úBøöç øöçä úòö÷î úòaøàa ,øöçä òö÷îaÀÄÀÙÇÆÈÅÀÇÀÇÇÄÀÙÙÆÈÅÂÅÀË

úBø÷î ïðéàL àlà 'úBøè÷' ïéàå,קטירא ביתא בסורית: כמו – ÀÅÀËÆÈÆÅÈÀÙ
תקרה לו  שאין  אלבק);בית "קטורות"(ר"ח  שפירוש מבואר, ובמפרשים

לפי אש, בהם כשמבערים עשן שמעלות היינו "קיטור ", מלשון  הוא

תקרה להם ישראל").שאין "תפארת  ברטנורא ; המאירי; äîeÆ(רמב "ם;
úBLnLî eéä?הללו הלשכות ארבע –úéçøæî úéîBøc– ÈÀÇÀÀÄÄÀÈÄ

מזרחית דרומית בזווית שהיתה miyxza),הלשכה `"i ze`)äúéä àéäÄÈÀÈ
ïäéîìL úà ïéìMáî ïéøéæpä íML ,íéøéæpä úkLì את – ÄÀÇÇÀÄÄÆÈÇÀÄÄÀÇÀÄÆÇÀÅÆ

שלושה  נזירותו  ימי במלאת מביא נזיר שכן  השלמים; קרבן  בשר
הזרוע  לכהן  ניתנת השלמים שמן וכיון ושלמים, עולה חטאת, קרבנות:

קדוש במקום בישול טעון השלמים בשר  היה והיתה (המאירי),בשלה,
הנזירים, לשכת לכך שם,ïéçlâîeמיועדת הנזירים –ïøòN úà ÀÇÀÄÆÀÈÈ

נזרם, ראש שער  –ãecä úçz íéçlLîe שערם את ושורפים – ÀÇÀÄÇÇÇ
שתחת  הנזירבאש  בפרשת שנאמר כמו  השלמים, א ):דוד ו , (במדבר

השלמים" זבח תחת אשר האש על  ונתן נזרו  ראש שער  את "ולקח

ח). ו , נזיר  úéðBôö(עיין úéçøæî צפונית מזרחית שבזוית הלשכה – ÄÀÈÄÀÄ
,(miyxza a"i ze`)íéðäkä íML ,íéöòä úkLì äúéä àéäÄÈÀÈÄÀÇÈÅÄÆÈÇÙÂÄ

ïéîeî éìòa,לעבודה ראויים שאינם –íéöòä ïéòéìúî בודקים – ÇÂÅÄÇÀÄÄÈÅÄ
תולעים, בהם שנמצאו  אלה את ומסלקים למערכה, העצים li`edאת
çaænä éab ìòî ìeñt ,úòìBz Ba àöîpL õò ìëåמפני – ÀÈÅÆÄÀÈÇÇÈÅÇÇÅÇÄÀÅÇ

המזבח גבי על לישרף ראוי  ואינו משוקץ, דבר  (המאירי).שהתולעת

úéáøòî úéðBôöמערבית צפונית בזווית שהיתה הלשכה –ze`) ÀÄÇÂÈÄ
,(miyxza b"iíéòøöîä úkLì äúéä àéä המצורעים היו ששם – ÄÈÀÈÄÀÇÇÀÙÈÄ

עזרת  לתוך בהונותיהם להכניס כשבאו לטהרתם, השמיני ביום טובלים
ושמן  דם למתן  ישראל").ישראל , "תפארת טוב"; יום "תוספות  (עיין

úéîBøc úéáøòîדרומית מערבית בזוית שהיתה הלשכה –ze`) ÇÂÈÄÀÄ
,(miyxza c"iäúéä äî ézçëL :á÷òé ïa øæòéìà éaø øîàÈÇÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÈÇÀÄÆÈÀÈ
úLnLî ששנה התנא הוא יעקב בן אליעזר שרבי הוכחה, מכאן – ÀÇÆÆ

הזכרנו שכבר  כמו ברטנורא ).מסכתנו, רמב"ם ; עיין ב; א, àaàÇÈ(לעיל

ïîLå ïéé ïéðúBð eéä íL :øîBà ìeàL ושמן לנסכים, יין  – ÈÅÈÈÀÄÇÄÈÆÆ
ולמנחות; äéðîLלמנורה úéa úkLì úàø÷ð äúéä àéä– ÄÈÀÈÄÀÅÄÀÇÅÀÇÀÈ

השמנים. äúéäלשכת ä÷ìçå,הנשים עזרת –äðBLàøaכלומר – ÇÂÈÈÈÀÈÈÄÈ
בליטות, בלא חלקים הנשים עזרת של  הכתלים היו שבתחילה

äøöBök äeôéwäåהקיפוה זמן ולאחר יהיו íéLpäLגזוזטרה,– ÀÄÄÈÀÀÈÆÇÈÄ
úBàBø,השואבה בית בשמחת –ïìòîìîעל עומדות כשהן – ÄÀÇÀÈ

ïhîlîהגזוזטרה, íéLðàäå את ערכו שבה הנשים, בעזרת – ÀÈÂÈÄÄÀÇÈ
השואבה, בית ïéáøòîשמחת eäé àHL éãk קלות לידי ויבואו – ÀÅÆÀÀÙÈÄ

a).ראש ,d dkeq dpyn oiir):מפרשים יש –dpey`xa dzid dwlge–
ועשו  מחיצה הקיפוה זמן ולאחר  כתלים, לה היו שלא היתה, פרוצה

השואבה בית שמחת לצורך מעלות כמין  המאירי ).בה LîçåÇÂÅ(רמב"ם ;
dëBzî úBìBò úBìòî äøNòנשים עזרת מתוך –f"h ze`) ÆÀÅÇÂÄÈ

,(miyxzaìàøNé úøæòìנשים מעזרת גבוהה שהיתה –Îa)Ô7 ÀÆÀÇÄÀÈÅ
,(zen`ãâðkíéläzaL úBìòî äøNò Lîçשיר" מזמורי – ÀÆÆÂÅÆÀÅÇÂÆÇÀÄÄ

ק"כ ֿקל"ד, פרקים בתהילים, הכתובים עלïäéìòLהמעלות" – ÆÂÅÆ
הללו, øéMaהמעלות íéøîBà íiåìä ואומרים עומדים היו  – ÇÀÄÄÀÄÇÄ

השואבה. בית בשמחת eéäשירה, àG,המעלות עשרה חמש  – È
úBèeøèוישרות ארוכות –,zelrnd lk jxck ,(mipaln zxeva)àlà ÀÆÈ
úBôwî,עגולות היינו  –älâò ïøâ éöçkחצי בצורת ערוכות – ËÈÇÂÄÙÆÂËÈ

עיגול.

i y y m e i
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íéLpä úøæòì úBçeúôe ,ìàøNé úøæò úçz eéä úBëLìeÀÈÈÇÇÆÀÇÄÀÈÅÀÀÆÀÇÇÈÄ
הזכרנו , שכבר כמו אמות, וחצי בשבע ישראל  מעזרת נמוכה שהיתה –

éìk ìëå ,íézìöîe ,íéìáðe ,úBøBpk íéðúBð íiåìä íMLÆÈÇÀÄÄÀÄÄÀÈÄÀÄÀÇÄÀÈÀÅ
øéL הללו בלשכות –,(miyxza f"i ze`)כלי את שומרים הלויים היו  Ä

שלהם. GLeהנגינה änà äàî Cøà äúéä ìàøNé úøæòíéL ÆÀÇÄÀÈÅÈÀÈÙÆÅÈÇÈÀÄ
Lîçå,לדרום מצפון היינו –äøNò úçà áçø ìò,אמה – ÀÈÅÇÙÇÇÇÆÀÅ

למערב a"k).ממזרח ze` miyxz d`x)íéðäk úøæò ïëåשאחרי – ÀÅÆÀÇÙÂÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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GLe äàî Cøà äúéäLîçå íéL,äøNò úçà áçø ìò.úøæòì ìàøNé úøæò ïéa ïéìécáî ïéñtñô éLàøå ¨§¨Ÿ¤¥¨§¦§¨¥©Ÿ©©©¤§¥§¨¥¦§§¦©§¦¦¥¤§©¦§¨¥§¤§©
íéðäkä.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:äúéä äìòî,änà ääBáâe,äéìò ïeúð ïëecäå,GL dáeìL úBìòî L ©Ÿ£¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©£¨¨§¨§¨©¨§©¨¨¨¤¨¨¨©£¤

änà éöç éöç;ìàøNé úøæòî ääBáb íéðäkä úøæò úàöîð,äöçîe úBnà ézL.äàî Cøà äúéä äøæòä ìk £¦£¦©¨¦§¥¤§©©Ÿ£¦§¨¥¤§©¦§¨¥§¥©¤¡¨¨¨£¨¨¨§¨Ÿ¤¥¨
òáLå íéðBîLe,GLe äàî áçø ìòLîçå íéL.GLeíL eéä úBéåçzLä äøNò L.ïðç ïa éñBé àaàøîBà: §¦¨¤©©Ÿ©¥¨§¦§¨¥§¤§¥¦§©£¨¨¨©¨¥¤¨¨¥

GL ãâðkíéøòL øNò äL.áøònì íéëeîñ íéiîBøc íéøòL:ïBéìòä øòL,÷ìcä øòL,úBøBëaä øòL,øòL §¤¤§¨¨¨§¨¦§¨¦§¦¦§¦©©£¨©©¨¤§©©©¤¤©©©§©©
íénä.íénä øòL BîL àø÷ð änìå?âça Ceqð ìL íéî ìL úéçBìö ïéñéðëî BaL.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà: ©©¦§¨¨¦§¨§©©©©¦¤©§¦¦§¦¤©¦¤¦¤¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

ïéàöBé úBéäì ïéãéúòå íékôî íénä Báe,úéaä ïzôî úçzî.áøònì íéëeîñ ïBôva ïúnòìe:äéðëé øòL,øòL ©©¦§©¦©£¦¦¦§§¦¦©©¦§©©©¦§ª¨¨©¨§¦©©£¨©©§¨§¨©©
ïaøwä,íéLpä øòL,øéMä øòL.äéðëé øòL BîL àø÷ð änìå?Búeìâa äéðëé àöé BaL.çøænaL:øBð÷éð øòL. ©¨§¨©©©¨¦©©©¦§¨¨¦§¨§©©§¨§¨¤¨¨§¨§¨§¨¤©¦§¨©©¦¨

Bì eéä íéLtLô éðLe,Bðéîéî ãçà,BìàîOî ãçàå.íL íäì äéä àG áøòna íéðLe. §¥¦§§¦¨¤¨¦¦§¤¨¦§Ÿ§©¦©©£¨¨¨¨¤¥
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡GL äéä çaænäGL ìò íézLe íéLíézLe íéL.änà ñðëå änà äìò,ãBñéä äæ;GL àöîðGL ìò íéLíéL. ©¦§¥©¨¨§¦§©¦©§¦§©¦¨¨©¨§¨©©¨¤©§¦§¨§¦©§¦

e.oiqtqt iy`xe:íéðäë úøæòì ìàøùé úøæò ïéá ìéãáäì ìúåëä ïî íéàöåéå íéèìåá úåøå÷ éùàø.my dzid dlrn:ìàøùé úøæòá.dn` ddeabeäëøåàå
:äøæòä ìë êøåàë.okece:éöçå äîà ïëåãä äáåâå ,àáèöà ïéîë éåùòå äéìò éåðá íéåì ìù.dn` ivg ivg ly zelrn yly eae:ïëåãì ïäá ïéìåòùlk

.dxfrd:úøåôëä úéá éøåçà äéäù éåðô íå÷î äîà äøùò úçà ãò ìàøùé úøæò úìéçúî.agex lr:íåøãì ïåôöî.mixry xyr dylyáéùç à÷ãë
.ïé÷øôá ìéòì ïðéøîàãë ,âøåñá ïåé éëìî åöøôù úåöøô øùò äùìù ãâðë ,úåéåçúùä øùò äùìùì íòè ïúåð äøæòì åéä íéøòù äòáù øîåàäå .ìéæàå åäì

:àî÷ ÷øôá úùøåôî ïéúéðúî äìåëå
b`.dn` mizye miyly lr dn` mizye miyly did gafnd,úåîà íéúùå íéùìù åëøà ùø÷ ìë ,íéùø÷ òáøàî éåùò òáåøî ñåôã àéáî äéä

íéúùå íéùìù ìò äîà íéúùå íéùìù ìù úçà äù÷î äùòð àåäå êúåäî úøôåòå úôæå ãéñå íéðáà åàìîîå ,ñåôãä ìù åäáâ àåäå ,äîà ùø÷ä áçåøå
:ãåñé åäæå .äîà äåáâ äîà.dn` qpke dn` dlråðééäã ùø÷ä áçåøå äîà íéùìù ùø÷ ìë êøåàù øçà ñåôã àéáî äîà äáåâì ãåñéä äìòù øçà

íéùìù ìò äîà íéùìù ìù úçà äù÷î äùòðå ãåñéá ÷áãðå ,ïåùàøë úøôåòå úôæå ãéñå íéðáà åàìîîå ,ãåñéä ìò åðúðå ,úåîà ùîç äæ ñåôã ìù åäáâ
ñåôã àéáîå øæåçå .çåø ìëì äîà ãåñéä ïî øö÷úî àåäù ,äîà ñðë åðééäå .úåîà ùîç ãåñéä ïî äåáâ àåäå .ááåñ àø÷ð äæå .ãåñéä ìò ãîåò äîà

`xephxa yexit

ישראל , GLeעזרת äàî Cøà äúéäLîçå íéL מצפון אמה, – ÈÀÈÙÆÅÈÀÄÀÈÅ
äøNòלדרום, úçà áçø ìò.למערב ממזרח אמה, –éLàøå ÇÙÇÇÇÆÀÅÀÈÅ

ïéñtñôשכבר כמו הכותל, מן היוצאים אבנים או  קורות ראשי – ÄÀÀÄ
פסיפס, אבני של  מחיצה מפרשים: ויש  ו); (א, לעיל ïéìécáîÇÀÄÄבארנו 

íéðäkä úøæòì ìàøNé úøæò ïéa רשאים ישראלים שאין – ÅÆÀÇÄÀÈÅÀÆÀÇÇÙÂÄ
ותנופה. סמיכה בשעת כגון הצורך , בשעת אלא כהנים לעזרת להיכנס

änà ääBáâe ,äúéä äìòî :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÇÂÈÈÀÈÀÈÇÈ
כהנים; לעזרת ישראל עזרת בין  היתה אמה שגובהה ïëecäåÀÇÈמעלה

הקרבן , בשעת שירה ואומרים עומדים הלויים שעליו  –äéìò ïeúðÈÈÆÈ
זו , מעלה על  –dáe:גורסים ויש  –,eae, בדוכן GLúBìòîהיינו L ÈÈÇÂ

änà éöç éöç ìL; וחצי אמה גבוה היה שהדוכן  והרי  –úàöîð ÆÂÄÂÄÇÈÄÀÅ
äöçîe úBnà ézL ,ìàøNé úøæòî ääBáb íéðäkä úøæòÆÀÇÇÙÂÄÀÈÅÆÀÇÄÀÈÅÀÅÇÆÁÈ

כדבריו כותב והרמב"ם יעקב; בן אליעזר  רבי מדברי  זה כל –'ld)
iax ixac xe`iaa zepey zerc yiy miyxtna oiir ;b ,e dxigad zia

.(y"yxd iyecig oiire ;awri oa xfril`äøæòä ìk עזרת מתחילת – ÈÈÂÈÈ
הקדשים, קודש  לאחורי  עד Cøàישראל äúéä–,למערב ממזרח ÈÀÈÙÆ

òáLå íéðBîLe äàî,אמה –áçø ìò,לדרום מצפון –äàî ÅÈÀÄÈÆÇÇÙÇÅÈ
GLeLîçå íéL.אמה –GLeíL eéä úBéåçzLä äøNò L ÀÄÀÈÅÀÆÀÅÄÀÇÂÈÈÈ

כמו  כנגדם, משתחווים שהיו  בעזרה היו מקומות עשר  שלושה –

ג'). (משנה לעיל שנינו  ãâðkשכבר  :øîBà ïðç ïa éñBé àaàÇÈÅÆÈÈÅÀÆÆ
GLíéøòL øNò äLהעובר שכל השתחוויות, היו שבעזרה – ÀÈÈÈÀÈÄ

הבנין ; נוי על ומודה משתחוה, היה העזרה של  שער כל `a`כנגד 
:(c ,`) lirl epipyy dpynd lr wleg opg oa iqeie id mixry dray

dxfra.zeieegzydd dxyr yely eid `idd dpynd ly `pzd zrcle
,bxeqa oeei ikln evxty zevxtd dxyr yely cbpk.לעיל שהזכרנו כמו 

áøònì íéëeîñ íéiîBøc íéøòL:והם מערב, לצד  משוכים – ÀÈÄÀÄÄÀÄÇÇÂÈ
ïBéìòä øòLלמערב הסמוך השער  הוא –,(miyxza f"l ze`) ונקרא ÇÇÈÆÀ

ההר , של בגובהו נמצא שהוא שם על ìcä÷"העליון" øòL– ÇÇÇÆÆ
למערכה עצים מכניסים היו miyxza);שדרכו e"l ze`)úBøBëaä øòLÇÇÇÀ

בדרום  אף כשרה ששחיטתן  הבכורות, את מכניסים היו שדרכו –
;(d"l ze`)íénä øòL,(b"l ze`) Ð.והולכת מפרשת שהמשנה כמו ÇÇÇÇÄ

ìL úéçBìö ïéñéðëî BaL ?íénä øòL BîL àø÷ð änìåÀÈÈÄÀÈÀÇÇÇÇÄÆÇÀÄÄÀÄÆ
âça Ceqð ìL íéîהסוכות –.(h ,c dkeq dpyna x`eank)éaø ÇÄÆÄÆÈÇÄ

úBéäì ïéãéúòå íékôî íénä Báe :øîBà á÷òé ïa øæòéìàÁÄÆÆÆÇÂÙÅÇÇÄÀÇÄÇÂÄÄÄÀ
úéaä ïzôî úçzî ,ïéàöBé שניבא המים יצאו שמשם כלומר – ÀÄÄÇÇÄÀÇÇÇÄ

שכתוב כמו יחזקאל , א ◌ֿב):עליהם מז , הבית,(יחזקאל פתח אל "וישיבני
שער דרך ויוציאני קדימה... הבית מפתן  מתחת יוצאים מים והנה

קדים, הפונה דרך החוץ שער אל חוץ דרך  ויסבני minצפונה, dpde
"zipnid szkd on miktn.'וגו:áøònì íéëeîñ ïBôva ïúnòìeÀËÈÈÇÈÀÄÇÇÂÈ

äéðëé øòLהניצוץ שער הוא ישראל " "תפארת בעל  לדעת –ze`) ÇÇÀÈÀÈ
,(miyxza 'n;"יכניה "שער נקרא למה יבואר ïaøwäולהלן øòLÇÇÇÈÀÈ

בצפון  ששחיטתם הקרבנות את מכניסים היו שדרכו –`"n ze`)
,(miyxzaíéLpä øòLעל לסמוך הנשים נכנסות היו שדרכו – ÇÇÇÈÄ

miyxza);קרבנן a"n ze`) היו סומכות, אינן שנשים הסובר , ולדעת

קרבנן , על  לעמוד פנים כל  על  שם øéMäנכנסות øòL שדרכו – ÇÇÇÄ
ישראל" "תפארת בעל ולדעת השיר; כלי את מכניסים הלויים היו 

המוקד  בית שער miyxza).הוא b"n ze`)BîL àø÷ð änìåשל – ÀÈÈÄÀÈÀ
– למערב הסמוך  הראשון  äéðëéהשער  àöé BaL ?äéðëé øòLÇÇÀÈÀÈÆÈÈÀÈÀÈ

Búeìâaכשהלך זה שער  דרך ויצא להשתחוות המקדש  לבית שנכנס – ÀÈ
לבבל  טו).לגולה כד, ב øBð÷éð(מלכים øòL :çøænaL שם על – ÆÇÄÀÈÇÇÄÈ

אחדים  במקומות הזכרנו שכבר כמו ממצרים, דלתותיו  שהביא ניקנור 
,(miyxza g"i ze`)Bì eéä íéLtLô éðLe קטנים שערים שני – ÀÅÄÀÀÄÈ
,(miyxza h"i ze`)BìàîOî ãçàå ,Bðéîéî ãçà הם ואף – ÆÈÄÄÀÆÈÄÀÙ

השערים; עשר  שלושה במנין  áøònaכלולים íéðLe שערים ושני  – ÀÇÄÇÇÂÈ
העזרה במערב miyxza),היו  h"l ze`)íL íäì äéä àG,מיוחד – ÈÈÈÆÅ

שאחורי הרחבה אל  דרכם לצאת מעט, אלא בהם משתמשים היו שלא

(המאירי).המקדש

izdw - zex`ean zeipyn



קעט e dpyn ipy wxt zecin zkqn

äðBöéçä øöçä-ìà éðàéöBiå",øöçä éòBö÷î úòaøà-ìà éðøáòiå,øöçä òö÷îa øöç äpäå,øöçä òö÷îa øöç, ©¦¥¦¤¤¨¥©¦¨©©£¦¥¦¤©§©©¦§¥¤¨¥§¦¥¨¥§¦§Ÿ©¤¨¥¨¥§¦§Ÿ©¤¨¥
"úBøè÷ úBøöç øöçä úòö÷î úòaøàa.ïéàå"úBøè÷"úBø÷î ïðéàL àlà.úBLnLî eéä äîe?úéçøæî úéîBøc §©§©©¦§ŸŸ¤¨¥£¥§ª§¥§ª¤¨¤¥¨§Ÿ¤¨§©§§¦¦§¨¦

–ì äúéä àéäíéøéæpä úkL,ïäéîìL úà ïéìMáî ïéøéæpä íML,ïøòN úà ïéçlâîe,ãecä úçz íéçlLîe. ¦¨§¨¦§©©§¦¦¤¨©§¦¦§©§¦¤©§¥¤§©§¦¤§¨¨§©§¦©©©
úéðBôö úéçøæî–ì äúéä àéäíéöòä úkL,íéöòä ïéòéìúî ïéîeî éìòa íéðäkä íML;Ba àöîpL õò ìëå ¦§¨¦§¦¦¨§¨¦§©¨¥¦¤¨©Ÿ£¦©£¥¦©§¦¦¨¥¦§¨¥¤¦§¨

úòìBz,çaænä éab ìòî ìeñt.úéáøòî úéðBôö–ì äúéä àéäíéòøöîä úkL.úéîBøc úéáøòî–øîàéaø ©©¨¥©©¥©¦§¥©§¦©£¨¦¦¨§¨¦§©©§Ÿ̈¦©£¨¦§¦¨©©¦
á÷òé ïa øæòéìà:úLnLî äúéä äî ézçëL.ìeàL àaàøîBà:ïîLå ïéé ïéðúBð eéä íL,úàø÷ð äúéä àéä ¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¦¤¨§¨§©¤¤©¨¨¥¨¨§¦©¦¨¤¤¦¨§¨¦§¥

ìäéðîL úéa úkL.äðBLàøa äúéä ä÷ìçå,äøöBök äeôéwäå,ïìòîìî úBàBø íéLpäL,ïhîlî íéLðàäå,éãk ¦§©¥§©§¨©£¨¨¨§¨¨¦¨§¦¦¨§§¨¤©¨¦¦§©§¨§¨£¨¦¦§©¨§¥
ïéáøòî eäé àHL.ìàøNé úøæòì dëBzî úBìBò úBìòî äøNò Lîçå,íéläzaL úBìòî äøNò Lîç ãâðk, ¤§§Ÿ̈¦©£¥¤§¥©£¦¨§¤§©¦§¨¥§¤¤£¥¤§¥©£¤©§¦¦

øéMa íéøîBà íiåìä ïäéìòL.úBèeøè eéä àG,älâò ïøâ éöçk úBôwî àlà. ¤£¥¤©§¦¦§¦©¦¨§¤¨ª¨©£¦Ÿ¤£ª¨
ÂìeìàøNé úøæò úçz eéä úBëL,íéLpä úøæòì úBçeúôe,úBøBpk íéðúBð íiåìä íML,íéìáðe,íézìöîe, §¨¨©©¤§©¦§¨¥§§¤§©©¨¦¤¨©§¦¦§¦¦§¨¦§¦§©¦

øéL éìk ìëå.òGLe änà äàî Cøà äúéä ìàøNé úøæLîçå íéL,äøNò úçà áçø ìò.íéðäk úøæò ïëå §¨§¥¦¤§©¦§¨¥¨§¨Ÿ¤¥¨©¨§¦§¨¥©Ÿ©©©¤§¥§¥¤§©Ÿ£¦

:äø÷ú ïäì ïéàù éôì.cecd zgz miglyneáéúëã ,íéîìùä äá íéìùáîù äøåéä úçúù ùàá ïôøùì('å øáãîá):íéîìùä çáæ úçú øùà ùàä ìò ïúðå
.mivra oirilzn:äëøòîì íéìåñô ïäù éôì ,úòìåú ïäá àöîðù íéöòä ïéøéñî.mirxevn zkylñéðëäì àáùë ïúøäèì éðéîùá íéìáåè íéòøåöîä íùù

:áøòáî ìáèù ô"òàå úåðåäá ïúîì íéðôá åãé.zynyn dzid dn izgky awri oa xfril` 'x xn`,äì øîà÷ á÷òé ïá øæòéìà 'ø äìåë àùéøã ììëî
:àéä á÷òé ïá øæòéìà 'ø úåãîã ïéúéðúî íúñã àîåéá àøîâá çëåî éëäå.dpey`xa dzid dwlge:äöéçî úô÷åî äúéä àìù ,äöåøô ,í"áîø ùøéô

.dxhvevkàìù éãë ,äáàåùä úéá úçîùá úåàøì äèîì íéùðàå àøèæåæâä ìò äìòîì úåãîåò íéùðä åéäéù ,íéùð úøæòì áéáñ åôé÷ä àøèæåæâ åîë
:ùàø úåì÷ éãéì åàåáé.zelrn dxyr yng:íéùð úøæòî ìàøùé úøæò ò÷ø÷ äáåâ.zehexz eid `lúåìåâò àìà ,úåìòîä ìë êøãë úåéåæ éìòáå úåëåøà

:äìåâò ïøåâ éöçë

`xephxa yexit

יחזקאל : ìà-בספר  éðøáòiå ,äðBöéçä øöçä-ìà éðàéöBiå"ÇÄÅÄÆÆÈÅÇÄÈÇÇÂÄÅÄÆ
øöç ,øöçä òö÷îa øöç äpäå ,øöçä éòBö÷î úòaøàÇÀÇÇÄÀÅÆÈÅÀÄÅÈÅÀÄÀÙÇÆÈÅÈÅ
."úBøè÷ úBøöç øöçä úòö÷î úòaøàa ,øöçä òö÷îaÀÄÀÙÇÆÈÅÀÇÀÇÇÄÀÙÙÆÈÅÂÅÀË

úBø÷î ïðéàL àlà 'úBøè÷' ïéàå,קטירא ביתא בסורית: כמו – ÀÅÀËÆÈÆÅÈÀÙ
תקרה לו  שאין  אלבק);בית "קטורות"(ר"ח  שפירוש מבואר, ובמפרשים

לפי אש, בהם כשמבערים עשן שמעלות היינו "קיטור ", מלשון  הוא

תקרה להם ישראל").שאין "תפארת  ברטנורא ; המאירי; äîeÆ(רמב "ם;
úBLnLî eéä?הללו הלשכות ארבע –úéçøæî úéîBøc– ÈÀÇÀÀÄÄÀÈÄ

מזרחית דרומית בזווית שהיתה miyxza),הלשכה `"i ze`)äúéä àéäÄÈÀÈ
ïäéîìL úà ïéìMáî ïéøéæpä íML ,íéøéæpä úkLì את – ÄÀÇÇÀÄÄÆÈÇÀÄÄÀÇÀÄÆÇÀÅÆ

שלושה  נזירותו  ימי במלאת מביא נזיר שכן  השלמים; קרבן  בשר
הזרוע  לכהן  ניתנת השלמים שמן וכיון ושלמים, עולה חטאת, קרבנות:

קדוש במקום בישול טעון השלמים בשר  היה והיתה (המאירי),בשלה,
הנזירים, לשכת לכך שם,ïéçlâîeמיועדת הנזירים –ïøòN úà ÀÇÀÄÆÀÈÈ

נזרם, ראש שער  –ãecä úçz íéçlLîe שערם את ושורפים – ÀÇÀÄÇÇÇ
שתחת  הנזירבאש  בפרשת שנאמר כמו  השלמים, א ):דוד ו , (במדבר

השלמים" זבח תחת אשר האש על  ונתן נזרו  ראש שער  את "ולקח

ח). ו , נזיר  úéðBôö(עיין úéçøæî צפונית מזרחית שבזוית הלשכה – ÄÀÈÄÀÄ
,(miyxza a"i ze`)íéðäkä íML ,íéöòä úkLì äúéä àéäÄÈÀÈÄÀÇÈÅÄÆÈÇÙÂÄ

ïéîeî éìòa,לעבודה ראויים שאינם –íéöòä ïéòéìúî בודקים – ÇÂÅÄÇÀÄÄÈÅÄ
תולעים, בהם שנמצאו  אלה את ומסלקים למערכה, העצים li`edאת
çaænä éab ìòî ìeñt ,úòìBz Ba àöîpL õò ìëåמפני – ÀÈÅÆÄÀÈÇÇÈÅÇÇÅÇÄÀÅÇ

המזבח גבי על לישרף ראוי  ואינו משוקץ, דבר  (המאירי).שהתולעת

úéáøòî úéðBôöמערבית צפונית בזווית שהיתה הלשכה –ze`) ÀÄÇÂÈÄ
,(miyxza b"iíéòøöîä úkLì äúéä àéä המצורעים היו ששם – ÄÈÀÈÄÀÇÇÀÙÈÄ

עזרת  לתוך בהונותיהם להכניס כשבאו לטהרתם, השמיני ביום טובלים
ושמן  דם למתן  ישראל").ישראל , "תפארת טוב"; יום "תוספות  (עיין

úéîBøc úéáøòîדרומית מערבית בזוית שהיתה הלשכה –ze`) ÇÂÈÄÀÄ
,(miyxza c"iäúéä äî ézçëL :á÷òé ïa øæòéìà éaø øîàÈÇÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÈÇÀÄÆÈÀÈ
úLnLî ששנה התנא הוא יעקב בן אליעזר שרבי הוכחה, מכאן – ÀÇÆÆ

הזכרנו שכבר  כמו ברטנורא ).מסכתנו, רמב"ם ; עיין ב; א, àaàÇÈ(לעיל

ïîLå ïéé ïéðúBð eéä íL :øîBà ìeàL ושמן לנסכים, יין  – ÈÅÈÈÀÄÇÄÈÆÆ
ולמנחות; äéðîLלמנורה úéa úkLì úàø÷ð äúéä àéä– ÄÈÀÈÄÀÅÄÀÇÅÀÇÀÈ

השמנים. äúéäלשכת ä÷ìçå,הנשים עזרת –äðBLàøaכלומר – ÇÂÈÈÈÀÈÈÄÈ
בליטות, בלא חלקים הנשים עזרת של  הכתלים היו שבתחילה

äøöBök äeôéwäåהקיפוה זמן ולאחר יהיו íéLpäLגזוזטרה,– ÀÄÄÈÀÀÈÆÇÈÄ
úBàBø,השואבה בית בשמחת –ïìòîìîעל עומדות כשהן – ÄÀÇÀÈ

ïhîlîהגזוזטרה, íéLðàäå את ערכו שבה הנשים, בעזרת – ÀÈÂÈÄÄÀÇÈ
השואבה, בית ïéáøòîשמחת eäé àHL éãk קלות לידי ויבואו – ÀÅÆÀÀÙÈÄ

a).ראש ,d dkeq dpyn oiir):מפרשים יש –dpey`xa dzid dwlge–
ועשו  מחיצה הקיפוה זמן ולאחר  כתלים, לה היו שלא היתה, פרוצה

השואבה בית שמחת לצורך מעלות כמין  המאירי ).בה LîçåÇÂÅ(רמב"ם ;
dëBzî úBìBò úBìòî äøNòנשים עזרת מתוך –f"h ze`) ÆÀÅÇÂÄÈ

,(miyxzaìàøNé úøæòìנשים מעזרת גבוהה שהיתה –Îa)Ô7 ÀÆÀÇÄÀÈÅ
,(zen`ãâðkíéläzaL úBìòî äøNò Lîçשיר" מזמורי – ÀÆÆÂÅÆÀÅÇÂÆÇÀÄÄ

ק"כ ֿקל"ד, פרקים בתהילים, הכתובים עלïäéìòLהמעלות" – ÆÂÅÆ
הללו, øéMaהמעלות íéøîBà íiåìä ואומרים עומדים היו  – ÇÀÄÄÀÄÇÄ

השואבה. בית בשמחת eéäשירה, àG,המעלות עשרה חמש  – È
úBèeøèוישרות ארוכות –,zelrnd lk jxck ,(mipaln zxeva)àlà ÀÆÈ
úBôwî,עגולות היינו  –älâò ïøâ éöçkחצי בצורת ערוכות – ËÈÇÂÄÙÆÂËÈ

עיגול.

i y y m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

íéLpä úøæòì úBçeúôe ,ìàøNé úøæò úçz eéä úBëLìeÀÈÈÇÇÆÀÇÄÀÈÅÀÀÆÀÇÇÈÄ
הזכרנו , שכבר כמו אמות, וחצי בשבע ישראל  מעזרת נמוכה שהיתה –

éìk ìëå ,íézìöîe ,íéìáðe ,úBøBpk íéðúBð íiåìä íMLÆÈÇÀÄÄÀÄÄÀÈÄÀÄÀÇÄÀÈÀÅ
øéL הללו בלשכות –,(miyxza f"i ze`)כלי את שומרים הלויים היו  Ä

שלהם. GLeהנגינה änà äàî Cøà äúéä ìàøNé úøæòíéL ÆÀÇÄÀÈÅÈÀÈÙÆÅÈÇÈÀÄ
Lîçå,לדרום מצפון היינו –äøNò úçà áçø ìò,אמה – ÀÈÅÇÙÇÇÇÆÀÅ

למערב a"k).ממזרח ze` miyxz d`x)íéðäk úøæò ïëåשאחרי – ÀÅÆÀÇÙÂÄ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iyily wxt zecin zkqn

GLe äàî Cøà äúéäLîçå íéL,äøNò úçà áçø ìò.úøæòì ìàøNé úøæò ïéa ïéìécáî ïéñtñô éLàøå ¨§¨Ÿ¤¥¨§¦§¨¥©Ÿ©©©¤§¥§¨¥¦§§¦©§¦¦¥¤§©¦§¨¥§¤§©
íéðäkä.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:äúéä äìòî,änà ääBáâe,äéìò ïeúð ïëecäå,GL dáeìL úBìòî L ©Ÿ£¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©£¨¨§¨§¨©¨§©¨¨¨¤¨¨¨©£¤

änà éöç éöç;ìàøNé úøæòî ääBáb íéðäkä úøæò úàöîð,äöçîe úBnà ézL.äàî Cøà äúéä äøæòä ìk £¦£¦©¨¦§¥¤§©©Ÿ£¦§¨¥¤§©¦§¨¥§¥©¤¡¨¨¨£¨¨¨§¨Ÿ¤¥¨
òáLå íéðBîLe,GLe äàî áçø ìòLîçå íéL.GLeíL eéä úBéåçzLä äøNò L.ïðç ïa éñBé àaàøîBà: §¦¨¤©©Ÿ©¥¨§¦§¨¥§¤§¥¦§©£¨¨¨©¨¥¤¨¨¥

GL ãâðkíéøòL øNò äL.áøònì íéëeîñ íéiîBøc íéøòL:ïBéìòä øòL,÷ìcä øòL,úBøBëaä øòL,øòL §¤¤§¨¨¨§¨¦§¨¦§¦¦§¦©©£¨©©¨¤§©©©¤¤©©©§©©
íénä.íénä øòL BîL àø÷ð änìå?âça Ceqð ìL íéî ìL úéçBìö ïéñéðëî BaL.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà: ©©¦§¨¨¦§¨§©©©©¦¤©§¦¦§¦¤©¦¤¦¤¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

ïéàöBé úBéäì ïéãéúòå íékôî íénä Báe,úéaä ïzôî úçzî.áøònì íéëeîñ ïBôva ïúnòìe:äéðëé øòL,øòL ©©¦§©¦©£¦¦¦§§¦¦©©¦§©©©¦§ª¨¨©¨§¦©©£¨©©§¨§¨©©
ïaøwä,íéLpä øòL,øéMä øòL.äéðëé øòL BîL àø÷ð änìå?Búeìâa äéðëé àöé BaL.çøænaL:øBð÷éð øòL. ©¨§¨©©©¨¦©©©¦§¨¨¦§¨§©©§¨§¨¤¨¨§¨§¨§¨¤©¦§¨©©¦¨

Bì eéä íéLtLô éðLe,Bðéîéî ãçà,BìàîOî ãçàå.íL íäì äéä àG áøòna íéðLe. §¥¦§§¦¨¤¨¦¦§¤¨¦§Ÿ§©¦©©£¨¨¨¨¤¥
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡GL äéä çaænäGL ìò íézLe íéLíézLe íéL.änà ñðëå änà äìò,ãBñéä äæ;GL àöîðGL ìò íéLíéL. ©¦§¥©¨¨§¦§©¦©§¦§©¦¨¨©¨§¨©©¨¤©§¦§¨§¦©§¦

e.oiqtqt iy`xe:íéðäë úøæòì ìàøùé úøæò ïéá ìéãáäì ìúåëä ïî íéàöåéå íéèìåá úåøå÷ éùàø.my dzid dlrn:ìàøùé úøæòá.dn` ddeabeäëøåàå
:äøæòä ìë êøåàë.okece:éöçå äîà ïëåãä äáåâå ,àáèöà ïéîë éåùòå äéìò éåðá íéåì ìù.dn` ivg ivg ly zelrn yly eae:ïëåãì ïäá ïéìåòùlk

.dxfrd:úøåôëä úéá éøåçà äéäù éåðô íå÷î äîà äøùò úçà ãò ìàøùé úøæò úìéçúî.agex lr:íåøãì ïåôöî.mixry xyr dylyáéùç à÷ãë
.ïé÷øôá ìéòì ïðéøîàãë ,âøåñá ïåé éëìî åöøôù úåöøô øùò äùìù ãâðë ,úåéåçúùä øùò äùìùì íòè ïúåð äøæòì åéä íéøòù äòáù øîåàäå .ìéæàå åäì

:àî÷ ÷øôá úùøåôî ïéúéðúî äìåëå
b`.dn` mizye miyly lr dn` mizye miyly did gafnd,úåîà íéúùå íéùìù åëøà ùø÷ ìë ,íéùø÷ òáøàî éåùò òáåøî ñåôã àéáî äéä

íéúùå íéùìù ìò äîà íéúùå íéùìù ìù úçà äù÷î äùòð àåäå êúåäî úøôåòå úôæå ãéñå íéðáà åàìîîå ,ñåôãä ìù åäáâ àåäå ,äîà ùø÷ä áçåøå
:ãåñé åäæå .äîà äåáâ äîà.dn` qpke dn` dlråðééäã ùø÷ä áçåøå äîà íéùìù ùø÷ ìë êøåàù øçà ñåôã àéáî äîà äáåâì ãåñéä äìòù øçà

íéùìù ìò äîà íéùìù ìù úçà äù÷î äùòðå ãåñéá ÷áãðå ,ïåùàøë úøôåòå úôæå ãéñå íéðáà åàìîîå ,ãåñéä ìò åðúðå ,úåîà ùîç äæ ñåôã ìù åäáâ
ñåôã àéáîå øæåçå .çåø ìëì äîà ãåñéä ïî øö÷úî àåäù ,äîà ñðë åðééäå .úåîà ùîç ãåñéä ïî äåáâ àåäå .ááåñ àø÷ð äæå .ãåñéä ìò ãîåò äîà

`xephxa yexit

ישראל , GLeעזרת äàî Cøà äúéäLîçå íéL מצפון אמה, – ÈÀÈÙÆÅÈÀÄÀÈÅ
äøNòלדרום, úçà áçø ìò.למערב ממזרח אמה, –éLàøå ÇÙÇÇÇÆÀÅÀÈÅ

ïéñtñôשכבר כמו הכותל, מן היוצאים אבנים או  קורות ראשי – ÄÀÀÄ
פסיפס, אבני של  מחיצה מפרשים: ויש  ו); (א, לעיל ïéìécáîÇÀÄÄבארנו 

íéðäkä úøæòì ìàøNé úøæò ïéa רשאים ישראלים שאין – ÅÆÀÇÄÀÈÅÀÆÀÇÇÙÂÄ
ותנופה. סמיכה בשעת כגון הצורך , בשעת אלא כהנים לעזרת להיכנס

änà ääBáâe ,äúéä äìòî :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÇÂÈÈÀÈÀÈÇÈ
כהנים; לעזרת ישראל עזרת בין  היתה אמה שגובהה ïëecäåÀÇÈמעלה

הקרבן , בשעת שירה ואומרים עומדים הלויים שעליו  –äéìò ïeúðÈÈÆÈ
זו , מעלה על  –dáe:גורסים ויש  –,eae, בדוכן GLúBìòîהיינו L ÈÈÇÂ

änà éöç éöç ìL; וחצי אמה גבוה היה שהדוכן  והרי  –úàöîð ÆÂÄÂÄÇÈÄÀÅ
äöçîe úBnà ézL ,ìàøNé úøæòî ääBáb íéðäkä úøæòÆÀÇÇÙÂÄÀÈÅÆÀÇÄÀÈÅÀÅÇÆÁÈ

כדבריו כותב והרמב"ם יעקב; בן אליעזר  רבי מדברי  זה כל –'ld)
iax ixac xe`iaa zepey zerc yiy miyxtna oiir ;b ,e dxigad zia

.(y"yxd iyecig oiire ;awri oa xfril`äøæòä ìk עזרת מתחילת – ÈÈÂÈÈ
הקדשים, קודש  לאחורי  עד Cøàישראל äúéä–,למערב ממזרח ÈÀÈÙÆ

òáLå íéðBîLe äàî,אמה –áçø ìò,לדרום מצפון –äàî ÅÈÀÄÈÆÇÇÙÇÅÈ
GLeLîçå íéL.אמה –GLeíL eéä úBéåçzLä äøNò L ÀÄÀÈÅÀÆÀÅÄÀÇÂÈÈÈ

כמו  כנגדם, משתחווים שהיו  בעזרה היו מקומות עשר  שלושה –

ג'). (משנה לעיל שנינו  ãâðkשכבר  :øîBà ïðç ïa éñBé àaàÇÈÅÆÈÈÅÀÆÆ
GLíéøòL øNò äLהעובר שכל השתחוויות, היו שבעזרה – ÀÈÈÈÀÈÄ

הבנין ; נוי על ומודה משתחוה, היה העזרה של  שער כל `a`כנגד 
:(c ,`) lirl epipyy dpynd lr wleg opg oa iqeie id mixry dray

dxfra.zeieegzydd dxyr yely eid `idd dpynd ly `pzd zrcle
,bxeqa oeei ikln evxty zevxtd dxyr yely cbpk.לעיל שהזכרנו כמו 

áøònì íéëeîñ íéiîBøc íéøòL:והם מערב, לצד  משוכים – ÀÈÄÀÄÄÀÄÇÇÂÈ
ïBéìòä øòLלמערב הסמוך השער  הוא –,(miyxza f"l ze`) ונקרא ÇÇÈÆÀ

ההר , של בגובהו נמצא שהוא שם על ìcä÷"העליון" øòL– ÇÇÇÆÆ
למערכה עצים מכניסים היו miyxza);שדרכו e"l ze`)úBøBëaä øòLÇÇÇÀ

בדרום  אף כשרה ששחיטתן  הבכורות, את מכניסים היו שדרכו –
;(d"l ze`)íénä øòL,(b"l ze`) Ð.והולכת מפרשת שהמשנה כמו ÇÇÇÇÄ

ìL úéçBìö ïéñéðëî BaL ?íénä øòL BîL àø÷ð änìåÀÈÈÄÀÈÀÇÇÇÇÄÆÇÀÄÄÀÄÆ
âça Ceqð ìL íéîהסוכות –.(h ,c dkeq dpyna x`eank)éaø ÇÄÆÄÆÈÇÄ

úBéäì ïéãéúòå íékôî íénä Báe :øîBà á÷òé ïa øæòéìàÁÄÆÆÆÇÂÙÅÇÇÄÀÇÄÇÂÄÄÄÀ
úéaä ïzôî úçzî ,ïéàöBé שניבא המים יצאו שמשם כלומר – ÀÄÄÇÇÄÀÇÇÇÄ

שכתוב כמו יחזקאל , א ◌ֿב):עליהם מז , הבית,(יחזקאל פתח אל "וישיבני
שער דרך ויוציאני קדימה... הבית מפתן  מתחת יוצאים מים והנה

קדים, הפונה דרך החוץ שער אל חוץ דרך  ויסבני minצפונה, dpde
"zipnid szkd on miktn.'וגו:áøònì íéëeîñ ïBôva ïúnòìeÀËÈÈÇÈÀÄÇÇÂÈ

äéðëé øòLהניצוץ שער הוא ישראל " "תפארת בעל  לדעת –ze`) ÇÇÀÈÀÈ
,(miyxza 'n;"יכניה "שער נקרא למה יבואר ïaøwäולהלן øòLÇÇÇÈÀÈ

בצפון  ששחיטתם הקרבנות את מכניסים היו שדרכו –`"n ze`)
,(miyxzaíéLpä øòLעל לסמוך הנשים נכנסות היו שדרכו – ÇÇÇÈÄ

miyxza);קרבנן a"n ze`) היו סומכות, אינן שנשים הסובר , ולדעת

קרבנן , על  לעמוד פנים כל  על  שם øéMäנכנסות øòL שדרכו – ÇÇÇÄ
ישראל" "תפארת בעל ולדעת השיר; כלי את מכניסים הלויים היו 

המוקד  בית שער miyxza).הוא b"n ze`)BîL àø÷ð änìåשל – ÀÈÈÄÀÈÀ
– למערב הסמוך  הראשון  äéðëéהשער  àöé BaL ?äéðëé øòLÇÇÀÈÀÈÆÈÈÀÈÀÈ

Búeìâaכשהלך זה שער  דרך ויצא להשתחוות המקדש  לבית שנכנס – ÀÈ
לבבל  טו).לגולה כד, ב øBð÷éð(מלכים øòL :çøænaL שם על – ÆÇÄÀÈÇÇÄÈ

אחדים  במקומות הזכרנו שכבר כמו ממצרים, דלתותיו  שהביא ניקנור 
,(miyxza g"i ze`)Bì eéä íéLtLô éðLe קטנים שערים שני – ÀÅÄÀÀÄÈ
,(miyxza h"i ze`)BìàîOî ãçàå ,Bðéîéî ãçà הם ואף – ÆÈÄÄÀÆÈÄÀÙ

השערים; עשר  שלושה במנין  áøònaכלולים íéðLe שערים ושני  – ÀÇÄÇÇÂÈ
העזרה במערב miyxza),היו  h"l ze`)íL íäì äéä àG,מיוחד – ÈÈÈÆÅ

שאחורי הרחבה אל  דרכם לצאת מעט, אלא בהם משתמשים היו שלא

(המאירי).המקדש

izdw - zex`ean zeipyn



`קפ dpyn iyily wxt zecin zkqn

änà ñðëå Lîç äìò,ááBqä äæ;äðBîLe íéøNò ìò äðBîLe íéøNò àöîð.úBðøwä íB÷î–äfî änà, ¨¨¨¥§¨©©¨¤©¥¦§¨¤§¦§¤©¤§¦§¤§©§¨©¨¦¤
äfî änàå;LLå íéøNò ìò LLå íéøNò àöîð.íéðäkä éìâø Celä íB÷î–äfî änà,äfî änàå;àöîð §©¨¦¤¦§¨¤§¦¨¥©¤§¦¨¥§¦©§¥©Ÿ£¦©¨¦¤§©¨¦¤¦§¨

äëøònä íB÷î òaøàå íéøNò ìò òaøàå íéøNò.øîàéñBé éaø:ìò íéøNòå äðBîL àlà äéä àG älçzî ¤§¦§©§©©¤§¦§©§©§©©£¨¨¨©©¦¥¦§¦¨¨¨¤¨§¤§¤§¦©
íéøNòå äðBîL;Bæ äcîa äìBòå ñðBk,íéøNò ìò íéøNò äëøònä íB÷î àöîpL ãò;äìBbä éða eìòLëe, §¤§¤§¦¥§¤§¦¨©¤¦§¨§©©£¨¨¤§¦©¤§¦§¤¨§¥©¨

íBøcä ïî úBnà òaøà åéìò eôéñBä,áøònä ïî úBnà òaøàå,ànb ïéîk,øîàpLâî ìà÷æçé),(æè:ìàéøàäå" ¦¨¨©§©©¦©¨§©§©©¦©©£¨§¦©¨¤¤¡©§¨£¦¥

ìù åùàø àåäù äëøòîä íå÷î åäæå ,ïåùàøë åàìîîå ,ááåñä ìò åðúåðå ,úåîà ùìù äåáâ ,äîà äðåîùå íéøùò ìò äîà äðåîùå íéøùò àåäù éùéìù
åðúåðå äîà äáåâ äîà ìò äîà ñåôã àéáî ë"çàå .ãö ìëì äîà äëøòî íå÷î ïî èìåá ááåñäå ,ãö ìëì äîà ááåñä ïî àöåéå èìåá ãåñéä àöîð .çáæî

:úåéåæ òáøàì ïëå .çáæîä ïø÷ àåäå ,åàìîîå çáæîä úéåæ ìò.mipdkd ilbx jelid mewnäîà ïéçéðî àìà ,úåðø÷ä ïéá êìäì íéëéøö íéðäëä åéäé àìù
:íéðäëä éìâø êåìéäì íéðôìå úåðø÷ä íå÷îî éåðô.dligzn:äîìù éîéá.dpenye mixyr lr dpenye mixyr `l` did `lááåñå ãåñé ìù äìåòå ñðåëå

:íéøùò ìò íéøùò äëøòîä íå÷î øàùðù ãò íéðäëä éìâø êåìä íå÷îå úåðø÷ä íå÷îå.'eke zen` 'c etiqede dlebd ipa elrykeíéùìù åãåñé àöîð
:òáøàå íéøùò ìò òáøàå íéøùò åúëøòî íå÷îå ,íéúùå íéùìù ìò íéúùå.axrnd on zen` rax`e mexcd on zen` rax`äì éúééî éëäå .ïðéñøâ

:íéùã÷ éùã÷ ÷øô íéçáæá.`nb oinkåôéñåä ,íéëñðä ïäá ïéãøåéù íéá÷ðä åðééäã ïéúéù íåùîã ùøôî íúäå .åðìù äëåôä ï"åð ïéîë àåäù úéðåé ìîéâ
å íåøãì çáæîä êåùîìúéîåøã ïø÷á çáæîä éáâ ìò íéëñðî åéäùëå ,ìåìç àäé àìù äîãàë íåèà ,äîãà çáæî ,åùøã ,äîìù éîéá àø÷éòîã .áøòîì

äìåâä éðáå .çáæîä êåúá äéä àìå ,çáæîì êåîñ úéáøòî úéîåøã ïø÷ ìöà íù éåøë äéäù øåáì íéúúåùå äôöøì çáæîä ïî ïéãøåé íéëñðä åéä úéáøòî
äî ,äìéëàë äéúù íéøîåà åéä íäù .íéëñðä íù ãøéì åãâðë çáæîä ùàøì íéá÷ð åçúôå ,çáæîä êåúì èåì÷ øåá åúåà äéäù ãò çáæîä ïéðáá åôéñåä
øáåçî àäéù äéì éùøã ,äîãà çáæîã àø÷å .çáæîá òìáú íéëñð åðééäã äéúù óà ,çáæî éáâ ìò íéôøùðù úåðáø÷ä åðééäã ,çáæîá úìëòúî äìéëà

:úåìéçî éáâ ìò àìå íéôéë éáâ ìò åððáé àìù ,äîãàá.l`ix`de xn`pyìà÷æçéá àåä àø÷î(â"î):àáì ãéúòìùå éðù úéá úãî ìò àáðúî äéäù
.dxyr mizy l`ix`e:äøùò íéúù øîà÷ äëøòîä íå÷î úãî.eirax zrax` l`íéøùò åðééäå ,çåø ìëì äîà äøùò íéúù ããåî åúéòöîàîù ãîìî
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בארנו וכבר החיצון. המזבח בתאור  עוסקות שבפרקנו הראשונות המשניות שש

בצורת  חלקים, משלושה מורכב היה שהמזבח ג), ה, זבחים למשנה (בהקדמתנו

מידותיו על  המזבח מבנה את מבארת משנתנו זה. גב על זה ריבועים שלושה

ציורו  הרי  הדברים ולהבנת ycwnd"):וחלקיו. oekn" ici lr avery itk)

דרומית  מערבית קרן  .5 המזבח. קרנות .4 הסובב. .3 הסיקרא. חוט .2 היסוד. .1

הנקבים  שני .6 ב). ו, זבחים, (משנה והיין  המים לניסוך  משמשת שהיתה (למעלה)

הנשפכים  שהדמים דקין , חוטמין  שני כמין ביסוד , למטה דרומית, מערבית בקרן

שבעזרה, המים באמת ומתערבין  בהן יורדין דרומי, יסוד  ועל  מערבי , יסוד  על 

קדרון  לנחל  יוצאים epwxta).ומשם a dpyn) המזבח באמצע אפר) (ערימת התפוח .7

.10 הכבש. .8 ב). ב, הסובב.(תמיד  אל  בו  שעולים קטן  כבש

היסוד. אל  הסובב מן  בו שיורדים קטן כבש  .9

GL äéä çaænäGL ìò íézLe íéLíézLe íéLכלומר – ÇÄÀÅÇÈÈÀÄÀÇÄÇÀÄÀÇÄ

שלושים  על  אמה ושתיים שלושים היה המזבח של  התחתון הריבוע
אמה. änàושתיים äìò,אמה לגובה התחתון  הריבוע עלה –ñðëå ÈÈÇÈÀÈÇ

änà,השני הריבוע נתון  ועליו צד , מכל אמה לפנים ונכנס –äæ ÇÈÆ
ãBñéä,אמה ורחבה אמה גבוהה שהיא התחתונה, הבליטה אותה – ÇÀ

ולהלן "יסוד "; epzpyn)נקראת seqa) הקיפה לא היסוד שבליטת יבואר,

המזבח. צדדי  כל  האמצעי ,àöîðאת הריבוע –GLìò íéL ÄÀÈÀÄÇ
GLíéL.אמה –äìò, האמצעי הריבוע –Lîçחמש לגובה – ÀÄÈÈÈÅ

änàאמות, ñðëå נתון היה ועליו  צד, מכל  אמה לפנים ונכנס – ÀÈÇÇÈ
העליון ; ááBqäהריבוע äæ גבוהה שהיתה השנייה, הבליטה היינו  – ÆÇÅ

המזבח  את שהקיפה שם על "סובב" נקראת אמה, ורחבה אמות חמש 
המזבח,àöîðכולו; גג שהוא העליון, הריבוע –äðBîLe íéøNò ÄÀÈÆÀÄÀÆ

äðBîLe íéøNò ìòאמות שלוש וגובהו אמה; "תוספות – (עיין ÇÆÀÄÀÆ
טוב") äfî.יום änàå ,äfî änà ,úBðøwä íB÷î בארבע – ÀÇÀÈÇÈÄÆÀÇÈÄÆ

מהן  אחת שכל המזבח", "קרנות ארבע היו  המזבח גג של  פינותיו
אמה; בגובה אמה על  אמה מעוקבת, אמה בת שטח àöîðהיתה – ÄÀÈ

הקרנות, מן  לפנים LLåהמזבח íéøNò ìò LLå íéøNò– ÆÀÄÈÅÇÆÀÄÈÅ
äfîאמה. änàå ,äfî änà ,íéðäkä éìâø Celä íB÷î– ÀÄÇÀÅÇÙÂÄÇÈÄÆÀÇÈÄÆ

מן  לפנים צד , מכל  אמה ברוחב היה המזבח על  הכהנים מסלול 
הכהנים,àöîðהקרנות; ממסלול לפנים המזבח שטח –íéøNò ÄÀÈÆÀÄ

òaøàå íéøNò ìò òaøàå,אמה –äëøònä íB÷î ואותו – ÀÇÀÇÇÆÀÄÀÇÀÇÀÇÇÂÈÈ
לצורך נשאר  אמה וארבע עשרים על  אמה וארבע עשרים של שטח

älçzîהמערכה. :éñBé éaø øîà,שלמה של  ראשון בבית –àG ÈÇÇÄÅÄÀÄÈ
äéä,היסוד שטח היינו התחתון, הריבוע –íéøNòå äðBîL àlà ÈÈÆÈÀÆÀÆÀÄ

íéøNòå äðBîL ìò;אמה –dideBæ äcîa äìBòå ñðBk– ÇÀÆÀÆÀÄÅÀÆÀÄÈ
הילוך למקום ואמה הקרנות, למקום אמה לסובב, אמה ליסוד , אמה

צד, לכל  אמות ארבע הרי הכהנים, äëøònäרגלי  íB÷î àöîpL ãòÇÆÄÀÈÀÇÇÂÈÈ
íéøNò ìò íéøNòשכתוב כמו אמה, א ):– ד, ב  הימים  (דברי ÆÀÄÇÆÀÄ

רחבו ". אמה ועשרים ארכו אמה עשרים נחושת מזבח eìòLëeÀÆÈ"ויעש
äìBbä éða,השני הבית את ובנו  מבבל , –åéìò eôéñBäעל – ÀÅÇÈÄÈÈ

וריבוע, ריבוע כל  על  היינו  íBøcä,המזבח, ïî úBnà òaøàÇÀÇÇÄÇÈ
ànb ïéîk ,áøònä ïî úBnà òaøàå גמא יוונית אות כצורת – ÀÇÀÇÇÄÇÇÂÈÀÄÇÈ

),וארבע עשרים על וארבע עשרים המערכה מקום ונמצא .(:øîàpLÆÆÁÇ
ìàéøàäå"(dkxrnd mewn epiid ,gafnd)Cøà äøNò íézL ÀÈÂÄÅÀÅÆÀÅÙÆ

ìBëé ."òeáø áçø äøNò íézLa– לומר  אתה –àlà BðéàL ÄÀÅÆÀÅÙÇÈÇÈÆÅÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iyily wxt zecin zkqn

Cøà äøNò íézL"òeáø áçø äøNò íézLa.äøNò íézL ìò äøNò íézL àlà BðéàL ìBëé?øîBà àeäLk §¥¤§¥Ÿ¤¦§¥¤§¥Ÿ©¨©¨¤¥¤¨§¥¤§¥©§¥¤§¥§¤¥
(íù):"åéòáø úòaøà ìà"–ããBî àeä òöîàä ïnL ãnìî,çeø ìëì änà äøNò íézL.àø÷ñ ìL èeçå ¤©§©©§¨¨§©¥¤¦¨¤§©¥§¥¤§¥©¨§¨©§¤¦§¨

òöîàa BøâBç,íéðBzçzä íéîcì íéðBéìòä íéîcä ïéa ìécáäì.ïBôvä ìk éðt ìò Cläî äéä ãBñéäå,éðt ìòå §¨¤§©§©§¦¥©¨¦¨¤§¦©¨¦©©§¦§©§¨¨§©¥©§¥¨©¨§©§¥
áøònä ìk,úçà änà íBøca ìëBàå,úçà änà çøænáe. ¨©©£¨§¥©¨©¨©©©¦§¨©¨©©

·íéá÷ð éðL eéä úéîBøc úéáøòî ïø÷áe,ïéwc ïéîèç éðL ïéîk,ãBñé ìòå éáøòî ãBñé ìò ïéðzpä íéîcäL §¤¤©£¨¦§¦¨§¥§¨¦§¦§¥Ÿ¨¦©¦¤©¨¦©¦¨¦©§©£¨¦§©§
éîBøc–ïäa ïéãøBé,änàa ïéáøòúîe,öBéåïBøã÷ ìçðì ïéà. §¦§¦¨¤¦§¨§¦¨©¨§§¦§©©¦§

:òáøàå íéøùò ìò òáøàå.rvn`a exbeg `xwiqd hegeäèîì úçà äîà åðééäã ,åäáåâ ìù úåîà ùîç óåñì åòöîàá çáæîì áéáñ éåùò äéä íåãà èåç
:ááåñ ìù åðåéìòî.mipeilrd minc oia licadl:àø÷éñä èåçî äìòîì ÷øæð ïîãù óåòä úìåòå äîäá úàèç.mipezgzd minclúåðáø÷ øàù ìëì

:èåçä ïî äèîì ïîã ú÷éøæù.zg` dn` gxfnae zg` dn` mexca lke`eíåøãä êøåà éðô ìò úçà äîàî õåç ,ïéîéðá ìù å÷ìçá äéä åìåë çáæîä
äúéä úéðåôö úéçøæî ïø÷ì òéâîùëù ,çøæîä ìë éðô ìò çøæîáù äîà äúéä àìù àìà ,äãåäé ìù å÷ìçî ñôåú äéäù çøæîä êøåà éðô ìò úçà äîàå

øãä äîàä úìéëà ïëå ,ïø÷ì äîà êåúá äìë.äîà ïø÷ì êåîñ äìë äúéä úéáøòî úéîåøã ïø÷ì òéâîùëù ,íåøãä ìë éðô ìò úëìäî äúéä àì úéîå
ãò ìëàé ø÷áá óøèé áàæ ïéîéðá úà á÷òé êøéáù éôìå .äãåäé ìù å÷ìçá äúéä ãáìá úéçøæî úéîåøã ïø÷å ,ïéîéðá ìù å÷ìçá çáæîä úåðø÷ ùìù åàöîðå

(è"î úéùàøá),úéçøæî úéîåøã ïø÷á çáæîì ãåñé åùò àì êëéôì ,ïéîéðá ìù å÷ìçá àìà àäé àì íéîãì ùãå÷îä øáã ,àùã÷î éðáúé äéúðñçàáå ïðéîâøúîå
,ïøîàãë úøôåòå úôæå ãéñå íéðáà åúåàìîì ãåñéì òáåøî ñåôã íéùåò åéäùëå .ïø÷ åúåàá äèîì íéðúéð íéîã åéä àìå ,óøåè ìù å÷ìçá äúéä àìù éôì
éðôîå .ãåñé éìá éåðô ïø÷ åúåà øàùðå õòä ïéèîåù ë"çàå ,àéää úéåæä àìîúú àìù éãë ,úéçøæî úéîåøã ìù úéåæ åúåàá øáã ìë åà õò íéîéùî åéä

é÷î àåäù éôì ,ááåñ çáæî ìù éòöîàä ÷ìçä àø÷ð äæ:ãåñéá ë"àùî ,úåðø÷ä ìë ááåñå ó
a.zinexc ziaxrn oxwae:íéá÷ð éðù åéä ãåñé ìù äîàá äèîì.iaxrn ceqi lr mipzipd mincdyøçàìù ,úåéîéðôä úåàèç ìù íãä éøééù ïåâë

:éáøòî ãåñé ìò íãä éøééù êôåù äéä úåðúîä ìë.inexc ceqi lre:úåðåöéç ìù íãä éøééù.oicxei,äøæòáù íéîä úîàá íéáøòúîå ,íéá÷ð ïúåà êøã
:ò÷ø÷ä úà ïäá ìáæì íéøáæâä ïî ïúåà íéðå÷ åéä úåðâ éìòáå .ïåøã÷ ìçðì ïéàöåé íùîå

`xephxa yexit

øîBà àeäLk ?äøNò íézL ìò äøNò íézLבהמשך – ÀÅÆÀÅÇÀÅÆÀÅÀÆÅ
ããBî,הכתוב: àeä òöîàä ïnL ãnìî ,"åéòáø úòaøà ìà"ÆÇÀÇÇÀÈÈÀÇÅÆÄÈÆÀÇÅ

çeø ìëì änà äøNò íézL הוא המערכה שמקום מכאן – ÀÅÆÀÅÇÈÀÈÇ
בגמרא וארבע. עשרים על  וארבע ב )עשרים סא , מבואר,(זבחים 

בבית  הוסיפו  הנסכים, לתוכו שיורדים הבור  היינו  השיתין , שמשום

שכן  המערב, מן אמות וארבע הדרום מן אמות ארבע המזבח על  שני 
חלול, יהא שלא כאדמה, אטום – אדמה" "מזבח דרשו: שלמה בימי

הנסכים  היו מערבית, דרומית בקרן  המזבח גבי על מנסכים וכשהיו
קרן  שאצל "שיתין " הנקרא לבור ושותתים לרצפה המזבח מן  יורדים

בבנין  הוסיפו הגולה, בני  וכשבאו למזבח; סמוך מערבית דרומית
המזבח  בראש נקבים ועשו  המזבח, תחת בור  אותו שיהא עד  המזבח,

שתיה  דרשו : שכן המזבח, שתחת השיתין  לתוך  הנסכים ירדו שדרכם
שהקרבנות  כשם כלומר במזבח, שתיה אף במזבח אכילה מה כאכילה.

המזבח. במקום שייבלעו צריך  הנסכים כך המזבח, גבי  על  מתעכלים
שיהא  אלא הכתוב כוונת שאין דרשו, אדמה", "מזבח שכתוב: ומה

מחילות  גבי על ולא כיפים גבי על לבנותו שלא באדמה, מחובר

ישראל"). "תפארת ועיין àø÷ñ(ברטנורא; ìL èeçå,אדום קו  – ÀÆÄÀÈ
òöîàa BøâBç היה המזבח גובה באמצעו . המזבח את מקיף היה – ÀÈÆÀÇ

החלק  אמות שלוש  הסובב, אמות חמש היסוד, אחת אמה אמות: עשר
מהרצפה, אמות חמש ובגובה עשר; הרי הקרנות, אחת ואמה העליון ,

היסוד  מן אמות aaeqdn),וארבע dhnl zg` dn` epiid) חוט היה
xeiva),הסיקרא d`x)íéðBéìòä íéîcä ïéa ìécáäì חטאת דם – ÀÇÀÄÅÇÈÄÈÆÀÄ

הסיקרא, מחוט למעלה הנזרק העוף ועולת íéðBzçzäבהמה íéîcìÇÈÄÇÇÀÄ
הסיקרא. מחוט למטה הנזרק הקרבנות שאר לדם –äéä ãBñéäåÀÇÀÈÈ

áøònä ìk éðt ìòå ,ïBôvä ìk éðt ìò Cläî בליטת – ÀÇÅÇÀÅÈÇÈÀÇÀÅÈÇÇÂÈ
על נמשכת היתה אלא המזבח צדדי  כל  את מקיפה היתה לא היסוד 

צפון  צד  `dn),פני מערב(32 צד פני  `dn),ועל 32)íBøca ìëBàåÀÅÇÈ
úçà änà çøænáe ,úçà änàהיסוד בליטת היתה ממערב – ÇÈÇÇÇÄÀÈÇÈÇÇ

לצד אחת אמה נכנסת היתה מצפון  וכן  דרום, לצד  אחת אמה נכנסת
היסוד בליטת בלי  היה מזרח וצד  דרום צד  שאר וכל lke`e(מזרח,

enk ,gxfna oke ,cala zg` dn` mexca qtez ceqid didy ,qteze epiid
.(xeiva d`x ;epx`ayהיסוד שבליטת היא, המשנה שכוונת מפרשים, יש

דרום פני  על  אף נמשכת `dn),היתה מזרח(31 פני על `dn),ואף 31)
לצד אחת אמה היסוד, בליטת היתה חסרה מזרחית דרומית בקרן  ורק
אמה  בדרום "ואוכל  כאן : ששנינו וזהו מזרח, לצד אחת ואמה דרום

היינ  אחת", אמה ובמזרח אמה אחת נאכלה מזרחית דרומית שבקרן  ו
היסוד בליטת שם נעשתה שלא מכאן, ואמה ורש "ימכאן גמרא  (עיין

המשנה ). במפרשי ועיין ב ; נג, מזרחית זבחים  דרומית בקרן פנים כל על
הכל. לדברי  היסוד  בליטת היתה לא

המזבח  גובה משנתנו  של  התנא הזכיר  שלא כותב, למשנתנו בפירושו  הרמב"ם
עשר משה שעשה המזבח אמרו: וכן  נשתנה; שלא מפורסם, שהוא לפי כולו,
אמות. עשר  הגולה בני ושעשו  אמות, עשר שלמה ושעשה (גובהו), אמות

א): כז , (שמות שכתוב eznew"ומה zen` yelye"מערכה משפת (aaeq)היינו
cala).ולמעלה gafnd ly oeilrd wlgd xnelk):אמות עשר  שגבהו נתבאר, וכבר

לפי קרנותיו, ואמה המערכה, מקום – ושלוש סובב, – וחמש יסוד, אמה
אמה. ברום אמה על אמה היא קרן שכל

כלים: במסכת שנוי האמה מידת zeipepiaבענין eid zen`d lk,(טפחים 6 (של
ceqide aaeqde oxwde adfd gafnn ueg אלה שכל  כלומר החיצון), המזבח (של

טפחים חמישה של באמה dfנמדדו itl wcwcny ,epzpynl eyexita m"anx oiir)
.(aeh mei zetqez oiire ;gafnd zecina

y c e w z a y
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המזבח. תיאור בענין הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו 

úéîBøc úéáøòî ïø÷áe,היסוד גבי על למטה, בזווית –éðL eéä ÀÆÆÇÂÈÄÀÄÈÀÅ
ïéwc ïéîèç éðL ïéîk ,íéá÷ð פונה ואחד למערב פונה אחד  – ÀÈÄÀÄÀÅÙÈÄÇÄ

הדם, שיירי את שופכים היו ולתוכם ìòלדרום, ïéðzpä íéîcäLÆÇÈÄÇÄÈÄÇ
éáøòî ãBñéעל הנשפכים הפנימיות החטאות של הדם שיירי  – ÀÇÂÈÄ

המערבי, בנקב היינו מערבי, éîBøcיסוד ãBñé ìòå הדם שייריי – ÀÇÀÀÄ
(כמו  הדרומי בנקב היינו דרומי, יסוד על  הנשפכים הקרבנות שאר של

אֿג), ה, בזבחים ïäaששנינו  ïéãøBé, הללו בנקבים –ïéáøòúîe ÀÄÈÆÄÀÈÀÄ
änàa,שבעזרה המים באמת –ïBøã÷ ìçðì ïéàöBéåובעלי – ÈÇÈÀÀÄÀÇÇÄÀ

גינותיהם בהם לזבל הגזברים מן  אותם קונים היו  epipyyגינות enk)
.(e ,d `nei

izdw - zex`ean zeipyn
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änà ñðëå Lîç äìò,ááBqä äæ;äðBîLe íéøNò ìò äðBîLe íéøNò àöîð.úBðøwä íB÷î–äfî änà, ¨¨¨¥§¨©©¨¤©¥¦§¨¤§¦§¤©¤§¦§¤§©§¨©¨¦¤
äfî änàå;LLå íéøNò ìò LLå íéøNò àöîð.íéðäkä éìâø Celä íB÷î–äfî änà,äfî änàå;àöîð §©¨¦¤¦§¨¤§¦¨¥©¤§¦¨¥§¦©§¥©Ÿ£¦©¨¦¤§©¨¦¤¦§¨

äëøònä íB÷î òaøàå íéøNò ìò òaøàå íéøNò.øîàéñBé éaø:ìò íéøNòå äðBîL àlà äéä àG älçzî ¤§¦§©§©©¤§¦§©§©§©©£¨¨¨©©¦¥¦§¦¨¨¨¤¨§¤§¤§¦©
íéøNòå äðBîL;Bæ äcîa äìBòå ñðBk,íéøNò ìò íéøNò äëøònä íB÷î àöîpL ãò;äìBbä éða eìòLëe, §¤§¤§¦¥§¤§¦¨©¤¦§¨§©©£¨¨¤§¦©¤§¦§¤¨§¥©¨

íBøcä ïî úBnà òaøà åéìò eôéñBä,áøònä ïî úBnà òaøàå,ànb ïéîk,øîàpLâî ìà÷æçé),(æè:ìàéøàäå" ¦¨¨©§©©¦©¨§©§©©¦©©£¨§¦©¨¤¤¡©§¨£¦¥

ìù åùàø àåäù äëøòîä íå÷î åäæå ,ïåùàøë åàìîîå ,ááåñä ìò åðúåðå ,úåîà ùìù äåáâ ,äîà äðåîùå íéøùò ìò äîà äðåîùå íéøùò àåäù éùéìù
åðúåðå äîà äáåâ äîà ìò äîà ñåôã àéáî ë"çàå .ãö ìëì äîà äëøòî íå÷î ïî èìåá ááåñäå ,ãö ìëì äîà ááåñä ïî àöåéå èìåá ãåñéä àöîð .çáæî

:úåéåæ òáøàì ïëå .çáæîä ïø÷ àåäå ,åàìîîå çáæîä úéåæ ìò.mipdkd ilbx jelid mewnäîà ïéçéðî àìà ,úåðø÷ä ïéá êìäì íéëéøö íéðäëä åéäé àìù
:íéðäëä éìâø êåìéäì íéðôìå úåðø÷ä íå÷îî éåðô.dligzn:äîìù éîéá.dpenye mixyr lr dpenye mixyr `l` did `lááåñå ãåñé ìù äìåòå ñðåëå

:íéøùò ìò íéøùò äëøòîä íå÷î øàùðù ãò íéðäëä éìâø êåìä íå÷îå úåðø÷ä íå÷îå.'eke zen` 'c etiqede dlebd ipa elrykeíéùìù åãåñé àöîð
:òáøàå íéøùò ìò òáøàå íéøùò åúëøòî íå÷îå ,íéúùå íéùìù ìò íéúùå.axrnd on zen` rax`e mexcd on zen` rax`äì éúééî éëäå .ïðéñøâ

:íéùã÷ éùã÷ ÷øô íéçáæá.`nb oinkåôéñåä ,íéëñðä ïäá ïéãøåéù íéá÷ðä åðééäã ïéúéù íåùîã ùøôî íúäå .åðìù äëåôä ï"åð ïéîë àåäù úéðåé ìîéâ
å íåøãì çáæîä êåùîìúéîåøã ïø÷á çáæîä éáâ ìò íéëñðî åéäùëå ,ìåìç àäé àìù äîãàë íåèà ,äîãà çáæî ,åùøã ,äîìù éîéá àø÷éòîã .áøòîì

äìåâä éðáå .çáæîä êåúá äéä àìå ,çáæîì êåîñ úéáøòî úéîåøã ïø÷ ìöà íù éåøë äéäù øåáì íéúúåùå äôöøì çáæîä ïî ïéãøåé íéëñðä åéä úéáøòî
äî ,äìéëàë äéúù íéøîåà åéä íäù .íéëñðä íù ãøéì åãâðë çáæîä ùàøì íéá÷ð åçúôå ,çáæîä êåúì èåì÷ øåá åúåà äéäù ãò çáæîä ïéðáá åôéñåä
øáåçî àäéù äéì éùøã ,äîãà çáæîã àø÷å .çáæîá òìáú íéëñð åðééäã äéúù óà ,çáæî éáâ ìò íéôøùðù úåðáø÷ä åðééäã ,çáæîá úìëòúî äìéëà

:úåìéçî éáâ ìò àìå íéôéë éáâ ìò åððáé àìù ,äîãàá.l`ix`de xn`pyìà÷æçéá àåä àø÷î(â"î):àáì ãéúòìùå éðù úéá úãî ìò àáðúî äéäù
.dxyr mizy l`ix`e:äøùò íéúù øîà÷ äëøòîä íå÷î úãî.eirax zrax` l`íéøùò åðééäå ,çåø ìëì äîà äøùò íéúù ããåî åúéòöîàîù ãîìî

`xephxa yexit

א ה נ ש מ ר ו א ב

בארנו וכבר החיצון. המזבח בתאור  עוסקות שבפרקנו הראשונות המשניות שש

בצורת  חלקים, משלושה מורכב היה שהמזבח ג), ה, זבחים למשנה (בהקדמתנו

מידותיו על  המזבח מבנה את מבארת משנתנו זה. גב על זה ריבועים שלושה

ציורו  הרי  הדברים ולהבנת ycwnd"):וחלקיו. oekn" ici lr avery itk)

דרומית  מערבית קרן  .5 המזבח. קרנות .4 הסובב. .3 הסיקרא. חוט .2 היסוד. .1

הנקבים  שני .6 ב). ו, זבחים, (משנה והיין  המים לניסוך  משמשת שהיתה (למעלה)

הנשפכים  שהדמים דקין , חוטמין  שני כמין ביסוד , למטה דרומית, מערבית בקרן

שבעזרה, המים באמת ומתערבין  בהן יורדין דרומי, יסוד  ועל  מערבי , יסוד  על 

קדרון  לנחל  יוצאים epwxta).ומשם a dpyn) המזבח באמצע אפר) (ערימת התפוח .7

.10 הכבש. .8 ב). ב, הסובב.(תמיד  אל  בו  שעולים קטן  כבש

היסוד. אל  הסובב מן  בו שיורדים קטן כבש  .9

GL äéä çaænäGL ìò íézLe íéLíézLe íéLכלומר – ÇÄÀÅÇÈÈÀÄÀÇÄÇÀÄÀÇÄ

שלושים  על  אמה ושתיים שלושים היה המזבח של  התחתון הריבוע
אמה. änàושתיים äìò,אמה לגובה התחתון  הריבוע עלה –ñðëå ÈÈÇÈÀÈÇ

änà,השני הריבוע נתון  ועליו צד , מכל אמה לפנים ונכנס –äæ ÇÈÆ
ãBñéä,אמה ורחבה אמה גבוהה שהיא התחתונה, הבליטה אותה – ÇÀ

ולהלן "יסוד "; epzpyn)נקראת seqa) הקיפה לא היסוד שבליטת יבואר,

המזבח. צדדי  כל  האמצעי ,àöîðאת הריבוע –GLìò íéL ÄÀÈÀÄÇ
GLíéL.אמה –äìò, האמצעי הריבוע –Lîçחמש לגובה – ÀÄÈÈÈÅ

änàאמות, ñðëå נתון היה ועליו  צד, מכל  אמה לפנים ונכנס – ÀÈÇÇÈ
העליון ; ááBqäהריבוע äæ גבוהה שהיתה השנייה, הבליטה היינו  – ÆÇÅ

המזבח  את שהקיפה שם על "סובב" נקראת אמה, ורחבה אמות חמש 
המזבח,àöîðכולו; גג שהוא העליון, הריבוע –äðBîLe íéøNò ÄÀÈÆÀÄÀÆ

äðBîLe íéøNò ìòאמות שלוש וגובהו אמה; "תוספות – (עיין ÇÆÀÄÀÆ
טוב") äfî.יום änàå ,äfî änà ,úBðøwä íB÷î בארבע – ÀÇÀÈÇÈÄÆÀÇÈÄÆ

מהן  אחת שכל המזבח", "קרנות ארבע היו  המזבח גג של  פינותיו
אמה; בגובה אמה על  אמה מעוקבת, אמה בת שטח àöîðהיתה – ÄÀÈ

הקרנות, מן  לפנים LLåהמזבח íéøNò ìò LLå íéøNò– ÆÀÄÈÅÇÆÀÄÈÅ
äfîאמה. änàå ,äfî änà ,íéðäkä éìâø Celä íB÷î– ÀÄÇÀÅÇÙÂÄÇÈÄÆÀÇÈÄÆ

מן  לפנים צד , מכל  אמה ברוחב היה המזבח על  הכהנים מסלול 
הכהנים,àöîðהקרנות; ממסלול לפנים המזבח שטח –íéøNò ÄÀÈÆÀÄ

òaøàå íéøNò ìò òaøàå,אמה –äëøònä íB÷î ואותו – ÀÇÀÇÇÆÀÄÀÇÀÇÀÇÇÂÈÈ
לצורך נשאר  אמה וארבע עשרים על  אמה וארבע עשרים של שטח

älçzîהמערכה. :éñBé éaø øîà,שלמה של  ראשון בבית –àG ÈÇÇÄÅÄÀÄÈ
äéä,היסוד שטח היינו התחתון, הריבוע –íéøNòå äðBîL àlà ÈÈÆÈÀÆÀÆÀÄ

íéøNòå äðBîL ìò;אמה –dideBæ äcîa äìBòå ñðBk– ÇÀÆÀÆÀÄÅÀÆÀÄÈ
הילוך למקום ואמה הקרנות, למקום אמה לסובב, אמה ליסוד , אמה

צד, לכל  אמות ארבע הרי הכהנים, äëøònäרגלי  íB÷î àöîpL ãòÇÆÄÀÈÀÇÇÂÈÈ
íéøNò ìò íéøNòשכתוב כמו אמה, א ):– ד, ב  הימים  (דברי ÆÀÄÇÆÀÄ

רחבו ". אמה ועשרים ארכו אמה עשרים נחושת מזבח eìòLëeÀÆÈ"ויעש
äìBbä éða,השני הבית את ובנו  מבבל , –åéìò eôéñBäעל – ÀÅÇÈÄÈÈ

וריבוע, ריבוע כל  על  היינו  íBøcä,המזבח, ïî úBnà òaøàÇÀÇÇÄÇÈ
ànb ïéîk ,áøònä ïî úBnà òaøàå גמא יוונית אות כצורת – ÀÇÀÇÇÄÇÇÂÈÀÄÇÈ

),וארבע עשרים על וארבע עשרים המערכה מקום ונמצא .(:øîàpLÆÆÁÇ
ìàéøàäå"(dkxrnd mewn epiid ,gafnd)Cøà äøNò íézL ÀÈÂÄÅÀÅÆÀÅÙÆ

ìBëé ."òeáø áçø äøNò íézLa– לומר  אתה –àlà BðéàL ÄÀÅÆÀÅÙÇÈÇÈÆÅÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Cøà äøNò íézL"òeáø áçø äøNò íézLa.äøNò íézL ìò äøNò íézL àlà BðéàL ìBëé?øîBà àeäLk §¥¤§¥Ÿ¤¦§¥¤§¥Ÿ©¨©¨¤¥¤¨§¥¤§¥©§¥¤§¥§¤¥
(íù):"åéòáø úòaøà ìà"–ããBî àeä òöîàä ïnL ãnìî,çeø ìëì änà äøNò íézL.àø÷ñ ìL èeçå ¤©§©©§¨¨§©¥¤¦¨¤§©¥§¥¤§¥©¨§¨©§¤¦§¨

òöîàa BøâBç,íéðBzçzä íéîcì íéðBéìòä íéîcä ïéa ìécáäì.ïBôvä ìk éðt ìò Cläî äéä ãBñéäå,éðt ìòå §¨¤§©§©§¦¥©¨¦¨¤§¦©¨¦©©§¦§©§¨¨§©¥©§¥¨©¨§©§¥
áøònä ìk,úçà änà íBøca ìëBàå,úçà änà çøænáe. ¨©©£¨§¥©¨©¨©©©¦§¨©¨©©

·íéá÷ð éðL eéä úéîBøc úéáøòî ïø÷áe,ïéwc ïéîèç éðL ïéîk,ãBñé ìòå éáøòî ãBñé ìò ïéðzpä íéîcäL §¤¤©£¨¦§¦¨§¥§¨¦§¦§¥Ÿ¨¦©¦¤©¨¦©¦¨¦©§©£¨¦§©§
éîBøc–ïäa ïéãøBé,änàa ïéáøòúîe,öBéåïBøã÷ ìçðì ïéà. §¦§¦¨¤¦§¨§¦¨©¨§§¦§©©¦§

:òáøàå íéøùò ìò òáøàå.rvn`a exbeg `xwiqd hegeäèîì úçà äîà åðééäã ,åäáåâ ìù úåîà ùîç óåñì åòöîàá çáæîì áéáñ éåùò äéä íåãà èåç
:ááåñ ìù åðåéìòî.mipeilrd minc oia licadl:àø÷éñä èåçî äìòîì ÷øæð ïîãù óåòä úìåòå äîäá úàèç.mipezgzd minclúåðáø÷ øàù ìëì

:èåçä ïî äèîì ïîã ú÷éøæù.zg` dn` gxfnae zg` dn` mexca lke`eíåøãä êøåà éðô ìò úçà äîàî õåç ,ïéîéðá ìù å÷ìçá äéä åìåë çáæîä
äúéä úéðåôö úéçøæî ïø÷ì òéâîùëù ,çøæîä ìë éðô ìò çøæîáù äîà äúéä àìù àìà ,äãåäé ìù å÷ìçî ñôåú äéäù çøæîä êøåà éðô ìò úçà äîàå

øãä äîàä úìéëà ïëå ,ïø÷ì äîà êåúá äìë.äîà ïø÷ì êåîñ äìë äúéä úéáøòî úéîåøã ïø÷ì òéâîùëù ,íåøãä ìë éðô ìò úëìäî äúéä àì úéîå
ãò ìëàé ø÷áá óøèé áàæ ïéîéðá úà á÷òé êøéáù éôìå .äãåäé ìù å÷ìçá äúéä ãáìá úéçøæî úéîåøã ïø÷å ,ïéîéðá ìù å÷ìçá çáæîä úåðø÷ ùìù åàöîðå

(è"î úéùàøá),úéçøæî úéîåøã ïø÷á çáæîì ãåñé åùò àì êëéôì ,ïéîéðá ìù å÷ìçá àìà àäé àì íéîãì ùãå÷îä øáã ,àùã÷î éðáúé äéúðñçàáå ïðéîâøúîå
,ïøîàãë úøôåòå úôæå ãéñå íéðáà åúåàìîì ãåñéì òáåøî ñåôã íéùåò åéäùëå .ïø÷ åúåàá äèîì íéðúéð íéîã åéä àìå ,óøåè ìù å÷ìçá äúéä àìù éôì
éðôîå .ãåñé éìá éåðô ïø÷ åúåà øàùðå õòä ïéèîåù ë"çàå ,àéää úéåæä àìîúú àìù éãë ,úéçøæî úéîåøã ìù úéåæ åúåàá øáã ìë åà õò íéîéùî åéä

é÷î àåäù éôì ,ááåñ çáæî ìù éòöîàä ÷ìçä àø÷ð äæ:ãåñéá ë"àùî ,úåðø÷ä ìë ááåñå ó
a.zinexc ziaxrn oxwae:íéá÷ð éðù åéä ãåñé ìù äîàá äèîì.iaxrn ceqi lr mipzipd mincdyøçàìù ,úåéîéðôä úåàèç ìù íãä éøééù ïåâë

:éáøòî ãåñé ìò íãä éøééù êôåù äéä úåðúîä ìë.inexc ceqi lre:úåðåöéç ìù íãä éøééù.oicxei,äøæòáù íéîä úîàá íéáøòúîå ,íéá÷ð ïúåà êøã
:ò÷ø÷ä úà ïäá ìáæì íéøáæâä ïî ïúåà íéðå÷ åéä úåðâ éìòáå .ïåøã÷ ìçðì ïéàöåé íùîå
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øîBà àeäLk ?äøNò íézL ìò äøNò íézLבהמשך – ÀÅÆÀÅÇÀÅÆÀÅÀÆÅ
ããBî,הכתוב: àeä òöîàä ïnL ãnìî ,"åéòáø úòaøà ìà"ÆÇÀÇÇÀÈÈÀÇÅÆÄÈÆÀÇÅ

çeø ìëì änà äøNò íézL הוא המערכה שמקום מכאן – ÀÅÆÀÅÇÈÀÈÇ
בגמרא וארבע. עשרים על  וארבע ב )עשרים סא , מבואר,(זבחים 

בבית  הוסיפו  הנסכים, לתוכו שיורדים הבור  היינו  השיתין , שמשום

שכן  המערב, מן אמות וארבע הדרום מן אמות ארבע המזבח על  שני 
חלול, יהא שלא כאדמה, אטום – אדמה" "מזבח דרשו: שלמה בימי

הנסכים  היו מערבית, דרומית בקרן  המזבח גבי על מנסכים וכשהיו
קרן  שאצל "שיתין " הנקרא לבור ושותתים לרצפה המזבח מן  יורדים

בבנין  הוסיפו הגולה, בני  וכשבאו למזבח; סמוך מערבית דרומית
המזבח  בראש נקבים ועשו  המזבח, תחת בור  אותו שיהא עד  המזבח,

שתיה  דרשו : שכן המזבח, שתחת השיתין  לתוך  הנסכים ירדו שדרכם
שהקרבנות  כשם כלומר במזבח, שתיה אף במזבח אכילה מה כאכילה.

המזבח. במקום שייבלעו צריך  הנסכים כך המזבח, גבי  על  מתעכלים
שיהא  אלא הכתוב כוונת שאין דרשו, אדמה", "מזבח שכתוב: ומה

מחילות  גבי על ולא כיפים גבי על לבנותו שלא באדמה, מחובר

ישראל"). "תפארת ועיין àø÷ñ(ברטנורא; ìL èeçå,אדום קו  – ÀÆÄÀÈ
òöîàa BøâBç היה המזבח גובה באמצעו . המזבח את מקיף היה – ÀÈÆÀÇ

החלק  אמות שלוש  הסובב, אמות חמש היסוד, אחת אמה אמות: עשר
מהרצפה, אמות חמש ובגובה עשר; הרי הקרנות, אחת ואמה העליון ,

היסוד  מן אמות aaeqdn),וארבע dhnl zg` dn` epiid) חוט היה
xeiva),הסיקרא d`x)íéðBéìòä íéîcä ïéa ìécáäì חטאת דם – ÀÇÀÄÅÇÈÄÈÆÀÄ

הסיקרא, מחוט למעלה הנזרק העוף ועולת íéðBzçzäבהמה íéîcìÇÈÄÇÇÀÄ
הסיקרא. מחוט למטה הנזרק הקרבנות שאר לדם –äéä ãBñéäåÀÇÀÈÈ

áøònä ìk éðt ìòå ,ïBôvä ìk éðt ìò Cläî בליטת – ÀÇÅÇÀÅÈÇÈÀÇÀÅÈÇÇÂÈ
על נמשכת היתה אלא המזבח צדדי  כל  את מקיפה היתה לא היסוד 

צפון  צד  `dn),פני מערב(32 צד פני  `dn),ועל 32)íBøca ìëBàåÀÅÇÈ
úçà änà çøænáe ,úçà änàהיסוד בליטת היתה ממערב – ÇÈÇÇÇÄÀÈÇÈÇÇ

לצד אחת אמה נכנסת היתה מצפון  וכן  דרום, לצד  אחת אמה נכנסת
היסוד בליטת בלי  היה מזרח וצד  דרום צד  שאר וכל lke`e(מזרח,

enk ,gxfna oke ,cala zg` dn` mexca qtez ceqid didy ,qteze epiid
.(xeiva d`x ;epx`ayהיסוד שבליטת היא, המשנה שכוונת מפרשים, יש

דרום פני  על  אף נמשכת `dn),היתה מזרח(31 פני על `dn),ואף 31)
לצד אחת אמה היסוד, בליטת היתה חסרה מזרחית דרומית בקרן  ורק
אמה  בדרום "ואוכל  כאן : ששנינו וזהו מזרח, לצד אחת ואמה דרום

היינ  אחת", אמה ובמזרח אמה אחת נאכלה מזרחית דרומית שבקרן  ו
היסוד בליטת שם נעשתה שלא מכאן, ואמה ורש "ימכאן גמרא  (עיין

המשנה ). במפרשי ועיין ב ; נג, מזרחית זבחים  דרומית בקרן פנים כל על
הכל. לדברי  היסוד  בליטת היתה לא

המזבח  גובה משנתנו  של  התנא הזכיר  שלא כותב, למשנתנו בפירושו  הרמב"ם
עשר משה שעשה המזבח אמרו: וכן  נשתנה; שלא מפורסם, שהוא לפי כולו,
אמות. עשר  הגולה בני ושעשו  אמות, עשר שלמה ושעשה (גובהו), אמות

א): כז , (שמות שכתוב eznew"ומה zen` yelye"מערכה משפת (aaeq)היינו
cala).ולמעלה gafnd ly oeilrd wlgd xnelk):אמות עשר  שגבהו נתבאר, וכבר

לפי קרנותיו, ואמה המערכה, מקום – ושלוש סובב, – וחמש יסוד, אמה
אמה. ברום אמה על אמה היא קרן שכל

כלים: במסכת שנוי האמה מידת zeipepiaבענין eid zen`d lk,(טפחים 6 (של
ceqide aaeqde oxwde adfd gafnn ueg אלה שכל  כלומר החיצון), המזבח (של

טפחים חמישה של באמה dfנמדדו itl wcwcny ,epzpynl eyexita m"anx oiir)
.(aeh mei zetqez oiire ;gafnd zecina

y c e w z a y

ב ה נ ש מ ר ו א ב

המזבח. תיאור בענין הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו 

úéîBøc úéáøòî ïø÷áe,היסוד גבי על למטה, בזווית –éðL eéä ÀÆÆÇÂÈÄÀÄÈÀÅ
ïéwc ïéîèç éðL ïéîk ,íéá÷ð פונה ואחד למערב פונה אחד  – ÀÈÄÀÄÀÅÙÈÄÇÄ

הדם, שיירי את שופכים היו ולתוכם ìòלדרום, ïéðzpä íéîcäLÆÇÈÄÇÄÈÄÇ
éáøòî ãBñéעל הנשפכים הפנימיות החטאות של הדם שיירי  – ÀÇÂÈÄ

המערבי, בנקב היינו מערבי, éîBøcיסוד ãBñé ìòå הדם שייריי – ÀÇÀÀÄ
(כמו  הדרומי בנקב היינו דרומי, יסוד על  הנשפכים הקרבנות שאר של

אֿג), ה, בזבחים ïäaששנינו  ïéãøBé, הללו בנקבים –ïéáøòúîe ÀÄÈÆÄÀÈÀÄ
änàa,שבעזרה המים באמת –ïBøã÷ ìçðì ïéàöBéåובעלי – ÈÇÈÀÀÄÀÇÇÄÀ

גינותיהם בהם לזבל הגזברים מן  אותם קונים היו  epipyyגינות enk)
.(e ,d `nei

izdw - zex`ean zeipyn



bקפב dpyn iyily wxt zecin zkqn

‚ïøwä dúBàa ätöøa ähîì–änà ìò änà íL äéä íB÷î,LéL ìL àìáèå,da äòeá÷ äúéä úòaèå. §©¨¨¦§¨§¨©¤¤¨¨¨¨©¨©©¨§©§¨¤©¦§©©©¨§¨§¨¨
úéMì ïéãøBé BaL,BúBà ïéwðîe.çaæî ìL BîBøãì äéä Láëå,GLäøNò LL áçø ìò íézLe íéL,äáeáøe ¤§¦©¦§©¦§¤¤¨¨¦§¤¦§¥©§¦§©¦©Ÿ©¥¤§¥§¨
Báøòîa Bì äúéä,óBòä úàhç éìeñt íéðúBð eéä íML. ¨§¨§©£¨¤¨¨§¦§¥©©¨

b.oxwd eze`a:úéîåøã úéáøòî ìù.ziyl oicxei eay:íéëñðä íå÷î ãâðë çáæîä úçúù ììçì.gafn ly enexcl did yakeòôåùî øùâ ïéîë
øîàðù íåùî úåìòîá åì úåìòì øùôà äéä àìù .çáæîä ïî ïéãøåéå ïéìåò åáù ïåøãî éåùòå('ë úåîù):éçáæî ìò úåìòîá äìòú àìåly.mizye miy

:äîà äøùò ùù áøòîì çøæîî åáçøå ,ïåôöì íåøãî ïåúð äéä åëøà.daeaxe:ãîåò äéä åáøòîì åîöò ùáëáå ,äéä äîà ìò äîàå .ìåìç ïåìç ïéîë
.daeax:úåçì áåáð ïåùì ,äáåáð åîë.serd z`hg ileqt oipzep:äôéøùä úéáì åàöé ë"çàå øúåð éãéì åàåáéù ãò íù åéäéù

`xephxa yexit

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïøwä dúBàa ätöøa ähîì,דרומית מערבית –äéä íB÷î ÀÇÈÈÄÀÈÀÈÇÆÆÈÈÈ
LéL ìL àìáèå ,änà ìò änà íL מקום על  מונח היה – ÈÇÈÇÇÈÀÇÀÈÆÇÄ

h"n)זה ze` ycwnd miyxza d`x)da äòeá÷ äúéä úòaèå– ÀÇÇÇÈÀÈÀÈÈ
הטבלא, את להרים כדי úéMìבטבלא, ïéãøBé BaL שמתחת לחלל  – ÆÀÄÇÄ

לשם, שותתים שהדמים המזבח, BúBàליסוד  ïéwðîe מהדמים – ÀÇÄ
הדם זרימת את המעכבים ישראל ").הקרושים, –Láëå("תפארת ÀÆÆ

משופע, גשר  çaæîכמין  ìL BîBøãì äéäאל עולים שבו  – ÈÈÄÀÆÄÀÅÇ
GLäøNòהמזבח: LL áçø ìò íézLe íéL,הכבש של ארכו – ÀÄÀÇÄÇÙÇÅÆÀÅ

ושתיים שלושים היה המזבח, לגג עד  הרצפה ממזרח מן  ורחבו , אמה;

אמה. עשרה שש היה Báøòîaלמערב, Bì äúéä äáeáøe כמין – ÀÈÈÀÈÀÇÂÈ
נקרא  והיה אמה, על אמה הכבש, של  במערבו היה מרובע חלון

ו)"רבובה" ז , זבחים  úàhç,(תוספתא  éìeñt íéðúBð eéä íMLÆÈÈÀÄÀÅÇÇ
óBòä לבית יצאו  כך ואחר נותר, לידי  שיבואו עד שם שיהיו  – È

השריפה.

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr elw sc zay(ipy meil)

.ltpl yegl yi cle mzqay l`ilnb oa oerny oaxk dkldy oeik
`lyk mb ltpl yyeg l`ilnb oa oerny oaxy gken df dyrnn

.iia` ixack `ly ,oexqg lk ea epi`x `le zne wdit
:`xnbd zvxznàlà,jtidl xnel jixvúîå ÷äétLke`x `le ¤¨§¤¦¥¨¥

,dhrn zeig `l`éâéìt ék ,àeä úî ìkä éøácote` dfi`ae ± ¦§¥©Ÿ¥¦§¦¦
,ewlgpéøà Bìëàå âbä ïî ìôða.oexqg lk ea did `leøîoax - §¨©¦©©©£¨£¦©

l`ilnb oa oerny,øáñ`ly oeikyeygl yi ,mei miyly exar ¨©
`nyøîe ,àeä úîwlegd `pzde -øáñzwfgay.àeä éç ¥©¨©©

:df oipra dyrn d`ian `xnbddéøa[epa-]óñBé øa éîéc áøc §¥§©¦¦©¥
à÷eðé àeää déì ãéìéúà,wepiz el clep -áéëL ïéîBé ïéúìz Bâa- ¦§§¦¥©§¨§§¨¦¦§¦

.ezcill miyly jeza znedéåléò ìéaàúî÷ áéúéeia` ayi - ¨¦¨¦§©¥¦¨¥
.eilr la`zdedeáà déì øîà,eia` inic ax el xn` -àúéðBøååö ¨©¥£©¨§¦¨
ìëéîì úéòa÷mila`d milke`y minrhn lek`l jpevx m`d - ¨¨¥§¥©

aiig jpi` xnelk ,la`zn dz` ok lre `zipexeev mi`xwpd
.ltpk epicy oeik ,la`zdldéì øîà,epa el xn` -déa éì íé÷- ¨©¥¦¦¥

ea il reciåéLãç Bì eìkL.ltp epi` i`cee ¤¨¢¨¨
:oipra sqep dyrn d`ian `xnbdàðäk áø éa òìwéà éMà áø- ©©¦¦§©¥©©£¨

,`pdk ax ly ezial oncfdàúléî déa òøzéàly epay rx` - ¦§©¥¦§¨
zn `pdk axïéîBé ïéúìz Bâa.ezcill mei miyly jeza -dééæç- §§¨¦¦©§¥

`pdk ax z` iy` ax d`xdéåléò ìaàúî à÷å áéúécayiy - §¨¦§¨¦§©¥¦¨¥
.eilr la`zdedéì øîà,iy` axøî déì øáñ àìxaeq jpi` ike - ¨©¥Ÿ¨©¥©

,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc àäìyìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä §¨§¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥
.ltpk epic mzqaydéì øîà,`pdk axdéeâa éì íé÷ea il reci - ¨©¥¦¦§©¥

.åéLãç Bì eìkL¤¨¢¨¨
z` xhet m` ezcill mei miyly jeza zny wepiza dpc `xnbd

:meain en`øîzéàdlra zny dy` ,yxcnd ziaa xn`p - ¦§©
y cg` oa xi`ydeìL CBúa úîíéL,ezcillåa`l yiy s` lr ¥§§Ÿ¦§

,mig`äLc÷úðå äãîòdxhet df oay dxeaq dzidy oeik ,xg`l ¨§¨§¦§©§¨
.meain,àáøc déîMî àðéáø øîà̈©©¦¨¦§¥§¨¨
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המשך ביקור למס' שבת ליום שטי עמ' ק

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

iax z`f xizd okle ,ytp lke` ixiykn `id ixd zxnynd
.i`xr ld` dfa dyery it lr s` xfril`

:`xnbd dywnøîéàxnel ep` milekiy dn ±déì ïðéòîLc ¥©§¨§¦©¥
äãeäé éaøì`weec edf ,xiznyíúBNòì øLôà éàL ïéøéLëîa §©¦§¨§©§¦¦¤¦¤§¨©£¨

áBè íBé áøòî,envr aeh meia ey`x xaypy cety oebk , ¥¤¤
j` ,aeh meia epwzl xzenyî íúBNòì øLôàL ïéøéLëîaáøò §©§¦¦¤¤§¨©£¨¥¤¤

,áBè íBéaeh mei axrn ey`x xaypy cety oebkúòîL éî¦¨§©
déìdcedi iax s` dfa `lde ,xizdl eixacn eprny ike ± ¥

z` zelzl xeq`y oicd `ede ,aeh meia epwzl xeq`y xaeq
zvxzn .aeh mei axrn ok zeyrl xyt`e xg`n zxnynd

ezhiy :`xnbdàôéãò øæòéìà éaøcxzei `idîezhiyéaøc §©¦¡¦¤¤£¦¨¦§©¦
,äãeäéxyt` i`y ytp lke` ixiykn wx xizn dcedi iaxy §¨

elit` xizn xfril` iax eli`e ,aeh mei axrn mzeyrl
okle ,aeh mei axrn mzeyrl xyt`y ytp lke` ixiykn

.aeh meia zxnynd z` zelzl xizd
:dpyna epipyíéøîBà íéîëçåaeh meia zxnynd z` oilez oi` ©£¨¦§¦

:`ed dxezd on df xeqi` m` dpc `xnbd .[zaya oky lke]
,eäì àéòaéàm`äìz,zaya ilkd iab lr zxnynd z`,éàî ¦©§¨§¨¨©

opaxcn exeqi` `ny e` ,z`hg aiige `ziixe`cn exeqi` m`d
:`xnbd zhyet .xehte,óñBé áø øîàm`äìzbbeya,úàhç áéiç ¨©©¥¨¨©¨©¨

.`ziixe`cn dxeq`d dk`ln `idy epiide
:sqei ax ixac lr dywn iia`äzòî àlà ,ééaà déì øîà± ¨©¥©©¥¤¨¥©¨

m` ike ,denzl yi [`ziixe`c xeqi` dfa yiy] jixaclàæek äìz̈¨¨
ohw ilk ±àúëéña,czi iab lr ±áéiçéîc énð éëädfa mb m`d - §¦§¨¨¦©¦§¦©©

`l` raw ld` df oi` ixdy ,`ly xacd xexa ixd ,z`hg aiigzi
xenb oipa df oi`e xg`n ,zxnynd ziilza oicd `ede ,i`xr ld`

.opaxcn `l` xeq` epi`y xacd xexa ,i`xr ld` `l`
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המשך ביקור למס' שבת ליום שלישי עמ' ב



קפג b dpyn iyily wxt zecin zkqn

‚ïøwä dúBàa ätöøa ähîì–änà ìò änà íL äéä íB÷î,LéL ìL àìáèå,da äòeá÷ äúéä úòaèå. §©¨¨¦§¨§¨©¤¤¨¨¨¨©¨©©¨§©§¨¤©¦§©©©¨§¨§¨¨
úéMì ïéãøBé BaL,BúBà ïéwðîe.çaæî ìL BîBøãì äéä Láëå,GLäøNò LL áçø ìò íézLe íéL,äáeáøe ¤§¦©¦§©¦§¤¤¨¨¦§¤¦§¥©§¦§©¦©Ÿ©¥¤§¥§¨
Báøòîa Bì äúéä,óBòä úàhç éìeñt íéðúBð eéä íML. ¨§¨§©£¨¤¨¨§¦§¥©©¨

b.oxwd eze`a:úéîåøã úéáøòî ìù.ziyl oicxei eay:íéëñðä íå÷î ãâðë çáæîä úçúù ììçì.gafn ly enexcl did yakeòôåùî øùâ ïéîë
øîàðù íåùî úåìòîá åì úåìòì øùôà äéä àìù .çáæîä ïî ïéãøåéå ïéìåò åáù ïåøãî éåùòå('ë úåîù):éçáæî ìò úåìòîá äìòú àìåly.mizye miy

:äîà äøùò ùù áøòîì çøæîî åáçøå ,ïåôöì íåøãî ïåúð äéä åëøà.daeaxe:ãîåò äéä åáøòîì åîöò ùáëáå ,äéä äîà ìò äîàå .ìåìç ïåìç ïéîë
.daeax:úåçì áåáð ïåùì ,äáåáð åîë.serd z`hg ileqt oipzep:äôéøùä úéáì åàöé ë"çàå øúåð éãéì åàåáéù ãò íù åéäéù

`xephxa yexit

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïøwä dúBàa ätöøa ähîì,דרומית מערבית –äéä íB÷î ÀÇÈÈÄÀÈÀÈÇÆÆÈÈÈ
LéL ìL àìáèå ,änà ìò änà íL מקום על  מונח היה – ÈÇÈÇÇÈÀÇÀÈÆÇÄ

h"n)זה ze` ycwnd miyxza d`x)da äòeá÷ äúéä úòaèå– ÀÇÇÇÈÀÈÀÈÈ
הטבלא, את להרים כדי úéMìבטבלא, ïéãøBé BaL שמתחת לחלל  – ÆÀÄÇÄ

לשם, שותתים שהדמים המזבח, BúBàליסוד  ïéwðîe מהדמים – ÀÇÄ
הדם זרימת את המעכבים ישראל ").הקרושים, –Láëå("תפארת ÀÆÆ

משופע, גשר  çaæîכמין  ìL BîBøãì äéäאל עולים שבו  – ÈÈÄÀÆÄÀÅÇ
GLäøNòהמזבח: LL áçø ìò íézLe íéL,הכבש של ארכו – ÀÄÀÇÄÇÙÇÅÆÀÅ

ושתיים שלושים היה המזבח, לגג עד  הרצפה ממזרח מן  ורחבו , אמה;

אמה. עשרה שש היה Báøòîaלמערב, Bì äúéä äáeáøe כמין – ÀÈÈÀÈÀÇÂÈ
נקרא  והיה אמה, על אמה הכבש, של  במערבו היה מרובע חלון

ו)"רבובה" ז , זבחים  úàhç,(תוספתא  éìeñt íéðúBð eéä íMLÆÈÈÀÄÀÅÇÇ
óBòä לבית יצאו  כך ואחר נותר, לידי  שיבואו עד שם שיהיו  – È

השריפה.

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כט הגמרא:דף כאן.ïàîkמבררת שנינו התנאים מן כאיזה הגמרא:- משיבה §©

øîàä ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk àìc ב ézLשדי §Ÿ§©¨¦§¤©§¦¥§¦©¨¦§¤©§¦¥¨¨©§¥
úBúaL.קודםàéðúc,בברייתאïéìàBLודורשיןçñtì íãB÷ çñtä úBëìäa ©¨§©§¨£¦§¦§©¤©¤©¤©
ìL,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,íBé íéL ב úBúaLדי ézL קודם. §Ÿ¦©¨¦§¤©§¦¥¥§¥©¨

הגמרא: àîézדוחה eléôà כ ìàéìîb,ששנינו ïa ïBòîL ïaø,מכל־מקוםïåék £¦¥¨©¨¦§¤©§¦¥¥¨
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`AiN`w"zC:øîBà àîç éaø.DliAhd ©¦¨§©¦¨¨¥¦§¦¨
daiIgzpC l`xUi zgtW zxFY mW dilr dlge zEcar mWllFniPW ziA cili Edf - dcil d`nh `iede ,odA zaiIg dX`dW zFvn lkAgl':äãìéãéìé eäæ dìéaèäå §¥©§§¨¨¨¤¨¥©¦§©¦§¨¥§¦§©§¨§¨¦§¤¨¦¨©¤¤¨¤§¨§¨§¥¨¥¨¤§¦©¦¤¦§¨§¨§¦§¦¨¤§¦

ãçàì ìBîépL úéa.Fl oipiYnn oi` dcil d`nh FO` oi`W lkCgliq` axM ,':àîç éaøì àîìLa.k"g`e dclil dcli KM xg`e DliAhd oiA ipWCDliAhd:úçkLî ©¦¤¦§¤¨§¨¤¥¦§¥¨¥¨¥©§¦¦§§©©¦¦§¨¨§©¦¨¨§¨¦¥¦§¦¨§©©¨¨§¨§¨§¨§¦§¦¨©§©©
dì.lFOip ziA cili .DliAhd k"g`e dcli - cg`l lFOip ziA cili .EdNEMgldxArzPWA mdipWE .dcli k"g`e DliAhd - 'lFOip sqM zpwn .sqM zpwn ied `lC ,Flv` ¨§§¦©¦¦§¤¨¨§¨§¦§¦¨§¦©¦¦§¦§¦¨§¨§¨§¥¤§¤¦§©§¨¤§§¨¨¥¦§©¤¤¦§©¤¤¦
gllFniPd sqM zpwn .DliAhdW xg`l dclie zxAErn dgtW gwNW oFbM - '`lwlg xAErd lral oi`C oeikC ;DxAEr dfe dgtW df gwNW oFbM - ',Fn`A`inEC e`l §§¤¨©¦§¨§¤¤§¨§¨§©©¤¦§¦¨¦§©¤¤©¦§§¤¨©¤¦§¨§¤¨¨§¥¨§¥§©©¨¨¥¤§¦¨§¨

'mkl'CzpwnA ibEltl ivnC inp d"d .`EdlFOip sqM zpwn :xninlE ,dcli KM xg`e DliAhd oiA DliAhd KM xg`e dcli oiA sqM`lzxAErn dgtW gwNW oFbM - ' §¨¤©¦§¨¥¦§¥§¦§©¤¤¥¨§¨§©©¨¦§¦¨¥¦§¦¨§©©¨¨§¨§¥©¦§©¤¤¦§§¤¨©¦§¨§¤¤
k"g`e DliAhdA ENit`C ,opirnW` `zEax `N` .DliAhd KM xg`e dclie ,DxAErelFOip sqM zpwn iPWC `de .Dl zgMWn dcli`l`ng iAxl ',w"zNnoFbM xn` `le §¨¨§¨§¨§©©¨¦§¦¨¤¨§¨©§§¦©©£¦§¦§¦¨§¨§¨©§©©¨§¨§©¥¦§©¤¤¦§§©¦¨¨¦§§Ÿ¨©§

clFp ENit` ?DgwNW mcFw clFp `ixi` i`nE ,`id dliah mcFw dcli oM m`C mEXn - DOr DcleE dgtW gwNWDgwNXnlFOip `ng iAxl inp`l':úéa ãéìé àlà ¤¨©¦§¨§¨¨¦¨¦§¦¥¨§¨¤§¦¨¦©¦§¨©¤¤§¨¨£¦©¦¤§¨¨©¦§©¦¨¨¦§¤¨§¦©¦
ìBnéðàìdì zçkLî éëéä '.`inEC i`Ce `d'mkl'CDicicl `ilY dcil z`nEhA e`le li`Fd ,`Ed:äçôL ç÷Bìadøaeòì.xaMW ,dcil d`nh 'iedC ,l`xUIn ENit`e ¦§¥¦©§©©§¨¨©©§¨§¨¤¦§¨§§©¥¨©§¨§¦¥§¥©¦§¨§¨¨©£¦¦¦§¨¥§¨§¨§¥¨¥¨¤§¨

`inEC e`l - dlah'mkl'CFO`A wlg Fl oi`e li`Fd ,`Ed:'åë àçéðä.`xzA `aaA opgFi iAxe l"xC `zbElR).elw sc(:àlL úðî ìò dç÷lLdìéaèäì.`kiiW `lC ¨§¨¨§¨§¨¤¦§¥¥¤§¦¨¦¨§§¨§§©¦¨¨§¨¨©§¨¤§¨¨©§¨¤Ÿ§©§¦¨§¨©§¨
`inEC e`lC ,llM zFvnC `aEIg zxFY DA'mkl'CdcliA opiWiig `l dcil z`nEhl la` .`EdDliAhd k"g`e:eåéeãô.aizM mc` xFkaA:Lãç ïaî.ilzCnrnW ikdA ¨©¦¨§¦§§¨§¨§¨§¨¤£¨§§©¥¨¨¨§¦©§¨§¨§¦§¦¨§¨¦§¨¨§¦¦¤Ÿ¤¦§¨¥§¨¦§©

eiWkr DPinxxAzpokl mcFw `le ,`niIw oA `EdW:ääL àì àä.ndaaE mc`A mFi miylWdgmini '-Dlr KixR cEnlYd .ied `witq: ¦¨©§¨¦§¨¥¤¤©¨¨§Ÿ¤¨¥¨Ÿ¨¨§Ÿ¦§¨¨¦§¥¨¨¦§¥¨¨¥©©§¨¥£¨
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éàðúë'ek zia cili yi.ilz `ng iaxc `ziixa jd jezn dil rnyn ikid :dniz
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:i"xl dywe .'`l lenip sqk zpwn dl zgkyn

,`zeax jd inp hwpinl l"d lirlc w"z k"`c

xn`w i`n`e)(aelit` .'ek lenip sqk zpwn
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îúéà àäå !?éðéà .äëìä äLcçúðåéîe ïôBc àöBé :ø §¦§©§¨£¨¨¦¦§¨¦§©¥¤¦
ãç .áø øa àéiç áøå àðeä áø ,úBìøò ézL Bì LiL¤¥§¥¨§©¨§©¦¨©©©
.ïéìlçî ïéà :øîà ãçå ;úaMä úà åéìò ïéìlçî :øîà̈©§©§¦¨¨¤©©¨§©¨©¥§©§¦
ìáà ,úaMä úà åéìò ìlçì àlà Y éâéìt àì ïàk ãò©¨¨§¦¦¤¨§©¥¨¨¤©©¨£¨

ìLé :éàpúk .àéìz àäa àä !déì ïðéìäî éàcå Y äðîL ¦§Ÿ¨©©©£¦©¥¨§¨©§¨§©¨¥¥
ì ìBnépL úéa ãéìé Léå ãçàì ìBnépL úéa ãéìé,äðîL §¦©¦¤¦§¤¨§¥§¦©¦¤¦¦§Ÿ¨

ìBnépL óñk úð÷î Léå ,ãçàì ìBnépL óñk úð÷î Lé¥¦§©¤¤¤¦§¤¨§¥¦§©¤¤¤¦
ìóñk úð÷î Léå ,'àì ìBnépL óñk úð÷î Lé .äðîL ¦§Ÿ¨¥¦§©¤¤¤¦§§¥¦§©¤¤

ì ìBnépLë"çàå úøaeòî äçôL ç÷ì ?ãöék äðBîL ¤¦¦§¨¥©¨©¦§¨§¤¤§
ì ìBnépä óñk úð÷î eäæ Y äãìéäçôL ç÷ì ,äðBîL ¨§¨¤¦§©¤¤©¦¦§¨¨©¦§¨

Léå .ãçàì ìBnépL óñk úð÷î àéä Bæ Y änò dãìåe§¨¨¦¨¦¦§©¤¤¤¦§¤¨§¥
ì ìBnépL úéa ãéìéäøaòúðå äçôL ç÷ì ?ãöék ,äðîL §¦©¦¤¦¦§Ÿ¨¥©¨©¦§¨§¦§©§¨

ì ìBnépä úéa ãéìé eäæ Y äãìéå Bìöààîç áø .äðîL ¤§§¨§¨¤§¦©¦©¦¦§Ÿ¨©¨¨
ìBnépL úéa ãéìé eäæ Y dìéaèä ë"çàå äãìé :øîBà¥¨§¨§¦§¦¨¤§¦©¦¤¦
ìBnépä úéa ãéìé eäæ Y äãìé Ck øçàå dìéaèä ,ãçàì§¤¨¦§¦¨§©©¨¨§¨¤§¦©¦©¦

ìë"çàå dìéaèä ïéa déì éðL àì àn÷ àðúå .äðîL ¦§Ÿ¨§¨¨©¨¨¨¥¥¥¦§¦¨§
Bnà ïéàc â"òàc ,dìéaèä ë"çàå äãìé ïéa ,äãìé̈§¨¥¨§¨§¦§¦¨§§¥¦

ì ìBnéð Y äãéì äàîè'øì àîìLa :(àáø øîà) .äðîL §¥¨¥¨¦¦§Ÿ¨£©¨¨¦§¨¨§©
ìBnéð úéa ãéìé ,'àì ìBnéð úéa ãéìé dì úçkLî Y àîç̈¨©§©©¨§¦©¦¦§§¦©¦¦
äãìé .'çì ìBnéð óñk úð÷îe ,'àì ìBnéð óñk úð÷î .'çì§¦§©¤¤¦§¦§©¤¤¦§¨§¨
dìéaèä ,ãçàì ìBnépL úéa ãéìé eäæ Y dìéaèä ë"çàå§¦§¦¨¤§¦©¦¤¦§¤¨¦§¦¨
óñk úð÷î .'çì ìBnépL úéa ãéìé eäæ Y äãìé ë"çàå§¨§¨¤§¦©¦¤¦§¦§©¤¤

ì ìBnéðdìéaèäå úøaeòî äçôL ç÷lL ïBâk Y äðîL ¦¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨§¤¤§¦§¦¨
äæ ç÷lL ïBâk Y ãçàì ìBnéð óñk úð÷î ,äãìé ë"çàå§¨§¨¦§©¤¤¦§¤¨§¤¨©¤
úçkLî eälek àîìLa ÷"úì àlà .døaeò äæå äçôL¦§¨§¤¨¨¤¨§¦§¨¨§©§©©
ø"à ?dì úçkLî éëéä ãçàì ìBnéð úéa ãéìé àlà ,eäì§¤¨§¦©¦¦§¤¨¥¦©§©©¨
úBøét ïéð÷ ã"îì àçéðä .døaeòì äçôL ç÷Bìa :äéîøé¦§§¨§¥©¦§¨§¨¨¨¦¨¦§©¥

k úBøét ïéð÷ ã"îì àlà ,éîc óebä ïéð÷k åàìóebä ïéð÷ ¨§¦§©©¨¥¤¨¦§©¥§¦§©©
ç÷Bìa :àiLøLî áø øîà ?øîéîì àkéà éàî Y éîc̈¥©¦¨§¥©£©©§©§¦¨§¥©
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שבת. פרק תשעה עשר - רבי אליעזר דמילה דף קלה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dlw sc zay(oey`x meil)

äLcçúðåjkaäëìälenip dcil z`neha d`nh en`y in wxy §¦§©§¨£¨¨
:iq` iax ly epic lr dywn `xnbd .dpenyléðéà,`ed jk m`d - ¥¦

øîzéà àäå,yxcnd ziaa xn`p ixde -ïôBc àöBé`ly clepd-] §¨¦§©¥¤
tec zgizt ici lr `l` dlibx dcila,[mgxd oézL Bì LiL éîe¦¤¤§¥

úBìøòmpica ewlgp ,[df lr df zexer ipy-]øa àéiç áøå àðeä áø ¨§©¨§©¦¨©
ãç ,áø[cg`-]úaMä úà åéìò ïéìlçî øîà,ezlinaïéà øîà ãçå ©©¨©§©§¦¨¨¤©©¨§©¨©¥

éâéìt àì ïàk ãò .ïéìlçîmi`xen`d ewlgpy eprny `l -àlà §©§¦©¨Ÿ§¦¦¤¨
m`dì ìáà ,úaMä úà åéìò ìlçìäðîLipinyd meia -éàcå §©¥¨¨¤©©¨£¨¦§Ÿ¨©©

déì ïðéìäîz`neha d`nh en` oi` otec `veiy s` ,eze` miln ± ¨£¦©¥
.dpenyl lenip epi` df ote`ay xn`y iq` iax lr dywe ,dcil

:`xnbd zvxznàéìz àäa àäm` wx ewlgpy zxaqy enk `l - ¨§¨©§¨
df md miielze ,ipinya lenip m` mb ewlgp `l` ,zaya elenl
meiae' weqtdn zcnlp zay dgecy dliny dkldd oky ,dfa
jgxk lr ,zayd z` eilr millgny xaeqd ,ok lre .'ipinyd
xaeqde ,dcil d`nh en` oi`y s` dpenyl lenipy mb xaeq
meyn dpenyl lenip epi`y xaeq zayd z` eilr millgn oi`y

.ezenk xeaqi iq` axe ,dcil d`nh dpi` en`y
ceqiy ,iprpk car zlin onfa mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
zxne` .m`d z`neha zipzen ipinya dlin m`d `ed mzwelgn

:`xnbdéàpúkepipy jke .mi`pz xak ewlgp iq` ax ly epica - §©¨¥
:iprpk car iabl `ziixaaLécarúéa ãéìéeziaa clep-] ¥§¦©¦

[ezgtylãçàì ìBnépL,ezcill oey`xd meia -úéa ãéìé Léå ¤¦§¤¨§¥§¦©¦
ì ìBnépLäðîL.ezcill ipinyd meia ±Lé`edy caróñk úð÷î ¤¦¦§Ÿ¨¥¦§©¤¤

[sqka dpwp-]ì ìBnépL óñk úð÷î Léå ,ãçàì ìBnépL.äðîL ¤¦§¤¨§¥¦§©¤¤¤¦¦§Ÿ¨
:sqk zpwn ly oicd z` dligz zx`an `ziixadóñk úð÷î Lé¥¦§©¤¤

ì ìBnépL óñk úð÷î Léå ãçàì ìBnépLç÷ì ,ãöék ,äðBîLdpw - ¤¦§¤¨§¥¦§©¤¤¤¦¦§¨¥©¨©
ì ìBnépä óñk úð÷î eäæ ,äãìé Ck øçàå úøaeòî äçôLäðBîL ¦§¨§¤¤§©©¨¨§¨¤¦§©¤¤©¦¦§¨

dpenyl lenipe l`xyil dnec `ed eziaa clepy xg`ny ,mini
la` .ezenkìBnépL óñk úð÷î àéä Bæ ,änò dãìåe äçôL ç÷ì̈©¦§¨§¨¨¦¨¦¦§©¤¤¤¦

,ãçàìmini dpeny oiicr exar `ly s` eziipw mr cin xnelk §¤¨
.l`xyil dnec epi`e ezeyxa clep `ly itl ,ezcill

:zia cili ly oey`xd oicd z` x`al zxfeg `ziixadãéìé Léå§¥§¦
ì ìBnépL úéaeäæ ,äãìéå Bìöà äøaòúðå äçôL ç÷ì ,ãöék äðîL ©¦¤¦¦§Ÿ¨¥©¨©¦§¨§¦§©§¨¤§§¨§¨¤

ì ìBnépä úéa ãéìé.äðîL,øîBà àîç éaøy ezgtyCk øçàå äãìé §¦©¦©¦¦§Ÿ¨©¦¨¨¥¨§¨§©©¨
dìéaèäoiicr dzid `l dpa zcil onfay `vnp ,zecar myl ¦§¦¨

,dcil z`neha d`nhì ìBnépL úéa ãéìé eäæmei,ãçàm` la` ¤§¦©¦¤¦§¤¨
éaèädì,dy`d zeevn lka daiigzde zecar mylCk øçàå ¦§¦¨§©©¨
,äãìé,dcil z`neha d`nhp dpa zcil zray `vnpúéa ãéìé eäæ ¨§¨¤§¦©¦

ì ìBnépä.äðîL ©¦¦§Ÿ¨
:`xnbd zwiicndéì éðL àì àn÷ àpúåwlig `l -dìéaèä ïéa §©¨©¨Ÿ¨¦¥¥¦§¦¨

,dìéaèä Ck øçàå äãìé ïéa äãìé Ck øçàåiax lr wlegy oeik §©©¨¨§¨¥¨§¨§©©¨¦§¦¨
xaeqe `ngì ìBnéð äãéì äàîè Bnà ïéàc áb ìò óàc.äðîL`vnp §©©©§¥¦§¥¨¥¨¦¦§Ÿ¨

ipinya lenip epi` dcil d`nh dpi` en`y iny iq` ax ixacay
.mi`pzd xak ewlgp

:`xnbd dywn .`ziixad z` zx`an `xnbdàîìLa (àáø øîà)¨©¨¨¦§¨¨
àîç éaøìcard zlin onf dlzy `ng xa inx itly xacd oaen ± §©¦¨¨

,en` z`nehadì úçkLî`ven dz` -úéa ãéìéy,ãçàì ìBnéð ©§©©¨§¦©¦¦§¤¨
úéa ãéìéyì ìBnéðóñk úð÷î ,äðBîLyóñk úð÷îe ãçàì ìBnéð §¦©¦¦¦§¨¦§©¤¤¦§¤¨¦§©¤¤

yì ìBnéð.äðBîLe elv` dxarzd ,cvik,dìéaèä Ck øçàå äãìé ¦¦§¨¨§¨§©©¨¦§¦¨
,ãçàì ìBnépL úéa ãéìé eäæd`nh dzid `l en` ezcilay oeik ¤§¦©¦¤¦§¤¨

cil.dì ìBnépL úéa ãéìé eäæ ,äãìé Ck øçàå dìéaèä,äðBîLoeik ¦§¦¨§©©¨¨§¨¤§¦©¦¤¦¦§¨
.dcil d`nh dzid en` ezcilayì ìBnéð óñk úð÷îïBâk ,äðîL ¦§©¤¤¦¦§Ÿ¨§

,äãìé Ck øçàå dìéaèäå úøaeòî äçôL ç÷lLdcil d`nh `idy ¤¨©¦§¨§¤¤§¦§¦¨§©©¨¨§¨
.ezeyxa clep ixdy l`xyil dnec dpae,ãçàì ìBnéð óñk úð÷î¦§©¤¤¦§¤¨

ïBâkote`a zxaern dgty epwy mipy,døaeò äæå äçôL äæ ç÷lL §¤¨©¤¦§¨§¤¨¨
dnec xaerd oi` ,en`a wlg xaerd z` gwell oi`y xg`ny

.l`xyil ezcilaeäì úçkLî eälek àîìLa ,àn÷ àpúì àlà- ¤¨§©¨©¨¦§¨¨§©§©©§
dz` [cg`l lenipd zia cili caln] zekldd x`y lk z` mpn`

,`ziixaa x`azdy itk `venéëéä ãçàì ìBnéð úéa ãéìé àlà¤¨§¦©¦¦§¤¨¥¦
dì úçkLîeziaa clepd car lk ezrcl `ld ,epic okzi ji` - ©§©©¨

exeair s`y zia cilil xnege lw ,dpenyl lenipy l`xyik epic
.ezeyxa did

:`xnbd zvxzndøaeòì äçôL ç÷Bìa ,äéîøé éaø øîàzpn lr - ¨©©¦¦§§¨§¥©¦§¨§¨¨
,[xkend zelraa x`yz `ide] ely dxaer didi xarzzy xg`y
epi`y itl dpenyl lenip `ed oi` df ote`ay .dclie dxarzde

.en`a wlg el oi` ixdy l`xyil dnec
:`xnbd dywnàçéðäoaen df xac -øîàc ïàîì(:elw a"a)ïéð÷ ¨¦¨§©§¨©¦§©

éîc óebä ïéð÷k åàì úBøétote`a utg lr zelra el yiy in-] ¥¨§¦§©©¨¥
itd wxyoi` ,envr utgd `l la` el mikiiy epnn mi`veid zex

wlg el oi`y itl cg` meil lenipy ,[eteba wlg el yiy aygp df
,en`aàkéà éàî ,éîc óebä ïéð÷k úBøét ïéð÷ øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¦§©¥§¦§©©¨¥©¦¨
øîéîì.en`a wlg el yi `ld cg` meil lenip recn - §¥©

:`xnbd zvxznàlL úðî ìò äçôL ç÷Bìa ,àéLøLî áø øîà̈©©§¨§§¨§¥©¦§¨©§¨¤Ÿ
dìéaèäìzekiiy lk dl oi` df ote`a .dclie elv` dxarzde §©§¦¨

l`xyil dnec epi` en`a wlg el yiy s` okle ,zeevn aeigl
.cg` meil lenipe

lirl x`azd(`"r)ltp `ed oeixdl ipinyd ycega clepy wepizy
cvik cle lka dpc `xnbd .zaya elenl oi`e ,zeigl ie`x epi`y

:zaya lenipe ltp epi`y reawl ozipàéðz,`ziixaa epipy -ïaø ©§¨©¨
ìL ääML ìk ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLíãàa íBé íéLmc` cle - ¦§¤©§¦¥¥Ÿ¤¨¨§Ÿ¦¨¨¨

y recia ,mei miyly ddyyøîàpL ,ìôð Bðéàoad oeict oipra ¥¥¤¤¤¡©
(fh gi xacna),'äcôz Lãç ïaî åéeãôe'oizndl dxezd dzeevy jkne §¨¦¤Ÿ¤¦§¤

epi`y xxazn df onf wxt xeark wxy rnyn ,oeictl mei miyly
ddy m` oke .okl mcew `le ,oeicta aiige ltpa íéîé úðîLcle §Ÿ©¨¦§

,äîäay reciaìôð Bðéà,dlik`a xzeneøîàpLonfd oipra §¥¨¥¥¤¤¤¡©
oaxwl ie`x dyrpy(fk ak `xwie)'ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe'¦©§¦¦¨¨§¨¥¨¤§¨§©

,'åâåf` wxy rnyn ,mini dpeny oizndl dzeev dxezdy jkne
.ltp epi`y xxazn

:`xnbd dywnääL àì àäozip l`ilnb oa oerny oax ixacn - ¨Ÿ¨¨
mini dpenye mc`a mei miyly oiicr exar `l m`y wiicl

,dndaaéåä à÷éôñm` ,ltp e` `niiw xa `ed m` xacd wtq - §¥¨¨¥
ok
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dlw sc zay(oey`x meil)

äLcçúðåjkaäëìälenip dcil z`neha d`nh en`y in wxy §¦§©§¨£¨¨
:iq` iax ly epic lr dywn `xnbd .dpenyléðéà,`ed jk m`d - ¥¦

øîzéà àäå,yxcnd ziaa xn`p ixde -ïôBc àöBé`ly clepd-] §¨¦§©¥¤
tec zgizt ici lr `l` dlibx dcila,[mgxd oézL Bì LiL éîe¦¤¤§¥

úBìøòmpica ewlgp ,[df lr df zexer ipy-]øa àéiç áøå àðeä áø ¨§©¨§©¦¨©
ãç ,áø[cg`-]úaMä úà åéìò ïéìlçî øîà,ezlinaïéà øîà ãçå ©©¨©§©§¦¨¨¤©©¨§©¨©¥

éâéìt àì ïàk ãò .ïéìlçîmi`xen`d ewlgpy eprny `l -àlà §©§¦©¨Ÿ§¦¦¤¨
m`dì ìáà ,úaMä úà åéìò ìlçìäðîLipinyd meia -éàcå §©¥¨¨¤©©¨£¨¦§Ÿ¨©©

déì ïðéìäîz`neha d`nh en` oi` otec `veiy s` ,eze` miln ± ¨£¦©¥
.dpenyl lenip epi` df ote`ay xn`y iq` iax lr dywe ,dcil

:`xnbd zvxznàéìz àäa àäm` wx ewlgpy zxaqy enk `l - ¨§¨©§¨
df md miielze ,ipinya lenip m` mb ewlgp `l` ,zaya elenl
meiae' weqtdn zcnlp zay dgecy dliny dkldd oky ,dfa
jgxk lr ,zayd z` eilr millgny xaeqd ,ok lre .'ipinyd
xaeqde ,dcil d`nh en` oi`y s` dpenyl lenipy mb xaeq
meyn dpenyl lenip epi`y xaeq zayd z` eilr millgn oi`y

.ezenk xeaqi iq` axe ,dcil d`nh dpi` en`y
ceqiy ,iprpk car zlin onfa mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
zxne` .m`d z`neha zipzen ipinya dlin m`d `ed mzwelgn

:`xnbdéàpúkepipy jke .mi`pz xak ewlgp iq` ax ly epica - §©¨¥
:iprpk car iabl `ziixaaLécarúéa ãéìéeziaa clep-] ¥§¦©¦

[ezgtylãçàì ìBnépL,ezcill oey`xd meia -úéa ãéìé Léå ¤¦§¤¨§¥§¦©¦
ì ìBnépLäðîL.ezcill ipinyd meia ±Lé`edy caróñk úð÷î ¤¦¦§Ÿ¨¥¦§©¤¤

[sqka dpwp-]ì ìBnépL óñk úð÷î Léå ,ãçàì ìBnépL.äðîL ¤¦§¤¨§¥¦§©¤¤¤¦¦§Ÿ¨
:sqk zpwn ly oicd z` dligz zx`an `ziixadóñk úð÷î Lé¥¦§©¤¤

ì ìBnépL óñk úð÷î Léå ãçàì ìBnépLç÷ì ,ãöék ,äðBîLdpw - ¤¦§¤¨§¥¦§©¤¤¤¦¦§¨¥©¨©
ì ìBnépä óñk úð÷î eäæ ,äãìé Ck øçàå úøaeòî äçôLäðBîL ¦§¨§¤¤§©©¨¨§¨¤¦§©¤¤©¦¦§¨

dpenyl lenipe l`xyil dnec `ed eziaa clepy xg`ny ,mini
la` .ezenkìBnépL óñk úð÷î àéä Bæ ,änò dãìåe äçôL ç÷ì̈©¦§¨§¨¨¦¨¦¦§©¤¤¤¦

,ãçàìmini dpeny oiicr exar `ly s` eziipw mr cin xnelk §¤¨
.l`xyil dnec epi`e ezeyxa clep `ly itl ,ezcill

:zia cili ly oey`xd oicd z` x`al zxfeg `ziixadãéìé Léå§¥§¦
ì ìBnépL úéaeäæ ,äãìéå Bìöà äøaòúðå äçôL ç÷ì ,ãöék äðîL ©¦¤¦¦§Ÿ¨¥©¨©¦§¨§¦§©§¨¤§§¨§¨¤

ì ìBnépä úéa ãéìé.äðîL,øîBà àîç éaøy ezgtyCk øçàå äãìé §¦©¦©¦¦§Ÿ¨©¦¨¨¥¨§¨§©©¨
dìéaèäoiicr dzid `l dpa zcil onfay `vnp ,zecar myl ¦§¦¨

,dcil z`neha d`nhì ìBnépL úéa ãéìé eäæmei,ãçàm` la` ¤§¦©¦¤¦§¤¨
éaèädì,dy`d zeevn lka daiigzde zecar mylCk øçàå ¦§¦¨§©©¨
,äãìé,dcil z`neha d`nhp dpa zcil zray `vnpúéa ãéìé eäæ ¨§¨¤§¦©¦

ì ìBnépä.äðîL ©¦¦§Ÿ¨
:`xnbd zwiicndéì éðL àì àn÷ àpúåwlig `l -dìéaèä ïéa §©¨©¨Ÿ¨¦¥¥¦§¦¨

,dìéaèä Ck øçàå äãìé ïéa äãìé Ck øçàåiax lr wlegy oeik §©©¨¨§¨¥¨§¨§©©¨¦§¦¨
xaeqe `ngì ìBnéð äãéì äàîè Bnà ïéàc áb ìò óàc.äðîL`vnp §©©©§¥¦§¥¨¥¨¦¦§Ÿ¨

ipinya lenip epi` dcil d`nh dpi` en`y iny iq` ax ixacay
.mi`pzd xak ewlgp

:`xnbd dywn .`ziixad z` zx`an `xnbdàîìLa (àáø øîà)¨©¨¨¦§¨¨
àîç éaøìcard zlin onf dlzy `ng xa inx itly xacd oaen ± §©¦¨¨

,en` z`nehadì úçkLî`ven dz` -úéa ãéìéy,ãçàì ìBnéð ©§©©¨§¦©¦¦§¤¨
úéa ãéìéyì ìBnéðóñk úð÷î ,äðBîLyóñk úð÷îe ãçàì ìBnéð §¦©¦¦¦§¨¦§©¤¤¦§¤¨¦§©¤¤

yì ìBnéð.äðBîLe elv` dxarzd ,cvik,dìéaèä Ck øçàå äãìé ¦¦§¨¨§¨§©©¨¦§¦¨
,ãçàì ìBnépL úéa ãéìé eäæd`nh dzid `l en` ezcilay oeik ¤§¦©¦¤¦§¤¨

cil.dì ìBnépL úéa ãéìé eäæ ,äãìé Ck øçàå dìéaèä,äðBîLoeik ¦§¦¨§©©¨¨§¨¤§¦©¦¤¦¦§¨
.dcil d`nh dzid en` ezcilayì ìBnéð óñk úð÷îïBâk ,äðîL ¦§©¤¤¦¦§Ÿ¨§

,äãìé Ck øçàå dìéaèäå úøaeòî äçôL ç÷lLdcil d`nh `idy ¤¨©¦§¨§¤¤§¦§¦¨§©©¨¨§¨
.ezeyxa clep ixdy l`xyil dnec dpae,ãçàì ìBnéð óñk úð÷î¦§©¤¤¦§¤¨

ïBâkote`a zxaern dgty epwy mipy,døaeò äæå äçôL äæ ç÷lL §¤¨©¤¦§¨§¤¨¨
dnec xaerd oi` ,en`a wlg xaerd z` gwell oi`y xg`ny

.l`xyil ezcilaeäì úçkLî eälek àîìLa ,àn÷ àpúì àlà- ¤¨§©¨©¨¦§¨¨§©§©©§
dz` [cg`l lenipd zia cili caln] zekldd x`y lk z` mpn`

,`ziixaa x`azdy itk `venéëéä ãçàì ìBnéð úéa ãéìé àlà¤¨§¦©¦¦§¤¨¥¦
dì úçkLîeziaa clepd car lk ezrcl `ld ,epic okzi ji` - ©§©©¨

exeair s`y zia cilil xnege lw ,dpenyl lenipy l`xyik epic
.ezeyxa did

:`xnbd zvxzndøaeòì äçôL ç÷Bìa ,äéîøé éaø øîàzpn lr - ¨©©¦¦§§¨§¥©¦§¨§¨¨
,[xkend zelraa x`yz `ide] ely dxaer didi xarzzy xg`y
epi`y itl dpenyl lenip `ed oi` df ote`ay .dclie dxarzde

.en`a wlg el oi` ixdy l`xyil dnec
:`xnbd dywnàçéðäoaen df xac -øîàc ïàîì(:elw a"a)ïéð÷ ¨¦¨§©§¨©¦§©

éîc óebä ïéð÷k åàì úBøétote`a utg lr zelra el yiy in-] ¥¨§¦§©©¨¥
itd wxyoi` ,envr utgd `l la` el mikiiy epnn mi`veid zex

wlg el oi`y itl cg` meil lenipy ,[eteba wlg el yiy aygp df
,en`aàkéà éàî ,éîc óebä ïéð÷k úBøét ïéð÷ øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¦§©¥§¦§©©¨¥©¦¨
øîéîì.en`a wlg el yi `ld cg` meil lenip recn - §¥©

:`xnbd zvxznàlL úðî ìò äçôL ç÷Bìa ,àéLøLî áø øîà̈©©§¨§§¨§¥©¦§¨©§¨¤Ÿ
dìéaèäìzekiiy lk dl oi` df ote`a .dclie elv` dxarzde §©§¦¨

l`xyil dnec epi` en`a wlg el yiy s` okle ,zeevn aeigl
.cg` meil lenipe

lirl x`azd(`"r)ltp `ed oeixdl ipinyd ycega clepy wepizy
cvik cle lka dpc `xnbd .zaya elenl oi`e ,zeigl ie`x epi`y

:zaya lenipe ltp epi`y reawl ozipàéðz,`ziixaa epipy -ïaø ©§¨©¨
ìL ääML ìk ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLíãàa íBé íéLmc` cle - ¦§¤©§¦¥¥Ÿ¤¨¨§Ÿ¦¨¨¨

y recia ,mei miyly ddyyøîàpL ,ìôð Bðéàoad oeict oipra ¥¥¤¤¤¡©
(fh gi xacna),'äcôz Lãç ïaî åéeãôe'oizndl dxezd dzeevy jkne §¨¦¤Ÿ¤¦§¤

epi`y xxazn df onf wxt xeark wxy rnyn ,oeictl mei miyly
ddy m` oke .okl mcew `le ,oeicta aiige ltpa íéîé úðîLcle §Ÿ©¨¦§

,äîäay reciaìôð Bðéà,dlik`a xzeneøîàpLonfd oipra §¥¨¥¥¤¤¤¡©
oaxwl ie`x dyrpy(fk ak `xwie)'ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe'¦©§¦¦¨¨§¨¥¨¤§¨§©

,'åâåf` wxy rnyn ,mini dpeny oizndl dzeev dxezdy jkne
.ltp epi`y xxazn

:`xnbd dywnääL àì àäozip l`ilnb oa oerny oax ixacn - ¨Ÿ¨¨
mini dpenye mc`a mei miyly oiicr exar `l m`y wiicl

,dndaaéåä à÷éôñm` ,ltp e` `niiw xa `ed m` xacd wtq - §¥¨¨¥
ok
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אגרות קודש

]כ"ו תמוז תשכ"ג[

לתבל בסיפור מחיי החסידים או דהנשיאים, להוכיח )מהקו"ק דאז שההתנגדות מראש הייתה 

רק מטעמים שאמרום בפי', חששות וכו', ומאז הכל מודים שאין מקום להם. ועוד שתורת החסידות 

מוסיפה ולא גורעת ח"ו )וכדמוכח במוחש( ובמילא בכלל מאתים מנה.

ללמוד  מתנגדות  שהן  לי  ואומרים  אמיתי,  מתנגדי  ברוח  שחונכו  המדריכות  בין  יש  במכתבו:  לתבל: 
חסידות.. ואשאל איזה אמצעים לקחת.



xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr elw sc zay(ipy meil)

déì ïðéìäî éëéä ìäîéîm` reci `ly wepiz zaya miln ji` - ¦§©¥¦¨£¦©¥
wtq `ed l`ilnb oa oerny oax zrcl `ld ,`l m` eiycg el elk
xg`ne ,devn mewna `ly dxeag dyer ldendy okzie ,ltp
miyyeg `l zecle mzqay gken ,zaya milny dxeza xn`py

:`xnbd zvxzn .l`ilnb oa oerny oax zrck `ly ltpláø øîà̈©©
CLôp änî BúBà ïéìî ,äáäà øa àãà,jk oiae jk oia -,àeä éç íà £¨©©£¨¨¦¦©©§¨¦©

,eiycg el elky xnelkìéäî à÷ øétLs`e lny dyr dti - ©¦¨¨¦
,devn dyråàì íàåjezig ,znk epice eiycg el elk `l m`e - §¦¨

ixdy ,dxeag ziiyrl zaygp dpi` ezlxrøNaa Czçîznàeä §©¥©¨¨
.xeqi` ea oi`e

:`xnbd dywnàéðúc àä àlàå,`ziixaa epipyy dn ±ïa ÷ôñ §¤¨¨§©§¨¨¥¤
äðBîL ïa ÷ôñ äòáLycega clep m` mircei oi`y wepiz - ¦§¨¨¥¤§¨

,exeair ly ipinyd e` iriayd,úaMä úà åéìò ïéìlçî ïéà`ny ¥§©§¦¨¨¤©©¨
.lenl oi` wtqne ezlina devn lk oi`e znk epicy dpeny oa `ed

a `c` ax ixack m`e,dad` xéànà,eze` miln oi` recn - ©©
déìäîéðeze` lenp -ìéäî à÷ øétL ,àeä éç íà ,CLôp änî- ¦§£¥¦©©§¨¦©©¦¨¨¦

,lny dyr dtiåàì íàåixd.àeä øNaa Czçî §¦¨§©¥©¨¨
:`xnbd zvxznäéøëæ øa éîeçð áøå àðà ,àðéáøc déøa øî øîà̈©©§¥§©¦¨£¨§©§¦©§©§¨

àðîébøz,ef `iyew epvxiz -déì ïðéìäî énð éëä ìéäîéîok` - ©§¥§¨¦§¦¨¦©¦¨£¦©¥
e ,dpeny oa wtq milnäëøöð àìxnel `ziixad dkxved `l - Ÿ¦§§¨

,zayd z` eilr millgn oi`y,äìéî éøéLëîì àlàziiyr oebk ¤¨§©§¦¥¦¨
,oikqøæòéìà éaøc àaélàå.mxear mb zayd llgl xizdy §©¦¨§©¦¡¦¤¤

wepizl elky epl reci m` `l` epi` df oicy `pzd epcnlne
zevn oi`y okzi dpeny oa wtqa la` ,xeaird iycg zryz
jxevl lfxae mingt ziiyra zayd z` llgn `vnpe ,llk dlin

.oikqd ziiyr
,znl aygp ltpy dad` xa `c` ax ixac z` dlez `xnbd

:mi`pz zwelgnaéàpúk ,ééaà øîà.df xaca mi`pz ewlgp - ¨©©©¥§©¨¥
`ziixaa epipy(i"t ipiny `xtq)dliap z`neh oipra dxeza xn`p :

(hl `i `xwie)ïî úeîé éëå'äìëàì íëì àéä øLà äîäaärbPd §¦¨¦©§¥¨£¤¦¨¤§¨§¨©Ÿ¥©
d`ay 'dlk`l' zaizn miyxece ,'`nhi DzlapAàéáäì §¦§¨¨¦§¨§¨¦

[zeaxl-]äðîL ïaiycg dpeny xg`l clepy dnda ly cle - ¤§Ÿ¨
,xeairBzøäèî BúèéçL ïéàLie`x epi`y oeik dliap z`nehn ¤¥§¦¨§©©§

.znk epice zeiglïBòîL éaøa øæòìà éaøå äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§
Bzøäèî BúèéçL ,íéøîBà.dliap z`nehnà÷ àäa åàì éàî §¦§¦¨§©©§©¨§¨¨

éâìôéî,dfa miwleg mpi` m`d -øáñ øîciaxe dcedi iax ± ¦§§¦§©¨©
dpeny oay mixaeq xfrl`àeä éç,ezxdhn ezhigy okleøîe± ©©

`nw `pzeàeä úî øáñ.ezxdhn ezhigy oi`e ¨©¥
:`xnbd dgecéëä éà ,àáø øîàoa m` mi`pzd ewlgpy jk m` - ¨©¨¨¦¨¦

,znk e` igk epic dpenyéâìôéîcàmiwleg mdy cr -ïéðòì ©§¦§§¦§¦§©
éâìôéì ,äøäèå äàîeèewlgiy -,äìéëà ïéðòì`pzd xnelk §¨§¨¢¨¦§§¦§¦§©£¦¨

,dhigy xg`l elke`l xzeny xeaqi ,igk epic dpeny oay xaeqd
ezxizn ezhigy oi`y xeaqi znk epic dpeny oay xaeqd `pzde

.elke`l xeq`eàlài`ceàîìò éleëcdpeny oa zercd lkl - ¤¨§¥¨§¨
eä úîà,zeliap z`neh oiprl wx ewlgpe ,dlik`a xeq`eéaøå ¥§©¦

,éøáñ ïBòîL éaøa øæòìà éaøå äãeäé éaøa éñBédpeny oa oicy ¥§©¦§¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§¨§¦
,äôøèky mykàéä äúîc áb ìò óà åàì äôøèdpi`y s` - ¦§¥¨§¥¨¨©©©§¥¨¦

,dznk zaygpe zeigl die`xäzøäèî dúèéçL,dliap z`nehn §¦¨¨§©©§¨
énð àëähgypy dpeny oaa o`k mb -àðL àìdpey epi` - ¨¨©¦Ÿ§¨

.ezxdhn ezhigy mewn lkn znk aygpy s`e dtixhnïðaøå§©¨¨
dpeny oay ,mixaeq,äôøèì éîc àìy itl ,dpnn rexb `l`äôøè Ÿ¨¥¦§¥¨§¥¨

,øLBkä úòL dì äúéädxedh zeidl zexyt` dl dzid xnelk ¨§¨¨§©©¤
la` ,dtixh dzyrpy mcew dze` mihgey eid m`éàäoa - ©

dpenyøLBkä úòL dì äúéä àìclep ixdy xdhidle hgyidl Ÿ¨§¨¨§©©¤
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àîîéa àzìéz àìâéò eäì ãéáòå ,ïéáà øa éãéà áøc déøa éáì eòì÷éà òLBäé áøc déøa§¥§©§ª©¦§§§¥§¥§©¦¦©¨¦©£¥§¦§¨¦§¨¦¨¨
àì Y àzLä ,dépéî ïðéìëà äåä Y àúøBàì ãò déì eúéçøúéà éà :déì éøîàå .äòáLc§¦§¨§¨§¦¥¦¦§§¦¥©§§¨£¨¨§¦©¦¥¨§¨¨

k ,àeä úî ìkä éøác Y úîå ÷äétLk ,àlà !dépéî ïðéìëàY éâéìt éBìëàå âbä ïî ìôða ¨§¦©¦¥¤¨§¤¦¥¨¥¦§¥©Ÿ¥¦§¦¦§¨©¦©©©£¨
àeää déì ãéìéúà óñBé øa éîéc áøc déøa .àeä éç :øáñ øîe ,àeä úî :øáñ øî .éøà£¦¨¨©¥¨¨©©§¥§©¦¦©¥¦§§¦¥©
úéòá÷ àúéðBøååö :deáà déì øîà .déåléò ìéaàúî÷ áéúé .áéëL ïéîBé ïézìz Bâa ,à÷eðé§¨§©§¦¦§¦¨¥¨¦§©¥¦¨¥£©¥£¨§¦¨¨¨¥
déa òøúéà ,àðäk áø éa òì÷éà éLà áø .åéLãç Bì eìkL déa éì íé÷ :déì øîà !?ìëéîì§¥©£©¥¦¦¥¤¨¢¨¨©©¦¦§©¥©¨£¨¦§©¥
àäì øî déì øáñ àì :déì øîà ,déåléò ìaàúî à÷å áéúéc dééæç .ïéîBé ïézìz Bâa àúléî¦§¨§©§¦¦©§¥§¨¥§¨¦§©¥¦¨¥£©¥¨¨©¥¨§¨
déeâa éì íé÷ :déì øîà ?"ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä" ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc©£©©§¨£©§¥£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥£©¥¦¦§©¥

ìL CBúa úî ,øîúéà .åéLãç Bì eìkL:àáøc déîMî àðéáø øîà .äLc÷úðå äãîòå ,íéL ¤¨¢¨¨¦§©¥§§¦§¨§¨§¦§©§¨¨©¨¦¨¦§¥§¨¨
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קצ
ripvnda cenr elw sc ± ixiyr wxtzay

àéä ìàøNé úLà íà.dvElgA xYEnE ,Fl dWCwzPW df odM Fpi` m`:úöìBç.on ¦¥¤¦§¨¥¦¦¥Ÿ¥¤¤¦§©§¨¨©£¨¤¤¦
uFlgY m`W ,`Ed odM m`e .`UPY k"g`e ,wtQdFl dxEq` `dY-,opAxC` opiknq ©¨¥§¦¨¥§¦Ÿ¥¤¦©£§¥£¨¨§¦©©§©¨©

zvlFg Dpi`e ,`Ed ltp e`l opixn`e:àúøBàìéëä àáø øîà.zg`C ,Yxn`wcM §¨§¦©¨¥¤§¥¨¤¤§§¨£©¨¨¨¦¦§¨¨§©§§©©
zvlFg Ff zg`e Ff:edéa øãä àøôöì.zvlFg Dpi` odM zW` xn`e:déì øîà. §©©¤¤§©§¨£©¥©£©¥¤Ÿ¥¥¨¤¤£©¥

`piaxl `iaxW ax:Läeúéø.,dvilg `lA ©¥¥§¨§¨¦¨§¦¨§Ÿ£¦¨
oExWzC `erx `di - oFrnW oAxC` Ezixare§©§¦©§©¨¦§§¥©£¨§¦§

dlik`A alg:é"ø øîà ìkì àì.lkl `l ¥¤©£¦¨Ÿ©Ÿ¨©Ÿ§¨
qFpibFxCp`C i"x xn` xaC`N` ,`Ed xkf ¨¨¨©§©§§¦¨¨¤¨

`iEAixn Dil siliC ,calA dlin oiprl§¦§©¦¨¦§¨§¨¥¥¦¦¨
oOwlcM `xwC:øîBà äzà íàL.`Ed xkf ¦§¨§¦§©¨¤¦©¨¥¨¨

xaC lkl:ïéëøòaCøòé."ilr FMxr" xnF`d §¨¨¨©£¨¦¥¨¥¨¥¤§¨©
-Edkixri:øëfä.diAbe .Wixcw `xizi ' ©£¦¥©¨¨§¥¨¨¨¥§©¥

mEhnEh `le ,`xizi "m`e" WixC dawp§¥¨¨¥§¦§¥¨§Ÿ§
qFpibFxCp`e: §©§§¦
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íàåzvleg dpi` `id odk zy`.`d ?jka dne ,uelgze :miidan dyn x"d dywd

zenaic ipy t"qa 'ixn`).bk sc(:mzd opzc ,`ixy ,dqpkpc `kid ,dvelg wtqc

?h"n .mipdk mdipy elit` :`liy ipz ,'nba opixn`e mcin oi`iven oi` ± eqpke encw m`

± oizrnya zvleg dpi`c i`dc :iax xne`e .exfb `l dvelg wtq lre ,opaxc dvelg

dvlg m`y meyn `l)`l(aiegn `di

± dvilg `la xyt`c oeik `l` ,d`ivedl

.dipa lr frl `ivedl `ly ,uelgz `ly ahen

zenaic `xza wxta epivny oirk).hiw sc,(

,mid zpicnl dzxve dlra jldy dy`d :opzc

`le `ypz `l ± jilra zn dl exn`e e`ae

xn`e .dzxv zxaern `ny rczy cr maiizz

'h ,dnvrl 'b :ixirf xn` ?mlerle :'nba

dxarzp m`y :'it .p"nn zvlege ,dzxiagl

m`e ,dvilg `la weyl zxzen ± dclie dzxv

:xn` opgei 'x .zxhet dvilg ixd ± dxarzp `l

uelgze :jixte .mlerl dzxiagl ,'b dnvrl

,`niiw ly cle `di `ny dxifb :ipyne !p"nn

`nlic !dkxvile .dpedkl fexk dkixvn `vnpe

:exn`e ,dfxkda ded `le dvilga iedc `ki`

`ki`e ,dvilgn xzei rpnil yiy `kd oky lke .uelgl migipn ep` oi` jkle ,dpedkl fexk dkixvn `vnpc `nrh meyn mlerl ef dy` oipbrn ep` `nl` .dpedkl dvelg exy `w

x"n .odkl dvelg exy `w exn`i `ly ith yginlik elit` ,`ed igc .zvleg dpi` `id odk zy` m`e :"ulegd"a 'i`ck .opaxk ,ddy `l)mye :el sc zenai.(lirl opixn`c `de

x"n .`id odk zy`e li`ed ,dvilg dkixvdl dizeek l"iw `l ± odk zy`a la` ,l`xyi zy`a `wec epiid ± b"ayxk dkldc:àéðúãqepibexcp`e mehneh `le xkfd.`zyd

,daxc` `de ?qepibexcp` zeaxl dlina jixv `xw i`n ,dlin iab y"ne :jenqa jixtw i`n ± ok `l m`c ."dawp m`e xkfd"c 'dc `xezin `le ,dawpe xkf oeyln yixcc rnyn

.qepibexcp` zeaxl dlina `xw jixv ,jkld ,dawpe xkfc zernynn `l` ,dy`e yi` jxrn dil hrnn `xwc `xezin e`l k"r `l` !qepibexcp` ihernl oikxr iab herin jixv

`neia "itlwa sxh" wxta gkenck ,xezii mey `la qepibexcp` hrnn yeciw iabc inp n"ke)mye .bn sc,(:`xw xn` ?olpn dy` :yxtne .'ek ycwl mixyk lkd :mzd opz ,xn`c

"zltnd" wxt dcpac :iaxl dywe .qepibexcp` hrnn dy` hrnnc `nrh `iddne .'ek dpzpe `le ozpe)mye :gk sc(xkfd" `pngx azkc `nrh :xn`we ,oikxrc `zlin jd opiziin

iab "xkf lk" jixhvi`c `de .mzd rnynck ,yixcw `xezin i`cec :iax xne`e !yixcw xkfdc 'de m`ec `xezin `nl` ,edl hrnn ded `l ± cegl dawpe xkfn `d "dawp m`e

,`xnegl oikxrn slinl ol zi`c ± opitli `l dlinne .oikxrn opitlic ,qepibexcp` hrnl `xw jixv `l yeciw iab ,ikd meyne .oikxrn slip `lc ikid ik ± qepibexcp` zeaxl dlin

"zltnd"a ax xn`c `de .ycwl leqte)my df mb:(z`ia mzd dil `wtpe .dnexzd z` eilr oitxeye ,ycwn z`ia lr oiaiig oi` ± zg`k mce`e oael e`xy qepibexcp`e mehneh

,'ek `ipzde ,qepibexcp`e mehneh ihernl dawpe xkf aizkc `kid lke :mzd jixte .qepibexcp`e mehneh `le ,zi`ce dawp i`ce xkf ± "eglyz dawp cre xkfn" aizkcn ycwn

enk ,`xnegl ± oikxrn ixnb ikc :l"ie !oikxrn opitlic meyn ,qepibexcp`e mehneh hrnn xity inp xezi `lac ?jixtw i`n `zyde ."'ek dawp m`e xkfd" `pngx azkc `nrhc

`dn iaxl dyw ,edin .ycwn z`ia lr eaiigl ,`xnegl dlinn opitli ,daxc` `l` .oikxrn opitli `l ± zg`k mce`e oael d`xyk ycwn z`ian exhetl ,`lewl la` ,yeciw iab

"oinen el`" wxta ,zexekaa ipzc)mye .an sc:(`xw jixhvi` i`n` ,`zyde .qepibexcp`e mehneh `ivedl ± xnel cenlz oi`y ,xkf ,dhnl xne` `edyk ,dawpd `le "xkfd"

oi`y ± `xneg epiidc ,`xnegl oikxrn opitlic meyn dil wetiz ?dlerl miyecw mpi`y qepibexcp`e mehneh hrnlxne` wgecae !xg` oaxw `iadl jixve ,mdilr dlg dyecw

"lefbd alel" wxta dkeq iab epivny oirk ,lhae ayei `di ± qepibexcp` `l` `vn `l m`y `lew `id ,daxc`c :i"x):el sc,('ca `l` zbdep dkeq oi` :xne` dcedi 'x `ipzc

`inc `l ,edine .lhae ayei `di oipin 'c `vn `l oic epi` lwdl eteqe xingdl ezligzy oc dz`y oic lk el exn` 'ek miniak zelila epi`y alel dne ozep oicde alelay mipin

eiykr `ven epi` m` ,oaxw iab la` .ok ixg` `vni elit` cer dzeyrl `"`e ,zxaer devnd `vnp ± dkeq ini lk mipin 'c `vni `l m`y ,lwdl eteq i`ce mzdc ,`iddl xity

`di mzd jiiy `l jkld ,daeg iab `le ,aizkc `ed dacp zler iab "xkfd"c `xw `eddc :iax xne` cere !`ed xingdl eteqe ezligz k"`e ,`vni onf xg` ± qepibexcp` `l`

x"n .oaxw mey aiegn epi`y oeik ,lhae ayei:øëæäqepibexcp`e mehneh `le.wxta zexekaa)(`"oinen el`")mye .an(qepibexcp`e mehneh ,mzd opzc .mehneh o`kn inq :xn`

ixac ± mehneh la` ,qepibexcp`a zwelgn :g"x` ,'nba xn`e .carpe ffbp `l` ,xeka epi` :`"kge ,dfn lecb men oi` :xne` l`rnyi iax .dpicna `le ycwna `l eilr oihgey oi`

xkfd `ipz dnl` :jixt ikdc rnyne .mehneh o`kn inq :ipyne !qepibexcp`e mehneh `le xkfd :`ipz dnl` ,jxri oikxra dzrn `l` :dil xn` .`witqn yecwe ,`ed `witq lkd

,mehneh `le)(b± `witq ihernl `xw jixhvi` :qepibexcp` iab jixt mzdc lirlc `ibeq `idda `nlyac ,`iyw i`ne !?`witq ihernl `xw jixhv` ,`id `witqc zxn`c oeike

m`e ?dlerl yecw `di `ly ephrni dnl ± xkf eayeg weqtdy zn` `ed m`e .dawp e` xkf `ed m` `xwnl xexa i`cec ,weqtl wtq `diy xnel `xaq oi` ixdy ,jixt xity

.ehrnl aezkl v"` ± dawp dil aiyg `xw)(ci`d ike .zeawp odn yie mixkf odn yiy ,`xw jixv i`ce mehneh `l`m` epl wtq `edy oeik ,ehrnl `xwnl xity jiiy ± `peeb

zexekac `xza 'ta opzc ,dnda xyrn iab epivny oirk .dawp e` xkf `ed):gp sc,(n"ac w"ta dl iziine):e sc:(:`nrh mzd yxtne .oixeht olek ± okezl oiiepnd on cg` utw

xifp zkqn idlya ol `wtpe ,zxdal mcw oal xry e` ,oal xryl dncw zxda wtq :mirbpa oke .wtq ixiyr `le ,`pngx xn` i`cee ixiyrc).dq sc(exdhl" aizkcn ,xedhc

ihrnnc qepibexcp` hrnl `xw inwe`l opivnc dnk lkc meyn ,`witqn yecw mehneh la` ;`cqg axc `zlin t"dc ,'xl d`xpe .dxdha dligz aezkd gzty ± "e`nhl e`

`zydc .`xw jixv oi` ± dawp `ed m`e ,ihernl `xaq oi` ± i`ce xkf `ed m`c meyn .mehneh ihernl `xwl inwe`l ol zil ± lirl mzd yixcck "xkfd" aizkcn ,opax edl

,jixhvi` `l qepibexcp`l "dawp m`e" xninl `kilc .dipin mehneh ihernl ol zil ± qepibexcp`l `xw inwe`l `ki`c oeik ?mehneh ihernl ol ded `lc ,oikxrn xity jixt

± xkfdn dephrin xakc)(d,"dawp m`e" jixhv` inp qepibexcp`l jkld .dy` jxr zegtd lkl el `die ,dy`n rxb `l edin ,yi` jxrn `xw dihrnc idp ;`pin` ded n"n

dbibgc w"ta ipzc `de .mehneh o`kn inq :uxzl ekxved jkitl)mye .c sc:(!mehneh o`kn inq ipyile ,`cqg axl zexekaa dpin jixt `le .qepibexcp`e mehneh `ivedl "jxekf"

`xizi `xwc meyn :'xl d`xpe)(edixac l"nw ,aiigil ± zexkf dil zi`e li`ed `"cq ,jixhvi` qepibexcp` `nlya :dbibgc w"ta jixtc `de .iaizk "jxekf" ixzc ,mehneh hrnl

,mehneh ihernl `xw jixv ded `l i`ce mzdc ,jixt xityc :iaxl d`xpe .uegan eiviayk :ipyne ± `witq ihernl `xw jixhvi` ,`ed `witq mehneh `l` .envr ipta `ed

meyn jenql xeq`e ,dkinq ira `l dii`x zler `dc ± dacp zler `dz `ed dawp m`c i`pz lr iziin `l `witqn ?ciarp ikidc ,dii`x zler iziin `lc `xw `la `hiytc

"dy`d" wxt migqta gqt iab epivny enk ,`iai `ly aeh ± jenqi `l m`e .[dkinq ira dacp zlere] .miycwa dcear):gt sc,(d`vnpe odigqt zexer eaxrzpy dxeag :`ipzc

ira `l gqt eli`e dkinq ira gqtd xzen eli`c .dkinq meyn :ipyne !gqtd xzen iziipe :jixtc cr .'ek ipy gqt zeyrln oixehte ,dtixyd zial e`vi olek ± odn zg`a zlai

nq`xwl dil ded `lc y"kc ,uegan eiviayk iiepyl ivn ded `l `cqg axc `zlin lr zexekaae .dii`x zler `iadln y"k ,gqt zeyrln mirpnp dkinq meyn :`nl` .dki

dcpa ax hrnn i`n` `cqg axl :il dywe .x"n .dihernl
mehneh
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Y àéä ïäk úLà íà ,úöìBç Y àéä ìàøNé úLà íà¦¥¤¦§¨¥¦¤¤¦¥¤Ÿ¥¦
úçà :øîà àáøc déîMî àéáøL áøå .úöìBç dðéà¥¨¤¤§©¥¥§¨¦§¥§¨¨¨©©©
:àéáøL áøì àðéáø déì øîà .úöìBç Y Bæ úçàå Bæ§©©¤¤£©¥¨¦¨§©¥¥§¨
:déì øîà .déa øãä àøôöì ,éëä àáø øîà àúøBàa§§¨£©¨¨¨¦§©§¨£©¥£©¥
øézî äãeäé 'ø" .àaøz eøLúc àåòø àäé ?äeúéøL§¦¨§¥©£¨§¦§©§¨©§¨©¦
øîà ìkì àì :àcñç áø øîà éáæéL áø øîà ."'åëå¨©©¦§¦¨©©¦§¨Ÿ©Ÿ¨©
øîBà äzà íàL ,àeä øëæ ñBðéâBøcðà äãeäé éaø©¦§¨©§§¦¨¨¤¦©¨¥
:àéðúc Y Cøòéî àìc ïìðîe !Cøòé ïéëøòa Y ïk¥©£¨¦¥¨¥§¨¨§¨¦£©§©§¨

eè àìå Y "øëfä"Y äMà Cøòa àäé ìáà ,Léà Cøòa àäé àì ìBëé .ñBðéâBøcðàå íeèî ©¨¨§Ÿ§§©§§¦¨Ÿ§¥§¤¤¦£¨§¥§¤¤¦¨
øëfä" :øîBì ãeîìz.ñBðéâBøcðàå íeèîeè àìå ,úéàcå äá÷ð ,éàcå øëæ ."àéä äá÷ð íàå ©§©©¨¨§¦§¥¨¦¨¨©©§¥¨©¨¦§Ÿ§§©§§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr elw sc zay(ipy meil)

,àéä ìàøNé úLà íàxzend l`xyil dycwzd m` xnelk ¦¥¤¦§¨¥¦
,dvelg z`ylúöìBçl`xyil `ypiz jk xg` wxe mig`d cg`l ¤¤

wepizdy l`ilnb oa oerny oaxk dkldy okziy oeik ,dyciwy
la` .dvilge meain en` z` xhet epi`e ltpl aygpïäk úLà íà¦¥¤Ÿ¥

,àéä,dvelga xeq`d odkl dycwzpy xnelkúöìBç dðéàick ¦¥¨¤¤
mzqay minkg zhiy lr df ote`a mikneqe ,eilr xq`z `ly

.ltpl miyyeg oi` cleàéáøL áøådéîMî[enya-],øîà àáøc §©§¤§¨¦§¥§¨¨¨©
,Bæ úçàå Bæ úçàodk zy` oiae l`xyi zy` `id m` oia,úöìBç ©©§©©¤¤

.dyxbi odkl dycwzd m`e,àéáøL áøì àðéáø déì øîàmpn` ¨©¥©¦¨§©§¤§¨
àúøBàaaxra -éëä àáø øîàla` ,zvleg ef zg`e ef zg`y §§¨¨©¨¨¨¦
àøôöìxweaa zxgnl ±déa øãä`l odk zy`y xn`e ea xfg ± §©§¨£©¥

.uelgzdéì øîà,`piaxl `iaxy axäeúéøLodkl mzxzd ± ¨©¥§¦¨
,dvilgn dze` mzxhty ici lr dz`ylàaøz eøLúc àåòø àäé§¥©£¨§¦§©§¨

zxney xizn jpd m` ,xnelk ,dlik`a alg exizzy oevx idi ±¥¤
.dlik`a alg xizdl s` lkez weyl mai

qepibexcp` zlin oipra dpyna dcedi iax zhiya dpc `xnbd
dpyna epipy .zaya(:clw):'åëå øézî äãeäé éaøqepibexcp` lenl ©¦§¨©¦

.zayaìkì àì ,àcñç áø øîà éáæéL áø øîàoipräãeäé éaø øîà ¨©©¦§¥¨©©¦§¨Ÿ§Ÿ¨©©¦§¨
y,àeä øëæ ñBðéâBøcðà.dlin oiprl wx `l`ïk øîBà äzà íàL ©§§¦¨¨¤¦©¨¥¥

,xkfk epic xac lklyCøòé ïéëøòaeilr didi ,ilr ekxr xne`d ± ©£¨¦¥¨¥
.xkf ly jxr zzl

:`xnbd zxxanCøòéî àìc ïìðîeoi`y xaeq dcedi iaxy oipne ± §¨¨§Ÿ¦£¨
,jxrp qepibexcp`àéðúcweqta xn`p ,`ziixaa epipyy -fk `xwie) §©§¨

(bLMxr dide','øëfäxkf `weecy miyxec `"d ze`d xeziine §¨¨¤§§©¨¨
,jxrpíeèîeè àìåzeawp `le zexkf `l ea xkip oi`y ,meh`-] §Ÿ§

[eilry mexwd zngnìBëé .ñBðéâBøcðàåy xnel ziidCøòa àäé àì §©§§¦¨Ÿ§¥§¥¤
,äMà Cøòa àäé ìáà ,Léà,dy` jxrk ozi ilr ekxr xne`de ¦£¨§¥§¥¤¦¨

øîBì ãeîìzzaizay `"d ze`d xeziia aezkd epcnln -'øëfä' ©§©©¨¨
weqtay 'm`e' zaize,'àéä äá÷ð íàå'wxyéàcå øëæeúéàcå äá÷ð §¦§¥¨¦¨¨©©§¥¨©¨¦

mikxrp,ñBðéâBøcðàå íeèîeè àìå§Ÿ§§©§§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `nw sc zay(ycew zay meil)

àééçéìc déîetàote`a igld mewna ieand gzta mc` ayi `l - ©¥§¤§¨
,ecia utg yiyk ,igld z` d`ex epi`ydéì àøcðbéî àîìéc- ¦§¨¦©§§¨¥

d el lblbzi `nyõôç,miaxd zeyxl ecinééeúàì éúàå`eaie - ¥¤§¨¥§¨¥
epi`y ote`a igll jk lk jenq ayeiy oeiky ,ieanl eil` e`iadl
zeyxn qipkny `vnpe ,miaxd zeyxl epia xkid el oi` ,ea oigan

.cigid zeyxl miaxd
:ztqep dkldàáek Léðéà ãcöéì àì ,àáø øîàåmc` ccvi `l - §¨©¨¨Ÿ¦©¥¦¦¨

,ux`d lr dti cnery cr jli`e jli` etgecy epiidc ,zibib
yeygl yi ,ea cenrl xyi mewn jixvy oeikyééeåLàì éúà àîìéc¦§¨¨¥§©§¥

úBîebmewn zeyrl ick ,oiekzna zeneb zeeydl `eai `ny -
.jk myl xyi
:ztqep dkldàøãeà Léðéà ÷Bcäéì àì ,àáø øîàåmc` wcdi `l - §¨©¨¨Ÿ¦©¦¦§¨

,mikenàLéLc àîeôa`ly ick enzeql dwyn ekezay jt ita - §¨§¦¨
eidi mikend mzqay meyn ,ygp epnn dzyi `ly ick e` jtyi

miyyege ,ekezay dwynd zngn migläèéçñ éãéì éúà àîìéc¦§¨¨¥¦¥§¦¨
.jka ekxcy oeik ,mhgeql `eaie ahid mikend z` wcdi `ny -

:`pdk ax mya zay zeklda ztqep dkldèéè ,àðäk áø øîà̈©©©£¨¦
íéðôaî Bñkñëî ,Bãâa éab ìòLmiptay cva ecba z` sytyn - ¤©©¥¦§§©§§¦¦§¦

oi`y ,epnn hihd z` xiqne cbad z` jkxn jkae ,eteb cbpk
ynn qakn epi` lreta mbe ,cbad z` qakl dvexy gken xacd

,exiqne hihd jxtn wx `l` ,cbad z`õeçaî Bñkñëî ïéàå- §¥§©§§¦©
dnecy iptn ,mrd cbpk uegay cva cbad z` sytyl xeq`e

.oalnk d`xpe qeaikl
:`ziixan ef dkld lr dywn `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,daiyid,ïékñ áâa Bøøâî ,Bìòðî éab ìòL èéè¦¤©©¥¦§¨§¨§§©©¦
åhihñkñëé àlL ãáìáe ,ïøBtöa Bøøâî ,Bãâa ìòLsytyi `ly - §¤©¦§§¨§§¦¤¦§©¤Ÿ§©§¥

.hihd z` xiqdl cbad z`éàî,`ziixad zpeek `id dn -åàì ©¨
df oi` m`d -,ììk ñkñëé àlLixack `lye ,xeq` miptan s`e ¤Ÿ§©§¥§¨

.`pdk ax
:`xnbd zvxzn,àì`l` ,llk sytyi `ly `ziixad zpeek oi` Ÿ

àlà ,õeçaî ñkñëé àlLwxíéðôaî.`pdk ax ixack ¤Ÿ§©§¥¦©¤¨¦¦§¦
:zaya hih zxixb oipra ztqep dkldéaø øîà ,eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¨©©¦

ïéøøâî ,éàpé éaø øîà ,øæòìàn hihd z`Lãç ìòðîyyg oi`y ¤§¨¨¨©©¦©©§¨§¦¦§¨¨¨
,eptlwiyàì ìáàlrpnn,ïLéxaere epnn xerd z` slewy iptn £¨Ÿ¨¨
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr elw sc zay(ipy meil)

,àéä ìàøNé úLà íàxzend l`xyil dycwzd m` xnelk ¦¥¤¦§¨¥¦
,dvelg z`ylúöìBçl`xyil `ypiz jk xg` wxe mig`d cg`l ¤¤

wepizdy l`ilnb oa oerny oaxk dkldy okziy oeik ,dyciwy
la` .dvilge meain en` z` xhet epi`e ltpl aygpïäk úLà íà¦¥¤Ÿ¥

,àéä,dvelga xeq`d odkl dycwzpy xnelkúöìBç dðéàick ¦¥¨¤¤
mzqay minkg zhiy lr df ote`a mikneqe ,eilr xq`z `ly

.ltpl miyyeg oi` cleàéáøL áøådéîMî[enya-],øîà àáøc §©§¤§¨¦§¥§¨¨¨©
,Bæ úçàå Bæ úçàodk zy` oiae l`xyi zy` `id m` oia,úöìBç ©©§©©¤¤

.dyxbi odkl dycwzd m`e,àéáøL áøì àðéáø déì øîàmpn` ¨©¥©¦¨§©§¤§¨
àúøBàaaxra -éëä àáø øîàla` ,zvleg ef zg`e ef zg`y §§¨¨©¨¨¨¦
àøôöìxweaa zxgnl ±déa øãä`l odk zy`y xn`e ea xfg ± §©§¨£©¥

.uelgzdéì øîà,`piaxl `iaxy axäeúéøLodkl mzxzd ± ¨©¥§¦¨
,dvilgn dze` mzxhty ici lr dz`ylàaøz eøLúc àåòø àäé§¥©£¨§¦§©§¨

zxney xizn jpd m` ,xnelk ,dlik`a alg exizzy oevx idi ±¥¤
.dlik`a alg xizdl s` lkez weyl mai

qepibexcp` zlin oipra dpyna dcedi iax zhiya dpc `xnbd
dpyna epipy .zaya(:clw):'åëå øézî äãeäé éaøqepibexcp` lenl ©¦§¨©¦

.zayaìkì àì ,àcñç áø øîà éáæéL áø øîàoipräãeäé éaø øîà ¨©©¦§¥¨©©¦§¨Ÿ§Ÿ¨©©¦§¨
y,àeä øëæ ñBðéâBøcðà.dlin oiprl wx `l`ïk øîBà äzà íàL ©§§¦¨¨¤¦©¨¥¥

,xkfk epic xac lklyCøòé ïéëøòaeilr didi ,ilr ekxr xne`d ± ©£¨¦¥¨¥
.xkf ly jxr zzl

:`xnbd zxxanCøòéî àìc ïìðîeoi`y xaeq dcedi iaxy oipne ± §¨¨§Ÿ¦£¨
,jxrp qepibexcp`àéðúcweqta xn`p ,`ziixaa epipyy -fk `xwie) §©§¨

(bLMxr dide','øëfäxkf `weecy miyxec `"d ze`d xeziine §¨¨¤§§©¨¨
,jxrpíeèîeè àìåzeawp `le zexkf `l ea xkip oi`y ,meh`-] §Ÿ§

[eilry mexwd zngnìBëé .ñBðéâBøcðàåy xnel ziidCøòa àäé àì §©§§¦¨Ÿ§¥§¥¤
,äMà Cøòa àäé ìáà ,Léà,dy` jxrk ozi ilr ekxr xne`de ¦£¨§¥§¥¤¦¨

øîBì ãeîìzzaizay `"d ze`d xeziia aezkd epcnln -'øëfä' ©§©©¨¨
weqtay 'm`e' zaize,'àéä äá÷ð íàå'wxyéàcå øëæeúéàcå äá÷ð §¦§¥¨¦¨¨©©§¥¨©¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `nw sc zay(ycew zay meil)

àééçéìc déîetàote`a igld mewna ieand gzta mc` ayi `l - ©¥§¤§¨
,ecia utg yiyk ,igld z` d`ex epi`ydéì àøcðbéî àîìéc- ¦§¨¦©§§¨¥

d el lblbzi `nyõôç,miaxd zeyxl ecinééeúàì éúàå`eaie - ¥¤§¨¥§¨¥
epi`y ote`a igll jk lk jenq ayeiy oeiky ,ieanl eil` e`iadl
zeyxn qipkny `vnpe ,miaxd zeyxl epia xkid el oi` ,ea oigan

.cigid zeyxl miaxd
:ztqep dkldàáek Léðéà ãcöéì àì ,àáø øîàåmc` ccvi `l - §¨©¨¨Ÿ¦©¥¦¦¨

,ux`d lr dti cnery cr jli`e jli` etgecy epiidc ,zibib
yeygl yi ,ea cenrl xyi mewn jixvy oeikyééeåLàì éúà àîìéc¦§¨¨¥§©§¥

úBîebmewn zeyrl ick ,oiekzna zeneb zeeydl `eai `ny -
.jk myl xyi
:ztqep dkldàøãeà Léðéà ÷Bcäéì àì ,àáø øîàåmc` wcdi `l - §¨©¨¨Ÿ¦©¦¦§¨

,mikenàLéLc àîeôa`ly ick enzeql dwyn ekezay jt ita - §¨§¦¨
eidi mikend mzqay meyn ,ygp epnn dzyi `ly ick e` jtyi

miyyege ,ekezay dwynd zngn migläèéçñ éãéì éúà àîìéc¦§¨¨¥¦¥§¦¨
.jka ekxcy oeik ,mhgeql `eaie ahid mikend z` wcdi `ny -

:`pdk ax mya zay zeklda ztqep dkldèéè ,àðäk áø øîà̈©©©£¨¦
íéðôaî Bñkñëî ,Bãâa éab ìòLmiptay cva ecba z` sytyn - ¤©©¥¦§§©§§¦¦§¦

oi`y ,epnn hihd z` xiqne cbad z` jkxn jkae ,eteb cbpk
ynn qakn epi` lreta mbe ,cbad z` qakl dvexy gken xacd

,exiqne hihd jxtn wx `l` ,cbad z`õeçaî Bñkñëî ïéàå- §¥§©§§¦©
dnecy iptn ,mrd cbpk uegay cva cbad z` sytyl xeq`e

.oalnk d`xpe qeaikl
:`ziixan ef dkld lr dywn `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,daiyid,ïékñ áâa Bøøâî ,Bìòðî éab ìòL èéè¦¤©©¥¦§¨§¨§§©©¦
åhihñkñëé àlL ãáìáe ,ïøBtöa Bøøâî ,Bãâa ìòLsytyi `ly - §¤©¦§§¨§§¦¤¦§©¤Ÿ§©§¥

.hihd z` xiqdl cbad z`éàî,`ziixad zpeek `id dn -åàì ©¨
df oi` m`d -,ììk ñkñëé àlLixack `lye ,xeq` miptan s`e ¤Ÿ§©§¥§¨

.`pdk ax
:`xnbd zvxzn,àì`l` ,llk sytyi `ly `ziixad zpeek oi` Ÿ

àlà ,õeçaî ñkñëé àlLwxíéðôaî.`pdk ax ixack ¤Ÿ§©§¥¦©¤¨¦¦§¦
:zaya hih zxixb oipra ztqep dkldéaø øîà ,eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¨©©¦

ïéøøâî ,éàpé éaø øîà ,øæòìàn hihd z`Lãç ìòðîyyg oi`y ¤§¨¨¨©©¦©©§¨§¦¦§¨¨¨
,eptlwiyàì ìáàlrpnn,ïLéxaere epnn xerd z` slewy iptn £¨Ÿ¨¨
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המשך ביקור למס' שבת ליום שבת אודש עמ' ק

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' מנ"א, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב פנחס אהרן שי'

שלום וברכה!

... בענין הטליפון שכותבו - אינו דומה כלל לענין המיקרופון: א( המדבר אינו יודע כלל עד"ז. 

ב( לא ניחא לי' )ואדרבא היפך רצונו( שישמעו בחדר אחר. ג( אינו פסיק רישא כלל, כיון שרק הדבור 

בקול רם ובסמיכות מקום להטלפון - פועל הטליפון. ועוד. וק"ל.

בברכה.

נ"ע שבערבי שבתות  על כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ  ע' 506 מסופר  בענין הטליפון: במכתבו: בלקו"ש ח"ב 
וימים טובים הניח עץ להגביה הטלפון בחדר כ"ק אביו אדמו"ר מהורש"ב נ"ע, בכדי שישמע התפלות מהחדר 

האחר, אולי נוכל ללמוד היתר על מייקרופון, או "טייפ רעקארדער" אם אותו המדבר אינו מכוון לדבר לתוכו.



xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr flw sc zay(iyily meil)

,mipdk zxeza dzpyp ef `ziixaàøôñ íúñe`ziixa mzq ± §¨¦§¨
zhiya ,dxn` in da yxtzp `ly ,mipdk zxezaäãeäé éaø©¦§¨

xkfl aygp epi` qepibexcp`y xaeq dcedi iaxy gkene ,dxn`p
.i`ceàðéðz énð ïðà óà ,÷çöé øa ïîçð áø øîàok epipy ep` mb ± ¨©©©§¨©¦§¨©£©©¦§¦¨

dpyna(c"n d"t dxt),Lc÷ì íéøLk ìkäzpizp ici lr z`hg in ©Ÿ§¥¦§©¥
,mda dnec` dxt xt`øéLëî äãeäé éaø .ïè÷å äèBL Løçî õeç¥¥¥¤§¨¨©¦§¨©§¦

dpéî òîL ,ñBðéâBøcðàå äMàa ìñBôe ïè÷amb dcedi iax zrcly §¨¨¥§¦¨§©§§¦§©¦¨
zl`ey .xkfl aygp epi` qepibexcp` z`hg in yeciw oiprl

:`xnbdàðL éàîezevn dpey dna ±äìéîepic dcedi iax itly ©§¨¦¨
:`xnbd daiyn .xkfkáéúëc íeMî(i fi ziy`xa),'øëæ ìk íëì ìBnä' ¦¦§¦¦¨¤¨¨¨

.qepibexcp` mb zeaxl d`a 'lk' zaize

äðùî
axra did epnfy wepiz zaya lne bbyy ina zwqer epzpyn

:oey`x meia zxgnl did epnfy e` zay,úB÷Bðéú éðL Bì eéäL éî¦¤¨§¥¦
øçà ìL úà ìîe çëLå ,úaMa ìeîì ãçàå úaMä øçà ìeîì ãçà¤¨¨©©©©¨§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤©©

áéiç úaMa úaMädyre dlin zevn jka miiw `ly itl ,z`hg ©©¨©©¨©¨
,zewepiz ipy el eid m` la` .zaya dxeagúaL áøòa ìeîì ãçà¤¨¨§¤¤©¨

øæòéìà éaø ,úaMa úaL áøò ìL úà ìîe çëLå ,úaMa ìeîì ãçàå§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤¤¤©¨©©¨©¦¡¦¤¤
,úàhç áéiçî.zay dgec dpi` dpnfa `ly dliny oeikéaøå §©¥©¨§©¦
,øèBt òLBäéjezne ,zaya clepy df z` lenl cexh didy oeik §ª©¥

,devn dfa dyr s`e ,zay axra clepy df z` lne drh jk
devn dyre devn xaca drehde ,lenz`n xak epnf ribd ixdy

.z`hgn xeht

àøîâ
,mzqa dzpyp dpey`xd dkldd ,zekld izy e`aed dpyna
`xnbd .mi`pzd ewlgp dipyd dkldae ,da micen lkdy rnyn

:dpynd zqxiba mi`xen` zwelgn d`ianéðúî àðeä áødpy ± ©¨©§¥
zayd xg` ly lne gky ,dpynd ly `yixa,zayaáéiçz`hg ©¨

zay axr ly lne gkya ewlgp mi`pzde ,epiptly `qxibk
mle` .zayaéðúî äãeäé áølne gky ,dpynd ly `yixa dpy ± ©§¨©§¥

zaya zay axr ly z`øeètgkya ewlgp mi`pzde ,z`hgn ¨
.zaya zayd xg` ly lne

ote` dfi`a ewlgp xak zeziixaa mi`pzdy zx`an `xnbd
qxb `ped axe ,ryedi iaxe xfril` iax zwelgn z` x`al

:dipyd `ziixak dcedi axe zg` `ziixak epzpynaàðeä áø©¨
,áéiç éðúî,`ziixaa epipy jky,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúc ©§¥©¨§©§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨

éðL Bì eéäL éî ìò òLBäé éaøå [øæòéìà] (øæòìà) éaø e÷ìçð àìŸ¤§§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©¦¤¨§¥
úà ìîe çëLå úaMä øçà ìeîì ãçàå úaMa ìeîì ãçà ,úB÷Bðéú¦¤¨¨©©¨§¤¨¨©©©©¨§¨©¨¤

áéiç àeäL úaMa úaMä øçà ìLlenl cexh didy s`e ,z`hg ¤©©©©¨©©¨¤©¨
xg` clepy df z` lne drh jk jezne zaya clepy df z`
ixdy devn dyr `l xac ly eteqay oeik mewn lkn ,zayd

.z`hg aiig `ed ixd ,epnf ribd `l oiicréî ìò ,e÷ìçp äî ìò©©¤§§©¦
úaMa ìeîì ãçàå úaL áøòa ìeîì ãçà ,úB÷Bðéú éðL Bì eéäL¤¨§¥¦¤¨¨§¤¤©¨§¤¨¨©©¨
úàhç áéiçî øæòéìà éaøL ,úaMa úaL áøò ìL úà ìîe çëLå§¨©¨¤¤¤¤©¨©©¨¤©¦¡¦¤¤§©¥©¨

íäéðLe .øèBt òLBäé éaøå[ryedi iaxe xfril` iax]äeãîì àì §©¦§ª©¥§¥¤Ÿ§¨¨
,íéáëBk úãBáòî àlàz`hgl dxezay ze`hgd lk eywedy itl ¤¨¥£©¨¦

.z`hg aeigl mi`pzd md dn micnl myne ,dxf dcearéaø©¦
øáñ øæòéìà`id ixd ,zaya dzyrpy zay axra dpnfy dliny ¡¦¤¤¨©

,íéáëBk úãBáòkz`hgn micnlpd mi`pzd da miniiwzn xnelk ©£©¨¦
,dxf dcear lyäîy myk ±àì àðîçø øîà íéáëBk úãBáò ¨£©¨¦¨©©£¨¨Ÿ

ãéáòú,dyrz `l dxez dxn` ±áéiçéî ãéáò éëådyr m`e ± ©£¦§¦¨¦¦©©
,z`hg aiigznàðL àì énð àëäaiige epic dpey `l o`k mb ± ¨¨©¦Ÿ§¨

.z`hg
òLBäé éaøåz`hgn micnlpd mi`pzd da miniiwzn `ly xaq §©¦§ª©

,dxf dcear lyíúä,z`hg aiig dxf dceara my ±äåöî åàìc ¨¨§¨¦§¨

la` ,devn lk miiw `l e`ld zxiaray itl ±àëäaxr ly lna ¨¨
ldend miiw [dxeag ziiyr ly] dxiard dyrna ,zaya zay

,äåöî.z`hg eaiigl oi` miakek zcearl dnec epi`y oeike ¦§¨
éðúî äãeäé áøzay axr ly lne gky ,dpynd ly `yixa dpy ± ©§¨©§¥

,zayaøeèt,`ziixaa epipy jky ,z`hgn [zercd lkl],àéðúc ¨§©§¨
Bì eéäL éî ìò òLBäé éaøå øæòéìà éaø e÷ìçð àì ,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦Ÿ¤§§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©¦¤¨
ìîe çëLå úaMa ìeîì ãçàå úaL áøòa ìeîì ãçà úB÷Bðéú éðL§¥¦¤¨¨§¤¤©¨§¤¨¨©©¨§¨©¨

,øeèt àeäL úaMa úaL áøò ìL úàdevn xaca drhy oeik ¤¤¤¤©¨©©¨¤¨
.devn dyreìeîì ãçà úB÷Bðéú éðL Bì eéäL éî ìò ,e÷ìçp äî ìò©©¤§§©¦¤¨§¥¦¤¨¨

úaMä øçà ìL úà ìîe çëLå úaMa ìeîì ãçàå úaMä øçà©©©©¨§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤©©©©¨
àì íäéðLe .øèBt òLBäé éaøå úàhç áéiçî øæòéìà éaøL ,úaMa©©¨¤©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥§¥¤Ÿ

øáñ øæòéìà éaø ,íéáëBk úãBáòî àlà äeãîìxg` dpnfy dliny §¨¨¤¨¥£©¨¦©¦¡¦¤¤¨©
`id ixd ,zaya dzyrpy zayd,íéáëBk úãBáòkxnelk ©£©¨¦

zd da miniiwzn,dxf dcear ly z`hgn micnlpd mi`päî̈
énð àëä ,áéiçéî ãéáò éëå ãéáòú àì àðîçø øîà íéáëBk úãBáò£©¨¦¨©©£¨¨Ÿ©£¦§¦¨¦¦©©¨¨©¦

àðL àì.z`hg aiige epic dpey `l ±òLBäé éaøåoi`y xaeq Ÿ§¨§©¦§ª©
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l"q - zAW dgFC Fpi`W `N` ,lEnl"xl:` ¨¤¨¤¥¤©¨§
aEIg DA WIW devn dUre ,devn xacA drḧ¨¦§©¦§¨§¨¨¦§¨¤¥¨¦
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"Yad` xW`")ziy`xaak(:ïèaî.mcFwC £¤¨©§¨¦¤¤§¤
aizkC ,Ff devnl WCwzp clFPW)myfi( ¤©¦§©¥§¦§¨¦§¦

'ebe LYW` dxU la`"izFniwdeizixA z` £¨¨¨¦§§©£¦¦¤§¦¦
dlin Epiid ,"FY`:LaBøà.FxUaA:íN.wg ¦©§¦¨¦§¥¦§¨¨Ÿ

dlin lW:åéàöàöå.eixg`:úBàa íúç.Ff ¤¦¨§¤¡¨¨©£¨¨©§
Wcw zixA lW:ìéväì äeöúeãéãéeðéøàL ¤§¦Ÿ¤¦¨§©¦§¦§¥¥

âúçMî.,mPdiBnKzixA mcA Y` mB" aizkC ¦©©¦¥¦¨¦§¦©©§§©§¦¥
iYgNWKixiq`"FA min oi` xFAn)h dixkf(: ¦©§¦£¦©¦¦¥©¦

ø Cìò ïøãääìéîc øæòéìà ' ©§¨£¨¡¦¤¤§¦¨

ïéìBzúàúøîLnä.ixnW DA oipPqOW ¦¤©©§¤¤¤§©§¦¨¦§¥
gzFnE ,oii,lEBrA cv lkl diR ©¦¥©¦¨§¨©§¦

oixFTW ilMd llg lr ld`M dUrpe§©£¤§Ÿ¤©£©©§¦¤¦
,h"iA ixW ,ld` ciarC b"r`e .`"cphy`§§¨¥Ÿ¤¨¥§
`lzin - zAWA la` .`xnBA WxtncM§¦§¨¥©§¨¨£¨§©¨¦§¨
oipzFp - `id diElY m` la` ,`l dNigYkl§©§¦¨Ÿ£¨¦§¨¦§¦

,oPqnE mixnW DkFzlKkA xxFA KxC oi`C: §¨§¨¦§©¥§¥¤¤¥§¨
'îâïBlçä ÷÷t.bBd zAEx` oFbM:àlà §¨©©§£©©©¤¨

éñBäìó.ztqFY `N` Fpi`W df wwR oFbM §¦§§¨¤¤¥¤¨¤¤
ld`d lr i`xr:äãeäé éaøk déì øáñ. £©©¨Ÿ¤¨©¥§©¦§¨

`Ed Wtp lkF` ixiWknC ,ixW `kd KMld: ¦§¨¨¨¨¥§©§¦¥¤¤¤
ïúBNòì øLôà éàLè"éòî.cERW oFbM ¤¦¤§¨©£¨¥§©

h"iA mvxPW:àôéãò.ixW `EdC ,dwfg ¤¦§©§£¦¨£¨¨§¨¥
xWt`W oixiWkn ENit`h"eirn:àæek äìz £¦©§¦¦¤¤§¨¥¨¨¨

àzëéña.cFbnA ohw ilM dlY:áéiçéîc ð"ä. §¦§¨¨¨§¦¨¨§¨§¦©©
oipA ?i`xr ld`A `Mi` `aEIg i`n `kde§¨¨©¦¨¦¨§Ÿ¤£©¦§¨

xqzinC `Ed opAxCnE ,ied `l xEnB: ¨¨¨¥¦§©¨©§¦§©
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ìîln `l eli`k dlind z` rxt `le.dqekn dxhr aex oiicr ± rxt `l ike ,dlind akrn dxhrd aex z` dtegd xyac `pz xakc oeik ?i`d ipzinl jixhvi` i`n` :dniz:

éáà'ek xne` oad.opixn`ck ,rnyn `adl ± "eqipkdl"c meyn ,dlind mcew oad ia` jxal ok zeyrl bidpd xake .xne` lnd xcde ,`yixa oad ia` qixb l`eny epiax

migqtc w"ta)mye .f 'c:(:cere .rnyn `adlc ibilt `l r"k ± "xral"a,oad ia` xcde ,`yixa lnd qxbe ,ezencwl bdpnd xifgd z"xe .oziiyrl xaer odilr jxan zevnd lkc

xcde ,'ek lnd `yixa qxb jenqac xb iabc :cere .eqipkd xaky llkn .zixal eqipkdy myk :mixne` my micnerd ;xn`wcn `ibeq dlek gken oke .mixtqd lka aezky enk

d`xpe .mixbd z` lenl e"aw` :xne` jxand

`"` mzde ,oad ia` zkxa cbpk edfy `ed

odn sihdl" dkxa dze`a yiy .`qxibd zepyl

lkc rnyn ± "zixad zxek jexa 'ek zixa mc

jxan jxandc :cere .dlind xg` `ed df

`idde .ohw zlina enk ,dlind xg` mlerl

`adlc ibilt `l r"k "xral"a :t"d migqtc

inp xaryl :edine ,xaryln ith rnyn

rnync :xaq xn ,"xeria lr"a ibilt ik .rnyn

inp `adl :xaq xne ,`adln ith `xwirn

zevnd lkc opixn`c `de .`xwirn enk rnyn

envr jxandyk n"d ± oziiyrl xaer jxan

devnd dyer:ãéãéohan.`edy z"x xne`

:xn`py ,"cici" `xwpy ,epia` mdxa`)dinxi

`i(wxta zegpna opiyxcck "iziaa icicil dn"

"zegpnd lk")bp 'c:mye.(zea`d zylye

,wgvi `ed ± "my ex`ya weg" :mixkfp

.awri `ed ± "ycw zixa ze`a mzg ei`v`v"e

ozpei mbxzy enk ,eipae `ed ei`v`ve

,`ipa ipae `ipa ± "zeritvde mi`v`vd"

)ak diryi(ei`v`v i`vei :xnelk(:

åéúåöîámicardz`lenl epeve.xn`py

"sqk zpwne zia cili")ziy`xa

fi(:

äìéîã øæòéìà 'ø êìò ïøãä

.ïéìåú.aeh meia dielzl oipzep la`

edyer did m`y xnele yxtl jixve

`ipzc `de .wfge jk lk aeh did `l ± lenz`n

lirlc oiwxta)mye .clw 'c(z` oippqn oi`c

edyer did m` ± h"ia ely zppqna lcxgd

lwlwzn did `l lenz`n:

éáøãi"xcn `ticr xfril`.`"xle :dniz

w"ta yixcc i`xw edpd dil dywiz

dlibnc):f 'c("`ed" aizk ,dcedi iaxe :xn`wc

oixiykna ± o`k ;`iyw `le ,"mkl" aizke

"`ed" yixc ded `"x :z"ke .'eke xyt`y

dcedi iaxc mzd l"pn k"` ± `pixg` dyxcl

dil yixc ded dcedi iaxc `nil ?biltn ded

!xfril` 'xk izixg` dyxcld`xpe

oixiyknc xfril` 'x dcen `ziixe`cac

ld`a n"d ± `kd edl ixy ike ,mixeq` xyt`c

,raw ld` eh` dxifb ,opaxcn `l` epi`c ,i`xr

"`iand" wxta dviaa opixn`ck):al 'c.(edin

elit` dcen `da `nlic ?`ticrc l"pn :dyw

dcedi iax!
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.ìî àì eléàk Y äìénä úà òøt àìå ìî'îb ¨§Ÿ¨©¤©¦¨§¦Ÿ¨§¨
øNa :áø øîà àaà øa äéîøé ø"à àðéáà éaø øîà̈©©¦¨¦¨¦§§¨©©¨¨©©¨¨
ìòa äéä íàå" .äøèò ìL ääáBb áBø úà äôBçä©¤¤§¨¤£¨¨§¦¨¨©©
ïéàBø ,øNáa ìaøeñîä ïè÷ :ìàeîL øîà ."'åëå øNä¨¨©§¥¨¨©§§¨§¨¨¦

éøö Bðéà Y ìeäî äàøðå äM÷únL æ"ë ,BúBàîì C,ìe ¤¦§©¤§¦§¤¨¥¨¦¨
éøö Y åàì íàå:øîBà â"áùø ,àðz àúéðúîa .ìeîì C §¦¨¨¦¨§©§¦¨§¨¥

äM÷únL ïîæ ìk ,BúBà ïéàBø øNáa ìaøeñîä ïè÷̈¨©§§¨§¨¨¦¨§©¤¦§©¤
éøö Y ìeäî äàøð BðéàåBðéà Y åàì íàå ,Bìeîì C §¥¦§¤¨¨¦§§¦¨¥

éøöBðéàå äàøð :eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .Bìeîì C ¨¦§©¥©§¦¨¥©§¦§¤§¥
:ø"ú ."òøt àìå ìî" .äàøðìò å"á÷à" :øîBà ìnä ¦§¤¨§Ÿ¨©©¨¥©

Búéøáa Bñéðëäì å"á÷à" :øîBà ïaä éáà ."äìénä©¦¨£¦©¥¥§©§¦¦§¦
ñðëpL íLk :íéøîBà íéãîBòä ."eðéáà íäøáà ìL¤©§¨¨¨¦¨§¦§¦§¥¤¦§©
Cøáîäå .è"òîìe äteçì äøBzì ñðké Ck úéøaì©§¦¨¦¨¥©¨§¨§§©§¨¥
,íN BøàLa ÷Bç ,ïèaî ãéãé Lcé÷ øLà" :øîBà¥£¤¦¥§¦¦¤¤¦§¥¨
,úàæ øëNa ïk ìò .Lã÷ úéøa úBàa íúç åéàöàöå§¤¡¨¨¨©§§¦Ÿ¤©¥¦§©Ÿ

,eð÷ìç éç ìà,úçMî eðéøàL úeãéãé ìéväì äeö ¥©¤§¥¦¨§©¦§¦§¥¥¦©©
."úéøaä úøBk é"àá eðøNáa íN øLà Búéøa ïòîì§©©§¦£¤¨¦§¨¥¥©§¦
Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa" :øîBà íéøbä úà ìnä©¨¤©¥¦¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤
å"á÷à" øîBà Cøáîäå ."äìénä ìò å"á÷à íìBòä̈¨©©¦¨§©§¨¥¥

éhäìe íéøbä úà ìeîìàìîìéàL ,úéøa íc íäî ó ¨¤©¥¦§©¦¥¤©§¦¤¦§¨¥
àì íà" øîàpL õøàå íéîL eîéi÷úð àì úéøa íc©§¦Ÿ¦§©§¨©¦¨¨¤¤¤¡©¦Ÿ
é"àá "ézîN àì õøàå íéîL úBweç äìéìå íîBé éúéøá§¦¦¨¨¨§¨¨©¦¨¨¤Ÿ¨§¦
ìò å"á÷à" :øîBà íéãáòä úà ìnä ."úéøaä úøBk¥©§¦©¨¤¨£¨¦¥©
íéãáòä úà ìeîì å"á÷à" øîBà Cøáîäå ,"äìénä©¦¨§©§¨¥¥¨¤¨£¨¦

éhäìea íc àìîìéàL úéøa íc íäî óúBweç úéø §©¦¥¤©§¦¤¦§¨¥©§¦
éúéøá àì íà" 'îàpL ,eîéi÷úð àì õøàå íéîL̈©¦¨¨¤Ÿ¦§©§¤¤¡©¦Ÿ§¦¦
é"àá "ézîN àì õøàå íéîL úBweç äìéìå íîBé¨¨¨§¨¨©¦¨¨¤Ÿ¨§¦

."úéøaä úøBk¥©§¦

äìéîc øæòéìà éaø Cìò ïøãä©§¨£¨©¦¡¦¤¤§¦¨

éaøïéðúBðå ,è"éa úøîLnä úà ïéìBz :øîBà øæòéìà ©¦¡¦¤¤¥¦¤©©§¤¤§§§¦
ïéìBz ïéà :à"ëçå .úaMa äéeìzìúøîLnä úà ©§¨©©¨§¥¦¤©©§¤¤

äéeìzì ïéðúBð ìáà ,úaMa äéeìzì ïéðúBð ïéàå ,è"éa§§¥§¦©§¨©©¨£¨§¦©§¨
.è"åéa'îbéàî !?éøL älçzëì ãáòéîì ,ïðéôñBî àì éàøò ìäà éôeñBà ,à"ø àzLä §§¨¨§¨¦Ÿ¤£©¨§¦©§¦¨©§©§¦¨¨¥©

Y åàì íàå ,Ba ïé÷÷Bt Y éeìúå øeLwL ïîæa :øîBà à"ø ,ïBlçä ÷÷t ,ïðúc Y àéä¦¦§©§¨©©¥¦§©¤¨§¨§¦§¦¨
:ïðçBé ø"à äðç øa øa äaø øîàå .Ba ïé÷÷Bt Y Ck ïéáe Ck ïéa :à"ëçå .Ba ïé÷÷Bt ïéà¥§¦§¥¨¥¨§¦§¨©©¨©©¨¨¨¨

éñBäì àlà e÷ìçð àì .úaMa ì"ö ïéàå ,è"éa älçza éàøò ìäà ïéNBò ïéàL íéãBî ìkä,è"éa ïéôéñBî ïéà :øîBà à"øL ,ó ©Ÿ¦¤¥¦Ÿ¤£©©§¦¨§§¥©©¨Ÿ¤§§¤¨§¦¤¥¥¦¦§
úaMì áBè íBé ïéa ïéà :àéðúc ,äãeäé éaøk dì øáñ à"ø .áBè íBéa ì"ö ïéàå ,úaMa ïéôéñBî :à"ëçå .úaMa ì"ö ïéàå§¥©©¨§¦¦©©¨§¥§¨©¨§©¦§¨§©§¨¥¥©©¨
øLôà éàL ïéøéLëîa Y äãeäé 'øì déì ïðéòîLc øîéà .Lôð ìëBà éøéLëî óà øézî äãeäé éaø ,ãáìa Lôð ìëBà àlà¤¨¤¤¤¦§©©¦§¨©¦©©§¦¥¤¤¤¥©¦§©¦©¥§©§¨§©§¦¦¤¦¤§¨
àéòaéà ."à"ëçå" .äãeäé éaøcî àôéãò à"øc !?déì zòîL éî è"åéòî íúBNòì øLôàL ïéøéLëîa ,áBè íBé áøòî íúBNòì©£¨¥¤¤§©§¦¦¤¤§¨©£¨¥¦¨§©§¥§£¦¨¦§©¦§¨§¦©£¨
!?áéiçéîc éîð éëä àzëéña àæek àìz ,äzòî àlà :ééaà ì"à .úàhç áéiç Y äìz :óñBé áø øîà ?éàî äìz :eäì§¨¨©¨©©¥¨¨©¨©¨©©¥¤¨¥©¨§¨¨§¦§¨¨¦©¦§¦©©
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שבת. פרק תשעה עשר - רבי אליעזר דמילה דף קלז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

:dpynd dkiynnìîdlxrd z` jzg ±äìénä úà òøt àìå`l - ¨§Ÿ¨©¤©¦¨
df ixd ,dze` dqknd xerd zxqd ici lr dxhrd z` dlibeléàk§¦

ìî àì. Ÿ¨

àøîâ
epipy .dlind z` miakrnd oivivd xeriy edn zx`an `xnbd
aex z` dtegd xya dlind z` oiakrnd oiviv od el` :dpyna

:`xnbd zx`an .dxhrdàaà øa äéîøé áø øîà àðéáà éaø øîà̈©©¦£¦¨¨©©¦§§¨©©¨
,áø øîàaex z` dqkn x`ypy dlxrd xery dpynd zpeek oi` ¨©©

x`yp m` s` `l` ,dxhrd ly dtwidøNa[xer-]áBø úà äôBçä ¨¨©¤¤
äøèò ìL däáBb.akrn df ixd cg` mewna wx elit` §¨¤£¨¨

.xya lra ohw oipra dkldd z` zx`an `xnbd:dpyna epipy
,'åëå øNa ìòa äéä íàådtge dlind xg` xyad xfg jk awre §¦¨¨©©¨¨

.lxrk d`xp `di `ly ,oird zi`xn iptn epwzn ,dxhrd z`
:`xnbd zx`anìaøeñîä ïè÷ ,ìàeîL øîà[ctexnd-],øNáa ¨©§¥¨¨©§§¨§¨¨

BúBà ïéàBøy mipigan m` ,eze` miwcea ±L ïîæ ìkxa`däM÷ún ¦¨§©¤¦§©¤
hytzn xyadéøö Bðéà ,ìeäî äàøðåìeîì Cxyad z` owzle §¦§¤¨¥¨¦¨

,dywzn epi`yk dxhrd z` dtegyéøö åàì íàå.ìeîì C §¦¨¨¦¨
àðz àúéðúîa,epipy `ziixaa ±ïè÷ ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø §©§¦¨¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥¨¨

ìeäî äàøð Bðéàå äM÷únL ïîæ ìk ,BúBà ïéàBø ,øNáa ìaøeñîä©§§¨§¨¨¦¨§©¤¦§©¤§¥¦§¤¨
éøöéøö Bðéà åàì íàå ,Bìeîì C.Bìeîì Cl`ilnb oa oerny oax ¨¦§§¦¨¥¨¦§

mcew xikfn oerny oax ,dpey ote`a j` cg` oic exn` l`enye
xikfn l`enye ,aey lenl jixve ledn d`xp oi`y ote`d z`
:`xnbd zxxan .elenl jixv oi`e ledn d`xpy ote`d z` dligz

eäééðéa éàîdaiyn .ewlgp dnae dkldl mdipia lcadd dn ± ©¥©§
:`xnbd,äàøð Bðéàå äàøð eäééðéa àkéàote`a ewlgp xnelk ¦¨¥©§¦§¤§¥¦§¤

,dqekn dwlge dlebn dxhrdn wlg dywzn xa`d xy`ky
d`xp la` ,elenl jixv oi` ledn d`xp m` `weec l`eny zrcl
l`ilnb oa oerny oax zrcle ,elenl jixv ledn d`xp epi`e
epi`e d`xpa la` ,elenl xefgl jixv ledn d`xp epi` m` `weec

.elenl jixv oi` d`xp
:dpyna epipyòøt àìå ìîgqep z` d`ian `xnbd .ln `l eli`k ¨§Ÿ¨©

:dlind zrya xnel yiy zekxadïðaø eðz,`ziixaa,øîBà ìnä ¨©¨¨©¨¥
eðLc÷ øLà ,øîBà ïaä éáà .äìénä ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©©¦¨£¦©¥¥£¤¦§¨

.eðéáà íäøáà ìL Búéøáa Bñéðëäì eðeöå åéúBöîaeíéãîBòä §¦§¨§¦¨§©§¦¦§¦¤©§¨¨¨¦¨§¦
íéNòîìe äteçì äøBúì ñðké Ck úéøaì ñðëpL íLk ,íéøîBà§¦§¥¤¦§©©§¦¨¦¨¥§¨§¨§©£¦

,øîBà Cøáîäå .íéáBèmlerd jln epidl` 'd dz` jexaøLà ¦§©§¨¥¥£¤
,Lã÷ úéøa úBàa íúç åéàöàöå íN BøàLa ÷Bç ïèaî ãéãé Lcé÷¦©¨¦¦¤¤¦§¥¨§¤¡¨¨¨©§§¦Ÿ¤
eðéøàL úeãéãé ìéväì äeö [eðøeö] eð÷ìç éç ìà úàæ øëNa ïk ìò©¥¦§©Ÿ¥©¤§¥¥¦¨§©¦§¦§¥¥
.úéøaä úøBk 'ä äzà Ceøa ,eðøNáa íN øLà Búéøa ïòîì úçMî¦©©§©©§¦£¤¨¦§¨¥¨©¨¥©§¦
eðLc÷ øLà íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa ,øîBà íéøbä úà ìnä©¨¤©¥¦¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨
åéúBöîa eðLc÷ øLà ,øîBà Cøáîäå .äìénä ìò eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨©©¦¨§©§¨¥¥£¤¦§¨§¦§¨

íéøbä úà ìeîì eðeöåéhäìeúéøa íc àìîìéàL ,úéøa íc íäî ó §¦¨¨¤©¥¦§©¦¥¤©§¦¤¦§¨¥©§¦
øîàpL õøàå íéîL eîéi÷úð àì(dk bl dinxi)mnFi izixa `l m` Ÿ¦§©§¨©¦¨¨¤¤¤¡©¦Ÿ§¦¦¨

.zixAd zxFM 'd dY` KExA ,iYnU `l ux`e minW zFTEg dlilë¨§¨¨©¦¨¨¤Ÿ¨§¦¨©¨¥©§¦
.äìénä ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,øîBà íéãáòä úà ìnä©¨¤¨£¨¦¥£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©©¦¨
íéãáòä úà ìeîì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,øîBà Cøáîäå§©§¨¥¥£¤¦§¨§¦§¨§¦¨¨¤¨£¨¦

éhäìeàì õøàå íéîL úBweç úéøa íc àìîìéàL ,úéøa íc íäî ó §©¦¥¤©§¦¤¦§¨¥©§¦¨©¦¨¨¤Ÿ
øîàpL eîéi÷úð(my)ux`e minW zFTEg dlile mnFi izixa `l m` ¦§©§¤¤¡©¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨¨©¦¨¨¤

.zixAd zxFM 'd dY` KExA ,iYnU `lŸ¨§¦¨©¨¥©§¦

äìéîã øæòéìà éáø êìò ïøãä

ïéìåú ¯ íéøùò ÷øô
zaya mzeyrl mixeq`d mixac .` :mipiipr ipy ex`azi df wxta

.dk`lnl minec mdy it lr s` mixzend mixac .a .opaxcn

äðùî
oic z`e ,ilk iab lr zxnynd ziilz oic z` zx`an dpynd

:aeh meiae zaya oiid oepiqúønLîä úà ïéìBz ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦¤©§©¤¤
cv lkl ilkd aiaq dgzeny] oii ixny da mippqny zppqn -

[lebira,áBè íBéa,ilkd llg lr ld` ziyrpy it lr s`j` §
.dze` oilez oi` zaya,úaMa äéeìzì ïéðúBðådzid m`y xnelk §§¦©§¨©©¨

lr s`e .mppql ick mixny dkezl zzl xzen zay axrn dielz
oeikn ,dfa xeqi` oi` ,mixnydn oiid z` jka xxea `edy it

.jka xxea jxc oi`yúønLîä úà ïéìBz ïéà ,íéøîBà íéîëçålr ©£¨¦§¦¥¦¤©§©¤¤
ilkd iabå ,áBè íBéaokïéðúBð ïéàs` mixnyìdzidy zxnyn §§¥§¦©

äéeìz,mei ceran,áBè íBéa äéeìzì ïéðúBð ìáà ,úaMadfy meyn §¨©©¨£¨§¦©§¨§
.'ytp lke`' jxev

àøîâ
zxnynd z` zelzl xiznd xfril` iax ixac lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .aeh meiaàzLäzrcl `ld ,denzl yi dzrn ± ©§¨
éôeñBà ,øæòéìà éaølr siqedl ±ïðéôñBî àì éàøò ìäàxeq` ± ©¦¡¦¤¤¥Ÿ¤£©Ÿ§¦©

eli`e ,oldl x`aziy itk ,siqedlãaòéîìi`xr ld` zeyrl - §¤§©
,älçzëìaeh meia zxnynd z` zelzl oebkéøL,xizn `ed - §©§¦¨¨¥

.ok xnel xyt` cvik
ld` lr siqedl xqe` xfril` iaxy epivn okid zx`an `xnbd

.i`xr:`xnbd zxxanàéä éàîxaeq xfril` iaxy epivn okid ± ©¦
,dpyna ok epivn :`xnbd zx`an .okïðúc(:dkw lirl)ïBlçä ÷÷t ¦§©§©©©

mi`pzd ewlgp ,bbd zaex` oebk ,oelgd z` ea minzeqy gel -
,aeh meiae zaya oelgd z` ea mezql xzen m`døæòéìà éaø©¦¡¦¤¤

L ïîæa ,øîBà`edøeLwoelgléeìúå,ux`d lr xxbp epi`y - ¥¦§©¤¨§¨
ïé÷÷Bt[minzeq-]Ba`ede xg`ny ,aeh meiae zaya oelgd z` §¦

ld` jka dpea epi` ,oelgd z` ea wewtl mei ceran cnere owezn
,ld`d lr siqen epi`eåàì íàåxeyw `edy e` ,xeyw epi`y - §¦¨

,ux`d iab lr xxbp `l` ielz epi` j`,Ba ïé÷÷Bt ïéàsiqeny oeik ¥§¦
.ld`d lr `edCk ïéáe Ck ïéa ,íéøîBà íéîëçå`ed m` oia - ©£¨¦§¦¥¨¥¨

,ielze xeyw epi` m` oiae ielze xeywBa ïé÷÷Btzaya oelgd z` §¦
.aeh meiae

e`iaa opgei iax ixac z` d`ian `xnbdeixacne ,mzwelgn x
:i`xr ld` lr siqedl xqe` xfril` iaxy x`aznøa äaø øîàå§¨©©¨©

ìkä ,ïðçBé éaø øîà äpç øaminkg oiae xfril` iax oia ±íéãBî ©©¨¨©©¦¨¨©Ÿ¦
ïéNBò ïéàLelit`älçza éàøò ìäàoebk ,eziiyr zligza ± ¤¥¦Ÿ¤£©©§¦¨

lvl zevign rax` e` zeczi rax` lr zlvgn qextl,áBè íBéa§
éøö ïéàåøîBì Cok zeyrl xeq`y.úaMaeàlà e÷ìçð àìoiprl §¥¨¦©©©¨Ÿ¤§§¤¨

éñBäìózeczid lr dqext zlvgnd dzidy oebke ,i`xr ld` lr §¦
,dzvwna zlblebn `l` ixnbl dqext dzid `l j` ,zay axrn

,zaya ixnbl dhyetl dvexeøîBà øæòéìà éaøLxeq`y ¤©¦¡¦¤¤¥
y meyn ,dhyetlïéôéñBî ïéài`xr ld` lréøö ïéàå ,áBè íBéaC ¥¦¦§§¥¨¦

íéøîBà íéîëçå ,úaMa øîBìy meyn ,dhyetl xzenyïéôéñBî ©©©¨©£¨¦§¦¦¦
i`xr ld` lréøö ïéàå ,úaMa.áBè íBéa øîBì Coelgd wwt s`e ©©¨§¥¨¦©§

iax zrcle ,ld`d lr i`xr ztqez `l` epi` ielze xeyw epi`yk
ld` lr siqen `edy meyn ,oelgd z` ea wewtl xeq` xfril`
iaxy o`k yxetn ixd .xzen minkg zrcle ,dpeak d`xpe ,i`xr
itly i`ce ok m`e ,i`xr ld` lr siqedl elit` xqe` xfril`

a dligzn i`xr ld` zeyrl xeq`l yi ezhiy,aeh meiae zay
.aeh meia zxnynd z` zelzl xizd j`ide

ziilzay it lr s` :`xnbd zvxzn .`iyewd z` zvxzn `xnbd
meyn ,xizn xfril` iax mewn lkn ,opaxc xeqi` yi zxnynd

e ,'ytp lke` ixiykn' llka `idyäãeäé éaøk dì øáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©¨§©¦§¨
.aeh meia 'ytp lke` ixiykn' zk`ln zeyrl xizndàéðúcdvia) §©§¨

(.gk,ïéàweligàlà ,úaMì áBè íBé ïéazk`ln oiprlLôð ìëBà ¥¥©©¨¤¨¤¤¤
øézî äãeäé éaø ,ãáìaaeh meia zeyrl,Lôð ìëBà éøéLëî óà ¦§¨©¦§¨©¦©©§¦¥¤¤¤

ziilze .ytp lke` miyer mday milkd z` owzl xnelk
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr flw sc zay(iyily meil)

:dpynd dkiynnìîdlxrd z` jzg ±äìénä úà òøt àìå`l - ¨§Ÿ¨©¤©¦¨
df ixd ,dze` dqknd xerd zxqd ici lr dxhrd z` dlibeléàk§¦

ìî àì. Ÿ¨

àøîâ
epipy .dlind z` miakrnd oivivd xeriy edn zx`an `xnbd
aex z` dtegd xya dlind z` oiakrnd oiviv od el` :dpyna

:`xnbd zx`an .dxhrdàaà øa äéîøé áø øîà àðéáà éaø øîà̈©©¦£¦¨¨©©¦§§¨©©¨
,áø øîàaex z` dqkn x`ypy dlxrd xery dpynd zpeek oi` ¨©©

x`yp m` s` `l` ,dxhrd ly dtwidøNa[xer-]áBø úà äôBçä ¨¨©¤¤
äøèò ìL däáBb.akrn df ixd cg` mewna wx elit` §¨¤£¨¨

.xya lra ohw oipra dkldd z` zx`an `xnbd:dpyna epipy
,'åëå øNa ìòa äéä íàådtge dlind xg` xyad xfg jk awre §¦¨¨©©¨¨

.lxrk d`xp `di `ly ,oird zi`xn iptn epwzn ,dxhrd z`
:`xnbd zx`anìaøeñîä ïè÷ ,ìàeîL øîà[ctexnd-],øNáa ¨©§¥¨¨©§§¨§¨¨

BúBà ïéàBøy mipigan m` ,eze` miwcea ±L ïîæ ìkxa`däM÷ún ¦¨§©¤¦§©¤
hytzn xyadéøö Bðéà ,ìeäî äàøðåìeîì Cxyad z` owzle §¦§¤¨¥¨¦¨

,dywzn epi`yk dxhrd z` dtegyéøö åàì íàå.ìeîì C §¦¨¨¦¨
àðz àúéðúîa,epipy `ziixaa ±ïè÷ ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø §©§¦¨¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥¨¨

ìeäî äàøð Bðéàå äM÷únL ïîæ ìk ,BúBà ïéàBø ,øNáa ìaøeñîä©§§¨§¨¨¦¨§©¤¦§©¤§¥¦§¤¨
éøöéøö Bðéà åàì íàå ,Bìeîì C.Bìeîì Cl`ilnb oa oerny oax ¨¦§§¦¨¥¨¦§

mcew xikfn oerny oax ,dpey ote`a j` cg` oic exn` l`enye
xikfn l`enye ,aey lenl jixve ledn d`xp oi`y ote`d z`
:`xnbd zxxan .elenl jixv oi`e ledn d`xpy ote`d z` dligz

eäééðéa éàîdaiyn .ewlgp dnae dkldl mdipia lcadd dn ± ©¥©§
:`xnbd,äàøð Bðéàå äàøð eäééðéa àkéàote`a ewlgp xnelk ¦¨¥©§¦§¤§¥¦§¤

,dqekn dwlge dlebn dxhrdn wlg dywzn xa`d xy`ky
d`xp la` ,elenl jixv oi` ledn d`xp m` `weec l`eny zrcl
l`ilnb oa oerny oax zrcle ,elenl jixv ledn d`xp epi`e
epi`e d`xpa la` ,elenl xefgl jixv ledn d`xp epi` m` `weec

.elenl jixv oi` d`xp
:dpyna epipyòøt àìå ìîgqep z` d`ian `xnbd .ln `l eli`k ¨§Ÿ¨©

:dlind zrya xnel yiy zekxadïðaø eðz,`ziixaa,øîBà ìnä ¨©¨¨©¨¥
eðLc÷ øLà ,øîBà ïaä éáà .äìénä ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©©¦¨£¦©¥¥£¤¦§¨

.eðéáà íäøáà ìL Búéøáa Bñéðëäì eðeöå åéúBöîaeíéãîBòä §¦§¨§¦¨§©§¦¦§¦¤©§¨¨¨¦¨§¦
íéNòîìe äteçì äøBúì ñðké Ck úéøaì ñðëpL íLk ,íéøîBà§¦§¥¤¦§©©§¦¨¦¨¥§¨§¨§©£¦

,øîBà Cøáîäå .íéáBèmlerd jln epidl` 'd dz` jexaøLà ¦§©§¨¥¥£¤
,Lã÷ úéøa úBàa íúç åéàöàöå íN BøàLa ÷Bç ïèaî ãéãé Lcé÷¦©¨¦¦¤¤¦§¥¨§¤¡¨¨¨©§§¦Ÿ¤
eðéøàL úeãéãé ìéväì äeö [eðøeö] eð÷ìç éç ìà úàæ øëNa ïk ìò©¥¦§©Ÿ¥©¤§¥¥¦¨§©¦§¦§¥¥
.úéøaä úøBk 'ä äzà Ceøa ,eðøNáa íN øLà Búéøa ïòîì úçMî¦©©§©©§¦£¤¨¦§¨¥¨©¨¥©§¦
eðLc÷ øLà íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa ,øîBà íéøbä úà ìnä©¨¤©¥¦¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨
åéúBöîa eðLc÷ øLà ,øîBà Cøáîäå .äìénä ìò eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨©©¦¨§©§¨¥¥£¤¦§¨§¦§¨

íéøbä úà ìeîì eðeöåéhäìeúéøa íc àìîìéàL ,úéøa íc íäî ó §¦¨¨¤©¥¦§©¦¥¤©§¦¤¦§¨¥©§¦
øîàpL õøàå íéîL eîéi÷úð àì(dk bl dinxi)mnFi izixa `l m` Ÿ¦§©§¨©¦¨¨¤¤¤¡©¦Ÿ§¦¦¨

.zixAd zxFM 'd dY` KExA ,iYnU `l ux`e minW zFTEg dlilë¨§¨¨©¦¨¨¤Ÿ¨§¦¨©¨¥©§¦
.äìénä ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,øîBà íéãáòä úà ìnä©¨¤¨£¨¦¥£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©©¦¨
íéãáòä úà ìeîì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,øîBà Cøáîäå§©§¨¥¥£¤¦§¨§¦§¨§¦¨¨¤¨£¨¦

éhäìeàì õøàå íéîL úBweç úéøa íc àìîìéàL ,úéøa íc íäî ó §©¦¥¤©§¦¤¦§¨¥©§¦¨©¦¨¨¤Ÿ
øîàpL eîéi÷úð(my)ux`e minW zFTEg dlile mnFi izixa `l m` ¦§©§¤¤¡©¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨¨©¦¨¨¤

.zixAd zxFM 'd dY` KExA ,iYnU `lŸ¨§¦¨©¨¥©§¦

äìéîã øæòéìà éáø êìò ïøãä

ïéìåú ¯ íéøùò ÷øô
zaya mzeyrl mixeq`d mixac .` :mipiipr ipy ex`azi df wxta

.dk`lnl minec mdy it lr s` mixzend mixac .a .opaxcn

äðùî
oic z`e ,ilk iab lr zxnynd ziilz oic z` zx`an dpynd

:aeh meiae zaya oiid oepiqúønLîä úà ïéìBz ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦¤©§©¤¤
cv lkl ilkd aiaq dgzeny] oii ixny da mippqny zppqn -

[lebira,áBè íBéa,ilkd llg lr ld` ziyrpy it lr s`j` §
.dze` oilez oi` zaya,úaMa äéeìzì ïéðúBðådzid m`y xnelk §§¦©§¨©©¨

lr s`e .mppql ick mixny dkezl zzl xzen zay axrn dielz
oeikn ,dfa xeqi` oi` ,mixnydn oiid z` jka xxea `edy it

.jka xxea jxc oi`yúønLîä úà ïéìBz ïéà ,íéøîBà íéîëçålr ©£¨¦§¦¥¦¤©§©¤¤
ilkd iabå ,áBè íBéaokïéðúBð ïéàs` mixnyìdzidy zxnyn §§¥§¦©

äéeìz,mei ceran,áBè íBéa äéeìzì ïéðúBð ìáà ,úaMadfy meyn §¨©©¨£¨§¦©§¨§
.'ytp lke`' jxev

àøîâ
zxnynd z` zelzl xiznd xfril` iax ixac lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .aeh meiaàzLäzrcl `ld ,denzl yi dzrn ± ©§¨
éôeñBà ,øæòéìà éaølr siqedl ±ïðéôñBî àì éàøò ìäàxeq` ± ©¦¡¦¤¤¥Ÿ¤£©Ÿ§¦©

eli`e ,oldl x`aziy itk ,siqedlãaòéîìi`xr ld` zeyrl - §¤§©
,älçzëìaeh meia zxnynd z` zelzl oebkéøL,xizn `ed - §©§¦¨¨¥

.ok xnel xyt` cvik
ld` lr siqedl xqe` xfril` iaxy epivn okid zx`an `xnbd

.i`xr:`xnbd zxxanàéä éàîxaeq xfril` iaxy epivn okid ± ©¦
,dpyna ok epivn :`xnbd zx`an .okïðúc(:dkw lirl)ïBlçä ÷÷t ¦§©§©©©

mi`pzd ewlgp ,bbd zaex` oebk ,oelgd z` ea minzeqy gel -
,aeh meiae zaya oelgd z` ea mezql xzen m`døæòéìà éaø©¦¡¦¤¤

L ïîæa ,øîBà`edøeLwoelgléeìúå,ux`d lr xxbp epi`y - ¥¦§©¤¨§¨
ïé÷÷Bt[minzeq-]Ba`ede xg`ny ,aeh meiae zaya oelgd z` §¦

ld` jka dpea epi` ,oelgd z` ea wewtl mei ceran cnere owezn
,ld`d lr siqen epi`eåàì íàåxeyw `edy e` ,xeyw epi`y - §¦¨

,ux`d iab lr xxbp `l` ielz epi` j`,Ba ïé÷÷Bt ïéàsiqeny oeik ¥§¦
.ld`d lr `edCk ïéáe Ck ïéa ,íéøîBà íéîëçå`ed m` oia - ©£¨¦§¦¥¨¥¨

,ielze xeyw epi` m` oiae ielze xeywBa ïé÷÷Btzaya oelgd z` §¦
.aeh meiae

e`iaa opgei iax ixac z` d`ian `xnbdeixacne ,mzwelgn x
:i`xr ld` lr siqedl xqe` xfril` iaxy x`aznøa äaø øîàå§¨©©¨©

ìkä ,ïðçBé éaø øîà äpç øaminkg oiae xfril` iax oia ±íéãBî ©©¨¨©©¦¨¨©Ÿ¦
ïéNBò ïéàLelit`älçza éàøò ìäàoebk ,eziiyr zligza ± ¤¥¦Ÿ¤£©©§¦¨

lvl zevign rax` e` zeczi rax` lr zlvgn qextl,áBè íBéa§
éøö ïéàåøîBì Cok zeyrl xeq`y.úaMaeàlà e÷ìçð àìoiprl §¥¨¦©©©¨Ÿ¤§§¤¨

éñBäìózeczid lr dqext zlvgnd dzidy oebke ,i`xr ld` lr §¦
,dzvwna zlblebn `l` ixnbl dqext dzid `l j` ,zay axrn

,zaya ixnbl dhyetl dvexeøîBà øæòéìà éaøLxeq`y ¤©¦¡¦¤¤¥
y meyn ,dhyetlïéôéñBî ïéài`xr ld` lréøö ïéàå ,áBè íBéaC ¥¦¦§§¥¨¦

íéøîBà íéîëçå ,úaMa øîBìy meyn ,dhyetl xzenyïéôéñBî ©©©¨©£¨¦§¦¦¦
i`xr ld` lréøö ïéàå ,úaMa.áBè íBéa øîBì Coelgd wwt s`e ©©¨§¥¨¦©§

iax zrcle ,ld`d lr i`xr ztqez `l` epi` ielze xeyw epi`yk
ld` lr siqen `edy meyn ,oelgd z` ea wewtl xeq` xfril`
iaxy o`k yxetn ixd .xzen minkg zrcle ,dpeak d`xpe ,i`xr
itly i`ce ok m`e ,i`xr ld` lr siqedl elit` xqe` xfril`

a dligzn i`xr ld` zeyrl xeq`l yi ezhiy,aeh meiae zay
.aeh meia zxnynd z` zelzl xizd j`ide

ziilzay it lr s` :`xnbd zvxzn .`iyewd z` zvxzn `xnbd
meyn ,xizn xfril` iax mewn lkn ,opaxc xeqi` yi zxnynd

e ,'ytp lke` ixiykn' llka `idyäãeäé éaøk dì øáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©¨§©¦§¨
.aeh meia 'ytp lke` ixiykn' zk`ln zeyrl xizndàéðúcdvia) §©§¨

(.gk,ïéàweligàlà ,úaMì áBè íBé ïéazk`ln oiprlLôð ìëBà ¥¥©©¨¤¨¤¤¤
øézî äãeäé éaø ,ãáìaaeh meia zeyrl,Lôð ìëBà éøéLëî óà ¦§¨©¦§¨©¦©©§¦¥¤¤¤

ziilze .ytp lke` miyer mday milkd z` owzl xnelk
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xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr glw sc zay(iriax meil)

.sqei ax lr wleg iia`,ééaà øîà àlàzaya zxnynd ziilz ¤¨¨©©©¥
minkg zrcl aeh meiaeàéä ïðaøcî`ed xeqi`d mrhe ,dxeq` ¦§©¨¨¦

.ìBça äNBò àeäL Cøãk äNòé àlL`fek ziilz ok oi`y dn ¤Ÿ©£¤§¤¤¤¤©
oicaerk d`xp epi`y meyn ,opaxc xeqi` elit` dfa oi` ,`zkiqa

.legc
:iia` hwily dkld iwqt dnk d`ian `xnbdèéwðîdid hwln ± §©¥

àúiðúî éøîeç ééaà,zexfetn zeziixaa `vny mipic ly millk ± ©©¥§¥©§¦¨¨
éðúå,cg` llka mixeq` j` mixehtd ,cgi mze` dpey did ± §¨¥

mixacd z` iia` dpy dligzae .cg` llka dligzkl mixzende
,xeq` la` xeht mze` dyerdyãebäxetze ,xern ieyrd cep - ©

mi`lnn mikxc iklede ,ea miielz mihege c`n agx eite ,eztya
eit migzen oell mdild` mirwezy mewnae ,alg e` oii eze`
,ux`a mivrepy zeczi rax` iab lr mihega eze` mixyewe
,lwlwzi `ly algd e` oiid z` zppvne eizgzn zxaer gexde

,gznpy xg`l ld`l dnec `ed ixdeúønLîäåoippqny zppqn - §©§©¤¤
de ,oii ixny daäìékdaiaqne dhnd iab lrn miqxety oicq - ¦¨

,gth dbba yie ,dizevwn mi`veiy zehen rax` lrïélb àqëå- §¦¥©¦
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr glw sc zay(iriax meil)

dúBèðì øzeî ,íéðúç úlék,zaya dhind iab lrnøzeîe ¦©£¨¦¨¦§¨¨
,d÷øBôìzaygp dpi` ,[oldl x`aziy itk] bb dl oi`y oeikny §§¨

.ld`
:mi`pz dnka df xzid dliabn `xnbdáøc déøa úLL áø øîà̈©©¥¤§¥§©

ïøîà àì ,éãéà,dwxetle zaya mipzg zlik qextl xzenyàlà ¦¦Ÿ£¨¨¤¨
ote`adbâa ïéàLagexìáà ,çôèm`dbâa Léagexôè,äøeñà ,ç ¤¥§©¨¤©£¨¥§©¨¤©£¨

.zaya ezeyrl xeq`y i`xr ld` `id zaygp df ote`ay oeikn
énð çôè dbâa ïéà éëå,gth agex dbba oi`y ote`a mb -ïøîà àì §¦¥§©¨¤©©¦Ÿ£¨¨

xizdlàlàote`aìLî úBçôa ïéàLäLmigth,çôè dbâì Ceîñ ¤¨¤¥§¨¦§Ÿ¨¨§©¨¤©
zeltepy zerixid izy oiay] dagex z` miccenyky xnelk
agex my oi` ,dbbl mikenqd migth dyly jeza [o`kne o`kn
zaygp ,cg retiya dieyr drixide xg`n df ote`ay ,gth

,ld` o`k oi`e ,bb `la [dlrnl cr] oteck dlekìáàm`Lé £¨¥
ìMî úBçôaäLmigth,çôè dbâì Ceîñyiy ink dlikd zaygp §¨¦§Ÿ¨¨§©¨¤©
e gth dbbaøeñà.dwxetle dzehpl ¨

ïøîà àìåjeza gth agex oi` s`e gth dbba oi` m`] xzeny §Ÿ£¨¨
,[dbbl mikenqd migth dylyàlàote`a,çôè dòetéLa ïéàL ¤¨¤¥§¦¨¤©

gth mretiya miwgexn mpi` dqextd drixid iciv ipyy xnelk
cbpknf`y ,migth ipy dhnl dagxa oi`y epiidc ,bbd rvn`

,llk ld` o`k oi`e bb `la oteck dlek zaygpìáàm`Lé £¨¥
,çôè dòetéLaif` ,gth epeqkl`a aigxd drixidn cv lky §¦¨¤©

md mirteyny it lr s` ld`k drixidn miccvd ipy miaygp
y meyn ,bbk miieyr mpi`eeîc íéìäàk íéìäà éòetLld` ± ¦¥Ÿ¨¦§Ÿ¨¦¨

mretiya yi m` ,bb `la s` ,zerteynd zerixin wx ieyrd
.ld`l xacd aygp ,gth agex

ïøîà àìådyly jeza gth agex oi`e ,gth dbba oi` m`] xzeny §Ÿ£¨¨
,[gth dretiya oi`e ,dbbl mikenqd migthàlàote`aúéçð àìc ¤¨§Ÿ§¦

çôè àéøetî,gth dhind iccvn zcxei drixid oi`y -ìáàm` ¦§¨¤©£¨
øeñà ,çôè àéøetî úéçðdyrp df gthe xg`n ,dwxetle dzehpl §¦¦§¨¤©¨

.ld`l bb ziyrp dnvr dhinde ,ld`l xiwk
:zaya cal raeka z`vl xzen m`d dpc `xnbdúLL áø øîàå ¤¤§¨©©¥¤

àðàéñ éàä ,éãéà áøc déøa,cal ly raek -éøLz`vl xzen - §¥§©¦¦©§¨¨¨¦
:`xnbd dywn .zaya eaøîzéàäåyøeñà àðàéñea z`vl §¨¦§©§¨¨¨

.zaya:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìxeq`y epcnly dn - Ÿ©§¨¨
ote`a xaecn ,ea z`vldéa úéàcea yiy -,çôèztyy xnelk §¦¥¤©

e ,ld` meyn xeq`e ,gth ey`xl ueg `veie hlea raekdàädn ± ¨
ote`a edf ,ea z`vl xzeny ici` axc dixa zyy ax xn`yúéìc§¥

déaea oi`y -.çôè ¥¤©
:`xnbd dywn .df xe`ia lr dywn `xnbd,äzòî àlàm` ike ¤¨¥©¨

çôè àîéìba áéaøLda shrzn `edyk ey`x lr ezilh gipd - ¦§¥©§¦¨¤©
,gth ey`xl ueg dhyteáéiçéîc énð éëä.ld` meyn ¨¦©¦§¦©©

,zaya cal raek xeq`l mrhd z` xg` ote`a zx`an `xnbd
:`xnbd dwiqn .dxizqd z` zayiineàlàxeqi`d mrh oi` ¤¨

zeyxl ea z`vl `ed xeqi`d `l` ,ld` meyn cal raeka
`eai f`e ,ey`xn gexd epdiabz `ny minkg exfby iptn ,miaxd
epivny dne ,ecia `edyk miaxd zeyxa zen` rax` exiardl

,df oica dxizq lirlàä ,àéL÷ àìdixa zyy ax xizdy dn - Ÿ©§¨¨
ote`a xaecn ,zaya cal ly raeka z`vl ici` axc÷cäéîc- §¦©©

oi`e ,ex`eev zgz drevxa xeywe ,ey`xa ahid wcedn raekdy
e ,epnn exiardl dleki gexdàäxaecn ,ea z`vl exq`y dn - ¨

ote`a÷cäéî àìcoi` zilh iable] .ey`xa ahid wcedn epi`y - §Ÿ¦©©
zfg`p `id ixdy ,'gexd epdiabz `ny' jiiy `ly meyn xeq`l

.[eteba
:mitqep mipiiprae ,i`xr ld` oipra ax ixac z` d`ian `xnbd

ïì àîéà ,àðeä áøì ìà÷æçé øa éîø déì çìLepl xen` ±éæéà ¨©¥¨¦©§¤§¥§©¨¥¨¨¦¦
z` [iade`e irix-]ðäàúéélòî éléî Cmilernd mixacd el` - ¨¨¦¥§©©§¨

ézøz ,áøc déîMî ïì zøîàcmixac ipy ±azekldàãçå ,úaL± ©£©§§¨¦§¥§©©§¥§©¨©£¨
dcb` ly cg` xaceaoipr.äøBú §¨

déì çìLax xn`y dpey`xd dkldd ,l`wfgi xa inxl `ped ax ¨©¥

oiprl `id ,zay zekldaãeb ,àéðúc àäeite ,xern ieyrd cep - ¨§©§¨
e` oii eze` mi`lnn mikxc iklede ,ea miielz mihege c`n agx
zeczi iab lr eit migzen oell mdild` mirwezy mewnae ,alg
algd e` oiid z` zppvne eizgzn zxaer gexde ,ux`a mivrepy

gznpy xg`l ld`l dnec `ed ixde ,lwlwzi `ly`ed m` ,
àðñéëa,zay axrn reawd enewn lr gpene ,eizerevxa ±øzeî §¦§¨¨

.úaMa dúBèðìdf oic lreeðL àì ,áø øîàxzenya àlàote` ¦§¨©©¨¨©©Ÿ¨¤¨§
yíãà éða éðL,aeh gznp epi` f`y ,cepd z` migzeníãàa ìáà §¥§¥¨¨£¨§¨¨

øeñà ãçàzg` czi lr egzen `ed dligzny oeikny ,egzenl ¤¨¨
,da exyewe dipyd czi lr egzene xfeg okn xg`le ,da exyewe

.ahid gznp `ed df ote`a
:dfa dlikd oic zx`an `xnbdäøNòa eléôà ,äléëå ,ééaà øîà̈©©©¥§¦¨£¦©£¨¨

øeñà íãà éðay meyn ,dzehplàúøet àçzîéî àìc øLôà éà± §¥¨¨¨¦¤§¨§Ÿ¦§§¨§¨
.hrn gzniz `ly

zxxan .zay oipra ax xn`y ipyd oicd z` d`ian `xnbd
:`xnbdCãéà-zay oipra ax xn`y dipyd dkldd.àéä éàî ¦¨©¦

,ef `ziixa oiprl :`xnbd dperäøék ,àéðúcdieyre ,xepz oirk-] §©§¨¦¨
[milbx rax` dl yie ,zkznnäéúBëøiî úçà äèîLpLoirk±] ¤¦§§¨©©¦©§¤¨

,[dly milbxdìèìèì øzeîyly da ex`ype xg`ny ,zaya ¨§©§§¨
z` zaya xagi `ny yegl oi`e jka zcner `id ixd ,milbx

ehnyp m` la` .dltpy lbxdíézL,dizekxinøeñàdlhlhl §©¦¨
xagi `ny yegl yi ,jk cenrl dleki dpi`e xg`ny ,zaya

df oic lre .dltpy lbxd z` zayaáøe wlgénð ãç eléôà ,øîà ©¨©£¦©©¦
zg` lbx dhnyp m` elit` -øeñà,dlhlhlò÷úé ànL äøéæb ¨§¥¨¤¨¦§©

.dpea meyn aiigzie wfega dxikl lbxd z`
,`ped ax siqen :dxez oipra ax xn`y dn z` d`ian `xnbd

oipra ax xn`y dcb`d xacäøBz,df `edäøBz äãéúò ,áø øîàc ¨§¨©©£¦¨¨
øîàpL ,ìàøNiî çkzLzL(hp gk mixac).'EúBkî úà 'ä àìôäå' ¤¦§©©¦¦§¨¥¤¤¡©§¦§¨¤©§

eeäî òãBé éðéà Bæ 'äàìôä'eyexite ,øîBà àeäLk(ci hk diryi)ïëì' ©§¨¨¥¦¥©©§¤¥¨¥
éñBé éððäàìôå àìôä äfä íòä úà àéìôäì óeinkg znkg dca`e ¦§¦¦§©§¦¤¨¨©¤©§¥¨¤¤§¨§¨¨§©£¨¨

,'xYYqY eipap zpiaEøîBà éåäyäøBz Bæ 'äàìôä'znkg `idy ¦©§Ÿ¨¦§©¨¡¥¥©§¨¨¨
`id 'jzekn z` 'd `ltde' weqtd zpeek s`e ,eipeap zpiae einkg

.l`xyin dxez gkzyzy aezkd epcnlne ,dxezl
:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdeñðëpLk ,ïðaø eðz̈©¨¨§¤¦§§

íøkì eðéúBaø[yxcnd zial-]äøBz äãéúò ,eøîà äðáéa ©¥©¤¤§©§¤¨§£¦¨¨
øîàpL ,ìàøNiî çkzLzL(`i g qenr)'ä íàð íéàa íéîé äpä' ¤¦§©©¦¦§¨¥¤¤¡©¦¥¨¦¨¦§ª

ék ,íénì àîö àìå ,íçlì áòø àì ,õøàa áòø ézçìLäå ,íéäìà¡Ÿ¦§¦§©§¦¨¨¨¨¤Ÿ¨¨©¤¤§Ÿ¨¨©©¦¦
ì íàáéúëe ,''ä éøác úà òBîL(ai g my)eòðå'[erepi-],íé ãò íiî ¦¦§©¤¦§¥§¦§¨¦¨©¨

.'eàöîé àìå 'ä øác úà Lwáì eèèBLé ,çøæî ãòå ïBôvîeyie ¦¨§©¦§¨§§§©¥¤§©§Ÿ¦§¨
z` ywal ehheyi' xn`py dny ,yexcl,äëìä Bæ ,''ä øác§©£¨¨

,yexcl yi cere ,l`xyin gkzydl dcizry,õwä äæ ''ä øác'§©¤©¥
,yexcl yi cere ,zelbd uw izn erci `lyäàeáð Bæ ''ä øác'§©§¨

.l`xyin wqtizy
zx`an .weqta x`eand dxezd zgky oipr z` zx`an `xnbd

:`xnbd'ä øác úà Lwáì eèèBLé' éàîe,'E`vni `leeøîà,minkg ©§§§©¥¤§©§Ÿ¦§¨¨§
äîeøz ìL økk ìBhzL äMà äãéúòe` d`nhp m` wtq da yiy £¦¨¦¨¤¦¦¨¤§¨

,`løBæçúå[aaezqze-]úBLøãî ézááe úBiñðë ézáaz` le`yl §©£§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨
ick minkgdïéáî ïéàå ,àéä äøBäè íàå àéä äàîè íà òãéì`l ± ¥©¦§¥¨¦§¦§¨¦§¥¥¦

dl zexedl oiany in didi.àéä äàîè íàå àéä äøBäè íàdywn ¦§¨¦§¦§¥¨¦
df xac `lde :`xnbddéa áéúk àéãäa(cl ,al `i `xwie)xW` lke' §¤§¨§¦¥§Ÿ£¤

yn-] mdn eilr lRi.'ebe mznA [mivxyd zpenøLà ìëBàä ìkî ¦Ÿ¨¨¥¤§Ÿ¨¦¨¨¤£¤
ìëàéeilr e`ay lke` lky epiidc ,'`nhi min eilr `Fai xW` ¥¨¥£¤¨¨¨©¦¦§¨

lke` dyrp izn yxetn el` miweqtae ,d`neh lawl xyked min
dn ze`xl xyt`e ,zgpene daezk ixd azkay dxeze ,`nh

.da aezk
:`xnbd zx`an .xg` ote`a zx`an `xnbdàlàxacn weqtd ¤¨

xepzd jeza dzide ,qxgn ieyrd xepz jezl uxy ltpy ote`a
eywaie ,d`nhpe ,dnexz ly xkikäðBLàø íà òãéìd`nehlàéä ¥©¦¦¨¦

äiðL íàåd`nehl.ïéáî ïéàå ,àéä §¦§¦¨¦§¥¥¦
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xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hlw sc zay(iying meil)

äøeøa äëìä,da miwleg oi`y ,dinrhaäøeøa äðLîe`l elit` £¨¨§¨¦§¨§¨
ãçà íB÷îa.weqta exkfpy zenewnd lkn §¨¤¨

:mlerl zexv ze`a dn iptn zx`and `ziixa d`ian `xnbd
úBàa úBaø úBøvL øBc úéàø íà ,øîBà òLéìà ïa éñBé éaø ,àéðz©§¨©¦¥¤¡¦¨¥¦¨¦¨¤¨©¨

ìàøNé éðéiãa ÷Bãáe àö ,åéìò,md mipebd m`äàaL úeðòøet ìkL ¨¨¥§§©¨¥¦§¨¥¤¨§¨¤¨¨
ìéáLa àlà äàa àì ,íìBòì[llba-]ìàøNé éðéic,mipebd mpi`y ¨¨Ÿ¨¨¤¨¦§¦©¨¥¦§¨¥

øîàpL(`i-h b dkin)úéa éðéö÷e á÷òé úéa éLàø úàæ àð eòîL' ¤¤¡©¦§¨Ÿ¨¥¥©£Ÿ§¦¥¥
ètLî íéáòúîä ,ìàøNéhtynd z` miq`nn -äøLéä ìk úàå ¦§¨¥©§©£¦¦§¨§¥¨©§¨¨

eLwòé,dxyid jxcd z` mizeern -íéîãa ïBiö äðacg` lk - §©¥Ÿ¤¦§¨¦
,mc zkity ici lr elhpy oennn milyexia ezia z` dpea

äìåòa íéìLeøéåwyer ici lr milyexia mzia z` mipea eid oke ± ¦¨©¦§©§¨
,d`pe`eeètLé ãçLa äéLàøz` mikfn mihteyd mipiicd - ¨¤¨§Ÿ©¦§Ÿ

,cgey ozepdeøBé øéçîa äéðäëåd`xedd lr mipenny mipdkd - §Ÿ£¤¨¦§¦
,epevxk el miwqet sqk mdl ozepy iny ,xignd it lr mixen

eîñ÷é óñëa äéàéáðeit lr mi`apzne minqew xwyd i`iap - §¦¤¨§¤¤¦§Ÿ
,mdl mipzepy sqkd'åâå eðòMé 'ä ìòå`l EpAxwA 'd `Fld xn`l §©¦¨¥¥Ÿ£§¦§¥Ÿ

aixgi `l i`cey xnel mdipt mifirn xnelk ,'drx Epilr `Faz̈¨¥¨¨
.epkyn mewn z` `ed jexa yecwd

:`ziixad zx`anäéäå øîàL éîa íðBçèa eìzL àlà ,ïä íéòLø§¨¦¥¤¨¤¨¦§¨§¦¤¨©§¨¨
íìBòä,myipri `lyCëéôìzexiard zyly lr exary oeikn ± ¨¨§¦¨

lr sqk zlihp epiidc ,el`d,mi`iapde ,mipdkd ,mipiicd ici
ìL ïäéìò àeä Ceøa LBãwä àéáîìL ãâðk ,úBiðòøet LúBøéáò L ¥¦©¨¨£¥¤¨Ÿ§¨¦§¤¤¨Ÿ£¥

øîàpL ,íãéaL(ai b my)Løçú äãN ïBiö íëììâa ïëì'aie`d ± ¤§¨¨¤¤¡©¨¥¦§©§¤¦¨¤¥¨¥
,dyxgpy dcyk didze dpaixgiäéäz ïéiò íéìLeøéåjtdiz ± ¦¨©¦¦¦¦§¤

,[zeaxeg] miirl.'øòé úBîáì úéaä øäå§©©©¦§¨¨©
:mipebd mpi`y mipiic oipra sqep xn`n dtiqen `ziixadïéàå§¥

íéèôBL eìëiL ãò ìàøNé ìò BúðéëL äøLî àeä Ceøa LBãwä©¨¨©§¤§¦¨©¦§¨¥©¤¦§§¦
øîàpL ,ìàøNiî íéòø íéøèBLå(dk ` diryi)éìò éãé äáéLàå'C §§¦¨¦¦¦§¨¥¤¤¡©§¨¦¨¨¦¨©¦

,dkn xg` dkn jzekdléâéñ øak óøöàåCz` jnn xiq` - §¤§Ÿ©Ÿ¦¨¦
xnelk ,zixead ici lr cbad inzk z` mixiqny enk zleqtd

,micxende miryetd z` jnn dlk`yäøéñàåz` jnn xiq` ± §¨¦¨
éìéãa ìk'Ccere ,jay miryxd z` xnelk ,sqka axernd lica - ¨§¦¨¦

milicand miryxd z` xiqi d"awdy ,'dlcad' oeyln yxtl yi
,mirxd mdiyrne mdixwy ici lr minyay mdia`l l`xyi oia

xn`p okn xg`le(ek ` my)éèôL äáéLàå'éöòéå äðBLàøák CC §¨¦¨Ÿ§©¦§¨¦¨§Ÿ£©¦
,'åâå älçzákzexyl 'dpn`p dixw wcSd xir Kl `xTi ok ixg` §©§¦¨©£¥¥¦¨¥¨¦©¤¤¦§¨¤¡¨¨
.dpikyd da

:my aezkd jynd z` zyxec `xnbdíéìLeøé ïéà ,àleò øîà̈©¨¥§¨©¦
äcôð[zictp-]a àlàd zekføîàpL ,ä÷ãö(fk ` my)ètLîa ïBiö' ¦§¤¤¨¦§¨¨¤¤¡©¦§¦§¨

htyn da eyriy ici lr ±äéáLå ,äãtzdil` eaeyi l`xyi mr ± ¦¨¤§¨¤¨
ad zekf.'ä÷ãö ¦§¨¨

:lirl e`aedy miweqtd lr ztqep dyxc d`ian `xnbdáø øîà̈©©
éøéäé éìèa éà ,àttl`xyin gexd iqb -,éLebîà éìèaelhai - ¨¨¦¨§¦§¦¥¨§¦©§¥

epze` mi`ipyne dxf dcearl epze` migicne miziqny mixtekd
.d"awd lréìèa éàl`xyinéðéicz` mihny miryxd mipiicd - ¦¨§¦©¨¥

,oicdéètøéæb éìèaz` mihaegd miakek icaer ixhey elhai - ¨§¦§¦§¨¥
.zelwna l`xyi

:`tt ax x`an .weqtdn xacd yxcp cvik x`an `tt axéà¦
,éLebîà éìèa éøéäé éìèan ok cenll ozipáéúëc(dk ` my)óøöàå' ¨§¦§¦¥¨§¦©§¥¦§¦§¤§Ÿ

éâéñ øak'Cxn`p okn xg`le(my)epiidc ,'KilicA lM dxiq`e ©Ÿ¦¨¦§¨¦¨¨§¦¨¦
lk dxiq`e' if` ,mnvr milcbny gexd iqb z` jnn xiq`y ixg`

e .`ed jexa yecwdn l`xyi z` milicand el` 'jilicaéìèa éà¦¨§¦
,éètøéæb éìèa éðéicn ok cenll ozipáéúëc(eh b diptv)'ä øéñä' ©¨¥¨§¦§¦§¨¥¦§¦¥¦

éètLî,'Cáéà äpt Cd xiqiyk epiidcmihteyd epiidc ,jihtey ' ¦§¨©¦¦¨Ÿ§¥
.l`xyi z` miknd miaie`d z` dpti ,mirxde miryxd

:mipebd mpi`y mipiic oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdøîà̈©
áéúëc éàî ,ïBòîL éaøa øæòìà éaø íeMî éàìî éaø(d ci diryi) ©¦§©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§©¦§¦

elà 'íéòLø ähî 'ä øáL' ,'íéìLî èáL íéòLø ähî 'ä øáL'¨©©¥§¨¦¥¤Ÿ§¦¨©©¥§¨¦¥
ïéðéicämiryxd,íäéðfçì ìwî eNòpLci mipzepy xnelk ©©¨¦¤©£©¥§©¨¥¤

mixne` miynydy ,mirxd mdiyrna mze` miwfgne mdiynyl
`l m` oic zial razpd z` oinfdl gily did` `l raezl
zeabl mivex mpi` oic wqt xg`l oke ,df lr xky il daxz
z` miwfgn mipiicde ,mdl minlyn `l m` sqkd z` aiigdn

.dfa mciïéðéicä úBçtLîaL íéîëç éãéîìz elà 'íéìLBî èáL'¥¤§¦¥©§¦¥£¨¦¤§¦§§©©¨¦
milyend cia sexb`ke lwnk miynyn mdy ,miryxd
mipiicd z` epin minkg icinlz mze` ici lry ,[mipiicd-]
mpi`yk s` ,mze` miwicvne mdiwqt lr mitgn mde ,miryxd

.mipekp
:df weqtl sqep yexit d`ian `xnbd,øîà àøèeæ øîxn`py dn ©§¨¨©
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,leg dyrnezcnere dielz zppqndy xg`líéøîL da äìBz¤¨§¨¦
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àðãc àæøáaxeq`y ,dpii sehii `ly enzeql ziag awpa egipne - §©§¨§¨¨
,owznl dnecy itl ok zeyrlàðéekéî÷ déòeðöàì øîàåizpeek - §¨©§©§¥¨¦©¥¨

.eil`n mzqp awpde ,meyd my ripvdlåc ,mixrdl bdep cerìéæà §¨¦
àøaîa íéàðåxdpd ztya zpberd ixkp zpitqa oyie jled - §¨¦§©¨¨

,xdpd z` zevgl zcnereàñéb Cäì øáòå,xdpd z` dnr xaere - §¨©§©¦¨
éøét øééñå,eizexit z` my xnyne -àðéekéî÷ íðéîì àðà øîàå §¨©¥¥§¨©£¨§¥¨¨¦©¥¨
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äléçzëìexq` `l ,dnxrd ila dligzkl ok zeyrl `eai `l - §©§¦¨
.dnxrd jxc z`f zeyrl minkg eilr

äðùî
mzeyrl xzeny dxixal zenecd zepey zelert dpen epizpyn

:zayaíéî ïéðúBðzayaíéøîMä éab ìòzppqna mipezpd oiid ly §¦©¦©©¥©§¨¦
,zay axrneìBviL ìéáLaoiicry oiid mdn aefie eppzqiy ick - ¦§¦¤¥

.mind xg` jyniy ici lr ,mda relaïéiä úà ïéðpñîemignwdn §©§¦¤©©¦
[oiid yetir ici lr znxbpd dpal zleqt] eayïéøãeña,cbaa - §¨¦

úéøöî äôéôëáeita mze` migipny ,lwc ixvpn ieyrd lqa e` - ¦§¦¨¦§¦
.zppqn lr mikteyy jxck oiid z` mdilr mikteye ,ilkd

:sqep oic,ìcøç ìL úðpñîa äöéa ïéðúBðåda ozpy zppqn ,xnelk §§¦¥¨¦§©¤¤¤©§¨
ick zaya dvia da ozil xzen ,eppql ick zay axrn lcxg
mr dhnl cxei oenlgdy s`e .epravie lcxgd mr cxi oenlgdy
dfa oi` ,zleqtd mr dlrnl x`yp ar `edy oealgde lcxgd

.xxea xeqi`
:zaya `gxih oipra sqep oicïéìîBðà ïéNBòå[dwyn oin-],úaMa §¦£§¦©©¨

.dlabd `llúaMa ,øîBà äãeäé éaøwx xzen,ñBkaxnelk ©¦§¨¥§©¨©
,`gxih meyn xzei `l j` ,qek xeriykïéâla áBè íBéa,ck - §§¨¦

,ziagn ohwe qekn lecb `edyãòBnáes` xzen crend lega - ©¥
,ïéçøBàä éôì ìkä ,øîBà ÷Bãö éaø .úéáça,miaexn eigxe` m` ¤¨¦©¦¨¥©Ÿ§¦¨§¦

hrn dyer ,mihren eigxe` m`e ,zaya elit`e daxd dyer
.crend lega elit`e
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:min e` oii opql xzen ote` dfi`a dpc `xnbdïúBð ,éøéòæ øîà̈©§¦¦¥

úønLîä CBúì ïéìeìö íéîe ìeìö ïéé íãà[zppqn-]Bðéàå ,úaMa ¨¨©¦¨©¦§¦§©§©¤¤©©¨§¥
LLBç`la s` zezyl md miie`xy oeik ,xxea xeqi` meyn ¥

.oepiqdàì ,ïéøeëò ìáà.xxea xeqi` meyn ,zxnynd jezl ozi £¨£¦Ÿ
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,mze` mizey oepiqd `la s` ixdy ,oewiz o`k oi` ,mdixnya

.zxnynd jezl mpzil xzeny milelvk md miaygpe
:dpyna epipy.ïéøãeña ïéiä úà ïéðpñî:xzidd z` dliabn `xnbd §©§¦¤©©¦§¨¦
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hlw sc zay(iying meil)

äéøçàlî éà äéðôlî éà àðòãé àìåmeia df did m` rcei ipi`e - §Ÿ¨©§¨¦¦§¨¤¨¦¦§©£¤¨
.zay i`vena e` zay axra lgy aehïðçBé éaøc dén÷ì eúàå- §¨§©¥§©¦¨¨

,exawl xzen m` el`yl opgei iax iptl e`aeeäì øîàå,[mdl-] §¨©§
ïéîîò déa e÷qòúé.exaewl miieb ea ewqrzi ± ¦§©§¥©§¦

:zeywdl dtiqen `xnbdåixdy ,cerúî ,àáø øîàddzypy §¨©¨¨¥
,exaewl lheneïéîîò Ba e÷qòúé ïBLàø áBè íBéa[miieb-] §¦¦§©§©§¦

j` ,ezxeawaáBè íBéa eléôàå ,ìàøNé Ba e÷qòúé éðL áBè íBéa§¥¦¦§©§¦§¨¥©£¦§
äðMä Làø ìL éðL,xzei xengd,äöéáa ïk ïéàM äîdclep m`y ¥¦¤Ÿ©¨¨©¤¥¥§¥¨

x`yae ,ipyd meia dlik`a dxeq` dpyd y`x ly oey`x meia
xzeny ixd .ipya zxzen oey`xd meia dclep m` miaeh mini
ipy aeh meiae ,miieb ici lr oey`x aeh meia znd z` xeawl

.`iypn ax z`f xq` recne ,l`xyi ici lr elit`
:`xnbd zvxzn,äøBú éða ïðéàL éôìlwdl e`eaiy yeygl yie §¦¤¥¨§¥¨

.oicd it lr mixzen mpi`y mipte`a s`
dz`ved oipra `xnbd dpc ,ld` iabl dlik dxkfedy ab`

:miaxd zeyxl,àéøeb øa àîç áø øîà àðeä áø øa ïéáà áø øîà̈©©¨¦©©¨¨©©¨¨©§¨
äléëa íãà óhòúî[dhind iab lr ld`k yxtpd oicq-] ¦§©¥¨¨§¦¨
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,etehira zerevxl wewf epi`yLLBç Bðéàå.d`ved xeqi`n §¥¥

:`xnbd dywnàðL éàîdf oic dpey dn -áø øîàc ,àðeä áøcî ©§¨¦§©¨§¨©©
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ick zaya dvia da ozil xzen ,eppql ick zay axrn lcxg
mr dhnl cxei oenlgdy s`e .epravie lcxgd mr cxi oenlgdy
dfa oi` ,zleqtd mr dlrnl x`yp ar `edy oealgde lcxgd

.xxea xeqi`
:zaya `gxih oipra sqep oicïéìîBðà ïéNBòå[dwyn oin-],úaMa §¦£§¦©©¨

.dlabd `llúaMa ,øîBà äãeäé éaøwx xzen,ñBkaxnelk ©¦§¨¥§©¨©
,`gxih meyn xzei `l j` ,qek xeriykïéâla áBè íBéa,ck - §§¨¦

,ziagn ohwe qekn lecb `edyãòBnáes` xzen crend lega - ©¥
,ïéçøBàä éôì ìkä ,øîBà ÷Bãö éaø .úéáça,miaexn eigxe` m` ¤¨¦©¦¨¥©Ÿ§¦¨§¦

hrn dyer ,mihren eigxe` m`e ,zaya elit`e daxd dyer
.crend lega elit`e
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úaMa úønLîä CBúì ïúBðå ,äéøîLeopzqiy ickLLBç Bðéàå §¨¤¨§¥§©§©¤¤©©¨§¥¥
opql xzen xekr oii elit`y ef `ziixan gken ixd ,xxea meyn
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mze` mizeye f` mixekr zepiid lky oeiky ,zba miaprd zkixc
,mze` mizey oepiqd `la s` ixdy ,oewiz o`k oi` ,mdixnya

.zxnynd jezl mpzil xzeny milelvk md miaygpe
:dpyna epipy.ïéøãeña ïéiä úà ïéðpñî:xzidd z` dliabn `xnbd §©§¦¤©©¦§¨¦
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`l` ,lega dyer `edy jxck ,oiil leaiw zia zeyrl ick xceqd

.dnvrn dyriz `nebde oiid z` eilr jetyi
:dpyna epipyúéøöî äôéôëáeieyrd lqa oiid z` opql xzen - ¦§¦¨¦§¦

:xzidd z` dliabn `xnbd .lwc ixvpnéMà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©©¦
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ïååâì àlà äúBà ïéNBò ïéàL éôìoealgdy s` ,xnelk ,d`xnl - §¦¤¥¦¨¤¨§¨¤
lk`nd mr axrzn oenlgde ,dlik`l cner epi`e dlrnl x`yp
,lke` jezn zleqt xxeak aeyg epi` mewn lkn ,dlik`l cnere
,dlik` liaya epi` oealgd jezn opqn `edy oenlgd s`y oeik

.lke` miaeyg mdipye ,lcxgd d`xn zetil ick wx `l`
epikdl xzen ote` dfi`a ,lcxgn ieyrd lk`n oina dpc `xnbd

:zayaøîzéà,yxcnd ziaa xn`p -lL ìcøç,úaL áøòî BL ¦§©©§¨¤¨¥¤¤©¨
øçîì,epikdl dvexyk ,zayaéìka Bçîî ,áø øîàeaxrn - §¨¨¨©©§©©§¦

,ea `veik e` ska oebk ,ilk ici lr oiia e` mina.ãia àì ìáàmrhe £¨Ÿ©¨
jixv ,dyilk miaeyg miwynde lcxgd aexiry oeik ,xacd
zegnle axrl leki epi` ,ilk ici lr axrnyke ,iepiy zeyrl

a axrn m` la` ,iepiy aygpe ,ahidxeq`e ahid eaxrn ixd ,ci
.yl meyn

:eilr wlege ax ixac lr dnz l`eny,ìàeîL déì øîàokzid ¨©¥§¥
xeq`lãia déì eçîî àîBé ìk eèà ,ãia[legd zenia] mei lk ike - ©¨¨¨¨§©¥©¨

df ote`a ixd ,cia eze` mignnøîà àlà .àeä íéøBîç ìëàî©£©£¦¤¨¨©
,ãia Bçîî ,ìàeîLaygpe ,cia eaxrl lega jxcd oi`y oeik §¥§©©¨

,iepiy.éìka Bçîî Bðéàå§¥§©©§¦
:dfa zetqep zerc d`ian `xnbdøîzà,yxcnd ziaa xn`p - ¦§©
,äæ ãçàå äæ ãçà ,øîà øæòìà éaø,ilka oia cia oia xnelk.øeñà ©¦¤§¨¨¨©¤¨¤§¤¨¤¨

eäééåøz éøîàc àáøå ééaà .øzeî äæ ãçàå äæ ãçà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¤¨¤§¤¨¤¨©©¥§¨¨§¨§¦©§©§
,ef zwelgn lr mdipy exn` -ïðçBé éaøk äëìä ïéàoia xizny ¥£¨¨§©¦¨¨

.ilka oia cia
,xen`k ewlgp xfrl` iaxe opgei iaxy xg`lïðçBé éaø í÷̈©¦¨¨

øæòìà éaøc déúhéLaiax ly ezhiya cnre opgei iax ea xfg - §¦¨¥§©¦¤§¨¨
e ,mdipya xeq`y xfrl`ìàeîLc déúhéLa øæòìà éaø í÷xfge - ¨©¦¤§¨¨§¦¨¥¦§¥

xfrl` iax ea.xeq` ilkae xzen ciay l`eny ly ezhiya cnre
,eixacn opgei iax xfgy oeikeäééåøz éøîàc àáøå ééaàexn` - ©©¥§¨¨§¨§¦©§©§

,ef zwelgn lr mdipy,ïðçBé éaøk äëìäoia cia oia yell xeq`y £¨¨§©¦¨¨
.ilka

:df oipra zecaer dnk d`ian `xnbdééaàc dénéàly ezpne` - ¦¥§©©¥
,iia`déì àãáò,zaya lcxg el dzyr -,ìëà àìåwqty itke ©§¨¥§Ÿ¨©

.ilka oia cia oia eaxrl xeq`yàøéòæc eäúéác`xirf zy` - §¦§¦§¦¨
déì àãáòlcxg dzyr -déì äøîà .ìéëà àìå ,éMà øa àéiç áøì ©§¨¥§©¦¨©©¦§Ÿ£¦¨§¨¥

,iy` xa `iig axl `xirf ly ezy`zàå ,ìëàå déì éãéáò Caøì§©¨£¦¦¥§¨©§©§
úìëà àìokzide ,elk`e zaya lcxg iziyr jax ixirfl ixd - Ÿ¨§©

.eplk`z `l dz`yàðéáøc dén÷ àðîéà÷ äåä ,àáL øa àáø øîà̈©¨¨©§¨£¨¨¦§¨©¥§©¦¨
,`piax iptl ynyne cner iziid -àîeúc àúôeLa déì éLçáe- ¨£¦¥§§¨§¨

,mey ly irvn`d glwa lcxgd z` el izaxre izyga.ìëàå§¨©
:oipra dkld wqtàúzòîL éðä ìëk àúëìä úéì ,àøèeæ øî øîà̈©©§¨¥¦§§¨§¨¨¥§©§¨¨

,zerenyd el` lkk dkld oi` -øîzàc àä ék àlàxn`py itk - ¤¨¦¨§¦§©
,yxcnd ziaalL ìcøçøçîì ,úaL áøòî BL,zayaBçîî- ©§¨¤¨¥¤¤©¨§¨¨§©

,oiia e` mina eaxrnàìå ,Lác BëBúì ïúBðå ,éìka ïéa ãia ïéa¥©¨¥©§¦§¥§§©§Ÿ
óBøèé,ska dxrwa dvia miaxrny jxck gka axri `l -àlà ¦§¤¨
áøòî.zgpa §¨¥

:dfa `veikíééìçL[ayr oin-]ï÷çMLminaøçîì ,úaL áøòî ¦£©¦¤§¨¨¥¤¤©¨§¨¨
zayaéLîîe ,õîBçå ïîL ïëBúì ïúBðCozepe -ïëBúìenyy oilaz ¥§¨¤¤¨¤©§¦§¨

óBøèé àìå ,àúéîàgkaáøòî àlà,dfa `veik .zgpaB÷qéøL íeL £¦¨§Ÿ¦§¤¨§¨¥¤¦§
.áøòî àlà ,÷BçLé àìå ,ïéñéøâe ìBt BëBúì ïúBð øçîì ,úaL áøòî¥¤¤©¨§¨¨¥§§¦¦§Ÿ¦§¤¨§¨¥

lirl xn`p :`zin` edn zx`an `xnbdéLîîe'àúéîà úà C ©§¦¤£¦¨
.'ïëBúì:`xnbd zl`ey.àúéîà éàî:`xnbd daiynàééðéð- §¨©£¦¨¦§¨
.`hpinéìçúì àélòî àééðéð éàä ,dpéî òîL ,ééaà øîàgken - ¨©©©¥§©¦¨©¦§¨§©§¨§©£¥

.miilgy mr aexirl daeh `hpiny ,o`kn
:dpyna epipy.úaMa ïéìîBðà ïéNBòåoipra `ziixa d`ian `xnbd §¦£§¦©©¨

:df,úaMa ïéìîBðà ïéNBò ,ïðaø eðz,mi`nvl dwyn `edy iptn ¨©¨¨¦£§¦©©¨
,`ed mi`ixa lk`neúéèðeìà ïéNBò ïéàåieyry dwyn oin - §¥¦£§¦

xeq`y dtexzl `ed dnece ,ugxnd zian `veid z` xwdl
.zaya zeyrlïéìîBðà .úéèðeìà àéä Bæéàå ,ïéìîBðà àéä Bæéàå§¥¦£§¦§¥¦£§¦£§¦

n dieyrúéèðeìà ïéìtìôe Láãe ïéén dieyrïéìeìö íéîe ïLé ïéé ©¦§©¦§§¦£§¦©¦¨¨©¦§¦

ø÷éîì àúeñî éáì éãáòc ,ïBîñøôàåz` opvl ick miyery - ©£©§§§¨§¦§¥¨¨§¥©
.ugxnd zian `veid

:zihpel` oipra dyrnøî øúa úéìò àãç àðîéæ ,óñBé áø øîà̈©©¥¦§¨£¨©¦¨©©
éðàá éáì àá÷eòzial `awer xn xg` izqpkp zg` mrt - §¨§¥¨¥

,ugxndéàúà é÷ôð ék,iz`ae iz`viyke -àøîç ïéé÷Lààñk ãç ¦§©¦£©©§§¨©§¨©¨¨
,zihpel` cg` qek ize` dwyd -àøôeè ãòå éLàøc àúðéaî éLçå§©¦¦¦¦¨§¨¦§©§¨

éòøëc.ilbx ipxtv cr iy`x zexryn ezpiva izybxde -éàå §©§¦§¦
àðéøçà àñk ïéé÷Làx`yp iziide qek cer ize` dwyn did m`e - ©§§¨¨¨©£¦¨

,miigd oiaéúàc àîìòc àúeëfî éì ekðî àîìc àðéôzñî éàåä- £©¦§§¥¨¦§¨§©¦¦§¨§¨§¨§¨¥
.`ad mlerl izeiekfn ekip `ny cgtn iziid

:`xnbd dywnàîBé ìk éúLc àá÷eò øî àäå`awer xn ixde - §¨©§¨§¨¥¨¨
:`xnbd daiyn .ewifn did `le zihpel` mei lk dzey didéðàL̈¦

déa Lãc àá÷eò øî,jka libx didy ,`awer xna xacd dpey - ©§¨§¨¥
.ewifd `l okle

äðùî
meyn zexeq` owlgy zepey zelert lr cnll dtiqen epzpyn

:zexzene zek`lnl zenec owlge zaya dk`lnúà ïéøBL ïéà¥¦¤
a úézìéçäminïéøLBô,zayaïúBð ìáàeze`õîBçä CBúìlahne ©¦§¦§§¦£¨¥§©¤

.elk`n z` ea
ïéðéLøkä úà ïéìBL ïéàåick oipiyxkd lr min mipzep oi` - §¥¦¤©©§¦¦

.xxea meyn ,ozelyl lkeie dlrnl ozleqt sevzyïéôL àìå± §Ÿ¨¦
oitytyn oi`ïúBà.xxea meyn ,zleqtd z` odn xiqdl ick cia ¨

ïúBð ìáàoipiyxkd z`äìkìkä CBúì Bà äøákä CBúìs`e ,[lq±] £¨¥§©§¨¨§©©§¨¨
lqd e` dxakd iawp jxc zltep zleqtdy minrty it lr

.dil`n zxxap zleqtde
äøáka ïázä úà ïéøáBk ïéàwifi `ly uend epnn letiy ick ¥§¦¤©¤¤©§¨¨

.eze` zlke`d dndalL ìéáLa dBáb íB÷î éab ìò epðzé àìågexd §Ÿ¦§¤©©¥¨¨©¦§¦¤
e eze` dxfz,õBnä ãøi.cwxn meynàeä ìèBð ìáàoazd z` ¥¥©£¨¥

ñeáéàä CBúì ïúBðå äøákajk ici lry s` dndad epnn lk`zy ©§¨¨§¥§¨¥
.eil`n uend ltep

àøîâ
`xnbd .zaya oixyeta zizligd z` oixey oi` :dpyna epipy

:opaxcn e` dxezd on xeq` `ed m` dpceäì àéòaéàewtzqd ± ¦©§¨§
e bby m` ,daiyid ipaäøL,oixyeta zizligéàîm`d ,epic dn ± ¨¨©

.`l e` z`hg aiig `ed
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,úàhç áéiç.dxez xeqi` lr xary meyn ©¨©¨
ééaà déì øîà,`c` axl,äzòî àlàm`àiîa àöîeà äøLxya ± ¨©¥©©¥¤¨¥©¨¨¨§¨§©¨

,mina igáéiçéîc énð éëäoi` ixde ,z`hg aiig dfa mb m`d ± ¨¦©¦§¦©©
.dk`ln dpi` mina ig xya ziixy i`cey ,ok xneløîà àlà¤¨¨©

,ééaà`ed zizlig ziixy xeqi`,ïðaøcîok zeyrl `ly exfby ©©¥¦§©¨¨
ick.ìBça äNBò àeäL Cøãk äNòé àlL¤Ÿ©£¤§¤¤¤¤©

:opeva zizlig zexyl xzen m` dpc `xnbddépéî àòal`y ± §¨¦¥
ì eäî ,éàpé éaøî ïðçBé éaøïðBöa úézìçä úà úBøLdéì øîà .iax ©¦¨¨¥©¦©©©¦§¤©¦§¦§¥¨©¥

,opgei iaxl i`pi.øeñà̈
:opgei iax dywnïðz ïðà àäå,epzpyna epipy ixde ±úà ïéøBL ïéà §¨£©§©¥¦¤

,ïéøLBôa úézìçä,xeq` oixyeta `weecy rnyneàäla` ±ïðBöa ©¦§¦§§¦¨§¥
.øzeî¨

déì øîà,opgei iaxl i`pi iaxïk íàdpynd z` yxtl rcei ipi`y ¨©¥¦¥
,jnn xzeiCìå éì ïéa äî,jnn lecb ip` dna ±äàãéçé ïéúéðúî ©¥¦¨¨©§¦¦§¦¨¨

àéä,diepy `id cigi zrck epzpyn ±àéðúc,`ziixaaïéøBL ïéà ¦§©§¨¥¦
øeñà ïénça ,øîBà éñBé éaø ,ïðBöa àìå ïénça àì úézìçä úà¤©¦§¦Ÿ§©¦§Ÿ§¥©¦¥¥§©¦¨

.øzeî ïðBöadkldd j` ,opeva xiznd iqei iax zrck epzpyne §¥¨
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ripvnd` cenr nw sc ± ixiyr wxtzay
ïéNBò ïéàL éôì)`(àlàïååâì.oFnlgdW ,d`xnldtioeebl`le,oFAlgdzxixA o`M oi`e ,`Ed lkF` ici`e ici` KMldlkF`n zlFqR:Bçîî.minA ,f"rlA x"ictihyic §¦¤¥¦¤¨§¨¤§©§¤¤©¤§¨¤§¨¤§Ÿ©¤§¦§¨¦¦§¦¦¤§¥¨§¦©§¤¥¤§©§©©§©¦

oiiA F`:éìka Bçîî.FNW iEPiW Edf :rnWn:ãia Bçîî Bðéàå.ith xiRW Dil FgnnC:ãia Bçîî ìàeîL øîà àlà.lFgA FMxC df oi`W:ø í÷à"øc déúhéLa ïðçBé '. §©¦§©©§¦©§©¤¦¤§¥§©©¨¦§©¥©¦§¥¤¨¨©§¥§©©¨¤¥¤©§§¨¨¨§¦¨¥§
xq`e FA xfg:ïðçBé 'øk äëìä eäééåøz éøîàc àáøå ééaà.xq`C:Eaøì.ixirfl:eLaàúôàîeúc.mEW lW irvn`:àìåóBøèé.oitxFHW KxcMKxC ,skA dxrwA miviA ¨©§¨©©©¥§¨¨§¨§¦©§©§£¨¨§¨¨§¨©§©§¦§¥¦§§¨§¨¤§¨¦¤§Ÿ¦§§¤¤¤§¦¥¦¦§¨¨§©¤¤

gkA dMOW dtixh:íééìçL.,oiWixMoiwgFW EideminA mzF`:éLîîC.ozFp:àúéîà.f"rlA `"hpin:àéìòîéìçúì.miilgW mr axrl:ïéNBò ïéàåúéèðeìà.Dpi`W §¦¨¤©¤§Ÿ©©£©¦§¦¦§¨£¦¨§©¦©§¦¥©¦¨§©©©©§¨§©£¥§¨¥¦©£©¦§¥¦¨§¦¤¥¨
dwWnl,ugxOd xg`l oPvl `N` ,`nv §©§¥¨¥¤¨§©¥§©©©¤§¨

d`Etx znbEce:éMçåàúðéaîàLéøc. §§©§¨§©¦¦¦§¨§¥¨
iYWBxdFzPivAzxrVncr iW`xipxRv ¦§©§¦§¦¨¦©£©Ÿ¦©¦¨§¥

ilbx:ekðîéìBiëfîéú.EPOn lFSip iziid m` ©§©§©¦¦§¦©¦¨¦¦¦¦¤
zEn` `NW:àîBé ìk éúL.did `leFwiGn: ¤Ÿ¨¨¥¨¨§Ÿ¨¨©¦

déa Lãc.FA libx:'éðúîúézìéç.y"ihlg §¨¥¨¦¦§¦
FzF` oixFWe .`"ixfl f"rlaE ,l`rnWi oFWlA¦§¦§¨¥§©©§¦

d`Etxl miOd ozF` oizFWe ,oixWFtA:ìáà §§¦§¦¨©©¦¦§¨£¨
ïúBð.ziYlgd:õîBçä CBúa.FA lAhnE ¥©¦§¦§©¤§©¥

oixFW oi` i`O` Wxtn DiOwlE .Flk`n:ïéàå ©£¨§©¥§¨¥©©¥¦§¥
úà ïéìBLïéðéLøkä.ilkA min mdilr sivn ¦¤©©§¦¦¥¦£¥¤©¦¦§¦

dviA zkQnA opzcM ,oYlFqR xFxal)scci::( ¦§§§¨§¦§©§©¤¤¥¨
gicn s`dlFWe:ïúBà ïéôL àìå.xiqdl cIA ©¥¦©§¤§Ÿ¨¦¨©¨§¨¦

xxFA Dil dedC ,zlFqR:CBúì ïúBð ìáà §¤§¨¥¥¥£¨¥§
äøákä.minrtC t"r`ezlFqRdWKxC ltFp ©§¨¨§¦§¨¦¤©§¤¥¤¤

`vnpe ,dxaMd iawpxxAzpeil`n:ïáz.`Ed ¦§¥©§¨¨§¦§¨¦§¨¥¥¥¨¤¤
on oiUFrW,WTdFzF` oikYgnoibixFnA ¤¦¦©©§©§¦§¦¦

apf lM dUFrezlFAXdoaY:õBî.owGn `Ed §¤¨§©©¦¤¤¤¦§©
,lk`nl iE`x Fpi`e ,oFilrd zlFAXdoixaFke ©¦¤¨¤§§¥¨§©£¨§§¦

FzF`oixakAlFRIWuFOd:ìèBð ìáàkaäøá. ¦§¨¦¤¦©£¨¥©§¨¨
uFOdWt"r`e ,qEa`dKFzA oYilltFpeil`n ¦¥§¨¥§¤©¥¥¥¨

xYEn oiEMzn oi`W xaC :xn`C ,y"xM -:'îâ §§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨
äøL.i`n ,oixWFtA ziYlig?àöîeà.xUA ¨¨¦§¦§§¦©§¨¨¨
ig:'åë äNòé àlL.carnl opAx DEwaW `l ©¤Ÿ©£¤¨§¨©¨©§¤¡©

lFgC iCaEr:ïk íà.iWFxtl `prci `lC §¥§¦¥§¨¨©§¨§¨¥
LlE il oiA dn ,KPin ith 'ipzn?ïéúéðúî ©§¦§¥¦¨©¥¦§©§¦¦
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áø øîàå .àìénî àkøeàå ,àLék ék àLék ,àëéøà̈¦¨¦¨¦¦¨§§¨¦¥¨©£©©
àðeè ,àëéøà ïéaæéì Y àéð÷ ïéáæc áø éa øa :àcñç¦§¨©¥©§¨¥©§¨¦§¥£¦¨¨
áø éa øa :àcñç áø øîàå .àìénî àkøeàå ,àðeè ék¦¨§§¨¦¥¨©£©©¦§¨©¥©
íeMî ,à÷øé ìeëéì àì Y [àzôéø déì àLéôð àìc]§¨§¦¨¥¦§¨¨¥©§¨¦
,à÷øé éìëà éúeiðòa àì àðà :àcñç áø øîàå .øéøâc§¨¥©£©©¦§¨£¨¨©£¦¦¨§¦©§¨
,øéøâc íeMî Y éúeiðòa .à÷øé éìëà éúeøéúòa àìå§¨©£¦¦¨§¦©§¨©£¦¦¦§¨¥
àøNa ìeòéì à÷øé ìééòc àëéä :àðéîàc Y éúeøéúòa©£¦¦§¨¦¨¥¨§©¥©§¨¥¦§¨
déì àLéôð àìc áø éa øa :àcñç áø øîàå .éøååëå§©§¥©£©©¦§¨©¥©§¨§¦¨¥
éa øa :àcñç áø øîàå .éòBva òöáéì àì Y àzôéø¦§¨¨¦§©©¥©£©©¦§¨©¥
àìc Y è"î ,òöáéì àì Y àzôéø déì àLéôð àìc áø©§¨§¦¨¥¦§¨¨¦§©§¨
àì àøwéòî àðà :àcñç áø øîàå .äôé ïéòa ãéáò̈¥§©¦¨¨©£©©¦§¨£¨¥¦¨¨¨
déa] éçkLàå àðî éleëa éãé éàãLc ãò àðòöa éàåä£©¨©£¨©¦§©¨¦§¥¨¨§©§©¦¥
déì øLôàc ïàî éàä :àcñç áø øîàå .[ékøö ìk̈¨§¦©£©©¦§¨©©§¤§¨¥
ìa" íeMî øáò÷ Y éhéçc ìëàå éøòNc àîäð ìëéîì§¥©©£¨§©£¥©£©§¦¥¨¨©¦©
ézLéîì øLôàc ïàî éàä :àtt áø øîàå ."úéçLz©§¦©£©©©¨©©§¤§¨§¦§¦
."úéçLz ìa" íeMî øáBò Y àøîç éúLå àøëéL¦§¨§¨¥©§¨¥¦©©§¦

éãò àôeâc úéçLz ìa ,àéä àúléî åàìåáø øîàå .ó §¨¦§¨¦©©§¦§¨£¦©£©©
àiîa éLîéð Y àçLî déì úéìc áø éa øa :àcñç¦§¨©¥©§¥¥¦§¨¦§¦§©¨
Y àöîeà ïéáæc áø éa øa :àcñç áø øîàå .éöéøçc©£¦¥©£©©¦§¨©¥©§¨¥§¨

î àúìz déa úéàc ,à÷ðeà ïéaæéìø"àå .àøNéa éðé ¦§¥§¨§¦¥§¨¨¦¥¦§¨§
.àáøò àðàå ,àzL éçøé øñéøz déì àéèôîc ,ïéîBé ïéúìz ìk äøåeçéðå ,àaà øäðcî ïaæéì Y àúéðBúék ïéáæc áø éa øa :àcñç¦§¨©¥©§¨¥¦¦¨¦§¥¦¦§©©¨§¦©§¨¨§¨¦¦¦§©¦¨¥§¥©©§¥©¨©£¨¨§¨
àì áø éa øa :àcñç ø"àå .déðàî àélëîc ,àzãç àúôévà áéúéì àì áø éa øa :àcñç ø"àå .äàð àzék Y àúéðBúék éàî©¦¦¨¦¨¨¨§¦§¨©¥©¨¥¦©¦§¨©§¨¦§©§¨¨¥§¦§¨©¥©¨
éåäéz :dézðáì àcñç áø eäì øîà .àéðâîì éúàå écéî déa éæç àîìéc ,àòøà çøBà åàìc ,déì déøBeçì déæétLeàì déðàî øãLéì¦§©¨¥§§¦¥§©¥¥§¨©©§¨¦§¨¨¥¥¦¥§¨¥§¦§§¨£©§©¦§¨¦§©¥¦£¥
àøëéL ïezLz àìå ,àéìéìa éøîz ïeìëéz àì ,àéìéìa à÷øé ïeìëéz àì ,eëééøáb étàa àîäð ïeìëéz àì ,eëééøáb étàa ïúòéðö§¦¨¨§©¥©§©§¨¥§©£¨§©¥©§©§¨¥§©§¨§¥§¨¨¥§©§¥§¥§¨§¨¦§¦§¨
,déãé àãça àúéðbøî èé÷ð ."épî" àlà "epî" ïeøîéz àì Léðéà àáaà éøà÷ à÷ éëå .eëééøáb éðôîc àëéä ïeðôéz àìå ,àéìéìa§¥§¨§¨¥§¥¨§¦§¥©§©§§¦¨¨¥©¨¨¦¦¨¥§©¤¨©¦¨¥©§¨¦¨©£¨§¥
'éðúî ."ïéðéLøkä úà ïéìBL ïéà" .eäì éåçà øãäå ,ïøòèöéîc ãò ,eäì éåçà àì àøBëå ,eäì éåçà Y àúéðbøî .déãé àãça àøBëå§¨©£¨§¥©§¨¦¨©£¥§§¨¨©£¥§©§¦§©£¨©£©©£¥§¥¦¤©©§¦¦©§¦

.øwéò ìk äøáëa ïéçébLî ïéà :øîBà á÷òé ïa à"ø ,àéðúc ;àpz éàä ék àìc'éðúîéðtî ïéããvì ïé÷lñîe ,íètä éðôlî ïéôøBb §¨¦©©¨§©§¨¤©£Ÿ¥¥©§¦¦¦§¨¨¨¦¨©§¦§¦¦¦§¥©§¨§©§¦©§¨¦¦§¥
.úaMa Bæ äîäa éðôì ïéðúBðå Bæ äîäa éðôlî ïéìèBð .ïéøñBà íéîëçå .àñBc éaø éøác ,éòøä'îbàLéøà ïðaø :eäì àéòaéà ¨§¦¦§¥©¦¨©£¨¦§¦§¦¦¦§¥§¥¨§§¦¦§¥§¥¨©©¨§¨¦©£¨§©¨©©¥¨

áø øîà .ïéããvì ep÷lñé àì Y äæ ãçàå äæ ãçà :íéøîBà íéîëçå ,àéðúc :ù"ú ?éâéìt eäééåøzà Bà ,éâéìt àôéqà Bà ,éâéìt§¦¦©¥¨§¦¦©©§©§§¦¦§©§¨©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨¤Ÿ§©§¤©§¨¦¨©©
à÷ àä ?éøLc ïàîì àkéà éî ò÷ø÷ ìL ñeáéàå .øzeî ìkä éøác Y éìk ìL ñeáéàa ìáà ,ò÷ø÷ ìL ñeáéàa ú÷Bìçî :àcñç¦§¨©£¤§¥¤©§©£¨§¥¤§¦¦§¥©Ÿ¨§¥¤©§©¦¦¨§©§¨¥¨¨

îúéà éëä øîúéà éà ,àlà !úBneb éeLî.øeñà ìkä éøác Y ò÷ø÷ ìL ñeáéàa ìáà ,éìk ìL ñeáéàa ú÷Bìçî àcñç ø"à :ø §©¥¤¨¦¦§©¨¦¦§©¦§¨©£¤§¥¤§¦£¨§¥¤©§©¦§¥©Ÿ¨
äîäa éðôlî ïéìèBð :Cãéà àéðúå .òø äétL äîäa éðôì ïéðúBðå ,äôé äétL äîäa éðôlî ïéìèBð :àãç àðz ."äîäa éðôlî ïéìèBðå"§§¦¦¦§¥§¥¨¨¨£¨§¦¦¦§¥§¥¨¤¦¨¨¤§§¦¦§¥§¥¨¤¦¨©§©§¨¦¨§¦¦¦§¥§¥¨

:ééaà øîà !äôé äétL äîäa éðôì ïéðúBðå òø äétLàøîç én÷ì àøBz énwî ,ïðéì÷L Y àøBz én÷ì àøîç énwî éãéàå éãéà ¤¦¨©§§¦¦§¥§¥¨¤¦¨¨¤£©©©¥´¦¦§¦¦¦©¥£¨¨§©¥¨¨§¦©¦©¥¨§©¥£¨¨
,äøôa Y "òø äétL äîäa éðôì ïéðúBðå" .éøéø déì úéìc ,øBîça Y "äôé äétL äîäa éðôlî ìèBð" éðú÷c àäå .ïðéì÷L àì Y¨¨§¦©§¨§¨¨¥¥¦¦§¥§¥¨¤¦¨¨¤©£§¥¥¦¥§§¦¦§¥§¥¨¤¦¨©§¨¨
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שבת. פרק עשרים - תולין דף קמ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     רש"י

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

àéðwî dãéãì eôìLîdpwdn dze` selyl ±éøLla` ,xzen ± ¦§§§¦¨¦©§¨¨¦
äpnî àéð÷dpnn dpwd z` `ivedl ±,øeñàdwqdl cner dpwdy ©§¨¦¤¨¨

.dvwen `ede
àeä éàeé÷ éìk íàå ,àáø øîà,`ed mibxe` ly dpw m`e ±øzeî ¨©¨¨§¦§¦¦©¨

.zaya dvwen epi`e ilk `edy ,zpezkdn dpwd z` `ivedl
:dvwen lehlh oipra zetqep zekld d`ian `xnbdáø øîà̈©©

à÷øéc àúLék éàä ,àcñçlk`nl die`x dpi`y wxi ly dceb` ± ¦§¨©¦¨¨§©§¨
,mc`àéæç éà`id die`x m` ±éìeèìèì éøL ,äîäa ìëàîì± ¦©§¨§©£©§¥¨¨¦§©§¥

,zaya dlhlhl xzenàì éàå,dnda lk`nl die`x dpi` m`e ± §¦Ÿ
øéñà.zaya dlhlhl xeq` ± £¦

àøNác àéìz éàä ,áø øîà éMà øa àéiç áø øîàlagd `ln ± ¨©©¦¨©©¦¨©©©©§¨§¦§¨
,geln xya lyéìeèìèì éøL,ig elk`l ie`xy ,elhlhl xzen ± ¨¦§©§¥

éøååëc,mibc ly lagd `ln la` ±øéñàmibcy ,elhlhl xeq` §©§¥£¦
.miig milk`p mpi`

:ux` jxc ipiipra xn`n d`ian `xnbdãîBòä ,àðéè÷ áø øîà̈©©§¦¨¨¥
ähnä òöîàadf ixd ,da oyil milibx ezy`e yi`yãîBò eléàk §¤§©©¦¨§¦¥

,äMà ìL dñéøëa:`xnbd dgec .xedxd icil eze` `ianyåàìå ¦§¥¨¤¦¨§¨
àéä àúléî.my cenrl xeqi` oi`y ,oekp df oi`e ± ¦§¨¦

jxc ipiipra `cqg ax ly enyn mitqep mixn`n d`ian `xnbd
:ux`à÷øé ïéáæc áø éa øa ,àcñç áø øîàådpewd mkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§¨¦©§¨
,wxiàëéøà ïéaæéìy oeik ,wxi ly dkex` dceb` dpwi ±ék àLék ¦§¦£¦¨¦¨¦

àLékwxid zeceb` lk xnelk ,zxg`l dey zg` wxi zceb` ± ¦¨
,oiiaera mieyàìénî àkøeàå[gwel `edy] ef dceb`y dne ± §§¨¦¥¨

xkzyn `ed zexg` zeceb`n dkex`.
àéð÷ ïéáæc áø éa øa ,àcñç áø øîàåzliag dpewd mkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§¨¦©§¨

,dwqdl mipwàëéøà ïéaæéì,dkex` mipw zliag dpwi ±ék àðeè ¦§¦£¦¨¨¦
àðeèzeey zeliagd lk xnelk ,zxg`l dey zg` dliagy ± ¨

,oiiaraàìénî àkøeàådkex` [gwel `edy] ef dliagy dne ± §§¨¦¥¨
.xkzyn `ed zexg`dn

[àzôéø déì àLéôð àìc] áø éa øa ,àcñç áø øîàåmkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§Ÿ§¦¨¥¦§¨
,mgl daxd el oi`yà÷øé ìBëéì àì,ig wxi lk`i `l ±íeMî Ÿ¥©§¨¦

øéøâcmgl daxd lek`l dvxie ,oea`izd z` licbne jyeny ± §¨¦
.el oi`e

àðà ,àcñç áø øîàå,ip` -à÷øé éìëà éúeiðòa àìizeipra `l ± §¨©©¦§¨£¨Ÿ©£¦¦©§¦©§¨
,wxi izlk`à÷øé éìëà éúeøéúòa àìåizlk` izexiyra `le ± §Ÿ©£¦¦©§¦©§¨

.wxiéúeiðòa,izlk` `løéøâc íeMîz` licbne jyeny ± ©£¦¦¦§¨¦
e ,oea`izdéúeøéúòa,izlk` `l izexiyra ±àðéîàc,izxn`y ± ©£¦¦©£¦¨

åëå àøNa ìBòéì à÷øé ìééòc àëéäéøåeqpki wxi qpkiy zgz ± ¥¨§¨¦©§¨¥¦§¨§©§¥
.mibce xya enewna

àzôéø déì àLéôð àìc áø éa øa ,àcñç áø øîàåmkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§Ÿ§¦¨¥¦§¨
,mgl daxd el oi`yéòeva òöáéì àìxnelk ,zeqext rvai `l ± Ÿ¦§©¦¥

zt cer `vniyk onf xg`le ,el yiy hrnd z` eiykr lk`i `l
ea reayl ie`xd xeriy el didiy cr oizni `l` ,cer lk`i

.hrn hrn lke`yk ray mc` oi`y ,lk`ie
àzôéø déì àLéôð àìc áø éa øa ,àcñç áø øîàåmkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§Ÿ§¦¨¥¦§¨

,mgl daxd el oi`yòöáéì àìewlgl mgld lr rvai `l ± Ÿ¦§©
,enr miaeqnlàîòè éàî,mrhd dn ±äôé ïéòa ãéáò àìcmeyn ± ©©£¨§Ÿ¨¦§©¦¨¨

.dti oira miaeqnl wlgn epi`y
àðà ,àcñç áø øîàå,ip` -àøwéòîiziyrpy mcew dligzn ± §¨©©¦§¨£¨¥¦¨¨

,xiyràðòöa éàåä àì,mgld lr rvea iziid `l ±éãé éàãLc ãò Ÿ£©¨©§¨©¦§©§¦
àðî éleëamgld ly lqd lka ynynn iziidy cr ±éçkLàå §¥¨¨§©§©¦

[ékøö ìk déa].ikxv lk ick zt ea iz`vne - ¥¨¨§¦
éøòNc àîäð ìëéîì déì øLôàc ïàî éàä ,àcñç áø øîàåin ± §¨©©¦§¨©©§¤§¨¥§¥©©£¨¦§¨¥

,mixeryn ieyrd mgl lek`l el xyt`yéhéçc ìëàåke`e ±l §¨©§¦¥
,mihign ieyrd mgløáò÷xaer ±,úéçLz ìa íeMîeincy meyn ¨¨©¦©©§¦

.jxevl `ly ze`ved `ivene xzei mixwi
ax xn`y mcewd xn`nd oiprn xg` xn`n d`ian `xnbd

:`cqgàøëéL ézLéîì øLôàc ïàî éàä ,àtt áø øîàåin ± §¨©©¨¨©©§¤§¨§¦§¥¦§¨

,xkiy zezyl el xyt`yàøîç éúLå,oii dzeye ±ìa íeMî øáBò §¨¥©§¨¥¦©
,úéçLz.jxevl `ly ze`ved `ivene xzei mixwi eincy ©§¦

:`xnbd zxne`àéä àúléî åàìåoiprl `cqg axe `tt ax ixac ± §¨¦§¨¦
,mipekp mpi` zigyz laàôeâc úéçLz ìa[eteb ly-]éãòólan ©©§¦§¨¨¦

mi`ixa mdy ,oii dzeye mihg zt lke`yke ,epenn ly zigyz
.jxevl `ly ze`ved `iven df oi` ,xkiye mixery ztn xzei

àçLî déì úéìc áø éa øa ,àcñç áø øîàåel oi`y mkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§¥¥¦§¨
dndefd xiardl ick mipexg` min zlihp mcew eici jeql ony

,eici lrnéöéøçc àiîa éLîéðmivixga eewpy mina eici ugxi ± ¦§¥§©¨©£¦¥
.onyk dgepe dar ziwexwxi mdilr lcbe

àöîeà ïéáæc áø éa øa ,àcñç áø øîàåxya dpewd mkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§¨¦§¨
,igà÷ðeà ïéaæéì,dndad x`ev z` dpwi ±épéî àúìz déa úéàc ¦§¦§¨§¦¥§¨¨¦¥

àøNéaxya ,ony xya ,xya ipin dyly ly mrh ea yiy ± ¦§¨
.x`evd cibe ,yegk

àúéðBzék ïéáæc áø éa øa ,àcñç áø øîàådpewd mkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§¨¦¦¦¨
,ozyt zpezkàaà øäðcî ïaæéìxdp' `xwpd mewnn dze` dpwi ± ¦§¦¦¦§©©¨

,dti epzyty ,'`a`ïéîBé ïéúìz ìk døåeçéðåzg` dpqakie ± §¦©§¨¨§¨¦¦
,xzei `le mei miyelylàzL éçøé øñéøz déì àéhôîcick ± ¦§©§¨¥§¥©©§¥©¨

dpwi m` ,xnelk ,yceg xyr mipy dycg zpezk zepwln xhtiy
,xzei `le ,mei miyelya mrt dpqakie dti dpzyty efk zpezk

,ax onf el miiwzzàáøò àðàå.ecia miiwzzy el axr ip`e ± ©£¨¨§¨
zl`ey .'`zipezik' dlind ly xewnd z` zxxan `xnbd

:`xnbdàúéðBzék éàîdaiyn .'`zipezik' diexw zpezk recn ± ©¦¦¨
oeyln :`xnbdäàð àzékaiyedl `id die`x xnelk ,d`p zk ± ¦¨¨¨

.miaeyg miyp` oia dilra z`
úãç àútévà áéúéì àì áø éa øa ,àcñç áø øîàåàmkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©Ÿ¥¦©¦§¨©§¨

,gl inb ly dycg zlvgn lr ayi `ldéðàî àélëîc± ¦§©§¨¨¥
.micbad z` dlan day zigelgldy

déøåeçì déæétLeàì déðàî øcLéì àì áø éa øa ,àcñç áø øîàå§¨©©¦§¨©¥©Ÿ¦©©¨¥§§¦¥§©§¥
déìely `ipqk`d zlral eicba z` glyi `l mkg cinlz ± ¥

,mqakzyàòøà çøBà åàìc,ux` jxc epi`y ±déa éæç àîìéc §¨©©§¨¦§¨¨¥¥
àéðbîì éúàå éãéî.dilr dpbzie ixw ly mzk ea d`xz `ny ± ¦¦§¨¥§¦©§¨

déúðáì àcñç áø eäì øîà,eizepal ±eëééøáb étàa ïúòéðö éåäéz ¨©§©¦§¨¦§¨¥¤¡¥§¦¨¨§©¥©§©§
,okilra ipta zerepv eidz ±eëééøáb étàa àîäð ïeìëéú àìl` ± Ÿ¥§©£¨§©¥©§©§

epbzze daxd elk`zy minrty ,okilra ipta mgl elk`z
.mdilràéìéìa à÷øé ïeìëéú àìgix iptn ,dlila wxi elk`z l` ± Ÿ¥§©§¨§¥§¨

.dtdàéìéìa éøîz ïeìëéú àì,dlila mixnz elk`z l` ±àìå Ÿ¥§©§¥§¥§¨§Ÿ
àéìéìa àøëéL ïezLzel` mixacy ,dlila xkiy ezyz l`e ± ¦§¦§¨§¥§¨

.dgtd icil mi`iane milylynìåeëééøáb éðtîc àëéä ïeðtéz à §Ÿ¦¨¥¨§¦¨¥©§©§
ieliba `l ,my zeptidl okilra milibxy mewna eptz `le ±
,dnewne enewn xikny ,mdipta `ly elit`e ,zecya mdipta

.eipira zq`np jk jezneLéðéà àáaà éøà÷ à÷ éëå`xewyke ± §¦¨¨¥©¨¨¦¦
,zlca mc`epî ïeøîéú àì,xkf oeyla '`ed in' exn`z l` ±àlà Ÿ¥§©¤¨

exn`zépîmr xacl okpeyl elibxz `ly ,dawp oeyla '`id in' ± ©¦
e ,yinyz mcew oka miynynn okilrayke .mixkfàúéðbøî èé÷ð̈¦©§¨¦¨

déãé àãça,zg` ecia [micc-] zilbxnd z` fge`e ±àãça àøeëå ©£¨§¥§¨©£¨
déãé,zxg` ecia [mewn eze`-] xekd z`e ±eäì éåçà àúéðbøî± §¥©§¨¦¨©§¦§

,eze`z daxzzy ick el e`ivnd zilbxnd z`éåçà àì àøeëå§¨Ÿ©§¦
eäì,xdn el e`ivnz l` mewn eze`e ±ïøòèöéîc ãòcr ± §©§¦§©£¨

,xrhvie eze`z daxzzyeäì éåçà øãäå.el e`ivnz f`e ± ©£©©§¦§
:dpyna epipy['åëå] ïéðéLøkä úà ïéìBL ïéàjezl mpzep la` ¥¦¤©©§¦¦

zleqtdy minrty it lr s`e .[lq±] dlklkd jezl e` dxakd
`xnbd .dil`n zxxap zleqtde lqd e` dxakd iawp jxc zltep
:`xnbd zxne` .lkd ixack diepy dpi` epzpyny zx`an

ïéúéðúî,dxakd jezl mipzepy da epipyy epzpyn ±éàä ék àìc ©§¦¦§Ÿ¦©
àpz,`ziixaay df `pz zhiya zkled dpi` -àéðúc,`ziixaa ©¨§©§¨

øwéò ìk äøáka ïéçébLî ïéà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøoi` ± ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥©§¦¦©§¨¨¨¦¨
.llk dxaka miynzyn
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רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr nw sc zay(iyiy meil)

àéðwî dãéãì eôìLîdpwdn dze` selyl ±éøLla` ,xzen ± ¦§§§¦¨¦©§¨¨¦
äpnî àéð÷dpnn dpwd z` `ivedl ±,øeñàdwqdl cner dpwdy ©§¨¦¤¨¨

.dvwen `ede
àeä éàeé÷ éìk íàå ,àáø øîà,`ed mibxe` ly dpw m`e ±øzeî ¨©¨¨§¦§¦¦©¨

.zaya dvwen epi`e ilk `edy ,zpezkdn dpwd z` `ivedl
:dvwen lehlh oipra zetqep zekld d`ian `xnbdáø øîà̈©©

à÷øéc àúLék éàä ,àcñçlk`nl die`x dpi`y wxi ly dceb` ± ¦§¨©¦¨¨§©§¨
,mc`àéæç éà`id die`x m` ±éìeèìèì éøL ,äîäa ìëàîì± ¦©§¨§©£©§¥¨¨¦§©§¥

,zaya dlhlhl xzenàì éàå,dnda lk`nl die`x dpi` m`e ± §¦Ÿ
øéñà.zaya dlhlhl xeq` ± £¦

àøNác àéìz éàä ,áø øîà éMà øa àéiç áø øîàlagd `ln ± ¨©©¦¨©©¦¨©©©©§¨§¦§¨
,geln xya lyéìeèìèì éøL,ig elk`l ie`xy ,elhlhl xzen ± ¨¦§©§¥

éøååëc,mibc ly lagd `ln la` ±øéñàmibcy ,elhlhl xeq` §©§¥£¦
.miig milk`p mpi`

:ux` jxc ipiipra xn`n d`ian `xnbdãîBòä ,àðéè÷ áø øîà̈©©§¦¨¨¥
ähnä òöîàadf ixd ,da oyil milibx ezy`e yi`yãîBò eléàk §¤§©©¦¨§¦¥

,äMà ìL dñéøëa:`xnbd dgec .xedxd icil eze` `ianyåàìå ¦§¥¨¤¦¨§¨
àéä àúléî.my cenrl xeqi` oi`y ,oekp df oi`e ± ¦§¨¦

jxc ipiipra `cqg ax ly enyn mitqep mixn`n d`ian `xnbd
:ux`à÷øé ïéáæc áø éa øa ,àcñç áø øîàådpewd mkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§¨¦©§¨
,wxiàëéøà ïéaæéìy oeik ,wxi ly dkex` dceb` dpwi ±ék àLék ¦§¦£¦¨¦¨¦

àLékwxid zeceb` lk xnelk ,zxg`l dey zg` wxi zceb` ± ¦¨
,oiiaera mieyàìénî àkøeàå[gwel `edy] ef dceb`y dne ± §§¨¦¥¨

xkzyn `ed zexg` zeceb`n dkex`.
àéð÷ ïéáæc áø éa øa ,àcñç áø øîàåzliag dpewd mkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§¨¦©§¨

,dwqdl mipwàëéøà ïéaæéì,dkex` mipw zliag dpwi ±ék àðeè ¦§¦£¦¨¨¦
àðeèzeey zeliagd lk xnelk ,zxg`l dey zg` dliagy ± ¨

,oiiaraàìénî àkøeàådkex` [gwel `edy] ef dliagy dne ± §§¨¦¥¨
.xkzyn `ed zexg`dn

[àzôéø déì àLéôð àìc] áø éa øa ,àcñç áø øîàåmkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§Ÿ§¦¨¥¦§¨
,mgl daxd el oi`yà÷øé ìBëéì àì,ig wxi lk`i `l ±íeMî Ÿ¥©§¨¦

øéøâcmgl daxd lek`l dvxie ,oea`izd z` licbne jyeny ± §¨¦
.el oi`e

àðà ,àcñç áø øîàå,ip` -à÷øé éìëà éúeiðòa àìizeipra `l ± §¨©©¦§¨£¨Ÿ©£¦¦©§¦©§¨
,wxi izlk`à÷øé éìëà éúeøéúòa àìåizlk` izexiyra `le ± §Ÿ©£¦¦©§¦©§¨

.wxiéúeiðòa,izlk` `løéøâc íeMîz` licbne jyeny ± ©£¦¦¦§¨¦
e ,oea`izdéúeøéúòa,izlk` `l izexiyra ±àðéîàc,izxn`y ± ©£¦¦©£¦¨

åëå àøNa ìBòéì à÷øé ìééòc àëéäéøåeqpki wxi qpkiy zgz ± ¥¨§¨¦©§¨¥¦§¨§©§¥
.mibce xya enewna

àzôéø déì àLéôð àìc áø éa øa ,àcñç áø øîàåmkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§Ÿ§¦¨¥¦§¨
,mgl daxd el oi`yéòeva òöáéì àìxnelk ,zeqext rvai `l ± Ÿ¦§©¦¥

zt cer `vniyk onf xg`le ,el yiy hrnd z` eiykr lk`i `l
ea reayl ie`xd xeriy el didiy cr oizni `l` ,cer lk`i

.hrn hrn lke`yk ray mc` oi`y ,lk`ie
àzôéø déì àLéôð àìc áø éa øa ,àcñç áø øîàåmkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§Ÿ§¦¨¥¦§¨

,mgl daxd el oi`yòöáéì àìewlgl mgld lr rvai `l ± Ÿ¦§©
,enr miaeqnlàîòè éàî,mrhd dn ±äôé ïéòa ãéáò àìcmeyn ± ©©£¨§Ÿ¨¦§©¦¨¨

.dti oira miaeqnl wlgn epi`y
àðà ,àcñç áø øîàå,ip` -àøwéòîiziyrpy mcew dligzn ± §¨©©¦§¨£¨¥¦¨¨

,xiyràðòöa éàåä àì,mgld lr rvea iziid `l ±éãé éàãLc ãò Ÿ£©¨©§¨©¦§©§¦
àðî éleëamgld ly lqd lka ynynn iziidy cr ±éçkLàå §¥¨¨§©§©¦

[ékøö ìk déa].ikxv lk ick zt ea iz`vne - ¥¨¨§¦
éøòNc àîäð ìëéîì déì øLôàc ïàî éàä ,àcñç áø øîàåin ± §¨©©¦§¨©©§¤§¨¥§¥©©£¨¦§¨¥

,mixeryn ieyrd mgl lek`l el xyt`yéhéçc ìëàåke`e ±l §¨©§¦¥
,mihign ieyrd mgløáò÷xaer ±,úéçLz ìa íeMîeincy meyn ¨¨©¦©©§¦

.jxevl `ly ze`ved `ivene xzei mixwi
ax xn`y mcewd xn`nd oiprn xg` xn`n d`ian `xnbd

:`cqgàøëéL ézLéîì øLôàc ïàî éàä ,àtt áø øîàåin ± §¨©©¨¨©©§¤§¨§¦§¥¦§¨

,xkiy zezyl el xyt`yàøîç éúLå,oii dzeye ±ìa íeMî øáBò §¨¥©§¨¥¦©
,úéçLz.jxevl `ly ze`ved `ivene xzei mixwi eincy ©§¦

:`xnbd zxne`àéä àúléî åàìåoiprl `cqg axe `tt ax ixac ± §¨¦§¨¦
,mipekp mpi` zigyz laàôeâc úéçLz ìa[eteb ly-]éãòólan ©©§¦§¨¨¦

mi`ixa mdy ,oii dzeye mihg zt lke`yke ,epenn ly zigyz
.jxevl `ly ze`ved `iven df oi` ,xkiye mixery ztn xzei

àçLî déì úéìc áø éa øa ,àcñç áø øîàåel oi`y mkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§¥¥¦§¨
dndefd xiardl ick mipexg` min zlihp mcew eici jeql ony

,eici lrnéöéøçc àiîa éLîéðmivixga eewpy mina eici ugxi ± ¦§¥§©¨©£¦¥
.onyk dgepe dar ziwexwxi mdilr lcbe

àöîeà ïéáæc áø éa øa ,àcñç áø øîàåxya dpewd mkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§¨¦§¨
,igà÷ðeà ïéaæéì,dndad x`ev z` dpwi ±épéî àúìz déa úéàc ¦§¦§¨§¦¥§¨¨¦¥

àøNéaxya ,ony xya ,xya ipin dyly ly mrh ea yiy ± ¦§¨
.x`evd cibe ,yegk

àúéðBzék ïéáæc áø éa øa ,àcñç áø øîàådpewd mkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§¨¦¦¦¨
,ozyt zpezkàaà øäðcî ïaæéìxdp' `xwpd mewnn dze` dpwi ± ¦§¦¦¦§©©¨

,dti epzyty ,'`a`ïéîBé ïéúìz ìk døåeçéðåzg` dpqakie ± §¦©§¨¨§¨¦¦
,xzei `le mei miyelylàzL éçøé øñéøz déì àéhôîcick ± ¦§©§¨¥§¥©©§¥©¨

dpwi m` ,xnelk ,yceg xyr mipy dycg zpezk zepwln xhtiy
,xzei `le ,mei miyelya mrt dpqakie dti dpzyty efk zpezk

,ax onf el miiwzzàáøò àðàå.ecia miiwzzy el axr ip`e ± ©£¨¨§¨
zl`ey .'`zipezik' dlind ly xewnd z` zxxan `xnbd

:`xnbdàúéðBzék éàîdaiyn .'`zipezik' diexw zpezk recn ± ©¦¦¨
oeyln :`xnbdäàð àzékaiyedl `id die`x xnelk ,d`p zk ± ¦¨¨¨

.miaeyg miyp` oia dilra z`
úãç àútévà áéúéì àì áø éa øa ,àcñç áø øîàåàmkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©Ÿ¥¦©¦§¨©§¨

,gl inb ly dycg zlvgn lr ayi `ldéðàî àélëîc± ¦§©§¨¨¥
.micbad z` dlan day zigelgldy

déøåeçì déæétLeàì déðàî øcLéì àì áø éa øa ,àcñç áø øîàå§¨©©¦§¨©¥©Ÿ¦©©¨¥§§¦¥§©§¥
déìely `ipqk`d zlral eicba z` glyi `l mkg cinlz ± ¥

,mqakzyàòøà çøBà åàìc,ux` jxc epi`y ±déa éæç àîìéc §¨©©§¨¦§¨¨¥¥
àéðbîì éúàå éãéî.dilr dpbzie ixw ly mzk ea d`xz `ny ± ¦¦§¨¥§¦©§¨

déúðáì àcñç áø eäì øîà,eizepal ±eëééøáb étàa ïúòéðö éåäéz ¨©§©¦§¨¦§¨¥¤¡¥§¦¨¨§©¥©§©§
,okilra ipta zerepv eidz ±eëééøáb étàa àîäð ïeìëéú àìl` ± Ÿ¥§©£¨§©¥©§©§

epbzze daxd elk`zy minrty ,okilra ipta mgl elk`z
.mdilràéìéìa à÷øé ïeìëéú àìgix iptn ,dlila wxi elk`z l` ± Ÿ¥§©§¨§¥§¨

.dtdàéìéìa éøîz ïeìëéú àì,dlila mixnz elk`z l` ±àìå Ÿ¥§©§¥§¥§¨§Ÿ
àéìéìa àøëéL ïezLzel` mixacy ,dlila xkiy ezyz l`e ± ¦§¦§¨§¥§¨

.dgtd icil mi`iane milylynìåeëééøáb éðtîc àëéä ïeðtéz à §Ÿ¦¨¥¨§¦¨¥©§©§
ieliba `l ,my zeptidl okilra milibxy mewna eptz `le ±
,dnewne enewn xikny ,mdipta `ly elit`e ,zecya mdipta

.eipira zq`np jk jezneLéðéà àáaà éøà÷ à÷ éëå`xewyke ± §¦¨¨¥©¨¨¦¦
,zlca mc`epî ïeøîéú àì,xkf oeyla '`ed in' exn`z l` ±àlà Ÿ¥§©¤¨

exn`zépîmr xacl okpeyl elibxz `ly ,dawp oeyla '`id in' ± ©¦
e ,yinyz mcew oka miynynn okilrayke .mixkfàúéðbøî èé÷ð̈¦©§¨¦¨

déãé àãça,zg` ecia [micc-] zilbxnd z` fge`e ±àãça àøeëå ©£¨§¥§¨©£¨
déãé,zxg` ecia [mewn eze`-] xekd z`e ±eäì éåçà àúéðbøî± §¥©§¨¦¨©§¦§

,eze`z daxzzy ick el e`ivnd zilbxnd z`éåçà àì àøeëå§¨Ÿ©§¦
eäì,xdn el e`ivnz l` mewn eze`e ±ïøòèöéîc ãòcr ± §©§¦§©£¨

,xrhvie eze`z daxzzyeäì éåçà øãäå.el e`ivnz f`e ± ©£©©§¦§
:dpyna epipy['åëå] ïéðéLøkä úà ïéìBL ïéàjezl mpzep la` ¥¦¤©©§¦¦

zleqtdy minrty it lr s`e .[lq±] dlklkd jezl e` dxakd
`xnbd .dil`n zxxap zleqtde lqd e` dxakd iawp jxc zltep
:`xnbd zxne` .lkd ixack diepy dpi` epzpyny zx`an

ïéúéðúî,dxakd jezl mipzepy da epipyy epzpyn ±éàä ék àìc ©§¦¦§Ÿ¦©
àpz,`ziixaay df `pz zhiya zkled dpi` -àéðúc,`ziixaa ©¨§©§¨

øwéò ìk äøáka ïéçébLî ïéà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøoi` ± ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥©§¦¦©§¨¨¨¦¨
.llk dxaka miynzyn
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xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `nw sc zay(ycew zay meil)

meyn rx ditl e`xweéøéø dì úéàc,dlk`na mixix dlihny ± §¦¨¦¥
.xengd iptl ezizl ie`x epi`e q`np diptly lke`deéðz÷c àäå§¨§¨¨¥

dipyd `ziixaa epipyy dne ±,'òø äétL äîäa éðôlî ïéìèBð'§¦¦¦§¥§¥¨¤¦¨©
xaecny meyn epiid,øBîçameyn rx eitl e`xweìéëàå ÷ééc àìc ©£§Ÿ¨¦§¨¦

epipyy dne ,mipwxae mivew mb lke`e elk`na wcwcn epi`y ±
`ziixa dze`a'äôé äétL äîäa éðôì ïéðúBðå'meyn epiid §§¦¦§¥§¥¨¤¦¨¨¤

xaecny,äøôameyn dti ditl e`xweäìëàå à÷ééãc± §¨¨§¨§¨§¨§¨
.dlk`na zwcwcny

äðùî
:zaya dvwen lehlh ipic x`al dkiynn dpyndLwäzeapf - ©©

mdnr xvwpy wlgd `edy mileaiydLgpenähnä éab ìò ¤©©¥©¦¨
lz enk ieyr `ede ,eilr akyl dvexe ,daikyl zcner dpi`y

,eilr akyl gep epi`e [dnixr-]Bãéa epòðòðé àìjxe sv `diy ick Ÿ§©§§¤§¨
cner yw mzqy iptn ,daikyl gepe jx `die ,zlvgnk xceqne

,zaya lehlha xeq`e `ed dvwene ,zaya dxeq`d dwqdlàlà¤¨
,Bôeâa Bòðòðî`ed [micia epi`y] cvd on lehlhy ,eitzka xnelk §©§§§

.xzeneäéä íàål cner ywd,äîäa ìëàî,dvwen epi`yäéäL Bà §¦¨¨©£©§¥¨¤¨¨
ïéãñ Bà øk åéìò,,daikyl edvwdy ezrc dlib jkayBòðòðîs` ¨¨©¨¦§©§§

Bãéa.eilr ilk zxezy iptn ,daiky jxevl ekkxl §¨
:minkg zxifbn `idy ztqep dkld d`ian dpyndLaëîilk - ©§¥

mikex` zegel ipyn ieyry ,mqeaik xg`l micba ea miyaeky
,oezgzd geld lr micbad z` migipne ,df lr df micake
mi`p mzeyrle mxyiil ick oeilrd geld z` mdilr micixene

`ed m` ,dyiall,íéza éìòa ìL,jk lk miwcedn eizegel oi`y ¤©£¥¨¦
,micba mdipia migpene ,micenv wx `l`ïéøézî,yaknd z` ©¦¦

iptn ,micbad z` lehil ick zaya zegeld z` micixtn xnelk
,zayd jxevl `edyïéLáBk àì ìáàgxeh `edy iptn ,micba ea £¨Ÿ§¦

.leg jxevleyaknïéñáBk ìL,dqiakd zk`lna mipne` -àì ¤§¦Ÿ
Ba òbé`edy iptn ,xzei miwcedn eizegely oeik ,exizdl s` ¦©

,mzqiak xg`l mwilgdle micba owzl ieyrd mipne` ly yakn
.dxizql dnec eizegel zcxtde ezxzd okle,øîBà äãeäé éaøs` ©¦§¨¥

,miqaek ly yakníàøzeî äéährn micxtp zegeld eid m` - ¦¨¨¨
xak,Blek úà øézî ,úaL áøòî,ixnbl eizegel z` cixtn xnelk ¥¤¤©¨©¦¤

BèîBLå.dxizqk d`xp epi` dfy ,epnn cbad z` hneye - §§

àøîâ
:cvd on lehlh oipra dkld d`ian `xnbdéàä ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨©

àìâetdvexe ,[awxi `le] miiwziy ick rwxwa mipnehy df oepv - §¨
,zaya rwxwd on evlegl,ähîì äìòîìîoeilrd ey`xy epiidc ¦§©§¨§©¨

evwere ,ey`xn oepvd ulege ,dlrnl `vnp dard wlgd `edy
,eixg` jynp dhnl `vnpy xvdéøLdf ote`ay meyn ,[xzen-] ¨¦

j` .e`ivenyk xtr fifn epi`e ,dagx dlrnl rwxway `nebd
zaya evlegl,äìòîì ähîlî`vnp xvd evwery epiidc ¦§©¨§©§¨

,eixg` jynpe dhnl `vnp dard ey`xe evwern evlege ,dlrnl
øéñà`ivenyke ,dxv rwxway `nebd df ote`ay oeik ,[xeq`-] £¦

epi`e `ed cvd on lehlhy s`e ,elhlhne xtr fifn oepvd z`
.xeq`e lehlh aygp ,micia elhlhn

:epzpynn ongp ax ixack `ly dgiken `xnbdøa àãà áø øîà̈©©£¨©
áø éa éøîà ,àaà,ax ly ezaiyi ipa exn` -àðéðzepipy - ©¨¨§¦¥©§¦¨

epzpyna,ïîçð áøk àìc,dpyna xn`p jk ixdyéab ìòL Lwä §Ÿ§©©§¨©©¤©©¥
,Bãéa Bòðòðé àì ähnädvwene cner `ed dwqdl yw mzqy oeik ©¦¨Ÿ§©§§§¨

,`edBôeâa Bòðòðî ìáà,`ed cvd on lehlhy iptnäéä íàåywd £¨§©§§§§¦¨¨
l cnerïéãñ Bà øk åéìò äéäL Bà ,äîäa ìëàîf`y ,zay axrn ©£©§¥¨¤¨¨¨¨©¨¦

,daikyl edvwdy ezrc dlib.Bãéa Bòðòðîedpéî òîLyi - §©§§§¨§©¦¨
y ,eteba erprpl xzen ote` lkay dnn gikedlãvä ïî ìeèìè¦§¦©©

micia epi`yìeèìè déîL àìxeq`d lehlhl aygp epi` - Ÿ§¥¦§

,dlrnl dhnln mb rwxwd on oepv `ivedl xzen df itle .zaya
:`xnbd dwiqn .ongp ax ixack `lye ,jka xtr fifn m` s`òîL§©

dpéî.ok gikedl yi ok` - ¦¨
ici lr da exizdy zay zeklda ztqep dkld d`ian `xnbd

:iepiyéìtìt éðä ,äãeäé áø øîà,el` miltlt -àãç àãç ÷ãéî ¨©©§¨¨¥¦§§¥¥¨£¨£¨
éøL àðékñc àú÷azwa mdn cg` cg` yezkl zaya xzen - §¨¨§©¦¨¨¦

,ci xg`lk dpigh wx efy oeik ,[oikqd z` mifge` eay] oikqd
,jkl cgein epi`y ilka envr ipta cg` lk ogehy ,iepiya xnelk

j` ,'ogeh' zk`ln meyn xeqi` jka oi` okleøéñà ézøzmipy - ©§¥£¦
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.mFi cFrAn FA d`vi `NW ,lif`e WxtncM§¦§¨¥§¨¥¤Ÿ¨§¨¦§
dX`aEoEEkn Fpi`m`zcRwndX`C ,opiniiw §¦¨¨§¦©§¦¨©§¤¤¦¥§¨

FA dxiMd - xaM FA d`vi la` .Dlbx zCnl§¦©©§¨£¨¨§¨§¨¦¦¨
oEEknCzcRwn Dpi` f` ,Dl `Ed:ñenéà. ¦§¨¨¨¥¨©§¤¤¦
d"nxet:øøäèî øæòéìà '.ilM e`l `nl` ¡¦¤¤§©¥©§¨¨§¦

Flhlhl xEq` inp zAWaE ,`Ed:àáøì àçéðä §©¨©¦¨§©§§¨¦¨§¨¨
øîàc.FYk`lOW xaC :"milMd lM" 'tA §¨©§¤¨©¥¦¨¨¤§©§

lW FtEbA WOYWdl Kixv `EdW oiA ,xEQi`l§¦¥¤¨¦§¦§©¥§¤
xYEn - FnFwnl `N` Kixv Fpi`W oiA ,ilM§¦¥¤¥¨¦¤¨¦§¨

zxFYWxg`n ,Flhlhl`Mi` xiRW .eilr ilM §©§§¥©©¤©§¦¨¨©¦¦¨
oeikC ;opAxM "oihnFW" ipzC `dl inEwF`l§¥§¨§¨¥§¦§©¨©§¥¨

,`Ed ilkCqEOi`eaB lr s`e ,`Ed ilM inp ¦§¦§¦©¦§¦§©©©
FYk`lnCoTzl ,xEQi`l qEOi`Coilrpn- ¦§©§§¦§¦§©¥¦§¨¦

,FnFwn KxFv mEXn qEOi` i`dl oilhlhn§©§§¦§©¦¦¤§
dW lrpn EpiidCFkFzl oEzp qEOi`:àlà §©§¦§¨¤¨¦¨§¤¨

ééaàì.lrpnC inp idpd lrWopAxl qEOi` §©©¥§¦©¦§¦§¨¤©¨¦§©¨©
xEQi`l FYk`ln `din qEOi` - `Ed ilM§¦¦¦¨§©§§¦

hnFXW dfe ,`EdlrpOd z` EPOn-Fpi` §¤¤¥¦¤¤©¦§¨¥
lW FtEbl Kixv,qEOi`Dil lhlhn ikide? ¨¦§¤¦§¥¦§©§¥¥

éeôøa.,eil`n hnWp lrpOdW"`evlhlhl §¨¤©¦§¨¦§¨¥¥¨§§©§¥
dqEOi`:àì éeôø åàì àä.`nrh k"re ¨¦¨¨¨Ÿ§©§¨

C mEXnqEOi`FnFwn KxFvl lhlhl xEq`: ¦§¦¨§©§¥§¤§
:b"døæòéìà éaø íeMî äãeäé éaø àéää©¦©¦§¨¦©¦¡¦¤¤
àeä.x Dil Dxn` iMbiltnC `Eddl dcEdi ' ¦£©¨¥§¨§©§©§¦

iEtx Fpi`Wl iEtx oiA-xfril` iAxC `AiN` ¥¨§¤¥¨©¦¨§©¦¡¦¤¤
d lrW lrpn :xn`C ,xn`qEOi`xnB e`l £©§¨©¦§¨¤©¨¦¨§©

oiprlE .d`vFd xQEgOW onf lM `Ed ilM§¦¨§©¤§¨¨¨§¦§©
ilM e`lC mEXn Flhlhl xEq` ,inp zAW©¨©¦¨§©§§¦§¨§¦

iEtxC opirnW`e .`Edd`vFd xQEgn e`l §©§§¦©§¨¨§¨¨¨
lr s` ,opAxl ENi`C .Flhlhl xYEnE ,`Ed¨§©§§§¦§©¨©©©

iEtx oi`C aB-oi`WC `nrhC .xYEniEtx ©§¥¨¨§©§¨§¤¥¨
dcEdi iAxl xEq`-mEXn e`lqEOi`,`Ed ¨§©¦§¨¨¦¦

DitEB lrpn mEXn `N`: ¤¨¦¦§¨¥

ïéìBz Cìò ïøãä©§¨£¨¦

ìèBð.Bãéa ïáàäå.'ixn` `le ,xvgA ¥§¨¤¤§¨§¨¥§¨¨§¦
oa`l lhlhnC:äøBähä íò.aB` ¦§©§¥¨¤¤¦©§¨©©

iR`A d`nh la` .oiNEg aB`e ,dxFdHd©§¨§©©¦£¨§¥¨§©¥
DWtp-`Ed lEhlh zA e`l:úà ïéìòî óà ©§¨¨¨¦§©©£¦¤

òneãîä.dltPW dnExY d`qwllW ' ©§¨§¨§¨¤¨§¨§¤
dlFrC l"iwC ,oiNEg-xYEnFzFlrdl ¦§§¨¨§©£

oiNEgd Eidie ,zAWA odn dnExY d`ql¦§¨§¨¥¤§©¨§¦§©¦
`nrh Wxtn `xnBaE .`Ed oTzn opixn` `le ,oixYEn:'îâñék íeMî áéiç.Dil wiRn `l Edi` opixn` `le ,aiIg Edin qiM mEXn .lif`e WxtncM ,wFpiY mEXn `le ¨¦§¨¨§¦©§©¥©§¨¨§¨¥©§¨©¨¦¦§Ÿ¦¦§¦§¨¥§¨¥¦¦¦©¨§¨¨§¦©¦¨©¥¥
oizipzOn Dl KixR DiOwlE .Dil wiRn `w wFpiY `N`:øeèt.lif`e WxtncM ,ixnbl:dì ìháî éç éaâì ähî.Dl Kixv ixdW ,Fl dlith zFidl:äëéøö dðéàL äëàìî ¤¨¦¨©¥¥§©¥¨¥¨¦©§¦¦¨§©§¦§¦§¨¥§¨¥¦¨§©¥©§©¥¨¦§§¥¨¤£¥¨¦¨§¨¨¤¥¨§¦¨

dôeâì.FxaFwl zn `ivFnE-v"`W dk`lnripvOd"A xn`cM ,`id DtEbl."qikeFA wgUl Fx`EvA iElY didW-aiWg `le ,zOW wFpiY iAbl Dil lHan Dixxn aB` §¨¦¥§§§¨¨¤§¨¦¦§¨©§©©§¦©§¦¤¨¨¨§©¨§©¥©©§¨¥§©¥¥§©¥¦¤¥§¨£¦
`YrW `idd Dil:Bãéa ïáàäå.xvgA lEhlhA Dil ixWCn-Dil YaiIgn ikid qiM iAblE ,inC oa`l Edi` Dl hiwpC o`nM e`l n"y?åéáà ìò ïéòebòéb Bì LiL ÷Bðéúa. ¥©¦©§¨§¨¤¤§¨¦§¨¥¥§¦§¤¨¥¨§©§¨¥¨¦¨¤¤¨¥§©¥¦¥¦§©§©§¥§¦¤¥¦§¦©¨¦

EPlHi `l m`W.dlgiilFg zpMq `N` dxEnB Wtp zpMq e`lC b"r`e ,dpMq mFwnA miciA `NW lEhlh Ecinrd `le: ¤¦Ÿ¦§¤¤¡¤§Ÿ¤¡¦¦§¤Ÿ§¨©¦¦§©¨¨§§¨©¨©¤¤§¨¤¨©¨©¦
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ìòðîádxyk dzvilg dvlg m`e 'ek htexn.zevn" wxta opixfb i`n` :z"`e

"dvilg).aw sc zenai(?dxyk dzvilg caricc oeik htexn lrpn eh` lrpn

oi` ± ea dvlg m`c ,elbx aex dteg epi`y ,i`cn xzei htexn eh` opixfbc :i"x xne`e

x"n .dxyk dzvilg:àéää`id xfril` iaxc meyn dcedi iaxc.di`x o`kn

jxevl xeqi`l ezk`lny xac ixy dcedi iaxc

wxt seqa izyxity enk ,enewn jxevle eteb

"oiwilcn dna"):el sc(i"x `d d"c:

ïéìåú êìò ïøãä

.ìèåð'ta 'yxit .l"q ozp iaxk `ax

"ripvnd").cv 'c lirl(:

÷åðéúxeht ex`eva ielz qike zn.ab`c

wepiz :p"` .qikl dil lihan dixxn

wepiz la` ,wepizd ea liihl qikl jixv `ed ig

dpi`y dk`ln iede ?qikl jixv dn ± zn

jxck `ived `ly ,xehte ,dtebl dkixv

oi`ivend:éàxpic 'it` oa` `ixi` i`n ikd

inp.oia ,edl lhan ediiexzc `nlya zxn` i`

± llk dvwen lehlh o`k oi`e ,xpic oiae oa`

iz` `l ± litp i`c meyn .oa` hwpc epiid

dea` iz` litp i` ,xpic la` .iiez`l dea`

`l ediiexzc opixn` i` `l` .`l ± iiez`l

lhlhnyk dvwen xeqi` opixy d"t`e ,ilha

inp xpica ± oirebrib meyn oa`d mr wepizd

dea` iz` `nlic xninl jiiy `lc .ixzyil

inp `zydc dpin ol `wtp i`nc ,iiez`l

!oirebrib meyn dil opixy dvwen xeqi` `ki`c

lhlhnyk dvwen xeqi` yiy t"r`c :ipyne

± oirebrib meyn dil opixye ,oa`d mr wepizd

elhlhnyk xzei dvwena xingdl epl yi edin

ab lr s` .wepiz ab` elhlhnyn micia

opixfb jkld ± dvwen `ki` inp `zry `iddac

jk .iiez`l dea` iz`e ,xpica litp `nlic

l`eny epiax yxit:
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:àáñ àeää ì"à .ïékñ áâa :eäaà ø"à ?Bøøâî äna©¤§¨§©¨§©©¦©¨¨
:àéiç éaø éðúc àä énwî Cãéc énñàì ïéøøâî ïéà ©¥¦¨¦©¥¨§¨¥©¦¦¨¥§¨§¦Ÿ

,ïLé ìòðî àìå Lãç ìòðîïîL Bìâø úà Ceñé àìå ¦§¨¨¨§Ÿ¦§¨¨¨§Ÿ¨¤©§¤¤
Bìâø úà Cñ ìáà ,ìcðqä CBúa Bà ìòðnä CBúa àeäå§§©¦§¨§©©§¨£¨¨¤©§
ìk Cñå .ìcðqä CBúa Bà ìòðnä CBúa çépîe ïîL¤¤©¦©§©¦§¨§©©§¨§¨¨
áø øîà .LLBç Bðéàå àéìáè÷ â"ò ìbòúîe ïîL Bôeb¤¤¦§©¥¨©§¦¨§¥¥¨©©
.øeñà Y Bãaòì ìáà ,Bçöçöì àlà eðL àì :àcñç¦§¨Ÿ¨¤¨§©§§£¨§©§¨
?éøLc ïàî àkéà éî ,Bçöçöì :eúå !àèéLt "Bãaòì"§©§§¦¨§§©§§¦¦¨©§¨¥

:àcñç áø øîà ,øîúéà éëä øîúéà éà ,àlààì ¤¨¦¦§©¨¦¦§©¨©©¦§¨³Ÿ
.øeñà Y Bãaòì øeòéL ìáà ,Bçöçöì øeòéL àlà eðL̈¤¨¦§©§§£¨¦§©§¨
÷eìça àeä àöBé ìáà ,ìBãb ìòðîa ïè÷ àöé àì :ø"úŸ¥¥¨¨§¦§¨¨£¨¥§¨
.Ba õBìçz àìå ,èteøî ìòðîa äMà àöz àìå .ìBãb̈§Ÿ¥¥¦¨§¦§¨§¨§Ÿ©£
.Lãç ìòðîa ïéàöBé ïéàå .äøLk dúöéìç Y äöìç íàå§¦¨§¨£¦¨¨§¥¨§¥§¦§¦§¨¨¨
:àøt÷ øa éðz .äMà ìL ìòðîa Y eøîà ìòðî äæéàa§¥¤¦§¨¨§§¦§¨¤¦¨¨¥©©¨¨

L àlà ù"ììáà ,íBé ãBòaî úçà äòL Ba äàöé àl ¤¨¤Ÿ¨§¨¨¨©©¦§£¨
ìòðî ïéèîBL :àãç éðz .øzeî Y ù"òî Ba äàöé̈§¨¥¨¨¥£¨§¦¦§¨
;àéL÷ àì !ïéèîBL ïéà :Cãéà àéðúå ,ñenéà éab ìòî¥©©¥¦§©§¨¦¨¥§¦¨©§¨
éab ìòL ìòðî :ïðúc .ïðaø Y àä ,øæòéìà 'ø Y àä̈©¡¦¤¤¨©¨©¦§©¦§¨¤©©¥
àçéðä .íéànèî íéîëçå ,øäèî øæòéìà éaø ,ñenéà¦©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§©§¦¨¦¨
Bôeb CøBöì ïéa ,øeqéàì BzëàìnL øác :øîàc ,àáøì§¨¨§¨©¨¨¤§©§§¦¥§¤
:øîàc ,ééaàì àlà .øétL ,øzeî Y BîB÷î CøBöì ïéa¥§¤§¨©¦¤¨§©©¥§¨©
àkéà éàî ,øeñà Y BîB÷î CøBöì ,øzeî Y Bôeb CøBöì§¤¨§¤§¨©¦¨
äãeäé éaø ,àéðúc .éeôøa Y ïðé÷ñò éàîa àëä ?øîéîì§¥©¨¨§©¨§¦©§¨§©§¨©¦§¨
àä ,éeôøc Y àîòè .øzeî Y éeôø äéä íà :øîBà¥¦¨¨¨¨©§¨§¨¨
BzëàìnL øác :øîàc ,ééaàì àçéðä .àì Y éeôø àìŸ¨¨¨¦¨§©©¥§¨©¨¨¤§©§
CøBöì ïéa :øîàc ,àáøì àlà .øétL ,øeñà Y BîB÷î CøBöì ,øzeî Y Bôeb CøBöì ,øeqéàì§¦§¤¨§¤§¨©¦¤¨§¨¨§¨©¥§¤
äãeäé éaøc Y àéää !éîð éeôø àì 'éôà ?éeôø àéøéà éàî ,øzeî Y BîB÷î CøBöì ïéa Bôeb¥§¤§¨©¦§¨¨£¦Ÿ¨©¦©¦§©¦§¨
.øzeî Y éeôø äéä íà :øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé 'ø ,àéðúc ;àeä øæòéìà éaøc íeMî¦§©¦¡¦¤¤§©§¨©§¨¥¦©¦¡¦¤¤¦¨¨¨¨

ïéìBz Cìò ïøãä©§¨£¨¦

ìèBðíò äàîè äîeøz ïéìèìèîe .dëBúa ïáàäå äìkìëå ,Bãéa ïáàäå Bða úà íãà ¥¨¨¤§§¨¤¤§¨§©§¨¨§¨¤¤§¨§©§§¦§¨§¥¨¦
.äàîe ãçàa òneãnä úà ïéìòî óà :øîBà äãeäé éaø .ïéleçä íòå äøBähä'îb ©§¨§¦©¦©¦§¨¥©©£¦¤©§¨§¤¨¥¨§¨

Bì éeìz ñéëå úî ÷Bðéz .ñék íeMî áéiç Y Bøàeöa éeìz ñéëå éç ÷Bðéz àéöBä :àáø øîà̈©¨¨¦¦©§¦¨§©¨©¨¦¦¦¥§¦¨
íeMî éîð áéiçéìå "ñék íeMî áéiç Y Bøàeöa Bì éeìz ñéëå éç ÷Bðéz" .øeèt Y Bøàeöa§©¨¨¦©§¦¨§©¨©¨¦¦§¦©©©¦¦

úð éaøk àáø !÷Bðézéî ,÷Bðéz éaâì ñék ìèaéìå .Bîöò úà àNBð éç :øîàc ,déì àøéáñ ï ¦¨¨§©¦¨¨§¦¨¥©£©©¥¤©§§¦©¥¦§©¥¦¦
éìháî Y éç éaâì ähî !Bì äìéôè ähnäL ,ähnä ìò óà øeèt ähna éçä úà :ïðz àì̈§©¤©©©¦¨¨©©©¦¨¤©¦¨§¥¨¦¨§©¥©§©§¦
áéiçéìå "øeèt Y Bøàeöa Bì éeìz ñéëå úî ÷Bðéz" .déì éìháî àì Y ÷Bðéz éaâì ñék ,déì¥¦§©¥¦¨§©§¦¥¦¥§¦¨§©¨¨§¦©©
ìèBð :ïðz .äéìò øeèt Y dôeâì ö"àL äëàìî ìk :øîàc ,ì"ñ ù"øk àáø !÷Bðéz íeMî¦¦¨¨§©£©¨§¨¨¤§¨¨¨¤¨§©¥
,éëä éà .åéáà ìò ïéòebòéb Bì LiL ÷Bðéúa :éàpé éaø éác éøîà .Bãéa ïáàäå Bða úà íãà̈¨¤§§¨¤¤§¨¨§¦§¥©¦©©§¦¤¥¦§¦©¨¦¦¨¦

éàî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `nw sc zay(ycew zay meil)

:`xnbd zl`eyBøøâî änadaiyn .exxbl xzeny ycgd lrpnl ©¤§¨§
:`xnbd,ïékñ áâa ,eäáà éaø øîà.oikqay cgd wlga `l j` ¨©©¦£¨§©©¦

:dfa zwlegd drc d`ian `xnbdàáñ àeää déì øîàcg` owf - ¨©¥©¨¨
,eda` iaxlCãéc énñi`pi iax mya zxn`y dkldd z` wegn - ©¥¦¨

,ycg lrpn xxbl xzenyéðúc àä énwîdpyy dn iptln -éaø ¦©¥¨§¨¥©¦
àéiç,`ziixa,ïLé ìòðî àìå Lãç ìòðî àì ïéøøâî ïéàaba s`e ¦¨¥§¨§¦Ÿ¦§¨¨¨§Ÿ¦§¨¨¨

selwi i`cey oeik ,hihd z` xiqdl wx ezpeeky s`y ,xeq` oikqd
.xeq` ,lrpnd z` jka

:`iig iax dpyy `ziixad ixac jynd z` d`ian `xnbdàìå§Ÿ
àeäå ïîL Bìâø úà Ceñédpezp lbxdyk -CBúa Bà ìòðnä CBúa ¨¤©§¤¤§§©¦§¨§

ìcðqä`vnpe ,onyd on lawn lrpnd s`y oeik ,miycgd ©©§¨
.'carn' zk`ln lr jka xaere ecarnyCñ ìáàjeql xzen -úà £¨¨¤

BìâøaïîL,lrpnl uegn `idykçépîeonya dkqy elbx z` ©§¤¤©¦©
å ,ìcðqä CBúa Bà ìòðnä CBúaokCñz` jeql mc` leki -Bôeb ìk §©¦§¨§©©§¨§¨¨

aàéìáè÷ éab ìò ìbòúîe ,ïîLxer iab lr lblbzn mc`de - ¤¤¦§©¥©©¥§¨ª§¨
[lyean-] welyLLBç Bðéàåzray oeik ,carn xeqi` meyn §¥¥

.xerae lrpna rbep onyd oi` dkiqd
:df xzid dliabn `xnbdeðL àì ,àcñç áø øîàjeql xzeny ¨©©¦§¨Ÿ¨

onya eteb lk z` jeql e` ,lrpnd jeza epzile onya elbx
,xerd lr lblbzdleàlàwx jka oiekznykBçöçöìz` zewpl - ¤¨§©§§

,xerd e` lrpndìáàoiekznyk.øeñà Bãaòì £¨§©§¨
oiekzna xeqi`d ixd :`xnbd dywneúå .àèéLt ,Bãaòìcere - §©§§¦¨§

,dywéøLc ïàî àkéà éî Bçöçöìonya jeql xizny in yi ike - §©§§¦¦¨©§¨¥
oiekzi `ny z`f xeq`le xefbl yi i`ce ixd ,egvgvl oiekznyk
oiekznyk dxizny `ziixad ixac z` yxtl ozip cvike ,ecarl

.egvgvl
:`xnbd zvxznøîzéà éëä øîzéà éà ,àlàmya xn`py dn - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,xn`p jk i`ce `cqg axeðL àì ,àcñç áø øîàjeql xzeny ¨©©¦§¨Ÿ¨
onya eteb z` jeql e` ,lrpnd jeza dpzile onya elbx

,xerd lr lblbzdleàlàetebn `veiy eteb lry onya yiyk ¤¨
k wx xerd lr sytzyneøeòéLie`xd,Bçöçöìickn hren `edy ¦§©§§

,epnn carzi xerdyìáàk ony ea yi m`øeòéLie`xd,Bãaòì £¨¦§©§
øeñàoiekzn epi` m` s` ,xerd lr eteb e` lrpna elbx gipdl ¨

.ecarl
iabl ,lrpna zekiiyd zeklda zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

:dvilg iable zaya ea d`iviïðaø eðz,`ziixaaàöé àìzaya ¨©¨¨Ÿ¥¥
ïè÷zephw eteb zecny mc` -ìBãb ìòðîaleti `ny ,elbx zcnn ¨¨§¦§¨¨

,miaxd zeyxa exiardl `eaie elbxn lrpndàeä àöBé ìáà£¨¥
÷eìçaìBãboky ,epnn leti welgdy yyg oi`y oeik ,eteb zcnn §¨¨

.cbad z` mi`yep eitzkèteøî ìòðîa äMà àöú àìårexw - §Ÿ¥¥¦¨§¦§¨§¨
dilr ebrliyk `ny yeygl yie ,dl `ed i`pby meyn ,dlrnln
rax` epxiarz `l` epkilyz `le ,eze` xiqz df lrpn zngn

.miaxd zeyxa zen`Ba õBìçú àìådligzkl htexn lrpna - §Ÿ©£
epi` htexn lrpny meyn ,lrp zvilg zevn miiwl dkixvyk

,die`x lrpíàåe dxaräöìçea.äøLk dúöéìç §¦¨§¨£¦¨¨§¥¨
:ycg lrpna zaya d`ivi oipra dkldd z` zx`an `ziixad

Lãç ìòðîa ïéàöBé ïéàåe ,zayaìòðî äæéàáycgeøîàxeq`y §¥§¦§¦§¨¨¨§¥¤¦§¨¨§
,ea z`vl,äMà ìL ìòðîa`di `l `ny yyg yi dy`a oky §¦§¨¤¦¨

dlv` aygp lrpndy meyn jk lr citwze ,dlbx zcnl oeekn
lrpna z`vl xzen yi`l j` .eiti lr dcitwny hiykz enk

.jk lr citwn epi`y oeik ,ycg
:ycg lrpna s` z`vl xzeny mipte` d`ian `xnbdéðz[dpy-] ¨¥

eðL àì ,àøt÷ øa,ycg lrpna z`vl dy`l xeq`yàlàkàlL ©©¨¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ
L Ba äàöé,íBé ãBòaî úçà äò,zaya ea z`veiyk dligzay ¨§¨¨¨©©¦§

,dzcnl oeekn `ed m` zrcei dpi` oiicrìáàm`áøòî Ba äàöé £¨¨§¨¥¤¤
øzeî ,úaL,dzcnl oeekn `edy dxikd xaky oeik ,ea z`vl dl ©¨¨

dcitwn dpi`y dzrc z` dzlib xak ,dzcnl oeekn epi` m` s`e
.jk lr

:zaya lrpn lehlh oipra zeziixa izy oia dxizq dywn `xnbd

àãç éðz,zg` `ziixaa epipy -ïéèîBLxiqdl xzen -ìòðî ¨¥£¨§¦¦§¨
zayaéab ìòîdñenéà,lrpnd z` mipwzn eilry zipaz qetc - ¥©©¥¦

,lehlha xzen df lrpny oeikCãéà àéðúå`ziixaa epipye - §©§¨¦¨
,zxg`ïéèîBL ïéàxeq` `edy oeik ,qeni`d iab lrn lrpn ¥§¦

.zexzeq el` zeziixa izyy ,dywe .lehlha
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìzrck diepy zxqe`d `ziixad - Ÿ©§¨¨

,øæòéìà éaøeàäzrck diepy dxiznd `ziixad -,ïðaøitke ©¦¡¦¤¤¨©¨¨
.x`eaiyïðúcdpyna epipyy -(c"n e"kt milk),éab ìòL ìòðî ¦§©¦§¨¤©©¥

øäèî øæòéìà éaø ,ñenéàoeiky ,d`neh lawn epi`y ,eze` ¦©¦¡¦¤¤§©¥
epi` ,qeni`d on exiqd `l oiicry ,ezk`ln dxnbp `l oiicry

,ilk aygpíéànèî íéîëçåjixvy dk`ln xqg epi`y oeik ,eze` ©£¨¦§©§¦
iab lrn exiqdl leki one` epi`y mc` s` `l` ,dzeyrl one`
xfril` iaxly ,`vnpe .d`neh lawne ilk aygp okle ,qeni`d
elhlhl xeq` mb ,d`neh zlaw oiprl ilk aygp epi`y xaeqd
xzen ,d`neh zlaw oiprl ilk aygpy mixaeqd minkgle ,zaya

.ilk lkk zaya elhlhl
lrn lrpnd z` henyl xzen minkgly ,dler `xnbd uexizn
jk myl jixv lrpnd z` hney xy`k ,mpn` .zaya qeni`d
owzl xeqi`l ezk`lny ilk `edy ,qeni`d z` hrn lhlhl
ezk`lny ilk lhlhl s` xzen minkgly ,`vnpe .milrpn

:jk lr dywn `xnbd .xeqi`làçéðäxacd oaen -øîàc ,àáøì ¨¦¨§¨¨§¨©
(:bkw lirl)yL øácxwirBzëàìî`ed legaïéa ,øeqéàìynzydl ¨¨¤§©§§¦¥

eaBôeb CøBöìe ,xzid zk`lnaïéáj` ea ynzydl jixv epi` m` §¤¥
elhlhl dvexBîB÷î CøBöìmewna ynzydl jixvy iptn - §¤§

,my gpen xacdyøzeî,ilk aygp m` xacd z` lhlhløétL- ¨©¦
iab lrn lrpn henyl dxiznd `ziixady uexizd ayein
lawne ilk aygp lrpndy minkg zrcl dzpyp ,zaya qeni`d
s`e ,qeni`d iab lrn zaya elhlhl xzen mb okle ,d`neh

,qeni`d z` mb lhlhn jkayqeni`d mby oeik ,xeqi` dfa oi`
,enewn jxevl zaya lehlha xzen xeqi`l ezk`lny ilk `edy
epiidc enewn jxevl elhlhn ,lrpnd z` epnn xiqdl dvexyke

,eilr oezpy lrpnd z` xiqdl ickøîàc ééaàì àlà(my lirl) ¤¨§©©¥§¨©
ea ynzydl `weec ,xeqi`l ezk`lny ilkyBôeb CøBöì§¤

xzid zk`lnaøzeîea ynzydl dvex epi` m` j` ,elhlhl ¨
elhlhl `l`BîB÷î CøBöìilkdy mewna ynzydl jixvyk - §¤§

,my gpenøîéîì àkéà éàî ,øeñàixac z` x`ap cvik - ¨©¦¨§¥©
lrpndy s` ixd ,qeni`d lrn lrpn lhlhl dxiznd `ziixad
mewn lkn ,ilk aygpy meyn minkg zrcl lehlha xzen
epi` oky ,lehlha xeq` ,xeqi`l ezk`lny ilk `edy ,qeni`d
z` jixv `l` ,xzid zk`lna ea ynzydl etebl eze` jixv
xeq` `ed ixd df jxevle ,ea oezpd lrpnd z` epiidc enewn
s` lhlhn jka ixde ,lrpnd z` lhlhl exizd cvike ,lehlha

.qeni`d z`
:iia` zhiyl s` `ziixad z` zvxzn `xnbdïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©¨§¦©

,xaecnd dna ,`ziixaa ,o`k -alrpndy ote`éeôøhnype §¨
,qeni`d z` lhlhl ilan qeni`d iab lrn exiqdl lekie ,eil`n

,xeqi`l ezk`lny ilk llk lhlhn epi`y `vnpeàéðúc- §©§¨
,`ziixaa epipyyäéä íà ,øîBà äãeäé éaøiab lry lrpnd ©¦§¨¥¦¨¨

qeni`døzeî ,éeôø.qeni`d lrn exiqdl ¨¨
:`ax lr ef `ziixan dywn `xnbd,dcedi iax ixacn wiecn

càîòè,`ed qeni`d lrn lrpnd z` xiqdl xzeny mrhdy - ©£¨
meynéeôøc,qeni`d z` lhlhl jixv epi`e `edàäm` j` - §¨¨

lrpnd,àì ,éeôø àìdf ote`ay meyn ,`ed mrhdy gxkene Ÿ¨Ÿ
,xeqi`l ezk`lny ilk `edy qeni`d z` s` lhlhl jixv
.ea oezpd lrpnd epiidc enewn jxevl elhlhl xeq`y x`eane

,ok m`eàçéðäxacd oaen -øîàc ,ééaàìyøeqéàì BzëàìnL øác ¨¦¨§©©¥§¨©¨¨¤§©§§¦
`weecøzeî Bôeb CøBöìj` ,elhlhløétL ,øeñà BîB÷î CøBöì- §¤¨§¤§¨©¦

wx lrpnd z` henyl xzeny `ziixaa dcedi iax ixac miayein
,qeni`d lr ietx `edy ote`aøîàc àáøì àlàezk`lny ilky ¤¨§¨¨§¨©
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`dkiריב zlibnl dax yxcn
dax dki`

a dyxt
‡˙B‰la ÈÏÚ Ct‰‰ טו). ל, ÈÁ‡(איוב Èa¯ ¯Ó‡ , »¿«»««»»««ƒ¬ƒ»

¯·ÚLÏ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡»¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«»»¿∆»«
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÌÈ¯Á‡Ï ˙Ï‰·Ó È‡ È˙ÈÈ‰,ו (אסתר »ƒƒ¬ƒ«¿∆∆«¬≈ƒ¿»¿«¿»«

‡Á„יד) ·e˙ÎÂ ,ÔÓ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï eÏ‰·iÂ :««¿ƒ¿»ƒ∆»»¿»∆»
¯ÓB‡(כא כו, CÈ‡Â,(יחזקאל Cz‡ ˙B‰la : ≈«»∆¿≈¿≈≈
¯ÓB‡Â(טו טו, ÂÈLÎÚÂ(שמות ,ÌB„‡ ÈÙel‡ eÏ‰· Ê‡ : ¿≈»ƒ¿¬«≈¡¿«¿»

,„enÚ ÏL BÈÏÁÏ ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÈÏÚ ‰ÎeÙ‰¬»»«»««ƒ«»¿∆¿∆«
¯B¯ˆa ‰ÒÈh‰Â ,‡ÈËÏt‰ CB˙a ˙Ît‰˙Ó ‰˙È‰L∆»¿»ƒ¿«∆∆¿«¿«¿»¿ƒƒ»ƒ¿

Ck ,‰ÎÓÒÂ(ח פח, Ûc¯z(תהלים .E˙ÓÁ ‰ÎÓÒ ÈÏÚ : ¿ƒ¿¿»»»«»¿»¬»∆ƒ¿…
ÈÏ ‡·Ï ÔÈÈe‡¯e ÌÈ·È„ Ì‰L Ì„‡ Èa .È˙·„ Áe¯k»«¿ƒ»ƒ¿≈»»∆≈¿ƒƒ¿ƒ»…ƒ
‰¯·Ú ·ÚÎe .Áe¯k ÔÙc¯Ó z‡ ,Ì‰È„È ÏÚ ‰l‡‚¿À»«¿≈∆«¿¿«¿»»«¿»»¿»
ÈÏ ‡·Ï ÌÈÈe‡¯e ÌÈ·È„ Ì‰L Ì„‡ Èa ,È˙ÚLÈ¿À»ƒ¿≈»»∆≈¿ƒƒ¿ƒ»…ƒ
,ÌÈ·Úk Ô¯È·ÚÓe ÔËÈÒÓ z‡ ,Ì‰È„È ÏÚ ‰ÚeLÈ¿»«¿≈∆«¿¿ƒ»«¬ƒ»¿»ƒ
.ÔBiˆ ˙a ˙‡ '‰ Bt‡a ·ÈÚÈ ‰ÎÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈»»ƒ¿«∆«ƒ

·È˙Îe(כ ח, ÌÎÈtÓ,(דברים „È·‡Ó '‰ ¯L‡ ÌÈBbk : ¿ƒ«ƒ¬∆«¬ƒƒ¿≈∆
,‡È·Â Ô‰Îa el‡ Û‡ ‡È·Â Ô‰Îa el‡ ‰Ó ¯Ó‡z…«»≈¿…≈¿»ƒ«≈¿…≈¿»ƒ
,‰Úe¯˙·e ¯ÙBLa el‡ Ck ‰Úe¯˙·e ¯ÙBLa el‡ ‰Óe»≈¿»ƒ¿»»≈¿»ƒ¿»

¯Ó‡pL ,¯NÚ ‰Úa¯‡a el‡ ‰Óe(ט ד, ÈÈc‡(עזרא : »≈¿«¿»»»»∆∆¡«ƒ»≈
‡ÈÏ·· ‡ÈÂk¯‡ ‡ÈÒ¯Ù‡ ‡ÈÏt¯Ë ‡ÈÎ˙Ò¯Ù‡Â«¬«¿«¿»≈«¿¿»≈¬»¿»≈«¿¿»≈»¿»≈
ÈÏ‚‰ Èc ‡in‡ ¯‡Le ,‡ÈÓÏÚ ‡È‰c ‡ÈÎLeL«¿»≈¿»≈≈¿»≈¿»À«»ƒ«¿ƒ
,¯NÚ ‰Úa¯‡a el‡ Û‡ ¯Ó‡z ,‡¯ÈwÈÂ ‡a¯ ¯tÒ‡»¿«««»¿«ƒ»…««≈¿«¿»»»»

·È˙Îc(ט יז, BfÚÓ(ישעיה È¯Ú eÈ‰È ‡e‰‰ ÌBia : ƒ¿ƒ««ƒ¿»≈»À
¯Ó‡ ÒÁt Èa¯ ¯ÈÓ‡‰ e‰Ó ,¯ÈÓ‡‰Â L¯Á‰ ˙·eÊÚk«¬««…∆¿»»ƒ«»»ƒ«ƒƒ¿»»«
¯eÓ‡k ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .È¯ÓÈ‡„kƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«ƒƒ»«»»
.ÌÎÈtÓ „È·‡Ó '‰ ¯L‡ ÌÈBbk :·È˙Îc ,‰¯Bza«»ƒ¿ƒ«ƒ¬∆«¬ƒƒ¿≈∆

·È˙Îc ,‰ÓBÁ‰ ˙ÏÈÙa el‡ ‰Ó ¯Ó‡z(כ ו, :(יהושע …«»≈ƒ¿ƒ««»ƒ¿ƒ
‰Ó ,‰ÓBÁ ˙ÏÈÙa el‡ Û‡ ,‰ÈzÁz ‰ÓBÁ‰ ÏtzÂ«ƒ…«»«¿∆»«≈ƒ¿ƒ«»»

·È˙Îc ,ÌÈ·Úa el‡(כט ד, ÌÈ·Úa(ירמיה e‡a : ≈¿»ƒƒ¿ƒ»∆»ƒ
.Bt‡a ·ÈÚÈ ‰ÎÈ‡ ÌÈ·Úa el‡ Û‡ ,ÌÈÙk·e«≈ƒ«≈∆»ƒ≈»»ƒ¿«

·‡ÓÁ Èa¯ ¯Ó‡ .ÔBiˆ ˙a ˙‡ '‰ Bt‡a ·ÈÚÈ ‰ÎÈ‡ .≈»»ƒ¿«∆«ƒ»««ƒ»»
.ÔBiˆ ˙a ˙È dÈÊ‚e¯a '‰ ·ÈiÁ CÈ‡ ‡ÈÁ Èa¯ ¯a««ƒ¬ƒ»≈«≈¿¿≈»«ƒ
¯a Ï‡eÓL Èa¯ .‡·ÈÈÚ ‡·ÈiÁÏ ÔÈÁÂÂˆc ‡¯˙‡ ˙È‡ƒ«¿»¿»¿ƒ¿«»»¬»»«ƒ¿≈«
‡¯˙‡ ˙È‡ .dÈÊ‚e¯a '‰ ·Èik CÈ‡ ,¯Ó‡ ÈÓÁ«¿»ƒ»«≈«≈¿¿≈ƒ«¿»
'‰ ÌÈiL CÈ‡ ÔÈ¯Ó‡ Ôa¯Â .‡·ÈÈÚ ‡·ÈÎÏ ÔÈÁÂÂˆc¿«¿ƒ¿≈»≈»¿«»»»¿ƒ≈«≈
˙¯‡Ùz ı¯‡ ÌÈÓMÓ CÈÏL‰ .ÔBiˆ ˙a ˙È dÈÊ‚e¯a¿¿≈»«ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ∆∆ƒ¿∆∆
dÈ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ÌLa ‡Á‡ Èa¯Â ‡e‰ Èa¯ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈«ƒ»¿«ƒ«»¿≈«ƒ¬ƒ»¿≈
B˙e ‰Îa ,Ôa BÏ ‰È‰L CÏÓÏ ÏLÓ ,e‰a‡ Èa¯c¿«ƒ«»»»¿∆∆∆»»≈»»¿»
‰Îa ,ÂÈ˙BÚB¯Ê ÏÚ B˙e ‰Îa ,ÂÈ˙B·ek¯‡ ÏÚ««¿»»»¿»«¿»»»
,ı¯‡Ï BÎÈÏL‰ „iÓe ÂÈÏÚ ÛpË ,BÙ˙k ÏÚ B·Èk¯‰Â¿ƒ¿ƒ«¿≈ƒ≈»»ƒ»ƒ¿ƒ»»∆
¯Á·Èˆ dÈ˙È˜eÒÓ ,dÈ˙È˜eÒÓk dÈ˙È˙eÁÓ ˙Â‰ ‡ÏÂ¿»¬«¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈¿ƒ≈ƒ¿«

Ck .‡„Á ‡lBk dÈ˙È˙eÁÓe ,¯Á·Èˆ(ג יא, :(הושע ƒ¿«¿ƒ≈»¬»»
¯Á‡Â .ÂÈ˙ÚB¯Ê ÏÚ ÌÁ˜ ÌÈ¯Ù‡Ï ÈzÏb¯˙ ÈÎ‡Â¿»…ƒƒ¿«¿ƒ¿∆¿«ƒ»»«¿…»¿««

Ck(יא י, cNÈ„(הושע ‰„e‰È LB¯ÁÈ ÌÈ¯Ù‡ ·Èk¯‡ : »«¿ƒ∆¿«ƒ«¬¿»¿«∆

˙¯‡Ùz ı¯‡ ÌÈÓMÓ CÈÏL‰ :Ck ¯Á‡Â .·˜ÚÈ BÏ«¬…¿««»ƒ¿ƒƒ»«ƒ∆∆ƒ¿∆∆
.Ï‡¯NÈƒ¿»≈

,Ï‡¯NÈ ˙¯‡Ùz ı¯‡ ÌÈÓMÓ CÈÏL‰ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿ƒƒ»«ƒ∆∆ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‰È„Ó È·Ï ÏLÓ ÔÓÁ Èa¯a ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿À«¿«ƒ«¿»»»ƒ¿≈¿ƒ»
e‰eËÈ˜‰ ,ÔÏ·Òe e‰eËÈ˜‰ ,CÏnÏ ‰¯ËÚ eNÚL∆»¬»»«∆∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ
Ìz‡ ÌeÏk CÏn‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ck ¯Á‡ ,ÔÏ·Òe¿»»»«»»«»∆«∆∆¿«∆
‡‰ ,ÈÏ Ìz¯hÚL ‰¯ËÚ ¯e·Úa ‡l‡ È˙B‡ ÔÈËÈ˜Ó«¿ƒƒƒ∆»«¬¬»»∆ƒ«¿∆ƒ≈

Èt‡a ÔB¯Ë ÔBÎÏ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ Ck ,ÔBÎ ¿¿¿«≈»»««»»
ÏÈ·La ‡l‡ È˙B‡ ÔÈËÈ˜Ó Ìz‡ ÌeÏk ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«∆«¿ƒƒƒ∆»ƒ¿ƒ
ÔB¯Ë ÔBÎÏ ‡‰ ,È‡Òk ÏÚ ‰˜e˜ÁL ·˜ÚÈ ÏL ÔÈe˜È‡ƒƒ∆«¬…∆¬»«ƒ¿ƒ≈¿¿

.'Â‚Â ı¯‡ ÌÈÓMÓ CÈÏL‰ :ÈÂ‰ ,ÔBÎÈt‡a¿«≈¡≈ƒ¿ƒƒ»«ƒ∆∆

‚,˜ÁˆÈ ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÂÈÏ‚¯ Ì„‰ ¯ÎÊ ‡ÏÂ .¿…»«¬…«¿»»««ƒ¬ƒ»«ƒ¿»
ÂÈÏ‚¯ ÔÈa ÏL Ìc‰ B˙B‡ ¯ÎBÊ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡≈«»»≈«»∆≈«¿»

¯Ó‡pL ,Ô˜Ê ÏL(כד יז, ÌÈÚLz(בראשית Ôa Ì‰¯·‡Â : ∆»≈∆∆¡«¿«¿»»∆ƒ¿ƒ
Ô„eÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,B˙Ï¯Ú ¯Na BÏn‰a ‰L ÚL˙Â»≈«»»¿ƒ…¿«»¿»»««ƒ»
‰È„Ó‰ Èa eÈ‰Â ,Ô‚¯‰Â ÂÈ‡BN ˙‡ NÙzL CÏÓÏ¿∆∆∆»«∆¿»«¬»»¿»¿≈«¿ƒ»
ÔÙÁ„e e‰eËÈ˜‰ ˙Á‡ ÌÚt ,ÂÈ‡BN Ì„a ÔÈÒk¯ÙÓ¿«¿¿ƒ¿«¿»««««ƒ¿ƒ¿»»
eÏ ¯kÊ CÏn‰ ÔÈ‡ e¯Ó‡ ,ÔÈËÏtÏ ıeÁ Ô‡ÈˆB‰Â¿ƒ»«»»ƒ»¿≈«∆∆ƒ¿«»
e¯Ó‡ Ck ,ÂÈ‡BN Ì„a ÔÈÒk¯ÙÓ eÈÈ‰L Ìc‰ B˙B‡«»∆»ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿»»»¿
eÏ ¯kÊ z‡ ÔÈ‡ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿≈«»»≈«¿ƒ¿«»

¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓaL Ìc‰ B˙B‡(ז יב, ÔÓ(שמות eÁ˜ÏÂ : «»∆¿ƒ¿«ƒ∆∆¡«¿»¿ƒ
.ÛB˜Ln‰ ÏÚÂ ˙ÊeÊn‰ ÈzL ÏÚ e˙Â Ìc‰«»¿»¿«¿≈«¿…¿«««¿

‡l‡ ‰Ê Ì„‰ ÔÈ‡ ,ÂÈÏ‚¯ Ì„‰ ¯ÎÊ ‡ÏÂ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿…»«¬…«¿»≈¬…∆∆»
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa(ה צט, ¯eÓÓB(תהלים : ≈«ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ¿

ÌBÈa .‡e‰ LB„˜ ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï eÂÁzL‰Â eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿ƒ¿«¬«¬…«¿»»¿
ÏL Bt‡ ÔB¯Á ‰È‰ „Á‡ ÌBÈ ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,Bt‡«»««ƒ«»∆»»»¬«∆
‰·eLz Ï‡¯NÈ eNÚ el‡Â ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»¿ƒ»ƒ¿»≈¿»

.e¯Lt(א ט, Ó‡Ï¯(יחזקאל ÏB„b ÏB˜ ÈÊ‡· ‡¯˜iÂ : »¿«ƒ¿»¿»¿«»≈…
ÔÎÈ‰ „Ú ,B„Èa B˙ÁLÓ ÈÏk LÈ‡Â ¯ÈÚ‰ ˙Bc˜t e·¯»̃¿¿À»ƒ¿ƒ¿ƒ«¿≈¿»«≈»
Èa¯ dÏ È¯Ó‡Â ‰ÈÎ¯a Èa¯ ,Ìi˜ Ï‚Ú ÏL B‡ËÁ∆¿∆≈∆«»«ƒ∆∆¿»¿»¿≈»«ƒ
‡„‰ ,Ë· Ôa ÌÚ·¯È ÏL ÂÈÏ‚Ú „Ú ¯ÊÚÏ‡ Ôa ‰ÈÓÁ¿∆¿»∆∆¿»»«¬»»∆»»¿»∆¿»¬»

·È˙Î„ ‡e‰(א ז, ÔBÚ(הושע ‰Ï‚Â Ï‡¯NÈÏ È‡Ù¯k : ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»¬
È˙‡a ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,ÔB¯ÓL ˙BÚ¯Â ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ¿»…¿»««»»»ƒ
˙BÚ¯ ‰Ï‚Â ,Ï‚Ú ÏL B‡ËÁÓ Ï‡¯NÈÏ ˙B‡t¯Ï¿«¿¿ƒ¿»≈≈∆¿∆≈∆¿ƒ¿»»
¯Ó‡ ÔÁBÈ Èa¯ ÌLa ÈÓÁ ¯a Ï‡ÚÓLÈ Èa¯ .ÔB¯ÓL…¿«ƒƒ¿»≈««¿»ƒ¿≈«ƒ»»»«
¯ÈÚ‰ ˙Bc˜t e·¯˜ :·È˙Îc ,Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á „Ú«À¿«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿¿À»ƒ

·È˙Îe ,B„Èa B˙ÁLÓ ÈÏk LÈ‡Â(לד לב , ÌBÈ·e(שמות : ¿ƒ¿ƒ«¿≈¿»¿ƒ¿
·È˙k .Ì˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ Èz„˜Ùe È„˜t(ב ט, :(יחזקאל »¿ƒ»«¿ƒ¬≈∆«»»¿ƒ

¯L‡ ÔBÈÏÚ‰ ¯ÚL C¯cÓ ÌÈ‡a ÌÈL‡ ‰ML ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ»¬»ƒ»ƒƒ∆∆««»∆¿¬∆
„Á‡ LÈ‡Â B„Èa BˆtÓ ÈÏk LÈ‡Â ‰BÙˆ ‰ÙÓ»¿∆»»¿ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ∆»
e‡·iÂ ÂÈ˙Óa ¯Ùq‰ ˙Ò˜Â ÌÈca L·Ï ÌÎB˙a¿»»À«ƒ¿∆∆«…≈¿»¿»«»…
‰p‰Â :‡Î‰ ·È˙k .˙LÁp‰ ÁaÊÓ Ïˆ‡ e„ÓÚiÂ«««¿≈∆ƒ¿««¿∆¿ƒ»»¿ƒ≈

·È˙Îc ,Ô‰ ˙B¯Êb LÓÁ ‡Ï‰Â ,‰ML(ה ט, :(יחזקאל ƒ»«¬…»≈¿≈≈ƒ¿ƒ
ÒÁz Ï‡ ek‰Â ÂÈ¯Á‡ ¯ÈÚ· e¯·Ú ÈÊ‡a ¯Ó‡ ‰l‡Ïe¿≈∆»«¿»¿«ƒ¿»ƒ«¬»¿««»…

·È˙Îe .eÏÓÁz Ï‡Â ÌÎÈÚ(ו ט, eÁa¯(יחזקאל Ô˜Ê : ≈¿∆¿««¿…¿ƒ»≈»
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ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,˙ÈÁLÓÏ e‚¯‰z ÌÈLÂ ÛËÂ ‰Ïe˙·e¿»¿«¿»ƒ««¿¿«¿ƒ»««ƒ»»
,Ï‡È¯·b ‰Ê ,¯Ó‡ Ì‰ÈÈaL ‰L˜ C‡ÏÓÏ¿«¿»»∆∆≈≈∆»«∆«¿ƒ≈

¯Ó‡pL(ב ט, ÌÈca(יחזקאל L·Ï ÌÎB˙a „Á‡ LÈ‡Â : ∆∆¡«¿ƒ∆»¿»»À«ƒ
C‡ÏÓ B˙B‡ ‰È‰ ÌÈ¯·c ‰LÏL ,ÂÈ˙Óa ¯Ùq‰ ˙Ò˜Â¿∆∆«…≈¿»¿»¿»¿»ƒ»»«¿»
,¯BËÒ˜ .ÏB„b Ô‰ÎÂ ,¯BËÏ˜tÒ ,¯BËÒ˜ ,LnLÓ¿«≈∆¿»¿∆¿»¿…≈»∆¿»
,¯BËÏ˜tÒ .ÂÈ˙Óa ¯Ùq‰ ˙Ò˜Â :·È˙Îcƒ¿ƒ¿∆∆«…≈¿»¿»¿∆¿»

¯Ó‡pL(ב לד, Ô‰ÎÂ(ישעיה .Á·hÏ Ì˙ ÌÓÈ¯Á‰ : ∆∆¡«∆¡ƒ»¿»»«»«¿…≈
·È˙Îe ,ÌÈca L·Ï ÌÎB˙a „Á‡ LÈ‡Â :¯Ó‡pL ,ÏB„b»∆∆¡«¿ƒ∆»¿»»À«ƒ¿ƒ

Ô‰Îa(ד טז, ÈÏk(ויקרא LÈ‡Â .LaÏÈ L„˜ „a ˙˙k : ¿…≈¿…∆«…∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
È‡Óe ,‰˙ÈÈ¯B˙ÈÒ È‡Ó ,dÈÈÈÊ È‡Ó ,B„Èa BˆtÓ«»¿»»≈«¿≈»≈ƒ¿»»»≈
È‡Óe .B„Èa BˆtÓ ÈÏk LÈ‡Â :dÈÈÈÊ È‡Ó .dÈ˙eÏb»≈»≈«¿≈¿ƒ¿ƒ«»¿»»≈

‰˙ÈÈ¯B˙ÈÒ(ט כז, Ïk(ישעיה BÓeNa :ÁaÊÓ È·‡ ƒ¿»»¿»«¿≈ƒ¿≈«
·È˙Îc ,dÈ˙eÏb È‡Óe .˙BˆtÓ ¯‚ È·‡k,נא (ירמיה ¿«¿≈ƒ¿À»»≈»≈ƒ¿ƒ

e„ÓÚiÂכ) e‡·iÂ :·È˙Îe .‰ÓÁÏÓ ÈÏk ÈÏ ‰z‡ ıtÓ :«≈«»ƒ¿≈ƒ¿»»¿ƒ«»…«««¿
„Ú ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ ,˙LÁp‰ ÁaÊÓ Ïˆ‡≈∆ƒ¿««¿∆«ƒ¿»¿«ƒƒ»««
ÔÈ‡ËÁ ¯ÈkÊÓe „ÓBÚ È¯Ó‡ Ôa¯Â .B˙ˆÈÁÓ ÌB˜Ó¿¿ƒ»¿«»»»¿≈≈«¿ƒ¬»ƒ

dÈa ·È˙Îc ,ÊÁ‡ ÏL(טו טז, ב ‰LÁp˙(מלכים ÁaÊÓe : ∆»»ƒ¿ƒ≈ƒ¿««¿∆
BÏÒt ÒÁÈt Èa¯ ¯Ó‡ ,¯w·Ï e‰Ó ,¯w·Ï ÈÏ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿«≈«¿«≈»««ƒƒ¿»¿»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÔÈÓeÓ ÈÏÚa B‡NÚÂ(לו יג, Ï‡(ויקרא : «¬»«¬≈ƒ¿»¿«¿»«…
.Ô‰k‰ ¯w·È(ד ט, CB˙a(יחזקאל ¯·Ú ÂÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ : ¿«≈«…≈«…∆≈»¬…¿

Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡ ,·È˙k BÏ‡ ,ÌÈÏLe¯È ¯ÈÚ‰»ƒ¿»»ƒ≈¿ƒ»««ƒƒ¿∆
.[Ï‡È¯·‚ ‰Ê ¯Ó‡] Ô‰aL ‰Lw‰ C‡ÏnÏ LÈ˜Ï»ƒ««¿»«»∆∆»∆
˙‡ eÓiwL Ì„‡ Èa el‡ ¯Ó‡ ÔÓÁ ·¯ ,Âz ˙ÈÂ˙‰Â¿ƒ¿ƒ»»««¿»»«≈¿≈»»∆ƒ¿∆
ÔÈÎezÁ È¯Ó‡ Ôa¯Â .Â"Èz „ÚÂ Û"Ï‡Ó ‰¯Bz‰«»≈»∆¿«»¿«»»»¿≈ƒƒ
È‰Èz ,Â"Èz „ˆ ÏÎa ‰zpL ÏÚ ¯Ó‡ ·¯Â .ÒtÒÙeƒ¿»¿«»««∆ƒ¿»¿»«»ƒ≈

.ÈÁ˙ ÈÁ˙e È‰Èzƒ≈¿≈¿≈
Èa¯ .Ô‰È˙B·‡ ˙eÎÊ ‰nz ˜ÁˆÈ ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¬ƒ»«ƒ¿»«»¿¬≈∆«ƒ
Èe¯L z‡L ÏÈ·La ÔBÓÈÒ Èa¯Ï ¯Ó‡Â ÁÏL ‡ÈÚLB‰«¿»»«¿»«¿«ƒƒƒ¿ƒ∆«¿»
BÏ ¯Ó‡ ,ÔÁÈÎBÓ ‰z‡ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓ ÔÈˆ˜ ÏL B˙È·a¿≈∆»ƒƒ¿≈»≈«»ƒ»»«
,ÌÈ˜‡p‰Â ÌÈÁ‡p‰ Ô‰a ·e˙kL Ô˙B‡Ó ÈÂ‰ È‡Âl‰«¿«∆¡≈≈»∆»»∆«∆¡»ƒ¿«∆¡»ƒ
,˙eÚ¯t‰ ‰ÏÈÁ˙‰ Ô‰Ó ‡Ï‰Â BÏ ¯Ó‡»««¬…≈∆ƒ¿ƒ»«À¿»

·È˙Îc(ה ט, ¯Èa(יחזקאל ¯Ó‡ ,ÈÊ‡a ¯Ó‡ ‰l‡Ïe : ƒ¿ƒ¿≈∆»«¿»¿«»««ƒ
ÏÚ BÓL „ÁÈÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»≈«»»¿«≈¿«
‰l‡Ïe ·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰·Bh‰ ÏÚ ‡l‡ ‰Ú¯‰»»»∆»««»¬»ƒ¿ƒ¿≈∆
‰l‡Ïe ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ,ÈÊ‡a ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡»«¡…ƒ¿»¿«≈¿ƒ»∆»¿≈∆
ÌÎÈÚ ÒÁz Ï‡ ek‰Â ÂÈ¯Á‡ ¯ÈÚ· e¯·Ú ÈÊ‡a ¯Ó‡»«¿»¿«ƒ¿»ƒ«¬»¿««»…≈¿∆
e‚¯‰z ÌÈLÂ ÛË ‰Ïe˙·e ¯eÁa Ô˜Ê ,eÏÓÁz Ï‡Â¿««¿…»≈»¿»«¿»ƒ««¿
eLbz Ï‡ Âz‰ ÂÈÏÚ ¯L‡ LÈ‡ Ïk ÏÚÂ ˙ÈÁLÓÏ¿«¿ƒ¿«»ƒ¬∆»»«»«ƒ«
‰ÚL d˙B‡a ‡l‡ ,‰Ê C‡È‰Â .elÁz ÈLc˜nÓeƒƒ¿»ƒ»≈¿≈«∆∆»¿»»»
ÂÈÙÏ ‰¯Ó‡ ,„B·k‰ ‡qÎ ÈÙÏ ‡È¯B‚ÈË˜ ‰ˆÙ»̃¿»»≈¿»ƒ¿≈ƒ≈«»»¿»¿»»
Ô‰Ó ‰ÊÈ‡ ,EÓL ÏÚ ‚¯‰ Ô‰Ó ‰ÊÈ‡ ÌÏBÚ‰ ÔBaƒ̄»»≈∆≈∆∆¡««¿∆≈∆≈∆
,EÓL ÏÚ BLÙ Ô˙ Ô‰Ó ‰ÊÈ‡ ,EÓL ÏÚ BÁÓ ÚˆÙƒ¿«…«¿∆≈∆≈∆»««¿«¿∆
¯Ó‡ ,¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ .¯ËL È„k Ì‰a ÔÈ‡ ¯Ó‡»«≈»∆¿≈¿»«ƒ«¿»«»«
„È Úbz Ï‡Â Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁÈ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»∆¡«≈«ƒ¿»¿«ƒ««
LÈ Ì‰Â ‡e‰ ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .ÌÈ˜Ècva««ƒƒ«ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿≈≈
Èa¯ ÌLa ‡a‡ Èa¯Â ‡ÓeÁz Èa¯ .¯ËL È„k Ì‰a»∆¿≈¿»«ƒ«¿»¿«ƒ«»¿≈«ƒ

·BË ¯·c ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ‡Ï ÌÏBÚÓ ,‡a‡«»≈»…»««»»»»
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ba ¯ÊÁ Ô‡ÎÂ ,Ba ¯ÊBÁÂ,ט (יחזקאל ¿≈¿»»«¬»ƒ¿ƒ

‡l‡ו) ÈLc˜nÓe È¯˜z Ï‡ ,elÁz ÈLc˜nÓe :ƒƒ¿»ƒ»≈«ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ∆»
ÌÈL‡a elÁiÂ :·È˙k ‰Ó „iÓ .elÁz ÈMc˜ÓÓeƒ¿À»«»≈ƒ»«¿ƒ«»≈»¬»ƒ
Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ :·È˙Îe .˙Èa‰ ÈÙÏ ¯L‡ ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ¬∆ƒ¿≈«»ƒ¿ƒ«…∆¬≈∆
e‡ˆ ÌÈÏÏÁ ˙B¯ˆÁ‰ ˙‡ e‡ÏÓe ˙Èa‰ ˙‡ e‡nË«¿∆««ƒ«¿∆«¬≈¬»ƒ≈

·È˙Îe .¯ÈÚ· ek‰Â e‡ˆÈÂ(ח ט, Ì˙Bk‰k(יחזקאל È‰ÈÂ : ¿»¿¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»
[ÏÂ„‚ ÏÂ˜] ˜ÚÊ‡Â Èt ÏÚ ‰Ït‡Â È‡ ¯‡L‡Â¿≈¬«»ƒ»∆¿»«»«»∆¿«
Ïk ˙‡ ‰z‡ ˙ÈÁLÓ‰ ÌÈ‰Ï‡ È„‡ d‰‡ ¯Ó‡Â»…«¬»¬…»¡…ƒ¬«¿ƒ«»≈»
‡a CÎÏ ,ÌÈ˜Ècˆ ‡l‡ ˙È¯‡L ÔÈ‡Â ,Ï‡¯NÈ ˙È¯‡L¿≈ƒƒ¿»≈¿≈¿≈ƒ∆»«ƒƒ¿»»

.'Â‚Â ÏÓÁ ‡ÏÂ '‰ Úla :¯Ó‡Â¿»«ƒ«¿…»«

„ÒÁt Èa¯ ,·˜ÚÈ ˙B‡ Ïk ˙‡ ÏÓÁ ‡ÏÂ '‰ Úla .ƒ«¿…»«≈»¿«¬…«ƒƒ¿»
Èza ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa¯‡ ¯Ó‡ ‡ÈÚLB‰ Èa¯ ÌLa¿≈«ƒ«¿»»««¿«≈¿ƒ»≈

ÔÈÓ ,ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰ ˙BiÒÎ(כא א, È˙‡ÏÓ(ישעיה : ¿≈ƒ»ƒ»«ƒƒ¿«¿≈¬ƒ
˙Èa BÏ ‰È‰ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,·È˙k È˙ÏÓ ,ËtLÓƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»∆»¿∆»»»≈
„eÓÏz ˙È·e ,‡¯˜ÓÏ ¯ÙÒ ˙Èa ,„eÓÏz ˙È·e ¯ÙÒ≈∆≈«¿≈≈∆¿ƒ¿»≈«¿

.‰LÓÏ¿ƒ¿»

˙‡ ,·˜ÚÈ ˙B‡ Ïk ˙‡ ÏÓÁ ‡ÏÂ '‰ Úla ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ«¿…»«≈»¿«¬…∆
Ôa¯Â ,Ï‡ÚÓLÈ Èa¯ ÔB‚k ,·˜ÚÈ ÏL ÂÈ˙B‡ Ïk»¿»∆«¬…¿«ƒƒ¿»≈¿«»
Èa¯Â ,‡·a Ôa ‰„e‰È Èa¯Â ,··LÈ Èa¯Â ,Ï‡ÈÏÓb«¿ƒ≈¿«ƒ¿≈»¿«ƒ¿»∆»»¿«ƒ

p‰ ‰„e‰È Èa¯Â ,ÔÓb¯e˙Ó‰ ˙ÈtˆeÁÈa¯Â ,ÌBzÁ ¿ƒ«¿¿¿»¿«ƒ¿»««¿¿«ƒ
Èa¯Â ,È‡ÊÚ Ô·e ,‡·È˜Ú Èa¯Â ,ÔBÈ„¯z Ôa ‰ÈÁ¬«¿»∆¿«¿¿«ƒ¬ƒ»∆¬«¿«ƒ
Èa¯ ÔÈÏÈÈÚÓe ÔBÙ¯Ë Èa¯ ÔÈ˜ÙÓc ˙È‡Â .ÔBÙ¯Ë«¿¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ«¿¿«¿ƒ«ƒ
ÔÈt‡ ÔÈzÈL L¯c ‰Â‰ ÔÁBÈ Èa¯ .‰Ò¯Á ¯ÊÚÏ‡∆¿»»«¿¿»«ƒ»»¬»»≈ƒƒ«ƒ
‰Úa¯‡Â ÌÈ¯NÚ LÈ¯c ‰Â‰ Èa¯Â ,ÏÓÁ ‡ÏÂ '‰ Úlaa¿ƒ«¿…»«¿«ƒ¬»»≈∆¿ƒ¿«¿»»
ÏÚ Èa¯ ‡l‡ ,Èa¯ ÏÚ ¯ÈzÈ ÔÁBÈ Èa¯c ‡ÏÂ .ÔÈt‡«ƒ¿…¿«ƒ»»«ƒ««ƒ∆»«ƒ«
L¯Bc ‰È‰Â ¯kÊ ‰È‰ ˙Èa‰ Ôa¯ÁÏ CeÓÒ ‰È‰L È„È¿≈∆»»»¿À¿«««ƒ»»ƒ¿«¿»»≈

.ÌÁ˙Óe ‰ÎB·e∆ƒ¿«≈
L¯B„ ‰È‰ Èa¯ ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡(יז כד, C¯c(במדבר : »««ƒ»»«ƒ»»≈»«

‡·È˜Ú Èa¯ .·ÊBk ‡l‡ ·ÎBk È¯˜z Ï‡ ,·˜ÚiÓ ·ÎBk»ƒ«¬…«ƒ¿≈»∆»»«ƒ¬ƒ»
eÈÈ‰ ¯Ó‡ ‰Â‰ ‡·ÈÊBk ¯a ÔÈ„‰Ï dÈÏ ÈÓÁ ‰Â‰ „k«¬»»≈≈¿»≈«ƒ»¬»»««¿
‡˙¯Bz Ôa ÔÁBÈ Èa¯ dÈÏ ¯Ó‡ ,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ»»«≈«ƒ»»∆»»
.‡a BÈ‡ ÔÈ„ÚÂ EÈÈÁÏa ÌÈ·NÚ eÏÚÈ ‡·È˜Ú¬ƒ»«¬¬»ƒƒ¿»∆«¬«ƒ≈»

ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡(כב כז, ˜ÏB(בראשית ,·˜ÚÈ ÏB˜ Ïw‰ : »««ƒ»»«…«¬…
Èa ‡Ba¯ ÛÏ‡ ÌÈBÓL ¯˙È·a ‚¯‰ ¯ÒÈ˜ Òe‡i¯„‡«¿ƒ»≈»»«¿≈»¿ƒ∆∆ƒ¿≈
,¯˙Èa ÏÚ ÔÈ¯ˆ eÈ‰ ˙B¯˜ ÈÚ˜Bz ÛÏ‡ ÌÈBÓLe Ì„‡»»¿ƒ∆∆¿≈¿»»»ƒ«≈»
ÈÚh˜Ó ÛÏ‡ ÌÈ˙‡Ó BÏ eÈ‰Â ,‡·ÈÊBk Ôa ÌL ‰È‰Â¿»»»∆ƒ»¿»»«ƒ∆∆¿À»≈
‰NBÚ ‰z‡ È˙Ó „Ú ÌÈÓÎÁ BÏ eÁÏL ,Úaˆ‡∆¿«»¿¬»ƒ«»««»∆
,e˜„aÈ C‡È‰Â Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«¬≈ƒ»«»∆¿≈«ƒ»¿
·˙kÈ Ï‡ ÔB·lÓ Ê¯‡ ¯˜BÚ BÈ‡L ÈÓ Ïk BÏ e¯Ó‡»¿»ƒ∆≈≈∆∆ƒ¿»«ƒ»≈
Ô‡kÓ ÛÏ‡ ÌÈ˙‡Ó BÏ eÈ‰Â .ElL ‡ÈË¯ËÒ‡a¿ƒ¿¿«¿»∆¿¿»»«ƒ∆∆ƒ»
ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰ÓÁÏnÏ ÔÈ‡ˆBÈ eÈ‰L ‰ÚL·e ,Ô‡kÓeƒ»¿»»∆»¿ƒ«ƒ¿»»»¿ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÛÈkÒ˙ ‡ÏÂ „BÚÒ˙ ‡Ï,ס (תהלים »ƒ¿¿»«¿≈¬»ƒ¿ƒ
‡ÌÈ‰Ïיב) ‡ˆ˙ ‡ÏÂ ezÁÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰z‡ ‡Ï‰ :¬…«»¡…ƒ¿«¿»¿…≈≈¡…ƒ

Ïa˜Ó ‰È‰ ,‡·ÈÊBk Ôa ‰NBÚ ‰È‰ ‰Óe .eÈ˙B‡·ˆa¿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

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91



`dkiריד zlibnl dax yxcn
dax dki`

‚¯B‰Â Ô˜¯BÊÂ ÂÈ˙B·ek¯‡Ó „Á‡a ‡¯ËÒÈla È·‡«¿≈«ƒ¿¿»¿∆»≈«¿»¿¿»¿≈
.Ck ‡·È˜Ú Èa¯ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,˙BLÙ ‰nk Ô‰Ó≈∆«»¿»¿«∆»««ƒ¬ƒ»»
,¯˙È·Ï ¯ÒÈ˜ Òe‡È¯„‡ ÛÈw‰ ‰ˆÁÓe ÌÈL LÏL»»ƒ∆¡»ƒƒ«¿ƒ»≈»¿≈»
BwNa ˜eÒÚ ÈÚ„Bn‰ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ÌL ‰È‰Â¿»»»«ƒ∆¿»»«»ƒ»¿«
ÏL BBa¯ ¯ÓB‡Â Ïlt˙Ó ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e ,B˙ÈÚ˙·e¿«¬ƒ¿»»ƒ¿«≈¿≈ƒ∆
,¯ÊÁÏ BzÚc Ô˙ ÛBq·Ïe .ÌBi‰ ÔÈca ·Lz Ï‡ ÌÏBÚ»«≈≈«ƒ«¿«»««¿«¬…
ÔÈÓBÈ Ïk ,ÈB„‡ ,BÏ ¯Ó‡Â B‡ˆÓe È‡˙ek „Á ‡˙‡¬»«»¿»¿»«¬ƒ»ƒ
LÈ·k z‡ ˙ÈÏ ‡ÓËÈ˜a ÚbÚb˙Ó ‡zÏB‚¯z ‡„‰c«¬»«¿¿¿»ƒ¿«¿«¿ƒ¿»≈«¿»≈
‡ÓBÈ dpLaÎ˙c CÏ „È·Ú ‡‡c ÈÏ ÔzÓ‰ ‡l‡ ,dÏ»∆»«¿≈ƒ«¬»»≈»¿«¿¿ƒ»»
dÈÁkL‡Â ,‡zÈ„Óc dÈ·e·a dÈa ÏÈÏÚ „iÓ ,ÔÈ„≈ƒ»»≈≈¿≈ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿≈
LÈÁÏ dÈÓ¯b „·Ú ,ÈÏˆÓe ÌÈ‡˜ ‰Â‰c ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Ï¿«ƒ∆¿»»«¬»»≈«¿≈¬««¿≈»≈
¯·Ï Ôe¯Ó‡Â ÔeÏÊ‡ ,ÈÚ„Bn‰ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯c dÈ„e‡a¿¿≈¿«ƒ∆¿»»«»ƒ»¿¿»¿¿«
‡zÈ„Ó ‡ÓÏL‡Ï ÈÚa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ C·È·Á ‡·ÈÊeÎƒ»¬ƒ»«ƒ∆¿»»»≈¿«¿»»¿ƒ¿»
dÈÏ ¯Ó‡ È‡˙ek ‡e‰‰Ï dÈÈ˙‡Â ÁÏL ,Òe‡i¯„‡ ÌÚƒ«¿ƒ»¿«¿«¿≈¿«»¬«≈
‡kÏÓ ,CÏ ¯Ó‡ ‡‡ ÔÈ‡ dÈÏ ¯Ó‡ .dÈÏ z¯Ó‡ È‡Ó«¬«¿¿≈¬«≈ƒ¬»»«»«¿»
z‡ CÏ ¯Ó‡ ‡‡ ˙ÈÏ ÔÈ‡Â ,‡¯·‚ ‡e‰‰Ï dÈÏ ÏÈË»̃≈≈¿««¿»¿ƒ≈¬»»«»«¿
‡e‰‰ dÈÏË˜ÈÏ ·ËeÓ Ï·‡ ,‡¯·‚ ‡e‰‰Ï dÈÏ ÏÈË»̃≈≈¿««¿»¬»»ƒ¿¿≈«
Ôa .‡˙eÎÏÓc ÔÈ¯ÈËÒÈÓ ÔÈÒ¯t˙˙ ‡ÏÂ dÈÓ¯‚Ï ‡¯·‚«¿»¿«¿≈¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¿»∆
ÔÂÈk ,‡zÈ„Ó ‡ÓÏL‡Ï ÈÚ·c dÈzÚ„a ¯·Ò ‡·ÈÊBkƒ»»«¿«¿≈ƒ¿≈¿«¿»»¿ƒ¿»≈»
dÈÏ ¯Ó‡ ,dÈ˙ÈÈ‡Â ÁÏL dÈ˙BÏˆ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ÏÒÁc«¬««ƒ∆¿»»¿≈¿«¿«¿≈¬«≈
Ú„È ‡‡ ˙ÈÏ dÈÏ ¯Ó‡ .È‡˙ek ÔÈ„‰ CÏ ¯Ó‡ ‰Ó»¬«»»≈»¬«≈≈¬»»«
‡‡c ÌeÏk dÈÏ ˙ÚÓL ‡ÏÂ È‡„e‡a ÈÏ LÈÁl ‰Ó«¿ƒƒ¿¿»¿»¿»≈≈¿«¬»
.¯Ó‡ ‰Â‰ ‰Ó Ú„È ‡‡ ˙ÈÏÂ ,‡ÓÈ‡˜ È˙BÏˆaƒ¿ƒ»≈¿»¿≈¬»»«»¬»¬«
‡ËÈÚa „Á dÈÏ ·‰È ‡·ÈÊBk Ô·Ï dÈÊ‚e¯ ‡lÓ˙ƒ¿«≈¿≈¿∆ƒ»¿«≈«¿ƒ»

‰¯Ó‡Â ÏB˜ ˙a ‰˙ˆÈ ,dÈÏË˜Â dÈÏ‚¯a(יז יא, :(זכריה ¿«¿≈¿»¿≈»¿»«¿»¿»
ÔÈÚ ÏÚÂ BÚB¯Ê ÏÚ ·¯Á Ô‡v‰ È·ÊÚ ÏÈÏ‡‰ ÈÚ¯ ÈB‰…ƒ»¡ƒ…¿ƒ«…∆∆«¿¿«≈
˙ÈnÒÂ Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯Ê ˙ÈnÒ ‰z‡ BÏ ‰¯Ó‡ ,BÈÓÈ¿ƒ»¿»«»ƒƒ»¿»∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»
L·Èz LB·È LÈ‡‰ B˙B‡ ÏL BÚ¯Ê CÎÈÙÏ ,ÔÈÓÈ ÔÈÚ≈¿ƒ»¿ƒ»¿…∆»ƒ»ƒ»
‰„kÏÂ ˙BBÚ eÓ¯b „iÓ .‰‰Îz ‰‰k BÈÓÈ ÔÈÚÂ¿≈¿ƒ»…ƒ¿∆ƒ»»¿¬¿ƒ¿¿»
Èa‚Ï dÈLÈ¯ e‡È˙È‡Â ,‡·ÈÊBk Ôa ‚¯‰Â ¯˙Èa≈»¿∆¡«∆ƒ»¿«ƒ≈≈¿«≈
„Á dÈÏ ¯Ó‡ ,ÔÈ„Ï dÈÏË˜ Ô‡Ó ¯Ó‡ ,Òe‡i¯„‡«¿ƒ»¬««»¿≈¿≈¬«≈«
dÈ˙ÈÈ‡Â ÏÈÊ dÈÏ ¯Ó‡ ,ÔÈ„Ï dÈzÏË˜ ‡‡ È‡˙eb¿»¬»¿«¿≈¿≈¬«≈ƒ¿«¿≈
,dÈ¯‡eˆ ÏÚ ‡ÎÈ¯k ‡ÎÚ ÁkL‡Â dÈ˙ÈÈ‡Â ÏÊ‡ ,ÈÏƒ¬«¿«¿≈¿«¿««¿»¿ƒ»««»≈
‰Â‰ Ô‡Ó ÔÈ„Ï dÈÏË˜ dÈ‰Ï‡ ‡Ï el‡ dÈÏ ¯Ó‡¬«≈ƒ»¡»≈¿»≈¿≈«¬»

dÈÏ ÏÈÎÈÈBÏÚ ‡¯˜e ל), לב, ˆÌ¯e(דברים Èk ‡Ï Ì‡ : »≈≈¿»¬ƒ…ƒ»
„Ú Ì„a Òeq‰ Ú˜ML „Ú Ì‰a ÌÈ‚¯B‰ eÈ‰ .Ì¯ÎÓ¿»»»¿ƒ»∆«∆»««¿»«
‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÏL ÌÈ·‡ ÏbÏ‚Ó Ìc‰ ‰È‰Â ,BÓËÁ»¿¿»»«»¿«¿≈¬»ƒ∆«¿»ƒ¿»
,ÌiÏ ‰·B¯wL ¯Ó‡z Ì‡Â .ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡ Ìia CÏB‰Â¿≈«»«¿»»ƒƒ¿ƒ…«∆¿»«»
‰È‰ ÏB„b Ì¯ÎÂ .ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡ Ìi‰ ÔÓ ‰˜BÁ¯ ‡Ï‰Â«¬…¿»ƒ«»«¿»»ƒƒ¿∆∆»»»
¯NÚ ‰BÓL ÏÚ ÏÈÓ ¯NÚ ‰BÓL Òe‡i¯„‡Ï BÏ¿«¿ƒ»¿»»»ƒ«¿»»»
È‚e¯‰Ó ¯„b BÙÈw‰Â ,È¯BtˆÏ ‡È¯·Ë ÔÓk ,ÏÈÓƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒƒ¿ƒƒ»≈≈¬≈
„Á‡ CÏÓ „ÓÚL „Ú e¯·wiL Ì‰ÈÏÚ ¯Êb ‡ÏÂ ,¯˙Èa≈»¿…»«¬≈∆∆ƒ»¿«∆»«∆∆∆»
ezpL ÌBÈ ¯Ó‡ ‡e‰ Èa¯ .Ìe¯·˜e Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚Â¿»«¬≈∆¿»«ƒ»»«∆ƒ¿
·Bh‰ ,·ÈËn‰Â ·Bh‰ ‰Úa˜ ‰¯e·˜Ï ¯˙Èa È‚e¯‰¬≈≈»ƒ¿»ƒ¿¿»«¿«≈ƒ«
ÌÈMÓÁ .‰¯e·˜Ï ezpL ·ÈËn‰Â eÁÈ¯Ò‰ ‡ÏL∆…ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿»¬ƒƒ
‰nÏÂ ,˙Èa‰ Ôa¯Á ¯Á‡ ¯˙Èa ‰˙NÚ ‰L ÌÈzLe¿«ƒ»»»¿»≈»««À¿«««ƒ¿»»

,Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯ÁÏ ˙B¯ e˜ÈÏ„‰L ÏÚ ‰·¯Á∆¿¿»«∆ƒ¿ƒ≈¿À¿«≈«ƒ¿»
eÈ‰ ÌÈÏLe¯ÈaL ÔÈËBÈÏea‰ e¯Ó‡ ,e˜ÈÏ„‰ ‰ÓÏÂ¿»»ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ∆ƒ»«ƒ»
ÔB‰Ó „Á ˜ÈÏÒ ‰Â‰ „ÎÂ ,‰È„n‰ ÚˆÓ‡a ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿∆¿««¿ƒ»¿«¬»»≈«ƒ¿
dÈÏ ¯Ó‡ ,ÔÈËBÈÏea ‡„·ÈÚÏ ˙ÈÚa dÈÏ ¯Ó‡ ,‰‡lˆÏ¿«»»¬«≈»≈¿ƒ»»¿ƒ¬«≈
È¯Ó‡ .‡Ï B‰Ï ¯Ó‡ ,ÒÈËBÎ¯‡ ‡„·ÚÈ‡Ï ˙ÈÚa .‡Ï»»≈¿ƒ«¿»«¿¿ƒ¬«¿»»¿≈
ÈÚa z‡ ‡ÈÒÈ‡ ‡„Á CÏ ˙È‡c ‡ÚÓLc ÔÈ‚a ÔÓ dÈÏ≈ƒ¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ»»»ƒ¿»«¿»≈
·˙Bk ‰Â‰Â ,ÈzÚ„a ˙ÈÏ dÈÏ ¯Ó‡ ,ÈÏ dÈ˙È ‡aÊÓ¿«¿»»≈ƒ¬«≈≈¿«¿ƒ«¬»≈
‡Ï ÈBÏt ¯·b È˙‡ ÔÈ‡ dÈ˙Èa ¯·Ï dÈ˙BB‡ ÁÏLÓe«¿«≈¿«≈≈ƒ»≈¿«¿ƒ»
‰Â‰Â .ÈÏ ‡aÊÓ ‡e‰c ‡ÈÒÈ‡Ï ÏÚÈÓ dÈÈ˜aLƒ̇¿¿ƒ≈≈«¿ƒ¿»¿«¿¿»ƒ«¬»
‡e‰‰c dÈÏ‚¯ ˙¯·zÈ‡ È‡Âl‰ ‡¯·‚ ‡e‰‰ ¯Ó‡»«««¿»«¿«ƒ»¿««¿≈¿«

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡˙ÈÂÊ ÔÈ„‰Ï ˜ÈÏÒ ‡ÏÂ (איכה ‚·¯‡ «¿»¿»»≈¿»≈»ƒ»¬»ƒ¿ƒ
יח) ÔÈlÈ‡aד, ‡Îl‰lÓ ‡Á¯B‡ ‰‡È„ˆ ,eÈ„Úˆ e„ˆ :»¿»≈»¿»¿»ƒ¿«»»¿ƒ≈

e‡ÏÓ .‡˙Èa ‡e‰‰c ‡ˆÈ˜ ,ev˜ ·¯˜ .‡˙‡ÈÈËÏt¿«¿»»»«ƒ≈ƒ»¿«≈»»¿
ÔB‰Ï ˙Lt ‡Ï ÔeÈ‡ Û‡ .‡˙Èa ‡e‰‰„ ‡ÓBÈ ,eÈÓÈ»≈»¿«≈»«ƒ»»«¿

·È˙Îc ,·Ë(ה יז, pÈ˜‰.(משלי ‡Ï „È‡Ï ÁÓN : «ƒ¿ƒ»≈«¿≈…ƒ»∆
e‡ˆÓ ˙B˜BÈz ÈÁBÓ ˙B‡Ó LÏL ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»¿≈≈ƒƒ¿¿
ÔÈlÙz Èˆeˆ˜ ÏL ˙Bt˜ ˙B‡Ó LÏLe ,˙Á‡ Ô·‡ ÏÚ«∆∆««¿≈À∆¿≈¿ƒƒ
,ÔÈ‡Ò LÏL ˙˜ÊÁÓ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,¯˙È·a e‡ˆÓƒ¿¿¿≈»¿»««¿«««¬∆∆»¿ƒ
.ÔÈ‡Ò ˙B‡Ó LÏL ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔBaLÁÏ ‡a ‰z‡LÎe¿∆«»»¿∆¿«»≈¿≈¿ƒ
eÈ‰ ÌÈ¯ÙBÒ Èza ˙B‡Ó LÓÁ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ¯Ó‡»««»«¿ƒ≈¬≈≈»≈¿ƒ»
˙B‡Ó LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰ ‡Ï Ì‰aL ÔË˜Â ,¯˙È·a¿≈»¿»»∆»∆…»»»ƒ¿≈
eÈÏÚ ÌÈ‡BO‰ e‡B·È Ì‡ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰Â ,˙B˜BÈzƒ¿»¿ƒƒ»«…¿ƒ»≈
ÔÂÈÎÂ .Ì˙B‡ ÔÈ¯˜B„Â ÔÈ‡ˆBÈ e‡ eÏl‰ ÔÈ·zÎna««¿¿ƒ«»»¿ƒ¿¿ƒ»¿≈»
„Á‡Â „Á‡ Ïk eÎ¯k ÌÈ‡BO‰ e‡·e ˙BBÚ‰ eÓ¯bL∆»¿»¬»«…¿ƒ»¿»∆»¿∆»
È‡ ‡l‡ Ì‰Ó ¯ÈizL ‡ÏÂ Ì˙B‡ eÙ¯NÂ B¯ÙÒa¿ƒ¿¿»¿»¿…ƒ¿«≈≈∆∆»¬ƒ

BÓˆÚ ÏÚ ‡¯˜Â(נא ג, Â‚Â'.(איכה ÈLÙÏ ‰ÏÏBÚ ÈÈÚ : ¿»»««¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
È‡ÓB¯ ÔÈ˜·L ÔBÂ‰ ‡ÏÂ ,‡ÎB¯Á ¯ÙÎa eÈ‰ ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ»ƒ¿«¬»¿»¬»¿ƒ»≈
‡nÒ Ïk È¯Ó‡ ,dÈ˙È ÈÏË˜ BÂ‰ ‡Ïc Ônz ¯·Ú¬««»¿»¬«¿≈»≈»¿≈»«»
BL‡¯a ·È˙ÈÂ Òe‡È¯„‡c ‡ÏÈÏk È˙È ‰ÏÈÓc¿ƒ»≈≈¿ƒ»¿«¿ƒ»¿≈≈¿…
ÔÈ˜Ùc ÔÓ ,Ôez‡ È‡ÓB¯ ‡‰c ,ÔBÚÓL [ÂÏ‡] ÏL∆ƒ¿¿»»≈«ƒ¿»¿ƒ
ÔÓ ÔBÎÈ„ÚÒa ‡ÈÈ¯a ÔB‰Ï ¯Ó‡ ‡·Ò „Á ÔB‰a Ú‚t»«¿«»»¬«¿»¿»¿«¬≈ƒ
eÓ¯b „iÓ ,ÛÈkÒ ‡ÏÂ „BÚÒ ‡Ï dÈÏ e¯Ó‡ ,ÔÈl‡ƒ≈»¿≈»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ»»¿
,Òe‡i¯„‡ Èa‚Ï ÔB‰ÈLÈ¯ e‡È˙ÈÈ‡Â ,e‚¯‰Â ˙BBÚ¬¿∆∆¿¿«¿ƒ≈≈¿«≈«¿ƒ»
‡‡ È‡˙eb „Á dÈÏ ¯Ó‡ ,ÔÈÏÈ‡ ÏÈË˜ Ô‡Ó ¯Ó‡¬«»»≈ƒ≈¬«≈«¿»¬»
,e‰ÈÈÓBhÈt ÈÏ È˙ÈÈ‡ ÏÈÊ dÈÏ ¯Ó‡ ,ÔB‰Ï ˙ÏÈË¿̃ƒ«¿¬«≈ƒ«¿≈ƒƒ«¿
elÈ‡ ¯Ó‡ ,ÔB‰È¯‡eˆ ÏÚ ‡ÎÈ¯k ‡ÎÚ ÁkL‡ ÏÊ‡¬««¿««¿»¿ƒ»««»≈¬«ƒ
ÏÈÎÈ ‰Â‰ Ô‡Ó ÔB‰Ï ÏÈË˜ ‡Ï ÔÈÏÈ‡c ÔB‰‰Ï‡¡»¬¿ƒ≈»»≈¿»¬»»≈

ÔB‰ÈÏÚ ‡¯˜e ,ÔBÈÏË˜ÓÏ(ל לב, Èk(דברים ‡Ï Ì‡ : ¿ƒ¿¿ƒ¿»¬≈ƒ…ƒ
˙Á˙Â ,‰ÁLn‰ ¯‰a eÈ‰ ÌÈÊ¯‡ ÈL .Ì¯ÎÓ Ì¯eˆ»¿»»¿≈¬»ƒ»¿««ƒ¿»¿««
ÔÓe ,˙B¯‰Ë È¯ÎBÓ ÏL ˙BiÁ Úa¯‡ eÈ‰ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆»«¿«¬À∆¿≈¿»ƒ
,L„Á ÏÎÏ ˙BÏÊBb ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ eÈ‰ „Á‡‰»∆»»ƒƒ«¿»ƒ¿»»¿»…∆
‰Â‰ ÔBÚÓL ¯eË .ÌÈpwÏ ÔÈ˜ÈtÒÓ Ï‡¯NÈ eÈ‰ Ô‰Óe≈∆»ƒ¿»≈«¿ƒƒ«ƒƒƒ¿¬»
ÈtÓ ‡ÓÈ˙ È‡ ,e·¯Á ‰nÏÂ ,ÔÈ·¯b ‰‡Ó ˙Ïz ˜ÈtÓ«ƒ¿«¿»»»ƒ¿»»»¿ƒ≈»ƒ¿≈
‰e‡ÈˆB‰Â ˙Á‡ ‰·È¯ ‡l‡ ‰˙È‰ ‡Ï ‡Ï‰Â ,˙BBf‰««¬……»¿»∆»ƒ»««¿ƒ»
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רטו dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

‰a eÈ‰ ˙B¯ÈÚ ÌÈÙÏ‡ ˙¯NÚ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Ï ,CÏn‰ ¯ ¬∆∆¬»ƒ¬»»¿««∆∆¿«ƒ∆¿»»
BÏ eÈ‰ Ôc‚Îe ,Ì‰Ó „Á‡ ÛÏ‡‰ ‰È‰ ,ÌBÒ¯Á Ôa∆«¿»»»∆∆∆»≈∆¿∆¿»»
Ì‰lL ÒÓÈË ‰È‰ ˙B¯ÈÚ ‰LÏL .Ìia ˙BÈÙÒ ÛÏ‡∆∆¿ƒ«»¿»¬»»»ƒ»∆»∆
‰nÏÂ .‡Ïc‚Óe ,ÔÈÁÈL ,Ïe·k ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ‰ÏBÚ∆ƒ»«ƒ»ƒƒ«¿¿»¿»»
.ÌÈÙLÎ ÈtÓ ,ÔÈÁÈL .˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,Ïe·k ,·e¯Á»»ƒ¿≈««¿…∆ƒƒƒ¿≈¿»ƒ
eÈ‰Â ÌB¯ca eÈ‰ ˙B¯ÈÚ ‰LÏL .˙ef‰ ÈtÓ ,‡Ïc‚Ó«¿¿»ƒ¿≈«¿¿»¬»»«»¿»
¯Ùk :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ¯ˆÓ È‡ˆBÈk ÌÈÏÙk ˙B‡ÈˆBÓƒƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿≈≈¿«
‰nÏ ,LÈa ¯Ùk .ÔÈ¯ÎÈc ¯Ùk ,ÌÈÏÁL ¯Ùk ,LÈaƒ¿««¬«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ»»
.‡ÈÒÎ‡ ‡Ïa˜Ó ˙Â‰ ‡Ïc ,LÈa ¯Ùk dÓL ‡¯˜ƒ¿»¿»¿«ƒ¿»¬«¿«¿»«¿«¿»
BÂ‰c ,ÌÈÏÁL ¯Ùk dÓL ‡¯˜ ‰nÏ ,ÌÈÏÁL ¯Ùk¿««¬«ƒ»»ƒ¿»¿»¿««¬«ƒ«¬
‰nÏ ,ÔÈ¯ÎÈc ¯Ùk .‡ÈiÒeÏÁz ÔÈÏÈ‡k ÔB‰Èa ÔÈ·¯Ó¿«¿»¿≈¿ƒ≈«¬«»¿«ƒ¿ƒ»»
˙Â‰ Ônz ˙Â‰c ‡˙z‡ ÏÎc ,ÔÈ¯ÎÈc ¯Ùk dÓL ‡¯˜ƒ¿»¿»¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«¬««»¬«
„ÏÈÓÏ ‡ÈÚa ˙Â‰c ‡˙z‡ ÏÎÂ ,ÔÈ¯ÎÈc ÔÈa ‰„ÏÈ»¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«¬«»¿»¿≈«
,‰·˜ ‰„ÏÈ ˙Â‰Â ‡z¯˜ ÔÓ ¯·Ï ‡˜Ù ˙Â‰ ,‰·˜¿≈»¬«»¿»¿«ƒ«¿»«¬«»¿»¿≈»
,¯Îc ¯a „ÏÈÓÏ ‡ÈÚa ˙Â‰c ‡˙È¯Á‡ ‡˙z‡ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«¬ƒ»«¬«»¿»¿≈««¿«
ÔB‰Úˆ z‡ „k ecÎÂ .¯ÎÊ ‰„ÏÈ ˙Â‰Â Ônz ‡È˙‡ ˙Â‰¬««¿»«»«¬«»¿»»»¿«««¿¿«¿

.ÔB‰Ï ÔÈÈÒ ‡Ï ÈÈ˜c ÔÂÂ·¯ ÔÈzLa¿ƒƒƒ¿»¿«¿≈»»¿»¿
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¯Ó‡pL(יג כב, ÏL(בראשית B¯˜ ,ÂÈ¯˜a C·qa ÊÁ‡ : ∆∆¡«∆¡««¿«¿«¿»«¿∆
¯Ó‡pL ,ÛÒBÈ(יז לג, ˜¯B(דברים .ÂÈ¯˜ Ì‡¯ È¯˜Â : ≈∆∆¡«¿«¿≈¿≈«¿»«¿

·È˙Îc ,‰LÓ ÏL(כט לד, ÂÈt.(שמות ¯BÚ Ô¯˜ Èk : ∆∆ƒ¿ƒƒ»«»»
·È˙Îc ,‰¯Bz ÏL d¯˜(ד ג, BÏ.(חבקוק B„iÓ ÌÈ¯˜ : «¿»∆»ƒ¿ƒ«¿«ƒƒ»
·È˙Îc ,‰p‰k ÏL d¯˜(ט קיב, Ìe¯z(תהלים B¯˜ : «¿»∆¿À»ƒ¿ƒ«¿»

¯Ó‡pL ,‰iÂÏ ÏL d¯˜ .„B·Îa(ה כה, א הימים :(דברי ¿»«¿»∆¿ƒ»∆∆¡«
ÌÈ‰Ï‡‰ È¯·„a CÏn‰ ‰ÊÁ ÔÓÈ‰Ï ÌÈ· ‰l‡ Ïk»≈∆»ƒ¿≈»…∆«∆∆¿ƒ¿≈»¡…ƒ

·È˙Îc ,‰‡e· ÏL d¯˜ .Ô¯˜ ÌÈ¯‰Ï(א ב, א :(שמואל ¿»ƒ»∆«¿»∆¿»ƒ¿ƒ
·È˙Îc ,Lc˜n‰ ˙Èa ÏL B¯˜ .'‰a È¯˜ ‰n¯ תהלים) »»«¿ƒ««¿∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

כב) Ï‡¯NÈ,כב, ÏL B¯˜ ,È˙ÈÚ ÌÈÓ¯ È¯wÓe :ƒ«¿≈≈ƒ¬ƒ»ƒ«¿∆ƒ¿»≈
¯Ó‡pL(יד קמח, ‡ÌÈ¯ÓB(תהלים LÈÂ .BnÚÏ Ô¯˜ Ì¯ÈÂ : ∆∆¡«¿»∆∆∆¿«¿≈¿ƒ

¯Ó‡pL ,ÁÈLÓ ÏL B¯˜(י ב, א ÊÚ(שמואל ÔzÈÂ : «¿∆»ƒ«∆∆¡«¿ƒ∆…
ÔL‡¯a ˙Be˙ eÈ‰ ÔlÎÂ .BÁÈLÓ Ô¯˜ Ì¯ÈÂ BkÏÓÏ¿«¿¿»∆∆∆¿ƒ¿À»»¿¿…»
‡e‰ ‡„‰ ,Ô‰Ó eÏh e‡ËÁL ÔÂÈÎÂ ,Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿≈»∆»¿ƒ¿≈∆¬»
˙Bn‡Ï ezÂ ,Ï‡¯NÈ Ô¯˜ Ïk Û‡ È¯Áa Ú„b :·È˙Î„ƒ¿ƒ»«»√ƒ«…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿À

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÏBÚ‰(כ ז, ˜¯i‡(דניאל ÏÚÂ : »»¬»ƒ¿ƒ¿««¿«»
dÓ„˜ ÔÓ ‰ÏÙe ˙˜ÏÒ È„ È¯Á‡Â dL‡¯· È„ ¯NÚ¬«ƒ¿≈«¿»√ƒƒƒ¿«¿«»ƒ√»«
‡˙eÎÏÓ dpÓ ¯NÚ ‡i¯˜Â dÈ¯˙a ·È˙Îe ,˙Ïz¿»¿ƒ«¿≈¿«¿«»¬«ƒ««¿»
‡LÈ ‡e‰Â Ô‰È¯Á‡ Ìe˜È Ô¯Á‡Â ÔeÓ˜È ÔÈÎÏÓ ‰¯NÚ«¿»«¿ƒ¿À¿»√»¿«¬≈…¿ƒ¿≈
ÔÈNBÚ Ï‡¯NiLÎe .ÏtL‰È ÔÈÎÏÓ ‰˙Ï˙e ‡ÈÓ„˜ ÔÓƒ«¿»≈¿»»«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ
‡„‰ ,ÌÓB˜ÓÏ Ô¯ÈÊÁÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰·eLz¿»«»»«¬ƒ»ƒ¿»¬»

·È˙Î„ ‡e‰(יא עה, ‡‚Úc(תהלים ÌÈÚL¯ È¯˜ ÏÎÂ : ƒ¿ƒ¿»«¿≈¿»ƒ¬«≈«
ÏL B˜Ècˆ ÚcbL ˙B¯w‰ ,˜Ècˆ ˙B¯˜ ‰ÓÓB¯z¿«¿»«¿«ƒ«¿»∆ƒ««ƒ∆
ÌÓB¯iLÎÏ ,ÌÓB˜ÓÏ Ô¯ÈÊÁÓ ‡e‰ È˙ÓÈ‡ ,ÌÏBÚ»≈»««¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿∆¿≈

·È˙Îc ,BÁÈLÓ Ô¯˜ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰(י ב, א :(שמואל «»»∆∆¿ƒƒ¿ƒ
BÈÓÈ ¯BÁ‡ ·ÈL‰ .BÁÈLÓ Ô¯˜ Ì¯ÈÂ BkÏÓÏ ÊÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈…¿«¿¿»≈∆∆¿ƒ≈ƒ»¿ƒ
ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ ÌLa ‰È¯ÊÚ Èa¯ .·ÈB‡ ÈtÓƒ¿≈≈«ƒ¬«¿»¿≈«ƒ¿»¿«ƒƒ
,ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡BN eÒÎÂ ˙BBÚ eÓ¯bL ÔÂÈk ¯Ó‡»«≈»∆»¿¬¿ƒ¿¿¿ƒƒ»«ƒ
ÔB‰È„È e˙ÙÎÂ Ï‡¯NÈ ÏL Ì‰È¯Bab eÏË»¿ƒ≈∆∆ƒ¿»≈¿»¿¿≈

‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,ÔB‰È¯BÁ‡Ï(טו צא, :(תהלים «¬≈»««»»
ÔÈÈe¯L Èa ÂÈLÎÚÂ ,‰¯Bza Èz·˙k ,‰¯ˆ· ÈÎ‡ BnÚƒ»…ƒ¿»»»«¿ƒ«»¿«¿»»«¿ƒ
,BÈÓÈ ¯BÁ‡ ·ÈL‰ ÏBÎÈ·k ,ÁÂ¯a È‡Â ¯Úˆa¿«««¬ƒ¿∆«ƒ¿»≈ƒ»¿ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ï‡i„Ï d˙B‡ ‰lb ÛBq·Ïe דניאל) ¿«ƒ»»¿»ƒ≈¬»ƒ¿ƒ
יג) ÔBaLÁÂ,יב, ÔÈc ÔzÏ BÏ ¯Ó‡ ,ıwÏ CÏ ‰z‡Â :¿«»≈«≈»«ƒ≈ƒ¿∆¿

‰Á‰Â BÏ ¯Ó‡ .Áe˙Â ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡»««»»¿»«»««¬»»
ÌÚ ,ÈÓ ÌÚ BÏ ¯Ó‡ ,„ÓÚ˙Â BÏ ¯Ó‡ ,ÌÏBÚÏ¿»»«¿«¬…»«ƒƒƒ
ÌÚ ,EÏ¯‚Ï BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈÚL¯‰ ÌÚ B‡ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒƒ»¿»ƒ»«¿…»¿ƒ
˙È¯Á‡a B‡ ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡a BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ»«¿«¬ƒ«»ƒ¿«¬ƒ
‡È‰L ÔÈÓÈ d˙B‡ ,ÔÈÓi‰ ı˜Ï BÏ ¯Ó‡ ,ÔÈÓi‰«»ƒ»«¿≈«»ƒ»»ƒ∆ƒ
˙‡ ÈzÏ‡b Èa ˙‡ ÈzÏ‡b .ÈÈÓÈÏ Èz˙ ı˜ ˙„aÚLÓ¿À¿∆∆≈»«ƒƒƒƒ»«¿ƒ∆»«»«¿ƒ∆

„Âc ¯Ó‡L ‡e‰Â ,ÈÈÓÈ(ז ס, ÔeˆÏÁÈ(תהלים ÔÚÓÏ : ¿ƒƒ¿∆»«»ƒ¿««≈»¿
.ÈÚÂ EÈÓÈ ‰ÚÈLB‰ EÈ„È„È¿ƒ∆ƒ»¿ƒ¿«¬≈ƒ

ÊÈa¯ ¯Ó‡ ,·È·Ò ‰ÏÎ‡ ‰·‰Ï L‡k ·˜ÚÈa ¯Ú·iÂ .«ƒ¿«¿«¬…¿≈∆»»»¿»»ƒ»««ƒ
da LÈb¯Ó ÔÈ‡ ‰‡a ˙eÚ¯t‰Lk ,LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ¿∆«À¿»»»≈«¿ƒ»
.‰·‰Ï L‡k ·˜ÚÈa ¯Ú·iÂ ,‡ÓÚË È‡Ó ,·˜ÚÈ ‡l‡∆»«¬…««¿»«ƒ¿«¿«¬…¿≈∆»»
‡„‰ ,·˜ÚÈ ‡Ï‡ da LÈb¯Ó ÔÈ‡ ‰‡a ‰·Bh‰LÎe¿∆«»»»≈«¿ƒ»∆»«¬…¬»

·È˙Î„ ‡e‰(ז יד, Ï‡¯NÈ.(תהלים ÁÓNÈ ·˜ÚÈ Ï‚È : ƒ¿ƒ»≈«¬…ƒ¿«ƒ¿»≈

ÁeLÏt ‡Ï Ô‰ ¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ ,·ÈB‡k BzL˜ C¯c .»««¿¿≈«ƒ«¿»«≈…»¿
.Ì‰È¯Á‡ ‰LÏt ‡Ï ÔÈc‰ ˙cÓ Û‡ ÔÈc‰ ˙cÓ ¯Á‡««ƒ««ƒ«ƒ««ƒ…»¿»«¬≈∆

¯Ó‡pL ,ÔÈc‰ ˙cÓ ¯Á‡ eLÏt ‡Ï Ì‰(א יא, :(במדבר ≈…»¿««ƒ««ƒ∆∆¡«
‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ÌÈ‡˙Ó ,ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ«¿ƒ»»¿ƒ¿…¿ƒƒ¿…¿ƒ≈¿ƒ»∆»

,ÌÈ‡˙Ók(י ה, ‚·Ïe,(הושע È‚ÈqÓk ‰„e‰È È¯N eÈ‰ : ¿ƒ¿…¿ƒ»»≈¿»¿«ƒ≈¿
,È‚ÈqÓk ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ È‚ÈqÓ(טז ד, Èk(הושע : «ƒ≈≈¿ƒ»∆»¿«ƒ≈ƒ

‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ‰¯¯Ò ‰¯Ù Èk ,‰¯¯Ò ‰¯Ùk¿»»…≈»ƒ»»…≈»≈¿ƒ»∆»
C¯c ,Ì‰È¯Á‡ ‰LÏt ‡Ï ÔÈc‰ ˙cÓe ,‰¯¯Ò ‰¯Ùk¿»»…≈»ƒ««ƒ…»¿»«¬≈∆»«

.·ÈB‡k ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ·ÈB‡ BzL«̃¿≈≈¿ƒ»∆»¿≈
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,‰Ú¯t ‰Ê ,·ÈB‡k BzL˜ C¯c ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»««¿¿≈∆«¿…
¯Ó‡pL(ט טו, Ê‰(שמות ,¯ˆk BÈÓÈ ·v .·ÈB‡ ¯Ó‡ : ∆∆¡«»«≈ƒ»¿ƒ¿»∆

¯Ó‡pL ,ÔÓ‰(ו ז, ÈB‡Â·.(אסתר ¯ˆ LÈ‡ : »»∆∆¡«ƒ«¿≈
·È˙Îc ,ÂNÚ ‰Ê ,·ÈB‡k BzL˜ C¯c ,¯Á‡ ¯·c יחזקאל) »»«≈»««¿¿≈∆≈»ƒ¿ƒ

ב) ¯Èaלו, ,ÔÈÚ ÈcÓÁÓ Ïk ‚¯‰iÂ .·ÈB‡‰ ¯Ó‡ ÔÚÈ :««»«»≈««¬……«¬«≈»ƒ«ƒ
ÏÚ ÌÈ·È·Á Ô‰L ÌÈ· el‡ ¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È ¯a ÌeÁz«¿«ƒ¿¿»»«≈»ƒ∆≈¬ƒƒ«
ÔÈ¯„‰Ò el‡ È¯Ó‡ Ôa¯ .Ì‰lL ÔÈÚ‰ ÏbÏ‚k Ì˙B·‡¬»¿«¿«»«ƒ∆»∆«»»»¿≈≈«¿∆¿ƒ
ÔBiˆ ˙a Ï‰‡a .ÔÈÚ‰ ÏbÏ‚k Ï‡¯NÈ ÏÚ ÔÈ·È·Á Ô‰L∆≈¬ƒƒ«ƒ¿»≈¿«¿«»«ƒ¿…∆«ƒ
Úa¯‡Â ‰·BËÏ Ô‰ ˙BÎÈÙL Úa¯‡ ,B˙ÓÁ L‡k CÙL»«»≈¬»«¿«¿ƒ≈¿»¿«¿«
,‰·BËÏ ˙BÎÈÙL Úa¯‡ ,‰Ú¯Ï Ô‰ ˙BÎÈÙL¿ƒ≈¿»»«¿«¿ƒ¿»

¯Ó‡pL(י יב, LBÈ·(זכריה ÏÚÂ „Âc ˙Èa ÏÚ ÈzÎÙLÂ : ∆∆¡«¿»«¿ƒ«≈»ƒ¿«≈
.ÌÈeÁ˙Â ÔÁ Áe¯ ÌÈÏLe¯È(א ג, ‡È¯Á(יואל ‰È‰Â : ¿»»ƒ«≈¿«¬ƒ¿»»«¬≈

ÏÚ Ì‚Â 'Â‚Â ¯Na Ïk ÏÚ ÈÁe¯ ˙‡ CBtL‡ ÔÎ≈∆¿∆ƒ«»»»¿««
˙‡ CBtL‡ ‰Ó‰‰ ÌÈÓia ˙BÁÙM‰ ÏÚÂ ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ¿««¿»«»ƒ»≈»∆¿∆

.ÈÁe¯(כט לט, ‡L¯(יחזקאל Ì‰Ó Èt „BÚ ¯ÈzÒ‡ ‡ÏÂ : ƒ¿…«¿ƒ»«≈∆¬∆
.ÌÈ‰Ï‡ È„‡ Ì‡ Ï‡¯NÈ ˙Èa ÏÚ ÈÁe¯ ˙‡ ÈzÎÙL»«¿ƒ∆ƒ«≈ƒ¿»≈¿À¬…»¡…ƒ

¯Ó‡pL ,‰Ú¯Ï ˙BÎÈÙL Úa¯‡Â(כה מב, CtLiÂ(ישעיה : ¿«¿«¿ƒ¿»»∆∆¡««ƒ¿…
·È˙k Ï‡˜ÊÁÈ·e .Bt‡ ‰ÓÁ ÂÈÏÚ(ח ט, :(יחזקאל »»≈»«ƒ∆¿≈¿ƒ

·È˙Îe .ÌÈÏLe¯È ÏÚ E˙ÓÁ ˙‡ EkÙLa(יא ד, :(איכה ¿»¿¿∆¬»¿«¿»»ƒ¿ƒ
CÙL :ÔÈ„‰Â .Bt‡ ÔB¯Á CÙL B˙ÓÁ ˙‡ '‰ ‰lkƒ»∆¬»»«¬«¿»≈»«

.B˙ÓÁ L‡k»≈¬»
Ë¯Á‡ eLÏt ‡Ï Ô‰ e·i‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,·ÈB‡k '‰ ‰È‰ .»»¿≈»««ƒ«¿≈…»¿««

,ÔÈc‰ ˙cÓÌ‰ .Ì‰È¯Á‡ ‰LÏt ‡Ï ÔÈc‰ ˙cÓ Û‡ ƒ««ƒ«ƒ««ƒ…»¿»«¬≈∆≈
ÌÚ‰ È‰ÈÂ :·È˙Îc ,ÔÈc‰ ˙cÓ ¯Á‡ eLÏt ‡Ï…»¿««ƒ««ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»»
.ÌÈ‡˙Ók ‡l‡ Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ÌÈ‡˙Ó ,ÌÈ‡˙Ók¿ƒ¿…¿ƒƒ¿…¿ƒ≈¿ƒ»∆»¿ƒ¿…¿ƒ
,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ È‚ÈqÓ ,Ïe·‚ È‚ÈqÓk ‰„e‰È È¯N eÈ‰»»≈¿»¿«ƒ≈¿«ƒ≈≈¿ƒ»
·È˙k ÔÈ‡ ‰¯¯Ò ‰¯t ,‰¯¯Ò ‰¯Ùk Èk .È‚ÈqÓk ‡l‡∆»¿«ƒ≈ƒ¿»»…≈»»»…≈»≈¿ƒ
‰LÏt ‡Ï ÔÈc‰ ˙cÓ Û‡ .‰¯¯Ò ‰¯Ùk ‡l‡ ,Ô‡k»∆»¿»»…≈»«ƒ««ƒ…»¿»
ÔÈ‡ ·ÈB‡ '‰ ‰È‰ ,·ÈB‡k '‰ ‰È‰ :·È˙Îc ,Ì‰È¯Á‡«¬≈∆ƒ¿ƒ»»¿≈»»≈≈
Ïk Úla Ï‡¯NÈ Úla .·ÈB‡k ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k¿ƒ»∆»¿≈ƒ«ƒ¿»≈ƒ«»
Èa¯ ÌLa BaÏÁ Èa¯ ÌLa ‰ÈÎ¯a Èa¯ ,‰È˙BÓ¯‡«¿¿∆»«ƒ¿∆¿»¿≈«ƒ∆¿¿≈«ƒ
,Ï‡¯NÈ eÏb ˙BÓB˜Ó ‰LÏLÏ ,ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL¿≈««¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»≈

·È˙Îc ,ÔBÈËaÓÒ ¯‰ ÔÓ ÌÈÙÏ „Á‡(ט מט, :(ישעיה ∆»ƒ¿ƒƒ¿««¿«¿ƒ¿ƒ
ıeÁ „Á‡ .eÏb‰ CLÁa ¯L‡Ï e‡ˆ ÌÈ¯eÒ‡Ï ¯Ó‡Ï≈…«¬ƒ≈«¬∆«∆ƒ»∆»
e„¯iL el‡ ,eÚ¯È ÌÈÎ¯c ÏÚ ,ÔBÈËaÓÒ ¯‰ ÔÓƒ¿««¿«¿«¿»ƒƒ¿≈∆»¿
el‡ ,Ì˙ÈÚ¯Ó ÌÈÈÙL ÏÎ·e .ÔÙÈw‰Â ÔÚ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿ƒƒ»¿»¿»ƒ«¿ƒ»≈
‰i‡z ‰„e‰È ˙·a ·¯iÂ .‡ÈÎBË‡ ÈÙ„Ï eÏbL∆»¿»¿≈«¿¿»«∆∆¿«¿»«¬ƒ»

.ÌÈÙÈÎÒ ÌÈÙeÎÒ ,‰i‡Â«¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ

È‰p‚k ¯Ó‡ ‡ÈÁ Èa¯a ‡ÓÁ Èa¯ ,BkN Ôbk ÒÓÁiÂ .««¿…««À«ƒ»»¿«ƒ¬ƒ»»«¿ƒ»
ÈÓÁ ¯a ÔBÚÓL Èa¯Â ,d˜¯È ÔÈaÏ‰Â dÈÚÓ ÒÓÁpL∆∆¿««¿»»¿ƒ¿ƒ«¿»¿«ƒƒ¿««¿»ƒ

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡k ¯Ó‡(כט ג, :(בראשית »«¿»»»ƒ¿»¿«¿»«
.'Â‚Â Ì„‡‰ ˙‡ L¯‚ÈÂ«¿»∆∆»»»

‰ÎÎL Ï‡¯NÈ eÏ‚L ÔÂÈk ,·È˙k BkN e‰a‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«»À¿ƒ≈»∆»ƒ¿»≈»¿»
„ÚBÓ ÔBiˆa '‰ ÁkL .‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏL B˙ÓÁ¬»∆«»»ƒ«¿ƒ≈
ÁkLÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L ¯LÙ‡ ,˙aLÂ¿«»∆¿»∆«»»¿«≈«

ÂÈ˙B„ÚBÓ ‡l‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL Ì‰È˙B˙aLÂ Ì‰È˙B„ÚBÓ¬≈∆¿«¿≈∆∆ƒ¿»≈∆»¬»
‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰Ï ‡„aL Ë· Ôa ÌÚ·¯È ÏL ÂÈ˙B˙aLÂ¿«¿»∆»»¿»∆¿»∆»»»∆¬»

·È˙Î„(לג יב, א lÓ·„(מלכים .BalÓ ‡„a ¯L‡ L„Áa : ƒ¿ƒ«…∆¬∆»»ƒƒƒ¿«
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,·È˙k(לח כג, aL˙˙(ויקרא „·lÓ : ¿ƒ¿»¿«¿»«ƒ¿««¿…

,e‰i˜„ˆ ‰Ê CÏÓ ,Ô‰ÎÂ CÏÓ Bt‡ ÌÚÊa ı‡iÂ .'‰«ƒ¿«¿«««∆∆¿…≈∆∆∆ƒ¿ƒ»
.‰ÈÒÁÓ Ôa ‰È¯L ‰Ê Ô‰ÎÂ¿…≈∆¿»»∆«¿≈»

‡È,¯Ó‡ ˜ÁˆÈ Èa¯ ÌLa ÈbÁ Èa¯ ,BÁaÊÓ '‰ ÁÊ .»«ƒ¿¿«ƒ««¿≈«ƒƒ¿»»«
e‰eËÈ˜‰ ,CÏnÏ ˙BÁÏL eÎ¯ÚL ‰È„Ó È·Ïƒ¿≈¿ƒ»∆»¿À¿»«∆∆ƒ¿ƒ
È˙B‡ ÔÈËÈ˜Ó Ìz‡ ÌeÏk CÏn‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ .ÔÏ·Òe¿»»»«»∆«∆∆¿«∆«¿ƒƒƒ
ÔB¯Ë ÔBÎÏ ‡‰ ,ÈÏ ÌzÎ¯ÚL ÔÁÏL ÏÈ·La ‡l‡∆»ƒ¿ƒÀ¿»∆¬«¿∆ƒ≈¿¿
ÌeÏk ,Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ Ck .ÔBÎÈt‡a¿«≈»»««»»¿ƒ¿»≈¿
Ìz·¯˜‰L ˙Ba¯˜ ÏÈ·La ‡l‡ È˙B‡ ÔÈÒÈÚÎÓ Ìz‡«∆«¿ƒƒƒ∆»ƒ¿ƒ»¿»∆ƒ¿«¿∆
ÁÊ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔBÎÈt‡a ÔB¯Ë ÔBÎÏ ‡‰ ,ÈÏƒ≈¿¿¿«≈¬»ƒ¿ƒ»«
Èa¯Â BaÏÁ Èa¯Â ‰ÈÎ¯a Èa¯ .BLc˜Ó ¯‡ BÁaÊÓ '‰ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»«ƒ¿∆¿»¿«ƒ∆¿¿«ƒ
‡ˆBÓ z‡ ,¯Ó‡ ÈÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ÌLa e·i‡«¿¿≈«ƒ¿≈««¿»ƒ»««¿≈
˙Áz Ì‰È„È e˙ Lc˜n‰ ˙È·Ï ÌÈBb eÒÎpL ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ¿»»¿¿≈∆««
,eÙc‚Â eÙ¯ÁÂ ‰ÏÚÓ ÈtÏk Ì‰Èt eÎÙ‰Â ,Ì‰Èt¯Ú»¿≈∆¿»¿¿≈∆¿«≈«¿»¿≈¿¿ƒ¿
‡„‰ ,ı¯‡a ÌL‡¯Â Ô‰lL ÔÈÒ‡ÈÏb ÏL ¯bÒÓ eNÚÂ¿»«¿≈∆«¿»ƒ∆»∆¿…»»»∆¬»
ÏB˜ ‰È˙BÓ¯‡ ˙ÓBÁ ·ÈB‡ „Èa ¯ÈbÒ‰ :·È˙Î„ ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«≈…«¿¿∆»
Èa¯Â ‡Á‡ Èa¯Â ‡ÈÁ Èa¯ .„ÚBÓ ÌBÈk '‰ ˙È·a e˙»¿¿≈¿≈«ƒ¬ƒ»¿«ƒ«»¿«ƒ
‰ÏÙ ÏBw‰ B˙B‡ ÁkÓ ,È¯Ó‡ È‡pÈ Èa¯ ÌLa ‰L‡ÈÓ¿»»¿≈«ƒ««»¿≈ƒ…««»¿»

·È˙Îc ,Ï·a(ט כא, ÏÎÂ(ישעיה Ï·a ‰ÏÙ ‰ÏÙ : »∆ƒ¿ƒ»¿»»¿»»∆¿»
BaÏÁ Èa¯Â ‰ÈÎ¯a Èa¯ ,ı¯‡Ï ¯aL ‰È‰Ï‡ ÈÏÈÒt¿ƒ≈¡…∆»ƒ«»»∆«ƒ¿∆¿»¿«ƒ∆¿
Û‡ ,È¯Ó‡ ÈÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ÌLa e·i‡ Èa¯Â¿«ƒ«¿¿≈«ƒ¿≈««¿»ƒ»¿≈«
e˙ ÏB˜ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰˙NÚ Ôk Bf‰ ˙eÎÏÓ«¿«≈»¿»¬»ƒ¿ƒ»¿
Èa¯Â ‡Á‡ Èa¯Â ‡e‰ Èa¯ .„ÚBÓ ÌBÈk '‰ ˙È·a¿≈¿≈«ƒ»¿«ƒ«»¿«ƒ
ÏtÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ‡È‰ Û‡ È‡pÈ Èa¯ ÌLa ‰L‡ÈÓ¿»»¿≈«ƒ«««ƒ≈»¿ƒ»ƒ…

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÏBw‰ B˙B‡ ÁkÓ ‡l‡(מו נ, :(ירמיה ∆»ƒ…««¬»ƒ¿ƒ
ÏB˜ ¯Ó‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ .Ï·· ‰Nt˙ ÏBwÓƒƒ¿¿»»∆«ƒ¿À«∆≈ƒ»«
,¯Bˆ ÏL ÏB„b C¯ÎÏ ‰ÏBÚ ‰ÏÙ‡Â ˙BLb¯Ó ˙B¯»̂«¿¿«¬≈»∆ƒ¿«»∆
‡e‰ ‡„‰ ,‚¯Ë˜Ó ÂNÚ ÏL BÏBwL ,‰nÏÂ¿»»∆∆≈»¿«¿≈¬»

·È˙Î„(ו סו, ˜ÏB(ישעיה ÏÎÈ‰Ó ÏB˜ ¯ÈÚÓ ÔB‡L ÏB˜ : ƒ¿ƒ»≈ƒ≈≈»
.ÂÈ·È‡Ï ÏeÓb ÌlLÓ '‰¿«≈¿¿…¿»

·ÈÈa¯ ¯Ó‡ ,ÔBiˆ ˙a ˙ÓBÁ ˙ÈÁL‰Ï '‰ ·LÁ .»«¿«¿ƒ««ƒ»««ƒ
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Êe¯k‰ ÔÓ ‡Ï ÔÁBÈ(לא לב, :(ירמיה »»…ƒ«¿¬»ƒ¿ƒ

¯·BÚ ‡e‰L Ì„‡k ÌÏÈ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,'Â‚Â Èt‡ ÏÚ Èkƒ««ƒ»««ƒƒ»¿»»∆≈
Â˜ LÈ ,Â˜ ‰Ë .BÓËÁ ˙‡ Ì˜BÚÂ ÛpËÓ ÌB˜Óa¿»¿À»¿≈∆»¿»»»≈»

‰·BËÏ ,‰Ú¯Ï Â˜ LÈÂ ‰·BËÏ(טז א, ËpÈ‰(זכריה Â˜Â : ¿»¿≈»¿»»¿»¿»ƒ»∆
B„È ·ÈL‰ ‡Ï .Â˜ ‰Ë ,ÔÈc ‰Ú¯Ï Â˜Â ,ÌÈÏLe¯È ÏÚ«¿»»ƒ¿»¿»»≈»»»…≈ƒ»
¯Ó‡c ‡e‰‰k ,eÏÏÓ‡ ÂcÁÈ ‰ÓBÁÂ ÏÁ Ï·‡iÂ ÚlaÓƒ«≈«««¬∆≈¿»«¿»À¿»¿«¿»«
.‡¯eL ¯·e ‡¯eL ‡Á‡ Èa¯c dÈ¯a ‡e‰ Èa«̄ƒ»¿≈¿«ƒ«»»«»

‚ÈÈÒBÈ Èa¯ ÌLa ‡e‰ Èa¯ ,‰È¯ÚL ı¯‡· eÚ·Ë .»¿»»∆¿»∆»«ƒ»¿≈«ƒ≈
ËÏL ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÔB¯‡Ï „B·k e˜ÏÁ ÌÈ¯ÚL ¯Ó‡»«¿»ƒ»¿»»»¿ƒ»…»«

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,·ÈB‡ Ì‰a(ז כד, e‡N(תהלים : »∆≈¬»ƒ¿ƒ¿
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„a‡ ‰È¯ÚL ı¯‡a eÚ·Ë CÎÈÙÏ ,ÌÎÈL‡¯ ÌÈ¯ÚL¿»ƒ»≈∆¿ƒ»»¿»»∆¿»∆»ƒ«
Ì‡ .‰¯Bz ÔÈ‡ ÌÈBb· ‰È¯NÂ dkÏÓ .‰ÈÁÈ¯a ¯aLÂ¿ƒ«¿ƒ∆»«¿»¿»∆»«ƒ≈»ƒ
‡e‰ ‡„‰ ,ÔÓ‡z ,ÌÈBba ‰ÓÎÁ LÈ Ì„‡ EÏ ¯Ó‡È…«¿»»≈»¿»«ƒ«¬≈¬»

·È˙Î„(ח א, e·˙e‰(עובדיה ÌB„‡Ó ÌÈÓÎÁ Èz„·‡‰Â : ƒ¿ƒ¿«¬«¿ƒ¬»ƒ≈¡¿»
:·È˙Îc ,ÔÓ‡z Ï‡ ,ÌÈBba ‰¯Bz LÈ .ÂNÚ ¯‰Ó≈«≈»≈»«ƒ««¬≈ƒ¿ƒ
È‡È· el‡ ,‰È‡È· .‰¯Bz ÔÈ‡ ÌÈBb· ‰È¯NÂ dkÏÓ«¿»¿»∆»«ƒ≈»¿ƒ∆»≈¿ƒ≈
‡Ï el‡Â el‡ ,˙Ó‡ È‡È· el‡ ,‰È‡È· Ìb .¯˜L∆∆«¿ƒ∆»≈¿ƒ≈¡∆≈¿≈…

.'‰Ó ÔBÊÁ e‡ˆÓ»¿¬≈

„È¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÔBiˆ ˙· È˜Ê eÓcÈ ı¯‡Ï e·LÈ .≈¿»»∆ƒ¿ƒ¿≈«ƒ»««ƒ∆¿»»
˙L¯t È„È ÏÚL ,EÈÈÚa ‰l˜ ÌÈ¯„ ˙L¯t È‰z Ï‡«¿ƒ»»«¿»ƒ«»¿≈∆∆«¿≈»»«
ÈÙÏ .e‰i˜„ˆ ÏL ‰ÏB„‚ È¯c‰Ò e‚¯‰ ÌÈ¯„¿»ƒ∆∆¿«¿∆¿≈¿»∆ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰MÓÁ ÏÚ ¯v„Îe· CÏn‰ e‰pÓ ‰ÈÎÈ eÏbLk¿∆»¿»¿»ƒ»«∆∆¿«¿∆««¬ƒ»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈÎÏÓ(ג כז, ‡Ï(ירמיה ÌzÁlLÂ : ¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»∆
Ï‡Â ÔBnÚ Èa CÏÓ Ï‡Â ·‡BÓ CÏÓ Ï‡Â ÌB„‡ CÏÓ∆∆¡¿∆∆∆»¿∆∆∆¿≈«¿∆
ÌÈ‡a‰ ÌÈÎ‡ÏÓ „Èa ÔB„Èˆ CÏÓ Ï‡Â ¯ˆ CÏÓ∆∆…¿∆∆∆ƒ¿««¿»ƒ«»ƒ
˜ÈÙÂ ÏÈÏÚ ‰Â‰Â ,‰„e‰È CÏÓ e‰i˜„ˆ Ï‡ ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ∆ƒ¿ƒ»∆∆¿»«¬»»≈¿»≈
LÈÏ˙c dÈÁkL‡Â dÈa‚Ï ÏÈÏÚ „Á ‡ÓBÈ ,eL¯ ÈÏa¿ƒ¿»«¬≈¿«≈¿«¿¿≈¿»≈
ÚazLÈ‡ dÈÏ ¯Ó‡ ,ÈÁ ‡e‰Lk ÏÈÎ‡Â ‡·¯‡ ¯Na¿««¿¿»¿»≈¿∆«¬«≈ƒ¿««
‰n·e .dÈÏ ÚazLÈ‡Â ,ÈÏ ÌÒ¯ÙÓ z‡ ˙ÈÏc ÈÏƒ¿≈«¿¿«¿≈ƒ¿ƒ¿««≈«∆
.ÈÓÈt‰ ÁaÊÓa ¯Ó‡ ‡ÈÁ Èa¯a ÈÒBÈ Èa¯ ,BÚÈaL‰ƒ¿ƒ«ƒ≈¿«ƒ¬ƒ»»«¿ƒ¿≈««¿ƒƒ
¯v„Îe·a dÈÏ ÔÈ˙¯ÙÓe ÔÈ·˙È ÔÈÎÏÓ ‰LÓÁ ÔBÂ‰Â«¬«¿»«¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿«¿∆«
‡˙eÎÏÓ dÈÏ ‡ÈÈ‡È ‡Ï dÈÏ È¯Ó‡Â e‰i˜„ˆ Ì„√̃»ƒ¿ƒ»¿»¿≈≈»»¬»≈«¿»
ÏL BÚ¯fÓ z‡„ ‡˙eÎÏÓ ‡ÈÈ‡È CÏ ‡l‡ ¯v„Îe·Ïƒ¿«¿∆«∆»»»¬»«¿»¿«¿ƒ«¿∆
‡‡ ¯Ó‡Â ¯v„Îe·Ï dÈ˙¯ÙÓ ‡e‰ Û‡ ,„Âc»ƒ«¿»¿≈ƒ¿«¿∆««¬«¬»
ÔeÁÏL ,ÏÈÎ‡Â ‡·¯‡ ¯Na LÈÏz ‰Â‰c dÈzÈÓÁ¬ƒ≈«¬»»≈¿««¿¿»¿»≈»¿
ÏÈÏÚ ‰Â‰c ‰‡„e‰È ‡e‰‰ ‡kÏÓÏ dÈÏ Ôe¯Ó‡Â „iÓƒ»«¬»≈¿«¿»«¿»»«¬»»≈
dÈzÈÓÁ ‡‡ ÔÏ ¯Ó‡ CÓ„˜ eL¯ ÈÏa ˜ÈÙÂ¿»≈¿ƒ¿√»»¬«»¬»¬ƒ≈
‡„‰ ,ÏÈÎ‡Â ‡·¯‡ ¯Na LÈÏz ‰Â‰c ¯v„Îe·Ïƒ¿«¿∆««¬»»≈¿««¿¿»¿»≈¬»

·È˙Î„ ‡e‰(כ כד, ב CÏÓa(מלכים e‰i˜„ˆ „¯ÓiÂ : ƒ¿ƒ«ƒ¿…ƒ¿ƒ»¿∆∆
e‡ˆÈÂ ,‡ÈÎBË‡ ÏL ÈÙ„a ·LÈÂ ‡a „iÓ .Ï·a»∆ƒ»»¿»«¿»¿≈∆«¿¿»¿»¿
Ì‰L Ì˙B‡ ‰‡¯L ÔÂÈk ,B˙‡¯˜Ï ‰ÏB„‚ È¯c‰Ò«¿∆¿≈¿»ƒ¿»≈»∆»»»∆≈
Ì‰Ï e‡ÈˆB‰Â ¯Êb ,‰¯eˆ ÏL Ì„‡ Èa ÌlkÀ»¿≈»»∆»»«¿ƒ»∆
,‰¯Bz‰ ˙‡ ÈÏ eL¯c Ì‰Ï ¯Ó‡ ,Ô·ÈLB‰Â ˙B‡¯cz«̃∆¿»¿ƒ»»«»∆ƒ¿ƒ∆«»
d˙B‡ ÔÈÓb¯˙Óe ‰L¯Ùe ‰L¯t ÔÈ¯B˜ eÈ‰ „iÓƒ»»ƒ»»»»»»¿«¿¿ƒ»

ÌÈ¯„ ˙L¯ÙÏ eÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ ,ÂÈÙÏ(ג ל, :(במדבר ¿»»¿≈»∆ƒƒ¿»»«¿»ƒ
,dÈa ¯„‰ÓÏ ÈÚa È‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡ ,¯„ ¯cÈ Èk LÈ‡ƒƒƒ…∆∆¬«¿ƒ»≈¿∆¡«≈
˙‡ BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁ Ïˆ‡ CÏÈ BÏ e¯Ó‡ ,Â‡Ï B‡ ÏÈÎÈ»≈»»¿≈≈≈∆»»«ƒ∆
‰i˜„ˆÏ Ìz¯z‰ Ìz‡L È‡ ‰ÓBc Ì‰Ï ¯Ó‡ .B¯cƒ¿»«»∆∆¬ƒ∆«∆ƒ«¿∆¿ƒ¿ƒ»

L ‰Úe·M‰‡„‰ ,ı¯‡Ï Ô„È¯B‰Â ¯Êb „iÓ ,ÈÏ ÚaLp «¿»∆ƒ¿«ƒƒ»»«¿ƒ»»»∆¬»
eÏÚ‰ .ÔBiˆ ˙· È˜Ê eÓcÈ ı¯‡Ï e·LÈ :·È˙Î„ ‡e‰ƒ¿ƒ≈¿»»∆ƒ¿ƒ¿≈«ƒ∆¡
,Ì‰¯·‡ ÏL B˙eÎÊ ÔÈ¯ÈkÊÓ eÏÈÁ˙‰ ,¯ÙÚ»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿∆«¿»»

·È˙Îc(כז יח, ÌÈwN,(בראשית e¯‚Á .¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ‡Â : ƒ¿ƒ¿»…ƒ»»»≈∆»¿«ƒ
·È˙Îc ,·˜ÚÈ ÏL B˙eÎÊ ÔÈ¯ÈkÊÓ eÏÈÁ˙‰,לז (בראשית ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿∆«¬…ƒ¿ƒ

Ô¯ÚNלד) e¯L˜ Ì‰Ï eNÚ ‰Ó .ÂÈ˙Óa ˜N ÌNiÂ :«»∆«¿»¿»∆»»∆»¿¿»»
„ÚÂ ÌÈÏLe¯ÈÓ Ì˙B‡ ÔÈˆÈ¯Ó eÈ‰Â Ì‰ÈÒeÒ È·Êa¿«¿≈≈∆¿»¿ƒƒ»ƒ»«ƒ¿«

˙Ïe˙a ÔL‡¯ ı¯‡Ï e„È¯B‰ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,„eÏ¬»ƒ¿ƒƒ»∆∆…»¿…
.ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ

ÂËÌÈÒB˜ÈÒ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÈÈÚ ˙BÚÓc· eÏk .»«¿»≈«»««ƒ∆¿»»ƒƒ
˙ÚÓ„Â ,Ïc¯Á‰ ˙ÚÓ„Â ,Ìq‰ ˙ÚÓc ,ÔÈÚÏ ÔzÈƒ«»«ƒƒ¿«««¿ƒ¿«««¿»¿ƒ¿«
˙BÚÓ„ ‰LÏL .ÔlkÓ ‰ÙÈ ˜BÁO‰ ˙ÚÓ„Â ,˙È¯BÏÈƒ̃ƒ¿ƒ¿««¿…»»ƒÀ»¿»¿»
˙Èa ˙ÚÓ„Â ,‰ÈÎa‰ ˙ÚÓ„Â ,ÔLÚ‰ ˙ÚÓc :˙BÚ»̄ƒ¿«∆»»¿ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿«≈
‰M‡a ‰NÚÓe .ÌlkÓ ‰L˜ ˙¯ÁLz ÏLÂ ,‡qk‰«ƒ≈¿∆ƒ¿…∆»»ƒÀ»«¬∆¿ƒ»
ÂÈÏÚ ‰ÎBa ‰˙È‰Â ,˙Óe ˙¯ÁLz Ôa dÏ ‰È‰L ˙Á‡««∆»»»≈ƒ¿…∆≈¿»¿»»»»
‡ÈÈÒ‡ Èa‚Ï ˙ÏÊ‡ ,‰ÈÈÚ ÈÒÈ¯ e¯LpL „Ú ˙BÏÈla«≈«∆»¿ƒ≈≈∆»»¿«¿«≈«¿»
ı¯‡Ï CtL .‰ÓLpÓ z‡Â ÈÏÁk ÔÓ ÈÏeÁk dÏ ¯Ó‡¬««¿ƒƒ«¬ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ¿«»»∆
,˙Óe ˙¯ÁLz Ôa BÏ ‰È‰L „Á‡ LÈ‡a ‰NÚÓ ,È„·k¿≈ƒ«¬∆¿ƒ∆»∆»»≈ƒ¿…∆≈
¯Ó‡ ,dÈ„·k ˙Ác „Ú ,˙BÏÈla ÂÈÏÚ ‰ÎBa ‰È‰Â¿»»∆»»«≈«ƒ¿«¿≈≈¬«
‡ÏÂ ÈBÏÚ ÈÎa Ô‡Ó ˙Á ‡¯·‚ ‡e‰‰c dÈ„·k ¯·k¿»¿≈≈¿««¿»¿««»≈¬¿»

.ÌeÏk ˙È‰‡«¬≈¿

ÊË¯Ó‡ ‡ÈÁ Èa¯ ,ÔÈÈÂ Ô‚c ‰i‡ e¯Ó‡È Ì˙Bn‡Ï .¿ƒ»…¿«≈»»»»ƒ«ƒ¬ƒ»»«
¯ÓÁÂ ÔÈ˜ÒeÏb ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯Â ,ÔBËÈËB˜Â ÔÈ˜ÒeÏb¿¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒ»«¿¿ƒ«¬«
‡˙z‡ ˙Â‰ ,¯ÈÚ ˙B·Á¯a ÏÏÁk ÌÙhÚ˙‰a .˜ÈzÚ«ƒ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿…ƒ¬«ƒ¿»
˜ÒÂ L„˜ „Á B‡ ‡¯ÈL „Á CÏ ·Ò dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡»¿»¿«¿»«»«ƒ»«¿»¿«
˜ÈÏÒ ‰Â‰ ,ÔÈÏÎ‡ Ô‡Â ÌeÏk zÁkLÓ È‡ ‡˜eLÏ¿»ƒ«¿«¿¿¿«¬«»¿ƒ¬»»≈
¯t¯ÙÓ ‰Â‰Â ,ÌeÏk ÁkL‡ ‡ÏÂ ÈÓÁÂ ‡˜eLÏ¿»«¬≈¿»«¿«¿«¬»¿«¿≈
,Ce·‡ „È·Ú ‰Ó ÈÓÁ d¯·Ï ‰¯Ó‡ ‡È‰Â ,˙È‡Óe»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»¬ƒ»»≈¬
˙ÈÓe ¯t¯ÙÓ ‰Â‰Â ˙ÈÓ È‰e·‡ ‡ÓÁÂ ‡˜eLÏ ˜ÈÏÒ»≈¿»«¬»¬ƒƒ«¬»¿«¿≈ƒ
˙B·Á¯a ÏÏÁk ÌÙhÚ˙‰a :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ .È‰BÏÚ¬ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»∆»»ƒ¿…
Ï‡ ÌLÙ CtzL‰a .ÏB„b‰ d·e dÏÚa eÈÈ‰ ,¯ÈÚƒ«¿«¿»¿»«»¿ƒ¿«≈«¿»∆
‡ÏÂ ˜ÈÓÏ ÈÚa ‡¯ÈÚÊ ‡¯a ‡Â‰ ,Ì˙Bn‡ ˜ÈÁ≈ƒ»¬»¿»¿≈»»≈¿≈«¿»

.˙ÈÓe ¯t¯ÙÓe ·ÏÁ ÁkLÓ«¿«»»¿«¿≈ƒ

ÊÈÈz„Ú‰ ÌÈ‡È· ‰nk ,Cl ‰n„‡ ‰Ó C„ÈÚ‡ ‰Ó .»¬ƒ≈»¬«∆»«»¿ƒƒ≈«¿ƒ
‡È·Â ¯˜aa „Á‡ ‡È· ¯Ó‡ Èa¯ ,Ô˙ Èa¯Â Èa¯ ,ÌÎa»∆«ƒ¿«ƒ»»«ƒ»«»ƒ∆»«…∆¿»ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa „Á‡(יג יז, ב :(מלכים ∆»≈»«¿«ƒ¬»ƒ¿ƒ
.‰ÊÁ ÏÎ È‡È· Ïk „Èa ‰„e‰È·e Ï‡¯NÈa '‰ „ÚiÂ«»«¿ƒ¿»≈ƒ»¿«»¿ƒ≈»…∆
ÌÈ‡È· ÈLe ˙È¯ÁLa ÌÈ‡È· ÈL ¯Ó‡ Ô˙ Èa«̄ƒ»»»«¿≈¿ƒƒ¿«¬ƒ¿≈¿ƒƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙È·¯Úa(כה ז, ÌÎÏ(ירמיה ÁÏL‡Â : ¿«¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»∆¿«»∆
ÌkL‰ ,ÁÏLÂ ÌkL‰ ÌBÈ ÌÈ‡È·p‰ È„·Ú Ïk ˙‡∆»¬»««¿ƒƒ«¿≈¿»…««¿≈

.·¯Úa ÁÏLÂ ¯˜aa«…∆¿»…«»∆∆

˙Bfa ‰nk ¯Ó‡ Ô˙BÈ Èa¯ ,C„ÈÚ‡ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¬ƒ≈«ƒ»»»««»ƒ
,‚BÚÂ ÔBÁÈÒ ˙f·e ,Ìi‰ ˙f·e ,ÌÈ¯ˆÓ ˙fa ,ÌÎÏ Èz˙»«ƒ»∆ƒ«ƒ¿«ƒƒ««»ƒ«ƒ¿

.ÌÈÎÏÓ „Á‡Â ÌÈLÏL ˙faƒ«¿ƒ¿∆»¿»ƒ
.‡˙È„Ú ,‡˙fÈ·Ï ÔÈÁÂÂˆ ‡È·¯Úa ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ«¬«¿»»¿ƒ¿ƒ¿»¬ƒ»

,ÌÎa Èz„ÚÂ ÔÈ„eÚÂ ‰nk ,C„ÈÚ‡ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¬ƒ≈«»ƒƒƒ«¿ƒ»∆
˙È·e ,ÔBÚ·‚Â ,·Â ,‰ÈLÂ ,ÏbÏ‚Â ,„ÚBÓ Ï‰‡…∆≈¿ƒ¿»¿ƒ¿…¿ƒ¿≈

.ÌÈL ÌÈÓÏBÚ»ƒ¿«ƒ
ÔÈËeM˜ ‰nk ¯ÓB‡ Èa¯ ,C„ÈÚ‡ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¬ƒ≈«ƒ≈«»ƒƒ
ÈÎ‡ÏÓ ‡Ba¯ ÌÈML ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌÎ˙‡ ÈzËMƒ̃«¿ƒ∆¿∆»««ƒ»»ƒƒƒ«¿¬≈
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ריט dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

„Èa ‰¯ËÚÂ ÈÈÒa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÚ e„¯È ˙¯M‰«»≈»¿ƒ«»»¿ƒ««¬»»¿«
Èa¯ .Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ¯hÚÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»¿«≈»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«ƒ
ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯Ó‡ ÔÁBÈ Èa¯ ÌLa ‡‰k ¯a ‡a‡«»««¬»¿≈«ƒ»»»«≈»¿∆¿ƒ
Èa¯ .‰¯ËÚ BLÈaÏÓ „Á‡Â ,BËM˜Ó „Á‡ ,e„¯È ‡Baƒ̄»¿∆»¿«¿¿∆»«¿ƒ¬»»«ƒ

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÈBÊ ¯Ó‡ È¯Btˆc ‡e‰(יח יב, :(איוב »¿ƒƒ»«ƒ¿»¿«¿»«
‰n„‡ ‰Ó ,Ì‰È˙Óa ¯BÊ‡ ¯Ò‡iÂ Ázt ÌÈÎÏÓ ¯ÒeÓ«¿»ƒƒ≈««∆¿…≈¿»¿≈∆»¬«∆
ÈzÏ‡b ‰n‡ BÊÈ‡Ï ,ÌÎ˙‡ È˙Ènc ‰n‡ BÊÈ‡Ï ,CÏ»¿≈À»ƒƒƒ∆¿∆¿≈À»»«¿ƒ
BÊÈ‡Ï ,˙BkÓ ¯NÚ ‰È·ÈB‡ ÏÚ È˙‡·‰Â ‰˜ÊÁ „Èa¿»¬»»¿≈≈ƒ«¿∆»∆∆«¿≈
˙‡ ÈzÊb‰Â ,Ôn‰ ˙‡ Èz„¯B‰Â ,Ìi‰ ÈzÚ¯˜ ‰n‡À»»«¿ƒ«»¿«¿ƒ∆«»¿ƒ«¿ƒ∆
ÈzÙw‰ ‰n‡ BÊÈ‡Ï .¯‡a‰ ˙‡ Ì‰Ï È˙ÈÏÚ‰Â ,ÂÏO‰«¿…»¿∆¡≈ƒ»∆∆«¿≈¿≈À»ƒ«¿ƒ
Ì‰Ï Èz˙Â ,ÈÈÒ ¯‰ ÈÙÏ Èz·¯˜Â ,„B·Î ÈÚ«¿≈»¿≈«¿ƒƒ¿≈«ƒ«¿»«ƒ»∆
.ÈÏ ˙ÓÏLÓe ‰‡¯iL ˙a‰ ,ÌÈÏLe¯È ˙a‰ .È˙¯Bz»ƒ««¿»»ƒ««∆¿≈»À¿∆∆ƒ
¯Ó‡ ÔÁ ¯ÙÎc ·˜ÚÈ Èa¯ ;CÓÁ‡Â Cl ‰ÂL‡ ‰Ó»«¿∆»«¬«¬≈«ƒ«¬…ƒ¿«»»»«
·e˙kL ÌBi‰ B˙B‡ ÚÈbiLÎÏ ,CÓÁ‡ CÏ ‰ÂL‡LÎÏƒ¿∆«¿∆»¬«¬≈ƒ¿∆«ƒ««∆»

Ba(יא ב, ÚL‰(ישעיה d˙B‡a ,Bc·Ï '‰ ·bNÂ :¿ƒ¿«¿«¿»»»
,‰ÏÈÓa ÔÈiˆÓ‰ ÌÈa ,ÔBiˆ ˙a ˙Ïe˙a .CÓÁ‡¬«¬≈¿««ƒ»ƒ«¿À»ƒ¿ƒ»
Èa¯ ¯Ó‡ ,C¯·L Ìik ÏB„‚ Èk .˙ÈˆÈˆ·e ,˙ÁÏ‚˙·e¿ƒ¿««¿ƒƒƒ»«»ƒ¿≈»««ƒ
‡e‰ ,ÌÈ ÏL B¯·L ˙B‡t¯Ï „È˙Ú ‡e‰L ÈÓ È‡ÙÏBÁ¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ¿∆»

.CÏ ‡t¯Èƒ¿»»
Ìi‰ ÏÚ ‰¯ÈL BÏ Ìz¯Ó‡L ÈÓ ÔÈ·‡ Èa¯ ¯Ó‡ שמות) »««ƒ»ƒƒ∆¬«¿∆ƒ»««»

ב) ÚLB‰Èטו, Èa¯ .CÏ ‡t¯È ‡e‰ ,e‰Â‡Â ÈÏ‡ ‰Ê :∆≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»»«ƒ¿À«
.CÈ‡È· CÏ ‡t¯È ¯Ó‡ ÈÂÏ Ôa∆≈ƒ»«ƒ¿»»¿ƒ«ƒ

ÁÈ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ,ÏÙ˙Â ‡ÂL CÏ eÊÁ CÈ‡È· .¿ƒ«ƒ»»»¿¿»≈«ƒ∆¿»»»«
¯Ó‡pL ,‰lÙz ÔB¯ÓBL È‡È·a ¯Ó‡(יג כג, :(ירמיה ∆¡«ƒ¿ƒ≈¿¿ƒ»∆∆¡«

È‡È·a ¯Ó‡Â ,‰ÏÙ˙ È˙È‡¯ ÔB¯ÓL È‡È··eƒ¿ƒ≈…¿»ƒƒƒ¿»¿∆¡«ƒ¿ƒ≈
Èa¯ .ÏÙ˙Â ‡ÂL ·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰ÏÙz ÌÈÏLe¯È¿»»ƒƒ¿»¬»ƒ¿ƒ»¿¿»≈«ƒ
ÌÈÏLe¯È È‡È·a ¯Ó‡ ¯Ó‡ ÈÓÁ ¯a Ï‡eÓL¿≈««¿»ƒ»«∆¡«ƒ¿ƒ≈¿»»ƒ

¯Ó‡pL ,‰È¯e¯ÚL(יד כג, ÌÈÏLe¯È(ירמיה È‡È··e : «¬ƒ»∆∆¡«ƒ¿ƒ≈¿»»ƒ
,‰È¯e¯ÚL Ï‡¯˘È ˙È·a ¯Ó‡Â ,‰¯e¯ÚL È˙È‡»̄ƒƒ«¬»¿∆¡«¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ»

·È˙Îc(יג יח, Ïe˙a˙(ירמיה „‡Ó ‰˙NÚ ˙¯¯ÚL : ƒ¿ƒ«¬Àƒ»¿»¿…¿«
BÂ‰c ,C˙e·L ·ÈL‰Ï CBÚ ÏÚ el‚ ‡ÏÂ .Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿…ƒ«¬≈¿»ƒ¿≈«¬
‡ÂL ˙B‡NÓ CÏ eÊÁiÂ .ÈBt‡ ÏÚ CÏ ÔÈ˙ÁÓ ÔÈÈÒ‡Ó»¿»«¬ƒ»«««∆¡»«¿»¿

.·È˙k ÌÁecÓe ,ÌÈÁecÓe«ƒ«ƒ¿ƒ

ËÈÔBÚÓL Èa¯ ÌLa ÔÁBÈ Èa¯ ,ÌÈtk CÈÏÚ e˜ÙÒ .»¿»«ƒ««ƒ«ƒ»»¿≈«ƒƒ¿
ıeÁ ‰˙È‰ ˙BBaLÁ ÏL ‰tk ,¯Ó‡ È‡ÁBÈ ¯a«»»«ƒ»∆∆¿»¿»
ı¯ ‰È‰ ·MÁÏ ‰ˆB¯ ‰È‰L ÈÓ ÏÎÂ ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿»ƒ∆»»∆¿«≈»»»
,¯ÚËˆÓ ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡ˆÈ ‡ÏL ,ÌL ·MÁÓe¿«≈»∆…≈≈ƒ»«ƒƒ¿»≈
e˜ÙÒ ÂÈLÎÚÂ ,ı¯‡‰ ÏÎÏ NBNÓ :¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï¿«≈«∆∆¡«»¿»»»∆¿«¿»»¿
.ÌÈÏLe¯È ˙a ÏÚ ÔL‡¯ eÚÈiÂ e˜¯L ÌÈtk CÈÏÚ»«ƒ««ƒ»¿«»ƒ…»««¿»»ƒ
‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰ÈÙa ÔÁ·L ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰ ˙Bn‡‰ Èk¯k¿«≈»À≈¿ƒƒ¿»¿ƒ∆¬»

·È˙Î„(ג כז, ‡·Ï(יחזקאל ,ÈÙÈ ˙ÏÈÏk È‡ z¯Ó‡ z‡ : ƒ¿ƒ«¿»«¿¿¬ƒ¿ƒ«…ƒ¬»
‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰ÈÙa dÁ·L ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¬≈ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ∆¬»
Ô˙ Èa¯ .ÈÙÈ ˙ÏÈÏk e¯Ó‡iL ¯ÈÚ‰ ˙‡Ê‰ :·È˙Î„ƒ¿ƒ¬…»ƒ∆…¿¿ƒ«…ƒ«ƒ»»
,ÔaÊ ‡ÏÂ CÓc ,‡È¯ÓÚ ‡aÊÏ ˜ÈÏÒ ‡ËehÓ˜¯t ¯Ó‡»«¿«¿«»»≈¿«»»«¿«»¿«¿»««

Ô¯˜ ,ı¯‡‰ ÏÎÏ NBNÓ ÔÈ¯Ó‡ Ôez‡c ÔÈc ¯Ó‡¬«≈¿«»¿ƒ»¿»»»∆¿«
.ı¯‡‰ ÏÎÏ NBNÓ ezÈ¯Ó‡ ˙e‡·Ë ¯Ó‡ ,ÔÈaÊÂ¿«≈¬«»¿«¿ƒ»¿»»»∆

ÎÈÙÏ ,Ô"ÈÚÏ ‰"Ù ÌÈc˜‰ ‰nÏ ,Ì‰Èt CÈÏÚ eˆt .»»«ƒƒ∆»»ƒ¿ƒ¿¿ƒ
.Ì‰ÈÈÚa e‡¯ ‡M ‰Ó Ì‰ÈÙa ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰L∆»¿ƒ¿ƒ∆«∆»¿≈≈∆

‡ÎÈa¯c dÈ¯a ‰·‰‡ Èa¯ ,ÌÓÊ ¯L‡ '‰ ‰NÚ .»»¬∆»««ƒ«¬»¿≈¿«ƒ
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡L ‰ÚMÓ ,¯Ó‡ ‡¯ÈÚÊ ויקרא) ¿≈»»«ƒ»»∆»««»»

יח) ‡Ûכו, ÈzÎÏ‰Â 'Â‚Â ÈÏ eÚÓL˙ ‡Ï ‰l‡ „Ú Ì‡Â :¿ƒ«≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ«
‡l‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ‰NÚ Ck ‡nL ,È¯˜a ÌÎnÚ È‡¬ƒƒ»∆¿∆ƒ∆»»»»«¿»∆»
ÔÁ ¯ÙÎc ·˜ÚÈ Èa¯ .¯MÙÓ È¯BMt ,'Â‚Â '‰ ‰NÚ»»«≈¿«««ƒ«¬…ƒ¿«»»

‡ CÈÏÚ ÁnNÈÂ .BlL ÔÈ¯Bt¯t ÚÊa ¯Ó‡¯Ó‡ ,·ÈB ¬«¿««¿ƒ∆«¿««»«ƒ≈»«
·È˙Îc ,Ì‰nÚ ÁÓN ‡e‰ ‰·Bha ‡Á‡ Èa¯,ל (דברים «ƒ«»«»»≈«ƒ»∆ƒ¿ƒ

ÏÚט) NN ¯L‡k ·BËÏ EÈÏÚ NeNÏ '‰ ·eLÈ Èk :ƒ»»»∆¿«¬∆»«
‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈ¯Á‡ ‡e‰ ÁnNÓ ‰Ú¯a Ï·‡ ,EÈ˙·‡¬…∆¬»»»»¿«≈«¬≈ƒ¬»
‰Ê ÏÚÂ ,CÈ¯ˆ Ô¯˜ ÌÈ¯‰ ·ÈB‡ CÈÏÚ ÁnNÈÂ :·È˙Î„ƒ¿ƒ«¿««»«ƒ≈≈ƒ∆∆»»ƒ¿«∆
.'Â‚Â È„È¯B‰ ÔBiˆ ˙a ˙ÓBÁ '‰ Ï‡ ÌaÏ ˜Úˆ :¯Ó‡∆¡«»«ƒ»∆««ƒƒƒ

·Î¯ÓB‡ Èa¯ ,˙B¯ÓL‡ L‡¯Ï ‰ÏÈl· Èp¯ ÈÓe˜ .ƒ…ƒ««¿»¿…«¿À«ƒ≈
.ÌBia ˙B¯ÓLÓ Úa¯‡Â ,‰ÏÈla ˙B¯eÓL‡ Úa¯‡«¿««¿««¿»¿«¿«ƒ¿»«
„Á‡ ˙Ú‰Â ,˙ÚÏ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯NÚÓ „Á‡ ‰BÚ‰»»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»¿≈¿»≈∆»
ÌÈ¯NÚÓ „Á‡ Ú‚¯‰ ,‰BÚÏ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯NÚÓ≈∆¿ƒ¿«¿»»¿»»∆«∆»≈∆¿ƒ
Èa¯ ÌLa ‰ÈÎ¯a Èa¯ ,Ú‚¯ ‡e‰ ‰nÎÂ ,˙ÚÏ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿≈¿«»∆««ƒ∆∆¿»¿≈«ƒ
.ÔÈÚ Û¯‰k È¯Ó‡ Ôa¯Â .B¯Ó‡Ï È„k ¯Ó‡ BaÏÁ∆¿»«¿≈¿»¿¿«»»»¿≈¿∆∆«ƒ
ÌÈÙÏ‡ ˙LLÂ ‡Ba¯ ˙LÓÁÓ „Á‡ ¯Ó‡ Ï‡eÓLe¿≈»«∆»≈¬≈∆ƒ¿≈∆¬»ƒ
.Ú‚¯ ‡e‰ ‰Ê ,‰ÚLÏ ‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Â ˙B‡Ó LÓÁÂ«¬≈≈¿«¿»ƒ¿»¿»»∆∆«
‡˜È¯Ê Èa¯ .‰ÏÈla ˙B¯eÓL‡ LÏL ¯Ó‡ Ô˙ Èa«̄ƒ»»»«»«¿«»¿»«ƒ¿ƒ»
„Á‡ ·e˙k ¯Ó‡ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÌLa Èn‡ Èa¯Â¿«ƒ«≈¿≈«ƒƒ¿∆»ƒ»«»∆»

¯ÓB‡(סב קיט, CÏ,(תהלים ˙B„B‰Ï Ìe˜‡ ‰ÏÈÏ ˙BˆÁ : ≈¬«¿»»¿»
¯ÓB‡ „Á‡ ·e˙ÎÂ(קמח קיט , ÈÈÚ(תהלים eÓc˜ : ¿»∆»≈ƒ¿≈«

‰i˜ÊÁ Èa¯ ,ÌÈ·e˙Î ÈL eÓi˜˙È „ˆÈk ,˙B¯ÓL‡«¿À≈«ƒ¿«¿¿≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»
dÈÓÚË ¯Ó‡ „Á ,Èn‡ Èa¯Â ‡˜È¯Ê Èa¯ dÏ È¯Ó‡Â¿»¿≈»«ƒ¿ƒ»¿«ƒ«≈«¬««¿≈
‡ÓÚË ¯Ó‡c Ô‡Ó ,Ô˙ Èa¯c dÈÓÚË ¯Ó‡ „ÁÂ ,Èa¯c¿«ƒ¿«¬««¿≈¿«ƒ»»«¿»««¿»

Ô˙ Èa¯„ ‡ÓÚË ¯Ó‡c Ô‡Ó .‡ÁÈ ‡‰ ,Èa¯„ שופטים) ¿«ƒ»ƒ»«¿»««¿»¿«ƒ»»
יט) Ìi˜nז, ‰Ó Ô˙ Èa¯Â .‰BÎÈz‰ ˙¯ÓL‡ L‡¯ :…«¿…∆«ƒ»¿«ƒ»»«¿«≈

ÌÈÓÚÙe ,‰ÏÈÏ ˙BˆÁ ÌÈÓÚt ‡l‡ ,‰ÏÈÏ ˙BˆÁ¬«¿»∆»¿»ƒ¬«¿»¿»ƒ
„ÂcL ‰ÚLa ,‡„È·Ú CÈ‡Â .˙B¯ÓL‡ ÈÈÚ eÓcƒ̃¿≈««¿À¿≈¬ƒ»¿»»∆»ƒ
„Ú ÔLÈÂ ˙BÚL ÚLz „Ú ÏÎB‡ BÓˆÚ ˙„eÚÒ ÏÎB‡≈¿««¿≈«≈«»¿»≈«
,‰¯Bza ˜ÒBÚÂ „ÓBÚÂ ‰BÎÈz‰ ˙¯ÓL‡ L‡…̄«¿…∆«ƒ»¿≈¿≈«»
·¯Ú‰ „Ú ÏÎB‡ ,ÌÈÎÏÓ ˙„eÚÒ ÏÎB‡ „ÂcL ‰ÚL·e¿»»∆»ƒ≈¿«¿»ƒ≈«»∆∆
‰ÏÈÏ ˙BˆÁÓ ‰¯Bza ˜ÒBÚÂ „ÓBÚÂ ,˙BˆÁ „Ú ÔLÈÂ¿»≈«¬¿≈¿≈«»≈¬«¿»
„Â„Â ‡a ¯ÁM‰ ‰È‰ ‡Ï Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,‰hÓÏe¿«»≈»≈»…»»«««»¿»ƒ

„Âc ¯Ó‡L ‡e‰Â ,ÔLÈ(ט נז, È„B·Î(תהלים ‰¯eÚ : »≈¿∆»«»ƒ»¿ƒ
Ì„˜ ÔÓ È¯˜È ¯Ú˙È‡ ,¯ÁM ‰¯ÈÚ‡ ¯BpÎÂ Ï·p‰ ‰¯eÚ»«≈∆¿ƒ»ƒ»»«ƒ¿«¿»ƒƒ√»
.È‡¯B·c dÈ¯˜È Ì„˜ ÌeÏk ˙ÈÏ È¯˜È ,È‡¯B·c dÈ¯˜È¿»≈¿¿ƒ¿»ƒ≈¿√»¿»≈¿¿ƒ
¯¯BÚÓ ‡¯ÁL ˙ÈÏÂ ‡¯ÁL ¯¯BÚÓ ‡‡ ¯ÁM ‰¯ÈÚ‡»ƒ»»«¬»¿≈«¬»¿≈«¬»¿≈
¯Bpk ¯Ó‡ ÌÁÓ ¯a ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ÌLa ÒÁt Èa¯ .ÈÏƒ«ƒƒ¿»¿≈«ƒ∆¿»»«¿«≈»«ƒ
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`dkiרכ zlibnl dax yxcn
dax dki`

Ba ÔbÓe „ÓBÚ ‰È‰Â ÂÈ˙BL‡¯Ó ˙Áz Ôe˙ ‰È‰»»»««¿«¬»¿»»≈¿«≈
.‰ÏÈla««¿»

„Âc ÏL B˙hnÓ ‰ÏÚÓÏ ÈeÏz ¯Bpk ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒƒ»¿«¿»ƒƒ»∆»ƒ
Ba ˙·MÓ ˙ÈBÙˆ Áe¯ ‰ÏÈÏ ˙BˆÁ ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒƒ«¬«¿»«¿ƒ¿«∆∆

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÂÈÏ‡Ó ÔbÓ ‰È‰Â(טו ג, ב :(מלכים ¿»»¿«≈≈≈»¬»ƒ¿ƒ
Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ÔbÓa Ôbk ‰È‰Â ,ÔbÓ‰ Ôbk ‰È‰Â¿»»¿«≈«¿«≈¿»»¿«≈«¿«≈≈¿ƒ»
,ÔbÓ ‰È‰ ÂÈÏ‡Ó ¯Bpk‰ ,ÔbÓ‰ Ôbk ‰È‰Â ‡l‡∆»¿»»¿«≈«¿«≈«ƒ≈≈»»»¿«≈
,‰¯Bza ˜ÒBÚÂ „ÓBÚ ‰È‰ BÏB˜ ÚÓBL „Âc ‰È‰LÎe¿∆»»»ƒ≈«»»≈¿≈«»
˜ÒBÚ „Âc ÏL BÏB˜ ÌÈÚÓBL Ï‡¯NÈ eÈ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»ƒ¿»≈¿ƒ∆»ƒ≈
˜ÒBÚ Ï‡¯NÈ CÏÓ „Âc ‰Óe ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰¯Bza«»»¿ƒ«»ƒ∆∆ƒ¿»≈≈
ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰ „iÓ ,‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ e‡ ‰¯Bza«»»««««»¿«»ƒ»»¿ƒ
Èa¯ ¯Ó‡ ,Ô˙ Èa¯„ ‰È¯˜ Èa¯ Ìi˜n ‰Óe .‰¯Bza«»«¿«≈«ƒ¿»»¿«ƒ»»»««ƒ
˙BÎe˙ÓL ˙ÈLÈÏL ÏL dL‡¯Â ‰iL ÏL BÙBÒ ‡e‰»∆¿ƒ»¿…»∆¿ƒƒ∆¿«¿
˙e‡È ˙BBÎÈz ¯Ó‡ el‡ ÈÓ Èa¯ BÏ ¯Ó‡ .‰ÏÈl‰««¿»»««ƒ»≈ƒ∆¡«ƒ»
‡Ï ‡˙ÈÈÓ„˜ ,‰BÎÈz ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï ‡‰ ,˙Â‰¬«»…∆¡«∆»ƒ»«¿»¿»»

.Ô„ÈÚ ‡˙‡ ‡Ï eck „Úc ,‰·MÁ˙ÈÓƒ¿«¿»¿««»¬»ƒ»

‚Î˙nL ÛÒBÈ Ôa ‚‡B„a ‰NÚÓ ,‰ËÈa‰Â '‰ ‰‡¯ .¿≈¿«ƒ»«¬∆¿≈∆≈∆≈
ÌÈÁÙËa B˙B‡ ˙„cÓÓ ‰˙È‰Â ,Bn‡Ï ÔË˜ Ôa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆»»¿ƒ¿»¿»¿«∆∆ƒ¿»ƒ
ÔÂÈÎÂ ,‰LÂ ‰L ÏÎa ÌÈÓMÏ ·‰Ê BÏ˜LÓ ˙˙BÂ¿∆∆ƒ¿»»»«»«ƒ¿»»»¿»»¿≈»

‰È„Èa Bn‡ ezÁ·Ë ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ‰„eˆÓ ‰ÙÈ˜‰L∆≈ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿»«ƒ¿»∆»
ÏÎ‡ÂÈÓÏ ¯ÓB‡Â ÌB˜n‰ ÈÙÏ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ‰È‰Â ,ez «¬»«¿»»ƒ¿¿»¿≈ƒ¿≈«»¿≈¿ƒ

,ÌÈÁtË ÈÏÏÚ ÌÈ¯t ÌÈL ‰ÏÎ‡z Ì‡ ‰k zÏÏBÚ«¿»…ƒ…«¿»»ƒƒ¿»…¿≈ƒÀƒ
Ô‰k '‰ Lc˜Óa ‚¯‰È Ì‡ :ez·ÈLÓ L„w‰ Áe¯Â¿««…∆¿ƒ«ƒ≈»≈¿ƒ¿«…≈

.Ú„ÈB‰È Ôa ‰È¯ÎÊ ‰Ê ,‡È·Â¿»ƒ∆¿«¿»∆¿»»

„Î·È˙k ,'Â‚Â ˙BˆeÁ ı¯‡Ï e·ÎL יא). ו, Â‡˙(ירמיה : »¿»»∆¿ƒ¿≈
ıeÁa ÏÏBÚ ÏÚ CÙL ÏÈÎ‰ È˙È‡Ï È˙‡ÏÓ '‰ ˙ÓÁ¬«»≈ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿…«»«
e„ÎlÈ ‰M‡ ÌÚ LÈ‡ Ì‚ Èk ÂcÁÈ ÌÈ¯eÁa „BÒ ÏÚÂ¿««ƒ«¿»ƒ«ƒƒƒ»ƒ»≈
.˙BˆeÁ ı¯‡Ï e·ÎL CÎÈÙÏ .ÌÈÓÈ ‡ÏÓ ÌÚ Ô˜Ê»≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»»¿»»∆

‰Î,È¯e‚Ó e‰Ó ,·È·qÓ È¯e‚Ó „ÚBÓ ÌBÈÎ ‡¯˜z .ƒ¿»¿≈¿«ƒ»ƒ«¿«
.È‡˙Èa BbÓƒ≈»

ÈÒB˜ eNÚL Ì„‡ Èa ÒBÈ¯Ó Èa¯a ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆¿»»¿«ƒ»ƒ¿≈»»∆»≈
'‰ Û‡ ÌBÈa ‰È‰ ‡ÏÂ .ÈÏÚ È˙‡c ÈlL Ô‡¯Èt¯t«¿≈»∆ƒ¿»≈»«¿…»»¿«
eÈ‰iL ˙B·e ÌÈa „‚k ‡iÁ Èa¯ Èz ,„È¯NÂ ËÈÏt»ƒ¿»ƒ»≈«ƒƒ»¿∆∆»ƒ»∆ƒ¿
ÔÈ‡ ,È˙Èa¯Â ÈzÁtË ¯L‡ .Ô„a‡Ó ‡ËÁ‰ ‰È‰È ,EÏ¿ƒ¿∆«≈¿¿«¿»¬∆ƒ«¿ƒ¿ƒƒƒ≈
.ÌlÎ È·È‡ È˙Èa¯Â ÈzÁtË ¯L‡ :‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k¿ƒ»∆»¬∆ƒ«¿ƒ¿ƒƒƒ…¿ƒƒ»

‡ÈÈz ‡˙Èa ‡ÙÏ‡ ˜ÈÏÒ¿ƒ«¿»≈»ƒ¿»»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr flw sc zay(iyily meil)

lenip ,llk jxcaìúBLîMä ïéáì ãìBð .äðîL,legd zeniaìBnéð ¦§Ÿ¨©§¥©§¨¦
,äòLúìwtqne ,eixg`ly dlila e` meia clep m` reci `ly oeik §¦§¨

clep .zxgnly meil ipiny `edy iriyzd meia elenl yiïéa¥
,äøNòì ìBnéð úaL áøò ìL úBLîMämeia clep m` wtq yiy oeik ©§¨¤¤¤©¨¦©£¨¨

iyiy meia clep `ny zaya elenl oi` ok lr ,zaya e` iyiy
z` dgec dpi` dpnfa `ly dline iriyzd meid `ed zaya dzre
eze`ae .ixiyrd meid `edy oey`x meia wx miln okl ,zayd

lg m` ,zay axr ly zeynyd oia clepy ote`øçàì áBè íBé§©©
úaMä,aeh mei z` mb dgec dpi` dpnfa `ly dlinyãçàì ìBnéð ©©¨¦§©©
.øNòzayd xg`l elg m`eì ìBnéð ,äðMä Làø ìL íéîé éðLíéðL ¨¨§¥¨¦¤Ÿ©¨¨¦¦§¥

äìBçä ïè÷ .øNò,ipinyd meia elenl xyt` i`eBúBà ïéìäBî ïéà ¨¨¨¨©¤¥£¦
.àéøáiL ãò©¤©§¦

àøîâ
.`ixaiy cr eze` oilden oi` dleg wepizd m`y ,dpyna epipy

:`ixaiyk cin elenl ozip m`d dpc `xnbd,ìàeîL øîàdid ¨©§¥
xy`k ,megn gcewe dleg wepizdänç Bzöìçdxar dlgnd ± £¨©©¨

`l` cin eze` miln oi` ,eneg cxieBúBøáäì äòáL ìk Bì ïéðúBð§¦¨¦§¨§©§
.miln ipinyd meiae ,wfgzdl mini dray ±

,eäì àéòaéà,mini dray oizndl yi xy`kïðéòa éîjixv m`d ± ¦©§¨§¦¨¦©
mini dray exariy,úòì úòî,dng ezvlg meid zevgay oebk ¥¥§¥

wxe mini dray enlyei `ad reaya mei eze` zevgay `vnp
.elenl ozip didi zevg xg`làceì éðúc ,òîL àz[mkg my]íBé ¨§©§¨¥¨

Búàøáäepic ,ezlgnn ohwd `ixad eay meid ±,Bãìeä íBékmyke ©§¨¨§¦¨§
ez`xad meia s` ,ipinya milne mini dray ecled mein mipeny

.ipinyd meia milne mini dray mipenåàì éàîdpeekd oi` m`d ± ©¨
yBãìeä íBi äîe ezcil mein mini dray mipeny myk ±ïðéòa àì ©¦¨§Ÿ¨¦©

,úòì úòî,elenl ozip `ad reaya ecled meiaeBúàøáä íBé óà ¥¥§¥©©§¨¨
,úòì úòî ïðéòa àìozip `ad reaya mei eze` zligza cine Ÿ¨¦©¥¥§¥

:`xnbd dgec .elenlìàoeincd `l` ,`ziixad zpeek ef oi` ± Ÿ
mini dray ez`xad mei xg`l oizndl yiy df oiprl wx `ed

y okzi ,zrl zrn oiprl la` ,ecled meikéãòó[xeng-]íBé ¨¦
eléàå úòì úòî ïðéòa àì Bãìeä íBé eléàc ,Bãìeä íBiî Búàøáä©§¨¨¦¦¨§§¦¦¨§Ÿ¨¦©¥¥§¥§¦

.úòì úòî ïðéòa Búàøáä íBé©§¨¨¨¦©¥¥§¥

äðùî
xefgl jixv m`d dlxrdn ex`ypy xer zeqita dpc epzpyn

:mkzegleïéöéö ïä elàdlxrd on ex`ypy xer zerevx ± ¥¥¦¦
äìénä úà ïéákòîä,dlin zevn miiw `l mkzgi `l m`y -øNa ©§©§¦¤©¦¨¨¨

äøèòä áBø úà äôBçäddeabd dtyd z` dqkny xer zrevx ± ©¤¤¨£¨¨
lxrk epic ,el` oiviv jzge xfg `ly lke .cibd z` dtiwndBðéàå§¥

äîeøza ìëBà.odk eia` did m`íàåie`xk dlxrd xer xqed ¥©§¨§¦
y `l`äéäwepizdøNa ìòadlxrd xer eli`k d`xpe ony ± ¨¨©©¨¨

,dxhrd z` dteg oiicrBðwúîdlbzzy cr xerd z` jzeg ± §©§
,dxhrdïéòä úéàøî éðtî.lxrk d`xi `ly ¦§¥©§¦¨©¦
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המשך ביקור למס' שבת ליום שלישי עמ' ק



רכי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ãé÷Bñôì øzî ïëå[bréøòîì äîBã Bðéàå .àeä äåöî ìL øeacL ,íéiðòì ä÷ãöékøò" øîBàL eðéäc ,C §¥ª¨¦§§¨¨©£¦¦¤¦¤¦§¨§¥¤§©£¦§©§¤¥¤§¦
è"ìù ïnña øàaúiL Bîk ,øeîb úeáL íeMî øeñàL ,dBáâì "éìò éðBìt Léà Cøò" Bà "éìò151éôì , ¨©¤¤¦§¦¨©§¨©¤¨¦§¨§¤¦§¨¥§¦¨§¦

Bkøò ïúBpL éãé ìò Cøòpä úà äðB÷k äæ éøä ¯ äøBza áeúkk Cøòpä ìL íéðL Cøò éôk dBáâì ïúBpLkL¤§¤¥§¨©§¦¤¤¨¦¤©¤¡¨©¨©¨£¥¤§¤¤©¤¡¨©§¥¤¥¤§
ì äîBãå ,dBáâì.ä÷ãö ú÷éñôa ïk ïéàM äî ,økîîe çwî §¨©§¤§¦¨¦§¨©¤¥¥¦§¦©§¨¨

àeä éøä ¯ òeãé õôç Léc÷nL ïåékL íeMî àlà ,íL øàaúiL Bîk dBáâì õôç íeL Léc÷äì eøñà àìå§Ÿ¨§§©§¦¥¤§¨©§¤¦§¨¥¨¤¨¦¤¥¨¤©§¦¥¤¨©£¥
dBáâì øáã äæéà ïziL Bîöò áiçnLk ìáà ,økîîe çwîì äîBãå ,dBáb úeLøì BúeLøî Bæ äøéîàa BàéöBî¦©£¦¨¥§¦§¨©§¤§¦¨¦§¨£¨§¤§©¥©§¤¦¥¥¤¨¨§¨©

.Bæ äøéîà éãé ìò BúeLøî øác íeL àöé àì ïéãò ¯£©¦Ÿ¨¨¨¨¥§©§¥£¦¨
äøBz øôñ ïBâk ,òeãé õôç íeL úñðkä úéáì úaLa Léc÷äì øeñà ,äæ éôìe[cräøèò Bà ,[drñè Bà ,[er §¦¤¨§©§¦§©¨§¥©§¤¤¥¤¨©§¥¤¨£¨¨©

.ïk eâäð àìå .äøBz øôñì§¥¤¨§Ÿ¨£¥
úéaä ÷ãáì Bà çaæîì õôç Léc÷äì àlà eøñà àlL ,úeëæ íäéìò ãnlL Léå[fràöBé õôçä BúBàL , §¥¤¦¥£¥¤§¤Ÿ¨§¤¨§©§¦¥¤§¦§¥©§¤¤©©¦¤©¥¤¥

õôç Léc÷nLk ìáà .økîîe çwîì äîBãå ,Ba ÷ìçå úeëæ íeL ãBò Bì ïéàL ,dBáb úeLøì BúeLøî éøîâì§©§¥¥§¦§¨©¤¥§§¥¤§¤§¦¨¦§¨£¨§¤©§¦¥¤
øéòä éLðà ìk CBúa Ba úeëæe ÷ìç Bì Lé ¯ úñðkä úéáì[grúñðkä úéa ìL úBLc÷äa úeëæ íäì LiL §¥©§¤¤¥¥¤§§¨©§¥¨¦¤¥¨¤§§¤§¥¤¥©§¤¤

eëøèöiLk íøëîì[hrâ"ð÷ ïnña øàaúpL Bîk ,153úeLøî éøîâì çwnä àöBiL økîîe çwîì äîBã Bðéàå , §¨§¨§¤¦§¨§§¤¦§¨¥§¦¨§¥¤§¦¨¦§¨¤¥©¦¨§©§¥¥§
.ç÷Bì úeLøì øëBî¥¦§¥©

åéôa epLéc÷iL ,úaLa úñðkä úéáì õôç Léc÷nLk øäfì áBè ,íB÷î-ìkîe[tïéáì Bðéa elôà úaL áøòî ¦¨¨¦¨¥§¤©§¦¥¤§¥©§¤¤§©¨¤©§¦¤§¦¥¤¤©¨£¦¥§¥
äæå ,úaL áøòî Léc÷äL Lc÷ää íñøôî àlà Bðéà ¯ úñðkä úéáì Bàéáî úaLaL ét-ìò-óà æàå ,Bîöò©§§¨©©¦¤§©¨§¦§¥©§¤¤¥¤¨§©§¥©¤§¥¤¦§¦¥¤¤©¨§¤

:ìkä éøáãì øzîª¨§¦§¥©Ÿ
יד  סעיף בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
÷åñôì [âò.להתחייב -

äøåú øôñ ïåâë [ãò עטרה וכן מסויים, תורה ספר -
כלשהו, חפץ לתת מתחייב אם אבל מסויימים, טס  או
לתת  חייב אינו אם דומה, חפץ בבית לו יש אפילו

לחוש. אין - אותו דווקא
äøèò [äò.כתר -
ñè [åò.ספרֿהתורה על שתולים לוחֿכסף -

úéáä ÷ãáì [æò.ביתֿהמקדש תחזוקת -
øéòä éùðà [çò של לביתֿכנסת להקדיש אין אבל -

אחרת  .152עיר
åëøèöéùë íøëîì [èò במקדיש שייך אינו זה טעם -

לעניים. מסויים חפץ
åéôá åðùéã÷éù [ô שיקדישנו די לא אבל -

.154במחשבה 

zetqede mipeiv
שום 151) מחרימין ולא מקדישין ולא מעריכין אין ו: סעיף

וממכר. למקח שדומה מפני לגבוה דבר
משמע 152) יא ס"ק במג"א אבל שוע"ר, משמעות כן

נינהו  חולין דידן "דהקדשות וז"ל: הקדש בכל להתיר
וייתכן  בהן", חלק ישראל לכל ויש צ"ה, סימן בחו"מ כמ"ש
אחרת  עיר של כנסת לבית גם להקדיש מותר לשוע"ר שגם
שבזמננו  הקדש עיקר בין לחלק בא ביאורו ועיקר כרך), (או
למקח  (ש'דומה' למזבח או הבית לבדק חפץ להקדשת
דומה  אינו שבזמננו הקדש שעיקר שנתבאר ולאחר וממכר),
בהם  מסויימים במקרים להחמיר אין שוב וממכר' ל'מקח

יותר. דומה הוא
שיהיה  מסויים בחפץ חלק לחבירו במתנה לתת אסור ועפי"ז
משום  המתנה, מנותן לגמרי יוצא שאינו אף בשותפות,

וממכר'. ל'מקח דומה בעיקרה מתנה שנתינת
קנג 153) סי' ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סי'

רשאים  העיר בני מסויימים שבתנאים נתבאר ואילך ב סעיף

לקנות  כדי שבקדושה דברים ושאר ביתֿהכנסת למכור
העיר. בני לצורך אחר קדושה דבר במקומו

ב'באר 154) שהובאה אהרן' ה'יד כשיטת שפסק משמע
בלבו  לו בא אם ב) (ס"ק הט"ז כתב וז"ל: ח, ס"ק היטב'
בשבת, יקדישה לא לכן קודם ולא ס"ת להקדיש שבת ביום
עליה  חשב לא אם להקדישו לבה"כ חפץ להביא אסור וכן
עצמו  לבין בינו ויקדישנו בבית יחזיקנה אלא לכן קודם
ע"ש. בשבת זה שמפרסם אלא גבוה לרשות יצאת כבר וא"כ
אסור  בחול בלבו הקדישו דאפי' נראה ולי כתב אהרן' וה'יד
לרשות  יצא ולא דברים אינן שבלב דדברים בשבת להקדישו

לשו  וציונים ובמ"מ ע"ש. גם גבוה שאולי הוסיף ע"ר
שדעתו  כיון כאן שאני מ"מ במחשבה דסגי להאומרים
כחושב  זה והרי במחשבה, חל לא הכנסת לבית להביאו
קו"א  תקכז מסי' סתירה בזה (ומיישב בפיו להוציא בלבו

במחשבה). חלה שתרומה משמע שם ב ס"ק



c"agרכב i`iyp epizeax zxezn

"inei ax" gel itl zexitd zkxa zekld owfd epax jexr ogley

חוץ ‡ משקין וכל מפת חוץ אוכלים ושאר פירות כל על
אחד  יותר או שנים הם השותים או האוכלים אם מיין

המטות. על הסיבו שלא אע"פ לכולם מברך

הם  אם הסיבה בלא לסעודה קבע היה שלא בימיהם ואפילו
קטן  שולחן אחד וכל הבית בעל אצל הסועדים אורחים
זמן  וכל יחד שהסיבו עד יחד קביעותם יודעים שאינם לפניו
ויין  בפת בברכתו חבירו את פוטר אחד אין יחד נקבעו שלא
חשיבותם  מפני בהסיבה עליהם לקבוע ודרכם חשובים שהם
דרכם  ואין כך כל חשובים שאינן דברים בשאר מקום מכל

הסיבה. בלא חבירו את אחד פוטר בהסיבה כך כל

בעמידה. ולא בישיבה יחד קבועים שיהיו צריך מקום ומכל

ויין  פת בין חילוק אין כלל בהסיבה דרכנו שאין הזה ובזמן
פוטר  אינו דברים בשאר גם ישיבה שבלא דברים לשאר
בשולחן  כולם שישבו והוא פוטר ויין בפת גם ובישיבה
קביעות  שדרך בדברים אחת במפה שולחן בלא או אחד
אף  עליהן לקבוע שדרך ודברים המפה על היא אכילתם
על  יחד בקביעות משישבו בו וכיוצא יין כגון מפה בלא
קביעותם  היא זו זה אצל זה הקתדראות על או הספסלים

בכה. וזה בכה זה כשישבו לא אבל

והבדלה  קידוש ביין אבל הרשות ביין אמורים דברים במה
עומדים  אין ואפילו בעמידה אפילו חבירו את אחד פוטר
מבדיל  או מקדש שאחד בביתו אחד כל אלא אחד במקום
שבידו  הכוס על שומע ושכנו שכנו להוציא ומתכוין בביתו
בסי' כמ"ש הנהנין כברכת ואינה חובה והיא הואיל ושותה

רע"ג.

לוגמיו  כמלא המבדיל או המקדש טעם כבר אם ואפילו
המובחר  מן למצוה אלא לטעום צריכים השומעים אין ושוב
שהם  שמתוך בעמידה אפילו בברכתו נפטרים אעפ"כ
ג"כ  מצטרפים והבדלה קידוש ידי לצאת יחד מצטרפים

היין. ברכת ידי לצאת

* * *
פוטר  אחד אין ויין מפת חוץ דברים שבשאר אומרים ויש
עליהם  לקבוע דרכם שאין שכיון הסיבו ואפילו חבירו את
בתוך  באו א"כ אלא בהם מועלת קביעות אין כך כל

לש  ג"כ מועלת להפת קביעות שמועלת שמתוך אר הסעודה
דברים.

לברך  אלו במדינות נהגו הראשונה כסברא שהעיקר ואע"פ
חוץ  האחרונה לסברא לחוש דברים בשאר לעצמו אחד כל
סעודה  בלא אף עליהם לקבוע שרגילין לפי דבש ומי משכר

ביין. כמו קביעות בהם מועלת לפיכך

אחד  אדם לבית נכנסים ג' או ב' אם ביין אף מקום ומכל
לעצמו  מברך אחד כל עראי דרך לשתות יין להם ונותנים
בכל  חבירו פוטר אחד שאין אחד בשולחן יושבים אפילו
ממקום  מיד לעקור שלא דעת על קבע בישיבת אלא הדברים
דעתם  אין אם ואצ"ל אחר במקום לקבוע לילך אפילו זה

עראי: בדרך לשתות אלא כלל לקבוע

עצמן · ולקבוע להתחבר שדעתם ראשונה בברכה זה וכל
להחשב  מצרפתם זו קביעותם הרי יחד ולשתות לאכול
כיון  האחרונה בברכה אבל לכולם אחת וברכה אחד כגוף
עם  זה מצטרפים אינן מזה זה מתפרדים והם אכלו שכבר
הנאת  על בעצמו אחד כל לברך וצריך אחד כגוף להחשב זה
שמברכים  בפת אלא לכולם אחד שיברך אמרו ולא גופו
שאינן  אחרונות ברכות בשאר ולא המזון ברכת עליה

בתחילה. נברך עליהם לומר המזון כברכת חשובות

השומעים  להוציא ונתכוין אחד שבירך בדיעבד מקום ומכל
קבועים  היו אם יצאו חובתם ידי לצאת נתכונו והם

ראשונה. לברכה לצרפם המועלת קביעות באכילתם

בברכת  לכתחילה יוצא בעצמו לברך יודע אינו אחד ואם
עמו. שקבע חבירו

לעשות  יש אחרונה בברכה מאוד מזלזלים שההמון ועכשיו
השומעים  כל להוציא רם בקול אחד שיברך לכתחלה כן

בעצמן: לברך שיודעים אע"פ

* * *
לברך ‚ יכול אינו הנהנין שברכת קס"ז בסי' נתבאר כבר

בברכה  חייב הוא גם א"כ אלא חובתו ידי חבירו להוציא
מטעם  אחרונה ברכה אפילו או ראשונה ברכה שהיא בין זו
נתחייב  שלא מי אם בדיעבד ואפילו קצ"ז בסי' שנתבאר
לצאת  שנתכוונו אע"פ השומעים להוציא בירך זו בברכה
מכל  כעונה שהשומע שאף יצאו לא אמן ענו וגם בשמיעתם
ברכה  שמעו לא הרי לבטלה היתה שברכתו כיון מקום

הגונה:

ענה „ אפילו הברכה בשמיעת חובתו ידי יוצא אדם אין
ונתכוין  סופה ועד מתחילתה שמעה א"כ אלא אמן

להוציאו. נתכוין והמברך חובתו ידי בה לצאת

אמן. ענה לא אפילו בדיעבד חובתו ידי יוצא ואז

אע"פ  כוונה א"צ דבריהם של שמצות האומרים (ולדברי
בה  לצאת נתכוין לא הוא וגם להוציאו המברך נתכוין שלא
שנטל  מי כגון ראשונה בברכה בין אחרונה בברכה בין יצא
לברך  שהספיק וקודם לעשותו מצוה או לאכלו בידו פרי
ויש  לברך צריך אין לעצמו המברך אחר מפי זו ברכה שמע
לבטלה): ברכה בספק ליכנס שלא וליזהר לדבריהם לחוש

יחד ‰ קבועים והשומעים המברך שיהיו הצריכו לא
נהנה  אחד שכל ושתיה אכילה  בהנאת אלא בישיבה
העולה  מהריח ביחד נהנים שכולם במוגמר אבל עצמו בפני
אינן  ואפילו בעמידה אפילו חבירו את אחד פוטר ממנו
האור  ברכת וכן בכה וזה בכה זה אלא אחד במקום קבועים

שבת. במוצאי

הנאה  היא כי ממש הנהנין כברכת אינה האור שברכת (ועוד
שבת  שבמוצאי הריח בברכת גם זה ומטעם חובה  כעין
מריחים  אפילו ישיבה בקביעות שלא חבירו את אחד פוטר

הבדלה): בשעת שלא ואפילו זה אחר זה

* * *
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רכג c"ag i`iyp epizeax zxezn

Â מפני הנהנין בברכת חבירו את פוטר שאחד מקום כל
יברך  שאחד מצוה ביחד שנהנים מפני או יחד קביעותם

מלך. הדרת עם ברב שנאמר לעצמו אחד כל ולא לכולם

עצמו  בפני מצוה עושה אחד כל אם המצות בברכת אבל
או  בציצית מתעטף אחד שכל כגון אחת מצוה שכולן אף
כדי  לכולם מברך אחד רצו אם בידם הרשות תפילין לובש
לעצמו  מברך אחד כל רצו ואם מלך הדרת עם ברב לקיים

בברכות  אדם ירבה לעולם כי בברכות להרבות (כדי
עיקר  הוא המברך מקום מכל כעונה שהשומע ואף הצריכות
וכולם  חובתן ידי להוציאם לכולם שליח נעשה שהוא
ברכה  מברכים כולם וכאלו ידו על הברכה מצות מקיימים
שיקיים  יותר וראוי כפיהם שפיו המברך מפי היוצא אחת
שליח  ע"י משיקיימנה הברכה מצות בעצמו ואחד אחד כל
ברכות  ריבוי זה הרי לעצמו זו בברכה חייב אחד שכל שכיון

לחז  כלל דומות ואינם הזימון הצריכות ולברכת הש"ץ רת
קצ"ב. בסימן שנתבאר

נחשבים  שהם יחד קבועים כשכולן הנהנין בברכות משא"כ
בסימן  כמ"ש אחת בברכה להם די ולכן נהנה אחד כגוף
הצריכות  ברכות אינן לעצמו אחד כל יברכו אם כן אם קס"ז
קביעתם  ע"י אחד גוף כהנאת נחשבת כלם שהנאת כיון כלל
להצטרף  שלא דעת על היתה קביעותם תחילת א"כ אלא יחד
כמו  יחד כלל נקבעו לא כאלו נעשה שאז אחת לברכה
כגוף  נעשו סתם עצמן כשקבעו אבל קצ"ג) בסימן שכתוב
איסור  בזה שאין ואף הברכות בריבוי כך כל מעלה ואין אחד
וגם  זו בברכה חייב אחד שכל כיון צריכה שאינה ברכה
מעלה  שאין כיון מקום מכל כעונים הם ששומעים עכשיו

וכו'. עם ברב לקיים אחד שיברך צריך הברכות בריבוי

ע"פ  אף לכולם אחת בברכה די ביחד נהנים כשכולם וכן
הברכות. ברבוי כך כל מעלה ואין יחד נקבעו שלא

כגון  ביחד המצוה מקיימים כשכולם המצות בברכות וה"ה
בין  לכולם מברך שאחד מצוה מגילה או שופר קול שמיעת
יושבים  אם וכן השומעים מן אחד בין הקורא או התוקע

אחת. בסוכה

ולברך  עצמו בפני המצוה אחד כל לקיים רצו אם אבל
לעצמו  המגילה אחד כל שיקרא כגון בידם הרשות לעצמן
טוב  מקום ומכל לעצמו שיתקע או עשרה שם אין אם
שאין  אע"פ מלך הדרת עם ברב לקיים לכולם אחד שיקרא
עליו  המוטלת המצוה שיקיים אדם לחייב שאין בדבר חיוב
וכל  והבדלה בקידוש וכן בעצמו לקיימה כשיכול שליח ע"י

בהן: כיוצא

* * *
Ê בין אם אבל שלימה מצוה מקיים אחד כשכל זה וכל

בכל  לכולם מברך אחד שלימה אחת מצוה נעשית כולם
של  ביתו בני כגון לעצמו אחד כל לברך רשאים ואין ענין
נשלמה  שלא הבית בחדר החמץ את שבודקין הבית בעל
מכל  שיבערנו עד חמץ ביעור חובת ידי יצא ולא המצוה

חדריו 

אחד  לאדם שלימה אחת מצוה שעושים רבים (ואפילו

מעיסותיו  חלה שמפרישין כגון חובה עליו מוטלות שכולן
אחת  בשעה בניו את מלין או בפתחיו מזוזות קובעים או
שיברך  כדי ביחד לעשות צריכין אלא לחלק רשאים אין
שיעשה  עד זו מצוה חובת ידי יצא שלא שכיון לכולם אחד
בברכה  די ולכן כולם שיעשה עד המצוה נגמר לא הרי כולם

צריכה). שאינה ברכה לגרום ואסור אחת

לחלק  רשאים אדם בני ב' של תינוקות ב' מלין אם (אבל
לעשות  ונכון לעצמו אחד כל ולברך זה אחר בזה ולמולם

ביו"ד): שנתבאר מטעם כן

אחרים: מוציא אם שיצא מי ריג סימן א' חלק

ברכות ‡ וכל ברכה אינה השם הזכרת בה שאין ברכה כל
ואם  בפתיחתן מלכות גם לומר צריך בברוך הפותחות
שאינה  י"ח תפילת של ראשונה מברכה חוץ יצא לא לאו
אדם  של צרכיו תביעת על אלא מצוה או הנאה על הודאה
תיקנו  לא לפיכך יתפלל ואח"כ מקום של שבחיו שיסדר כדי
הואיל  שבת שבליל שבע מעין בברכות וכן מלכות בה

י"ח: תפילה של ראשונה ברכה מעין היא ופתיחתה

לחזור · צריך לבד העולם תיבת אלא דילג לא אם אפילו
ביאור  לא אין (כי מלכות חשוב אינו לבדו שמלך ולברך
שהוא  שאת"ל עליה סמוך שהוא העולם תיבת בלא  כלל
זו  אין מלך הוא שאלהינו כלומר אלהינו תיבת על מוסב
על  מוסב שיהיה אלא בברכות מלכות שתיקנו חכמים כוונת
שהרי  העולם מלך ברוך כלומר הברכה שבתחלת ברוך
מוסב  זה שכל כו' שעשה או כו' אשר או כו' שהכל מסיים
אלא  ברוך על מוסב אינו העולם אומר וכשאינו ברוך על
אומר  היה א"כ אלא לבדו נשאר מלך אבל אלהינו ה' תיבת
מלך  או כו' שעשה מלך למטה מוסב שמלך ואת"ל המלך
אלא  הברכות במטבע חכמים כוונת אינה זו גם כו' שהכל
ולא  הברכה עיקר שהוא השם על מוסב יהא הברכה ששאר

לבד): מלך על

ומלכות: שם שיהיה צריך ברכה בכל ריד סימן א' חלק

* * *
בירך ‡ א"כ אלא מגונה זה הרי ברכותיו אחר אמן העונה

בסוף  עונה בזו לזו אחיזה שיש יותר או ברכות שתי
כמו  בזה גם חולקין ויש נ"ד בסימן כמ"ש אמן כולן

המנהג. לשנות ואין אלו מדינות מנהג וכן שם שנתבאר

אינו  הכל לדברי בהם וכיוצא פירות של אחרונה ברכה ואחר
ברכה  עם אחיזה לה אין כי עצמו ברכת אחר אמן עונה
דומה  ואינו בינתיים ולדבר להפסיק רשאי שהרי ראשונה

לה לישתבח  ויש דזמרה פסוקי אחר אחרונה ברכה שהיא
שאסור  לפי שאמר ברוך שהיא ראשונה ברכה עם אחיזה

שם: כמ"ש דזמרה פסוקי באמצע להשיח

אמן · לענות חובה מישראל אחר אדם ברכת אחר אבל
לא  ואפילו כלל זו בברכה מחויב אינו שהוא אע"פ
לא  אפילו או בלבד סופה אלא סופה ועד מתחלתה שמעה
אמן  תהא שלא היא ברכה איזו יודע שהוא רק כלל שמעה

קכ"ד. בסי' כמ"ש יתומה
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c"agרכד i`iyp epizeax zxezn

אין  חכמים שתקנו הברכות מן ברכה המברך נכרי אבל
וכותים  מפיו הברכה כל שמע א"כ אלא אמן אחריו עונים
האדוק  דהיינו מין אחר אבל דבריהם לכל כנכרים עשאום
מפיו  הברכה כל שמעו אפילו אמן לענות אסור זרה לעבודה
זרה) לעבודה היא השם בהזכרת מין מחשבת שסתם (לפי

אמן. אחריה עונין אין הברכה מטבע ששינה מי וכן

רבו  לפני הברכות שלומד תינוק אחר אמן עונין אין וכן
בזמנן  שלא אפילו כתקונן הברכות לתינוק ללמד שמותר
לגדול  שאסור אע"פ הלימוד בשעת לבטלה שהם ואע"פ
אמן  אחריהם עונין לבטלה מברכין כשאינן אבל המתלמד
חייבים  שהם מחיובן לפטור כדי בזמנן אותן שמברכין כגון
בציבור  ההפטרה שקורין בשעה וכן במצות לחנכם כדי בהן

ולאחריה: לפניה ומברכין

* * *
שמים ‚ שם נושא זה הרי צריכה שאינה ברכה המברך כל

אמן  לענות ואסור לשוא נשבע כאילו הוא והרי לשוא
שמים  שם בהזכרת איסור אין התורה שמן ואע"פ אחריו
ולא  צורך בהם שאין הבאי בדברי כשמזכירו אלא לבטלה
סופרים  מדברי מקום מכל צריכה שאינה אע"פ ברכה בדרך
מותר  לצורך (אבל צריכה שאינה ברכה בדרך אפילו אסור

הרשות): בדבר אפילו להזכיר

דברים „ שני כל כגון צריכה שאינה ברכה לגרום אסור
שיצטרך  לגרום אסור אחת בברכה לפוטרם שיכול

אחר  בדבר או בשיחה בנתים שיפסיק כגון ולברך לחזור
הרבה  שחסרו בשבת ואפילו ולברך לחזור שיצטרך הגורם
אסור  יום בכל לברך אדם שחייב ברכות ק' ממנין ברכות

לק'. להשלים כדי צריכה שאינה ברכה לגרום

שהיא  בברכה דברים ב' לפטור כשיכול אמורים דברים במה
אלא  אחד לדבר מיוחדת היא אם אבל לשניהם מיוחדת
להרבות  יותר טוב טפלה בתורת השני גם בה לפטור שיכול

בסי' כמ"ש רי"ב:בברכות

יותר ‰ טוב הסעודה בתוך פירות לו הביאו אם לפיכך
ברכתם  אחריהם שיברך כדי המזון ברכת לאחר להניחם
שאינה  המזון בברכת יפטרם ולא להם המיוחדת האחרונה
נחשבים  שהם משום אלא פוטרתם ואינה להם מיוחדת
הפת  מן ידיהם שמשכו קודם ובאו הואיל הסעודה מכלל
ואין  ולאחריהם לפניהם ברכה טעונים כך אחר באו ואם
ג' מעין פוטרת המזון ברכת שאין המזון בברכת נפטרים
חולקים  ויש ור"ח קע"ז בסי' כמ"ש רבות נפשות בורא ולא

הראשונה. כסברא להחמיר ויש

לו  יש ברכות ק' להשלים כדי טוב ויום בשבת ובפרט
על  לסמוך ולא בהם להשלים המזון ברכת לאחר להניחם

וההפטרה: התורה וברכת הש"ץ חזרת שמיעת

ברכות: הלכות סליק

עולם  בורא לאל שבח ונשלם תם

הברכות: אחר אמן עניית רטו סימן א' חלק
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ziciqgd dyxtd - mixiyd xiy 'dxez ihewl'

[א] וגֹו' פרעה ּברכבי 1לסּוסתי §¨¦§¦§¥©§Ÿ§

izqEql""izirx KiziOC drxt iakxA(h ,` mixiXd xiW): §¨¦§¦§¥©§Ÿ¦¦¦©§¨¦¦©¦¦

aizM dPd iM(i ,fnw miNdY)."uRgi qEQd zxEaba `l" : ¦¦¥§¦§¦¦Ÿ¦§©©¤§¨
aizM dPd iM ,oiprde(g ,b wETag)LiqEq lr aMxz iM" ",כּו': §¨¦§¨¦¦¥§¦£©¦¦§©©¤

lr aMxz m`" oFWNn iMLiqEqzpigA dOM WIW ± " ¦¦§¦¦§©©¤¤¥©¨§¦©
zFaMxn2ipR" ± l`wfgi zaMxn :`EdÎKExA WFcTdl ¤§¨§©¨¨¤§¤¤§¤§¥§¥

xFW ipR [..] dix`'כּו"(ci ,i l`wfgi)dixkf zFaMxnE ;3± ©§¥§¥§¤§¥¤§§§©§¨
mipal miqEq [..] mixFgW miqEq"'כּו"(bÎa ,e dixkf)mbe ; ¦§¦¦§¨¦§©§¨§©

`xnBA opixn`(' ב עּמּוד ג' זרה i`n(עבֹודה `lilaE" : ©§¦¨©§¨¨ֲַָָָ§¥¨©

hXe FNW lw aExM lr akFx ?ciarw'כּו." ¨¨¥¥©§©¤§¨

mrR ,zFaMxn iPin dOM Fl WIW KlOd lWnke§¦§©©¤¤¤¥©¨¦¥¤§¨©©
zFpigA lM ,dPde .Ff daMxOA mrtE Ff daMxnA WOYWn¦§©¥§¤§¨¨©©©¤§¨¨§¦¥¨§¦
FnkE ,oFilrd mc` zpigA iAbl `Ed daMxOd zFbixcnE©§¥©¤§¨¨§©¥§¦©¨¨¨¤§§

aEzMW(ek ,` l`wfgi)d`xnM zEnC `QMd zEnC lre" : ¤¨§¤§¥§©§©¦¥§§©§¥
mc`'כּוg"nx" ± dUrÎzFvn g"nx zpigA `EdW ," ¨¨¤§¦©§©¦§£¥§©

"`MlnC oixa` g"nx ± oicEwiR4± dUrzÎ`l d"qWe . ¦¦§©¥¨¦§©§¨§©©Ÿ©£¤
mixa` g"nxE ;milke zFxF` zpigA mdW ,miciB d"qW©©¦¦¤¥§¦©§¥¦§©¥¨¦
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.1dxFYA zFdBd ilA qRcp .c"qwz glWIe zWxtA wcv gnSd zPEzgA xn`p)¤¡©©£©©¤©¤¤§¨¨©©¦§©¦§©§¦©¨§¨

.b ,hk sC `"ixz "bxrAnrl xF`¤§¤©

.dk cEOr mW ± xE`iA .bk cEOr c"qwz owGd x"Enc` ixn`n ± xg` gqFp©©¥©©§¥©§©¨¥©¥¨©

x"zr mixn`Od xtq d`xE .hlw .glw cEOr mixiXd xiW dxFYd xF` ± zFdBd©¨©¨¦©¦¦©§¥¥¤©©£¨¦

.(hix cEOr©

.2.(hly cEOr a wlg d"lxz mixn`Od xtqA x`Azp)¦§¨¥§¥¤©©£¨¦¥¤©

.3.(hix cEOr x"zr mixn`Od xtq d`x)§¥¥¤©©£¨¦©

.4.(` ,cr l oETY xdf ipETY d`x)§¥¦¥Ÿ©¦



רכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

mikiWnOd zFxF` zpigA ± miciB d"qWe ,milM zpigA ±§¦©¥¦§©©¦¦§¦©©©§¦¦
"WtPd `Ed mCd"5mixa`d zEIg ±6. ©¨©¨¤©¨¥¨¦
l"fx xn`nkE7:d"imrinWe ,d"qW ±ixkfmrd"e §©£©©©¦§¦©©§¦§¦¦

g"nxE ,d"i zpigAn ± dUrzÎ`l zFvn d"qXW .g"nx ±§©¤©©¦§Ÿ©£¤¦§¦©§©
zpigA `EdW df ± mc` zpigaE .d"en ± dUrÎzFvn¦§£¥¦§¦©¨¨¤¤§¦©
Fzx`de `EdÎjExA sFqÎoi` xF` zkWnd ,milke zFxF`§¥¦©§¨©¥¨§¤¨¨
ini zWWA zElWlYWde dcixi zpigaA ,mipFYgYA©©§¦¦§¦©§¦¨§¦§©§§§¥¤§¥

cqgA oFW`x mFi ± dUrOd8'כּו. ©©£¤¦§¤¤
zFx`d zElWlYWde zFbxcOd zFcixi zilkY dPde§¦¥©§¦§¦©©§¥§¦§©§§¤¨
icM `Ed ,dUrOd ini zWWA `EdÎjExA sFqÎoi` xF`¥¨§¥¤§¥©©£¤§¥
dIlr KxFvl dcixi iM .rcFPM zAXd mFiA dIlr didIW9 ¤¦§¤£¦¨§©©¨©¨¦§¦¨§¤£¦¨

DbFp iWEAln xExiA ici lr ,EpiidC .rcFPM `id'כּוzFniA ¦©¨§©§©§¥¥©§¥©¦
`EdÎjExA sFqÎoi` xF` zFkWnd Kixv okle .lFgd©§¨¥¨¦©§¨¥¨

zpigAnmc`"WFAkl FMxC Wi`d" iM ,`weC10zFUrle ¦§¦©¨¨©§¨¦¨¦©§¦§§©£
`iitM`l dngln'כּו. ¦§¨¨§©§§¨

"dnglnl okEn qEqe" :aizM dPde11cxil ickAW , §¦¥§¦§¨§¦§¨¨¤¦§¥¥¥
qEq" zpigA zFidl jixv dnglOd mFwnluxlr FnM ." ¦§©¦§¨¨¨¦¦§§¦©¨§©

ipRn mW riBn mc`d oi`X mFwnl ux qEQdW lWn Kxc¤¤¨¨¤©¨§¨¤¥¨¨¨©¦©¨¦§¥
dlFcBd dcixid ipRn ,lWn Kxc lr Kke ,mFwOd wgxn¤§©©¨§¨©¤¤¨¨¦§¥©§¦¨©§¨

dnx `xbi`n'כּוFnWMW ,`EdÎjExA sFqÎoi` xF` zFidl , ¥¦§¨¨¨¦§¥¨¤¦§
zilkY oi`e sFqÎoi` xF` ± `Ed oM'כּוdNBznE dxFW ± ¥¥§¥©§¦¤¦§©¨

mivx miqEq zFaMxn zpigaA zFidl jixv ,mipFYgYA©©§¦¨¦¦§¦§¦©©§§¦¨¦
.כּו'

l`wfgie dirWi okle12,Fl aFxwe ziAd onfA EidW §¨¥§©§¨¦¤§¥¤¨¦§©©©¦§¨
sFqÎoi` xF` did `l ,dpFilr dlrnA l`xUi Eid f`W¤¨¨¦§¨¥§©£¨¤§¨Ÿ¨¨¥
zFniW ± KM lM dlRWde dcixi zpigaA `EdÎjExÄ¦§¦©§¦¨§©§¨¨¨©¤§
z` E`x Kkl .zAXd mFIn KM lM miwFgx mpi` lFgd©¥¨§¦¨©¦©©¨§¨¨¤

"xFW ipR" ,"dix` ipR" zpigaA daMxOd'כּוzFIgd"W , ©¤§¨¨¦§¦©§¥©§¥§¥¤©©
"`QMd mr zF`UEpnE zF`UFp13mzF` `UFp `QMdW , §§¨¦©¦¥¤©¦¥¥¨

mdl WIW ,KM lM mFwn wEgix zpigaA mpi`W ,oM mb©¥¤¥¨¦§¦©¦¨¨©¤¥¨¤
ÎjExA sFqÎoi` xF` zFx`d iAbl dn cvA zEkiIW dfi ¥̀¤©¨§©¨§©¥¤¨¥¨

.mdilr akFxd `Ed¨¥£¥¤
miqEq zpigaA daMxOd z` d`x dixkf oM oi`X dn©¤¥¥§©§¨¨¨¤©¤§¨¨¦§¦©¦

mivx mdW'כּוKxr mdl oi`X ,llM mi`VEpn mpi`e , ¤¥¨¦§¥¨§¨¦§¨¤¥¨¤¥¤
`Ed qEQdW ,llM mdilr akFxW dnA dbUde qEgie§¦©£¨¨§©¤¥£¥¤§¨¤©

zFIzF` zpigA'כּו.dlMUd mdA oi`X , §¦©¦¤¥¨¤©§¨¨
dcixid zpigA `id zElBA zEklOd zcixIW itl ,Epiide)§©§§¦¤§¦©©©§©¨¦§¦©©§¦¨
EcxIW zFIzF` zpigaA wx ,zFbxcOd xcqe zcixi KxcA `NW¤Ÿ§¤¤§¦©§¥¤©©§¥©¦§¦©¦¤¨§
dirWi oM oi`X dn .dHn dHnN EWAlzpe dlrn dlrnln¦§©§¨©§¨§¦§©§§©¨©¨©¤¥¥§©§¨

xFW iptE" ,"dix` ipR" daMxOd E`x l`wfgie'כּוodW ," ¦¤§¥¨©¤§¨¨§¥©§¥§¥¤¥
,zFbxcOd xcq zcixi Kxc dnkgn EgwlPW zFCOd zFkWnd©§¨©¦¤¦§§¥¨§¨¤¤§¦©¥¤©©§¥

zFCOA `id Dnvr dnkgd zEWAlzde'14כּו.( §¦§©§©¨§¨©§¨¦©¦

diilr `Ed KM ,qEq zpigaA `id dcixidW FnM dPde§¦¥§¤©§¦¨¦¦§¦©¨£¦¨
aEzMW FnM .qEq zpigaA oM mB(h ,ek dirWi)LiziE` iWtp" : ©¥¦§¦©§¤¨§©§¨©§¦¦¦¦

iWtp" ± miIw WCwOd ziA oi`X onfA :WExiR ,"dliNA©©§¨¥¦§©¤¥¥©¦§¨©¨©§¦
LiziE`zpigaA "iWtp" zpigaA ,zrce mrh `lA ± " ¦¦¦§Ÿ©©¨¨©¦§¦©©§¦¦§¦©
zFIzF`'כּו. ¦

aizkE(eh ,fnw miNdY)qEQdW ,"FxaC uExi dxdn cr" : §¦§¦¦©§¥¨¨§¨¤©
bxA FnvrA Klil lFki mc`d oi`X mFwnl uxKM ,eil ¨§¨¤¥¨¨¨¨¥¥§©§§©§¨¨

aizM lWn Kxc lr(` ,eq dirWi)."ilbx mFcd ux`de" : ©¤¤¨¨§¦§©§¨§¨¨¤£©§¨
`weC `Ede .mibiVn eilbx oi`X mFwnl ux qEQde§©¨§¨¤¥©§¨©¦¦§©§¨

onfAmiIw WCwOd ziA oi`XzFidl milbxA gM oi`X , ¦§©¤¥¥©¦§¨©¨¤¥Ÿ©¨©§©¦¦§
zF`UEpnE zF`UFp zFIg" zpigA'כּוux qEQd if` ," §¦©©§§¨£©©¨

mc` zpigAn dlrnl ,zFlrOd mEx cr dlrn dlrnl§©§¨©§¨©©©£§©§¨¦§¦©¨¨
.`QMd lrW¤©©¦¥

" `Ed mc` zpigA iMdOC`"oFilrl15(ci ,ci dirWi), ¦§¦©¨¨¤©¤§¤§§©§¨

WOn oFilr oM oi`X dn'16כּוaizkcM .(b ,eh gNWA)'d" : ©¤¥¥¤§©¨§¦§¦§©©

"dngln Wi`17,"Wi`" mWA `xwp diedX dn :WExiR , ¦¦§¨¨¥©¤©©¨¦§¨§¥¦
.mc`e Wi` mWA `xwp zFidl "dngln" zpigaA `Ed¦§¦©¦§¨¨¦§¦§¨§¥¦§¨¨

"mgPdl `Ed mc` `l iM" zn`A la`(hk ,eh `Îl`EnW) £¨¤¡¤¦Ÿ¨¨§¦¨¥§¥

aizM18. §¦
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.5.(clwz cEOr a KxM `xwIe dxFYd xF` .a ,fh oOwl d`x .bk ,ai d`x zWxR)¨¨©§¥§¥§©¨©¨©¦§¨¤¤©

.6.(mCdn zEIg oiprA Kli`e a ,bv dxF` ixrW d`x)§¥©£¥¨¨¥¨§¦§©©¥©¨

.7,ck ` wlg xdf ."xC xcl ixkf dfe mlrl inX df" :(eh ,b zFnW) wEqRd lr)©©¨§¤§¦§Ÿ¨§¤¦§¦§ŸŸŸ©¥¤

.(cFre .a ,c xdf ipETY .cFre .`§¦¥Ÿ©§

.8.(cFre .` ,`l .` ,l ` wlg xdf .(` ,v) ep oETY xdf ipETY d`x)§¥¦¥Ÿ©¦Ÿ©¥¤§

.9.(a ,f zFMn)©

.10.(a ,dq zFnai)§¨

.11.("dngln mFil " :mWe .`l ,`k ilWn)¦§¥§¨§¦§¨¨

.12± .(c ,ar) "daMxOd od od zFa`d" ligzOd xEAC Fxzi xF` dxFY d`x)§¥¨¦§¦©©§¦¨¨¥¥©¤§¨¨

.(a ,`tx cEOr a KxM ziW`xA dxFYd xF`A onqp¦§¨§©¨§¥¦¤¤©

.13xfril` iAxC iwxR d`xE .xfril` iAxC iwxR mWA c"Ei ,dk dnExY iigA)©§¥§¨§¥¦§¥§©¦¡¦¤¤§¥¦§¥§©¦¡¦¤¤

xg` sqEnA dpXd W`x hEIRd oFWl .bk dWxR sFq dAx zFnW .c wxR sFq¤¤§©¨¨¨¨§©¦Ÿ©¨¨§¨©©

.("zFIgde" ligzOd xEAC ,xzM zXEcw§©¤¤¦©©§¦§©©

ׁשנתּבאר14. מה ּובין ועּיין מהּׂשכל, הּמּדֹות קּבלת ּבין ההפרׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּבראׁשית,האֹותּיֹות  ּבפרׁשת – האדם" את כּו' "וּייצר הּמתחיל ּבּדּבּור , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשם b)עּיין ,c ziW`xA xF` dxFY). ֵַָ¨§¥¦

.15azkAX dxFY d"lW .bl oniq a wlg ,"ig lM m`" xn`n zFxn`n dxUr)£¨¨©£¨©£©¥¨¨¥¤¦¨§¨¨¤¦§¨

.(cFre .mW oiIr ,"sqFI o`v" WExCd sFq aWIe©¥¤©§Ÿ¥©¥¨§

מענין 16. נּצבים", "אּתם ּפסּוק על אחר, ּבמקֹום ׁשנתּבאר מה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ(ועּיין
b)כּו'עליֹון ּפירּוׁש ,cn miaSp lirl)(. ְֵֶ§¥¦¨¦

.17cEOr `vY .hlwz cEOr gNWA dxFYd xF` .df wEqR lr `Ylikn d`x)§¥§¦§¨©¨¤©¨§©©©¥¥©

.(hrwz

ּפסּוק18. על ּבּביאּור מּזה ׁשנתּבאר מה f)(ועּיין ,k Fxzi) יֹום את "זכֹור ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ¦§ֶָ
לקּדׁשֹו" b)הּׁשּבת ,ar xF` dxFY).( ְְַַַָ¨



c"agרכו i`iyp epizeax zxezn

biVdl dlMUd FA oi`X ,qEq zpigaA `EdW mbde©£©¤¦§¦©¤¥©§¨¨§©¦
akFxd z`'כּוz` zFlrdl Ff dpigA FA Wi mFwn lMn , ¤¨¥¦¨¨¥§¦¨§©£¤

dlrn dlrn akFxd'19כּו. ¨¥©§¨©§¨

aizM dPd ,l"PM qEq zpigal WIW gMd K`,fnw miNdY) ©©Ÿ©¤¥¦§¦©©©¦¥§¦§¦¦

(i`l l"Pd "qEQd zxEaB"W ,"uRgi qEQd zxEaba `l" :Ÿ¦§©©¤§¨¤§©©©©Ÿ
z` ei`xi z` 'd dvFx" m` iM ,`Ed Fnvr cSn¦©©§¦¦¤¤§¥¨¤

"FCqgl milgind(`i ,mW)`EdÎjExA WFcTd lW FCqg ± ©§©£¦§©§¨©§¤©¨¨
xF` lW FzEnvre FzEdn ,EpiidC .FnvraE FcFakA¦§§©§§©§¨§©§¤
zFlrdl ,dHnN lWlYWpe KWnp `EdÎjExA sFqÎoi ¥̀¨¦§©§¦§©§¥§©¨§©£

.l"Pd qEq zpigA§¦©©©

"`WiCw `wiYrn sihpC `Nh" zpigA Edfe20zAWA §¤§¦©©¨§¨¦¥©¦¨©¦¨§©¨
lMכּו' Wixn `EdÎjExA sFqÎoi` xF` zFkWnd `EdW ,¤©§¨¥¨¥¥¨

qEQd ziIlrl fFre gM oYil ,dHnN oibxc'כּו. ©§¦§©¨¦¥Ÿ©¨©£¦©©

ligzOd xEACA ,gNWA zyxtA x`AzPW dn oiprM Epiide)§©§§¦§©©¤¦§¨¥§¨¨©§©©§¦©©§¦
"izqEql"21: §¨¦

oixkEC oiqEqe oiawEp oiqEq WIW22`YzlcÎ`zExrz` ± ¤¥¦§¦§¦§¦¦§£¨¦§©¨
`NirlCÎ`zExrz`e23'כּו,`NirlCÎ`zExrz` cFr Wi K` . §¦§£¨¦§¥¨©¥¦§£¨¦§¥¨

Î`zExrz` ici lr `NW mi`A mdW ,mixkf zFIzF` mdW¤¥¦§¨¦¤¥¨¦¤Ÿ©§¥¦§£¨
llM `Yzlc'כּו`wiYr zpigAn zFkWnd Epiide ׁשם, עּיין .כּו', ¦§©¨§¨§©§©§¨¦§¦©©¦¨ֵַָ

qEQd ziIlrl fFre gMd KWnPX `Ed mXn ,dPde§¦¥¦¨¤¦§©©Ÿ©¨©£¦©©
`YzlCÎ`zExrz`C24.( §¦§£¨¦§©¨

"izirx KiziOC drxt iakxA izqEql" EdfemixiXd xiW) §¤§¨¦§¦§¥©§Ÿ¦¦¦©§¨¦¦©¦¦

(h ,`:WExiR ±¥

"drxt iakxA" qEq zpigA ± "df zOErl df" WIW FnM§¤¥¤§©¤§¦©§¦§¥©§Ÿ
bVEnE qRzp Fpi` mdA WIW zEwl` zEIgdW ,dRilwC¦§¦¨¤©©¡Ÿ¤¥¨¤¥¦§¨¨

lEHiA zpigA mdA zFidl ,mdA'כּוsiTn zpigaA `l` , ¨¤¦§¨¤§¦©¦¤¨¦§¦©©¦
"dMf dpFal" zpigA `ide ,dlrnln mdilr(f ,ck xFn`) £¥¤¦§©§¨§¦§¦©§¨©¨¡

`iIwl`C `wl` dil Exw" okle .zxFhwAW'25"כּו; ¤©§¤§¨¥¨¥¡¨¨¤¡¨©¨

KiziOC" KMizirx" ± "izqpxR"26l`xUI"W , ¨¦¦¦©§¨¦©§¨¨¦¤¦§¨¥
"oiqpxtn27oiqpxRznE zEIgכּו'± zkWnd oipr `EdW , §©§§¦¦§©§§¦¤¦§©©§¨©©

dxFYd ici lr oinlr KFzA `EdÎjExA sFqÎoi` xF`e§¥¨§¨§¦©§¥©¨
x`Wl gFOdn zEIg KiWnn lk`OdW FnM ,zFvnE¦§§¤©©£¨©§¦©¥©©¦§¨

mixa`d'כּו,"drxR iakxA izqEq" zpigal lWnp ± ¨¥¨¦¦§¨¦§¦©¨¦§¦§¥©§Ÿ
z` milrn zFvnE dxFYdW itl ,siTn zpigA `EdW¤§¦©©¦§¦¤©¨¦§©£¦¤

qEq FnM oFilrd mc`d'28כּו. ¨¨¨¨¤§§

aEzMW FnM(d ,gi ixg`)ige mc`d mzF` dUri xW`" : §¤¨©£¥£¤©£¤¨¨¨¨¨©
dNrzIW ,"mc`" zpigA oipTznE oiUFrW :WExiR ,"mdÄ¤¥¤¦§©§¦§¦©¨¨¤¦§©¤

mc` `l iM" zpigal ± dlrn dlrnl'כּוoiaOl ice ."29.: §©§¨©§¨¦§¦©¦Ÿ¨¨§©©¥¦
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.19WEal E`iai" ligzOd xEACA x`AzPW dn oiIre)§©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦¨¦§
qEQd zvixW ,"KlOd eilr akx xW` qEqe" oiprA ,"zEkln©§§¦§©§£¤¨©¨¨©¤¤¤¦©©

aExMd zvixn dlFcB'כּו(Kli`e ` ,v xF` dxFY d`x). ּובדּבּור §¨¥¦©©§§¥¨¨¥¨ְִ
הּיהּודים" "וקּבל c)הּמתחיל ,ev xF` dxFY) ּבּדּבּור ּבׁשּלח, ּובפרׁשת . ְְְִִִֵַַַ¨ְְְִַַַָָ
מׁשה" יׁשיר "אז b)הּמתחיל ,aq xF` dxFY) אׁשירה" הּמתחיל ּובדּבּור . ְִִֶַַָָֹ¨ְְִִִַַָָ

ּגאה" גאה ּכי `)כּו' ,bq xF` dxFY) ִָָָֹ¨

`pnidn `irxA f"nxd WExiR itl ,"LiqEq lr aMxz iM" WExitA xnFl Wi cFre"§¥©§¥¦¦§©©¤§¦¥¨©©§©£¨§¥§¨

,'Ek `Ed miWcTd Wcw lkid dPde" :a cEnr sFq dxr sc `vz iM zWxR̈¨©¦¥¥©©§¦¥¥©Ÿ¤©¢¨¦

WEaNd EdnE" :a"p wxR `ipYA aEzMW dn oiIre ."'Ek miqEQd ici lr Fzbdpd©§¨¨©§¥©¦§©¥©¤¨©©§¨¤¤©©§

xrW miig urA oiIre .mW oiIr ,"'Ek miWcw iWcw lkidA 'Ek `lirl `NirlC 'Ek¦§¥¨§¥¨§¥©¨§¥¨¨¦©¥¨§©¥§¥©¦©©

l"Pd qEq zpigAW Ki` oaEi mXnE ,dGn miWcw iWcw lkid oiprA ,cFaMd `QM¦¥©¨§¦§©¥©¨§¥¨¨¦¦¤¦¨¨¥¤§¦©©©

.(1101 Wcw ci azM ± ."'Ek `Ed mc` `l iM zpigal akFxd dlrn©£¤¨¥¦§¦©¦Ÿ¨¨§©©Ÿ¤

.20f)wlg .` ,gt mW d`xE .a ,aq .a ,`q a wlg .a ,dlw .a ,gkw b wlg xdŸ©¥¤¥¤§¥¨¥¤

.(` ,gtx b

.21.(c ,bq xF` dxFY)¨

.22.(` ,fn .a cEnr sFq ,en a wlg xdf)Ÿ©¥¤©

.23xdf ipEwY .a ,alx a wlg .` ,cnx .` ,dlx .` ,cqw .` ,gt ` wlg xdf)Ÿ©¥¤¥¤¦¥Ÿ©

.(a ,iw hq oETY¦

"מֹוריד 24. מענין הּיֹום", אכלּוהּו מׁשה "וּיאמר ּפסּוק על עֹוד ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועּיין
כּו'" b)הּטל ,dq xF` dxFY). ַָ¨

.25.(` ,iw zFgpn)§¨

.26KPd" ligzOd xEAC oOwl d`xE ."izqEql" wEqR lr dAx mixiXd xiW)¦©¦¦©¨©¨§¨¦§¥§©¨¦©©§¦¦¨

.(a ,bl b wlg xdf ."dtï¨Ÿ©¥¤

.27wEqR lr ,` dAx mixiXd xiW .a ,f `xwIe ,b wlg xdf ."minXAW odia`l")©£¦¤¤©¨©¦Ÿ©¥¤©¦§¨¦©¦¦©¨©¨

.(giz fnx icEwR ipFrnW hEwli ."izqEql"§¨¦©§¦§¦§¥¤¤

.28`vz iM zWxR f"nxdA oiIre)('ב עמּוד סֹוף ער"ה, dPde(דף : §©¥§¨©©¨¨©¦¥¥ַַ§¦¥
`Ed miWcTd Wcw lkid'כּו.miqEQd ici lr Fzbdpd ¥©Ÿ¤©¢¨¦©§¨¨©§¥©¦

WEaNd EdnE" iAB ,a"p wxR "mipFpiA lW xtq"A oiIre'כּו §©¥§¥¤¤¥¦¤¤©¥©©§
lC`Nirl `Nir'כּו."miWcTd Wcw lkidA ¦§¥¨§¥¨§¥©Ÿ¤©¢¨¦

izFzAW z`" ligznd xEAc sFq dGn x`AzPW dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥¦¤¦©©§¦¤©§©
"ExnWY(c ,cn xdA lirl)dn oaEi mXnE ,"E`xiY iWCwnE" iAB , ¦§Ÿ§¥§©©¥¦§¨¦¦¨¦¨¨©

milrn zFvnE dxFYdW o`M x`AzPW'כּוqEq FnM'כּו. ¤¦§¨¥¨¤©¨¦§©£¦§
מענין לעיל ׁשּנתּבאר מה הּתֹורהועּיין "לריח אֹותּיֹות הּמתחיל ּבּדּבּור – ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ

"ׁשמני(Kli`e c ,a lirl).( ְֶָ§¥¨¥¨

.29" מענין עֹוד ּבמקֹומֹו.לסּוסתי (ועּיין הּׁשירים ּבׁשיר ּברּבֹות: :" ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָ
סֹוף  ּובּזהר: ח'. ּפרׁשה ריׁש נׂשא, כ"ג. ּפרׁשה סֹוף ּבׁשּלח, ְְֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹּובפרׁשת
עמּוד  סֹוף מ"ו, דף ּבׁשּלח, ּובפרׁשת ב'. עּמּוד רי"א, דף וּיּגׁש, ְְִַַַַַַַַַָָָָָּפרׁשה

.ב')



רכז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

כנפי Ê"Î·Â(לג) יעשה דאיך דלעיל הקושיא יתורץ
אדם  פני בבחי' שהן לנשמות נשרים
מבחי' הרבה למעלה שהוא כו' העליון באדם ששרשן
אדם  פני בחי' דהנה כידוע. שבמרכבה נשר פני
אלקים  שבצלם דוקא למעלה שהן כמו היינו שבנשמות
אבל  חיים. נשמת באפיו ויפח כמ"ש כו' ה' נר ונק' כו'
בעוה"ז  גופני בחומר אדם שנק' הנשמה ירידת ע"י
דעשיה  דנוגה גשמיים בדברים תו"מ ומקיים דוקא
כח  מעצם יותר גדול כח בזה יש טו"ר עה"ד לברר
עד  אלקים בצלם חוצבה במקור הנשמה שהוא האדם
חוצבה  ממקור הרבה מעלה למעלה הנשמה שתעלה

ועצמות  פנימית אל והיינו דאצילות דאדם הוי"ה בשם
אדם  מבחי' שלמעלה הכתר שבפנימיות אא"ס

כו'. הוא אדם לא כי כמ"ש מכל דאצילות לאו וכמאמר
שם  להגיע אדם בכח שאין מה כו' כלל מדות אינון
שהן  אדם שבירר כו' דרפ"ח הברורים מצד רק כלל
מטעם  דוקא בעוה"ז ותשובה בתו"מ הצדיקים נשמות
הברורים  כח מן נשרים כנפי להם שיעשה וזהו הנ"ל.
שעולין  והוא דוקא בעוה"ז טו"ר לעה"ד שביררו
כח  יחליפו ה' וקוי וז"ש כנ"ל. ביותר מעלה למעלה
כנשרים  אבר שיעלו והוא העצמי מכחם יותר גדול

וד"ל:

mind jeza riwx idi .'ek `xa ziy`xa

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

(cK`1FA E`AW mix`FYd oiprA oiadl Kixv df itl ©§¦¤¨¦§¨¦§¦§©©©¦¤¨
,oM mB dkxalÎmpFxkf Epinkg Fl EPike ,dxFYA KxAzi¦§¨¥©¨§¦£¨¥¦§¨¦§¨¨©¥

"mkg" oFbM2"ciqg"e3oF`Bd xn` df uxzl dPd ,'Ek §¨¨§¨¦¦¥§¨¥¤¨©©¨
l"Pd4:FpFWl dfe mW cFr ©©¨§¤§

"x`AzIW FnM" :cr "'Ek hEWR `EdW FnvrA dGnE"¦¤§©§¤¨©§¤¦§¨¥
('b wxR lirl wYrEn)5. §¨§¥¤¤

,lMd EpOn `vnp did `l F` ,lMd rcFi did `l m`e§¦Ÿ¨¨¥©©ŸŸ¨¨¦§¨¦¤©Ÿ
iM ,Fpi` dfe .cgEin xacA xCbEIW liaWA df xaC did̈¨¨¨¤¦§¦¤§©§¨¨§¨§¤¥¦
lMd rcFi KxAzi `Ede .xExA df xace .xCbEi `lŸ§©§¨¨¤¨§¦§¨¥¥©©Ÿ
dbVdd oiA wENg oi` iM ,FgkA lMd lrFtE ,FznkgA§¨§¨¥©Ÿ§Ÿ¦¥¦¥©©¨¨
;zFNErR x`W lrFR `EdW dn F` mi`vnPd biVn `EdW¤©¦©¦§¨¦©¤¥§¨§

" xn`IW ,lrFR oFWlA `aie ,lrFR oM mB dbVdd iMrcIe ¦©©¨¨©¥©§¨Ÿ¦§©¤Ÿ©©¥©
" xn`IW FnM "miwl`xAcie.'Eke "miwl` ¡Ÿ¦§¤Ÿ©©§©¥¡Ÿ¦§

dWwi `l aEW ,FzEnvr dricId oi`X xn`p xW`ke§©£¤Ÿ©¤¥©§¦¨©§Ÿ¦§¤
FzEnvr didie dPYWn Fzrici didY iM llM Ll§§¨¦¦§¤§¦¨¦§©¨§¦§¤©§
x`Fzn KxAzi `Ed wx ,dricId FzEnvr oi` iM ,dPYWn¦§©¤¦¥©§©§¦¨©¦§¨¥§¨
zrcl l`xUi lkl iE`xW miIgd KxC Edfe .lM rcFIW¤¥©Ÿ§¤¤¤©©¦¤¨§¨¦§¨¥¨©©

."oin`dlE§©£¦
.FpFWl o`M cr©¨§

'd wxR ,FnXn "aFh mFi zFtqFY"d FcinlY `iad oke§¥¥¦©§¦©§¦§¤¤
dfe 'e dpWn zFa`C:FpFWl §¨¦§¨§¤§

"miIg Kxc"A EpiAxe"6dIWEY liCbd dvr `iltd §©¥§¤¤©¦¦§¦¥¨¦§¦¦¨
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.1dxFYd xF`A wcv gnSd x"Enc`l "zFhiW 'b" WExC d`x df wxR zEllkl¦§¨¤¤¤§¥§¦§©§©¤©¤¤§©¨

x"Enc`l g"pxz EdIl` gzR ligzOd xEACl zFdBd .Kli`e dpx cEOr mipipr¦§¨¦©¨¥¨©¨§¦©©§¦¨©¥¦¨§©§

zFxitqc zFxF` Kxr c wlg c"Ag mikxrd xtq .Kli`e h cEOr A"Wxd̈©©©¨¥¨¥¤¨£¨¦©©¥¤¥¤¦§¦

.Kli`e fp cEOr ± mxEIve mzEhiWR§¦¨§¦¨©¨¥¨

`xEcdnA .`xzA `xEcdnE `Ow `xEcdn ,zFxEcdn iYW Epl riBd df wxRn¦¤¤¤¦¦©¨§¥©£©£¨©¨©£¨¨§¨§©£¨

zFpFXd zFhiXd znCwdA zFxitQd oiprA zEciqgd zhiW dx`Azp `Ow©¨¦§¨£¨¦©©£¦§¦§©©§¦§©§¨©©¦©

znCwdA zEciqgd zhiW dx`Azp `xzA `xEcdnaE ,milAEwOd ixtqA§¦§¥©§¨¦§©©¨¨§¨¦§¨£¨¦©©£¦§©§¨©

`xzA `xEcdOd dNigY d`aEd Ff d`vFdA .zFxitQA KxFSd mvrA xE`iAd©¥§¤¤©¤¦§¦§¨¨§¨§¦¨©©£¨¨§¨

.`Ow `xEcdOd dixg`e§©£¤¨©©£¨©¨

.2."mkg `Ed mbe" :a ,`l dirWi§©§¨§©¨¨

.3.a ,fi dpXd W`x d`xE ."eiUrn lkA ciqge" :fi ,dnw miNdY§¦¦§¨¦§¨©£¨§¥Ÿ©¨¨

.4.b`xRn l"xdOd©©£©¦§¨

.5.EpOn lCap xaC oi` ± zEhiWRd zilkzA hEWR `EdW FnvrA dGnE" :mWe§¨¦¤§©§¤¨§©§¦©§¦¥¨¨¦§¨¦¤

xaC EpOn lCap ± xcB FzF` liaWA ,dn xacA cgEinE ,xcB Fl WIW xaCd iM¦©¨¨¤¥¨¥§¨¦§©¨¦§¦¨¥¦§¨¦¤¨¨

lCap xaC oi` ± llM xcB Fl oi`e hEWR KxAzi `Ed iM ipRn la` ,FxcbA Fpi`W¤¥§¦§£¨¦§¥¦¦§¨¥¨§¥¨¥§¨¥¨¨¦§¨

xCbEi xcB Fl oi`X ipRn df lke ,lMd lFki `Ede lMd rcFi `Ed ,oM m`e .EpOn¦¤§¦¥¥©©Ÿ§¨©Ÿ§¨¤¦§¥¤¥¨¥§©

."x`AzIW FnM ,oM mb FY`n `vnp lMd df liaWaE .cgEin xacA§¨¨§¨¦§¦¤©Ÿ¦§¨¥¦©¥§¤¦§¨¥

.6.e dpWn d wxR mW d`x .zFa` iwxtl FWExiR¥§¦§¥¨§¥¨¤¤¦§¨



c"agרכח i`iyp epizeax zxezn

dl`Xd Ff xiqdls`W ,dlrnl oFvx iEPW oipr ,xnFl dvFx) §¨¦©§¥¨¤©¦§©¦¨§©§¨¤©
mFlWe qg FzEnvrA iEPiW Fpi` ok iR lr7(dricId iM :xn` ©¦¥¥¦§©§©§¨¨©¦©§¦¨

± "miwl` rcIe" aEzMW FnM ,eizFNrRn lMd zlFkIde§©§¤©Ÿ¦§ª¨§¤¨©¥©¡Ÿ¦
FA miaiIgn oi` zFNErR x`XX FnkE ,dNErR oFWl `Ed§§¨§¤§¨§¥§©§¦
znkgA dfA Knqpe .EN` mb KM ,iEAx `le iEPiW¦§Ÿ¦¨©¥§¦§¨¨¤§¨§©

dlATd8: FpFWl o`M cr ."mW oiIr , ©©¨¨©¥¨©¨§
:mdixaC xE`iA¥¦§¥¤

EazMW dnA Fzriqe m"Anxd lr miwlFg md iM¦¥§¦©¨©§©§¦¨§©¤¨§
rEcId `Ede rcFId `Ed"e ,"FzEnvr `id dricId"W¤©§¦¨¦©§§©¥©§©¨©
x`Azd xaMW xg`OW `N` ."'Ek Dnvr driCd `Ede§©¥¨©§¨¤¨¤¥©©¤§¨¦§¨¥
`N` ,lkU xcBn dlrn dlrnl aBUpe mx FzEnvrW¤©§¨§¦§¨§©§¨©§¨¦¤¤¥¤¤¨
dn oMÎm` ,xaC mEWA xCbEi `l ,dhEWR died `Ed£¨¨§¨Ÿ§©§¨¨¦¥©
zpigaA Fpi` ,`idW FnM FYn` xiMn KxAzi `EdW¤¦§¨¥©¦£¦§¤¦¥¦§¦©

ax iENir dlrn dlrnl `N` ,mFlWe qg llM drici§¦¨§¨©§¨¤¨§©§¨©§¨¦©
;l"PM©©

rcFId `Ed" df lr xnFl KxFSdn oi`e KiIW `l okle§¨¥Ÿ©¨§¥¥©¤©©¤©¥©
mi`vnPd rcFi KxAzi `EdW dOW wx ."'Eke driCde§©¥¨§©¤©¤¦§¨¥¥©©¦§¨¦
Fl xgA KM iM ,"rCn" xcB xnFl KiIW df lr ,EpOn¦¤©¤©¨©¤¤©¨¦¨¨©
,zrC zpigaA mi`vnPd rcil `EdÎKExA WFcTd©¨¨¥©©¦§¨¦¦§¦©©©
drC ilrA md EidIW icM ,EniIwzie Eigi Ff driciaE¦¦¨¦§§¦§©§§¥¤¦§¥©£¥¥¨
xi`n did ENi` oM oi`X dn .zilkze lEaB zpigaaE¦§¦©§§©§¦©¤¥¥¦¨¨¥¦
lEaB ilA zpigaA oM mB md Eid ,hEWRd FxF`n mdilr£¥¤¥©¨¨¥©¥¦§¦©§¦§

dbUde zrC zpigAn oM mB dlrnlE ,zilkze9. §©§¦§©§¨©¥¦§¦©©©©£¨¨
`Ed mzF` rcFi KxAzi `EdW df dricId ,oM m`e§¦¥©§¦¨¤¤¦§¨¥¥©¨

.dNErR§¨
Fxzi zWxR ,zEwl` zpn`d zevn¦§©©£¨©¡Ÿ¨¨©¦§
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.7.zEkix`A h wxR oOwl x`Azp¦§¨¥§©¨¤¤©£¦

.8zevn WxW d`xE .ai wxR cEgId wlg i`AB oA` xi`n iAxl WcTd zcFar£©©Ÿ¤§©¦¥¦¦§©©¥¤©¦¤¤§¥Ÿ¤¦§©

.hk wxR sFq dNtYd©§¦¨¤¤

.9.g wxR oOwl d`xE .` ,eh `xIe xF` dxFY d`x ± sqFp xE`iA¥¨§¥¨©¥¨§¥§©¨¤¤

•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ô· הא הא בן כו' בה והפוך בה הפוך אומר בג בג
ב"נ  הר"י בש' במד"ש וע' אגרא, צערא לפום אומר
כו' הי' אחד שאיש וי"א אבותיהם שמות הי' שכך ז"ל
ה"א  שניתוסף ואברהם שרה ה"א, נוטריקון והוא
אשר, ב"ר הרי"צ דודו בשם הרשב"ם וכ"פ בשמותם,
ז"ל  ממהר"ל דר"ח ובס' כו'. נסתר יותר בג שבג אלא
הוא  שהה"א לדבריו טעם ונתן הנ"ל רשב"ם פי' הובא
שנא' והוא הה"א מן יותר רוחני אות אין כי כח,
בלבד  נשימה אות שהוא באות ר"ל בראם בה' בהבראם
הוא  שממנו מששא בי' דלית קלילא אתא כוונתו (ר"ל
נברא  בה"א כמארז"ל עוה"ז חיות כל מקור שורש
כו', רוחני כח כו' ישראל כו' כשבא הא נק' ולכן עוה"ז)
ה"א  אברם על הוסיף אברהם את ברית ה' כרת וכאשר
ובכהאריז"ל  הא. בג וזהו ה"א, על היו"ד נתחלף ושרה
פי' ע"א ד"ט מהשמ"ש שע"ג הוא רז"ל מאמרי בשער
ב' כי ונודע בז"א, המתפשטי' ב"ג כמנין ה"ח הם ב"ג
ולכן  מגולים, התחתונים והג' מכוסי' העליונים החסדי'
היסוד  עד יורדי' אלו והנה ב"ג, אותיות בשתי נתחלקו
לזה  לז"א, להגדיל למעלה ועולים חוזרים ואח"כ כנודע
שתכוון  ואמר הא', הירידה כנגד בה הפוך אומר

בה  והפוך ואח"כ ביסוד, שירדו עד ולהפכם להורידם
טעם  ונתן לז"א, להגדיל למעלה להעלותם לחזור ב'
זה. בהפוך תלוי ז"א הגדלת כל כי בה דכולא באומרו
אלא  ממש הנז' ע"ד הנקיבה ה"ג על לפרשו אפשר גם
ב' הם ב' אות כי להיפך, [ב"ג] מלת לפרש שצריך
עליונות  ג' הם ג' ואות המגולות, התחתונות הגבו'
הנה  שם כ' הא הא בן משנה ובפי' כנודע. המכוסות
כפולות  ההי"ן בהם יש לא ההויו"ת מילוי בכל כי ידעת
ההוי"ה  שה"ע הא הא בן וזהו אחרונה, דב"ן בהוי' אלא

עכ"ל. כפולות ההי"ן בה שיש ההי"ן במילוי
‰‰Â קוראיו לכל ה' קרוב בד"ה שנת' מה לפי

שהוא  שבנפש יחידה בחי' בענין ובהביאור
שגבוה  מאדך, דבכל רעו"ד בחי' פשוט הרצון בחי'
ב"ג  פי' ענין לבאר יש הנפש, כוחות מעשר נעלה מאד
ולכן  נר"נ, לבחי' ח"י בחי' שבין ההפרש על ב"ג
והגימל  ח"י, בחי' על רומז בי"ת אותיות, לב ' נחלקו
פעמים  ב' בשה"ש מ"ש ג"כ יובן ובזה נר"נ. על רומז
ובסי' וא"ו, פסוק ב' בסי' לראשי תחת שמאלו פסוק
בחי' על רומז הלמ"ד לראשי נא' והראשון פ"ג, ח'

ח"י. בחי' על רומז ראשי שנא' והשני נר"נ,
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חכמה, – קודש ידיכם שאו הוי'. משם ההמשכות כל הרי הוי', את וברכו מהו שאלה:
שמים  בריאת כוונת להשלים הנשמה, נקודת – מציון ה' יברכך ואז הוי', אור להמשיך
בכל  מאירה התורה ועי"ז העבודה, ושורש יסוד – התפלה עבודת תומ"צ. בקיום וארץ

עניניו 

"*e‡N,להבין וצרי הוי'". את ּוברכּו קדׁש ידיכם ¿ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָֹ
הוי', מּׁשם הּוא וגּלּוי ּברכה ּכל ְְֲֲִִֵַָָָָָֹוהלא
הוי' וׁשם ּבגבּורה אלקים וׁשם ּבחסד אל "ׁשם ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּוכמאמר
אֹור  ּגּלּוי ּדכל והינּו הרחמים", מדרגת ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבתפארת
הוי' יברכ" ׁשּכתּוב ּוכמֹו הוי', מּׁשם הּוא ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָּוברכה
הוי'", יּׁשא הוי', יאר הוי', יברכ" ּוכתיב כּו', ְְְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָָָמּצּיֹון"

מּׁשם  הם והּגּלּויים ההמׁשכֹות וכל הּברכֹות ּכל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹהלא
ׁשם  את לבר הוי'", את "ּוברכּו ענין מהּו ּכן אם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהוי',
"ׂשאּו להיֹות העבֹודה ידי ּדעל הּוא, הענין א ְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָהוי'.

ּבגרמיּה מּלה היא ּדקדׁש "קדׁש", ּבמדרגת ,א ידיכם" ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
האֹור  ּתֹוספת להמׁשי הוי'" את "ּוברכּו זה ידי על ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּנה

ּדלתּתא  ּבהוי' ּדלעּלא ב והּגּלּוי הוי' יברכ ואז ,ג , ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
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ריז.*) ע' תרפ"ז המאמרים ובספר ואילך קפח ע' א' חלק קונטרסים המאמרים בספר נדפס

המדריגות).א. משאר מובדל (כלומר שלמטה.ב.בעצמה הוי' בשם
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הּנׁשמה נקּדת ׁשהיא "מּצּיֹון" היא (ּבחינת והּברכה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ

ׁשמים יחידה) ּד"עׂשה האמּתית הּכּונה ּתׁשלם אז אׁשר , ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ידי  על וארץ ׁשמים ׁשל קּיּומם ׁשּיהיה והינּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוארץ",
הּוא  ּדאז ׁשּבּלב, עבֹודה ּפי ׁשעל ּומצוֹות הּתֹורה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָקּיּום
אׁשר  ועבֹודה, מצוֹות ּדתֹורה עּמּודים הּׁשלׁשה ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹׁשלמּות
האדם  ּבנפׁש ּבעבֹודה זה ּולהבין עֹומד. העֹולם ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָעליהם
רּבֹותינּו אמרּו הּנה החסידּות, ּדר על העבֹודה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבדרכי

א)ז"ל הלכה א ּפרק ּברכֹות הן,(ירּוׁשלמי ּתכיפֹות "ׁשלׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּתכף  ּברכה, ידים לנטילת ּתכף ׁשחיטה, לסמיכה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּתכף
ׁשהּוא  מי ּכל ּבֹון ּבר' יֹוסי ר' אמר כּו', ּתפּלה ְְְִִִֵֶַָָָָֻלגאּלה
ּכל  קרּבן, ּבאֹותֹו נֹוגע ּפסּול אין לׁשחיטה סמיכה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָּתֹוכף
מקטרג  הּׂשטן אין ּברכה ידים לנטילת ּתֹוכף ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
אין  לתפּלה ּגאּלה ּתֹוכף ׁשהּוא מי וכל סעּודה, ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֻּבאֹותּה

הּיֹום ּבאֹותֹו מקטרג ּתפּלה)הּׂשטן ּבאֹותּה הּילקּוט ,(ּגרסת ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ

ידים  נטילת ּוׁשחיטה, ּדסמיכה אּלּו ּדברים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָֹוהּנה
והּפנימית  האמּתית העבֹודה הם ּותפּלה, ּוגאּלה ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָֻּוברכה,
הּמצות  קּיּום ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב עבֹודה ענינים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבהּׁשלׁשה

ולּמּוד  חסדים, ּגמילּות ענין ענין ׁשהּוא ׁשהּוא הּתֹורה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָ
ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו הּלּוחֹות", על "חרּות ּדכתיב ְְְְִִֵַַַַָָָֻּגאּלה

ו) ּפרק ׁשעֹוסק (אבֹות זה אּלא חֹורין ּבן ל ׁשאין ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָ
מן  חרּות איתא מא ּפרׁשה ׁשמֹות רּבה ּובמדרׁש ְְְִִִֵַַָָָָָָָּבּתֹורה,

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו ב)הּגלּיֹות, צט, "ר'(מנחֹות ְְְֵֶֶַַַָָָֻ

ּתרווייהּו ּדאמרי אלעזר ור' ּבארּבעים ד יֹוחנן נּתנה ּתֹורה ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ּבארּבעים נֹוצרה יֹום,ּונׁשמה לארּבעים הּולד (צּורת ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָ

מׁשּתּמרת",רׁש"י) נׁשמתֹו – ּתֹורתֹו המׁשּמר ּכל , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
מקּבלת  ׁשאינּה ּדרֹור לצּפֹור ולֹומדיה הּתֹורה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָונמׁשלה
הּנה  הּתֹורה ּבלּמּוד ועֹוסקים הּתֹורה לֹומדי ּכ ְְְְִִִֵֵַַָָָָמרּות,
והתחלת  ּבׂשרֿודם. מּמרּות חפׁשים הם הּתֹורה ּפי ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָעל
"ּולעבדֹו ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּתפּלה, עבֹודת היא ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָהעבֹודה

ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו לבבכם", א)ּבכל ב, "איזה (ּתענית ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
והינּו ּתפּלה", זֹו אֹומר הוי ּבּלב ׁשהיא עבֹודה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָהיא

הּלב, ועם ׁשּבּלב, עבֹודה היא הּתפּלה (אין ּדעבֹודת ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ

הארצען) מיטען אּון היא הארצען הּתפּלה עבֹודת ולזאת , ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹ
רז"ל ּוכמאמר העבֹודה, ּכללּות וׁשרׁש קט,יסֹוד (יבמֹות ְְְְְֲֲֶַַַַָָָָֹ

לֹו",ב) אין ּתֹורה אפּלּו כּו' ּתֹורה אּלא לֹו אין ֲִֵֵֵֶָָָָ"האֹומר
ּבפעל  הּמצות ּבקּיּום הּמעׂשה ּכיֿאם עּקר הּמדרׁש ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹֹֹּדלא
הּתֹורה  ּפי על הנהגתֹו יהיה העֹולם ּבחּיי וגם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָמּמׁש,
ּבכל  לֹו מאירה ּדהּתֹורה אֹור", "ותֹורה וזהּו ְְְְְְִֶַַָָָָָּדוקא.
והן  לּמקֹום, אדם ּבין אׁשר ּבהענינים הן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָעניניו,
על  הּוא ּדהּכל והינּו לחברֹו, אדם ּבין אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבהענינים
העבֹודה  הקּדמת אחרי הּמּובנים הּתֹורה מׁשּפטי ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּפי

ְִִָּדתפּלה.

– האדם בסמיכה, הבהמית. נפש שבאדם, – הבהמה מן לאלקות, קירוב – קרבן
הבהמ  להעלות אור ממשיך מ"ה עשר בגימטריא כנגד אצבעותיו בעשר ב"ן, בגימטריא ה

בהם  משתמש שהאדם ע"י המתעלים הנבראים, ותכלית עיקר הוא האדם ספירות.

¯e‡·e,ּתּקנּו ּתמידין ּבמקֹום ּתפּלה ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְְְִִִִִִִֵָָָ
ּדכתיב  הּקרּבנֹות, ּתמּורת היא ּדתפּלה ְְְְְְִִִִִַַַָָָוהינּו
הּבקר  מן הּבהמה מן להוי', קרּבן מּכם יקריב ּכי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ"אדם
ענין  הּוא ּדקרּבן קרּבנכם", את ּתקריבּו הּצאן ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹּומן
מּכם  הּנה להוי' יתקרב ׁשהאדם ּדבכדי והינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּקרּוב,
הּבהמה, מן – קרּבנֹו ּתהיה ּומה להוי', קרּבן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבעצמיכם
ּגּופא  ּובזה הּבהמית, הּנפׁש ׁשהּוא ׁשּבאדם הּבהמה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהינּו
הּוא  הּקרּבן אמנם וצאן, ּבקר מדרגֹות חּלּוקי יׁש ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹהרי
והינּו הּוא, ּפּגּול הּטמאה אבל טהֹורה, ּבהמה ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָרק
צד  רק להיֹות יכֹול הּנה הּבהמית הּנפׁש ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּדההקרבה
ּברּור, לֹו אין הּבהמית ׁשּבּנפׁש הרע אבל ׁשּבֹו, ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּטֹוב
העבֹודה  וראׁשית לגמרי, ּדחּוי ידי על הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָּוברּורֹו
על  ידֹו וסמ" ּדכתיב ּבסמיכה, הּוא הּקרּבן ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָּבהבאת
הּסמיכה  ידי ּדעל עליו", לכּפר לֹו ונרצה העֹולה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹראׁש
הּסמיכה  ענין ּדהּנה הּוא, והענין הּקרּבן. הרצאת ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָהּוא
עׂשר  נגד הם הּידים אצּבעֹות עׂשר ּכי היא, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבכלל
מה", ּבלי ספירֹות "עׂשר יצירה ּבספר ּכדאיתא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָספירֹות,
ּכתיב  יֹוסף ּבני את יעקב ּובברּכת אצּבעֹות, עׂשר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמסּפר

חכמה  ּבחינת ׁשהּוא ּב'ּבחיי' ואיתא ידיו", את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ"ׂשּכל
ּכתיב ה עּלאה  ּביהֹוׁשע וכן הּברכה, מקֹור מּׁשם להמׁשי ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻ

מּבחינת  המׁשכה ׁשהּוא עליו", ידיו את מׁשה וּיסמ"ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
כן  ּוכמֹו חכמה, ּבחינת הּוא ׁשראׁשיתן ספירֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָעׂשר
ּבגימטרּיא  ׁשהאדם הּוא הּקרּבן על הּסמיכה ענין ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָיּובן
– הּבהמה על עליֹון אֹור ּבחינת ממׁשי ְְְְִִֵֶַַַַָָ"מה",
ּכתיב  ּדהּנה להתעּלֹות, ׁשּתּוכל ּבכדי – ב"ן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּבגימטרּיא
היא  הּבהמה ורּוח למעלה, היא העֹולה האדם ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָ"רּוח
ׁשם  ּבחינת הּוא הּבהמה" "רּוח ּופרּוׁש למּטה", ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּיֹורדת
הׁשּתלׁשלּות  ּוברּבּוי עׂשּיה, יצירה ּדבריאה מקֹור – ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָב"ן
ּוכמֹו ׁשּבֹו, הּבהמית הּנפׁש ּדהינּו ׁשּבאדם, ב"ן ׁשם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּוא

למ  הּבהמה נפׁש הּבהמה כן להעלֹות ּובכדי ּטה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּסמיכה  ידי על הּוא ׁשּבאדם, הּבהמית והּנפׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּלמּטה
להתעּלֹות, ׁשּיּוכלּו "מה" ׁשם מּבחינת אֹור ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַׁשּממׁשי
אּתם", "אדם ּדכתיב האדם, ידי על היא זֹו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָוהעלאה

ז"ל רּבֹותינּו א)ואמרּו סא, אדם",ו "אּתם (יבמֹות קרּויים ְְְְִֵֶַַַָָָָ
למעׂשה  אחֹור וגֹו', צרּתני" וקדם "אחֹור ּכתיב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּדהּנה
למעׂשה  אחֹור ּבראׁשית, למעׂשה וקדם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבראׁשית
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הּנבראים, ּכל ּבריאת אחר ׁשּׁשי ּביֹום ׁשּנברא ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָּבראׁשית
ּומעּלה  הּנבראים ּכל עּקר ׁשהּוא ּבראׁשית למעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻוקדם
ותכלית  עּקר ׁשהאדם לפי הּוא לבּסֹוף ּׁשּנברא ּומה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמהם,
"ּכל  ּוכמאמר לפניו, מּוכן הּכל וימצא הּבריאה, ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָֹּכל
רֹואים  אנּו ּדכן לזה", לצּוֹות אּלא נברא לא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹהעֹולם
הּתחּתֹונה  ׁשהּמדרגה מדּבר, חי צֹומח ּדֹומם ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבחלקי
אליה, ּומׁשּמׁש העליֹונה הּמדרגה לצר הּוא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבהם
הּוא  הּצֹומח ּדצמיחת הּצֹומח, ּבׁשביל הּוא ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַּדהּדֹומם
ועׂשבים  ּדׁשאים אֹו נצמח, ּומּזה ּבארץ ּגרעין ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָּכׁשּזֹורעין
הּדֹומם  ּדׁשּמּוׁש הרי הארץ, מן צֹומחים נזרעים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשּבלּתי
הּדׁשאים  ּכמֹו החי, ּבׁשביל הּוא והּצֹומח הּצֹומח, אל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָהּוא
נֹותן  חציר, הרים "הּמצמיח ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָוהעׂשבים,
ּכי  המדּבר, ּבׁשביל הּוא והחי וגֹו', לחמּה" ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָלבהמה
לאכילת  הם ּבאכילה הּמּתרים הּטהֹורים ְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָֻהּבעליֿחּיים
ּכל" את לכם נתּתי עׂשב "ּכירק ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהמדּבר,
בׂשר", ואכלּת ּתזּבח נפׁש אּות "ּבכל ּוכתיב ְְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָלאכלה,

סּוס  ולמלאכּתֹו, האדם למרּכב הם הּטמאים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּובעליֿחּיים
הּנבראים  ּכל ּכלל ּובדר למּׁשא, וחמֹור עליו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹלרּכב
ּובחיר  המעּלה הּוא האדם ּכי האדם, אל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻמׁשּמׁשים
ּומנהיגם  עליהם וׁשֹולט מֹוׁשל הּוא ולכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּנבראים,
עלּית  הּנה ולכן ודעת, ׂשכל לֹו יׁש ׁשהאדם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכרצֹונֹו,

ח  צֹומח האדם,הּדֹומם ידי על ּדוקא הּוא ּברּוחנּיּות י ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָ
ׁשלמּות  להם אין הרי עצמם מּצד חי צֹומח הּדֹומם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּדהּנה
מּצד  נמצאים הם ּכן ׁשּנבראּו ּדכמֹו ּדהינּו אליו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיּגיעּו
הּׁשלמּות  אל ׁשּיּגיע ּבֹו הּכּונה עּקר הּנה והאדם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָעצמם,
לתּקן  והּוא ּוביגיעתֹו, ּבעבֹודתֹו הינּו ּדוקא, עצמֹו ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָמּצד
ועל  ּותפּלה, ּבתֹורה הוי' את ולעבד הּטבעּיים הּמּדֹות ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹאת
וכן  הּמאכל, את ּכׁשאֹוכל ואז הּׁשלמּות, אל מּגיע זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָידי
ּומתּפּלל  לֹומד וכּו' האכילה ּובכח עֹולם, עניני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹּבׁשארי
צֹומח  הּדֹומם ּכללּות מתעּלה הּנה אז ה', מצוֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּומקּים
להיֹותֹו ּבראׁשית, למעׂשה קדם האדם נקרא ולכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחי,
ידֹו. על ּומתעּלים אליו טפלים ּכּלם אׁשר הּנבראים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּבחיר

האלקית  נפשו מוריד תפקידו. הממלא מבעל־חי נמוך הוא ה', רצון היפך העושה אדם
מהם  שמקבל היתר, תאוות – האדם ירידת תחלת השכינה. גלות וגורם קליפות לג'

קדמך  יתוש אפילו עליו אומרים ולכן עליו, ומושלים הנאה

ÌÓ‡ הּתֹורה ּבקּיּום אדם ּבמעלת ּכׁשהּוא הּוא זה ּכל »¿»ְְְֲִֶֶַַַָָָָ
ּבהעּדר  הן מצוה, ּבאיזה ּפגם אם א ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּומצוֹות,
לאֿתעׂשה, מּמצות אחת ּבעׂשּית הן עׂשה, מצות ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַֹֹעׂשּית
הּבעליֿחּיים, מּמדרגֹות הרּבה ּופחּות נמּו הּוא הרי ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָאז
את  מׁשּנים אינם הּנבראים וכל הּבעליֿחּיים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהרי
ּוכמאמר  ,יתּבר הּבֹורא רצֹון את ּומקּימים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּתפקידם,
ּדרּכן  ׁשאין אּלּו ּומה ּבעצמן, קלֿוחמר ּדׁשאים ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ"נׂשאּו
אנּו למינהּו, הּכתּוב ּבהם אמר ּבערּבּוביא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָלצאת
והינּו עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה", ּבערּבּוביא לצאת ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּדרּכנּו
ׁשּנקראים  הּמלאכים ׁשהן והּדׁשאים, העׂשבים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמקֹורי
והעׂשבים, הּדׁשאים מקֹורי ׁשהן ו"עׂשב", "ּדׁשא" ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבׁשם
מקּימים  הם הרי ּכן ואם ּבעצמן, קלֿוחמר ׁשּנׂשאּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהם
ועֹוׂשה  ׂשכל ּבעל ׁשהּוא והאדם ,יתּבר הּבֹורא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָרצֹון
מהּבעליֿחּיים  יֹותר ּגרּוע הּוא הרי ,יתּבר רצֹונֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָהפ

ה  ּובזה הּנבראים, הּבהמית וכל הּנפׁש את מֹוריד הּוא רי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
רחמנאֿלּצלן ׁשּלֹו החטא הּנפׁשז (ּדפעּלת ידי על הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

הּבהמית הּבהמית) ּדהּנפׁש הּטמאֹות, קלּפֹות לׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
נגּה מּקלּפת והּוא רע אינֹו החטא ח ּבעצם ידי על אבל , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

הּטמאֹות, קלּפֹות ּדׁשלׁש ּגמּור ּברע מֹורידֹו הּוא ְְְְֲִִֵֵַַָָֹהרי
מדרגֹות  והינּו ׁשּבֹו, האלקית הּנפׁש ירידת ּגם ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹוגֹורם
הרי  ׁשּבֹו העליֹונֹות ּדמדרגֹות האלקית, ּדנפׁש ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּתחּתֹונֹות
הּמדרגֹות  אמנם החטא, ּבׁשעת מסּתּלקים ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהם
ּגלּות  וגֹורם ּברע יֹורדים האלקית ׁשּבּנפׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּתחּתֹונֹות

ׁשּנעׂשה  עד ּדחי אל מּדחי רחמנאֿלּצלן ויֹורד ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשכינה,
והּנה  חסֿוׁשלֹום. רע מיני לכל אסקּפה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻרחמנאֿלּצלן
הּתר, מּתאות הּוא רחמנאֿלּצלן האדם ירידת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהתחלת
ׁשל  ּדבר ׁשהּוא אם הרׁשּות, ּדבר איזה ּדהעֹוׂשה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָוהינּו
הּנה  נפׁשֹו, ּתאות למּלאת ּבׁשביל זאת עֹוׂשה אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹהּתר,
הּוא  אז ׁשהרי חי, צֹומח מּדֹומם ּגרּוע הּוא הרי ֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָאז
מהם, נמּו הּוא הרי מּמילא ּכן ואם מהם, הנאה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמקּבל

מיּבעי  ּדהּנה ט ולא עליהם, וׁשֹולט מֹוׁשל אינֹו זה ּדאדם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָֹ
עניני  ּובׁשאר ּוׁשתּיה ּבאכילה הרׁשּות ּדבר ׁשעֹוׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָמי
ּתענּוג  מקּבל אינֹו הרי ׁשמים, לׁשם ּבכּונה ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָהרׁשּות
והּדֹומה, ּוׁשתּיה האכילה ּכמֹו ההּוא הּדבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמעצם
ּבזה  אּדרּבה הרי מּמּנּו, החּיּות ּׁשּמקּבל מה רק  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּכיֿאם
זה  ידי ּדעל והינּו ּכרצֹונֹו, ׁשּינהיגֹו עליו מֹוׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָהּוא
הּקדּׁשה, אל נגּה מּקלּפת ּומהּפכֹו ההּוא הּדבר את ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻמברר
ׁשל  ּדבר ׁשהּוא הגם נפׁשֹו, ּתאות למּלאת ּכׁשעֹוׂשה ְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָֹאבל
ּבחּוׁש וכּנראה עליו, מֹוׁשל חי צֹומח הּדֹומם הּנה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּתר,
ּבבֹוא  הרי הּתר, ּבתאות לּצלן רחמנא ׁשקּוע ׁשהּוא ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדמי
עצמֹו את מאּבד הּוא הּנה לֹו, ׁשּמתאּוה הערב ּדבר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלידֹו

ׂשכלֹו זיינעם)ואת ׂשכל ּדעם אּון זי לירט פאר מּפני (ער ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַ
עליו, ׁשּמתּגּבר רחמנאֿלּצלן והחמּדה הּתאוה עצם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּגדל
צֹומח  מּדֹומם יֹותר הרּבה נמּו ׁשהּוא אי מּובן ּכן ְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָאם
ׁשֹולטת  רעה חּיה "אין ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחי,
ּכתיב  ּדבאדם ּכבהמה", לּה נדמה ּכן אם אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָּבאדם
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זה  אמנם וגֹו', הּׂשדה" חּית על יהיה וחּתכם ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ"ּומֹוראכם
ּומצוֹות  הּתֹורה ּבקּיּום אדם ּבמדרגת הּוא ּכאׁשר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּדוקא
ּפֹוגם  חסֿוׁשלֹום ּכאׁשר אבל אלקים, צלם ּבֹו יׁש ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹּדאז
ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו מּמּנה, וגרּוע ּכבהמה הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי
יּתּוׁש ּדאפּלּו ,"קדמ יּתּוׁש לֹו אֹומרים אדם חטא ְְְֲִִִַַַָָָָָ"אם
מכניס  הּוא הּיּתּוׁש ּדהּנה ּתחּתֹונה, הּיֹותר קלּפה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָׁשהּוא
הרי  ּדבקדּׁשה ּגּסה, הּיֹותר קלּפה והּוא מֹוציא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֻואינֹו
לא  מׁשקל יהבי, מיהב "מּׁשמּיא ז"ל רּבֹותינּו ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹאמרּו

ּוכמֹוי ׁשקלי" לזּולתֹו, להׁשּפיע הּוא הּקדּׁשה ענין ּדכל , ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָֻ
חּיּות  להׁשּפיע וגֹו' ּכּלם" את מחּיה "ואּתה ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּכתּוב
הּכל  ׁשּצריכה זה הפ היא הּקלּפה אבל אֹור, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹוגּלּוי

הב", הב בנֹות ׁשּתי "לעלּוקה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְֲֵֶַַַַָָָָלעצמּה,
ׁשּצרי עצמֹו ואהבת והּגּסּות הּיׁשּות מּצד הּוא זה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָּדכל
ּוכמֹו ּבּטּול, הּוא הּקדּׁשה ּכן ּׁשאין מה לעצמֹו, רק ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹֻהּכל
הׁשּפיע  זה ּומּׁשּום ואפר", עפר "ואנכי ׁשאמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאברהם
הּכל  צרי ּומציאּות יׁש ׁשהּוא מי ּכן ּׁשאין מה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלזּולתֹו,
הּכילּות  מּדת מאד ּומאּוסה מגּנה זה ּומּטעם ְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֻלעצמֹו,
"אם  וזהּו לגמרי. הּקדּׁשה הפ ׁשהיא מּפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻוהּקמצנּות
החטא  ידי על ּכי ,"קדמ יּתּוׁש לֹו אֹומרים אדם ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָחטא
הּבעליֿחּיים, מּכל ּגרּוע האדם נעׂשה ְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָרחמנאֿלּצלן
ּולהּגיע  לעלֹות האדם ּביכלת הרי העבֹודה ידי על ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹאמנם

ּביֹותר. עליֹונה ְְְְֵֵֶַָָלמדרגה

כאדם  באר, ר"ת רוחי אפקיד בידך המטה. שעל בק"ש – לאלקות האדם קירוב תחלת
ונותנת  נה"ב נכנעת התפלה, עבודת ע"י המעין. על המכסה העפר את שמסיר החופר

האלק  ה'לאור לאהבת תבוא היא שגם עד בנפשו, להאיר י

‰p‰Â ענין הּוא לאלקּות האדם ּבקרּוב העבֹודה ראׁשית ¿ƒ≈ְְֱֲִִֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשּיּוכל  עליֹון אֹור המׁשכת ׁשהּוא ְְְִֶֶֶַַַַָָהּסמיכה,
הּמּטה, ׁשעל ׁשמע ּבקריאת היא זֹו והתחלה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָלהתקרב,
עבר  אׁשר מּכל ּבנפׁשֹו צדק חׁשּבֹון האדם עֹוׂשה ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָּדאז
מפרטם  וכאׁשר עניניו, ּפרטי ּבכל הּיֹום ּבמׁש ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָעליו

ּדנפׁשיּה אּדעּתא החלט יא ּבפרטּיּות נעׂשה הרי אז , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ויּתן  וימסר טֹובה, הּלא ּדרּכֹו יעזב אׁשר ּגמּור, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹוהסּכם

ּכדבעי  ּומצוֹות הּתֹורה ּבקּיּום לאלקּות וזהּויב עצמֹו . ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹ
ּברׁשּות  עצמֹו ונֹותן ׁשּמֹוסר רּוחי", אפקיד ּביד"ְְְְְְִִִֵֵֶַַָ
ּבעבֹודה  זֹו ּונתינה מסירה ידי ּדעל הּוא, ּברּו ְְְְֲִִֵַַַָָָָָהּקדֹוׁש
אפקיד  ּביד" וזהּו הוי', אל מתקרב הּוא הרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאמּתית
הּבאר  חפירת ּדהּנה ּבאר, ראׁשיּֿתבֹות הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָרּוחי",
ּומסירים  האדמה ּבעמק ּׁשחֹופרים מה הּוא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹּבגׁשמּיּות
ּגיד  את מֹוצאים אׁשר עד הּמעין, ּגיד על המכּסה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהעפר
ּכלל, הפסק ׁשּום ּבלי ּתמיד ׁשּנֹובע לארץ מּתחת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנֹובע
ּכיֿאם  ּכלל, אדם ּבידי נעׂשה אינֹו הרי הּמעין ּגיד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּדעצם
נמצאים  האדמה ּדבעמק והינּו ׁשמים, ּבידי ּבריאה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּוא
להסיר  רק היא האדם ּומלאכת חּיים, מים מעינֹות ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּגידי
ּפעּלת  והּנה הּמעין. ּגיד על המכּסה העפר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמכסה
רק  הּוא אבל ּברּיתֹו, מּתחּלת ׁשּיׁשנּה הגם ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָהּנביעה,
ּופעּלה  ּתֹועלת ׁשּום יׁש ׁשּלא והינּו ּובהעלם, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹֻּבעמק
המכּסה  העפר מכסה את מסירים ּכאׁשר ורק זֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמּנביעה
נקרא  ולכן הּנביעה, ּפעּלת מתּגּלה אז הּמעין ּגיד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻאת
הּוא  ּכי להיֹות הּבאר, את החֹופר האדם ׁשם על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּפעּלה

ּפ לידי אֹותֹו ּומביא הּנביעה ּגּלּוי הּגֹורם ׁשל הּוא עּלה ְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
הראׁשֹון  ּדברים, ׁשני הּוא האדם ּדפעּלת ונמצא ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּתֹועלת,
והּׁשני  לגּלּוי, מהעלם ׁשּבּמעין הּנביעה ּכח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמֹוציא
הּמעין. ותֹועלת ּפעּלת מתּגּלה ׁשם אׁשר מקֹום ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשעֹוׂשה

הּנפׁש ּכי הגם האדם, ּבנפׁש יּובן הּזה הּמׁשל ּככל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוהּנה
ולּבטל  לּכלל וחפצּה ּורצֹונּה מּמעל, אלקּה חלק ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיא
רׁשּפי  "רׁשפיה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּברּוֿהּוא, ְְְְִֵֵֶֶָָָָּבאֹורֿאיןֿסֹוף
למעלה, ּתמיד עֹולה ׁשהּלהב ּדכמֹו יּֿה", ׁשלהבת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאׁש
ּבאֹורֿאיןֿ לּכלל וחפצּה רצֹונּה האלקית הּנפׁש כן ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכמֹו
מֹונעים  הּבהמית והּנפׁש ׁשהּגּוף רק ּברּוֿהּוא, ְְֲִִֶֶֶַַַַַָסֹוף
מסּתרת  היא האלקית ּדנפׁש ׁשהאהבה עד ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּומעּכבים,
מאירה  ואינּה הּבהמית והּנפׁש הּגּוף ּבתֹו ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָונעלמת
הּגּוף  את לכּבׁש האדם עבֹודת היא וזאת ּכלל, ְְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹּבגּלּוי
וההסּתרים, ההעלמֹות להסיר והינּו הּבהמית, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוהּנפׁש
ׁשאנּו וזהּו האלקית, ּדנפׁש האהבה אֹור מתּגּלה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואז
ּביגיעה  ּבּתֹורה ׁשעֹוסקים אדם ּבני ּכּמה ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָרֹואים
ׁשּום  ּבהם מאיר אינֹו הרי מקֹום ּומּכל עצּומה, ְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָּובׁשקידה
ּומּכלֿׁשּכן  אלקי ּבהתּפעלּות ׁשּיתּפעלּו אלקי וחּיּות ְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶַַָָֹֹאֹור
עבֹודתם  העּדר מּפני הּוא לזה והּסּבה ויראה, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבאהבה
ּדעבֹודה  הּבהמית, ּדנפׁש וההסּתרים ההעלמֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּבהסרת
ּבתפּלה  ועּקרּה הּמּטה, ׁשעל ׁשמע ּבקריאת מתחלת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָזֹו
עד  ׁשמע, קריאת ּוברּכת ּדזמרה, ּדפסּוקי ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָּבהתּבֹוננּות
ואמרּו ,"לבב ּבכל אלקי הוי' את ל"ואהבּת ְְְְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשּבא
ּכן  ּגם יבֹוא הרע ּדהּיצר ,"יצרי "ּבׁשני ז"ל ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָרּבֹותינּו
והדרגה, ּבסדר להיֹות צריכה והעבֹודה הוי', ְְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָלאהבת
ראׁש", ּכבד מּתֹו אּלא להתּפּלל עֹומדין "אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹּוכמאמר
ׁשעה  לֹו ׁשּיהיה והינּו וׁשפלּות", "הכנעה רׁש"י ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּופרׁש

ּדחּוׁשּבנא  מּמארי להיֹות הרע יג קבּועה, חלקי ּפרטי ּבכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָ
הּוא, ּבנפׁשֹו ּכי וידע ּבזה עצמֹו את יטעה ולא ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּבנפׁשֹו,
הרחּוק, ּבתכלית מאלקּות מרחק הּוא זה ידי ׁשעל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻוהינּו

לכּבס ויתמר  נפׁשֹו ּבמר יבּכה ּובכה זה, על ּבנפׁשֹו מר ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
הּנפׁש נכנע הרי ּובזה כּו', ּפגם אׁשר את ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבדמעֹותיו
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ואחר  ּבנפׁשֹו, אלקי אֹור להאיר ּומתחיל ׁשּבֹו, ְְְְְֱֲִִִִֶַַַַַַָֹהּבהמית
ּבתפּלה ּבׂשמחה)ּכ ּבהּנפׁש(ּבעבֹודה הּכפּיה ּפֹועל  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּדנפׁש הּבּטּול על ּומעּכב מֹונע יהיה ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹהּבהמית

אהבה  לידי יבֹוא הּוא ּגם אׁשר יֹותר ועֹוד ְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָֹהאלקית,
מאיר  הּתפּלה ׁשאחר הּתֹורה ּבלּמּוד הּנה ואז ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלאלקּות,

למּטה. מּלמעלה ּבנפׁשֹו אֹור ְְְְְִִַַַָָּגּלּוי

בקיום  הבירורים עבודת – ברכה לנט"י תיכף ותפלה. קרבנות – שחיטה לסמיכה תיכף
להעלות  – האדם עבודת תורה. ע"י לאלקות חיבור – תפלה לגאולה תיכף המצוות.
שם  גילוי שפועל – ה' את וברכו השכל. ע"פ יהיו שהמדות החכמה, למדרגת המדות

בעולם  הוי'

e‰ÊÂ העבֹודה היא ּכּלם ּדכללּות הן", ּתכיפֹות "ׁשלׁש ¿∆ְְֲִִִֵָָָָָֹֻ
וקּיּום  ועבֹודה ּתֹורה ּדתפּלה קּוין ְְְֲִִִִִַַָָָָֹּבׁשלׁשה
לסמיכה  ּתכף הּברּורים, עבֹודת ענין ׁשהּוא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּמצות
הּתפּלה. ענין ׁשהּוא ּדקרּבנֹות, העבֹודה – ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָׁשחיטה
והינּו ורצֹון, המׁשכה מּלׁשֹון הּוא ׁשחיטה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָוהּנה
ּפעל  לידי יבֹוא ׁשּבּתפּלה ההסּכם אׁשר היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהעבֹודה
לנטילת  ּתכף קרּבן. ּבאֹותֹו נֹוגע ּפסּול אין ואז ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָטֹוב
ׁשמים, לׁשם יהיּו עׂשּיֹותיו ּדכל – ּברכה ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָידים
ּתפּלה  לגאּלה ּתכף מקטרג. ואין טּוב רב לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻּומׁשּפיעים
עסק  ידי על ּבאלקּות ההתחּברּות ענין ׁשהּוא –ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
האדם  ּדעבֹודת קדׁש", ידיכם "ׂשאּו וזהּו ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹהּתֹורה,
ׁשהם  הּידים את להעלֹות הּוא הּנבראים ּבחיר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
וראּוי  חכמה. ּבחינת ׁשהיא קדׁש ּבמדרגת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמּדֹות
ּבזה  הּטֹועים הרּבה יׁשנם ּכי זה, ּבענין הּדּבּור ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלהרחיב
ּבחׁשבם  והאמת הראּוי מּגדר יֹוצאים לפעמים ּכי ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָָעד
ּדהּנה  מּמׁש. האמת הפ והּוא העבֹודה, מּדרכי הּוא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכי
ּבגׁשמּיּות  ּוכמֹו ׁשּבמדּבר, החי מדרגת הם ּבכלל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָמּדֹות

הּבעלֿ וכאׁשר הרי ּכח, ּבעל רק והּוא ּדעת לֹו אין חי ְְֲֲֵֵֶַַַַַַַַַַַֹ
ּבעבֹודה  ּתֹועלת מביא אז הּבעלֿחי את מנהיג ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהאדם
הּוא  הרי ּבעצמֹו מתנהג החי ואם ענינֹו, ּכפי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּומלאכה
הּׂשכל  ּפי על הם ּדכאׁשר הּמּדֹות ּבענין הּוא וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַמּזיק,
ּדבר  ּכל להביא הּוא ּדענינם והינּו טֹובֹות, מּדֹות הם ְְְְְִִִֵַָָָָָָָאז
הּׂשכל  ּפי על אינם ּכאׁשר אבל הּפעל, אל מהּכח ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹטֹוב
העבֹודה  עּקר הּנה ּכן על ואׁשר רעֹות, ּכחּיֹות הּמה ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאז

ּדוקא, הּמחין ּפי על ׁשּיהיּו הּמּדֹות את להעלֹות ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹהּוא
ּכן  על אׁשר טעּות, מיני ּכּמה להיֹות יכֹולים ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּובזה
רּבנּו אזהרת ּגדל יּובן ּובזה יתרה. זהירּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹצריכים
"קטנּתי": ּבאּגרת מּפטרּבּורג ּבבֹואֹו נׁשמתֹוֿעדן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּגדֹול
אנׁשי  לכללּות רּבה מֹודעה הּמֹודיעים מן ּבאתי ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹ"ולזאת

ודֹור)ׁשלֹומנּו ּדֹור הגּדיל (ּבכל אׁשר החסדים רּבּוי על ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָ
עּמֹו ׁשאר יעקב ׁשל ּבמּדֹותיו לאחז עּמנּו, לעׂשֹות ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹה'
מּמׁש ּומֹותרֹות ּכׁשירים עצמֹו ׁשּמׂשים יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּוׁשארית
כּו' מאחיהם לבבם רּום לבלּתי ,צר ׁשּום ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָֹׁשאין
חסֿוׁשלֹום  עליהם לׁשרק אֹו ּפה עליהם להרחיב ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹולא
ּכאּלּו ׁשּבענינים לפי נֹוראה, ּבאזהרה מלהזּכיר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָהס
ּכּמּובן  הּמּדֹות, ּבפעּלת הּטעּות עניני ׁשּיּפלּו יֹותר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּבנקל
את  ּוברכּו קדׁש ידיכם "ׂשאּו וזהּו האמת". ּדֹורׁש ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָֹלכל
ׁשהן  הּידים את להעלֹות הּוא העבֹודה ּדעּקר ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהוי'",
וכאׁשר  חכמה, ּבחינת ׁשהּוא "קדׁש" ּבמדרגת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּמּדֹות
אז  הּנה קדׁש", ידיכם ּד"ׂשאּו זֹו למדרגה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּתּגיעּו
ׁשעל  ּבעֹולם, הוי' ׁשם ּגּלּוי ׁשּיהיה הוי'", את ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ"ּוברכּו
הוי'" יברכ" ואז הוי', ּבׁשם אֹור ּתֹוספת נמׁש זה ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָידי

על יד ּדלעּלא  ונׁשלם הּנׁשמה, נקּדת ׁשּמתּגּלה "מּצּיֹון", ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
וזֹוהי  ּבעֹולם, אֹור ּגּלּוי ׁשּיהיה העליֹונה הּכּונה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָידֹו
לבררּה טֹובה לא מּדה ּכל להסיר החסידּות ְְְֲֲִִִַַָָָָָָֹעבֹודת
הוי' ׁשם ּגּלּוי להיֹות העליֹון לּקדׁש ּולהעלֹותּה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּולזּככּה
הּוא  הוי' ּדׁשם ּבעֹולם, ּברכה ממׁשיכים ּובזה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָּבעֹולם,

טֹוב. וכּלֹו ורחמים, ְְְֲִַָָֻּברכה
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ריש ‡. הנהנין ברכות  הודאה בברכות הרבי
לאדם  הבאה לבב שמחת כל מתחיל:  י"ב פרק
עמו  אין ואם עלי'. לברך חייב הזה, עולם מטובת
שותף  לו יש ואם שהחיינו. מברך בטובה, שותף

והמטיב . הטוב מברך בטובה,

בתחילת  הרבי כתב הנהנין" ברכת "סדר את
יהודים  שו"ע. הרבה אז היו הרי לכאורה הנשיאות.
איך  ידעו המוניים, הנקראים אלה גם פשוטים,
שאלה  שהיתה היכן בספיקות אפילו ברכה, לעשות
הלכה, פסק אז כבר היה מצויים, שאינם דברים או
נשיאותו  בתחילת הרבי אז חידש מה ולכאורה

הנהנין"? ברכות "סדר את כשפרסם
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בדיוק  הוא האמורה, בפסיקה החידושים אחד
הזה". עולם מטובת לאדם הבאה לבב "שמחת בלשון:
הוא  עולם־הזה בעולם־הזה, טוב שייך מה לכאורה,

חיים' ב'עץ רע. עולם־הזה 1הרי מעשה כל כתוב:
סכסוכים  מריבות, מלא העולם־הזה ורעים. קשים
שמזה  עולם־הזה" ב"טובת הוא הדיוק אלא ותככים,

לבב". "שמחת באה
הוא.2כתוב  חד  וישראל וקוב"ה אורייתא

העולם, בשביל ישראל ישראל, בשביל נברא העולם
והעולם. ישראל בשביל  והתורה

הטוב  ברכת לברך צריכים היו הלכה, פי על
הדבר  כאן יש אך בטובה, שותף יש שהרי והמטיב ,
הזמן  ומצד הזמן. וישנו  המשמח הדבר  המהנה
לזמן  והגיענו וקיימנו שהחיינו ברוך לברך: צריכים

הזה.
בחברת  חברים ושבעים מאות שש ב"ה ישנם
בתור  ואני תיו", "ער בגימטריא בעל־פה, משניות
ויעזור  זו, בשמחה משתתף גם־כן בחברה חבר
ויתגלה" ויתעלה ויתרבה "יתגדל שיהיה השי"ת

משניות. לימוד ידי על להם שזוכים היעודים
בדיבור.·. נקצר בזמן, ההגבלה בגלל

מהרבי 3הרבי  תורה כששמענו זה 4אמר: היה 
זה  היה  מהרבי סיפור וכששמענו תורה־שבעל־פה,

תורה־שבכתב.
הרביים, ידי על פעמים הרבה נאמרה זו אימרה

ביאורים. עשרות עליה ונאמרו
כתוב  הוא: הביאורים אביך 5אחד מוסר בני "שמע

תורה   אביך" "מוסר אמך". תורת תטוש ואל
שבעל־פה  תורה  אמך" "תורת אלא 6שבכתב, ,
בבינה" וחכם בחכמה "הבן להיות צריך "הבן 7שהרי ,

על  שבכתב בתורה הלימוד שיהיה פירושו, בחכמה"
הוא  אין אם וזוהר. ומדרשות אגדות רז"ל, מאמרי פי
בתורה  פנים מגלה שהוא בלבד זו לא הרי כך, לומד
בבינה" "וחכם בעיקר. כופר הוא אלא כהלכה, שלא
בפנימיות  יהיה שבעל־פה תורה של שהלימוד 
קבלה, התורה, לפנימיות כאן הכוונה ואין הענינים,
לבוש, היא שגליא מפני שבגליא, פנימיות כי־אם
שהלימוד  כלומר, הפנימית, הידיעה להיות וצריכה
ואם  שמים, יראת מתוך יהיה שבעל־פה תורה של
שלכתחילה  כזו והשפלה לירידה להגיע עלולים  לאו

כזה  יורד יהיה שתלמיד־חכם מראש לחזות יכלו לא
ר"ל.
מחותן ‚. היה צדק' ה'צמח אאזמו"ר כ"ק להוד

אהרן, ר' של סבו היה זה הירש ר' הירש. ר' בשם
האמצעי  אדמו"ר כ"ק הוד של חתנו היה אהרן ור'
בשעת  מוהר"ש. אאזמו"ר כ"ק הוד של וחותנו
אהרן  ר' היה לא כבר מוהר"ש אאזמו"ר עם השידוך
וזקני  וירושלמי, בבבלי בקי היה הירש ר' בחיים.
במקצת  לעצמם איחלו שבשקלוב החכמים תלמידי
ישב  הוא כלומר סוחר, היה הירש ר' שלו. מהעמקות

כמאמר  לשמירה, ויעמוד 8בחנות פועלים ישכור
ולמד. בחנות ישב והוא עמהם,

ה'צמח  אאזמו"ר כ"ק הוד אל הירש ר' בא פעם
כ"ק  הוד יצאו מסוים, ביום מאד. קירבו והוא צדק',
היו  שם ל"חצר" הירש ור' צדק' ה'צמח אאזמו"ר
שיחה  וניהלו התיישבו לשבת, וספסלים עצים
ה'צמח  בפני הירש ר' התאונן הדיבורים בין ביניהם.
עצה  וביקש עמוקים בענינים להרהר לו שקשה צדק',
אני  צדק': ה'צמח אאזמו"ר כ"ק הוד לו ענה לכך.
לחזור  היא לזה העצה כך, קורה אצלי וגם ממך צעיר

הנשמה. גילוי היא 'משנה' בעל־פה, משניות
וירושלמי, בבבלי בקי שהיה למרות הירש, ר'
המשניות  שבלשון ושלש, תשעים בגיל לדעת נוכח

בעל־פה. משניות לחזור והחל בקי, הוא אין בדיוק
במה „. רייזעס, פנחס ר' החסיד את פעם שאלו

[מהומיל], אייזיק ר' החסיד הגאון של כוחו מתבטא
הזקן  מרבנו ביקש אייזל ר' רייזעס: פנחס ר' ענה
לחזור  הזקן רבנו לו הורה רחבים, כלים לו שיהיו
רחבים. כלים לו ויהיו בעל־פה כלים מסכת משניות
רבים  שהכרתי האמצעי, הרבי מחסידי שמעתי
הזקן, רבנו מחסידי ששמעו ממה שסיפרו מהם,
לחזור  יהודים להרבה הורה הזקן רבנו כ"ק שהוד
מצוה  היה דרובא ולרובא וזוהר, מדרש  ֶ ַ ְבעל־פה

בעל־פה. משניות לחזור
בעל־פה.‰. משניות לימוד בענין להתעמק יש

בשם  בעל־פה משניות שחוזר למי קוראים למעלה,
בעל־פ  יודע שהוא המשניות ה.מסכת

לאברך  פעם קרא מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד
הוא  למי ידע לא אחד ואף הנה", בוא "שבת אחד,
היו  יעקב, יוסף, יצחק, לויק, קורא: היה אילו מתכוון.
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אברך  על שהצביע עד מתכוון, הוא למי יודעים
שהוא  מפני "שבת", קוראים אותו ואמר: מסויים
למעלה  לו קוראים לכן בעל־פה, שבת מסכת לומד

"שבת". בשם
מסכת  לומד  שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר  אני

"מנחות".  למעלה לי וקוראים מנחות,
כך  יחידה, חי', נשמה, רוח, נפש, שישנן כשם
שלומדים  המשניות בשם קוראים המשנה בהיכל

בעל־פה.
.Â אינה משנה, סדרי שיתא של הש"ס חלוקת

המדרש  בבית לומדים שהיו הש"ס לחלוקת דומה
בביתך". "בשבתך של הש"ס חלוקת זוהי ובבית.
ל"ובלכתך  שייכת בעל־פה משניות של הש"ס חלוקת

.9בדרך"
.Ê אדם 10במדרש ישקיע לעולם בנאה, א"ר כתוב:

לתלמוד  אם לו יפתחו ירתק שאם במשניות, עצמו
ריב"ל  בשם אליעזר ר' להגדה. להגדה אם לתלמוד,
להיות  שצריך אומר, ר"ב משנה. ברזל עמוד אומר,
לו  יסתדרו זה ידי על שכן במשניות", עצמו "ישקיע
אותיות  'משנה' כי באגדה, והן בהלכה הן הענינים
בגימטריא  'ברזל' היא, בזה אליעזר ר' דעת 'נשמה'.
של  והעמוד 'עמלק', בגימטריא 'ברזל' וכן 'ספק'

'עמלק'. של הספק את שוברת 'משנה'

.Á היא שאין למרות טובה, בשורה לבשר ברצוני
טובה. בשורה זוהי מכל־מקום קרובה, עדיין

שזה  בלבד זו לא הרי בעל־פה, משניות מחזרת
הטובים  היעודים לקבלת כלי גם זה הרע, מן הצלה
בקרוב  יהיה שזה השי"ת ויעזור לבוא, העתידים

ממש.
וכל  ידעו, שכולם אומר, אני ישראל אהבת מצד
משניות  לחזור שצריכים לשני, זאת ימסור אחד
מי  פרקים. עשרה יחזרו  היכולים אלה בעל־פה.
נוסף   אחת משנה לכל־הפחות יחזור  יכול שאינו

. בתפילה שאומרים המשניות על
להעשיר  משניות בחזרת בכוונתי השי"ת,אין את

להם  טוב שיהיה ישראל, בני את להעשיר אלא
וברוחניות. בגשמיות

אותיות  ובחזרת תורה בהרבצת החיזוק ידי על
הגנה  משום בכך שיש זאת לבד בעל־פה, התורה
יש   אמותיו, לד' לסביבתו, ביתו, לבני לעצמו, והצלה
הנפלאים  הגילויים לקבלת כלי עשיית משום בכך
זה  ומה אותם, לבטא אותיות שאין לבוא, העתידים

אותם. מבטאים היו אם יוסיף
את  ויקבלו בריא, קיץ שיהיה השי"ת יעזור
בחסד   חבלי בלי לבוא, העתידים הגילויים

וברחמים.
oeiq a"eh '` mei
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היה  הוא והסוחרים. החנוונים בין בשוק, היום את מבלה חיים זלמן ר' היה השוק ביום
לביצוע  מסוים סכום לו שחסר במישהו מבחין כשהיה השוק. ותגריות מתגרי אחד בכל מתבונן 
בהצלחה. נא ויהא בהלוואה, לך ניתן "זה המבוקש: הסך את מיד לו מגיש היה - כלשהי קניה
אותך. ירמו שלא הקב"ה עליך ישמור ואז  איש, לרמות לא ובאמונה, ביושר לסחור זהיר הוי רק

כך". בגין עצמך על להכביד צריך אינך לך, לכשירווח תפרע ההלוואה סכום את

קניית  לפני שעמד קצב זה היה פעמים תבואה, עגלת ברכישת שעסק תגר זה היה פעמים
היה  תמיד ביצים. שקית או עוף על איכר עם שהתמקחה עניה יהודיה זו היתה ופעמים בהמה ,
יום  בכל השתדל כך משום בקופה, הסכום יספיק רק אם אחד, לכל לעזור מוכן חיים זלמן ר'
יתרום  לתורה עולה שכל הנהיג זמן כעבור לקופתֿהצדקה. מטבע ישלשל אחד שכל וחמישי שני
הציבור  לידי ניהולה ואת הקרן את חיים זלמן ר' העביר הימים ברבות החסדים. גמילות לקרן
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יהודי  אחר בחיפושיו לטרוח המשיך וגם הקרן, עבור בקופה כסף לאסוף חדל לא אז גם אך
לגמילותֿחסד. הזקוק

שלא  השוק, אנשי של רצויה להתנהגות גם דואג חיים זלמן ר' היה בשוק, היום את בעשותו
אליהם  ניגש היה ביניהם, רבים יהודים רואה כשהיה רעהו. גבול איש ישיגו ושלא ביניהם יריבו
זלמן  ר' את הכירו כבר השוק באי כל ביניהם. לריב ליהודים נאה שלא רכות במלים להם ומסביר
היה  - הרגילים דבריו הועילו כשלא מלריב. וחדלו אוזן לו הטו כך ומשום הזכה, נפשו ואת חיים
הריב. מן ומרפים מקשיבים, האנשים היו לב ובתשומת בהתענינות והמדרש. הגמרא מסיפורי מספר

לכפריים  מתמסר היה במיוחד השוק. בימי מרובה תעסוקה חיים זלמן לר' היתה בכלל,
המצב  על בנפרד אחד כל את חוקר היה הוא שמסביב. הכפרים מן השוק אל שהגיעו היהודים,
להתפלל  הזדמנות לו יש אם אותו שאל הוא אצלם. היהדות מצב ועל שם החיים על בכפר,

התעניין  הוא אורחים. הכנסת במצוות זהיר הוא ואם כראוי צדקה נותן הוא אם גם בציבור,
והיה  הבוגרות לבנות בקשר התעניין כן מלמדים. להם יש והאם הכפרים, ילדי של החינוך בדרכי

לבניֿתורה. בנותיהם להשיא האנשים לב על מדבר

להתענינותו  תודות עליהם. השפעה ורכש רבים כפריים אל חיים זלמן ר' התוודע זו בדרך
מנינים  הוקמו אפשרי מקום בכל ינוביטש. בסביבת רבים בישובים  לפרוח היהדות החלה ומאמציו
להמתין  ולא השנה ימות בכל בציבור להתפלל יכלו כבר הכפריים בתיֿכנסת. נבנו ואף לתפילה,

העירה. כך לשם אז ולהיכנס הנוראים לימים

מרדכי  היה - עליו רבה השפעה והשיג איתו קשר יצר חיים זלמן שר' הכפרים מאנשי אחד
ובכפרים  שבו בישוב, דר הוא לב. טוב כי אם ובור, פשוט אדם אך עשיר, היה זה טוחן הטוחן.
שזה  עד דרכו לפי מרדכי עם לשוחח החל חיים זלמן ר' יהודים. כמה עוד דרו בסביבתו, אחרים
לתפילה  הסביבה יהודי התאספו שם ביתו, ליד ביתֿכנסת בנה שלו ומכספו נלהב, ליהודי הפך

בציבור.

חיים  זלמן ר' של בהשתדלותו לפרקן. הגיעו כבר מהן ששתים בנות, שלש היו זה לטוחן
הנהיג  דוברובנה, של רבה בן שהיה שלמה, אברהם הראשון החתן למדנים. לאברכים הללו נישאו 
כך  הכפריים. של הבנתם לרמת מותאמים היו  השיעורים חותנו. של בביתֿהמדרש שיעורים מיד

תורה. למקום גם הכנסת בית הפך

ברבים  הלימוד של התפקיד חשובה. יהודית בקהילה לרב שלמה אברהם מונה זמן, כעבור
שלמה, ר' של בנו לייב, זלמן השני, החתן של שכמו על טבעי באופן ליפול אפוא, צריך, היה
האיכרים  על מגבוה מסתכל היה מופלג, למדן היותו עם זה, אברך ברם, בוריסוב. של רבה
כך  על הודיע הוא לרב. להם להיות סירב ואף במגע, איתם מלבוא נמנע כך משום הפשוטים.
להתבודד  בהעדיפו עצמם, הפשוטים האנשים בפני דעתו להסתיר טרח לא ואף לחותנו, בגלוי

מעמדו. במרום

מעוניין  היה במיוחד רב. בלי להישאר רצו ולא תורה, ללימוד הורגלו כבר אלה שיהודים אלא
עם  קשרים לקיים רוצה ואינו כזה גאוותן הוא שחתנו כך על הצטער הוא הטוחן. מרדכי בכך
קמצן  גם והיה במעלתן הצטיינו לא שמידותיו זה, מחתן מרובה נחת רווה לא בכלל, הכפר. אנשי 

כבוד. ורודף

שילמד  למדן, יהודי אליהם להביא הוחלט ובה לאסיפה הכפריים את מרדכי קרא לפיכך
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רב  של למציאותו וזקוק ּבשל היה המקום כלומר, הלכה. בשאלות יפסוק וגם ברבים ֵָתורה
מספר  מורהֿההוראה. של משכרו שליש מכיסו לתת התחייב הטוחן עצמאי. מורהֿהוראה

ו  לינוביטש נסעו בער,בעליֿבתים ברבי בחר הרב לרבם. למנות יש מי את הרב של לדעתו שאלו
ינוביטש, מתושבי אחד של חתנו גדול, למדן היה בער רבי אותו בערך. ששים בגיל אז שהיה
ללמדן. ידו על נעשה חותנו שאפילו עד בתורה, ועסק נישואיו, לאחר רבות שנים ישב, שבביתו
את  עזב בכבוד, להחזיקו יכלו שבניו וכיון נתאלמן, זמן כעבור למלמד, נעשה חותנו כשנפטר
מלה  מלהשמיע ונמנע להתבודד אהב בער רבי ועבודה. לתורה שוב והתמסר ה"מלמדות"
מסוגל  אינו שבעיר בער, רבי של ללבו תהיה  בכפר שהעבודה ידע ינוביטש של רבה מיותרת.

המֹונּה. מקול כלֿכך ַָלפרוש

מגורים  מקום הטוחן לו הקצה נשוי, היה שלא כיון הסליחות. ימי לפני בכפר הופיע בער רבי
הטוחן, של חתנו לייב, זלמן אורחים. למכניסי מפורסמים היו אשתו והן הטוחן הן שלו. בדירתו
לייב  זלמן מצד שנאה גילויי דווקא הביאה זו שעובדה אלא גדול למדן הוא בער שר' מיד נוכח
לר' רב כבוד חולקים חותנו, ובכללם הכפר, שיהודי לדעת כשנוכח גברה שנאתו בער. רבי כלפי
קודש  ולימודי חומש לימדם הוא העם. פשוטי אל לרדת איך היטב יודע בער שר' התברר בער.
לקחו  שומעי לפני נשא גם בער ר' רוח. קורת אצלם שעוררה כזו בהסברה אחרים מתאימים
מאד  והתרשמו בהתעניינות הקשיבו מאזיניו הבורא. ולעבודת לתשובה עוררם בהן קצרות דרשות
בד  כפיים". על "נשאוהו והם בעיניהם, בער ר' של חשיבותו את הגביר זה דבר הדברים. מן
להעליבו  כמשמעו, פשוטו החל, הלז אליו. הטוחן חתן של שנאתו גדלה כך, משום ודווקא בבד,
עלבונותיו  כל את זה. כלפי רוח מורת של יחס שום גילה לא מצידו בער ר' שנאתו. את לו ולגלות
תגובה  משום משנה, היה לייב זלמן במקום שאחר יתכן ובסבלנות. רוח באורך קיבל ְֶַופגיעותיו
לייב  זלמן אצל אך והלמדן, הקשיש היהודי כלפי דרךֿארץ יותר מתמלא והיה יחסו את כזו,
אדם  נמצא איתו משותפת גג קורת שתחת כמשמעו, פשוטו סבל, לא הוא הדבר. שונה היה
כרב. כבוד בער לר' מעניקים המקום שבני העובדה את לעכל יכל לא כן ממנו. יותר תורה היודע
נבע  זה דבר הלמדנים. את והן ההמוניים היהודים את הן שונא לייב שזלמן אפוא, התברר,

ומעלה. משכמו ולהיראות הראשון תמיד להיות מלהיטותו

התמרמר  במיוחד מרובה. נפש עגמת מכך לו והיתה חתנו של מגרעותיו את היטב ידע הטוחן
תוך  בער, ר' עם כך על מרדכי שוחח אחת לא בער. רבי אורחו של בכבודו מצידו הזלזול על
בו  פוגע הדבר שאין לו בהבטיחו  הרגיעו בער ר' אך חתנו, של הגס היחס על התנצלות הבעת
כך  למדי, צעיר ושהוא למדן, הכול, למרות הוא, שחתנו לו להזכיר שכח לא בדבריו כלל.

טובות. מידות לסיגול דרכו ימצא הזמן שבמשך

חתנו, בגלל הטוחן, בבית בנוח לחוש מסוגל עוד היה לא בער ר' עברו. הנוראים הימים
בשנות  יהודי היה יוסה יוסה. שנקרא חייט, בבית חדר שכר כך לשם משם. לעקור והחליט
שהרבה  וישר פשוט יהודי היה הוא ממלאכתו. עצמו את ּפרנס עדיין אך המאוחרות, ְִֵהשבעים
כשהרגיש  גילוי; לידי מאוחר באו החייט של ויושרו תמימותו עבודתו. כדי תוך תהילים באמירת 
הראה  הוא חייו. בימי שחסך הכסף מעט את להם ומסר ממכיריו שלשה אליו הזמין קיצו, ֵֶָׁשקרב
לא  הוא הקבורה. לצרכי נועד שהכסף להם ואמר ולאשתו, לעצמו שתפר התכריכים את להם
לעשות  ציווה הקבורה ארון את אשתו. וקבורת קבורתו על משלו פרוטה יוציא שמישהו רצה
עליו  עלה לא שמעולם יעיד זה "שולחן במלאכתו: ועסק שנותיו כל ישב עליו השולחן מקרשי
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ולא  לאיש עוול גרמתי לא ושמעולם לבעליו, החזרתיו שלא בד עודף היה ושלא שעטנז, בגד
ראוי". בלתי בביטוי התבטאתי

המשיך  הטוחן של שחתנו אלא בער, רבי עבור מנוחה למקום נועד זה חייט של ביתו
ממנו. ובהתלוצצות בו מגרעות בחיפוש בהשמצתו,

•

1

2

3

4

ycew zexb`

תרפ"א] תמוז [תחלת

ב"ה 

מוה"ר  אי"א וו"ח הנעלה ידידי כבוד

שו"ב  שי' ח"ד

וברכה  שלום

בהעלותך  מג' ר"ל ואנחה צער המלא הקצר, מכתבם

וידידיי. יקירי נא והרגעו התקבל. שי' אזערניקאוו מר ע"י

את  סגרו מבהילים, ענינים כמה נעשו הדבר נכון אמת

שי' אנשים וארבעה שי' ר"ש חתני את ל"ע ותפסו הישיבה

שאלות  כמה על מענה ליתן קראו אותי ימים, ה' משך על

השי"ת  יעזור אשר התשובות, עם לזכרון אצלי (הכתובים

מבגדים  בבית הי' אשר כל ולקחו דעת) להחפצים אפרסמו

ימים  איזה וכעבור הבית, וכלי הישנים הכלים וכסף

אבל  לאסור, חפצו בתחלה ואותי ת"ל. להנ"ל ניתן חופשה

והחפצים  רשות. בלי אסע לא כי חתימה רק לקחו אח"כ

בכמה  גדול, לסכום שעולה מאום, כל השיבו לא עתה לעת

הי' העתים מן שבעת (וגם והמחסור ההכרח מפני פנים,

כמה  נגנבו אגב דרך וגם וכו'), במכירה הנהוג לעזר זה

יקרים. חפצים

ולבלבל  ח"ו, הלב את לצער צריך זה  לא זה, בכל אבל

ובכל  בכתב, להעתיק אפשר שאי דברים ישנם הדעת. את

והכל  הרע, תצא לא עליון מפי כי לדעת אחד כל על אופן

ויתעלה. יתברך עליונה בהשגחה

הכל  שהכינו בעת בעתו , הכל שהי' הדבר כמובן

והיתה  השי"ת עזרנו ובכ"ז בשעטו"מ. ת"ל להחתונה

במכתביי  כתבתי כאשר בסיון בי"א בשעטו"מ החתונה

וגם  פאסט), ע"י (נשלחו לח"ז וא' סיון כ' ביום הקודמים,

מעט. כתבתי שי' הרמ"ש לידידינו

איש  יתפעל אשר מבלי תלמדנו, החסידות תורת אמנם

יפשפש  אתו, יתנהגו באשר יבין הוא עליו, העובר מכל

שזה  לא אבל ז"ל, וכאמרם האפשרי, ככל לתקנם במעשיו

מפורש  וכאשר חלילה, בעבודתו ומעצור למניעה יהי'

ארוך  בדיבור רס"ג) בש"ת זה (ואחרי רס"א בש"ת שמענו

הוא  היין כי וביאר ויין, בבשר אלא שמחה אין ומסודר

והבשר  וכתישה, דריכה ע"י לחוץ ויצא בענביו, כנוס שהי'

וכה  יו"ט. שמחת הוא וכו' מליחה ע"י מדמו הטהרו אחרי

אבער  ואיין, אוייס קוועצט מיא אז איז כ"ק, לשונו ַַהי'

פלייש  דיא אוייס קאכט מיא און טאקע, ַאוייסקועצין

ע"כ. יו"ט, שמחת א איז דאס אט בקלחת) (כבשר

נוגע  זה הנה מישראל אחד של צער כל הנה באמת

אין  ע"כ אשר ופנימיות, עמוקה כוונה בזה ויש למעלה,

עבודה  להוסיף אדרבא מזה, ח"ו הרוח נפילת להיות צריך

וכן  קויתי וקוה לאמיתתם, שיהיו העניני' כל לתקן ויגיעה,

כולנו  כי לי, יעזור עזור שי' ידידינו כי להשי"ת אקוה

מבלי  שבשמים, אבינו רצון לעשות רצוי' כוונתינו כאחד

הטוב  והאל באמונה, לעבוד ורק דבר, משום להתפעל

לנו. יעזור

אדרבא  רעהו, את איש החליש עת לא ידידיי, ועתה

הלחם  על לא והלא ובפועל, בדברים יחזקו רעהו את איש

תורה  הרבץ ושקוד טוב עשות כ"א האדם, יחי' בלבד

ועבודה.

ש"ק  בכל לדבר לי וכבד חלושה בריאותי כי ואם

רצוי' כוונתי הנה בכתובים, לבוא ביותר לי ונקל דא"ח,

זצוקללה"ה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוא צדיק, רצון עשות

הקודש  בחיבת לשקוד אשמור ופקודתו זי"ע נבג"מ

יברכם  שהם מקום בכל שי' אנ"ש ידידינו בטובת להתענין

התחשב  מבלי באמונה, הנני עובד אוכל, אשר בכל האל,

כל. עם

אחד  כל לי ויקר לשולחיו, נאמן ציר להיות הנני חפץ

ידעתי  כי אוכל, מאשר יותר בעזרו להיות בפרט ואחד

הוא  גלוי ודיבור בכתיבה כהיום, עניניי כל אשר נאמנה

על  לשכוח נצטויתי כאילו אבל מאד, לי וקשה טבעי נגד

ועל  ולא עצמי בעולמי, לי אין וכהיום הפרטיים, עניניי

כ"א  הפרטים, חשבונ[ו]תיי לא טבעי, ולא אני לא כלום,

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק מצות

ובתמים  באמת כי חנם חסד בחסדו ירחמני הטוב והאל

בגו"ר. הקודש עם בטוב תחזינה ועיני אהלוך,
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c"agרמ i`iyp epizeax zxezn

יכולתי  לא בפה אשר לפאלטאווע, נסעו שי' התמימים

גדולה, הוצאה ועלה מפה, להעבירם והוכרחתי החזיקם,

מתגבר  היוקר מאד קשים בפה החיים בע"ח. שהנני מה

כח  קשה כי דבר אחרית יהי' מה יודע הוא וד' ליום, מיום

ירחם. יתברך והוא הסבל,

בעזרכם  יהי' והשי"ת העבר, על כח בתוס' ועשו עבדו

בגו"ר.

במו"ר. והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

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

xeqi`lBôeb CøBöì ïéaeøzeî BîB÷î CøBöì ïéá,elhlhlàéøéà éàî ¥§¤¥§¤§¨©¦§¨
lrpn `weecy dcedi iax hwp recn -éeôølrn exiqdl xzen ¨

ixd ,qeni`deléôàlrpnd m`énð éeôø àìoi` ixdy ,xzen mb - £¦Ÿ¨©¦
oezpd lrpnd `edy enewnl jixva qeni`d z` lhlhl xeqi`

.eilr
,`ax ixacl :`xnbd zvxznàéääz` d`iady `ziixad - ©¦

eixacäãeäé éaøc,ietx lrpn wx qeni`d lrn xiqdl xizdy §©¦§¨
`l` ,enewn jxevl qeni`d z` lhlhl xeq`y meyn dpi`íeMî¦

ezhiyc,àeä øæòéìà éaølrpny lirl d`aedy dpyna xn`y §©¦¡¦¤¤
meyn ,ilk aygp epi`y oeik ,d`neh lawn epi` qeni`d iab lry
,qeni`d lrn e`ived `ly onf lk ezk`ln dxnbp `l oiicry
`ed dvwen okle ,ilk aygp epi` zay oiprl mby xaq df mrhne
oi`yk `weecy ,dcedi iax eprinyd ezhiyle ,elhlhl xeq`e
`ed m` j` ,epnn d`ved xqegn aygp qeni`d lr ietx lrpnd

,elhlhl xzene d`ved xqegn aygp epi` ietxàéðúcjk ixdy - §©§¨
,`ziixaa epipy,øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé éaøiab lry lrpn ©¦§¨¥¦©¦¡¦¤¤

,qeni`døzeî éeôø äéä íà.exiqdl ¦¨¨¨¨

ïéìåú êìò ïøãä

åðá úà íãà ìèåð ¯ íéøùòå ãçà ÷øô

lhlhl minkg exq`y ,'dvwen' xeqi`a wqer epiptly wxtd
xzen m`d ,ea x`eaie .mc` ly ezrcn dvwend xac zaya
ie`xd xac ,df wxta x`eai cer .dvwen epi`y xac ab` elhlhl

.dvwen aygp `ed m`d ,dnda lk`nl

äðùî
z` lhlhn enre ,dvwen epi`y xac lhepd mc`a zwqer epzpyn

:dvwendìèBð[`yep-]ïáàäå ,Bða úà íãàdfeg`Bãéa,epa ly ¥¨¨¤§§¨¤¤§¨
.dvwen `idy oa`d z` lhlhn a`dy mixne` oi`eålhep ok §

ecia mc`äìkìk,[lq-]ïáàäåzgpendëBúaoi`e ,[lqd jeza-] ©§¨¨§¨¤¤§¨
.dvwen `idy oa`d z` lhlhn `edy mixne`åokïéìèìèî §§©§§¦

[lhlhl xzen-]äàîè äîeøzdxeq` `idy iptn dvwen `idy §¨§¥¨
cgi ,dlik`aíòdnexzdäøBähä,dvwen dpi`yåxzen ok ¦©§¨§
cgi dlhlhlíòzexit.ïéleçä ¦©¦

zaexrzd lke ,aexa dliha dpi` oilega daxrzdy dnexz
.dnexzk xfl dxeq`,dnexzd cbpk d`n oilega yi m` j`

d`q lhep ,oileg oi`q d`na dnexz d`q daxrzdy oebk
odkl dpzepe [daxrzdy dnexzd xeriyk] zaexrzdn zg`

.oileg lkk xfl xzen x`yde ,dnexzkm`d dpc epzpyn
:zaya ok zeyrl xzenïéìòî óà ,øîBà äãeäé éaøxzen ± ©¦§¨¥©©£¦

zaya zelrdlòneãîä úà,oilega daxrzdy dnexz ± ¤©§¨
zaexrzd x`y z` xizne daxrzdy dnexzd xeriyk lhepy

zaxern `id xy`k ,xfläàîe ãçàazaexrzay oilegdy-] §¤¨¥¨
iptn ok zeyrl xeq`y mixne` oi`e ,[dnexzd cbpk d`n md

.x`yd z` owzn `edy

àøîâ
el ielz qike miaxd zeyxl wepiz `ivena zwqer `xnbd

:d`ved zk`ln meyn z`hg aiig m`d ,ex`eva,àáø øîà̈©¨¨
àéöBämiaxd zeyxl cigid zeyxnñéëå ,éç ÷Bðéz[wpx`-]éeìz ¦¦©§¦¨

wepizlBøàeöa,ea wgyláéiçz`hgíeMîd z`ved.ñékla` §©¨©¨¦¦
`ived m`úî ÷Bðéz,miaxd zeyxl cigid zeyxnñéëå[wpx`-] ¦¥§¦

Bì éeìz[znd wepizl-]øeèt ,Bøàeöa.ef d`ved lr z`hgn ¨§©¨¨
`ived :eixacn `xnbd d`ian .`ax ixaca dpc `xnbd,éç ÷Bðéz¦©

Bì éeìz ñéëå[wepizl-]Bøàeöa,ea wgyláéiçz`hgíeMîz`ved §¦¨§©¨©¨¦
d.ñék,qikd z`ved meyn wx aiig recn :`xnbd dywnáéiçéìå ¦§¦©©

énð[mb aiigzie±]íeMîd z`ved.÷Bðéz:`xnbd zvxznàáø ©¦¦¦¨¨
,ok xn`ykzrcdéì àøéáñ ïúð éaø,xaeq `ed ±øîàc(.cv lirl), §©¦¨¨§¦¨¥§¨©

d z` `ivendéç`edy iptn ,xeht miaxd zeyxl cigid zeyxn ©
àNBðlwine,Bîöò úà.igd wepizd z`ved meyn aiig epi` okle ¥¤©§

z` `yepd wepizd z`ved lr xeht `ede li`ed :`xnbd dywn
,envrìèaéìåd [lhazie±]éaâì ñékd,÷Bðéz,eil` lth `edy §¦¨¥¦§©¥¦

:ok xnel yiy `xnbd dgiken .ez`ved lr s` xhtieïðz àì éî¦Ÿ§©
epipy `l ike ±(:bv lirl)`ivend ,úàmc`déçä`edyk,ähna ¤©©©¦¨

,envr z` `yepd mc`d z`ved lr xeht `ede li`edóà øeèẗ©
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המשך ביקור למס' שבת ליום שבת אודש עמ' ב

dxigad zia zekld ± m"anx

` dkld c wxt
ähîe ïnä úðöðö åéðôìe ,çpî ïBøàä äéä äéìòå ,Báøòîa íéLãwä Lã÷a äúéä ïáà¤¤¨§¨§Ÿ¤©¢¨¦§©£¨§¨¤¨¨¨¨¨ª¨§¨¨¦§¤¤©¨©¥
ïBøàä Ba æðâì íB÷î äða ,áøçì BôBqL òãéå ,úéaä úà äîìL äðaL úòáe .ïøäà©£Ÿ§¥¤¨¨§ŸŸ¤©©¦§¨©¤¥¨¥¨¨¨¦§Ÿ¨¨
äðaL íB÷na ïúBà eæðâå ,äeö Cìnä eäiLàéå ;úBl÷ì÷òå úBwîò úBiðBîèîa ,ähîì§©¨§©§¦£ª©£©§©§Ÿ¦¨©¤¤¦¨§¨§¨©¨¤¨¨
ïBøà úà eðz :'äì íéLBãwä ìàøNé ìëì íéðéánä íiålì øîàiå" :øîàpL ,äîìL§ŸŸ¤¤¡©©Ÿ¤©§¦¦©§¦¦§¨¦§¨¥©§¦©§¤£
eãáò äzò .óúka àOî íëì ïéà ,ìàøNé Cìî ãåc ïa äîìL äða øLà úéaa Lãwä©Ÿ¤©©¦£¤¨¨§ŸŸ¤¨¦¤¤¦§¨¥¥¨¤©¨©¨¥©¨¦§
àì elà ìëå ;äçLnä ïîLå ïnä úðöðöå ïøäà ähî Bnò æðâðå .'Bâå "íëéäìà 'ä úà¤¡Ÿ¥¤§§¦§©¦©¥©£Ÿ§¦§¤¤©¨§¤¤©¦§¨§¨¥Ÿ
,Lãwä çeøa ïéáéLî eéä àì ¯ éðL úéáa eéäL íénúå íéøeà óàå .éðL úéáa eøæç̈§§©¦¥¦§©¦§ª¦¤¨§©¦¥¦Ÿ¨§¦¦§©©Ÿ¤
ïúBà ïéNBò eéä àìå ;"íénú[ì]e íéøeàì ïäk ãîò ãò" :øîàpL ,ïäa ïéìàLð eéä àìå§Ÿ¨¦§¨¦¨¤¤¤¡©©£ŸŸ¥§¦§ª¦§Ÿ¨¦¨

.íéãâa øqçî äéäé àlL éãk ,ìBãb ïäëì íéãâa äðBîL ïäa íéìLäì éãk àlà¤¨§¥§©§¦¨¤§¨§¨¦§Ÿ¥¨§¥¤Ÿ¦§¤§ª©§¨¦

ycew zegiyn zecewp
צריך  הברית  ארון  גניזת  על  הרמב "ם  לדברי  בנוגע 
וסיפור  אריכות כל  להלכה  נפקא ֿמינה  למאי  להבין :
דברי והרי הארון ? נגנז  מי ועל ֿידי  היכן  הדברים ,
הנוגעים  לענינים  רק  אמורים  החזקה ' 'יד  בספרו הרמב "ם 
נגנז והיכן  (איך  זה  עניין מזו: יתירה  להלכה .
כן ואם ע "ב ), נג, (יומא  שנוי " "במחלוקת  הארון )
מאחר  האחד , כדברי הרמב "ם  מכריע  מה  לשם

לדינא ? נוגע זה  עניין  אין שלכאורה

משמע  הרמב "ם  לשון מפשטות  להבין : צריך  גם 
מדעת  המקדש  בבית  ה "מקום " את בנה  ששלמה 
כל  הרי  ותמוה : ליחרב "). שסופו  "שידע  (לפי עצמו 
בכתב  "הכל  - ד ' ציווי על ֿפי ניבנו הבית  ופרטי  חלקי 
שלמה  בנה  איך  כן  ואם  - השכיל " עלי  ד ' מיד 

עצמו? מדעת  המקדש  בבית  "מקום "

הרמב "ם  הרי הרמב "ם : בדברי  דיוק  להקדים  יש 
צורת  את הבחירה  בית  הל ' של  וג' ב ' בפרקים  מפרט 
זה  לפי  הבית . צורת  את  ד ' בפרק  ואילו המקדש, כלי 
המקדש , לכלי  לכאורה  שייך  הארון  הרי  ביאור : צריך 
בצורת  העוסק  בפרק  מופיע  הארון  גניזת  עניין  ומדוע 
הקדשים  בקדש העומד  שהארון  משמע  מזה  הבית ?

פרט  הרמב "ם ) (לדעת הבית הוא  אינובצורת והוא  ,
מבנין חלק  הוא  אלא  הקדשים , בקדש  שמצוי  כלי  רק 
את  עושה שהארון  כיוון  זאת  עצמו. הקדשים קדש 
לך  "ונועדתי  שנאמר  כמו לד ', לבית  המקדש בית 

שם ".
בבית  גדולה : תמיהה  מתעוררת  זה  פי  שעל  אלא 
קודש  היה לא  במקומו, הארון  היה  לא  בו  שני ,
הדברים  אחד  חסר  היה  שהרי  בשלימותו  הקדשים 
זו תמיהה  להסיר  כדי  הבית "?! בבנין  "עיקר  שהם 

הארון , גניזת  לגבי האריכות  כל  את  הרמב "ם  מביא 
בבניין חסר  היה  לא  שני בבית  שאף  יובן  זה  שלפי 

הבית .

העניין: הבית מלכתחילה ביאור  בבנין  נקבע 
מקום  א ) המקדש : בבית  מקומות  שני יהיו  שלארון 
"למטה" לגונזו מקום  ב) השתיה . אבן  על  גלוי ,
חלק  לכתחילה  הוא  זה מקום  ואף  - הקדשים מקודש 
"ובעת  הרמב "ם  דברי  פירוש וזהו הבית . ממבנה 

מקום ":שבנה  בו  בנה  ליחרב  שסופו  וידע  ... שלמה 
אלא  ח "ו , עצמו  מדעת  המקום את  בנה  ששלמה  לא 
ובנה  ונצטווה  שיחרב  לדעת  צריך  היה  בניינו  שבעת 
מקום  בתור  קידשו הוא  ממילא  הגניזה . מקום  את בו 

הקדשים . מקודש  חלק  הוא וממילא  לארון,

בשעה  אלא  החורבן , בזמן  היתה  לא  הארון גניזת 
בסכנה  היה  לא  המקדש  תוקף כלל שבית  כידוע  -

היתה  ההכנסה  מזו: יתירה  יאשיהו . בזמן ישראל 
שלמה . על ֿידי הקדשים  לקדש הארון הכנסת מעין 

" הכתוב  מדייק  הקדש תנו לכן  ארון  אשר בבית את 
ונטילת  סילוק של  פעולה  זו  שאין  וגו "', שלמה  בנה 

של  עניין  זהו אדרבא  אלא ממקומו , נתינה הארון 
.בבית 

בתי ג' בין בהקישור  עומק  יתווסף  זה  על ֿפי 
אלא  נפרדים, מקדש  בתי  ג' שישנם זה  אין המקדש:
הראשון הבית של  בבניינו  כבר  אחד . בית הם  בעיקר 
הארון מקום  לבא . ולעתיד  לשעתו  שהוא  עניין נקבע 
שום  שייך  לא  שבו  המקדש, בית  של  ה "עצם" הוא 
והשלישי . השני  המקדש  נבנה  וממנו  והפסד , חורבן 

ש  כ"א, חלק שיחות תרומה)(לקוטי לפר' ב יחה



רמי dxigad zia zekld ± m"anx

` dkld c wxt
ähîe ïnä úðöðö åéðôìe ,çpî ïBøàä äéä äéìòå ,Báøòîa íéLãwä Lã÷a äúéä ïáà¤¤¨§¨§Ÿ¤©¢¨¦§©£¨§¨¤¨¨¨¨¨ª¨§¨¨¦§¤¤©¨©¥
ïBøàä Ba æðâì íB÷î äða ,áøçì BôBqL òãéå ,úéaä úà äîìL äðaL úòáe .ïøäà©£Ÿ§¥¤¨¨§ŸŸ¤©©¦§¨©¤¥¨¥¨¨¨¦§Ÿ¨¨
äðaL íB÷na ïúBà eæðâå ,äeö Cìnä eäiLàéå ;úBl÷ì÷òå úBwîò úBiðBîèîa ,ähîì§©¨§©§¦£ª©£©§©§Ÿ¦¨©¤¤¦¨§¨§¨©¨¤¨¨
ïBøà úà eðz :'äì íéLBãwä ìàøNé ìëì íéðéánä íiålì øîàiå" :øîàpL ,äîìL§ŸŸ¤¤¡©©Ÿ¤©§¦¦©§¦¦§¨¦§¨¥©§¦©§¤£
eãáò äzò .óúka àOî íëì ïéà ,ìàøNé Cìî ãåc ïa äîìL äða øLà úéaa Lãwä©Ÿ¤©©¦£¤¨¨§ŸŸ¤¨¦¤¤¦§¨¥¥¨¤©¨©¨¥©¨¦§
àì elà ìëå ;äçLnä ïîLå ïnä úðöðöå ïøäà ähî Bnò æðâðå .'Bâå "íëéäìà 'ä úà¤¡Ÿ¥¤§§¦§©¦©¥©£Ÿ§¦§¤¤©¨§¤¤©¦§¨§¨¥Ÿ
,Lãwä çeøa ïéáéLî eéä àì ¯ éðL úéáa eéäL íénúå íéøeà óàå .éðL úéáa eøæç̈§§©¦¥¦§©¦§ª¦¤¨§©¦¥¦Ÿ¨§¦¦§©©Ÿ¤
ïúBà ïéNBò eéä àìå ;"íénú[ì]e íéøeàì ïäk ãîò ãò" :øîàpL ,ïäa ïéìàLð eéä àìå§Ÿ¨¦§¨¦¨¤¤¤¡©©£ŸŸ¥§¦§ª¦§Ÿ¨¦¨

.íéãâa øqçî äéäé àlL éãk ,ìBãb ïäëì íéãâa äðBîL ïäa íéìLäì éãk àlà¤¨§¥§©§¦¨¤§¨§¨¦§Ÿ¥¨§¥¤Ÿ¦§¤§ª©§¨¦

ycew zegiyn zecewp
צריך  הברית  ארון  גניזת  על  הרמב "ם  לדברי  בנוגע 
וסיפור  אריכות כל  להלכה  נפקא ֿמינה  למאי  להבין :
דברי והרי הארון ? נגנז  מי ועל ֿידי  היכן  הדברים ,
הנוגעים  לענינים  רק  אמורים  החזקה ' 'יד  בספרו הרמב "ם 
נגנז והיכן  (איך  זה  עניין מזו: יתירה  להלכה .
כן ואם ע "ב ), נג, (יומא  שנוי " "במחלוקת  הארון )
מאחר  האחד , כדברי הרמב "ם  מכריע  מה  לשם

לדינא ? נוגע זה  עניין  אין שלכאורה

משמע  הרמב "ם  לשון מפשטות  להבין : צריך  גם 
מדעת  המקדש  בבית  ה "מקום " את בנה  ששלמה 
כל  הרי  ותמוה : ליחרב "). שסופו  "שידע  (לפי עצמו 
בכתב  "הכל  - ד ' ציווי על ֿפי ניבנו הבית  ופרטי  חלקי 
שלמה  בנה  איך  כן  ואם  - השכיל " עלי  ד ' מיד 

עצמו? מדעת  המקדש  בבית  "מקום "

הרמב "ם  הרי הרמב "ם : בדברי  דיוק  להקדים  יש 
צורת  את הבחירה  בית  הל ' של  וג' ב ' בפרקים  מפרט 
זה  לפי  הבית . צורת  את  ד ' בפרק  ואילו המקדש, כלי 
המקדש , לכלי  לכאורה  שייך  הארון  הרי  ביאור : צריך 
בצורת  העוסק  בפרק  מופיע  הארון  גניזת  עניין  ומדוע 
הקדשים  בקדש העומד  שהארון  משמע  מזה  הבית ?

פרט  הרמב "ם ) (לדעת הבית הוא  אינובצורת והוא  ,
מבנין חלק  הוא  אלא  הקדשים , בקדש  שמצוי  כלי  רק 
את  עושה שהארון  כיוון  זאת  עצמו. הקדשים קדש 
לך  "ונועדתי  שנאמר  כמו לד ', לבית  המקדש בית 

שם ".
בבית  גדולה : תמיהה  מתעוררת  זה  פי  שעל  אלא 
קודש  היה לא  במקומו, הארון  היה  לא  בו  שני ,
הדברים  אחד  חסר  היה  שהרי  בשלימותו  הקדשים 
זו תמיהה  להסיר  כדי  הבית "?! בבנין  "עיקר  שהם 

הארון , גניזת  לגבי האריכות  כל  את  הרמב "ם  מביא 
בבניין חסר  היה  לא  שני בבית  שאף  יובן  זה  שלפי 

הבית .

העניין: הבית מלכתחילה ביאור  בבנין  נקבע 
מקום  א ) המקדש : בבית  מקומות  שני יהיו  שלארון 
"למטה" לגונזו מקום  ב) השתיה . אבן  על  גלוי ,
חלק  לכתחילה  הוא  זה מקום  ואף  - הקדשים מקודש 
"ובעת  הרמב "ם  דברי  פירוש וזהו הבית . ממבנה 

מקום ":שבנה  בו  בנה  ליחרב  שסופו  וידע  ... שלמה 
אלא  ח "ו , עצמו  מדעת  המקום את  בנה  ששלמה  לא 
ובנה  ונצטווה  שיחרב  לדעת  צריך  היה  בניינו  שבעת 
מקום  בתור  קידשו הוא  ממילא  הגניזה . מקום  את בו 

הקדשים . מקודש  חלק  הוא וממילא  לארון,

בשעה  אלא  החורבן , בזמן  היתה  לא  הארון גניזת 
בסכנה  היה  לא  המקדש  תוקף כלל שבית  כידוע  -

היתה  ההכנסה  מזו: יתירה  יאשיהו . בזמן ישראל 
שלמה . על ֿידי הקדשים  לקדש הארון הכנסת מעין 

" הכתוב  מדייק  הקדש תנו לכן  ארון  אשר בבית את 
ונטילת  סילוק של  פעולה  זו  שאין  וגו "', שלמה  בנה 

של  עניין  זהו אדרבא  אלא ממקומו , נתינה הארון 
.בבית 

בתי ג' בין בהקישור  עומק  יתווסף  זה  על ֿפי 
אלא  נפרדים, מקדש  בתי  ג' שישנם זה  אין המקדש:
הראשון הבית של  בבניינו  כבר  אחד . בית הם  בעיקר 
הארון מקום  לבא . ולעתיד  לשעתו  שהוא  עניין נקבע 
שום  שייך  לא  שבו  המקדש, בית  של  ה "עצם" הוא 
והשלישי . השני  המקדש  נבנה  וממנו  והפסד , חורבן 

ש  כ"א, חלק שיחות תרומה)(לקוטי לפר' ב יחה
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מתוך
 "מפת הר הבית 
ובית המקדש"

בהוצאת 
"שי למורא"

שער הניצוץ
ועליה על גביו 
לשמור

בית המוקד
 ובו שער 
לעזרה ולחיל

שער המים
ובית טבילה

על גביו

עזרת כהנים
 11X135 אמה

עזרת ישראל
 11X135 אמה

תרשים של החיל, העזרה ובית המקדש )לפי שיטת הרמב"ם ז"ל( בקירוב בלבדתרשים של החיל , העזרה ובית במקדש (לפי שיטת הרמב"ם ז"ל) בקירוב בלבד
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שער הדלקשער הקרבן

שטח העזרה, מחנה שכינה
כולל עזרת כהנים 

ועזרת ישראל 
בלי עזרת נשים
135X187 אמה

מתוך
 "מפת הר הבית 
ובית המקדש"

בהוצאת 
"שי למורא"

שער הניצוץ
ועליה על גביו 
לשמור

בית המוקד
 ובו שער 
לעזרה ולחיל

שער המים
ובית טבילה

על גביו

עזרת כהנים
 11X135 אמה

עזרת ישראל
 11X135 אמה

iyilyתרשים של החיל , העזרה ובית במקדש (לפי שיטת הרמב"ם ז"ל) בקירוב בלבד ,ipy ,oey`x - ` - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéøáã úùøô
ààíéøácä älàïåùàø-ìk-ìà äLî øac øLà ¥´¤©§¨¦À£¤̧¦¤³¤Æ¤¨

óeñ ìBî äáøra øaãna ïcøiä øára ìàøNé¦§¨¥½§¥−¤©©§¥®©¦§¿̈¨«£¨¨Á¸¹
:áäæ éãå úøöçå ïáìå ìôz-ïéáe ïøàt-ïéa¥«¨¨¯¥«²Ÿ¤§¨¨¬©«£¥−Ÿ§¦¬¨¨«

áLã÷ ãr øérN-øä Cøc áøçî íBé øNr ãçà©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®©−¨¥¬
:rðøaâLãç øNr-ézLra äðL íéraøàa éäéå ©§¥«©©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤

ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øac Lãçì ãçàa§¤¨´©®Ÿ¤¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½Â§ÂŸ
:íäìà Búà ýåýé äeö øLà(éåì)ãBúkä éøçà £¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−£¥¤«©«£¥´©ŸÀ

úàå ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ úà¥µ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®§¥À
:érøãàa úøzLra áLBé-øLà ïLaä Cìî âBòµ¤´¤©¨½̈£¤¥¬§©§¨−Ÿ§¤§¤«¦

äøàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä øára§¥¬¤©©§¥−§¤´¤®̈¦´¤½¥¥²
:øîàì úàfä äøBzä-úàåøac eðéýìà ýåýé ¤©¨¬©−Ÿ¥«Ÿ§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬

:äfä øäa úáL íëì-áø øîàì áøça eðéìà¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ©¨¤¬¤−¤¨¨¬©¤«
æ-ìk-ìàå éøîàä øä eàáe íëì eòñe | eðt§´§´¨¤À¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨

íiä óBçáe áâpáe äìôMáe øäá äáøra åéðëL§¥¨¼¨«£¨¨¬¨¨²©§¥¨¬©¤−¤§´©®̈
-øäð ìãbä øäpä-ãr ïBðáläå éðrðkä õøà¤³¤©§©«£¦Æ§©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ§©

:úøt(ìàøùé)çeàa õøàä-úà íëéðôì ézúð äàø §¨«§¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨¨®¤µŸ
Løeíëéúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà e §´¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹

írøæìe íäì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´¨¤½§©§−̈
:íäéøçàèøîàì àåää úra íëìà øîàå ©£¥¤«¨«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ

:íëúà úàN écáì ìëeà-àìéíëéýìà ýåýé «Ÿ©¬§©¦−§¥¬¤§¤«§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
íéîMä éáëBëk íBiä íëpäå íëúà äaøä¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½§«§¥¬©¨©−¦

* :áøìàéíëk íëéìr óñé íëúBáà éýìà ýåýé ¨«Ÿ§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−
:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå íéîrt óìà¤´¤§¨¦®¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr el zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ
"מּפי  מׁשה אמר הראׁשֹונים הּספרים ׁשאת אמרּו ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹרז"ל

ּפרּוׁש: עצמֹו". "מּפי ּדברים וספר ‰e·b¯‰הּגבּורה", ÈtÓ– ְְְְִִִֵֵֶַַָָƒƒ«¿»
ׁשּלא  ּבאפן ּבכתב, אֹותן העּתיק והּוא ּבפיו ּדבריו את ׂשם ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹה'

הּדברים. ּבמסירת והּׂשגתֹו ּדעּתֹו BÓˆÚהתערבה ÈtÓ ּדברי – ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָƒƒ«¿ְִֵ

ׁשהּׂשיג  ה' ּדברי את מעצמֹו ּדּבר הּוא ּבדעּתֹו, נתלּבׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַה'

עצמֹו". "מּפי ּכאּלּו יׂשראל לבני מסרם ולכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּבדעּתֹו,

éðùáéíëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−

:íëáéøåâéíéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáä §¦«§¤«¨´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²
ì íérãéå:íëéLàøa íîéNàå íëéèáLãéeðrzå ¦«ª¦−§¦§¥¤®©«£¦¥−§¨«¥¤«©©«£−

:úBNrì zøac-øLà øácä-áBè eøîàzå éúàŸ¦®©´Ÿ§½«©¨¨¬£¤¦©−§¨©«£«
åèíéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà çwàå̈«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ

íéôìà éøN íëéìr íéLàø íúBà ïzàå íérãéå¦«ª¦½¨«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥̧£¨¦¹
íéøèLå úøNr éøNå íéMîç éøNå úBàî éøNå§¨¥´¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−

ì:íëéèáLæèàåää úra íëéèôL-úà äeöàå §¦§¥¤«¨«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−
-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà-ïéa rîL øîàì¥®Ÿ¨³Ÿ©¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«

:Bøb ïéáe åéçà-ïéáe Léàæéíéðô eøékú-àì ¦¬¥«¨¦−¥¬¥««Ÿ©¦̧¨¦¹
-éðtî eøeâú àì ïeòîLz ìãbk ïèwk ètLna©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½³Ÿ¨¸Æ¦§¥
øLà øácäå àeä íéýìàì ètLnä ék Léà¦½¦¬©¦§−̈¥«Ÿ¦´®§©¨¨Æ£¤´

÷z íkî äL÷é:åézrîLe éìà ïeáøçéäeöàå ¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦«¨«£©¤¬
øLà íéøácä-ìk úà àåää úra íëúà¤§¤−¨¥´©¦®¥¬¨©§¨¦−£¤¬

:ïeNrzèéøaãnä-ìk úà Cìpå áøçî òqpå ©«£«©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´
øä Cøc íúéàø øLà àeää àøBpäå ìBãbä©¨Á§©¨¸©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´
àápå eðúà eðéýìà ýåýé äeö øLàk éøîàä̈«¡Ÿ¦½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ

:rðøa Lã÷ ãrëøä-ãr íúàa íëìà øîàå ©−¨¥¬©§¥«©¨«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´
:eðì ïúð eðéýìà ýåýé-øLà éøîàäàëäàø ¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«Â§¥Â

éýìà ýåýé ïúðéðôì ELø äìr õøàä-úà E ¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨®̈¤£¥´¥À
éúáà éýìà ýåýé øac øLàkàøéz-ìà Cì E ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦−̈

:úçz-ìàå§©¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(209 'nr fh zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ּבפרׁשתנּו מׁשה ּתלה מּדּוע לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹנתלּבׁש

ּבחינת  מּצד ּגם ׁשּכן ּביתרֹו, לא ּבעצמֹו, הּׁשֹופטים מּנּוי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹאת

ׁשֹופטים. ׁשּצריכים נרּגׁש ְְְִִִִֶֶָֹמׁשה

,éðù
éùéìùáëäçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³

eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå eðéðôì íéLðà£¨¦Æ§¨¥½§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³
úàå da-äìrð øLà Cøcä-úà øác eðúàŸ¨̧Æ¨½̈¤©¤̧¤Æ£¤´©«£¤½̈§¥Æ

:ïäéìà àáð øLà íéøräâëøácä éðéra áèéiå ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ£¥¤«©¦©¬§¥©−©¨®̈
ãçà Léà íéLðà øNr íéðL íkî çwàå̈«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨´£¨¦½¦¬¤−̈

* יש המפסיקים לראשון כאן, כדי שלא להתחיל לשני בפסוק "איכה" )ספר המנהגים ע' 31(.
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:èáMìãëìçð-ãr eàáiå äøää eìriå eðôiå ©¨«¤©¦§Æ©©«£´¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©
:dúà eìbøéå ìkLàäëõøàä éøtî íãéá eç÷iå ¤§®Ÿ©§©§−Ÿ¨«©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤

äáBè eøîàiå øáã eðúà eáLiå eðéìà eãøBiå©¦−¥¥®©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ©´Ÿ§½¨´
:eðì ïúð eðéýìà ýåýé-øLà õøàäëåàìå ¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«§¬Ÿ

:íëéýìà ýåýé ét-úà eøîzå úìrì íúéáà£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
æëýåýé úàðNa eøîàzå íëéìäàá eðâøzå©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈Æ

ãéa eðúà úúì íéøöî õøàî eðàéöBä eðúàŸ½̈«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬
:eðãéîLäì éøîàäçëeðéçà íéìò eðçðà | äðà ¨«¡Ÿ¦−§©§¦¥«¨¨´£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ

epnî íøå ìBãb ír øîàì eðááì-úà eqîä¥©̧¤§¨¥¹¥ÀŸ©´¨³¨¨Æ¦¤½
íé÷ðr éða-íâå íéîMa úøeöáe úìãb íéør̈¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¦§©§¥¬£¨¦−

:íL eðéàøèë-àìå ïeöørú-àì íëìà øîàå ¨¦¬¨«¨«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ
:íäî ïeàøéúìíëéðôì Cìää íëéýìà ýåýé ¦«§−¥¤«§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½

íëzà äNr øLà ìëk íëì íçlé àeä−¦¨¥´¨¤®Â§ÂŸ£¤̧¨¨¯¦§¤²
:íëéðérì íéøöîaàìøLà úéàø øLà øaãnáe §¦§©−¦§¥«¥¤«©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³
éýìà ýåýé EàNðBða-úà Léà-àOé øLàk E §¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£¤¬¦¨¦−¤§®

-ãr íëàa-ãr ízëìä øLà Cøcä-ìëa§¨©¤̧¤Æ£¤´£©§¤½©«Ÿ£¤−©
:äfä íB÷näáìíðéîàî íëðéà äfä øácáe ©¨¬©¤«©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½

:íëéýìà ýåýéaâìøeúì Cøca íëéðôì Cìää ©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬
íëúàøì äìéì | Làa íëúðçì íB÷î íëì̈¤²¨−©«£«Ÿ§¤®¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ

:íîBé ïðráe dá-eëìz øLà CøcaãìòîLiå ©¤̧¤Æ£¤´¥«§½̈¤«¨−̈¨«©¦§©¬
:øîàì òáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬¥«Ÿ

äìòøä øBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬¨−̈
Lð øLà äáBhä õøàä úà äfäúúì ézra ©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−

:íëéúáàìåìäpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ ©«£«Ÿ¥¤««¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨
ïré åéðáìe da-Cøc øLà õøàä-úà ïzà-Bìå§«¤¥¯¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨®̈©¾©

:ýåýé éøçà àlî øLàæìpàúä éa-íbýåýé ó £¤¬¦¥−©«£¥¬§Ÿ̈«©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½
:íL àáú-àì äzà-íb øîàì íëììâa¦§©§¤−¥®Ÿ©©−̈«Ÿ¨¬Ÿ¨«

çìéðôì ãîòä ïeð-ïa rLBäéänL àáé àeä E §ª³©¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ék ÷fç BúàŸ´©¥½¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(250 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ּבׁשנת  נאמר זה ּׁשּספר מה לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָנתלּבׁש

ּבדעּתֹו ׁשּנתלּבׁשה ּכפי הּתֹורה התּגּלּות ׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהארּבעים,

ּתֹורה  מּתן עניני ּכל ׁשּנקלטּו ּפעלה מׁשה ׁשל  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּובהּׂשגתֹו

ועינים  לדעת "לב ּבבחינת יׂשראל, ׁשל ּובהּׂשגתם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבדעּתם

קאי  . . ׁשנין "ארּבעין רז"ל: ּובלׁשֹון לׁשמֹוע", ואזנים ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָלראֹות

ּדרּביּה". אּדעּתיּה ְְִִֵֵַַַאיניׁש

éòéáøèìíëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â
änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé-àì øLà£¤̧Ÿ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨

:äeLøéé íäå äpðzà íäìåîíëì eðt ízàå §¨¤´¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨§©¤−§´¨¤®
:óeñ-íé Cøc äøaãnä eòñeàîeøîàzå | eðrzå §¬©¦§−̈¨¤¬¤©«©©«£´©«Ÿ§´

ìëk eðîçìðå äìrð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ§¦§©½§§¬Ÿ
ìà ýåýé eðeö-øLàýéìk-úà Léà eøbçzå eðé £¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ¤§¥´

:äøää úìrì eðéäzå Bzîçìîáîýåýé øîàiå ¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
épðéà ék eîçlú-àìå eìrú àì íäì øîà éìà¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ§«Ÿ¦¨´£½¦¬¥¤−¦

:íëéáéà éðôì eôâpz àìå íëaø÷aâîøaãàå §¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«¨«£©¥¬
eãæzå ýåýé ét-úà eøîzå ízrîL àìå íëéìà£¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´§Ÿ̈½©¨¦−

:äøää eìrzåãîàeää øäa áLiä éøîàä àöiå ©©«£¬¨¨«¨©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ
äðéNrz øLàk íëúà eôcøiå íëúàø÷ì¦§©§¤½©¦§§´¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨

cä:äîøç-ãr øérNa íëúà eúkiå íéøá ©§Ÿ¦®©©§¬¤§¤²§¥¦−©¨§¨«
äîýåýé òîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ

:íëéìà ïéæàä àìå íëì÷aåîLã÷á eáLzå §´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«©¥«§¬§¨¥−
:ízáLé øLà íéîik íéaø íéîéáàïôpå ¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«©¥¹¤

ýåýé øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä òqpå©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
:íéaø íéîé øérN-øä-úà áñpå éìàñ ¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr hi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ
ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ׁש"אפילּו רז"ל ּׁשאמרּו מה לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתלּבׁש

וכתבּו ּדריׁש", ּתֹורה ּבמׁשנה סמּוכים, ּדריׁש ּדלא ְְְְְְִִִִֵַָָָָֹמאן

מקּדם  ואין נאמרה הּגבּורה מּפי הּתֹורה "ּדכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻראׁשֹונים,

ּפרׁשה, אחר ּפרׁשה ּתֹורה' 'מׁשנה ׁשּסּדר מׁשה אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻּומאחר,

סדר  את מׁשה הּׂשיג ּדברים ּבספר ּכי להּדרׁש". אּלא סּדר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹלא

ּומּׂשג. מּובן הּפרׁשּיֹות ׁשּסדר ּובהכרח ּבׂשכלֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּדברים

éùéîçá:øîàì éìà ýåýé øîàiåâáñ íëì-áø ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ©¨¤¾−Ÿ
:äðôö íëì eðt äfä øää-úàãåö írä-úàå ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨§¤¨¨»©´

åNr-éða íëéçà ìeáâa íéøár ízà øîàì¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´§¥«¥½̈
:ãàî ízøîLðå íkî eàøééå øérNa íéáLiä©«Ÿ§¦−§¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−§«Ÿ



רמה iyiy - a - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äãr íöøàî íëì ïzà-àì ék íá eøbúz-ìà©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−
øä-úà ézúð åNrì äMøé-ék ìâø-ók Cøãî¦§©´©¨®¤¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬

:øérNåízìëàå óñka ízàî eøaLz ìëà ¥¦«´Ÿ¤¦§§¯¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®
:íúéúLe óñka ízàî eøëz íéî-íâåæék §©©¹¦¦§¯¥«¦¨²©¤−¤§¦¤«¦Á

éýìà ýåýéòãé Eãé äNrî ìëa Eëøa E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´¨¤½¨©´
íéraøà | äæ äfä ìãbä øaãnä-úà Ezëì¤§§½¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´©§¨¦´

éýìà ýåýé äðL:øác zøñç àì Cnr E ¨À̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«
çøérNa íéáLiä åNr-éðá eðéçà úàî øárpå©©«£ºŸ¥¥¯©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½

øárpå ïôpå øáb ïéörîe úìéàî äáørä Cøcî¦¤̧¤Æ¨«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§´Ÿ®̈¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ
:áàBî øaãî Cøcèøöz-ìà éìà ýåýé øîàiå ¤−¤¦§©¬¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ

ïzà-àì ék äîçìî ía øbúz-ìàå áàBî-úà¤½̈§©¦§¨¬−̈¦§¨¨®Â¦«Ÿ¤¥̧
ør-úà ézúð èBì-éðáì ék äMøé Böøàî Eì§³¥«©§Æ§ª½̈¦´¦§¥½¨©¬¦¤−̈

:äMøééáøå ìBãb ír dá eáLé íéðôì íéîàä §ª¨«¨«¥¦¬§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²
:íé÷ðrk íøåàéíé÷ðrk íä-óà eáLçé íéàôø ¨−̈©«£¨¦«§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®

:íéîà íäì eàø÷é íéáànäåáéeáLé øérNáe §©´Ÿ¨¦½¦§§¬¨¤−¥¦«§¥¦º¨«§´
íeãéîLiå íeLøéé åNr éðáe íéðôì íéøçä©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯¥¨´¦«¨À©©§¦Æ
ìàøNé äNr øLàk ízçz eáLiå íäéðtî¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¯¨¨´¦§¨¥À

:íäì ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàìâéeî÷ äzr §¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«©À̈ª²
:ãøæ ìçð-úà øárpå ãøæ ìçð-úà íëì eøárå§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ¤©¬©¨«¤

ãéãr rðøa Lãwî | eðëìä-øLà íéîiäå§©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³
ìL ãøæ ìçð-úà eðøár-øLàäðL äðîLe íéL £¤¨©̧§Æ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®

áøwî äîçìnä éLðà øBcä-ìk íz-ãr©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤
:íäì ýåýé òaLð øLàk äðçnäåè-ãé íâå ©©«£¤½©«£¤²¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«§©³©

ãr äðçnä áøwî ínäì ía äúéä ýåýé§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®©−
:ínzæèäîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå ª¨«©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²

írä áøwî úeîì:ñæééìà ýåýé øaãéå ¨−¦¤¬¤¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬
:øîàìçéáàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà ¥«Ÿ©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈
ør-úà:èéíøöz-ìà ïBnr éða ìeî záø÷å ¤¨«§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−

Eì ïBnr-éða õøàî ïzà-àì ék ía øbúz-ìàå§©¦§¨´®̈¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ
:äMøé äézúð èBì-éðáì ék äMøéë-õøà §ª½̈¦¬¦§¥−§©¦¬¨§ª¨«¤«¤

dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ
:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnräå íéðôìàëír §¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«©´

íäéðtî ýåýé íãéîLiå íé÷ðrk íøå áøå ìBãb̈¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ¦§¥¤½

:ízçú eáLiå íLøéiåáëéðáì äNr øLàk ©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«©«£¤³¨¨Æ¦§¥´
éøçä-úà ãéîLä øLà øérNa íéáLiä åNr¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧¦§¦³¤©«Ÿ¦Æ
:äfä íBiä ãr ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈©−©¬©¤«

âëíéøzôk äfr-ãr íéøöça íéáLiä íéeräå§¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ
:ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî íéàöiä©«Ÿ§¦´¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«

ãëézúð äàø ïðøà ìçð-úà eøárå eòq eîe÷́§À§¦§»¤©´©©§Ÿ¼§¥´¨©´¦
Böøà-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà EãéáÂ§¨«§Â¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤©§−

:äîçìî Ba øbúäå Lø ìçääëìçà äfä íBiä ¨¥´¨®§¦§¨¬−¦§¨¨«©´©¤À¨¥Æ
úçz íénrä éðt-ìr Eúàøéå Ecçt úz¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ¨«©¦½©−©
eìçå eæâøå ErîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk̈©¨®̈¦£¤³¦§§Æ¦§£½§¨«§¬§¨−

éðtî:EåëúBîã÷ øaãnî íéëàìî çìLàå ¦¨¤«¨«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½
øîàì íBìL éøác ïBaLç Cìî ïBçéñ-ìà: ¤¦−¤´¤¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿ

æëøeñà àì Cìà Cøca Cøca Eöøàá äøarà¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−
:ìåàîNe ïéîéçëézìëàå éðøaLz óñka ìëà ¨¦¬§«Ÿ´Ÿ¤©¤³¤©§¦¥¸¦Æ§¨©½§¦

äøarà ÷ø éúéúLå éì-ïzz óñka íéîe©²¦©¤¬¤¦¤¦−§¨¦®¦©−¤§§¨¬
:éìâøáèëíéáLiä åNr éða éì-eNr øLàk §©§¨«©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ

-øLà ãr øra íéáLiä íéáàBnäå øérNa§¥¦½§©´¨¦½©«§¦−§¨®©³£¤
eðéýìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiä-úà øárà¤«¡ŸÆ¤©©§¥½¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−

:eðì ïúðìeðøárä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå Ÿ¥¬¨«§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−
éýìà ýåýé äL÷ä-ék Baõnàå Bçeø-úà E ®¦«¦§¨Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ

:äfä íBik Eãéá Bzz ïrîì Bááì-úàñ ¤§¨½§©²©¦¬§¨«§−©¬©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr hk zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
לכל  מראין חזֹון ׁשּב"ׁשּבת אמר, מּברּדיטׁשֹוב ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהרה"ק

('חזֹון' מרחֹוק" ּדלעתיד הּמקּדׁש את מּיׂשראל ואחד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד

הּׁשֹונים  הּכרֹוזים עלּֿדר ׁשהּוא לבאר, ויׁש מחזה). ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּלׁשֹון

וזה  אֹותם, ׁשֹומעת למעלה ׁשהּנׁשמה למעלה, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמכריזים

ואף  חזי". "מּזלייהּו ּכמאמר ׁשּבּגּוף, הּנׁשמה על ּגם ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָמׁשּפיע

ּפֹועלת  זֹו ּוראּיה הּמקּדׁש, את רֹואה הּנׁשמה ׁשל ה'ּמּזל' ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכאן:

למּטה. האדם ְַַָָָָעל

éùéùàìéðôì úz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½
-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå ïçéñ-úà¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤

:BöøàáìBnr-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå ©§«©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²
:äöäé äîçìnìâìeðéðôì eðéýìà ýåýé eäðziå ©¦§¨−̈¨«§¨©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®

påBúà Cáéúëåðá-úàåéø÷-ìk-úàå åéða-úàå ©©¬Ÿ²§¤¨−̈§¤¨



iriayרמו - b - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Bnrãìíøçpå àåää úra åéør-ìk-úà ãkìpå ©«©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ
eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúî øér-ìk-úà¤¨¦´§¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§

:ãéøNäìäîäaä ÷øíéørä ììLe eðì eðææa ¨¦«©¬©§¥−̈¨©§́®̈§©¬¤«¨¦−
:eðãëì øLàåììçð-úôN-ìr øLà ørørî £¤¬¨¨«§¥«£Ÿ¥¿£¤Á©§©©̧©

äúéä àì ãrìbä-ãrå ìçpa øLà øéräå ïðøà©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³©©̧©Æ§©©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ
ýåýé ïúð ìkä-úà epnî äáâN øLà äéø÷¦§½̈£¤¬¨«§−̈¦¤®¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬

:eðéðôì eðéýìàæìàì ïBnr-éða õøà-ìà ÷ø ¡Ÿ¥−§¨¥«©²¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ
-øLà ìëå øää éørå ÷aé ìçð ãé-ìk záø÷̈¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ§¨¥´¨½̈§¬Ÿ£¤

:eðéýìà ýåýé äeöâàïLaä Cøc ìrpå ïôpå ¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«©¥´¤©©½©¤−¤©¨¨®
Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¥¹¯§¨©²

:érøãà äîçìnìáàøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå ©¦§¨−̈¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´
-úàå Bnr-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá ék BúàŸ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤
Cìî ïçéñì úéNr øLàk Bl úéNrå Böøà©§®§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤

:ïBaLça áLBé øLà éøîàäâýåýé ïziå ¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«©¦¥Á§Ÿ̈¸
-ìk-úàå ïLaä-Cìî âBò-úà íb eðãéa eðéýìà¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈§¤¨

:ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãr eäkpå Bnrããkìpå ©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«©¦§³Ÿ
øLà äéø÷ äúéä àì àåää úra åéør-ìk-úà¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬
ábøà ìáç-ìk øér íéML ízàî eðç÷ì-àì«Ÿ¨©−§¥«¦®̈¦¦¬¦Æ¨¤´¤©§½Ÿ

:ïLaa âBò úëìîîäúøöa íéør älà-ìk ©§¤¬¤−©¨¨«¨¥¹¤¨¦¯§ª²Ÿ
éæøtä éørî ãáì çéøáe íéúìc ääáâ äîBç¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦§¦®©§©²¥«¨¥¬©§¨¦−

:ãàî äaøäåeðéNr øLàk íúBà íøçpå ©§¥¬§«Ÿ©©«£¥´½̈©«£¤´¨¦½
íéLpä íúî øér-ìk íøçä ïBaLç Cìî ïçéñì§¦−Ÿ¤´¤¤§®©«£¥Æ¨¦´§¦½©¨¦−

:óhäåæìLe äîäaä-ìëå:eðì eðBfa íéørä ì §©¨«§¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−©¬¨«
çéëìî éðL ãiî õøàä-úà àåää úra çwpå©¦©º¨¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´

øä-ãr ïðøà ìçpî ïcøiä øára øLà éøîàä̈«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬
:ïBîøçèéøîàäå ïéøN ïBîøçì eàø÷é íéðãéö ¤§«¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½

:øéðN Bì-eàø÷ééãrìbä-ìëå øLénä éør | ìk ¦§§−§¦«´Ÿ¨¥´©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ
âBò úëìîî éør érøãàå äëìñ-ãr ïLaä-ìëå§¨©¨½̈©©§−̈§¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤−

:ïLaaàéøúiî øàLð ïLaä Cìî âBò-÷ø ék ©¨¨«¦´©º¤´¤©¨À̈¦§©»¦¤¤́
àåä äìä ìæøa Nør BNør äpä íéàôøä̈«§¨¦¼¦¥³©§Æ¤´¤©§¤½£´Ÿ¦½
òaøàå dkøà úBnà òLz ïBnr éða úaøa§©©−§¥´©®¥¯©©´¨§À̈§©§©¬

:Léà-únàa daçø úBnàáéúàfä õøàä-úàå ©²¨§−̈§©©¦«§¤¨¨¯¤©²Ÿ

ïðøà ìçð-ìr-øLà ørørî àåää úra eðLøé̈©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º£¤©©´©©§ÀŸ
:éãbìå éðáeàøì ézúð åéørå ãrìbä-øä éöçå©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈¨©¾¦¨«¥¦−§©¨¦«

âéézúð âBò úëìîî ïLaä-ìëå ãrìbä øúéå§¤̧¤©¦§¨³§¨©¨¨Æ©§¤´¤½¨©¾¦
-ìëì ábøàä ìáç ìk äMðîä èáL éöçì©«£¦−¥´¤©«§©¤®´Ÿ¤³¤¨«©§ŸÆ§¨

:íéàôø õøà àøwé àeää ïLaäãé-ïa øéàé ©¨½̈©¬¦¨¥−¤¬¤§¨¦«¨¦´¤
ìeáb-ãr ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©§¬
-úà BîL-ìr íúà àø÷iå éúërnäå éøeLbä©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³¤

:äfä íBiä ãr øéàé úeç ïLaä©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(612 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
לכל  מראים חזֹון' ׁשּב'ׁשּבת אמר, מּברּדיטׁשֹוב ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהרה"ק

ידֹו על נתּגּלה ׁשּזה לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית את ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָיהּודי

ׁשּנרמז  ּוכפי הּגאּלה, את לפעל היתה ׁשעבֹודתֹו מּׁשּום ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻּדוקא

ּבׁשמֹו: ÁˆÈ˜ּגם ÈÂÏ ׁשהיא ּגבּורה, ּבחינת הם הּׁשמֹות ׁשני – ְִַ≈ƒƒ¿»ְְְִִֵֵֵֶַַָ

ׁשּלמעלה  נסּתר, חסד מתלּבׁש ּבגבּורה אבל הּגלּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשרׁש

נעׂשה וכ ּגלּוי, ו ÈÂÏמחסד הּקּב"ה, עם התחּברּות –˜ÁˆÈ ְֲֵֶֶֶַָָ≈ƒְְְִִַַָָƒ¿»
לנהֹורא'. חׁשֹוכא מ'אתהּפכא הּבאה וׂשמחה צחֹוק –ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ

éòéáùåè:ãrìbä-úà ézúð øéëîìeæèéðáeàøìå §¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«§¨«¥¦̧
CBz ïðøà ìçð-ãrå ãrìbä-ïî ézúð éãbìå§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©©§½Ÿ¬
:ïBnr éða ìeáb ìçpä ÷aé ãrå ìáâe ìçpä©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬©«

æéäáørä íé ãrå úøpkî ìáâe ïcøiäå äáøräå§¨«£¨−̈§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ
:äçøæî äbñtä úcLà úçz çìnä íé̈´©¤½©©²©©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨

çéýåýé øîàì àåää úra íëúà åöàå̈«£©´¤§¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´
dzLøì úàfä õøàä-úà íëì ïúð íëéýìà¡«Ÿ¥¤À¨©̧¨¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ§¦§½̈
-ìk ìàøNé-éða íëéçà éðôì eøárz íéöeìç£¦´©«©§À¦§¥²£¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨

:ìéç-éðaèéézrãé íëð÷îe íëtèå íëéLð ÷ø §¥¨«¦Â©§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦
ézúð øLà íëéøra eáLé íëì áø äð÷î-ék¦«¦§¤¬©−¨¤®¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦

:íëìëíëk íëéçàì | ýåýé çéðé-øLà ãr ¨¤«Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼
íëéýìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ eLøéå§¨«§´©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øára íäì ïúðŸ¥¬¨¤−§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½

:íëì ézúð øLààëúra éúéeö reLBäé-úàå £¤¬¨©−¦¨¤«§¤§´©¦¥½¦¨¥¬
éðér øîàì àåäääNr øLà-ìk úà úàøä E ©¦−¥®Ÿ¥¤´¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈
ì íëéýìà ýåýéäNré-ïk älàä íéëìnä éðL §Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³

:änL øáò äzà øLà úBëìînä-ìëì ýåýé§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨



רמז xihtn - b - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áëíçìpä àeä íëéýìà ýåýé ék íeàøéz àì−Ÿ¦«¨®¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬
:íëìqqq ¨¤«

.ïîéñ ä"éëìî ,íé÷åñô ä"÷

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr hk zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
ההפטרה, התחלת ׁשם על חזֹון' 'ׁשּבת נקראת זֹו ְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָׁשּבת

ּבׁשּבת  ,לאיד ּדפּורענּותא. ּבמּלי ׁשּמדּברת יׁשעיהּו", ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ"חזֹון

ׁשאין  לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי לכל מראים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָזֹו

את  ּכבר 'רֹואים' עצמֹו ּבחרּבן ׁשּכן הפכּיים, ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכאן

לעבֹור  לתּקן', מנת 'על הּוא החרּבן ׁשהרי הּׁשליׁשי, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻהּבית

ונמצא  ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא'; ל'בנינא נׁש' ּדבר ְְְְְְְְְִִִִִַָָָָָָָמ'ּבנינא

ּבנין. ּבגדר עצמֹו ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַָאפֹוא,

øéèôîëeLøéå íëk íëéçàì | ýåýé çéðé-øLà ãrÂ©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´
íäì ïúð íëéýìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−
ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øára§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦

:íëìàëøîàì àåää úra éúéeö reLBäé-úàå ¨¤«§¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ
éðéríëéýìà ýåýé äNr øLà-ìk úà úàøä E ¥¤´¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ

ì-ìëì ýåýé äNré-ïk älàä íéëìnä éðL ¦§¥Æ©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨
:änL øáò äzà øLà úBëìînäáëíeàøéz àì ©©§¨½£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨−Ÿ¦«¨®

:íëì íçìpä àeä íëéýìà ýåýé ékqqq ¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(30 'nr h zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬

והּנה  הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי לכל מראים חזֹון ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָּבׁשּבת

והּׁשני, הראׁשֹון אחרי ּבא יעקב, ׁשּכנגד הּׁשליׁשי, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּבית

ׁשּכנגד  לפסח, קׁשּורה חזֹון ׁשּבת ואף ויצחק, אברהם ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכנגד

יצחק. ׁשּכנגד ּולׁשבּועֹות, ׁשּלפני ÁÒtאברהם, הּׁשּבת היא - ְְְְִֶֶֶַָָָָ∆«ְִִֵֶַַָ

הראׁשֹון  הּיֹום חל ׁשּבֹו יֹום ּבאֹותֹו ּתמיד ׁשחל ּבאב, ְְְִִִֶֶַָָָָָָּתׁשעה

ּפסח. ׁשבּועֹות,BÚe·L˙ׁשל הּוא ּבאב ּתׁשעה ׁשּלפני החג – ֶֶַ»ְְְִִֵֶַַָָָ

הּבא. לחג עד נמׁשכת חג ּכל הׁשּפעת ְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָוהרי

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy



רמח

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì íéøáã úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìåà ÷øô äéòùé

ààäæç øLà õBîà-ïá eäérLé ïBæç£¸§©§¨´¤¨½£¤´¨½̈
íúBé eäifr éîéa íéìLeøéå äãeäé-ìr©§¨−¦«¨¨®¦¦¥̧ª¦¨¯¨²

:äãeäé éëìî eäi÷æçé æçàáeòîL ¨¨¬§¦§¦−̈©§¥¬§¨«¦§³
íéða øac ýåýé ék õøà éðéæàäå íéîL̈©̧¦¸§©«£¦´¦¤½¤¦¬§Ÿ̈−¦¥®¨¦¸

:éá eòLt íäå ézîîBøå ézìcbâòãé ¦©´§¦§©½§¦§¥−¨¬§¦«¨©¬
ìàøNé åéìra ñeáà øBîçå eäð÷ øBL¸Ÿ¥½©«£−¥´§¨¨®¦§¨¥¸

:ïðBaúä àì énr òãé àìãéBb | éBä ´Ÿ¨©½©¦−¬Ÿ¦§¨«´´
íéða íérøî òøæ ïår ãák ír àèçŸ¥À©µ¤´¤¨½Ÿ¤©́§¥¦½¨¦−
-úà eöàð ýåýé-úà eáær íéúéçLî©§¦¦®¨«§´¤§Ÿ̈À¦«£²¤

:øBçà eøæð ìàøNé LBã÷ääøñ eôéñBz ãBò ekú äî-ìr §¬¦§¨¥−¨¬Ÿ¨«©¤¬ª²−¦´¨¨®

`xenl iy
,ïBæç (à.äàeápä äàøîa äiàø ïéðò,õBîà ïáúøñî äæ øác ,éåì éaø øîà £¦§©§¦¨§©§¥©§¨¤¨¨©©¦¥¦¨¨¤¨Ÿ¤

.eéä íéçà äãeäé Cìî äéöîàå õBîà ,eðéúBáàî eðéãéa,äæç øLàäàø øLà §¨¥¥£¥¨©£©§¨¤¤§¨©¦¨£¤¨¨£¤¨¨

.äàeápä äàøîa,äãeäé éëìîäMðîe) .àaðúî äéä elàä íéëìnä éîéa §©§¥©§¨©§¥§¨¦¥©§¨¦¨¥¨¨¦§©¥§©¤

(á .(Bâøä äãeäé Cìî,íéîL eòîL.ìàøNé ìò íòøúî éðàM äî eòîL ¤¤§¨£¨¦§¨©¦¦§©¤£¦¦§©¥©¦§¨¥

ìa "eòîL" øîàåíL ìò ,íéaø ïBL §¨©¦§¦§©¦©¥

.íä íéòé÷ø äòáML,éðéæàäåéhäå ¤¦§¨§¦¦¥§©£¦¦§©¦

ì ïæàì eäéòLé øîàå) .òîLCôäa BðBL Ÿ¤¦§Ÿ©§¨©§©§¨§§¥¤

eðéæàä úLøôa eðaø äùî øîàM änî¦©¤¨©Ÿ¤©¥§¨¨©©£¦

"õøàä òîLúå ...íéîMä eðéæàä"©£¦©¨©¦§¦§©¨¨¤

(`,al mixac)änk äæa ì"æø eøîàå .§¨§¨¤©¨

äùî äéäL éôì ïäî úçàå ,úBLøc§¨§©©¥¤§¦¤¨¨Ÿ¤

eðéæàä" øîà Cëéôì ,íéîMì áBø÷̈©¨©¦§¦¨¨©©£¦

,õøàä ïî ÷Bçø äéäL éôìe ,"íéîMä©¨©¦§¦¤¨¨¨¦¨¨¤

ìáà ."õøàä òîLúå" øîà Cëéôì§¦¨¨©§¦§©¨¨¤£¨

äéäL éôì "íéîL eòîL" øîà eäéòLé§©§¨¨©¦§¨©¦§¦¤¨¨

"õøà éðéæàäå" øîàå ,íéîMä ïî ÷Bçø̈¦©¨©¦§¨©§©£¦¦¤¤

.õøàì áBø÷ äéäL éôì,øac 'ä ék §¦¤¨¨¨¨¨¤¦¦¥
øác àlà ,øîBà éðà éîöòî àì ,øîBìk§©Ÿ¥©§¦£¦¥¤¨§©

äî íëì øîBì éðçìL àeäå éôa 'ä§¦§§¨©¦©¨¤©

.ïläì øîàMézìcb íéða ¤Ÿ©§©¨¨¦¦©§¦
,ézîîBøåíézîîBøå íúBà ézìcb §©§¦¦©§¦¨§©§¦

éúøBz ïzîa íézìcb) .íò ìk ìòî¥©¨©¦©§¦§©©¨¦

éúðéëL úàøLäa íézîîBøå ,íäì̈¤§©§¦§©§¨©§¦¨¦

.(íëBúa,éá eòLt(â .éa eãøîòãé §¨¨§¦¨§¦¨©
,'åâå eäðB÷ øBLøékîe òãBé øBMä ¥©¥©©¦

äLéøça Bðwúîe eäð÷ øLà åéìòa úà¤§¨¨£¤¨¨§©§©£¦¨

Bìëàîì ãçéîä íB÷nä àeäL ñeáàä úà àlà åéìòa úà øékî Bðéàå ,àeä íeèà øBîç ìáà .åéìà òîLðå Bøékîe Ba òãBé øák àeä éøä ,Cëa BìébøäL øçàîe ,íBia©¥©©¤¦§¦§¨£¥§¨¥©©¦§¦§¨¥¨£¨£¨§¥©¦¤§¨¨¤¨¤¨¥¤©¨©§ª¨§©£¨

.Búàðäì änL CìBäå,òãé àì ìàøNé.éì íéòîLð úBéäì éúBà úòãì eöø àì,ïðBaúä àì énòíéðúBð íðéà äæ ìk íò ,íúøæòa éðàå énò íäL ét ìò óà §¥¨¨©£¨¨¦§¨¥Ÿ¨©Ÿ¨¨©©¦¦§¦§¨¦¦©¦Ÿ¦§¨©©¦¤¥©¦©£¦§¤§¨¨¦¨¤¥¨§¦

(ã .äæa ïðBaúäì áì,àèBç éBb éBä.àèBç úBéäì CtäpL LBã÷ íò ìò ÷òæì Lé,ïåò ãák íò"äzà LBã÷ íò ék" Ba øîàpL íòå(e,f mixac)Ctäð , ¥§¦§¥¨¤¥¥¦§Ÿ©©¨¤¤§©¦§¥©¤¤¨Ÿ§©¤¤¡©¦©¨©¨¤§©
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ãâðëe ,äáeLzä éîé úøNò ãâðk ,(eëì§§¤¤£¤¤§¥©§¨§¤¤

é÷eñt äøNòå ,úBiëìî é÷eñt äøNò£¨¨§¥©§ª©£¨¨§¥

.úBøôBL é÷eñt äøNòå ,úBðBøëæ¦§©£¨¨§¥¨

,eöçøïåòä éîúk eøéñä ,øîBìk ©£§©¨¦¦§¥¤¨Ÿ

(æé .äáeLúa,áèéä eãîìeãîì ¦§¨¦§¥¥¦§

.íëéNòî áéèéäì,ètLî eLøc §¥¦©£¥¤¦§¦§¨
.úîà ètLî àöiL ãò ùøãìeøMà ¦§Ÿ©¤¥¥¦§©¡¤©§

,õBîçáéLäì ,øîBìk ,ìeæb eøMé ¨©§¨§©§¨¦

.äìæbä,íBúé eèôLètLî eðéc ©§¥¨¦§¨¦¦§©

.øæBò Bì ïéàL ,íBúé,äðîìà eáéø ¨¤¥¥¦©§¨¨
éðôì àa íàLBúàöBäå äðîìà ètLî E ¤¦¨§¨¤¦§©©§¨¨§¥

ãò EáBç éãé úàöé àì ïéãò ,Bzîàì©£¦£©¦Ÿ¨¨¨§¥§©

dcâðkL ïécä ìòáì dãòa áéøzL¤¨¦©£¨§©©©¦¤§¤§¨

.dì áiç àeäL úà Bãé úçzî àéöBúå§¦¦©©¨¤¤©¨¨

(çé,äçëeðå àð eëìúeæéøæa eàBa §¨§¦¨§¨¦§¦

ìäå÷z änk eðì øøaúéå 'ä ìà áeL ¨¤§¦§¨¥¨©¨¦§¨

.eðì ïúð äìBãb,íéðMkèeç íãàk §¨¨©¨©¨¦§Ÿ¤

.éðMä,òìBzëíéòáBvL íéðéòøb ïéî ©¨¦©¨¦©§¦¦¤§¦

.ïéòøb ìëa úòìBz Léå ,íãà òáö íää¤¤©¨Ÿ§¥©©§¨©§¦

,øîvk(èé .é÷ðå ïáì øîö Bîkíà ©¤¤§¤¤¨¨§¨¦¦
,ízòîLe eáàzúBéäì eöøz íà Ÿ§©§¤¦¦§¦§

ì éì íéòðëð.éìB÷a òîL,eìëàz ¦§¨¦¦¦§Ÿ©§¦Ÿ¥
(ë .íéáéBàä íéøfä àìå ,øîBìkáøç §©§Ÿ©¨¦¨§¦¤¤

,eìkàz.áøçä éãé ìò íéìëàð eéäz §ª§¦§¤¡¨¦©§¥©¤¤

(àë,äðBæììà ìòî äòBz.äéä §¨¨¥©¡Ÿ¤¨

,'åâå äðîàð äéø÷íéìLeøé ¦§¨¤¡¨¨§¨©¦

,äéäìà 'äì äðîàð äéø÷ äúéäL¤¨§¨¦§¨¤¡¨¨©¡Ÿ¤¨

eëtäð äzòå ,÷ãö ètLî äàìî äúéäå§¨§¨§¥¨¦§©¤¤§©¨¤§§

(áë .íéçvøî úBéäì äéLðà,íéâéñì £¨¤¨¦§§©§¦§¦¦
.óñk íB÷îa eðúð óñk ìL úìñt§Ÿ¤¤¤¤¨§¦§¤¤

,Càáñðéé.ClL íéøkLî íé÷Lîe C,íéna ìeäîúBòèäì íéîa áøòî ¨§¥¥¥©§¦§©§¦¤¨¨©¨¦§Ÿ̈§©¦§©§

(âë .úBiøaä,íéøøBñ.äáBhä Cøcäî íéøñ,íéápâ éøáçåíò íéøaçúîe ©§¦§¦¨¦¥©¤¤©¨§©§¥©¨¦¦§©§¦¦

.íéápb,Blk.ãçàk ílk,íéðîìL óãBøå,Bøáçì øîBà íäî ãçàä ©¨¦ªª¨§¤¨§¥©§Ÿ¦¨¤¨¥¤¥©£¥

ðéãa E÷écöà øçîìe ,éðéãa íBiä éð÷écöä.íéìeîb íeìLz íéôãBø ílkL éøä .E ©§¦¥¦©§¦¦§¨¨©§¦§§¦§£¥¤ª¨§¦©§§¦

,eètLé àì íBúé.BúBà íé÷LBòä ïî Bìéväì eètLé àìäðîìà áéøå ¨Ÿ¦§ŸŸ¦§§§©¦¦¨§¦§¦©§¨¨
,íäéìà àBáé àì,íeìk ìéòBä àìå èôBMäî àöBiL íBúé úLâBt äðîìàLk Ÿ¨£¥¤§¤©§¨¨¤¤¨¤¥¥©¥§Ÿ¦§

(ãë .ïkL-ìk àì éðà ,íeìk ìéòBä àì Léà àeäL äf äîe ,úøîBàå ,äéøBçàì úøæBç àéä éøä,ìàøNé øéáà.ìàøNé ìL Bt÷z,éBäì(äë .äæøëäå äàéø÷ ïBL £¥¦¤¤©£¤¨§¤¤©¤¤¦Ÿ¦§£¦Ÿ¨¤¥£¦¦§¨¥¨§¤¦§¨¥§§¦¨§©§¨¨

mixn zxhr
ìëeà-àìä ìBañìäøörå ïåàéðôì íéøöòð ízàL äákò:ãééçáæ «Ÿ©¬¦§¨−̈¤©«£¨¨«©¨¨¤©¤¤¡¨¦§¨©¦§¥

çøèì éìr eéä éLôð äàðù íëéãrBîe íëéLãçäòéâéìéúéàìð ¨§¥¤³«£¥¤¸¨«Ÿ§¨´©§¦½¨¬¨©−¨®Ÿ©¦¦¨¦§¥−¦
éò éðàóàùðíúBà ìBañì:åèíëétk íëNøôáeälôzä úòaíéìrà £¦¨¥§«ŸŸ¦§¨§¨«¦§¤´©¥¤À§¥©§¦¨©§¦³

rîL épðéà älôú eaøú-ék íb íkî éðérL éôìíéîc íëéãéíéi÷ð ¥©¸¦¤½©²¦«©§¬§¦¨−¥¤´¦Ÿ¥®©§¦¤§¥¤−¨¦¬§¦¦

:eàìîæèeöçøïBòä éîúk eøéñä ¨¥«©«£¸¨¦¦§¥¤¨

äáeLúaekfäúeëæ eaøäeøéñä ¦§¨¦©½©§§¨¦²
éðér ãâpî íëéììrî røéôì ¬Ÿ©©«©§¥¤−¦¤´¤¥®̈§¦

'ä ìeî íéãîBò øáâ éììòî òBøL¤©©©§¥¤¤§¦

åéìò âøè÷ìeìãçeòðîrøä §©§¥¨¨¦§−¦§¨¥«©
åéçàì Léà òøälî:æéáèéä eãîì ¦§¨©¦§¨¦¦§¬¥¥²
íëéNòî áéèäìeLøceø÷ç §¥¦©£¥¤¦§¬¦§

äètLî,éî íò ïécä úòãìeøMà ©¦§−̈¨©©©¦¦¦©§´
eøMéõBîç,ìeæbä úàeèôL ©§¨®¤©¨¦§´

ètLîäðîìà eáéø íBúéíä ék ¦§©¨½¦−©§¨¨«¦¥

áBøa íé÷eLòä:íéáL íëðéà òecî ¨£¦§©©¥§¤¨¦

?íëéúéøBä øLàk 'ä ìàçéeëìeæøæ ¤©£¤¥¦¤§¦§

àðíëúàäçëeðåçøñ éî úòãì ¨¬¤§¤§¦¨«§−̈¨©©¦¨©

ì eàøéúå eâàãz òecîe ,éî ìòáeL ©¦©©¦§£§¦§¨

äáeLúa,ýåýé øîàéíb àìä ¦§¨Ÿ©´§Ÿ̈®£Ÿ©

íéðMk íëéàèç eéäé-íà¦¦«§¸£¨«¥¤³©¨¦¸
íBãà òáöa íéèeçkeðéaìé âìMk §¦§¤©¨©¤´¤©§¦½

íb ,íúBàíàíëéúBðBòeîécàé ¨©¦£¥¤©§¦¬
òìBzëòáö íéòáBö BaL ,éðMä ©−̈©¨¦¤§¦¤©

÷æç íBãà:eéäé øîvkèé-íà ¨¨¨©¤¬¤¦«§«¦
eáàzeöøzízrîLeæà ,éìB÷a Ÿ−¦§§©§¤®§¦¨

:eìëàz õøàä áeèë-íàå ¬¨−̈¤Ÿ¥«§¦
eðàîzì íéðàîî eéäz íàòBîL §¨«£−¦¦§§¨£¦¦§©

éøîàíúéøîea ,éô eøîúåáøç £¨©§¦¤®§©§¦©¤´¤
:øac ýåýé ét ék eìkàz§ª§½¦²¦¬§Ÿ̈−¦¥«

àëøîBì ïðBàúî àéápääúéä äëéà ©¨¦¦§¥©¥¨¸¨«§¨´
äðBæìdìòáa úøwLîääéø÷ §½̈©§©¤¤§©§¨¦§−̈

äðîàðäðeîà øéò íéìLeøééúàìî ¤«¡¨®̈§¨©¦¦¡¨§¥«£¦´
äàìî äúéä íìBòî÷ãö ètLî ¥¨¨§¨§¥¨¦§À̈¤²¤

da ïéìéda ãéîúääzråeëôäð ¨¦¬−̈¦§¦¨§©¨¬¤¤§

úBéäì íéLðà:íéçvøîáëCtñk £¨¦¦§§©§¦«©§¥−
óñk ìLíéâéñì äéäúáBøòúì ¤¤¤¨¨´§¦¦®§©£¤

,íäa úBðBäì óñëa úLçðCàáñ §¤§¤¤§¨¤¨§¥−
ì Búàðä øwòL ä÷LnäïBøkLìeäî ©©§¤¤¦©£¨¨§¦¨¨¬

âeæî:íénaâëéøNíéøøBñ CøLiä íéúeòîeéøáçåíò íéøaçúîe ¨©¨«¦¨©´¦«§¦À§©§¦©¨¨§©§¥¸¦§©§¦¦

íéápb,íúBà eøqéé àì Cëéôì íänò íé÷ìBç íéápbä ékBlkíéøOä ììk ©¨¦½¦©©¨¦§¦¦¨¤§¦¨Ÿ§©§¨ª¸§©©¨¦

áäàìa÷ìãçLètLnä íéhîeíéðîìL óãøåéðkæz ïBâk ,íéîeìLz Ÿ¥¬§©¥½Ÿ©©¦©¦§¨§Ÿ¥−©§Ÿ¦®©§¦§§©¥¦

ðéãa Eì ílLàå éðéãaEeètLé àì íBúéBúBà íé÷LBòä ïîäðîìà áéøå §¦¦©£©¥§§¦§¨¸´Ÿ¦§½Ÿ¦¨§¦§¦¬©§¨−̈
íäéìà àBáé-àììéòBz àlL úòãBé ék:ãëýåýé ïBãàä íàð ïëì «Ÿ¨¬£¥¤«¦©©¤Ÿ¦¨¥À§ª³¨«¨¸§Ÿ̈´



רני

éøvî íçpà éBä ìàøNé øéáà úBàáö§¨½£¦−¦§¨¥®³¤¨¥´¦¨©½
:éáéBàî äî÷pàåäëéìr éãé äáéLàåC §¦¨«§−̈¥«§¨«§¨¦³¨¨¦¸¨©½¦

éâéñ øak óøöàå-ìk äøéñàå C §¤§¬Ÿ©−Ÿ¦¨®¦§¨¦−¨¨
éìéãa:CåëéèôL äáéLàåC §¦¨«¦§¨¦³¨«Ÿ§©̧¦¸

éöréå äðBLàøákïë-éøçà älçzák C §¨¦´½̈§«Ÿ£©−¦§©§¦¨®©«£¥¥À
:äðîàð äéø÷ ÷ãvä øér Cì àøwé¦¨³¥¨Æ¦´©¤½¤¦§−̈¤«¡¨¨«

æë:ä÷ãöa äéáLå äãtz ètLîa ïBiö¦−§¦§¨´¦¨¤®§¨¤−¨¦§¨¨«

`xenl iy
éìò éãé äáéLàå,CúBkäì áéLà §¨¦¨¨¦¨©¦¨¦§©

.íéòLBtä úBìk ãò äkî øçà äkî©¨©©©¨©§©§¦

øak óøöàåéâéñ,CCnî øéñà §¤§Ÿ©Ÿ¦¨¦¨¦¦¥

ãâaä éîúk íéøéñnL Bîk íéâéqä úà¤©¦¦§¤§¦¦¦§¥©¤¤

.úéøa éãé ìòéìéãa ìk äøéñàå,C ©§¥Ÿ¦§¨¦¨¨§¦¨¦
,óñka áøòîä ìéãaä úà ãéøôàå§©§¦¤©§¦©§Ÿ̈©¤¤

(æë .CaL íéòLøä ,øîBìkètLîa §©¨§¨¦¤¨§¦§¨
,äãtzètLî éNBò da eéäiL éãé-ìò ¦¨¤©§¥¤¦§¨¥¦§©

.äéúBðåòî äãtz ,÷ãöäéáLå ¤¤¦¨¤¥£Ÿ¤¨§¨¤¨
,ä÷ãöaïî ïBiö ìà eáeLiL íéáMä ¦§¨¨©¨¦¤¨¤¦¦

úeëæa äéäé ,änL eöBôð øLà úBîB÷nä©§£¤¨¨¨¦§¤¦§

.ä÷ãöe úîà éLðà úBéäì eáeLiL¤¨¦§©§¥¡¤§¨¨

mixn zxhr
øéáà úBàáöìL ÷æBçìàøNé §¨½£¦−¤¤¦§¨¥®

éBääàéø÷ íLéøvî íçpàìò ³¥§¦¨¤¨¥´¦¨©½©

íäéNòîa éðeñòëäL ñòkääî÷pàå ©©©¤¦§¦¦§©£¥¤§¦¨«§−̈
:éáéBàîäëéìr éãé äáéLàåC ¥«§¨«§¨¦³¨¨¦¸¨©½¦

ãò íòt øçà íòt CúBkäìóøöàå §©¥©©©©©©©§¤§¬Ÿ
Cnî älëàå øéñàøakúéøBák ¨¦©£©¤¦¥©−Ÿ§¦

åéîúkî ãâaä äwðîäéâéñC ©§©¨©¤¤¦§¨¨¦¨®¦
íò úáBøòzî âéqä íäL íéòLBtä©§¦¤¥©¦¦©£¤¦

íéøLkäéìéãa-ìk äøéñàåCìéãa ©§¥¦§¨¦−¨¨§¦¨«¦§¦

CaL íéòLøä øîBìk ,óñëa áøBòîä: ©§¨§¤¤§©¨§¨¦¤¨

åëäáéLàåéìò ãéîòàCéèôLC §¨¦³¨©£¦¨©¦«Ÿ§©̧¦¸
Bøáçì íãà ïéa íéøLkäðBLàøák §¥¦¥¨¨©£¥§¨¦´½̈

æàî äéäL BîkéöréåCïéaL íéøáãa §¤¨¨¥¨§«Ÿ£©−¦¦§¨¦¤¥

íB÷nì íãàïë-éøçà älçzák÷ãvä øér Cì àøwéBøáçì íãà ïéaäðîàð äéø÷íB÷nì íãà ïéaL íéøáãa:æëètLîa ïBiöìàøNé eNòiL ¨¨©¨§©§¦®̈©«£¥¥À¦¨³¥¨Æ¦´©¤½¤¥¨¨©£¥¦§−̈¤«¡¨¨«¦§¨¦¤¥¨¨©¨¦−§¦§¨´¤©£¦§¨¥

äãtzäéúBðBòîäéáLåäáeLú éNBòä÷ãöaíàøBáe íðB÷ ãâð íäéNòî e÷éãöiL éãé ìò: ¦¨¤®¥£¤¨§¨¤−¨¥§¨¦§¨¨«©§¥¤©§¦©£¥¤¤¤¨§¨

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 ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,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©¨§¨§©¥©©¨



רנב

ùãå÷ úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
âëïpçúàåïåùàø:øîàì àåää úra ýåýé-ìàãëéðãà ¨«¤§©©−¤§Ÿ̈®¨¥¬©¦−¥«Ÿ£Ÿ¨´

-úà Ecár-úà úBàøäì úBlçä äzà ýåýé¡Ÿ¦À©¨³©«¦¸¨Æ§©§´¤©§§½¤̧
íéîMa ìà-éî øLà ä÷æçä Eãé-úàå Eìãb̈§§½§¤¨«§−©«£¨®̈£¤³¦¥Æ©¨©´¦

éNrîë äNré-øLà õøàáe:Eúøeáâëå E ¨½̈¤£¤©«£¤¬§©«£¤−§¦§«Ÿ¤«
äëøLà äáBhä õøàä-úà äàøàå àp-äøarà¤§§¨À̈§¤§¤Æ¤¨¨´¤©½̈£¤−

:ïðáläå äfä áBhä øää ïcøiä øára(éåì) §¥´¤©©§¥®¨¨¬©²©¤−§©§¨«Ÿ
åëéìà òîL àìå íëðrîì éa ýåýé øarúiå©¦§©¥̧§Ÿ̈¬¦Æ§©´©§¤½§¬Ÿ¨©−¥¨®

éìà øac óñBz-ìà Cì-áø éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©½̈©À¤©¥¬¥©²
:äfä øáca ãBòæëàNå äbñtä Làø | äìr −©¨¨¬©¤«£¥´´Ÿ©¦§À̈§¨¬

éðéräàøe äçøæîe äðîéúå äðôöå äné E ¥¤²¨¯¨§¨²Ÿ¨§¥¨¬¨¦§−̈¨§¥´
éðérá:äfä ïcøiä-úà øárú àì-ék Eçëåöå §¥¤®¦¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«§©¬

éðôì øáré àeä-ék eäönàå eä÷fçå rLBäé-úà¤§ª−©§©§¥´§©§¥®¦´©«£ÀŸ¦§¥Æ
øLà õøàä-úà íúBà ìéçðé àeäå äfä írä̈¨´©¤½§Æ©§¦´½̈¤¨−̈¤£¤¬

:äàøzèë:øBrt úéa ìeî àéba áLpåô ¦§¤«©¥´¤©½̈§−¥¬§«
ãà-ìàå íéwçä-ìà òîL ìàøNé äzrå§©¨´¦§¨¥À§©³¤©«ª¦Æ§¤

úBNrì íëúà ãnìî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¥¬¤§¤−©«£®
z ïrîìøLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe eéç §©´©¦«§À¨¤Æ¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¯

:íëì ïúð íëéúáà éýìà ýåýéáeôñú àì §Ÿ̈²¡Ÿ¥¬£«Ÿ¥¤−Ÿ¥¬¨¤«´ŸŸ¦À
eòøâú àìå íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìr©©¨¨Æ£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½§¬Ÿ¦§§−

ì epnîøLà íëéýìà ýåýé úåöî-úà øîL ¦¤®¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¬
:íëúà äeöî éëðàâúà úBàøä íëéðér ¨«Ÿ¦−§©¤¬¤§¤«¥«¥¤Æ¨«Ÿ½¥²

Léàä-ìë ék øBòt ìráa ýåýé äNr-øLà£¤¨¨¬§Ÿ̈−§©´©§®¦´¨¨¦À
ýåýé BãéîLä øBòt-ìrá éøçà Cìä øLà£¤³¨©Æ©«£¥´©«©§½¦§¦²§Ÿ̈¬

éýìà:Eaøwî Eãýåýéa íé÷ácä ízàå ¡Ÿ¤−¦¦§¤«§©¤Æ©§¥¦½©«Ÿ̈−
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המשך ביקור למס' שבת ליום חמישי עמ' ק
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éìò áéáç Cøáç ïBîî éäé ,øîBà éñBé éaøéNòî ìëå Cì äMøé dðéàL ,äøBz ãBîìì Cîöò ï÷úäå ClLk EE ©¦¥¥§¦¨£¥¨¨¦¨¤§¤¨§©§¥©§¨¦§¨¤¥¨§ª¨¨§¨©£¤

ì eéäé:íéîL íL ¦§§¥¨¨¦

ycew zegiyn zecewp

נאמר הרי הקשה, לנו1בתפארת-ישראל ציווה "תורה

היא שהתורה כלומר, יעקב", קהלת מורשה 2ירושהמשה

ירושה"? "שאינה כאן אומר ואיך

א) בחינות: שתי בתורה יש באמת כי הקושיא, לתרץ ויש

"מכר" ב) מישראל, אחד לכל ירושה היא התורה - "ירושה"

חז"ל וכמאמר לישראל3- הקב"ה תורתי".מכרתי"אמר לכם

"שייכת" שהתורה משמעה - שבתורה "ירושה" בחינת

במצבו תלויה אינה ירושה שהרי מישראל, ואחד אחד לכל

הוא תורה ללמוד החיוב עצם ולכן, היורש, של בגילו או

הרמב"ם כלשון בכולם, חייב4שווה מישראל איש "כל -

מידת מהי משנה ולא וכו'", עשיר בין עני בין תורה בתלמוד

בתורה. הבנתו

דהיינו, התורה. להבנת מכוונת - שבתורה "מכר" בחינת

תמורת לשלם עליו אלא חינם, מקבל אינו הקונה במכר, כמו

שקנה להבין5החפץ כדי התורה; להבנת בנוגע הוא כן כמו ,

ויגיעה. עבודה להשקיע יש התורה חכמת את היטב

"התקן במשנתנו נאמר - "מכר" - השניה זו בחינה על

תורה ללמוד ירושהעצמך ולהשכילשאינה להבין כדי לך".

"לרשת" מספיק לא כשרונותיו) לפי ואחד אחד (כל בתורה

התורה "קנין" אותה. "לקנות" גם צריך אלא התורה את

בהם נקנית שהתורה דברים" ושמונה "ארבעים על-ידי נעשה

במסכת לקמן .6ומפורטים

,115 עמ' יג, כרך (לקוטי-שיחות,

מטות-מסעי) פרשת - תש"מ קודש שיחות

הרמב"ם כתב זו משנה ישן,7על שהוא בשעה "..ואפילו :

שלא כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת ישן אם

שלו שינה נמצאת חולה, והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה

ואמרו, חכמים ציוו זה ענין ועל הוא. ברוך למקום עבודה

וכותב: כך על מוסיף והוא שמים". לשם יהיו מעשיך וכל

דעהו". דרכיך בכל בחכמתו, שלמה שאמר "והוא

יהיו מעשיך "כל א) הם: עבודה סוגי ששני לומר ויש

דעהו". דרכיך "בכל ב) שמים", לשם

שתייה, אכילה, כגון הרשות בדברי עוסק האדם כאשר

את לעבוד שיוכל כדי דהיינו שמים", "לשם וכדומה מסחר

לצורך אותו משמשים הם אך חול עניני הם מעשיו - ה'

"יהיו - חולין של שלך, מעשים - מעשיך" "כל זהו קדושה.

שמים".לשם

החולין עסקי כאשר והיא מכך גבוהה מדריגה יש אך

משמשים רק ולא מתקדשים ("לתועלתעצמם לשםהקדושה

מצוה היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה8שמים"). זוהי .[

ל"דעהו", מובילות שהדרכים לא דעהו", דרכיך "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמן שהן אלא

מאמר את תחילה הביא שהרמב"ם מה יומתק זה לפי

את מכן לאחר ורק שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל המשנה

היה צריך שלכאורה (אף דעהו" דרכיך "בכל הכתוב מאמר

שסדר מכיון - המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדים

בדרגת לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מן הוא העבודה

מעשיך "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכיך "בכל

שמים". לשם יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כרך (לקוטי-שיחות.

ד.1) לג, מיתה.2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו''ם ולכן (לעכו''ם)", להם ולא מורשה ''לנו שדרשו א.3)ועד לג, רבה הלכות4)שמות

ה''ו. א פרק תורה למעלה5)תלמוד שהם בתורה לעניינים מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה אף שיש שם שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדרך לאדם וניתנים הנבראים, הבנת ו.6)מכוח משנה ו ג.7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)הלכות אכילת כדוגמת

מצוה. עצמה שהן קודשים, אכילת או
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הוא תורה ללמוד החיוב עצם ולכן, היורש, של בגילו או

הרמב"ם כלשון בכולם, חייב4שווה מישראל איש "כל -

מידת מהי משנה ולא וכו'", עשיר בין עני בין תורה בתלמוד

בתורה. הבנתו

דהיינו, התורה. להבנת מכוונת - שבתורה "מכר" בחינת

תמורת לשלם עליו אלא חינם, מקבל אינו הקונה במכר, כמו

שקנה להבין5החפץ כדי התורה; להבנת בנוגע הוא כן כמו ,

ויגיעה. עבודה להשקיע יש התורה חכמת את היטב

"התקן במשנתנו נאמר - "מכר" - השניה זו בחינה על

תורה ללמוד ירושהעצמך ולהשכילשאינה להבין כדי לך".

"לרשת" מספיק לא כשרונותיו) לפי ואחד אחד (כל בתורה

התורה "קנין" אותה. "לקנות" גם צריך אלא התורה את

בהם נקנית שהתורה דברים" ושמונה "ארבעים על-ידי נעשה

במסכת לקמן .6ומפורטים

,115 עמ' יג, כרך (לקוטי-שיחות,

מטות-מסעי) פרשת - תש"מ קודש שיחות

הרמב"ם כתב זו משנה ישן,7על שהוא בשעה "..ואפילו :

שלא כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת ישן אם

שלו שינה נמצאת חולה, והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה

ואמרו, חכמים ציוו זה ענין ועל הוא. ברוך למקום עבודה

וכותב: כך על מוסיף והוא שמים". לשם יהיו מעשיך וכל

דעהו". דרכיך בכל בחכמתו, שלמה שאמר "והוא

יהיו מעשיך "כל א) הם: עבודה סוגי ששני לומר ויש

דעהו". דרכיך "בכל ב) שמים", לשם

שתייה, אכילה, כגון הרשות בדברי עוסק האדם כאשר

את לעבוד שיוכל כדי דהיינו שמים", "לשם וכדומה מסחר

לצורך אותו משמשים הם אך חול עניני הם מעשיו - ה'

"יהיו - חולין של שלך, מעשים - מעשיך" "כל זהו קדושה.

שמים".לשם

החולין עסקי כאשר והיא מכך גבוהה מדריגה יש אך

משמשים רק ולא מתקדשים ("לתועלתעצמם לשםהקדושה

מצוה היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה8שמים"). זוהי .[

ל"דעהו", מובילות שהדרכים לא דעהו", דרכיך "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמן שהן אלא

מאמר את תחילה הביא שהרמב"ם מה יומתק זה לפי

את מכן לאחר ורק שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל המשנה

היה צריך שלכאורה (אף דעהו" דרכיך "בכל הכתוב מאמר

שסדר מכיון - המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדים

בדרגת לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מן הוא העבודה

מעשיך "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכיך "בכל

שמים". לשם יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כרך (לקוטי-שיחות.

ד.1) לג, מיתה.2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו''ם ולכן (לעכו''ם)", להם ולא מורשה ''לנו שדרשו א.3)ועד לג, רבה הלכות4)שמות

ה''ו. א פרק תורה למעלה5)תלמוד שהם בתורה לעניינים מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה אף שיש שם שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדרך לאדם וניתנים הנבראים, הבנת ו.6)מכוח משנה ו ג.7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)הלכות אכילת כדוגמת

מצוה. עצמה שהן קודשים, אכילת או
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נאמר הרי הקשה, לנו1בתפארת-ישראל ציווה "תורה

היא שהתורה כלומר, יעקב", קהלת מורשה 2ירושהמשה

ירושה"? "שאינה כאן אומר ואיך

א) בחינות: שתי בתורה יש באמת כי הקושיא, לתרץ ויש

"מכר" ב) מישראל, אחד לכל ירושה היא התורה - "ירושה"

חז"ל וכמאמר לישראל3- הקב"ה תורתי".מכרתי"אמר לכם

"שייכת" שהתורה משמעה - שבתורה "ירושה" בחינת

במצבו תלויה אינה ירושה שהרי מישראל, ואחד אחד לכל

הוא תורה ללמוד החיוב עצם ולכן, היורש, של בגילו או

הרמב"ם כלשון בכולם, חייב4שווה מישראל איש "כל -

מידת מהי משנה ולא וכו'", עשיר בין עני בין תורה בתלמוד

בתורה. הבנתו

דהיינו, התורה. להבנת מכוונת - שבתורה "מכר" בחינת

תמורת לשלם עליו אלא חינם, מקבל אינו הקונה במכר, כמו

שקנה להבין5החפץ כדי התורה; להבנת בנוגע הוא כן כמו ,

ויגיעה. עבודה להשקיע יש התורה חכמת את היטב

"התקן במשנתנו נאמר - "מכר" - השניה זו בחינה על

תורה ללמוד ירושהעצמך ולהשכילשאינה להבין כדי לך".

"לרשת" מספיק לא כשרונותיו) לפי ואחד אחד (כל בתורה

התורה "קנין" אותה. "לקנות" גם צריך אלא התורה את

בהם נקנית שהתורה דברים" ושמונה "ארבעים על-ידי נעשה

במסכת לקמן .6ומפורטים

,115 עמ' יג, כרך (לקוטי-שיחות,

מטות-מסעי) פרשת - תש"מ קודש שיחות

הרמב"ם כתב זו משנה ישן,7על שהוא בשעה "..ואפילו :

שלא כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת ישן אם

שלו שינה נמצאת חולה, והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה

ואמרו, חכמים ציוו זה ענין ועל הוא. ברוך למקום עבודה

וכותב: כך על מוסיף והוא שמים". לשם יהיו מעשיך וכל

דעהו". דרכיך בכל בחכמתו, שלמה שאמר "והוא

יהיו מעשיך "כל א) הם: עבודה סוגי ששני לומר ויש

דעהו". דרכיך "בכל ב) שמים", לשם

שתייה, אכילה, כגון הרשות בדברי עוסק האדם כאשר

את לעבוד שיוכל כדי דהיינו שמים", "לשם וכדומה מסחר

לצורך אותו משמשים הם אך חול עניני הם מעשיו - ה'

"יהיו - חולין של שלך, מעשים - מעשיך" "כל זהו קדושה.

שמים".לשם

החולין עסקי כאשר והיא מכך גבוהה מדריגה יש אך

משמשים רק ולא מתקדשים ("לתועלתעצמם לשםהקדושה

מצוה היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה8שמים"). זוהי .[

ל"דעהו", מובילות שהדרכים לא דעהו", דרכיך "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמן שהן אלא

מאמר את תחילה הביא שהרמב"ם מה יומתק זה לפי

את מכן לאחר ורק שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל המשנה

היה צריך שלכאורה (אף דעהו" דרכיך "בכל הכתוב מאמר

שסדר מכיון - המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדים

בדרגת לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מן הוא העבודה

מעשיך "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכיך "בכל

שמים". לשם יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כרך (לקוטי-שיחות.

ד.1) לג, מיתה.2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו''ם ולכן (לעכו''ם)", להם ולא מורשה ''לנו שדרשו א.3)ועד לג, רבה הלכות4)שמות

ה''ו. א פרק תורה למעלה5)תלמוד שהם בתורה לעניינים מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה אף שיש שם שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדרך לאדם וניתנים הנבראים, הבנת ו.6)מכוח משנה ו ג.7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)הלכות אכילת כדוגמת

מצוה. עצמה שהן קודשים, אכילת או

"בחור שא נא עיניך" – אל תביט על העניינים הגשמיים שלמטה, אלא הרם עיניך למעלה.
משיחת חמישה עשר באב תשמ"ג



לוח זמנים לשבוע פרשת דברים - בערים שונות בעולם רנד
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
05:5005:5308:3708:4009:1609:1810:2810:2913:2213:2219:4419:4120:1320:1019:2220:21באר שבע )ק(

05:4505:4908:3308:3609:1409:1610:2610:2713:2113:2119:5019:4720:1720:1319:1720:24חיפה )ק(

05:4705:5008:3408:3709:1409:1610:2610:2713:2013:2019:4919:4620:1320:0919:0620:21ירושלים )ק(

05:4805:5208:3608:3809:1609:1710:2710:2913:2213:2219:4619:4320:1620:1219:2320:23תל אביב )ק(

05:1405:2208:0108:0709:0609:0910:2510:2813:4013:3920:4720:4021:2821:2020:2321:37אוסטריה, וינה )ק(

07:3007:2609:1709:1609:5709:5510:4810:4712:5612:5717:2417:2917:5317:5817:1018:09אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:2405:3008:1208:1709:1109:1510:3010:3213:4213:4120:4320:3621:2221:1520:2021:31אוקראינה, אודסה )ק(

04:4904:5607:3607:4208:4008:4410:0010:0213:1413:1420:2020:1321:0120:5419:5721:10אוקראינה, דונייצק )ק(

04:5905:0607:4407:5108:5008:5410:1010:1313:2513:2520:3320:2621:1521:0720:0921:24אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

05:1705:2407:5808:0709:1209:1610:3310:3613:5113:5121:0620:5821:5021:4120:4222:00אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

05:0805:1607:4907:5809:0409:0810:2510:2813:4413:4320:5920:5221:4421:3520:3521:54אוקראינה, קייב )ק(

05:5306:0008:4208:4809:3909:4310:5711:0014:0814:0721:0821:0221:4321:3620:4521:52איטליה, מילאנו )ק(

06:1706:1708:4608:4709:1709:1710:1910:1912:5112:5118:2418:2418:4718:4718:0618:56אקוואדור, קיטו )ח(

07:5607:5209:4909:4710:2610:2411:1911:1813:3013:3018:0518:0918:3318:3717:5118:48ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

09:0408:5910:4510:4311:2611:2312:1612:1414:2214:2218:4018:4519:1219:1718:2619:29ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

05:5606:0108:4508:4909:3209:3510:4710:4913:4913:4920:2920:2521:0220:5720:0721:10ארה״ב, בולטימור )ק(

05:4105:4708:3108:3509:2009:2210:3510:3713:3913:3920:2220:1720:5620:5120:0021:05ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:4205:4708:3108:3509:2009:2310:3510:3713:3913:3920:2320:1820:5720:5220:0121:05ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:1306:1809:0209:0709:5409:5611:1011:1214:1614:1521:0420:5921:3921:3320:4121:47ארה״ב, דטרויט )ק(

06:3306:3709:2009:2209:5910:0011:1011:1114:0214:0220:2320:2020:5020:4720:0220:58ארה״ב, האוסטון )ק(

05:5505:5908:4308:4609:2509:2710:3710:3913:3413:3320:0119:5720:3120:2719:4020:39ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:4106:4409:2609:2810:0210:0411:1211:1314:0114:0120:1320:1120:4020:3719:5320:48ארה״ב, מיאמי )ק(

05:3505:4108:2508:2909:1509:1710:3010:3213:3513:3520:2020:1520:5520:4919:5821:03ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:0606:1108:5609:0009:4409:4710:5911:0114:0314:0320:4620:4121:2021:1420:2421:28ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:3205:3808:2208:2609:1309:1510:2910:3113:3413:3420:2120:1620:5620:5019:5821:04ארה״ב, שיקגו )ק(

07:0106:5909:1609:1609:4809:4710:4610:4613:0913:0918:1718:1918:4218:4318:0118:53בוליביה, לה-פס )ח(

05:5005:5808:2708:3809:4709:5111:0911:1114:2914:2821:4721:3922:3322:2421:2322:43בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:5105:5908:3108:4109:4809:5211:0911:1214:2914:2821:4621:3822:3122:2221:2122:41בלגיה, בריסל )ק(

06:4706:4508:5508:5409:2809:2710:2410:2412:4312:4317:4417:4618:0518:0717:2818:17ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:3406:3208:4308:4209:1609:1510:1210:1112:3112:3117:2817:3117:5417:5617:1318:06ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:0605:1407:4307:5409:0409:0810:2610:2913:4713:4621:0821:0021:5321:4320:4722:03בריטניה, לונדון )ק(

05:0505:1407:1507:4209:0809:1210:3210:3513:5613:5621:2521:1622:1522:0421:0222:26בריטניה, מנצ'סטר )ק(

05:0805:1607:3607:5109:0809:1210:3110:3413:5313:5321:1921:1122:0621:5620:5422:16גרמניה, ברלין )ק(

05:3705:4508:2008:2809:3209:3610:5310:5614:1114:1121:2521:1822:0922:0121:0122:19גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:5306:5008:5708:5609:3109:3010:2710:2612:4412:4417:4217:4418:0118:0417:2618:14דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:1106:1308:5208:5409:2609:2710:3310:3413:1813:1819:1919:1719:4419:4218:5919:52הודו, מומבאי )ח(

06:0806:1008:4908:5009:2209:2410:3010:3113:1413:1419:1419:1219:3919:3718:5419:47הודו, פונה )ח(

05:0605:1307:5308:0008:5609:0010:1510:1813:2913:2820:3320:2621:1421:0620:1021:23הונגריה, בודפשט )ק(

04:4504:5007:3407:3808:2408:2609:3909:4112:4412:4319:2819:2320:0319:5719:0620:11טורקיה, איסטנבול )ח(

06:1806:2309:0709:1109:5309:5511:0711:0814:0814:0720:4520:4021:1721:1220:2321:25יוון, אתונה )ק(

05:2905:3608:1708:2309:1809:2110:3710:3913:4913:4920:5220:4621:3221:2520:2921:41מולדובה, קישינב )ק(



רנה לוח זמנים לשבוע פרשת דברים - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:0806:1008:4908:5109:2309:2410:3110:3113:1513:1519:1719:1519:4219:4018:5719:50מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

08:0107:5609:3209:3010:1710:1411:0411:0313:0613:0617:1017:1717:4617:5116:5718:04ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:2005:2308:0608:0808:4308:4509:5309:5412:4412:4419:0018:5719:2819:2418:4019:35נפאל, קטמנדו )ח(

05:0105:0607:5107:5508:3908:4109:5409:5612:5712:5719:3919:3520:1320:0719:1520:21סין, בייג'ין )ח(

07:0507:0609:3609:3610:0610:0611:0911:0913:4113:4219:1619:1619:4019:4018:5919:49סינגפור, סינגפור )ח(

04:3804:4707:0907:2308:3808:4210:0110:0413:2313:2220:4620:3721:3421:2420:2121:44פולין, ורשא )ק(

06:2906:2808:4908:4909:2009:2010:2010:1912:4512:4518:0018:0118:2418:2517:4318:34פרו, לימה )ח(

06:1006:1608:5809:0409:5610:0011:1411:1714:2514:2521:2421:1822:0221:5521:0122:11צרפת, ליאון )ק(

06:0806:1508:5309:0010:0010:0411:2011:2314:3614:3621:4721:4022:2822:1921:2322:37צרפת, פריז )ק(

05:5205:5308:2508:2508:5508:5609:5909:5912:3412:3418:1418:1318:3718:3717:5518:46קולומביה, בוגוטה )ח(

05:5406:0008:4308:4809:3709:4010:5410:5614:0114:0120:5620:5121:3021:2320:3421:38קנדה, טורונטו )ק(

05:2405:3108:1308:1809:1009:1410:2810:3113:3913:3820:3720:3121:1421:0720:1421:23קנדה, מונטריאול )ק(

05:4605:5008:3408:3809:1709:1910:3010:3113:2713:2719:5719:5420:2820:2419:3620:36קפריסין, לרנקה )ק(

04:4504:5407:0307:0308:5108:5610:1610:2013:4413:4321:1921:1022:1322:0220:5422:25רוסיה, ליובאוויטש )ח(

04:1304:2306:3606:3608:2208:2709:4809:5113:1813:1721:0220:5221:5521:4220:3622:07רוסיה, מוסקבה )ח(

04:4504:5207:3207:3808:3408:3709:5309:5513:0613:0620:1020:0320:5020:4219:4620:59רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:4905:5608:3608:4209:3809:4210:5811:0014:1114:1021:2021:1321:5521:4720:5622:04שוויץ, ציריך )ק(

06:0006:0108:3808:3909:1009:1110:1610:1712:5712:5718:4918:4819:1419:1318:3019:22תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךונר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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